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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /21 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  21 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް  14 : ތާރީޚު 
 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 29 

 

 ަގއި   9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:03ން  10:30 ންޓަވަލް: އި

 

 އަށް  13:04ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:32މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް 23 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަނޑަތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ން: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު 
 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 

 58، އިންޓަވަލް ފަހުން 60އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 69ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ވަ 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް  މަޙްންބަރު އަޙްމަދުަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 މޫސާ   ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

  މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް   

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާއި 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ 

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ެގމަނަފުށި 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމން 

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  

     

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   މުގައި ސަލާ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް   

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ   

   

އޮފް   : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޢަބްދުލްމަޖީދު  މިނިސްޓަރ  ޑޮކްޓަރ  އެފެާއޒް  އިސްލާމިކް 
 ޢަބްދުލްބާރީ 

 
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
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 1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު    ން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެއިންޓަވަލްފަހު  *

ލްޙާން ފަހުމީ،  ޔާމީން، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 މެންބަރު  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މާމިގިލި ދާއިރާގެއަދި އިންޓަވަލްފަހުން،  

ގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ވިލި 

މަސީޙު هللا ރު ޝިފާޤް މުފީދު، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.މުޙަންމަދު 

 ރަމް ދާއިރާގެނޮޅިވަވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު،  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  

މުޙަންމަދު ނަޝީދު،   މެންބަރުމެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު    ުތލުސްދޫ 

އިބްރާހީމް،   މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުރަޝީދު  ދާއިރާގެ  މެންބަރުهللا، ފޮނަދޫ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  މާވަުށ  ދާއިރާގެ  އަބޫބަކުރު، ވިލިގިލި  ޖަމާލް   ޢަބްދުލްޢަޒީޒް 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  هللا މުޙަންމަދު  ޖަލްސާގައި  މަސީޙު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުަވސްާބުދާަާއޭޕްރީލާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ.5 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم

ާށުނީ.މަޖިލިސްާފެ



. ްޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.10 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.25ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވާވަަޑއިގެންާތިއްެބވީާ



. ާ.ްފ ސްކުރުނ  15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.2010/1/21އޖ/ާނަންބަރަކީ،ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގ3.1ާެ

ާއަށ2010/15ާްާނ2010/13ާްާނަންބަރުގައިާިމއޮތީާަޔއުމިއްޔ ާފ ްސުކރުން.ާޔައުމިްއޔ 3.2ާާޖެންޑ ގެާމިއަދުގެާއ3.2ާެ

 20ޔ ާއިންާފެށިގެްނާވަނަާޖަލްސ ގެާޔައުިމއ13ާްވަނަާއަހަރުގެާފުރަަތމަާދައުރުގ2010ާާެ.ާއެީއާަޔއުމިއްޔާ (ާޖަލްސ ގ3ާެ)

ާޖަލ15ާް ާޝ އިޢުވަނަ ާވެބްަސއިޓްަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާޔަުއމިއްޔ ތައް ާމި ާހަމައަށް. ާއ އި ާޔައުމިްއޔ  ާކުރުމަށްފަހުސ ގެ

ާަގވ އިުދގަިއވ  ާުނވ ތީ ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާއިޞްލ ެޙއް ާމެންބަރަކު ާޔައު ގޮުތގެ އެްއވެސް ާމި ާމަޖިލީހުގެާމަތިން މިްއޔ ތަަކކީ

ާނިންމައިފިން.ާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުިމްއޔ ތަކެއްާކަމުަގއި


. .ްއެންގުނ  25ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމި ާދެން ާއަޅުގަނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާރިޔ ސަތ4ާުދަނީ ާށް. ާއެންގުން. ާއަންގ  ާމ4.1ަން ާރައްޔިތުްނގެ ޖިލީހުގެާ.

ާ ާމ128ާާަގަވ އިދުގެ ާފޮނުވޭ ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ާއެވަނަ ކޮމިޓީތަުކްނާާއްސަލަތައް

ާސުންގަާ ާއެ ާކޮމިޓީތަކ އި ާއަންަގވ ފަިއވ  ާރިޔ ސަތަްށ ާމަޖިލީހުގެ ާކަނަޑައޅުއްވ  ާސުންގަޑި ާމަޖިނިންމަވ ނެ  30ލީހުގެާޑިތަްއ

ާ ާމ ްއދ ގަިއވ 128ާގަވ އިދުެގ ާދ އިރ ތަ ވަނަ ާިއދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއިުޢލ ންކުރަން. ާމަތިން ާލ މަރުަކޒީާގޮުތގެ އް

ާހި ާދިރ ސ ކުއުސޫލުން ާބިލު ާއިދ ރީއްާރެންގުމުެގ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާކޮމިޓީން ާމި ާކޮމިޓީ، ާހޮްއވެވި ާާދ އިރ ަތއްާވުމަށް

އޭޕްރީލ15ާާްޑިާައކީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލުގެާސުންގަޑިާއިތުުރކުަރއްަވއިފިކަމަށްާއަންަގވ ފަިއވޭ.ާސުންގަ

ާކޮމިޓ2010ާީ ާކަމ އިބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާދަކަމަށް ާއެވ ހަކަ ާއަްނގަވ ަފއިވ ތީ ާއަޅުގަނޑަށް ާންނަންވަން.ާއިްނ

ާއަކީާ ާބިލުާސުންގަޑި ާބެހޭ ާބޭންިކންގާއ އި ާބެހޭާކޮމިޓީ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކަންކަމ އި  2010ާ35ކްޓޯބަރާއ31ާާޮއިޤްތިޞ ދީ

ާކަމުގައިާއަންަގވ ފަިއވޭ.


. .ުާސުވ ލ

ާ

 40 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިދަާ-5.1 ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއ5ާަނީ ާވިސުވ ލު. ާމިއޮތީ، ާސުވ ުލ ާދ އިރ ެގާލުުދގެ ފުށީ

ާޑޮކްޓަރާޢަބްދުލްމަޖީދު ާއެެފއ ޒް ާއިސްލ މިކް ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާރިޔ ްޟާރަޝީދު ާމެންބަރު ރީާޢަބްދުލްބ ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއް ާމަތިން ާހަމަޖެހިފައިވ ގޮތުގެ ާގަވ އިދު ާމަިޖލީހުގެ ާުސވ ލެއް. ާކުަރއްވ  ާމެންބަރުއ އި ްއވުމުންާސުވ ލުކުރެާޒަތްތެރި

ާ ާފުރަތަމަ ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާސުވ ލަްށ ާަވޒީރު ާލިބިވަަޑއިގ5ާަޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެއް ާމިާމިނިޓުއިރުގެ ންަނވ ނެ.

ާމަޖި ާސުވ ލަކަްށވ ތީ ާއޮްތ ާސުވ ެލއް ާއިތުުރ ާގުިޅގެން ާސުވ ލ އި ާއެ ާސުވ ލ ިއ ާއެއް ާަމއިގަނޑު  45ލީހުެގާސުވ ލަކީ

ާލިގަވ އިދުަގއިާ ާމިނިޓު ާދެ ާއިތުރު ާޖަވ ބުދެްއވުމަށް ާުސވ ލަްށ ާއޮތް ާއެ ާއަްށ ާެދވަނަ ާމަތިން ނަވ ނެ.ާބިވަޑަިއގަންވ ގޮުތގެ

ާަޖވ ުބދެއްވ ާނ7ާިޖުމްލަާ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާއެ ާމިއަދު ާމިނިސްޓަރަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމިނިޓުއިރު ޓުގެާމިނ15ާިމުމުން

ންބަރުންާޒަތްތެރިާމެރުާސުވ ުލކުރެްއުވމުގެާފުރުޞަތު.ާއެާފުރުޞަުތގައިާިޢއްވަގުުތކޮެޅއްާއަުޅގަނޑުމެންާޭހދަކުރ ނީާއިތު

ާ ާޖަވ ބ30ާުސުވ ލުކުެރއްވުމަށް ާސުވ ލަކަށް ާކޮންމެ ާއަދި ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ދެްއވުމަށްާިސކުންތު

ާ ާމިނިސްޓަރަށް ާފ2ާާުޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ާެއރުވޭނެ. ާފުރުޞަތެއް ާމިއަރުމިނިޓުއިރުގެ ާވިލިފުށީާރުޞަތު  50ވަނީ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއިރުާހިމެނިފައިވ ާބަޖެޓުގައިާއަހަރުގެާާވަނ2010ާަާއެޅުމަށްާމިސްކިތެއްާހުކުރުާބުރުނީ.ތ. السالم عليكم`.

ާވެސް ާެއވެ.ާމަސަްއކަތްތައްާާޢަމަލީާއެމިްސކިތުގެާމިއަދ ހަމައަށް ާހުކުާފެށިފައެއްނުެވ ާބުރުނީ ާމިސްކިތުެގާވީމ ،  55ރު

ާއިތޯ؟ރީޚަކީާކޮބަތ މަސައްކަތްާމިހ ރުާގޮސްފަިއަވނީާކިހ ާހިސ ބަކަށްތޯ؟ާއަދިާެއމިސްކިތުގެާޢަމަލީާމަސައްކަތްާފެށޭނެާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ލްބ ރީާމިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދު

ާ ާފަދައިން ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާޑިސެމްބަރ2004ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާއަހަރު ވަނަ

ާމީހުްނ26ާާ ާރަށްރަށުން ާބައެއް ާރ އްޖޭެގ ާގުޅިގެން ާއ އި ާކ ރިޘ  ާހިތ މަވެރި ާސުނ މީގެ ާދިމ ވި ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ  60ަގއި

ކުރިާވަގުތީާގޮތުން.ާެއގޮތުންާބަދަލުކުރެވުނުާރަށްރަށުގެާތެޭރަގއިާތ.ބުރުނީާހިމެނޭ.ާއެާރަށަށްާއެހެންާރަށްރަށަށްާބަދަލު

ާމިސްކިެތއްާ ާއިތުރު ާެއރަށަށް ާތެޭރަގއި ާމުއްދަތުގެ ާތިބި ާއެ ާގެންޮގސްސަ. ާވަނީ ާރަްއޔިތުްނ ާވިލިފުށީ ތ.އަތޮޅު

ާމި ާރަށްަރށަށް ާއެފަދަ ާއެހެންވެސް ާައދި ާކުރެްއވިާބޭނުންވ ކަމަށް،ާއެރަށަށ އި ާއޭރު ާބޭނުންެވެގންާސަރުކ ރުން ސްކިތްތައް

ާމިސްކިެތއްާ ާވެސް ާތ.ބުރުނީގައި ާއެގޮތުން ާއެދިފަިއވޭ. ާއަށް ާއެހީ ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާެއކި ާއެކި ާބޭރުގެ މަސައްކަތުން

ާ ާލިބިފައިވޭ ާސަރުކ ރުން ާބުރޫނ އީ ާއެދިެގން ާއަށް ާއެހީ 3ާާބިނ ކުރުމަށް ާދިވެހ15ާިލަްއކަ ާއެއީ ާޑޮލަރު.  65ރުފިޔ ާާހ ސް

ލ ރި.ާދެންާމިާފައިސ ާިލބިގެންާމިރަށުގެާމިްސކިތެްއ33ާާރުފިޔ 713ާާހ ްސ51ާާމިިލއަނ4ާާްއިންާބަލ ކަމުަގިއވ ނަމަާ

ބިނ ކުރުމ އިާހަމައަށްާދިޔައިރުގައިާވިލިފުށިާޢިމ ރ ތްކުރެިވެގންާވިލިފުށީގައިާތިބިާބުރުނީގެާރައްޔިތުންާވިލިފުށްޓަށްާވަނީާ

ާމިހ  ާެއާބަދަލުކުރެވިފައި. ާއަދި ާހުސްވެފައި. ާމުޅިްނހެން ާވަނީ ާސަރަޙައްދު ާތިބި ާަރއްޔިތުން ާވިލުފުށީ ާބުުރނީގައި ރު

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާކަމަށް ާސަރަޙައްދުގަިއ ާތިބި ާމިހ ރު ާއ ބ ދީ ާމީހުންގެ ާބިނ ކުރ ކަމުގަިއވ ނަމަ ާމިސްކިެތއް ރަށުގައި

ާއެހެން ާބިނ ކުުރމަށް. ާމިސްކިތެއް ާފެންނަނީ ާއެފެއ ޒަްށ ާެއކަމ ިއާއިސްލ މިކް ާރަްއޔިތުން ާއެަރށުގެ  70ނަމަވެސް

ާމަޝްވަރ ތަކަކަށްާ ާއިތުރު ާވަނީ ާމިހ ރު ާމެދުގައި ާތަނަކ އި ާބިނ ކުރ ނެ ާމިސްކިތް ާދެބަސްެވެގން ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

2ާމީހުންގެާޖ ގަާހުރ50ާާިބޭނުންވެފައި.ާމިހ ރުާހުރިާމިސްކިތްތަކަށްާބަލ އިުރާވެްސާެއރަށުގައިާއަންހެނުންާނަމ ދުކުރ ާ

ާ ާޚ އްޞަކުެރވިފަިއވ  ާނަމ ދުކުރުމަށް ާފިރިހެނުން ާޭއގެއިތުރުން ާއަދި ާއެބަހުރި. 288ާާމިސްކިތް 180ާމީހުންނ އި،

މިސްކިތްާމިހ ރުާއެރަށުަގއިާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމ5ާާިމިސްކިތް،ާޖުމްަލ3ާާމީހުންނަށްާެއރޭވަރުގ20ާާެމީހުންނ އި،ާ

ާމެދުގަާ ާރަްއޔިތުންގެ ާރަށުގެ ާއުފެދިފަިއވ ީތވެ،ާސުވ ލުކުެރއްިވާޢިއްޒަތްތެިރާމައްސަލައ އިމެދު ާދެަބސްވުންތަެކއް ާވެސް  75އި

ާ ާވ ނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާެދން ާެދއްެކވި. ާވ ހަކަ ާބައްަދލުކުރަްއވ  ާއަޅުގަނޑުމެންނ އި ާއެކިފަހަރުމަތިން ާވެސް 22ާމެންބަރު

ާ ާމ2010ާެފެބްރުއަރީ ާމިކަމ އި ާހުށަހަޅ ފައި ާއަށް ާޕްލޭނިންގ ާނޭޝަނަލް ާމިަކން ާނިންމަވައިެދއްވުމަށް.ާގައި ާގޮތެއް ދު

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާއެީކަގއި ާއ އި ާޕްލޭނިންގ ާނޭޝަނަލް ާއެބައޮތް ާމިއަދު ާދިމ ކުރިގޮތުން ާކަން ާއިއްތިފ ޤުން ާމިއަދު، ދެން

ާއެރަުށެގާ ާބެހޭގޮތުން. ާތަނަކ އި ާބިނ ކުރ ނެ ާމިސްކިތް ާމި ާކުެރވިފަިއޭވ ާއެޖެންޑ  ާބައްދަލުުވމުގައި ާމި ބައްދަލުވުމެއް.

ާސަރަޙައްދެްއާރައް ާއޮތް ާވެސް ާއެއްގޮތަަކށް ާއ ބ ދީ ާމިހ ރު ާސަރަޙައްދު،ާއެއީ ާތިބި ާމީހުން ާވިލިފުށީ ާބޭނުންވަނީ  80ޔިތުން
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ނޫންާއެާސަރަޙައްުދގައިާބިނ ކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމީހުންާއުޅޭާސަރަަޙއްދުަގއިާބިނ ކުރ ކަމަށްވ ނަމަާއެތ ާހުރިާުކަޑާ

ާމިސްކި ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ާނަގަން ާމިކަހަަލާމިސްކިތެއް ާއެހެންވީމ ، ާެއއްބަހެއްނުވޭ. ާރަްއޔިތުން ާރަށުގެ ާެއ ާަނގ ކަށް ތް

ާޙ ލުާ ާމ  ާރަށްރަށް،ާއެއަްށވުރެ ާއެހެން ާއަތޮުޅގެ ާއެ ާަބލ އިރު ާއަތޮޅަށް ާއެ ާއޮތީ.ާދެން ާދިމ ވެަފއި ާމީަގއި މައްސަލަތަކެއް

ާއެން ާވެސް ާއެަރށުގައި ާގ ިދއްފުށި، ާމިސ ލަކަށް ާއެބައޮތް. ާވެސް ާރަށްރަށް ާމިސްކިްތާދެރަ ާއެ ާހުރިއިރު ާމިސްކިެތއް މެ

ާނަމ ދުކުރާ  ާއަންހެނުން ާބަންދުކުރެވިފައި، ާމިސްކިތް ާއެ ާވެގެން ާމިސްކިތަށް ާހުރި ާމަތީ ާޤަބުރުސްތ ން  85މިހ ރު

ާނޭޝަނަްލާ ާއެީކަގއި ާުހރުމ އި ާކަންަތއްތައް ާއެދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާނަމ ދުކުރަމުން ާމީހުން ާމިހ ރު މިސްކިތެްއގައި

ާގޮެތްއާޕްލޭނިން ާމިނިސްޓްރީން ާހިންގުމުަގއި ާމަޝްވަރ ތައް ާތަރައްޤީެގ ާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާކައުންސިލ އި ގ

ާވ ހަަކެއްއާ ާއިތުރު ާއެހެން ާދަންަނވ ލ ނަން ާއަުޅގަނޑު ާގުިޅގެން ާމިއ އި ާދެން ާހަމަޖެހިފައިވަނީ. ާމިހ ރު ނިންމަންވެގެން

ާއަތޮ ާމިއީ ާއެއް ާވ ހަކަ ާއަންނަ ާދޭތެރެއިން ާދޭތެރެ ާއެއީ ާއަިދާވެސް. ާއެޅުމ ިއ، ާގެތައް ާހިނަވ  ާރަށްރަށުގައި ާތެރޭ ޅު

ާމިާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނުޑ ާބެޭހގޮތުްނ ާއ އި ާމައްސަލަ ާމި ާދެން ާވެސް. ާމަްއސަލަ ާދިނުުމގެ ާރ ނ  ާފ ރު  90ސަހަރ ގެ

ާޙަޤީޤަތު ާމަސައްކަތަކީ ާމި ާމިހ ރު ާމަސައްކަތެކޭ. ާކުރަމުންދިޔަ ާމިނިސްޓްރީން ާެއޓޯލްސް ާީމގެކުރިން ާއަކީ ަގއިާމައްސަލަ

ތުކޮށްާމިނިސްޓްރީތަކުންނ ިއާހޯމްާއެފެއ ޒުްނާކުރަމުންދ ާމުނިސިޕަލްާމަސައްކަެތއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމ އިާގުޭޅގޮތުންާތަފާ 

އަދިާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކުންާވެސްާުސވ ލުާއަންނ ތީވެާިމވ ހަކަާވެސްާހަދުމަފުޅުކޮށްާއެުރވުމުގެާގޮތުންާމިފުރުޞަތުގެާ

 ވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ބޭނުންާހިފައިގެންާދަންނަ

 95 

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނީާއިތުރުާސުވ ލުާމިނިޓުގެާަވގުތުޮކޅެއްާހޭދަކުރ 15ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިހިސ ބުންާ

ފުރުޞަތުާާޅުގަނޑުާއަކުރެްއވުމުގެާފުރުޞަތަށް.ާއިތުރުާސުވ ލެއްާކުރެްއވުމަށްާއެްނމެާފުރަތަމަާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަ

ާއަރުވ ނީާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ100 

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަ ާމިއަދު ާޕްލޭނިންގާކައުންސިލ އި ާނޭޝަނަލް ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާވަޒީރު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ވ ާޝްވަރ ކުރައްާޝުކުރިއްޔ 

ތެޭރަގިއާެއޅުމ އިާދޭާކަ.ާޭއގެާމ ނަާއަކީާމިާމިސްކިތްާމިހ ރުާވިލިފުށީާރައްޔިތުންާއެާރަށުންާބަދަލުވުމ އިާގުިޅގެންވ ހަ

ުޅވީ.ާެއާއްތޯާތިވިދ ޚިޔ ލުާތަފ ތުވެގެންާއަލުންާެއތަންާއަޅ ނަންތޯާނޫނީާނ ޅަންތޯ،ާއެކަމ އިާބެހޭގޮތުންާއޮތްާމީޓިންގއެާ

ާ ާައޅުގ5ާަރަށު ާހުރިއިރު ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގިއާމިސްކިތް ާއެބ4ާަނޑަށް ާެއއްާމިސްކިތް ާހުރިާމީހުންނަށްާއެރޭ  105ހުރި.ާދެން

ާމަ ާއޮތް ާއެލިބިަފިއ ާއެހެންވީމ ، ާމިސްކިތްތަކެއް. ާދަށް ާޙ ލު ާބޭނުންކުރެޭވަވރަށްވުރެ އެންމެާާޢުލޫމ ތަކީމިސްކިތްތަކަކީ

ާޒަތްތެރިާަވޒީރު؟ރަނގަޅުާމަޢުލޫމ ތުކަމަށްާއަމިއްލަާއަށްާޤަބޫލުފުޅުކުަރއްވަްނތޯާޢިއް

ާ
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 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ާވިސް އ ދެ، ާބަދަލުކުުރމުގެ ާމިސްކިތް ާއެރަށުން ާެވސް ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާެއްއގޮތަކަށް ާއަުޅގަުޝކުރިްއޔ   110ނޑުާނުމެއް

ާއެ ާރަުށގެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާގެންގުޅެން. ާޕްނުއެއް ާބެހޭގޮތުން ާތަނަކ އި ާޢިމ ރ ތްކުރ ނެ ލޭނިންގާާިމސްކިތް

ާހުރިާށްާލިބިފައިކައުންސިލ ިއާެއކީަގއިާއަުޅގަނޑުމެންާމަޝްވަރ ާކުރަނީ.ާެދންާއަުޅގަނޑުާމިދެންނެވީާއަުޅގަނޑުމެންނަ

ާއެރަ ާއެހެންނަމަވެސް ާމަރ މ ތުކުރަންޖެހިފައި. ާއެބަހުރި ާތައް ާމިސްކިތް ާބައެއް ާމަޢުލޫމ ތުތައް. ާއަކީއ ށުގެ 574ާާބ ދީ

ާ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާމިސްކިތްތަކަށް ާހުރި ާމިހ ރު ާކަމުގައިވ އިރު، ާއެރޭނެކ400ާަމީހުން ާމީހުންނަށް މަށްާެއއްހ 

ާބޭފުޅުންކޮ ާމިނިސްޓްރީން ާމިދޭތެރޭވެސް ާވަނީ. ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގައި ާހުރި ާލިބިފައި ާއަތޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެ  115ޅަްށާޅެއް

ާއިާހުރީ.ާއެއްާހެއްެދވި.ާއެާބޭފުޅުންާެގނެސްދެއްވިާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުގަނޑުާއަުތގަާވަަޑއިގެންާއެާރަށުގެާސަރވޭ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހަނދު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަުތގައި ާުސވ ުލކުރެްއވުމުގެ ާއިތުރު ާމަފުޅުކޮށްޝުކުރިއްޔ .

 120ސުވ ުލެގާާންާމިއަދުގެާގަާއ އިާއަދިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގިއވ ާގޮުތގެާމަތިއަރުވަންާވަޒީރުންނ އިާުސވ ުލކުރުމުގެާޤ ނޫނު

ާިޢއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު ާމިއަރުވަނީ، ާފުުރޞަތު ާއަުޅގަނޑު ާުސވ ލުުކރެއްވުމަށް. ާއިތުރު ާއިން ާމެންދ އިރ  ބަރުާތްތެރި

ާމުޙައްމަދުާޒުބެއިރަށް.

ާ

 ކަދެްއކެުވން:ދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބެއިރުާވ ހަ

ާބޭނު ާކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާއަރިހުން ާމިނިސްޓަރުގެ ާިޢއްޒަތްެތރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   125ންވ ާ`.

ާތ ރީޚަ ާެފށޭނެ ާއަލުން ާމަސަްއކަތް ާމިްސކިތުގެ ާފައްަޓވ ފަިއވ  ާަހއްދަވަން ާރ.ދުވ ފަރުަގއި ާކޮބައިތޯސުވ ލަީކ، ާކީ އަދިާ؟

ާާކޮބައިތޯ؟ާޝުކުިރއްޔ .ނިމޭނެކަމަށްާލަފ ކުރައްވ ާތ ރީޚަކީ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 130ާރުވަން.ާމިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ ާއިްނާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާޖަވ ބެއްާދެއްވުމަށްާއަުޅގަނޑުާފުރުޞަތުާއަ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާމިއަުދގެާުސވ ލުެގާދ އިރ ާައކީާތ.ބުރުނީގެާިމސްކިތްކަމުަގއިާވީނަމަވެސްާެއާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،ާ

ާދުވ ފަރުގެާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާެއްއޗެްއ ާއެއަށް ާއަޅުގަނޑު ާފެންނ ތީެވ ާއަޅުގަނޑަށް ާސުވ ލެއްަކމަށް ާމުހިންމު ސުވ ލަކީ

ާމަސައް ާއެ ާކުންފުނިން ާކުރަުމންދިޔަ ާމަސައްކަތް ާއަށްާމިސްކިތް ާޓެންޑަރ ާރީ ާމިހ ރު ާގުިޅގެްނ ާހުއްޓ ލުމ އި  135ކަތް
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ާމިނިސްޓްރީންާ ާދުވަސްކުރިން ާހަފްތ އެއްހ  ާދެ ާމީގެ ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ އި ާހުށަހަޅ ފައި. ާއަޅުގަނޑުމެްނ ާވަނީ މިސްކިތް

ާބަލައިާއޭާ ާހުރިާމަސަްއަކތްތައް ާބ ކީ ާރަށުަގއިާމިސްކިތުގެ ާއެ ާމިހ ރު ާގޮސްާސަރވކޮށް ާބީ.އޯ.ކިުއާވަފުދެއްާއެރަށަށް ގެ

ާކުރ ނަންާ ާމަސައްކަތް ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެބަގެންެދވޭ. ާކުިރއަށް ާމަަސއްކަތް ާަތއްޔ ުރކުރުމުގެ އެއް

ާ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާރަށަކަށްވެަފއި ާއ ބ ދުވި ާއަލަށް ާއަޅުގަނޑަށްާއެނގޭ ާމީހުނ4000ާާްޚ އްޞަގޮެތްއގަިއ،ާދުވ ފަރަކީ ެއއްހ 

 140ާއެންމެާމިސްކިތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާމިާރޯދަމަސްާއައުުމެގާކުރިންާމިރަށުގެާމަަސއްކަތްާތިބިއިރުަގއިާއެރަުށަގއިާހުރީ

ާިމާ ާވ ހަކަަދއްކ  ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާމިސްކިތ އިބެހޭގޮތުން ާމީޓިންގާމި ާބޭއްވިން ނިންމޭތޯ،ާއިއްެޔާވެްސާއަުޅަގނޑުމެން

ާރަމުންާއެބަާގެންދަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާރޯދަމަހަށްާމިާމިސްކިތްާނިންމުމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާމަސައްކަްތާކު

ާ

 ފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމަސަ ާމީހުން ާޙަވ ުލކުރެވުނު ާމިސްކިތް ާުދވ ފަރުގެ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާދެންމެ ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާހުއްމިނިސްޓަރުގެ  145ޓ ިލާއްކަތް

ާަބޔ ން ާއެާސަބަބުަތއް ާއެްއާުސވ ލަކީ ާމަޖިޮކށްދެއްވ ށޭ.ާއަނެްއާުސވ ލަކީ،ާމަނިކުފ ވ ހަކަ.ާއަުޅގަނުޑގެ ާމި ލީހުންާނަށް

މަރ މ ތުކޮށްާާސްކިތްތައްއިތުބ ރުާދީާއަދިާތިާމަޤ މ އިާޙަވ ލުވެާވަަޑއިގެންފަހުންާދިެވހިރ އްޖޭގެާތަފ ތުާކަންކޮޅުތަުކންާމި

ާއެާ ާއަުޅގަނޑަށް ާގައިމުެވސް ާދޭ. ާލިބެމުން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާޝަކުވ  ާއެހެނުބެލެހެއްޓުމުގެ ާލިބޭ. ާއެހ ބަ ާންވީމ ،

ާމިސްކިތްތައްާބެލެހެއްޓުން،ާަމރ މ ތުކުރުމ އިާކަންކަންާއެހ ާދޯދިޔ ވެފަިއވަނީާީކއްވެތޯ؟ާ

ާ150 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ކުރަމުންދިޔަާކުންފުނިންާމަސައްކަތްާހުއްޓ ލިކަމަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދުވ ފަރުގެާމިސްކިތްާމަސައްކަތް

ާރ އްޖޭެގާ ާވެސް ާަޙވ ލުވީފަހުން ާމިްސކިތ އި ާއަދި ާއެީކގައި ާހުރުމ ިއ ާދަތިކަމެއް ާފައިސ ެގ ާބުނެފައިވަީނ ާފަރ ތުން އެ

ާައއި ާއެހެން ާޮބޑުވުމ ިއ، ާއަުގ ާމަަސއްކަުތގެ ާއަގުޮބޑުވުމ އި، ާމެޓީރިއަލްސް ާކޮންްސޓްރަކްޝަްނ ސްާބ ޒ ރުަގއި

ާވަނީާ ާއެހެްނާދެާމިސްކިތެއްާވެސް ާކުރަމުންދިޔަ ާމަސައްކަތް ާކުންފުނިން ާއެ ާގުިޅގެން ާދަތިތަކަކ އި ާދިމ ވި  155ކުންފުންޏަށް

ާކުރަމުންދިޔަާ ާވެސް ާކުންފުންޏަކުން ާދެތިން ާއެހެން ާެއބަހުރި ާނޫން. ާކުންފުންޏެްއ ާއެ ާހަމަެއކަިނ ާއެއީ ހުއްޓ ލ ފައި.

ާމިނިސްޓްރީާއ އިާވެްސާއަދިާއެހެންާސަރުކ ރުންާއޮފީސްތަކުންާވެސްާކުރަމުންދިަޔާމަސައްކަތްތައްާއިސްލ މިކްާެއފެއ ޒް

ާއެބޭފުޅުްނެގާ ާވިދ ޅުވަނީ ާއެބޭުފޅުން ާސަބަބެއްކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާހުއްޓ ލ ފައިވޭ. ާކުންުފނިތަކުން ާަބއެއް މަސައްކަތްތައް

ސްކިތްތައްާބަލަހައްޓ ާމަރ މ ތުކުރުމުގެާކަންތައްތައް.ާކުންފުންޏަށްާދިމ ވެފައިވ ާފައިސ ގެާދަތިކަމެއްކަމަށް.ާދެންާއޮތީާމި

ާހުރިާ ާމަރ މ ތު ާމިސްކިތްތަުކގެ ާރަށްރަށުަގއި ާއެ ާރަށަކަށް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާފަރ ތުން ާމިނިސްޓްރީގެ  160މިދިޔައަހަރު

ާކުރިންާ ާތ ރީޚެްއގެ ާަވކި ާލިސްޓުކޮށްފަިއ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާފެންނަ ާަވީނާާކަންތައްތަްއ،ާމަރ މ ތުކުރަންޖެހޭކަމަށް އެްނގުމަށް

ާވަީނާ ާރަށްރަށުަގއި ާެއ ާމަސައްަކތެއް ާހުރިހ  ާއެންިގ ާމަިތން ާެއގޮތުެގ ާރަށްރަށަށް. ާެއ ާއަންގ ަފއި މިނިސްޓްރީން
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ާބަޖެޓަށްާ ާވެސް ާމިއަހަރު ާއަނެްއކ  ާބައްދަުލވުމެްއގައި ާބޭްއވި ާމިނިސްޓްރީަގއި ާއިްއޔެ ާދެްނ ާކުރެވިަފއި. މިދިޔައަހަރު

ާފަ ާމަރ މ ތުގެ ާހުރި ާއެންގުމަށްާލިބިފައި ާރަށަކަށް ާެއކަްނާހުރިހ  ާބެލުމަށްޓަކައި ާރަށްރަށް ާމަރ މ ތުކުރަންޖެހޭ ާއިން ިއސ 

ާެއާ ާމިސްކިތްތަކެއް ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާމަރ މ ތަށް ާވެސް ާމިއަހަރު ާއެންގިފަިއވ ނީ ާމުަވއްޒަުފންނަށް ާބެހޭ ާކަމ އި  165ވ ނީ

ާފޮނު ާރަށްރަށަށް ާއެ ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާމަރ މ ތަށް ާބެލުމަށްާމިސްކިތްތަކުގެ ާމަސައްކަތްތައް ާެއ ވުމަށްޓަކައި

ާ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާރ އްޭޖގެ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާވެސް ާއަުޅގަނަޑށް ާދަންނަވ އިރުަގއި ާމިހެން ާދެން 200ާއެންގުމަށްޓަަކއި.

ާ ާގ ްތގަނަޑކަށް ާހުރި ާއެބަހުިރ500ާާރަށުގައި ާވެސް ާނަމ ދުކުރ ާމިސްކިތްތައް ާއަންހެނުން ާޭއގެއިުތރުން މިސްކިތް،ާއަދި

ާެއއްހ ާމިސްކިތް....200ާތްގަނޑަކަށްާގ 

ާ170 

 ތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާލިބުމަ ާފައިސ ކޮޅެއް ާބިނ ކުރުމަށް ާމިސްކިތްތަކެއް ާދ ދިފަހުން ާސަރުކ ރުން ާސަޢޫދީ ާޝުކުރިްއޔ . ށްާއ ދެ،

ާއަޅުާ ާލިބިފައިވޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނަޑށް ާތިހަމަޖެހިފައިވ ކަމަށް ާމީގެތެެރއިން ާސުވ ަލކީ، ާމިގަނުޑގެ ސްކިެތއްާނަދޫގައި

ާެވސްާ ާމިނިސްޓަރަށް ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ާހަމަޖެހިގެންދ ނެތޯ؟ ާފައިސ ކޮެޅްއ ބިނ ކުރުމަށް

ާަބންދުވެގެ ާމައްސަަލިއގައި ާޤަބުރުގެ ާދެާމިސްކިެތއް ާައވަށުގެ ާއުތުރު ާތިނަދޫ ާއެާހިސ ބުާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ  175ގަނުޑާން

ާމީހުންނަށްާފުދޭވަރަކަށްާބޮޑަށްާދަތިވަމުންދ ތީވެ.ާމިާސުވ ަލށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުވަން.އަޅުގަނޑުާމިއަދުގެާސުވ ުލގެާދ އިރ ާއިންާޖަވ ބުދެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަ

ާ180 

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާމިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ 

މިސްކިތެްއގެާއެހީާއަށްާއެދި.20ާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާސަޢޫދީާސަުރކ ރަށްާހުށަހަޅ ފައިވަނީާ

ާހަމަޖެހިފައިވަނީާ ާއަމ ޒުކުެރވިފައ11ާިއެކަމަކު ާބޮޑަށް ާއެާމިސްކިތްތައް ާހަލ ކުިވާމިވަނީާސުނ ާމިސްކިތެއް.ާދެން މީގައި

ާސަުރކ ރުންާ ާއެބަހުރި ާވެސް ާމިސްކިެތއް ާބުރި ާދެ ާމިސްިކތްތައް، ާބޮޑެތި ާހަމަ ާވެސް ާމިހ ރު ާއަކީ ާތިނަދޫ ރަށްރަށަށް.

 185ޢިމ ރ ތްކޮށްފައި.ާއަދިާއަމިއްަލާފަރ ތަކުންާެވސްާވަރަށްބޮޑުާމިސްކިތެއްާޢިމ ރ ތްކޮށްފަިއާެއބަހުރި.ާމިހެންާދަންނަވ އިުރާ

ާއެނގޭ ާވަނީއަޅުގަނޑަށް ާމިސްކިތް ާހުކުރު ާާއެރަުށ ާހުރި ާމަތީގައި ާެވގެންާާޤަބުރުސްތ ން ާކަމަށް މިސްކިތެއް

ބަންދުކުރެވިފައިާކަންާމިދޭތެރޭާއަޅުގަނޑުާއެާރަށަށްާގޮސްާސަރވޭާކޮށްފައިާއެާމިސްކިތްާމިހ ރުާހުރިާބިމުގައިާއަލުންާ

ާކުރަހައިގެން ާއަންގ ފައި. ާވ ނީ ާުކރަހަން ާއެޅުމަށްޓަަކއި ާފަންޑުާާއެމިސްކިތެއް ާމަސައްކަތްާާތަނަށް ހޯދުމުގެ
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ާއެއަޅުގަ ާގެްނދ ނަން. ާކުރިއަށް ާފައިސ ނޑުމެން ާހުރި ާހަމަޖެހިފައި ާލިބެން ާފައިސ  ާމިހ ރު ާއެީއާާހެންނަމަވެސް، އަކީ

 190ާސުނ މީގައިާގެއްލުންާވިާރަށްަރށަށްާބޮޑަށްާއަމ ޒުކުެރިވގެންާހުށަހެޅިފައިވ ާރަށްރަށް.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފެލިދޫާދ އިރ ގެ

ާމިސްކިތްތަްއާާ ާރަށްރަށުގެ ާކުދި ާޚ ްއޞަކޮށް ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާރ އްޖޭގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ގޮެތްއާާއިމަށްޓަކަމަނިކުފ ނުާވެސްާެއއްބަސްވެާލަްއވ ާއަދިާމިކަންާކުރުާސްާޢިމ ރ ތްާނުކުރެވިާހުރިާކަމަށްވެސްާއަދިވެާ

ާ ާމަނިންމުމަށްޓަކައި ާއ އި ާއަޅުގަނޑުގެއެމް.ޕީ.ސީ ާވިދ ުޅވެއްޖެ. ާވެސް ާވ ހަކަ ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާޝްވަރ   195ާމިާާުސވ ލަީކ،

ާކަމަށްާގޮތެއްާނިމޭނީާކިހ ާހިސ ބަކުތޯއޭ.ާުޝކުރިްއޔ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއަރޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ުުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއ ދެ،ާމިސްކިތްާބިނ ުކރުުުމުގެާމަސައްކަތްތައްާއެައީކާވަކިާމުއްދަތެްއގައިާނިމޭނެާޝުާ

ާތަރައްޤީ ާމީހުން ާދ ނެ ާކުރިއަށް ާއެކަން ާނޫން. ާއިުތރުވަމުންާކަންތައްތަެކއް ާއ ބ ދީ ާމިންވަާވަމުން، ާއެާދ   200ރަކުން

ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ާދ ނެ. ާކުިރއަށް ާދޭތެރޭގައ2007ާިާމަސައްކަތް ާމި ާފެށިގެން ާއަހަރުން ާރ އްޖޭާާވަނަ ާވެސް 25ާގައި

ާދ ާސައްކަތްަތއްމަމ ރ ތްާކޮށްާމިހ ރުާވަނީާގ ތްގަނޑަކަށްާނިމުމަކ ާހަމައަށްާގޮުަސްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއިމިސްކިތްާ

ާކަނޑަައޅ  ާއެ ާކައުންސިލުން ާޕްލޭނިންގ ާނޭޝަނަލް ާކުރިއަާގޮތ އި ާމަސައްކަްތތައް ާއެ ާވ ުޮތަކަށް ާދ ނެ ހަކަާށް

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ205 

ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާ

ާަވޒީރުޝުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވިޔަފ ިރވެރިްނާާކުރިއްޔ ، ާސަރުކ ރުން ާކުީރގެ ާސުވ ލަީކ، ާކޮށްލަން ާއަުޅގަނޑު އަރިހުން

ާހުރި ާހުރަސްތަކެއް ާބިނ ކުރުމަށް ާވިާމިސްކިތް ާެއާފުރުޞަކަމަށް ާމިހ ރު ާގެންދެިވއިރުަގއި ާލެދ ުޅވަމުން ާހުޅުވ  ްއވީަމާތު

ާާއެ ާކިހ  ާސަޢޫކަމަށް ާދޭތޯ. ާިލބެމުން ާފަންޑުތަރުޙީބެއް ާކ ރިސ ދީ ާސުނ މީ ާދިނީ ާއިސްކަެމއް ާގެއްން ާލިބުނުާަގއި ާލުން

 210ރަށަށްާވ ތީާމ3ާާިލިބުނުާބޮޑުާެގއްުލންާާގައިާއެންމެންދޫ،ާނިލަންދޫއަކީާސުނ މީާކ ރިސ ރަށްތަކަށްާވ ތީާދ ންދޫ،ާމ މެާ

ާއިްސކަެމއ3ާް ާތެރެއިން ާތަންތަާރަށުގެ ާނަމ ދުކުރެވޭ ާތަކުަގއި ާސްކޫލް ާއަދި ާރަށްތަކަކަށްތޯ ާކޮން ާބިނ ކުރުދެނީ މަށްާން

 ހިސ ބަށްާދިޔައިރުާއެކަންާނުކުރެވި....ާާވ އިރުާމިހ ާމިނިސްޓްރީންާނިންމ ފައި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 215ާއިންާޖަވ ބުާދެްއވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާސްޓަރަށްާމިައދުގެާސުވ ުލގެާދ އިރ ޢިއްޒަތްތެރިާމިނި
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއަރޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ރަށަީކާފައިވ ާރަށްސ ވަގުަތކުާނެތްާއަުޅަގނޑުމެންާއެާޢިމ ރ ތްާކުރަންާހަމަޖައްާއ ދެ،ާމިތ ނަގއިާައޅުގަނޑުގެާއަތަކުާމި

ާއެ ާއަދި ާއަޅުގަނޑުމެން ާާކޮބައިތޯ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއާރަށްރަށް ާޮއންނަމަވެސްލިސްޓުގޮތަށް ާރަށްރަކޮށްފައި ށުެގާ،ާއެ

ާމަްޝވަރ  ާކައުންސިލ އި ާޓްރޭނިންގ ާނޭޝަނަލް ާުކރިން ާބިނ ކުރުމުގެ ާފަރ ތުާމިސްކިތްތައް ާއެ ާދެއްވ ާކުެރވިގެން  220ން

ާށްރަށްާކަނޑައެޅޭނީ.ާުޝކުރިްއޔ .ލަފ އެއްގެާމަތިންާއެާރަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުވަިއކަރަ

ާމަތީ ާޤަބުރުސްތ ނު ާެވސް ާމިސްކިަތކީ ާައވަށު ާެދކުނު ާމަކުނުދޫ ާހދ. ާސުވ ލަީކ، ާައޅުގަނޑުގެ ާހުރިާޝުކުރިއްޔ .

 225ާގޭާހެނުންާނަމ ދުހުންާނަމ ދުކުރަމުންާދަނީާއަންކަމަށްާބުނެާއެާމިސްކިތްާވަނީާމިހ ރުާއުވ ލ ފައިާއެާމީާމިުިސްކިތެއް

ާއެާަރށަކީާާލެްއގަިއާއެހ ގަިއާވަރަްށާދަތިާ ާޢ އްމީހުންާއުޅެނީ.ާެއއީ ިރއުޅޭާރަށުަގއިާދިާމުކޮށްވަރަްށާގިަނާރަްއޔިތުން

ާނުން.ާވ ލަންާބޭނަީނާކިހ ާތ ނކުތޯާއަޅުގަނޑުާުސވ ލުާދަންދެކުުނާއަވަށުާމިސްކިތްާބިނ ކުެރވޭާއެާރަުށގެާބަޔަކަށްވ ީތ،

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއަރޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ާ ާހުރިހ  ާމިހ ރު ާފަދައިްނ ާވެްސާދަންނަވ ލި ާކުރިްނ ާހަމަ ާއަުޅގަނުޑ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  230އްާންތައްތަކެކަޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަޖެހި ާހިންގުމަށް ާމަޝްރޫޢުަތއް ާތަރައްޤީގެ ާމަޝްވެސް ާކައުންސިލ އި ާޕްލޭނިންގ ާނޭޝަނަލް ާވަނީ ާވަރާ ފައި

ާކަ ާމި ާފަރ ތ އި ާެއ ާބަދަލުަގއި ާކަނޑައެޅުުމގެ ާރަށްރަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމަތީން ާގޮުތގެ ާއެ ންތައްަތްއާކުރެިވގެން

ާކަނޑައަޅަނީހަ ާބަލ ބެލުމަށްފަހު ާމި ާތަންތަނުން ާއެ ާމިންވަރަށްާ.ވ ލުކުރަނީ. ާގުޅޭ ާއ އި ާއ ބ ދީ އިާގަާރަށްރަށުާެއއީ

ާޮބޑު ާކުޑަ ާބަލ  ާނެތްތޯ ާހުރިތޯ ާރަށުންާމިސްކިތްތައް ާއެއް ާމިންވަރ އި ާއިތުރުވަމުންދ  ާއ ބ ީދ ާރަށަާމިނ އި ށްާއަނެްއ

 235މ ރ ްތާއިއްާާމިސްކިތްތަމީހުންާބަދަލުކުރުމަށްާހަމަޖެހިފައިވޭތޯާުނވަތަާނޫންތޯާއެާހުރިހ ާކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްޮކށްގެން

ާެއކަ ާއެހެންވީމ ، ާމިކުރެވެނީ. ާމިހެން ާއެއީ ާނޭނގެ. ާދަންނަވ ކަށް ާޖަވ ބެއް ާސީދ  ާއަުޅގަނޑަށް ދެންނެވީާާމުގައި

ާގޮެތއްާއަދިާނިްނމ ފައިާނުވ ތީވެ.ާާނޭޝަނަލްާޕްލޭނިންގާކައުންސިލުންާވަކި

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމައްޗަންޯގޅިާދެކު

ާޝު ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ  ާއ އި ާޕްލޭނިންގ ާވ ހަކައެއްބަނޭޝަނަލް ާުނވަތަ ާތެރޭަގއިާާްސވުމެއް  240ދެއްެކވުުމގެ

ާޖަލ  ާމިސްކިތ އި ާމ ވެޔޮޒިކުރ  ާއަދި ާމިސްކިތ އި ާއަުޅގަާލުްއދީން ާއެއީ ާިމސްކިތެއް. ާއިންނ ނެ ނޑުާަމގުަގއި

ާމީހުސަރަހަ ާބުނ ހެން ާެއއްކަލަ ާަނމ ދުގައި ާއަޞްރު ާގޮސް ާކުޑަވަމުން ާޖ ގަ ާމިހ ރު ާވަރުވެފައިވ ާއްދުަގއި ާނޭރޭ ންނަށް



 10 

ާއުްސކުރ  ާތަންތަނުގައި ާނެތް ާތިާޖ ގަ ާކުރައްާގޮަތކަށް ާޕްލޭން ާވަރަބޭފުޅުން ާއަނެްއކ  ާދެން ާވޭތޯ. ާޮބޑުާވ ަފއި ާިދގު ާށް

ާ ާވިްއސ ރަ ާއަިދވެސް ާިމސްކިތުަގއި ާހަދ ފައިވ  ާހުޅުމ ލޭގައި ާމި ާލިިބގެން ާފަންޑެއް ާމިހ ރުާހަސިންގ  ާނުކުެރވޭ. އްލެއް

 245ާގޮތަުަަކށްާތިބޭފުޅުންާ....ާިއންާސަލ މަތްާކުރެވޭނެތީާިވއްސ ރަވ ާއަށްާވަރަށްާހަލަބޮލިާމޫސުމަކަށްމިއޮތީާކުރި

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއަރޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ާޝުކުރިާ ާމ ެވޔޮއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަްތުެތރި ާއެާއްޔ  ާކުަޑެވގެން ާމިާމިސްކިތް ާތ ނގައި ާމ ރ ތްާއިސްކިެތއް

ާއ ކުރުމަ ާމުނިސިޕަލްޓީ ާމ ލޭ ާވ ހަކަާށްޓަކައި ާވަނީ.ާއެާއެކީަގއި ާކުާދެެކވިފައި ާގޮތުން ާބިމުގެ ާއިތަން ާކަމުން ތުރެއްާޑަ

ާއެ ާނަމަވެސް ާބަދަލުދީގެން ާމިސަރަހަާބިމެއް ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާލިބޭތޯ ާހަމަާއްދުން ާޒިކުރާ ގޮާއެާގެންދަނީ.  250ާތަށް

ާކޮންގޮތަކުރުމަްށޓަކައިާމަްޝވަރ ތަެކއްާއެަބުކރެވޭ.ާބުރިާބުރިއަްށާއެތަންާނަގ ނީތޯާނުމިސްކިތްާވެްސާބޮޑުާ ކަށްޯތާވަތަ

ާކުރެާއެ ާއިޢުލ ން ާމަރ މ ތުކުރުމަށްޓަކައި ާހުރިާމިސްކިތް ާހުޅުމ ލޭގައި ާގެންދ ނީ.ާެދން ާމިހ ކަންތައްަތއް ާބަެއއްާވިގެން ރު

ާޕްރޮޕޯސަލްތައް ާއެބަވޭާފަރ ތްތަކުން ާވަރަާހުށަހަޅ ފައި ާެއއީ ާމަސައްކަތަކަށް. ާފަންނީ ާެއކަާށް ާވ ތީވެ ރުމަށްާކުންތައްަތއް

ކ ރުްނާރުާސަރުޤަޠައިާދެންާއެއ އެީކގަާ.ނުކުރެވޭާކަމަކަްށާޤަބޫލެއްާވ ލުކުެރވިެގންާނޫނިއްޔ ާކުރެވޭނެހަޚ އްޞަާބަޔަކ އިާ

ާމިްސކިތަކަށް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާާޢިމ ރ ތް ާޤަޠަވ ތީ ާވ ނީ ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުގަިއ ާމަރ މ ތުކުރުރު ާަތން ާވ ަހކަާއެ  255މުގެ

ާކަމަށްާުޝކުރިްއޔ .ާާކަންަތއްތަްއާކޮށްދެއްވ ނެާދެންނެވިފައި.ާއެމްބެސަޑަރުާިވދ ޅުވެފައިާއޮތީާއެ

ާ

ާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ގެމަ

ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅގަނޑުނިޝުކުރިއްޔ  ާސަޢޫާކުރަސްޓަރާކުރެން ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާސަން ުރކ ރުްނާދީ

 260ާްއވުމަށްާމ ރ ތްާކުރެއިމިސްކިތްތަުކގެާތެރޭަގއިާގދ.ާެގމަނަފުށީާރައްޔިތުންނަށްާމިސްކިތެއްާާދެއްވާ ހިލޭގެާއެހީެގާދަށުންާ

ާހުރެގެން ާމަތީގައި ާޤަބުރުސްތ ނު ާމިސްކިތް ާހުރި ާކަނޑުހުޅުދޫ ާގއ. ާހަމަެއއ ެއކު ާކުރަްއވަންތޯ؟ ާވަނީާޚިޔ ލު

ާާ.ންދުކުރެވިފައިބަ ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުން ާއެާއުޅެމުންާލުގައިާހ އެހެންވީމ ، ާމިސްކިާދ ތީ ާކަންތައްާބޭފުޅުންނަށް ާތުގެ

ކިތައްާޅުންާއެާމިސްބޭފުާދެއްވިއިުރަގިއާތިާޓުއަހަރަށްާބަޖެާކިހިނެއްތޯާހަމަޖައްސަަވއިާދެްއވަނީ.ާމިއަދުާސަރުކ ރުންާމި

ާފަިއވޭތޯ.ާޝުކުިރއްޔ .ވަރަކަށްާސަމ ލުކަެމއްާދެްއވ ާއެްއވެސް

ާ265 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއަރޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ާ ާމިސްިކތެއް ާގައި ާގެމަނަފުށީ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިއިޝުކުރިއްޔ  ާއޮތްކަން ާހަމަޖެހިފައި ާކުރުމަށް ވަގުުތާާމ ރ ތް

ާދެ ާނޭނގެ. ާދަންނަވ ކަށް ާސީދ  ާކަނޑުހުޅުދޫއަޅުގަނޑަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިާން ާއެންމެ ާލިސްޓުގެާއަކީ ާސްކަންދޭ

ިވޔަސްާާއަށްާވެސްާއަދިާއެހެންގޮަތކުންާއެންމެާކުރީަގިއވ ާރަށްތަކުެގާތެރެއިންާެއއްާރަށް.ާއެހެންވީމ ،ާސުނ މީގެާއެހީ
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ާފަންޑުން ާކޮންމެާސަރުކ ރުެގ ާކަމުަގއިާިވޔަްސ ާިލބުނު ާފަިއސ  ާާގޮަތކަށް ާއެންެމ ާރަށްރަުށގެާވިޔަްސ  270އިްސކަންދެވޭ

ާތެރޭގައިާކަނޑުހުޅުދޫާހިމެނޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބިލެ

ާާ ާމިހ ރު ާބުރުނީގައި ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ާވިދ ޅުވ3ާެއަޅުގަނޑު ާމިނިސްޓަރު ާހުރިކަން ެދއްވ ަފއިވޭ.ާާމިސްކިތް

ާސ ފު ާއަޅުގަނޑު ާމީހުން ާކިަތއް ާނުވަތަ ާހުރެގެންތޯ ާމިސްކިތެއް ާކިހ  ާރަށެއްަގއި ާބޭނުންވަނީ ާއިތިކޮށްލަން  275ތުރުާބެގެންތޯ

ާގޮތަށްާއޮންނަނީ.ާއެކަންާސ ފުކޮށްލަާދެްއވުންާއެދެން.ާމިސްކިތްާއަޅ 

ާ

 ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއަރޒްާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީާ

ާމިސްިކތްތައްޝުކުރިއް ާގޮތެއްގައި ާޢ އްމު ާބަލ ފައި ާއަށް ާއ ބ ދީ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރަންާޔ  ޖެހެނީ.ާބިނ 

ާތަފ ސްވެއެހެންނަމަ ާރަށްރަށުގަާސް، ާބަެއއް ާރ އްޭޖގެ ާއިނގޭ ާައޅުގަނޑުެމންނަށް ާބަލ އިރު ާއެހިސ ބުތަކަށް  280ްށާގޮތަާއި

ަގއިާފިރިހެނުންގެާވ އިުރާއެާރަށުާމީހުންާތިބިާރަށަކަށ547ާްާއަކީާނޫންކަންާޢަމަލުކުރެވިފައިާހުީރ.ާމިސ ލަކަށްާބުރުނީ

ާއެބ3ާަ ާާމިސްކިތް ާއަންހެނުންގެ ާހުރީ.2ާހުރި. ާާމިސްކިތް ާގ ދިއްފުށީގައި ާވ ދެން ާމިސްކިތެްއގެ ާދެންމެާއެންމެ ހަކަ

ާމި ާމައްސަލަތައްާާއަޅުގަނޑު ާބައެްއ ާއެބަހުރި ާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާބުރުނީގައިދަންނަވ ލީ. ާދެން ކިތެްއާސްާމިާ.

ާލ ރި ާހުރި ާލިބިފައި ާރަށަްށ ާއެ ާާބިނ ކުރުމަށްޓަކައި ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިާާމިކަމަށް ވަނީ.

 285ިދއެްއާސްނުމެއްާއަވިފައިސ ައކީާބޭރުގެާފަރ ތަކުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާަފއިސ ާއެެހންާރަށަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާބަދަލުކުރ ާ

ާކުރިއްޔ .ާވިަޔސްާނިންމ ނީާނޭޝަނަލްާޓްރޭނިންގާކަުއންސިލުން.ާޝުާގޮތަކަށްާމެނުއެއްާގެންގުޅެން.ާއެކަންާޮކން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނި ާމިހ ރު ާމިިނސްޓަރ. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްވިތ  ާޖަވ ބު ާއަުޅގަާމިނިޓ15ާުސްޓަރު ނޑުމެންނަށްާވަންދެން

 290މިާާ.ާދަންނަވަންޑުާޢިއްޒަްތތެރިާމިނިސްޓަރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުގެންދެވުނީ.ާއަޅުގަނާމިއަދުގެާސުވ ުލގެާބައިާމި

ާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާެދއްވުމަްށާވަަޑއިގެންާދެްއވީތީ.ާ

ާ

. .ްކަންކަނ ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 295ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމި ާމިހ ރު ާއަާާއަޅުގަނޑު ާއެޖެންޑ  ާއޮތް ާދެން ާއެދަނީ ާއެއީ ާއިޓަަމށް ާައއިޓަމް ާމަޖިލީހ6ާުޖެންޑ  ާަރއީސްގެާާގެއެއް.

އްޒަތްތެިރާގެާކުރިންާޢިާކަންކަން.ާމިައދުާއިތުރުކަމެއްާހުށަހަޅ ކަށްާެނތް.ާދެންާއޮންނަާއަިއޓަމަށްާދިއުމުާހުށަހަޅ ާމޭޒުން

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން ާސަމ ލުކަމަށް ާކޮމިޓީއ9:30ާާެމެންބަރުންގެ ާެދ ާމ ލިއްޔަގަިއ ާެފށޭނެ. ާމަސަްއކަތް ާއްެގ ާކޮމިޓީ 1ާތު

ާަނންބަރުާކޮމިޓީގައި.3ާާމުާކޮމިޓީާޢ އ9:30ާްައދިާާ.ގައިކޮޓަރީނަންބަރުާކޮމިޓީާ

ާ300 

. ާްާފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.ތަޢ ރުމަޖިލީހަށ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

7.1-ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ާމަޖިލ7ާީއަޅުގަނޑު ާތަޢ ރުއަށް ާކުރަންޖެހޭާހަށް ާާފު ާއްޖޭގެާިދވެހިރ 7.1ާބިލު

 305ާކިޔުންާާފުރަތަމަާޤަރ ރުގެާހުށަހަޅ ާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންގެާދަށުންާމ އްދ ގެާވަނ95ާަާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާވަނ95ާާަާސ ސީގެޤ ނޫނުއަާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިއްވުންާާމަޖިލީހަށްާާސުރުޚީާގެާޤަރ ރުާއެާގޮތުންާއިްއވުމުގެ

ާމަޖިލީހަށްާގެާރައްޔިތުންާާދަށުންާމ އްދ ގެ ާދ އިާޤަރ ރު.ާހުށަހަޅ ާ ާދިއްދޫ ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާޤަރ ރު ާޢިްއޒަތްތެމި ރިާރ ގެ

ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

. .ް310ާކުރިންާތަޢ ރުފުާކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އޮތްނަމަާއިޞްލ ުޙާާާކުރެވިފައިވ ާބިލެްއެގާކުށެއްރިްނާތަޢ ރުފުއަށް.ާކ8ާުއަޅުގަނޑުާދެންާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާން.ާާއިދ ރ އަކުކުރުން.ާއެފަދަާކުށެއްާއޮތްާަކމަކަށްާއަޅުގަނޑުގެާސަމ ލުާަކމަށްާގެންނަވ ފަާއެއްާނެތް.ާަމޖިލީހުގެ

ާ315 

. .ްާއިބްތިދ ޢީާބަހުސ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއެޖެންޑ ާ-9.1 ާދަނީ ާމި ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާާއަށް.9ާާައއިޓަމް ާމިީއ ާބަހުސް ާމަަސއްކަްތާގަޑ1ާިއިބްތިދ ޢީ ާއިރުގެ

 320ލު.ާމިީއާޓީތަުކގެާބިއަޅުގަނޑުމެންގެާމިއަުދގެާތ ަވލުގައިާއޮންނަ.ާމިއަދުގެާއިބްިތދ ޢީާބަހުސަށްާއޮތްާބިލަކީާސިޔ ސީާޕ 

ރީާގްރޫުޕެގާާޕ ލިމެންޓްކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީގެސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާބިލެއް.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ނީާސަރުާ

6ާވަނީާާާއިްއވ ފައިމިާބިލުގެާފުރަތަމަާކިޔުންهللا.ާމެންބަރުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ގެންާމިާށްާވަޑައިާވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާައޅުގަނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޕޯޑިޔަމ17ާަަގއިާމިާދައުރުގ2010ާާެއޭޕްރީލްާ

ާ.ާގެާފުރުޞަތެއްާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެމިިނޓ10ާުބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ325 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އި

ާރައީސް.ާ`ާ ާޢިްއަޒތްތެރި ާހުށަހަޅުޝުކުރިްއޔ  ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސަުރކ ރުން ާސިޔ ސީާދިވެހި އްވ 

ާހުށަހަޅ ނަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފަރ ތުން ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާބިލު ާބެހޭ ޕ ޓީތަކ 

ާސިޔ ސީާ ާދަނީ ާމި ާހިނގަމުން ާމިހ ރު ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާގަވ އިދު ާދަށ2005ާުޕ ޓީތަކުގެ ާބިލުާގެ ާމި ާސަރުކ ރުން ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުފައްަދއިގެން. ާޕ ޓީތައް  330ން

ާސަރުކ ުރާ ާގޮތުން ާކުރުމުގެ ާހަރުދަނ  ާއިތުރަށް ާނިޒ މު ާދިމިޤުރ ތީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުމަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ހުށަހަޅުއްވުމުގެ

ާހަ ާޤ ނޫނީ ާބޭްއވުމ އި ާދ އިރ އެްއަގއި ާފުޅ  ާހިްއސ  ާަރއްޔިތުްނގެ ާއަދިާހިންގުމުގައި ާމަގުސަދުަގއި. ާދިނުމުގެ އިސިްއޔަތު

ާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާ ާތަނަވަސް ާމަގު ާއުޅުުމގެ ާބައިވެިރވެ ާހަރަކ ތްތެރިެވ ާެއކު ާސުލްަހވެރިކަމ  ާކަންކަުމގައި ސިޔ ސީ

ާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ާކުެރވޭެނާމަގު ާވ ސިލު ާަރއްޔިތުްނގެާޝުޢޫރު ާތެރެއަށް ާބ ރުގެ ާރައީްސ،ާވެިރކަމުގެ .ާޢިއްޒަތްތެރި

ާިސޔ ސީާ ާއުސޫލުތަކ  ާިހންގުމުގެ ާޕ ޓީަތއް ާސިޔ ސީ ާއުެފއްދުމ  ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާިބލުން ާމި ާރަީއސް،  335ޢިއްޒަތްތެރި

ާޕ ޓީތަކުްނާ ާސިޔ ސީ ާެއއ ެއކު ާހަމަ ާވ ނެ. ާއެޅިފައި ާބ ރު ާތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށް ާމަގުތައް ާހޯދޭނެ ާފައިސ  ޕ ޓީތަކަށް

ާމަސައް ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާވ ނެ.ާއ މުދަނީ ާކޮށްދެވިފައި ާތަނަވަސް ާވެސް ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ކަތްތަކެއް

ާރަްއޔިތުންާ ާޢ އްމު ާބައެއް ާދޭތެރޭގައި ާކަންތައްތަކ  ާދ  ާކުރަމުން ާމިއަދު ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ށްގެންވ ނެާކަންތައްތަކ ިއާސުވ ލުާއުަފއްދަމުންާދ ާމިާދަނޑިވަުޅގައިާއަުޅގަނޑުމެންާމިާބިލުގައިާިސޔ ސީާޕ ޓީތަކުްނާކޮ

ާޕ ޓީތަުކގެާ ާސިޔ ސީ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާވ ނެ. ާބަޔ ްނކުރެވިފައި ާކަނޑައެޅިަފއި ާކަންތައްތައް ާދޫކޮށްލަންޖެހޭ  340ނުކޮށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާވ ނެ. ާކަނޑައެޅިަފއި ާޤ ނޫނުގައި ާގޮތްތައް ާކުރެޭވނެ ާވަކި ާމެންބަރުކަމުން ާގޮތ ިއ ާވެވޭނެ މެންބަރުންނަށް

ާސި ާއަދި ާފަރ ތްތަކުްނާރައީސް، ާކޮށްދޭ ާމަސައްކަތް ާޕ ޓީތަކަށް ާމެންބަރުންނ އި ާކެްނޑިޑޭޓުންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ޔ ސީ

ާެއއ ެއުކާ ާހަމަ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާވ ނެ. ާބަޔ ންކުރެވިފަިއ ާޤ ނޫނުަގއި ާމި ާެވސް ާމިންގަނޑު ާސުލޫކީ ތަބ ވ ންޖެހޭ

އްާރަޖިސްޓްރީާކުރުމަށްފަހުާޕ ޓީތަކ ާދޭތެރޭގައިާޢަމަލުާޕ ޓީތަކަށްާދިމ ވ ާއެއްާމައްަސލަާއެއްާކަމުަގއިާވ ާނޫނީާޕ ޓީތަ
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ާމިއަުދާ ާއަޅުގަނޑަށް ާދަތިތަެކއްެގާވ ހަކަ ާދިމ ވ  ާހިނދުގައި ާުއވ ލަންޖެހޭ ާޕ ޓީތައް ާކަުމގަިއާނޫނީ ާއެްއގޮތް ާދ   345ކުރަމުން

ާޕ ޓީތަކުގަާ ާުއވ ލުމުން ާގޮތ  ާުއވ ލެވޭ ާޕ ޓީތައް ާބިލުގައި ާމި ާޮގތުން ާއެ ާފ ހަގަކުރެވިަފއި. ާއަދިާވަނީ ާމުދަލަށް ާހުރި އި

ާއެއ އެުކާ ާހަމަ ާވ ނެ. ާބަޔ ންުކރެވިފައި ާވެްސ ާގޮތްތައް ާހަދަންޖެހޭ ާެއއަށް ާގޮތ އި ާުކރެވޭނެ ާޢަމަލު ާދެމެދު ާއ  ފައިސ 

ާގެްނގުޅޭާއުސޫލުަތއްާ ާބެލެހެްއޓުމުގައި ާޕ ޓީތަކުގެާހިސ ބުތައް ާއެ ާޕ ޓީތަކަށްާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުން ާޕ ޓީތަކުން މިއަދު

ާކުރު ާބެލެހެއްޓުމުގެާރަނގަޅު ާހިސ ބުތައް ާޕ ޓީތަކުގެ ާބިލުގައި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިނދު ާގެންދަވ  ާއަޅަމުން ާބ ރު މަށް

ާވ ނެ.ާ ާހިމަނ ފައި ާވެސް ާކަނަޑއެުޅމަށް ާފަރ ތެއް ާކުރަންޖެހޭ ާއަދ  ާމަްސއޫލިްއޔަތު ާކަނޑައެޅޭ ާނޫނީ ާހަވ ލުކުރ   350ޒިންމ 

ާޤ ނޫ ާޕ ޓީތަކަކީ ާސިޔ ސީ ާމިއަުދ ާރައީސް، ާމުއައްސަސ އެްއެގާޢިއްޒަތްތެރި ާހިންގ  ާލިބިގެން ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާގޮތުން ނީ

ާވ ެނ.ާ ާއެޅިފައި ާބ ރު ާބިލުން ާމި ާމަަސއްކަތްތަްއ ާކުރެވޭ ާުވމަށް ާގޮުތަގއި ާއިްނސްޓިޓިއުޝަނެްއ ާވުމަށް،ާނޫނީ ގޮތުަގއި

ާބިލުަގއިާވަރަށްާފުޅ ާސިޔ ސީާޕ ޓިތަކަށްާޤ ނޫނީާަހއިސިްއޔަތުާދީ،ާޤ ނޫނީާހަިއސިއްޔަތ އިާޙައްޤުަތކ ާއިމްތިޔ ޒުތައްާމި

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާތިޔަ ާހުށަހެޅުމަށްފަހު ާބިލު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާވެސް ާދެވިފަިއވ ކަްނ ދ އިރ ެއއްަގއި

 355ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިާބިލުގައިާަމއްސަލަާއެްއާވ ނަަމާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާފުޅ ާދ ިއރ އެްއގަިއާބަހުސްާކުރުުމގެާ

ކަމުެގާވ ަހކަ.ާއަޅުގަނޑުމެންާދިވެހިރ އްޭޖގެާސިޔ ސީާދ އިރ ާއިތުރަްށާހަރުދަނ ާކުރުމަށްޓަކައިާޕ ޓީތަކަްށާފުރުޞަތުާއޮތް

ާބިލުގައިާ ާމި ާގޮތުން ާކޮށްދިނުމުގެ ާތަނަވަސް ާމަގު ާހިންގުމަށް ާހަރުދަނ ކޮށް ާއިތުރަށް ާޕ ޓީތައް ާދީ ާހައިސިއްޔަތު ޤ ނޫނީ

ާއަުޅގަނޑުމެން ާކަމެއް ާެއ ާނަމަ ާވ  ާކަމެްއ ާމަސައްކަތްަތއްާާއުނި ާކުރަންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ަގިއ ާކޮމެީޓގެ ރަނަގޅުކޮށް

ޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއަގއިާކުރުމަްށފަހުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކަީކާމިައދުާމިާޤައުމުގަިއާޒިންމ ދ ރުާކަމ ާއެުކާހަރަކ ތްތެރިވ ާއަދިާ

ާސްޓޭޖުާ ާކޮމެޓީ ާިދނުމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީތަކަށް ާއުޅޭ ާަބސްބުނެ ާއެކު ާމަސައްކަތްަތްއާމިނިވަންކަމ  ާކުރަންޖެހޭ  360ަގއި

ާގެންނަންޖެހޭާ ާބިލަށް ާއަދި ާރަނގަުޅޮކށް ާކަެމއް ާއެ ާނަމަ ާވ  ާއުނިކަެމއް ާބިލުގައި ާމި ާރަނގަޅަްށކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން

ާޕ ޓީތަްއާ ާހިންގ  ާޕ ޓީތައް ާތެޭރގަިއ ާއިުމގެ ާޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނަކަށްެވ ާބިލު ާމި ާގެެނސް ާފުރިހަމަކަން ތ ޒ ކަމ އި

ާމަޖިލީހަށްާހަރަކ ތްތެރިވުމުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާމަުގސަދުގައި ާކޮށްދިނުމުގެ ާތަނަވަސް ާފުރުޞަތު

ާހުށަހަޅަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ365 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނީ ާހަމަޖެހިފައި ާުކރުމަށް ާބަހުސް ާބިލަށް ާމި ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާަވގުތ3ާާުާޝުކުރިއްޔ . ާޕ ޓީތަކަްށ ގަިޑއިރު.

ާ ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ާދަންނަވ ލ ނަން. ާގޮތް ާާމިނިޓ60ާުކަނޑައެޅިަފިއވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވަކިާާމިނިޓ60ާުއިރު. އިރު.

ގެާމިނިޓ3ާުއިރު.ާއެއީާކޮންމެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރަކަށްާާމިނިޓ28ާުޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރުންނަށްާޖުމްލަާ

 370.ާމިާތަރުތީބުންާއަޅުގަނޑުާމިނިޓ3ާު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށްާމިނިޓ5ާުޤައުމީާޕ ޓީާއަށްާާމިނިޓ16ާުޕީ.އޭާއަށްާ.ާރޮނގުން
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ާހުޅުވ ލަން.ާ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާަވގުތު ާއެދިަވޑަިއގަތުމުގެ ާފުރުޞަތަށް ާގެްނދ ނަން. ާއަރުވަމުން ފުރުޞަތު

 ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މީާަމއްސަލަާެއއްާފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ375 

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސް، ާމ31ާެޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ  ާނިްސބަތް ާޕ ޓީައކަށް ާވަިކ ާމ ްއދ ގައި މެދުާންބަރުންނ ވަނަ

ާއަުޅގަނޑުޢަ ާވ އިުރ، ާކަމަށް ާގޮތަށް ާޢަމަލުކުރ  ާޕ ޓީތަކ މެދު ާސިޔ ސީ ާޖުމްލަކޮށް ާޖެހޭނީ މެންނަށްާމަލުކުރަން

ާ ާކަނޑައެޅޭ ާެމންބަރުންނަށް ާމިނިވަން ާމެންބަރަކަށ28ާްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކޮްނމެ ާތެރެއިން ާމިނިޓ3ާާުާމިނިޓުއިރުގެ

ާބޭނުން ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާފުރުަޞތު ާބޭކަނޑައަުޅްއވަިއ،ާއެ ާބޭނުންކުރަން ާހިނދެއްަގއި ާމެންނުކުރައްަވއިފި  380ބަރަށްާނުންވ 

ާޤަބޫލުކުރަ ާއަޅުަގނޑު ާެއއީ ާގެންދަވ އިރު، ާކުރައްވަމުން ާޢަމަލު ާަމނިކުފ ނު ާގޮތަށް ާނުކުރެވޭ ާތަފ ތުާބޭނުން ނީ

ނިކުފ ނުާކަށްާވެސްާމަކުރުމެއްކަމަށް.ާއެގޮތަށްާއަުޅަގނޑުމެންނ މެދުާޢަމަލުކުރަންޏ ާސިޔ ސީާކޮންމެާޕ ީޓއެްއގެާެމންބަރަ

ާމަޖިލީ ާކުރައްވަނީ ާޢަމަލު ާތި ާމިހ ރު ާއެހެްނނޫނީ ާދެއްވަން. ާކަނޑަައޅުއްަވިއގެން ާވަގުތު ާވަކި ާގަވ އިޖެހޭނީ ދ ިއާހުގެ

ާއެްއގޮތަށްާނޫންކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ385 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ބެ ާނެންގެވީ ާތި ާމެންބަރު ާޢަމަލުާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުކުރަން.ާރިޔ ސަތުން ާޤަބޫެލއް ާކަމަކަށް ާއެއް ާމަްއސަލަ ހޭ

ާފުންކޮްށާ ާވ ހަކަފުޅ މެދު ާވިދ ޅުވެެލއްވި ާތި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާމަތިން. ާަގވ އިުދގަިއވ ގޮތުގެ ާމިގެންދަނީ ކުރަމުން

ާނިސްބަތް ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ާމިތަނުގައި ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރުންާވިސްނ ަވޑަިއގެންފިނަމަ ާޢިއްޒަތްތެރި  390ާނުވ 

ާޢަމަލުކުރާ  ާޕ ޓީތަުކެގާމެންބަރުންނ މެދު ާބުނެފަިއާމިވަނީ،ާސިޔ ސީ ާގަވ އިދުަގއި ާިތއްބަވ އިރު،ާމަިޖލީހުގައި ވަަޑއިގެން

ާއަށްާ ާހަމަހަމަ ާފުރުޞަތު ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާޢަމަލު ާދިނުމުގައި ާފުރުޞަތު ާދެއްކުުމގެ ާވ ހަކަ ގޮތަށޭ

ާޕ ީޓއަކަށްާމަޖި ާއެ ާއަދަދަށް ާމެންބަރުްނގެ ާނިސްބަތްވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާއެ ާބަހ ލ ފައި ާމައްޗަށް ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ލީހުގެ

ޖުމްލަާވަގުތުާއަުރވަމުންާމިެގންދަނީ.ާހަމަާއެގޮތަށްާއެާބަހ ލުމުގައިާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރންގެާތެރެއިްނާަވކިާޕ ީޓއަކަށްާ

ާލި ާމެންބަރުންނަށް ާނުވ  ާޢިއްޒަތްތެިރާނިސްބަތް ާލިބިވަަޑއިގަންަނވަނީ. ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާއަދަދު ާޖެހޭ  395ބިވަަޑއިގަންަނވަން

ާެއާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަިކ ާނޭނގޭނެ ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާއަދި ާވެސް މެންބަރަށް

ާމަޖިލީ ާމި ާެމންބަރަކު ާބޭނުންފުުޅވ  ާަބއިވެިރެވވަަޑިއގަންނަވަން ާފުރުޞަތަށްާބަހުސެއްަގއި ާހ ޒިރުެވވަަޑިއގެން ހަށް
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ާަމއްޗަށްާ ާބޭފުޅެްއގެ ާތިން ާއެދިަވޑަިއގަންަނވ  ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކަމެއް. ާކޮންއިަރކު އެދިަވޑަިއގަންނަވ ނީ

ާމިނިޓ28ާު ާބަހ ލުމަށްފަހު،ާއެ ާވަަޑއިގެންާާމިނިޓ28ާުއިރު ާތެޭރގައި ާގަޑިއިރުގެ ާތިން ާމި ާމިތަނަށް ާދެން ާހުސްކޮށްލީމަ

 400ފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ާބޭފުޅަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ަކށްާރިޔ ސަތުަގއިާަވގުެތއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަހަމަާ

ާދަށުން.ާ ާނިޒ ެމއްެގ ާެއރުވޭނެ ާފުރުޞަތު ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާހަމަހަމަކޮށް ާގެންދެވޭީނ ާމިކަން އުސޫލުން

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްެތރި ާކޮންމެ ާއެހެންވީމ ، ާތިން ާލިބިވަޑައިގަންަނވ  ާއެ ާގޮތުގައިާމިނިޓުރަކަށް ާފުރިހަމަ ާބޭނުން އިރުެގ

ާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ ާ ާަދއްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާފުރުތަމަ ާބަހުސްގެ ާއަޅުގަނޑު ާަނޭސހަތްތެރިވަމުން ާއަުޅގަނޑު ހިއްޕެވުމަށް

ާމަޢުޞޫމް.ާهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި

ާ405 

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމިސްރ ބުާ ާދިމ ލަށް ާޑިމޮކްރަސީއަކ އި ާޕ ޓީ ާމަލްޓި ާއަުޅގަނޑުމެން ާދިވެހިރ އްޖެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހިނ ާޕ ޓީތައް ާިސޔ ީސ ާއުފެއްދި ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ީސ ާައއިްސ ާމިހ ރުާޖަހައިގެން ާދުވަްސވަރެްއގަިއ ާއަްނނަ ގަމުން

ާއަށްާ ާދިވެހިރ އްޖެ ާޕ ޓީ ާިސޔ ސީ ާސުވ ލަކީ ާކޮށްލ  ާއަޑިން ާހިތުގެ ާއަނެކަކ  ާއެކަކު ާގިނައިން ާއެންމެ އަޅުގަނޑުމެން

ާއޮްތާ ާރ އްޖޭަގއި ާކުރިން ާއުފެދުމުގެ ާޕ ޓީަތއް ާމިޖެހުނީ،ާސިޔ ސީ ާކުރަން ާމި ާައުޅގަނޑުމެން ާއެުސވ ލު ާބ ވައޭ.  410ބޭނުން

ޙަާމަސަލަސްކަމ އިާއަުޅަގނޑުމެންގެާމެދުަގއިާއޮްތާެއުކވެރިކަމ ިއާމިާހުރިހ ާކަމެއްާވަރަށްާބޮޑަށްާބަދަުލވެ،ާމުިޅާސުލް

ާދަނޑިވަޅެްއަގއިާ ާމިފަދަ ާވ ތީ. ާގޮސްފައި ާވެގެން ާމިކަންތައް ާއުފެދި ާފިތުނަ ާސަރަޙައްދެއްަގއި ާހުރިހ  ޤައުމުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއ ދެ، ާއެންމެން ާދިމ ލަށްާާއަޅުގަނޑުމެން ާޑިމޮކްރަސީއަކ އި ާޕ ޓީ ާމަލްޓި ާފ ސްކޮށްގެން މަޖިލީހުން

ާޤ ނޫނެއްާ ާބެހޭ ާމިކަމ  ާއަޅ  ާފިޔަވަޅުތަކެްއ ާއަޅަންޖެހޭ ާވެސް ާކޮންމެހެން ާމިހ ރު ާކުރުމަށްޓަކައި ާޤަބޫލު ދަތުރުކުރުން

ާއަޅުގަނޑު ާބިލުަގއި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާދެކެން. ާކަމެއްކަމުަގއި ާމުހިއްމު ާބަލ ލ އިރު،ާފ ހަގަކޮށްލަންާހެދުމަކީ  415މެން

ާދެވަނަާ ާއޮންނަނީ ާމި ާތަޢ ރުފުގައި ާބިލުގެ ާމި ާޕ ޓީ ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއެބަހުރި. ާނުކުތ ތަކެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ޖެހޭ

ާއަމިއްލަާ ާމީހުންގެ ާަވނުމުގައި ާވެއްދުމުގައި ާމީހުން ާއަށް ާޕ ޓީ ާދީފައި، ާއިސްކަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާގައި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާމިހ ރުާއިޙްތި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަމެއް.ާޚ އްަޞޮކށް ާމުހިއްމު ާވަަރށް ާވަނުމަށް.ާމިއީ ާގޮތުެގާމަތިން ާެއއްގޮްތވ  ޔ ރ އި

ތަޖުރިބ ާކުރެވެމުންާދ ގޮތުަގއި،ާޕ ޓީއަކަްށާވަނުންާެއއީާމީހ ާއަމިއްަލާއިޙްތިޔ ުރަގއިވ ާކަަމކަށްާވ ންޖެހޭ.ާގަދަާބ ރުްނާ

ާގެްއލިދ  ާަވޒީފ  ާދައްކަިއގެން ާެއްއގޮތަކަްށާބިރު ާެއއީ ާޕ ޓީތަކަްށާވެއްދުމަކީ ާދަްއކަިއގެން ާގޮތުގައި ާސީދ  ާބިރު ާކަމުގެ  420ނެ

ާދަްއކ ާ ާބޭފުޅުން ާަޖގަހަެއއްަގއި ާޕ ީޓއެްއގެ ާއެ ާނޫން. ާވ ނެކަެމއް ާކުެރިވގެން ާމ ޙައުލުަގއި ާޕ ީޓގެ ާިސޔ ސީ ވެސް

ާވަ ާމަޤ މުން ާަނގ ލ  ާމަޤ މު ާހަމަ ާބިރުދައްކ  ާވެްސ ާިވޔަސް ާޤ ނޫނެއްާވ ހަކަެއްއގައި ާމިފަދަ ާކަންތައްތަްއ ިކކުރުމ އި

ވަަނާމ އްދ ގެާ)ށ(،ާ)ށ(4ާާއައުމުންާހުއްިޓގެންާދ ނެކަމީާޝައްެކއްާއޮްތކަމެއްާނޫން.ާެދންާއަުޅގަނޑުމެންާމިާބިލުގެާ

)ށ(ާާވަނަާމ އްދ ގ4ާެގެާތިނެއް.ާއެއީާިސޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާޤ ނޫނީާހައިސިއްޔަތ އިާޙައްޤުތަކ އިާއިމްތިޔ ޒުަތއް.ާމީގައިާ
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ާ ާމިއ3ާާީގެ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުން. ާއުުޅމ އި ާެއްއވެ ާމިނިވަންކަމ އެކު ާމަތިން ާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނީ ާމިއޮންނަނީ،  425ަގއި

ާވަކ ލ ުތކޮށްާއެކަމަށްާމަގުފަހިވ ންޖެޭހާކަމެއް.ާމިހ ރުާގަވ އިދުަގއިާ އަޅުގަނޑުމެންާޑިމޮކްރަސީެއްއގައިާކޮންމެހެންާވެސް

ާ ާވެސް ާވިަޔސް ާއޮތްކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންާމިހެން ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮންނަނީ. ާނުވެފައި ާމިކަންތައްތައް ާނެތީމަ ޤ ނޫނެއް

ާވަރަށްާ ާއޮތުމަކީ ާމ އްދ  ާމި ާިމގޮތަްށ ާމ ޙައުލެްއގައި ާއޮތް ާޖެހިފައި ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާެވސް ާފިަޔވަޅަކަށް ާކޮންމެ އަޅ 

ތްާޕ ޓީެގާޚަރަދުގައިާީމޑިއ ާއިންާފުރުޞަުތާގައިާިމއ5ާޮވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގ4ާާމުހިއްމުާކަމެއްކަމުަގއިާފެނޭ.ާދެންާ

ާއެހެންކަމަށްާ ާޅަފަތުގައި. ާވަަރށް ާމިވަނީ ާމިަވގުތު ާިހންގުން ާޕ ޓީަތއް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި  430ދިނުން.

ގެާޚަރަދުަގިއާވ އިުރ،ާޕ ޓީތަކަށްާޚަރަދުާކުރުމަށްާވެސްާވަރަށްާދަތިތަކަކ ިއާދިމ ވެފައިާމިވަނީ.ާމިފަދަާޙ ލަތެއްަގއިާޕ ޓީ

ާވ ނެާ ާކޮށްގެން ާއަުޅގަނޑުާހިތުން ާއަށްާއޮންަނާަވގުތެްއަގއި ާއިންާފުރުޞަތުާދިނުްނާއޮތުމަކީާަދއުލަތުެގާމީޑިއ  މީޑިއ 

ާމައްޗަށްާ ާކަމެއްގެ ާހުރިހ  ާމި ާވ ދަވެިރކަމ އި ާޕ ީޓގެ ާހަރަކ ތްަތކ އި، ާޕ ީޓގެ ާނިޒ މ އި، ާހިންގުމުެގ ާޕ ޓީ ާނޫން. ކަމެއް

ާޤަާ ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާތެޭރގައި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާނަމަ ާކުރެވުނު ާޭހލުންތެރި ާވަރަށް ާކުރުވަންވީ ާހޭލުންތެރި އުމު

ާބަެއްއާ ާޕ ޓީެގ ާހިންގުމުގަިއ ާޕ ޓީަތއް ާވުމ ެއކު ާއެހެންކަމަށް ާއެކަީށގެންޭވ. ާނެތުން ާވެްސ ާފިތުނަވެރިކަން  435މިއޮތް

ާވެސް ާނުލައި ާޚަރަދަކ އި ާދޭން ާފުރުޞަތު ާއެބަޖެހޭ ާދޭންޖެހޭ.ާހަރަކ ތްތަކަށް ާއިން ާމީޑީއ  ާއެބަ ާފުރުޞަތު ާހިލޭ .

ާ ާއަުޅގަނުޑާޚިޔ ލުާތަފ ތު.ާދެންާމިާބިލުގ5ާާެވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ4ާާެއެހެންވީމ ،ާމި ވަނ6ާާައޮތުމ އިާދޭެތރޭގައި

ާ ާތެރޭަގއި ާމީގެ ާކަންތައްަތއް. ާނުވ ނެ ާކޮށްގެން ާޕ ޓީަތކުން ާސިޔ ސީ ާަބލ ލ އިރު، ާތިނަކަށް ާގެ ާ)ހ( ާވަނ6ާާަމ އްދ ގެ

ާވަރަށްާ ާކުރުން. ާކަންކަން ާބިރުދައްަކިއެގން ާުނވަތަ ާބޭނުްނކޮށްގެން ާބ ރުގެ ާމިއޮންނަނީ، ާތިނެްއގަިއ ާގެ ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާކަމަކަްށާ ާއޮންނަންޖެހޭ ާލ މެހިފައި ާކޮންމެހެން ާއަުޅގަނޑުމެންެގާދިރިއުޅުމ އި ާކަމަކީ ާއިނގޭތޯ.ާިސޔ ސީ ާކަމެއް  440މުހިއްމު

ާ ާެއގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާުނވޭ. ާބިރުދައްކަްނާވެގެން ާދެން ާބޭނުްނކޮށްގެން ާބ ރުގެ ާބިރުދައްކަިއގެން ާކަމެްއަގއި އޮންނަ

ކޮންމެހެންާނުޖެހޭާއިނގޭތޯާަކނޑިާބަޑިާގެްނގުޅޭކަެށއް.ާބިުރދެއްކިދ ނެާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާބިރުަދއްަކއިގެްނާ

ޔ ސީާޕ ޓީައކުންާކޮްށގެންާވ ނެާކަމަކަށްާނުފެނޭ.ާބ ރުގެާބޭނުންކޮށްގެންާސިޔ ީސާޕ ޓީާހިންގުމަކީާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާސި

.ާމިއ10ާީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ6ާާެއެހެންވީމ ،ާމިއީާވަރަށްާރަނގަޅުާމ އްދ ާއެއްާކަމަށްާއަުޅަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

 445ޓީގެާއެްއވެްސާކުޑަކޮށްާއަޅުގަނޑުާސުވ ލުާޮކށްލ ހިތްވ ާމ އްދ ާއެއް.ާމީަގިއާމިއޮންނަނީ،ާދިވެހިރ އްޖެާިއންާބޭރުގައިާޕ 

އޮފީހެއްާޤ އިްމކުރުންާނުވަތަާހިންގުން.ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭާޙުދުމުޙްތ ރުާވެރިަކންާކުރ ާަވގުުތވަގުތު.ާވަރަްށާ

ާހަރަކ ތްތެރިވުމަށްާ ާމިނިަވންކަމ އެކު ާޤައުމެއްަގއި ާއެ ާެވސް ާވިޔަސް ާއޮތްކަމުގައި ާޤ ނޫނެްއ ާޤައުމުތަކުަގއި ގިނަ

ާބިރުދެ ާއަންނަާހުރަސްއަޅ ކަން ާޙ ލަތްތަްއ ާނުކުރެވޭ ާތަންފީޛު ާރަނގަޅަށް ާޤ ނޫނު ާދެން ާކަންތަކުން. ާމިކަހަލަ ްއކުމ ިއ

ވަގުތުާޚ އްޞަކޮްށާރ އްޖެާއިންާބޭރުގައިާޕ ީޓގެާގޮތްޕެްއ،ާެއހެންނޫނީާޕ ޓީގެާއޮފީހެއްާހެދުމަކީާގްލޯބަލްާައޅުގަނޑުމެްނާ

ާމަނ ކަމެ ާމ ޙައުލެއްަގއި ާހުޅުވިފަިއވ  ާއަށް ާދިނުޔެ ާައޅުގަނުޑާމުޅި ާބ ވައޭ ާމުހިއްމު ާކޮންމެހެން ާއޮތުން ާގޮތުަގއި  450ްއގެ

ާއިތުރަށްާ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާޤައުުމ ާލިބިގެން ާުމްއސަނދިކަން ާސިޔ ސީ ާޭހލުންތެރިކަމ އި ާސިޔ ސީ ާއެއީ ހިތަށްއަރ .
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ާއޮފީހެ ާޕ ޓީގެ ާގޮތްޕެްއ ާިސޔ ސީ ާޤައުމެްއގައި ާބޭުރގެ ާވުމ ެއކު ާއެހެންކަމަށް ާދ ނީ. ާފުދެމުން ާހުުޅވުމަީކާތަސައްރަފް އް

ވަަނ6ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާބަލ ލ އިރ6ާާުއަޅުގަނޑުާހިތުންާހަމަާރަނގަޅުާކަމަކަށްާވ ނެ.ާދެންާއަުޅަގނޑުމެންާ

ާ ާފުށުއަރ  ާ)ށ(ާއެަބ 6ާާމ އްދ ގެ ާަހތަކަށް. ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ 6ާާވަނަ ާ)ހ(ާގެ ާމިއޮންނަނީ،7ާާވަަނާމ އްދ ެގ ަގއި

ާކު ާޕ ޓީއަކުން ާސިޔ ސީ ާދ އިރ ައކަށްާއަޅުގަނޑުމެން ާވަކި ާއެެހންނޫނީ ާއަތޮަޅކަށް ާަވކި ާހަރަކ ތްަތެކއް  455ރ 

ާކޮށްގެންާ ާޕ ޓީއަކުން ާ)ހ(ާއިން ާމ އްދ ގެ ާނުވ ެނއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ)ށ(ާަގިއާމިއޮންނަނީ،ާމި އަމ ޒުކުެރިވގެންނެއް

ާިއންތިޚ ބު ާމަޤ މުތަކަށް ާއެިކއެކި ާޕ ީޓެގ ާކުރުމަކީ ާކަމެއް ާކަނަޑއަޅ ފަިއވ  ާުނވަތަާނުވ ނެކަމަށް ާކޮށްފައިވ 

ާމަނާ  ާކުރުން ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާކުރިމަތިލ  ާއިންތިޚ ބުތަކުގައި ާނަމުގައި ާޕ ޓީގެ ާފަރ ތްތަކުްނނ އި ޢައްޔަންކޮށްފަިއވ 

ކަންކަމޭ.ާއަުޅގަނޑުމެންާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަކިާގޮނޑިއަކަށްާކުރިމަތިލ ާޙ ލަތެްއގަިއާއެހެންނޫނީާޕ ޓީއަކުންާވަކިާ

ާދިމ ލަކަށްާދިމ ލަކަ ާއެ ާއޮންނ ނީ ާމަސަްއކަްތތައް ާއެބޭފުެޅއްގެ ާވަގުތެްއގައި ާހުންނަ ާކޮށްފައި ާޢައްޔަން ާމެންބަރަކު  460ށް

އަމ ުޒވެފައި.ާއެހެްނވީމ ،ާޤ ޫނނީާހައިސިއްޔަަތކުންާމިކަހަލަާކުޑަުކޑަާފުށުއެރުމެއްާއޮތަސްާވެސްާައޅުގަނޑުމެންާޤ ނޫނުާ

ާ ާމުހިއްމު. ާފިރުކޮށްލުން ާއެކަމ  ާހަދ އިރު ާބިލުގެ ާމި ާވެގެނ9ާާްދެން ާމެންބަރަކަށް ާޕ ޓީއެްއގެ ާސިޔ ސީ ާމ އްދ ، ވަނަ

ާމިގޮތަށްާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާމިއީ ާެއބައޮތް. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާފަރ ތްތައް ނުވ ނެ

ާއެ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާރަނގަޅަްށ ާމެންބަރުންތައް ާފެނޭ. ާކަމަށް ާެއއް ާމ އްދ  ާޖެހޭ ާަގިއާބަޔ ންކުރަން ާ)ށ( ާމީގެ ކަމަުކ

ާކޮމިޝަނެއްގެާ ާމިއޮންނަނީ ާގަިއ ާ)ށ( ާމިއޮންނަނީ، ާމީގައި ާޖެހޭ. ާކޮށްލަން ާރަނގަޅު ާކުށެއް ާޢިމްލ  ާކުަޑކުޑަ  465އެބައިން

މެންބަރުންނ އިާކޮމިޝަނެއްގެާމުވަްއޒަފުން.ާދެންާމީގައިާމިާމ ނަކުރަނީާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަންގެާމެންބަރުންކަންާސީދ ާ

ލަންާއެބަެޖހޭ.ާދެންާމިާމ އްދ ގެާ)އ(.ާ)އ(ާގައިާިމއޮތީ،ާެއއްވެްސާުކންފުންޏެއްާނުވަތަާޖަމުޢިއްޔ ާޤ ނޫނެއްާވީމަާިލޔެ

އެއްާުނވަތަާޖަމ ޢަތެއްާމިއިންާބަޔަކަށްާސިޔ ސީާޕ ީޓެއއްގެާެމންބަރަކަށްާނުވެވޭނެާއެވެ.ާއަުޅގަނޑުާހިތުންާއެއީާވަރަްށާ

ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮންނަން. ާމީގަިއ ާެއއް ާމ އްދ  ާއިންތިޙ ބުަގިއާރަނގަޅު ާރިޔ ސީ ާދިޔަ ާނިމިގެން ާމި ާފެނުނު ނޑުެމންނަށް

ާޕ ޓީތަކަށްާ ާވަކި ާގުޅުނުތަން. ާޕ ޓީތަކ އި ާވަކި ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާޖަމުޢިއްޔ  ާދިމ ކޮށް ާވަުގތުކޮޅ އި ާފަހު ާއިންތިޙ ބުގެ  470ވެސް

ާޖަ ާކޮމިޓީެގާނިންމުމަކުން ާއޭެގާޒ ުތގަިއާހިންގ  ާތަން.ާެއކަންތައް ާދިން ާއަސ ީސާަގވ އިދުާއެންޑޯޒްމަންޓް މުޢިއްޔ ތަުކގެ

އޮންނަާގޮތުގެާމަތިންާކުރެވެުނާކަމުގައިާިވޔަސްާވެްސ،ާިގނަާފަހަރަށްާވ ގޮތަީކ،ާޖަމުޢިއްޔ ާޖަމ ޢަތެއްގައިާތިއްަބވ ނެާ

ާވަާ ާކުއްލިއަކަށް ާޖަމ ޢަތަކުން ާޖަމުޢިއްޔ  ާތިއްބަވ  ާބޭބޭފުޅުން.ާއެހެން ާވިސްނުމުގެ ާބޭބޭފުޅުން.ާތަފ ތު ާފިކުރުގެ ިކާތަފ ތު

ާމިާ ާކުޑަކޮްށ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަެވސް، ާނުވ ނެ. ާަކމަކަށް ާކަމުދ  ާވެްސ ާއެްއގޮތަކަށް ާގުޅުމަީކ ާޕ ީޓއަކ އި ސިޔ ސީ

ާވަރަކަށްާ ާވެސް ާކޮންމެ ާއެބަޖެހޭ ާފަހަރަށް ާބައެއް ާެއބަފެނޭ ާވިސްނ ލ އިރު ާނަޒަރަކުން ާއެހެްނ ާދޭތެރޭގައި ާއ އި  475މ އްދ 

ާކުރު ާމަސަްއކަތްަތއް ާވ ން. ާއެފިލިއޭޓް ާޖަމްޢިއްޔ ާުމގައި. ާުގޅޭ ާފިކުރ  ާވިސްނުމ ިއ ާޕ ީޓގެ ާއެ ާޕ ީޓތަކ އި ސިޔ ީސ

ާކަންތައްަތކުަގއި.ާ ާމިކަހަލަ ާމަސަްއކަތްތަުކގައ އި ާއެބައ ދޭ ާަވުގތު ާއެްއ،ާއެފިލިޭއޓްވ ންޖެހޭ ާއެފިލިއޭޝަން ޖަމ ޢަތްތަކ އި

ާފުރު ާދެންނެވި ާމި ާވެސް ާއޮތްކަމުަގއިިވޔަސް ާމިހެން ާމ އްދ  ާހަނިވެގެންާއެހެންވީމަ،ާމި ާފުރުޞަތު ާއެފިލިއޭޝަން ޞަތު
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ވަނަާމ އްދ 9ާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލައިލ އިރު،9ާާނުދިއުންާއެާވަރަށްާމުޙިއްމުަކމަށްާފެނޭ.ާދެންާއަޅުގަނޑުމެްނާގޮސްާ

ާ ާމި ާނޫން 10ާާއެއް ާއަށް. ާމ އްދ  ާފިކުރުކޮްށ10ާާވަނަ ާކުޑަކޮށް ާބިލުގައި ާމި ާމިއީ ާބަލައިލ އިރު ާއަށް ާމ އްދ   480ވަނަ

ާއޮންނަާވިސް ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބިނ ވެގެންވަނީ ާމި ާމ އްދ  ާމި ާއެއް. ާމ އްދ  ާމުޙިއްމު ާވަރަށް ނ ލަންޖެހޭ

ާފުރުޞަތަީކާ ާނުވަތަ ާަވސީލަތަކީ ާކޮންމެ ާދޭ ާޕ ޓީއަކަށް ާމުައއްސަސ ައުކން ާެއއްެވސް ާމައްޗަށް.ާދައުަލތުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ

ާއެންމެހަިއާ ާހަމަހަމަކަމ އިެއކު ާޚިދުމަތަކީ ާފުރުޞަެތއްާނުވަަތާނުވަތަ ާވަސީލަތެްއާނުވަތަ ާފޯރުކޮށްދޭ ސިޔ ީސާޕ ޓީތަކަށް

ާހ ލަތެްއާ ާތަފ ތުކުެރވޭނެ ާއެަބއޮތް ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާދެން ާބުނެފައި ާމިހެން ާެއވެ. ާވ ްނވ ނެ ޚިދުމަތެއްކަމަށް

 485ޓީތައްާތަފ ތުާސައިޒުގެާސިޔ ސީާބަޔ ންކޮށްފައި.ާތަފ ތުކުރެވޭނެާހ ލަތެއްާބަޔ ންކުރުންާމުޙިއްމު.ާއެއީާތަފ ތުާސިޔ ސީާޕ 

ާއަްށާ ާމ އްދ  ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާމަސަްއކަތްކުރ  ާފެންވަރުަގއި ާތަފ ތު ާއެބަހުރި. ޕ ޓީތައް

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގައިާމިާއޮންނަނީާބުނެފައިާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއ10ާާިރިޢ ޔަތްކޮށްާއެކަމަށްާރިޢ ޔަްތކޮށްފައިާމިާ

ާބަ ާޚިދުމަތްތައްާއެހެން ާފުރުޞަތުތަކ އި، ާވަސީލަތްަތކ ިއ، ާޯފރުކޮށްދެވޭ ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާވީނަަމވެސް ޔ ންކޮށްފައި

ސިޔ ސީާޕ ޓީގެާކ މިޔ ުބގެާމައްޗަށްާބަލައިާއެާކ މިޔ ުބގެާނިސްބަތަށްާބިނ ކޮށްާވަޒަންކުރުމުގައިާމިާމ އްދ ާހުރަހެއްނ ަޅާ

ާމިން ާކ މިޔ ބު ާއަދި ާދެން ާއެހެންވީމަ، ާއެަބއޮްތާއެވެ. ާަގއި ާ)ނ( ާމީގެ ާދެން ާއިނގޭތޯ. ާދަތިކަމެއް ާވަަރށް ާމިއީ  490އެޅުން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާދެން ާކ މިޔ ެބވެ. ާއިންތިޚ ބުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއްކަަމކީ ާމިންއެޅޭނެ ކ މިޔ ބު

އިންތިޚ ބުާފުރަތަމަާފެށިާދުވަހ ާމިާއިންތިޚ ބަށްާބަލ އިރުާވެސްާައޅުގަނޑުމެންނަށްާމިވ ގޮތަކީާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާ

ާއިްނާ ާޕ ޓީ ާއެއް ާވެސް ާމުސްތަޤުބަުލގައި ާއެބައ ދޭ. ާބަދަލުވެގެން ާެވސް ާގޮތ  ާވެގެންދ  ާދެން ާހުވ ކުރުމަށްފަހު ބޭފުޅުން

ާއަށްާމެންބަރުންާދިއުމ ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަީކާނުހިނގ ނެާކަންތައްތަެކއްާނޫން.ާހިނގ ފ ނެ.ާއެހެންވީމަ ،ާއަނެއްާޕ ޓީ

ާކ ިމޔ ބުާ ާޕ ީޓގެ ާސިޔ ސީ ާބިނ ޮކށް ާމައްޗަްށ ާކ މިޔ ބީެގ ާއިންތިޚ ުބެގ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިުތންގެ ާމި ާއޮތްއިރު  495މިހެން

ާފަސޭހަކަމަކަށްާ ާއެންމެ ާައޅަން ާމިން ާޖަހަންޏ  ާައުޅގަނޑުމެން ާމީަގއި ާދެން ާއުފެދޭ. ާުސވ ލު ާކިހިނެއްތޯ ވަޒަންކުރ ީނ

ާކޮމިޝަ ާއިލެްކޝަން ާވެސް ާމިހ ރު ާޚ އްޞަކޮްށާއޮންނ ނީ ާއެްއކަމެްއގައި. ާމިްނގަނޑު ާގެންދަވ  ާބައްަލވަމުން ާއެ ނުން

ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކަްށާދައުލަތުްނާދޭާފައިސ ާބެހުމުަގއިާއެާަބލ ާމިންގަނޑުާއެއީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުަގއިާމެންބަރުންާތިބިާ

ާއެ ާއިތުރުކޮށްލަން ާޕޮއިންޓެއް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާމިއަށް ާީމގަިއ ާއެހެންވީމަ، ާބެލުމުގަިއާއަދަދު. ާކ މިޔ ބު ާމި ަބފެނޭ.

ާ ާމީގައި ާދެން ާގޮތަށް. ާހިމަނަންޖެހޭ ާވެސް ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާގޮތެްއވިޔަސް ާއަްށ12ާާކޮންމެ ާ)ހ( ާމ އްދ   500ވަނަ

ާއެބަާ ާލިސްޓު ާމިއޮންނަނީ ާކަންތައްތަކުގަިއ ާކުރ ނެ ާއަުޅގަނުޑމެން ާއުފެއްދުމުަގއި ާޕ ޓީަތއް ާސިޔ ސީ ބަލ އިރުަގއި

ާ ާޕ ޓީތަްއާމ3ާީހުށަހަޅަންޖެހޭ ާސިޔ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނޫނީ ާކަމެއް. ާރަނަގޅު ާވަރަށް ާއެއްކޮށް. ާނަމ  ހުންގެ

ާ ާއެހެންވީމަ، ާއުނދަޫގވ ނެ. ާވަރަްށ ާއެ ާގިނަަކމުން ާހުށަހަޅ ލެއް ާިސޔ ީސ3000ާާއުފައްދަން ާވީމަ ާބޭފުޅުން ވަރަކަްށ

ާިއްއވ ލަން.ާއެެހންވީމަ ާައޑު ާއެކަީށގެންވޭ.ާއެބޭފުޅުންގެ ާއަިއޑެންޓިީޓާޕ ޓީއަކަށް ާއެބައޮތް ާމިމ ްއދ ގައި ،ާއެހެންނަމަވެސް

ާކަމެއް.ާ ާރަނގަޅު ާއެީއވެސް ާވ ހަކަ. ާހުށަހަުޅއްވ  ާއެއް ާކޮޕީ ާކ ޑުެގ ާއަިއޑެންޓިޓީ ާވ ހަކަ. ާހުށަހަޅުްއވ   505ކ ޑު
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ސްުދވަހުެގާމ12ާައެހެންނަމަވެސް،ާމީަގއިާމިއޮްނނަނީާމުއްދަތުާހަމަނުވ ާއަިއެޑންޓިޓީާކ ެޑއްގެާކޮޕީ.ާައޅުގަނޑުާހިތުންާ

ާދޭތެރޭގައި.ާ ާހުށަހެޅުމ  ާލިސްޓް ާމި ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާހުށަހަޅ  ާކުރަން ާރަޖިސްޓްރީ ާފުރަތަމަ ާދޭ ާއެބަ މުހުލަތު

ާމިހެންާ ާދ ނީ ާހޯދަމުން ާއެްއޗިހި ާކ ޑުތަކ  ާއަިއޑެންޓިޓީ ާދ ިއރު ާމަަސއްކަްތކުރަމުން ާޕ ީޓއެްއގައި ާިސޔ ސީ އެހެންވީމަ،

ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާތެރޭގައި. ާބޭނުމަްށާއަހަރު ާމީގެ ާޮކޕީވެއްޖިްއޔ  ާކ ޑެްއގެ ާައއިޑެންޓިޓީ ާއިން ާހޯދ ފައި ާތެރޭަގއި ާއަހަރު

ާކ ޑެްއާ ާައއިީޑ ާއިން ާހަމަވެފައި ާުމއްދަތު ާތެރޭަގއި ާމުއްަދތުގެ ާއެ ާެއއީ ާފެނޭ. ާައޅުގަނޑަށް ާބަލަން  510ޞައްޙަކަމަށް

ާހެދުމ  ާކ ޑުތައް ާައއިީޑ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާއެހެންނޫނީ ާގޮތަށް. ާކ ުޑާޤަބޫލުކުރ  ާއަިއޑީ ާހުރިގޮތުން ާވަސީލަްތތައް ާމި އި

ާއުފެދޭާ ާއަލަށް ާނުވެދ ނެ ާކަމަކަށް ާފަސޭހަ ާއެހ  ާހޯދުމަކީ ާމީހުންތައް ާހުރި ާކ ޑު ާައއިޑީ ާއެހެން ާހަމަނުވެ މުއްދަތު

ާއެމީހުންގެާ ާެއއްބަޔަުކ ާގޮްސފައި. ާޕ ޓީތަކަށް ާިމއޮތީ ާަބއެއް ާޮބޑު ާއ ބ ދީގެ ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާޚ އްަޞކޮށް ާޕ ޓީތަކަށް.

ާބޭފުޅުންާ ާއުފައްދަިއގެން ާއެއް ާޕ ޓީ ާއެހެންވީމަ،ާއިތުރަށް ާަވއްދަިއގެން. ާގަދަބ ރުން ާަބޔަކު ާއަނެއް ާރުހުމުގައި. އަމިއްލަ

 515ވަނަާމ އްދ ާއަޅުގަނޑުާހިތަށްާއަރަނީާއެްއގޮތަކަށްާެވސްާއެހ ާމުހިންމ18ާާުހޯދަންާވަރަށްާދަތިވ ނެ.ާދެންާމިާބިލުގެާ

ާ ާނޫނޭ. ާއެްއ ާބ ބ4ާުމ އްދ  ާޤ ނޫނަކުންާވަނަ ާމިފަދަ ާކަްނތައްތައް ާކުރިމަތިލ  ާިއންތިޚ ބުތަކަށް ާނަުމގައި ާޕ ީޓގެ ާއެއީ .

ާއަށް.ާިދވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާހިންގ ެނާގޮްތާެއނގޭނީާއަސްުލާޕ ޓީ ާކަންަތއް ާބެހިގެންުނވ ނެ.ާޕ ީޓގެ އެހ ބޮޑަށް

ގައިާހިންގ އިރުާމިހ ާޕ ޓީގެާތެރެއަށްާވަންނަާކަހަލަާއ އިާޚިލ ފުނުވ ާގޮތަށްާހިންަގންޏ ،ާދެންާމިާޤ ނޫނުގެާއިމުގެާތެރޭ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ18ާާމ އްދ ާއެްއ،ާޕ ޓީެގާއެތެޭރގެާކަންތަކ ާބެހޭާމ އްދ ާެއއްާއޮުތންާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާކަމަކުުނދޭ.ާމިާ

ާކުރިމަތިލ  ާނަމުގައި ާޕ ޓީގެ ާިއންތިޚ ބަކަށް ާއެްއވެސް ާބޭއްވޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާނުވަތަާމިއޮންނަނީ، ާފަރ ތެއް  520ނެ

ާ ާވޯަޓކުންނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމީގެ ާސިއްރު ާނެގޭ ާޮގތުގެމަތީން ާަގވ އިުދގަިއވ  ާއަސ ސީ ާޕ ީޓގެ ާކަނަޑއަޅ ނީ 2ާފަރ ތްތަކެއް

ޕޮއިންޓްާއަުޅގަނޑުާއެބަާބަލ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއެއްާޮޕއިންޓަީކ،ާޕ ޓީގެާތެޭރގައިާކޮންމެހެންާއިންތިޚ ބުާބ އްވ ކަށްާނުޖެހޭާ

ާކެނޑި ާޖެހޭނީ.ާއެންމެ ާއޮންނަން ާއެކަންތަްއ ާމަތީން ާގޮތެްއގެ ާއޮންނަ ާަގވ އިުދަގއި ާއަސ ސީ ާޕ ޓީގެ ާެވއްޖިއްޔ . ޭޑޓެއް

ޚ އްޞަކޮށްާެއއީާރ އްޭޖގެާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށްާވ ދަުކރިކަމަށްާިވޔަސްާވެސްާއެހެންނޫނީާރައްޔިތުންެގާމެންބަރުާ

 525ންގެާމަޖިލީުހގެާމެންބަރަކަށްާވ ދަކުރަންާެއާޕ ޓީއަކުްނާއެންމެާބޭފުޅަުކާކަމަށްާވ ދަކުިރކަމުަގއިާވިޔަްސާވެސް.ާރަްއޔިތު

ކުރިމަތިލ ފައިާޮއވެއްިޖއްޔ ާެއއީާހަމަާކުރިމަތިލިާބޭފުޅ ާޮކންމެގޮތެއްާވިޔަްސާވެްސ.ާެދންާއެާޕ ީޓއަކުންާނިންމ ނީާެއާ

ކްާގޮެތއްާނޫންާއިނގޭތޯ.ާސިއްރުާވޯަޓކީާވޯޓުާނަގ ނެާގޮތް.ާެއއީާދެވަަނާޕޮއިންޓަކީ.ާސިއްރުާވޯަޓކީާއެންމެާޑިމޮކްރެޓި

ާައޅުގަނޑުމެންާ ާނަގަިއގެން ާމަްއަޗށް ާއަތް ާވޯޓަކީ ާބޮޑު ާހ މަކަން ާވޯެޓއް.ާއެންމެ ާނަގ  ާފިއްތުންތަެކއްެގާތެރޭަގއި ވަރަށް

ާފެންނަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަ ާފެންނަނީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާެވސް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވެސް، ާމަޖިލީހުަގިއ ާމިއީ ާވޯުޓ. ނަގ 

 530ގޮތަށްާފިތަށްާއޮބ ލ ާތަން.ާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާވަކ ލ ތުާކުރަްއވަފ ނެާސިއްރުާވޯަޓކީާެއންމެާރަނގަޅުާގޮތް.ާސިްއުރާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޖެހޭނީާކެރިގެންާފިތަށްާއޮބ ލަން.ާ ވޯޓަކީާފިނޑިާވޯެޓއްާއިނގޭތޯ.ާމިފަދަާޑިމޮކްރެޓިކްާޒަމ ނެއްގައި

ާވަ ާނުކެރޭކަމަށް ާއޮބ ލަން ާކަންތަކުަގިއާފިތަށް ާލުމުގެ ާވޯޓު ާއެ ާއެހެންނޫނީ ާއިންނަވ ނީ. ާނުލަްއވ  ާވޯޓު ނީވިްއޔ 
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ާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާރަނގަޅުވ ނެ. ާުނގެންނެވީަމ ާެއްއގޮތަކަްށވެްސ18ާާބައިވެިރެވވަޑައި ާައޅުގަނޑުމެން ާައކީ ާމ އްދ  ވަނަ

ާޢިއްޒަތް ާނުފެނޭ. ާއަުޅގަނަޑކަްށ ާކަމަކަށް ާމ އްދ އެއް ާބޭނުން ާބ ްއވަން ާޕ ޓީާމީގައި ާދެން ާބިލުގައި ާމި ާރަީއސް، ތެރި

ާބަލ ލ ފައިާ ާހަމަ ާކޮމިީޓާސްޓޭޖްގައި ާައޅުގަނޑުމެން ާމ އްދ ތަްއާވެސް ާއެހެނިހެން ާއ އި ާމ ްއދ  ާއޮތް ާބެހޭގޮތުން  535އުވ ލުމ 

ާޑިމޮކްަރސީ ާރ އްޖޭގެ ާޕ ޓީތައް ާލިބި ާރަނގަޅަށް ާޙައިޞިއްޔަެތއް ާޤ ނޫނީ ާޕ ޓީތަކަށް ާގެނެސް ާވުޖޫދަށް ާއަވަހަށް ާބިލު ާމި

ާެއްއވެސްާ ާމައިދ ނުގައި ާސިޔ ސީ ާރައްޔިތުންނަށް ާޭބނުންފުޅު ާމައިދ ނުގައި، ާސިޔ ސީ ާރައްޔިތުންނަށް ާފަހިކޮށް އަށް

ާމަޖުބޫރުކަމެއްާނެތިާއުޅޭވޭނެާމަގެއްާފަހިެވގެންދ ނެކަމަށްާުއއްމީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 540 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ ާބެހޭާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާކަމަށްޓަކައިާ

އަޅުގަނޑުާއެާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާހަމައެއ އެކުާައޅުގަނޑުާކެލ ާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާ

ާފަދަ ާހިތަްށާފ ހަގަކުރެްއވި ާައޅުގަނުޑގެ ާއެހެންވެސް ާހައްލުބ އޭ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމި ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާޕ ޓީަތކަކީ އިން

ާއަރާ  ާހިތަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާބަޙުްސކުެރވެމުންދ އިރު ާމިތަނުގައި ާހުށަހެޅިގެން ާބިެލއް އަރ .ާޕ ޓީތަކުގެ

ާކަމަ ާނުވެވޭނެ ާމެންބަރުންނަށް ާޕ ޓީތަުކގެ ާކަމަށްާސުވ ލަކީ ާނުވެވޭނެ ާމެްނބަރުންނަށް ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ  545ށް،

ާސަބަބަީކާ ާދަންނަވ ލި ާމި ާއެެހން ާކީއްތޯއޭ. ާހިމެނުން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާިލސްޓަށް ާމީހުންގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާނެތި ާޤ ނޫނެއް ާޕ ޓީތަކުގެ ާމިދަނީ ާދިމ ވަމުން ާމަްއސަލަތަކެއް ާއެތައް ާވެސް ާމިހ ރު ޕ ޓީތަކަށްާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއަިދވެްސާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާސަބަބުން ާފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއަޅުގަނޑަށް ާނުކުރޭ. ާޤަބޫލު ާބައެއް ާބޮޑު ާއ ބ ދީގެ ާރ އްޖޭގެ ާއޮތުމަށް ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާގޮތުަގއި ާލިބިފައިވ  ާތެެރއިން 18ާާާއ ބ ީދގެ ާހަމަ ާމަތީގެ ާގިަނ50ާާއަހަރުން ާވުރެ  550އިންސައްަތއަށް

ާޕ ޓީތަކުެގާ ާކުރަންޖެހޭ ާއެބަ ާޤަބޫުލ ާައޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާމީހުން. ާނުވ  ާހިމެނިގެން ާޕ ޓީތަކުގައި މީހުންނަކީ

ާޝަ ާމި ާނޫންބ އޭ. ާނުވަތަ ާބ ޭއ ާނިޒ މު ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއުފެދޭ.ާނިޒ މަކީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް އްކު

ާވަދެވުނީމަާ ާމިތަނަށް ާޙައިިޞްއޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާމިނިވަން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާވެސް ހަމަގައިމު

ާަމއްސަލަތައް.ާދ ދިާ ާބައިވަރު ާދިމ ވ  ާސަބަބުން ާޤ ނޫނެްއާނެތުމުގެ ާޕ ޓީތަުކގެ ާޕ ޓީތަކަށް ާއެނގިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާމިާ ާމަަސއްކަތްކުރަމުްނާފަހުން ާކޮިމޓީގައި ާއެ ާނަގަިއގެން ާއެއް ާޮކމިޓީ ާކުއްިލއަކަށް ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ  555ާމަޖިލީހުގެ

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުަގއި ާވެސް ާދެންމެއަކު ާދ ދި ާހަމަ ާކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ާވަގުުތ ާޕ ޓީތަކަށް ދިޔައިރުަގއި

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާފަދައިން ާއެހެންވީަމ،ާފ ހަގަކުރެްއވި ާތަްއޔ ރެއްނުޭވކަން. ާއަުޅގަނޑުމެން ާޕ ޓީތަކަކަށް ާއެނގޭ ާއެބަ

ާހޯދުމަށްފަހުާ ާޚިޔ ލު ާރަްއޔިތުންގެ ާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ާޕ ޓީތައް ާގޮވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާމިަވގުތަށް މިވަގުތުން

ާދަންނަވަން ާގޮތްަކމަށް. ާރަނަގޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާކުިރއަށްދިއުން ާގިަނާާޕ ޓީތަކަިއގެން ާވ ހަކަތަްއ ާގިނަ ާަވރަށް އެބަހުރި
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ާއިބ ރ ތްަތްއާ ާހުރި ާއިބ ރ ތްކޮށްފައި ާމިގޮތަށް ާ ާ"ހުށަެހޅިދ ނޭ" ާ"ހުށަހަޅަންވ ނޭ"، ާމ އްދ ތަުކގަިއ ާަބއެްއ  560ބިލުގައި

ާއަޅުގަނޑުާހަމަާކޮމިޓީާސްޓޭްޖގައިާއެކަްނކަންާއިޞްލ ޙުާކޮްށލުމަށްާއަޅުގަނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަން.ާއަުޅގަނޑަްށާއެނގޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނެތްކަން. ާފުރުޞަތެއް ާައޅުގަނޑަށް ާދެްއކުމަށްޓަަކއި ާވ ހަކަ ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާދަްއކަން އަޅުގަނޑު

ާކުރިައްށާ ާޕ ޓީތަކަިއގެން ާނޫނިއްޔ  ާހޯދުމަށްފަހު ާޚިޔ ލު ާރަްއޔިތުންެގ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާޤަޫބލުކުރ ކަމެ ާއެހ  ާައޅުގަނޑު ާޮބުޑާދިއުމަކީ ާއެންމެ ާދިމ ވެފަިއވ  ާއަްށ ާރ އްޖެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާިމވަގުތު ާނޫނޭ. އް

ާެއކަުކާ ާޮގސް ާބ ރުެވގެން ާޖެހިފިތި ާއެންމެން ާހުރިހ  ާދެމަފިރިންނ އި ާއ އިލ ަތކ ިއ، ާއަނެަކކ އި، ާެއކަުކ  565ބަލިމަޑުކަމަކީ

ާހުރުއް ާޕ ޓީތަކެއްގެ ާމި ާދަނީ ާހިނގަމުން ާމި ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާތަޅ ފޮޅ  ާމިކަންކަްނާއަނެކަކ  ާއެހެންވީމަ، ާހެިދ. ޕ ނ 

އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާތަްނކޮޅެްއާފުންނަޒަރުންާއަުޅގަނޑުމެންާމަޖިލީހުންާވިސްނ ާވަަޑިއގެންާއެކަންކަްނާކުރުމަކީާއެންެމާ

ާޕ ޓީަތއް.ާ ާއެގޭ ާައޅުގަނޑަށް ާވެސް ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާހިމެނިގެންވ  ާޕ ޓީތަކަށް ާއަުޅގަނޑުމެްނ ޒިންމ ދ ރުގޮތޭ.

ާނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަންާޕ ޓީގެާނިޒ މަކީާރަނގަޅުާނިޒ ެމއްކަން.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާައުޅގަނޑު....ާއަޅުގަ

ާ570 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާހަ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާޕ ޓީތަކ  ާދަންނަވ ލ ނީ ާހަމަ ާވެސް ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ދަންާޝުކުރިއްޔ 

ާކަންތައްތައްާ ާމިހ ރު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާައޅުގަނޑު ާއެއީ ާމިވަނީ. ާލަސްވެަފއޭ ާވެސް ާމ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާވެއްދުމ އިާ ާޕ ޓީތަކަށް ާމީހުން ާގަދަކަމުން ާފެނޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތުން ހިނގަމުންދ 

ާެވއްދުމ އި،ާމިކަ ާޕ ޓީތަކަށް ާމިކަންަތއްތަަކކީާބިރުދައްކަިއގެން ާވެއްދުމ އި ާޕ ޓީތަކަށް ާމީސްމީހުން ާނޭނގި ާމީހުންނަށް  575ހަލަ

ާފެތިގެންދ ނެާ ާފަހަރު ާބައެއް ާވެސް ާތެރެއަށް ާކުށްތަކުގެ ާއެކިެއިކ ާބަލ އިރު ާޤ ނޫނީގޮތުން ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް މިއީ

ވ ،ާއެހެންާމަދަނަާފޯމޭާނުވަތަާއެހެންާކަންތައްތައް.ާމިސ ލަކަްށ،ާމީހުންގެާސޮއިާފޯޖްކޮށްގެންާޕ ޓީަތކުގެާފޯމުތައްާފުރު

ާަވއްދ ާ ާޕ ޓީތަކަށް ާކޮށްގެްނ ާނުހަމަގޮތުަގިއ ާބޭނުން ާއައިިޑކ ޑުެގ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާހުށަހަޅ ިއރުގަިއ ާނަމުަގއި ފޯމެއްގެ

ާވެ ާމ ބޮޑަށް ާމިހ ރު ާއައުން ާޤ ނޫނު ާމި ާދަންނަވ ނީ ާަހމަ ާއަުޅގަނޑު ާހިނގަމުންދ އިރު ާމިހ ރު ާކަންތައްތައް ސްާމިކަހަލަ

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރެޭވ ާބަލ ލިއިުރަގިއ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާެއއްކޮްށ ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާޤ ނޫަނށް ާމި ާވަނީ.  580ލަސްވެފައޭ

ާބޭނުްނވ ާ ާޭބއްވުމަށް ާަބއްދަލުވުންތައް ާުނވަތަ ާބޭއްވުމަށް ާޖަލްސ ތަްއ ާދަތިކަމެއް ާއަންނަ ާލިބެމުން ާހަމަ ޕ ޓީތަކަށް

ާމިއީ ާނުލިޭބކަން ާތަންތަން ާވެްސާވަގުެތްއގައި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާނުފެނޭ ާއަިދވެސް ާއަުޅގަނަޑކަށް ާޙައްެލްއ ާިމއަށް .

ހޯދިފައިވ ާތަނެއް.ާއަުޅގަނޑުެމންނަށްާބައެއްާފަހަރަށްާމިާދިމ ވ ާމައްސަލަާައކީާސަރުކ ުރންާކުރ ާކަމަކ ާމިސ ލަކަށް،ާ

ާ ާބައްދަލުވުެމއް ާޕ ީޓައކުން ާއިދިކޮޅު ާހިްތހަމަނުޖެހިގެން ާކަމަކ  ާކުރ  ާސަރުކ ުރގެާސަރުކ ރުން ާބޭނުންވ އިރު ބ އްވަްނ

ާފަހަރުާ ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރ އިރު ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާހޯދުމަށް ާތަނެއް ާބ އްވ ނެ ާަބއްދަލުުވން ާގޮސް  585އިދ ރ އަކަށް

ާމިާ ާދ އިުރ ާފ ސްވެގެން ާބިލު ާމި ާހުށަހަޅ ލަން ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއެބަ. ާނުލިބޭ ާއެތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
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ާޮއެވާބިލުގަ ާކަނޑައެޅިަފއި ާތަންތަނެއް ާަވކި ާބ އްވަން ާބައްދަލުވުންތައް ާޕ ޓީތަކަށް ާކޮމިޝަނަށް ާއިެލކްޝަންސް އި

ާގޮަތކަށްާ ާކަހަލަ ާބޭއްވޭނެ ާވެްސ ާބޭނުންވިޔަސް ާބ ްއވަން ާބައްދަުލވުން ާރެއަކު ާއެްއ ާޕ ޓީން ާދެ އެތަންތަން

ާނަގަިއގެ ާހުއްދަ ާކޮމިޝަނުން ާއިލެކްަޝންސް ާޕ ޓީތަުކގެާބައްޓަންކުރެިވގެން ާގޮތަކަްށ ާކަހަލަ ާދޫކުރ  ާތަންތަން ން

 590ބައްދަލުވުންާބ އްވ ާތަންތަންާކަނޑައެޅިަފއިާއޮންނަންާއަުޅަގނޑަށްާހަމަާފެންނަާވ ހަކަާަދންނަވ ލަން.ާދެންާމިާބިލުެގާ

ާގިނަާއުިނކޮށްާހުރިާަކންތައްތައްާޑރ.މައުސޫމް،ާެކލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަނީާފ ހަގަާ ކުރަްއވ ފަިއ.ާވަރަށް

އަށްާމިހ ުރާބ ރުގެާބޭނުންކޮށްގެންާުނވަަތާބިރުާދައްކަިއގެންާކަްނކަނ3ާ،4ާ،5ާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގ6ާާެމިާބިލުގެާ

ާފިތުނަވެރިކަންާ ާދިނުން، ާހިތްަވރު ާނުވަތަ ާވ ިގވެރިވުމަށް ާއުފެއްދުމަށް ާހަމަނުޖެހުން ާއުފެއްދުމ އި ާހަމަނުޖެހުން ކުރުން،

ާބިރުވެރިކަން ާކަންތައްތައްާނުވަތަ ާގިނަ ާވަރަށް ާފެތިދ ނެ ާމިއަށް ާތެރޭގައި ާމީގެ ާބައިބައިކުރުން. ާމުޖުތަމަޢު ާއުފައްދ 

ާމުޒ ހަރ ާ ާފެނިގެންދޭ ާއެބަ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާމިސ ލަކަށް، ާބޭނުންވ ކަމަށްވަންޏ މުން ާފައްތަން  595ހުންނ ނެ.

ާަވއްޓ ުލން ާސަުރކ ރުން ާއެއީ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާކުރ  ާކަންތައްތައްާާއެއް ާމިކަހަލަ ާމ ނަކުރެިވެގންދޭ. ާއެބަ ކަމަށް

މީގެތެރެއަށްާފައްތަިއގެންާބަަޔކަށްާނުހަމަގޮތުގައިާއަދަބުތަކެްއާދޭންާނުވަތަާނުހަމަގޮތުގައިާބަންދުކުރުމުގެާފުރުޞަތުތަްއާ

ާބިރުދެއްކުމ އި،ާމުޒ ހަރ ކު ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާއޮތްކަން ާވަްއޓ ލަންާއެބަ ރުމ އި،ާސަރުކ ރު

ާ ާއެބަޖެހޭ.ާހަމަ ާިވސްނ ލަން ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާފުންމިނެްއަގއިކަން ާކޮން ާމ ނަކުރެވެނީ ާކަންކަން ާމިކަހަލަ 6ާއުޅުމ އި

 600ގެާއެބަާޮއވޭާިސއްރުާނުވަތަާޖ ސޫސީާހަރަކ ތްާހިންގުމ އިާެއފަދަާޖަމ ޢަތަކ އެކުާމުޢ މަލ ތ8ާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގެާ

.ާމިހެންާއޮންނައިރުާޖ ސޫސީާހަރަކ ތްތަކުގެާތެރޭގަިއާހިމެނެނީާކޮންކަހަލަާކަންތައްތަކެއްތޯާވެސްާއަުޅގަނޑުެމްނާކުރުން

ވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާސިއްުރާކަންތައްތަުކގެާތެރޭަގއިާހިެމނެނީާކޮންކަހަލަާކަންތައްތަެކްއތޯާވެސްާައޅުގަނޑުމެންާއެބަާ

ާއަޅުާ ާވެސް ާއަބަދު ާއެއީ ާޖެހޭ. ާޕ ޓީއަކަްށާބަލ ނަން ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާހަމަ ގަނޑުމެން

ާޮއވޭ.ާ ާއެަބ ާލިބިފަިއ ާބ ުރތަކެއް ާހަމަ ާއިތުރުން ާބ ރުގެ ާއޮންަނ ާލިބިފައި ާޕ ޓީތަކަށް ާއެހެން ާުނވަތަ އޮޕޮޒިޝަނަށް

ާައޅުގަނޑުމެން ާިމއީ ާކަމެއް ާހިނގަމުންދ  ާޢ ންމުކޮށް ާހަމަ ާމިހ ރު ާއަުޑއެހުން.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާފޯނުތައް  605ގެ

ސިއްޓަމްތައްާބަަހއްޓަިއގެންާައޅުގަނޑަށްާހަމަާހީވ ގޮުތގައިާޤ ނޫނީާގޮތަކުންނެއްާއަުޅގަނުޑމެންގެާފޯނުތައް،ާޕްަރއިެވްޓާ

ާނޫން.ާ ާބ ެރއް ާލިބިފައިވ  ާވެްސ ާސަރުކ ރަކަށް ާޤ ޫނނީގޮތުން ާެއއް ާމިއީީކ ާައޑުއެހުން ާކަމަކ ނުލ  ާކޯލުތައް ފޯނު

ާކޯލުތަްއާއެހެންނަމަވެސް ާފޯނު ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާގަވ އިދުން ާހަމަ ާފެންނަނީ ާމި ާމިހ ރު ާހަމަ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ،

ާހަރަކ ތްތަކުެގާ ާޖ ސޫސީ ާައރ  ާހިތަށް ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާމިީއ ާކުރެވެމުންދ ތަން. ާކަންަތއްތައް ާމިކަހަލަ ސްކްރީންކޮށް

 610މިހެންާކުރެވުމުގެާބ ރުާސަރުކ ރުންާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީއަށްާާތެރޭގައިާނުހިމެނޭނެާބ އޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައް

އޮންނ ނެކަންާވިސްނަިއގެންާައޅުގަނޑުމެންާމިާބިލުތައްާހަދ އިރުަގއިާމިކަންތައްތަކަށްާހަްއލެއް،ާއެހެންާޕ ޓީތަކަށްާވެސްާ

ނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާވ9ާަލިބޭނެާކަހަލަާގޮތަކަށްާމިާބައްޓަންވެގެންާދިއުމަކީާައޅުގަނުޑާހަމަާއެދޭާކަމެއް.ާދެންާ

ާޙައްޤުތަކަްށާ ާއިންތިޚ ީބ ާަރއްޔިުތންގެ ާނެގުމ ިއ، ާފައިދ  ާގޮތުަގއި ާނ ޖ ިއޒު ާހިފުމ އި، ާރިްޝަވތު ާދިނުމ އި، ރިޝްވަތު
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ާޯވޓެްއާ ާއޮންނައިަރކު ާވޯޓެއް ާމަޖިލީހުގައި ާމިސ ލަކަށް ާއެބަޖެހޭ ާިވސްނ ލަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާމީގަ އަރަިއގަތުން.

ާމަ ާިއވެމުންދ ާގަންނަން ާވެސް ާހަމަގައިމު ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާވ ހަކަތައް ާދިނުމުގެ ާފައިސ  ާމެންބަރުންނަށް  615ޖިލީސް

ވ ހަކަތައް.ާމިާހިމެނޭނެބ އޭާރިޝްވަތުާދިނުމުަގއި.ާައޅުގަނުޑމެންނަށްާމިާކަންތައްތަކަކީާެވސްާމިއީާއަދިާހަމަާހައްެލއްާ

ާކަން ާހޯދޭނެ ާފަސޭަހއެްއކޮށް ާއެނގޭ ާދިނުމޭާއަޅުގަނޑަށް ާރިޝްވަތު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫންކަން. ތައްތަކެއް

ާމުހިންމުާ ާީހވަނީ ާައޅުގަނޑަށް ާިމއީ ާއޮތުމަކީ ާމި ާގޮތަކަށް ާފެތޭނެ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާތެރެއަށް ާމީެގ އޮންނައިރުަގއި

ާ ާފ ހަގަކޮށްލެްއވި ާވެސް ާޑރ.މައުސޫމް ާދެން 10ާާކަމެއްހެން. ާދިވެހިރ އްޖެ ާމިއޮތް ާޕ ީޓެގާނަންބަރުގައި ާބޭރުގައި އިން

ާސްރީލަންކ ާ ާއިންިޑޔ ، ާމިސ ލަކަށް ާމިހ ރު ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާހިންގުން. ާނުވަތަ ާޤ އިމްކުުރން ާއޮފީހެއް  620އެްއވެސް

ާވޯޓު،ާރިޔ ީސާ ާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަ ާދިރިއުޅެމުން ާދިެވހިން ާއަދަދަކަށް ާގިނަ ާޤައުމުތަުކގަިއާވަރަށް ާބައެއް މިކަހަލަ

ާވޯޓުލުމުެގާއިންތިޚ ބުތަކުގަ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޭޅ ާބޭރުަގއި ާއިން ާރ އްޖެ ާއ އި ާއިލެކްޝަންތަުކގަ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއ އި

ާމިއީާ ާނުހުރުމަކީ ާޮއފީސްތައް ާޕ ޓީތަކުގެ ާމި ާއެތަންތަނުގައި ާއެހެންކަމަށްވަންޏ މުން ާލިބިގެންޭދ. ާއެބަ ާވެސް ޙައްޤު

ާކު ާމަނ  ާމިކަންތައް ާޤ ޫނނަކުން ާއަރ  ާހިތަށް ާިހއެއްުނވޭާއަޅުގަނޑު ާއަޅގަނޑަކަށް ާކަމެއްބ އޭ. ާކޮންކަހަލަ ާމިއީ ުރމަކީ

ާ ާދެން ާވެދ ނެހެނެއް. ާބުއްިދވެރިކަމަކަށް ާކ މިޔ ބުެގ10ާާއެންމެ ާޕ ީޓގެ ާސިޔ ސީ ާމިއޮންނަ ާގަިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  625ވަނަ

ާތަންކޮޅެ ާޑިފައިންކުރަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮަބއިކަން ާކ ިމޔ ބަކީ ާޕ ީޓގެ ާބަލައި. ާެއީއާމައްޗަށް ާރަނގަޅަށް. އް

ބައެއްާފަހަރަށްާއަުޅގަނޑުމެްނނަށްާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސުންާކަްނތައްާކުރ ގޮތުންާހަމަާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއެބަާހީވޭާޕ ޓީގެާ

ާކ މިޔ ަބކީާކޮބަިއކަންާއަުޅގަނޑުމެްނާ ކ މިޔ ބީާއަކީާހަމަާވެިރކަމުަގއިާތިބުންާއެކަނިހެންާވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާޕ ޓީގެ

ާހަމަ ާއޮތްކަުމގަިއާާއެބަ ާބިލުގައި ާމި ާގޮޭތ ާއޮތް ާމި ާހޯދ ފައި ާކ މިޔ ބު ާއިންތިހ ބުގަިއ ާމަޖިލިސް ާޖެހޭ. ާއެބަ ބަލ ލަން

 630ވިޔަސްާއަުޅގަނޑުމެންނަކަށްާމިާފެންނަނީކީާއެއްާއެގޮަތކަށެއްާނޫން.ާސަރުކ ރުގެާވ ހަކަާނޫންާއެހެންާވ ހަކައެއްާޓީ.ީވާ

ާބޯޑުތަކ  ާމިހ ރު ާދެްނ ާނުދަްއކ . ާއެަބާާމޯލްޑިވްސުން ާތަންކޮެޅއް ާިމދުވަސްވަުރ ާކައިިރވީމަ ާުދވަސް ާހޮވުމުގެ އެްއޗިހި

ބަދަލުތަކެއްާއަންަނކަމަށްާފ ހަގަކުެރވޭ.ާއެާކިހ ުދވަހެއްކަެމްއާމެއިންޓެއިންާވ ނީާއަުޅގަނުޑމެންނަކަށްާހަމަާއެްއގޮތަކަށްާ

3000ާމެންބަރުން.ާމ3000ާާިންނަާވަނަާމ އްދ ގައިާމިއ12ާޮވެސްާނޭނގެ.ާދެންާސިޔ ސީާޕ ޓީާއުފެއްދުންާމިމ އްދ ،ާ

ާ ާމި ާހީވ ގޮުތގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާދެން ާކަންތަކުަގއި ާހޯދުމުގެ ާސޮއި ާއިތުރުކޮށްލުމަީކ5000ާާމީހުންގެ ާއަދަދު ާމި އަށް

ާ ާޕ ޓީތައް ާކުދިކުދި ާފެނޭ ާއެބަ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު ާކަމެއްކަންނޭނގެ. ާޮސިއ3000ާާމުހިންމު  635މެންބަރުންގެ

3000ާނަފަހަރުާއެާމެްނބަރުންތަކަކީާއެާމެންބަރުންނަށްާނުވެސްާއެނގިާޮސއިާހޯދ ފައިާތިބޭާމީހުން.ާދެންާހޯދައިގެންާގި

ާކަމެްއވެސްާ ާކުރ  ާޕ ޓީއަކުން ާދެން ާހަދައިގެން ާޕ ޓީ ާފެންނަނީ ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހޯދަިއގެްނ ާސޮއި މެންބަރުންގެ

ާބަ ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ުރގެ ާނޫން. ާއެްއ ާއޮންނަނީކީ ާޖެހޭ.ާމ ބޮޑު ާއެަބ ާކުރަން ާޚަރަދު ާޕ ޓީތަކަްށ ާއެ ާފައިސ  ރ ބަރަށް

ާ ާއަދަދު ާމި ާއެހެންވީމަ، ާފެނޭ. ާދިމ ވ ތަން ާއެބަ ާކަންތައްތައް ާފެނޭ.5000ާާމިކަހަލަ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރަން ާއިތުރު ހަށް

ާޕ  ާބަަލއިގަެނވޭނީ ާައއިީޑކ ޑުތޯ ާހަަމއެކަނި ާއިުރގައި ާއޮންނަ ާިމތ ނގައި ާކޮީޕއެކޭ ާއައިީޑކ ުޑގެ ާއެްއާދެން ާކޮޕީ  640ސްޕޯޓުެގ
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ާހަމަާ ާީހވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމެޓީ ާމިވެސް ާބަލަިއގަނެތޯ ާެއއް ާކޮޕީ ާަލއިސަްނސްގެ ާޑްރަިއވިންގ ނުވަތަ

ާއެބަހުރި.ާ ާކަންތައްތައް ާިގނަ ާވަރަށް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާހަމަ ާއަިދވެސް ާބިލުގައި ާމި ާމުހިއްމުކަމެއްހެން. ވިސްނ ލުން

ާއަުޅގަނޑުމެ ާވ ެނާއެކަމަކު ާބޭނުންފުޅު ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާޕ ީޓން ންގެ

ާކަމަށްާވ ނެތީާއަުޅގަނޑުާމިހިސ ބުންާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ645 

ާދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޙްމަމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަ

ާސަރުކ ރަްށާ ާއަުޅގަނޑު ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެްއ ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއުފެދޭނެކަމ ،ާ ާބައިބައިވުން ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާދަންނަވަން. ާުޝކުރު ާެއީކގައި ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަށް

ާއަ ާއެކަކު ާއުފެދޭނެކަމ  ާތަފ ތުވުން ާިމާޚިޔ ލު ާޕ ޓީ ާދެކެވިގެން ާއުޅޭެނކަމަށް ާކަންކަެމއް ާއެކަހަލަ ާފިތުނަވެިރވެ ނެކަކ 

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާޒަމ ން ާއެ ާދިޔަ. ާވެސް ާޒަމ ނެއް ާނުކުރެވުނު ާރަޖިސްޓްރީ  650ރ އްޖޭަގއި

ާހުރިކަމަށް ާޚިޔ ލު ާރަްއޔިތުންގެ ާއެގޮތަށް ާއަދި ާވެްސާދުށީމު. ާއަުޅގަނޑުމެން ާއަުޅގަނޑުމެންާާތިބެގެން ާއެގޮތަށް ހީކޮށް

ާެއިކާ ާމިނިވަްނކަން ާިޚޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާރ އްޖޭގެ ާެއހެންވިޔަސް ާމެ. ާވެްސ ާނިންމުނު ާނިންމުންތަކެއް ާއޭރު މަޖިލީހުގައި

ާެއްއާ ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާއައިއިރު ާވ ހަކަދެެކވެމުން ާބެހޭގޮތުން ާކަންކަމ  ާހޯދައިގަނެ ާއަށް ާއަމިްއލަ ާރަްއޔިތުން ާގޮތުން ގޮތް

ާމަޖިލީހުންާއުފެ ާއަހ ،ާރައްޔިތުންގެ ާއަޑު ާދިޔަ ާގޮވ ލަމުން ާއެކަމަށް ާވިސްނ  ާރައްޔިތުން ާކަމަށް ާބޭނުންތެރިކަމެއް ދުމަކީ

 655އަދިާގަވ އިދެއްާހަދައިގެންާަނމަވެސްާއެކަމަށްާހުއްދަާލިބިގެންާދިޔަ.ާމިއަދުާސިޔ ސީާޕ ޓީތައްާއުފެއްދުމުގެާޙައްޤުާެއއީާ

ާ ާމ އްދ ަގއ30ާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާުނވަަތާވަނަ ާއުފެއްދުން ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާދެން ާއެހެންކަމ އެުކ ާަޙއްޤެއް. ާލިެޔވިފަިއވ 

ާއިޞްލ ުޙާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވެްސ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދައްކ  ާވ ހަަކ ާވޯެޓއްގެ ާސިއްރު ާރަްއޔިުތންގެ ާނުވަތަ ނުއުފެއްދުން

ާރައް ާބޭއްވި ާއެންމެފަހުން ާއަދި ާޖެހޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނުޑ ާކަމަށް ާއިންތިޚ ބުގަިއާކުރަންޖެހޭނެ ާމަޖިލީހުގެ ޔިތުންެގ

ާކުަރްއވ ،ާ ާވ ދަ ާވެސް ާކެްނޑިޑޭެޓއް ާމިނިވަން ާވެްސ ާއިންތިޚ ބުަގިއ ާރިޔ ީސ ާޭބއްިވ ާކުރިން ާއޭެގ ާއަދި ވެސް

ާޑީ.އ ރު.ީޕއ ިއާ ާތެޭރގައި ާއޭގެ ާހޯއްަދވ ފަިއވީ. ާކ މިޔ ބުތައް ާބޮޑެިތ ާއެންމެ ާކެންޑިޑޭޓުން ާޕ ީޓެގ ާސިޔ ސީ  660އެހެންވިޔަސް

ާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުރެވި ާފ ހަގަ ާވ ކަން ާކުރައްވ ފައި ާކ މިޔ ބު ާވެސް ާރައުންޑުން ާބޭއްވި ާއެ ާފުރަތަމަ ާކެްނޑިޑޭޓު ގެ

ާ ާއިންތިޚ ބަށްާމިާބޭއްވިާއިންތިޚ ުބގަިއާވެސްާއެންމެ ގޮނޑިާިފޔަަވއިާރަްއޔިތުންާސިޔ ީސ13ާާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގައި

ާދީފައިވަނީ ާވޯޓު ާކަމަށް ާކެންިޑޑޭޓުންނަށް ާއ ދެ،ާޕ ޓީތަކުގެ ާކަމެއް. ާޖެހޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެީއ .

ާއެންމެާފަސޭހަާއިންާއެންމެާ ާމިއަދުާވެސްާވ ހަކަަތއްާދެެކޭވއިރުާމަޖިލީހުގައިާމަސައްކަތް ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ ާބެހޭގޮތުން

ާދަންނަވ  ާައޅުގަނޑު ާހުރެ ާއިްސވެރިައކަށް ާޕ ީޓގެ ާިސޔ ސީ ާހަމަަގއިމުވެސް ާނިންމެނީ ާޕ ޓީަތްއާއަވަހަށް ާސިޔ ސީ  665ނީ

ާކަުމގަިއާ ާތިއްެބވި ާކެންޑިޑޭޓުން ާމިނިވަން ާއަދި ާހޯދީމޭ. ާަޙއްުލ ާގޮތަކަށް ާނިންމޭ ާއެކަން ާދަްއކ ިއގެން ާވ ހަކަ އެީކގައި

ާކުރައްވަމުންާ ާޢަމަލު ާއެ ާޮގތަށް ާއެއް ާޕ ޓީ ާހަމަ ާވެސް ާކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ާމިނިވަން ާމިއަުދ ާޙަޤީޤަތުަގއި ވިޔަސް
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ާއެބޭ ާމަސައްކަްތާވަަޑއިގަންަނވަނީ. ާއެއްަބެއއްހެން ާއެބޭފުޅުްނ ާބ އްަވިއގެން ާވެސް ާަބއްދަލުވުންަތއް ާމެދުގައި ފުޅުންެގ

ާވެސްާ ާއެބޭފުޅުންނ  ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާކުރައްވ ތީ ާމަސައްަކތް ާގުރޫޕެއްހެން ާެވސް ާއެބޭފުޅުން ކުރަްއވަިއގެން

ާދައްކަ ާވ ަހކަ ާބޭފުޅުންނ  ާވަިކވަކިން ާވަނީ. ާފަސޭހަ ާވ ހަކަާވ ހަކަދަްއކަން ާއެބޭފުޅުންނ  ާގުރޫެޕއްހެން ާނޫން. ާއެއް  670ނީކީ

ާޕ ީޓއެޭކާ ާެއހެންވީމަ،ާސިޔ ސީ ާވަނީ. ާހޯދ ފައި ާވޯޓުތައް ާފަހަރު ާފަހަރު ާހޯދަންޖެހޭ ާވޯުޓތައް ާއެބޭފުޅުްނގެ ދައްކަިއގެން

ާޙަޤީޤަތުގަ ާުކރުވ  ާމަސައްކަތް ާގުރޫޕެއްހެން ާވެްސ ާމިނިވަނުން ާވިަޔސް ާކަމުަގއި ާމިނިވަނުން ާިސޔ ީސާނުވިދ ޅުވެ އި

ާބަެއއްާ ާޚިޔ ލެްއގެ ާެއއް ާފިކުރެއްގަ ާއެއް ާގުރޫޕެއްހެން ާހަމަ ާވެސް. ާކުރަނީ ާމަސައްކަތް ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ޕ ޓީއެއްހެން

ާބޭނުންތެރިކަމުެގާ ާއެ ާބޭނުްނތެރިކަމ  ާޕ ީޓއެްއގެ ާސިޔ ސީ ާއެހެންވީމަ، ާކުރަނީ. ާމަަސއްކަތްތަްއ ާެއއްގޮަތކަށް އެުކވެގެން

ާވ ހަ ާދައްކ  ާއެ ާެއއްާނޫންހެން.ާމިއަދުާތެރެއިން ާއޮތްާވ ހަކަ ާދެއްކެން ާފްލޯގައި ާމި ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިއަދު  675ކަަތަކކީ

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާަވިކވަކި ާބިލުގެ ާއ ދެ، ާބެޭހގޮތުންހެން. ާގޮތަކ  ާދ ނެ ާކުރިއަްށ ާދެން ާހަަދއިގެން ާސިޔ ީސާޕ ޓީ ދައްކަންީވ

ފުުޅތައްާދައްަކަވއިފި.ާޭއގެާތެޭރަގއިާހަމަާަގއިމުާވެސްާއެންމެާބަލ ލ އިރުާވަރަށްާގިނަާބޭފުުޅންާއެކިާގޮތްާގޮތަށްާވ ހަކަ

ާބޭނުންވ ާ ާއުނިކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާއެ ާއެހެްނވިޔަސް ާއެއް ާވ ހަކަ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑަށް ާވެސް ފުރަތަމައިނުން

ވެރިވެލުމަށްާއެާކުރިމަތިލުން.ާވ ހަކަެއްއގެާވ ހަކަާދަންނަވ ަނން.ާއެއީާިސއްރުާވޯަޓކުންާެއާޕ ޓީގެާއިންތިޚ ބުތަުކގައިާަބއިާ

 680ވަނަާމ އްދ ގެާއެާއޮތްާއިްނތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލުންާއެާމ އްދ ާއުނިކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއ18ާާެއަޅުގަނޑުާޙަޤީޤަތުަގއިާއެާ

ާއެާ ާމިނިވަންކަން ާއެ ާބޭުނމުގައި ާދޫކޮށްލުމުގެ ާކަންކަން ާއިންތިޚ ީބ ާޕ ީޓގެ ާއެ ާޕ ޓީއަކަށް ާއެ ާބޭނުންވަނީ އުނިކުރަން

ާކުރިމަތިލ ެނާޕ ޓީ ާޕ ޓީން ާިސޔ ސީ ާވެސް ާތަނެއްގައި ާކިަތންމެ ާދުނިޔޭގެ ާއަދި ާދޫޮކށްލުން ާނިންމ ގޮތަށް އަކުން

ާކޮންަޒވޭިޓވްާ ާއިނގިރޭިސވިލ ތުގެ ާމިސ ލަކަށް ާހަމަ ާވ ތީ. ާނިންމ ކަމަށް ާގޮްތގޮތަށް ާެއކި ާގޮތް ާޮހވ ނެ ކެންޑިޑޭޓުން

ާއެ ާޮގސްގެން ާއިންތިޚ ބަކަށް ާކޮންމެހެން ާވެސް ާވަކިާޕ ޓީގައި ާފެންނަ ާއެމީހުންނަށް ާނޫން. ާއެއް ާނިންމަނީކީ ަކން

ާއެހެންާ ާބޭފުޅެކޭ ާއެވެނި ާކުރިމަތިލަްއވ ނީ ާމިތަނަށް ާބޭފުޅެކޭ، ާއެވެނި ާކުރިމަތިލ ނީ ާމިތަނަށް ާަނގ ފައި  685ކޮމެޓީއަކުން

ާވަ ާކުރ ކަން ާަކންތައް ާެއގޮތަށް ާެވސް ާއަިއގަ ާކޮންގްރެްސ ާއިންިޑޔ ގެ ާއަދި ާނިމެނީ. ާއެކަން ާފަހ ާވިދ ޅުވީމަ ރަށް

ާވޯޓަީކާ ާސިއްރު ާއެކަމަކު ާދަނީ. ާކުރަން ާބަދަލު ާއެމީހުން ާމިހ ރު ާވަނީ. ާއެނގިފައި ާއަޅުގަނޑަްށ ާވެސް ޖެހެންދެން

ާުނވޭާ ާހިޔެއް ާވ ހަކަތަަކީކާއަޅުގަނަޑކަށް ާއެ ާކިޔ ފައި ާުކރެޔޭ ާއެކަން ާތެރޭަގއި ާޯވޓެއްާނޫނޭ.ާފިްއތުންތަކެއް ޑިމޮކްރެޓިކް

ާޤަބޫ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ާވަކިާމިއަދު ާނޫން. ާެވސް ާިފއްުތންތަކެއް ާއެއީ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާވ ހަކަެއއްހެނެއް. ލުކުރ ނެ

 690ވަނަާމ ްއދ 18ާާގޮތަކަށްާވޯޓުލ ންާމަޖުބޫރުާުކރުވަނީކީާއެްއާވެްސާނޫން.ާެއކަމަކުާެއާސަބަބުތަކަކަްށާނޫން.ާއެކަމަުކާ

ާއެކަ ާައއިސްެގން ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއެީމހުން ާޕ ޓީތަކަށް ާޒ ތުަގއި ާއެާއޭގެ ާނިންމުމަށް ާތެރެއިން ާަގވ އިދު ާއަސ ސީ ންކަން

ާބަލ ލަންާ ާދެން ާއަޅުގަނޑު ާއ ެދ، ާގަވ އިދަކީ.. ާއަސ ސީ ާއ ދެ، ާފެނޭ. ާވެސް ާއަޅުގަނޑަށް ާދޫކޮށްލަން މިނިވަންކަން

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަޅުގަނޑަށްާއުނިކޮށްލަންާފެނޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެާ)ށ(ާއުނިކޮށްލަނ6ާްވަނަާމ އްދ .6ާާބޭނުންވަނީާ

ާޤ ނޫނީާ ާޝަޚްޞެކޭ. ާޤ ނޫނީ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާކިޔަނީ ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާފަށ އިރު ާއަޅުގަނޑުމެން ފެންނަނީ
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 695ޝަޚްޞެއްެގާމ ނަާއަކީާަބޔަުކާއެްއެވގެންާއެބަަޔކުާދެންާިއތުރުާޤ ނޫނީާޝަޚްޞެއްާއުަފއްދަނީއޭާެއއަށްާޙަޤީޤީާމީހ ާ

އޭ.ާމިއީާޤ ނޫީނާޝަޚްޞުގެާމ ނަާއަކީ.ާއެެހންކަމަށްާވ ާއިރުާެއކަންކަންާއަށްާލިބިގެންވ ާހުރިހ ާބ ރުތަެކއްާލިބިގެންާވެާ

ާ ާކުރެވުނީމ  ާެއކަްނ6ާާމަނ  ާބުނެ ާކަމަށް ާކަްނތައްތައް ާުނވ ނެ ާކޮށްގެން ާޕ ީޓއަކުން ާސިޔ ީސ ާއެބުނ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާމަޤ މުތަ ާޕ ޓީގެ ާވ ނީ ާހަވ ލުވެފައި ާއެކަން ާކުރުމަށް ާއެގޮތަށް ާކުރުން ާއެކަން ާބޭފުޅުން.ާލިޔުނީމ  ާތިއްބަވ  ކުަގއި

ާއެކަންުކރ ާ ާތެރެއިން ާޕ ޓީގެ ާގޮތަށް ާއޮންނަ ާކަނޑައަޅ ަފއި ާއެ ާއެކަންަތއް ާގަވ އިދުތަކުން ާއަސ ސީ ާއެއީ އެހެންނޫނިއްޔ 

 700މީހުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެާއަރިޓފިޝަލްާލީގަލްާއެންޓިޓީާއެްއާނުވަތަާއެާޤ ނޫނީާޝަޚްޞެއްާއެހެންާބުނީމަާދެންާ)ށ(ާ

ާއެ ާކަނަޑއަޅ ފަިއވ ާާކޮންމެހެން ާކަންކަން ާުނވ ނެ ާކޮްށގެން ާ"ޕ ޓީއަކުން ާ)ހ(ާިއން ާމ އްދ ގެ ާމި ާއެުބނ ހެން އިންތިޚ ބު

ކަމެއްާކުރުމަކީާޕ ޓީގެާއެކިެއިކާމަޤ މުތަކުގައިާއިންތިޚ ބުާކޮްށފައިވ ާނުވަތަާޢަްއޔަންާކޮށްފައިވ ާފަރ ތްތަކުންނ އިާޕ ީޓގެާ

ާފަ ާކުިރމަތިލ  ާއިންތިޚ ބުތަކަށް ާބޭނުންތެރިާނަމުގައި ާބުނުމަކީ ާއެހެން ާއެީއ ާކަންތަކޭ." ާމަނ  ާުކރުން ާވެސް ރ ތްތަކުން

ކަމެއްާކަަމކަށްާނުދެކެން.ާއަުޅގަނޑުާދެކެީނާ)ށ(ާއުނިކުރަްނާޖެހޭނެާކަމަށް.ާޕ ޓީއަކުންާަމނ ކަމެއްާޕ ޓީާއަކުންާމަނ ާ

 705ިލއްޔަތުާޮއންނ ނީާހަވ ލުކޮށްފައިާޕ ޓީެގާކަންތައްތައްާނުކުރޭތޯާކުރޭތޯާހަމަގައިމުާވެސްާއަސ ސީާގަވ އިދުަގއިާއެާމަސްއޫ

ާނިންމާ  ާެއ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ ާެއ ާވިަޔސް ާގޮތަކަށް ާެއނޫން ާއަިދ ާވިަޔސް ާިއންތިޚ ބަކުން ާޕ ީޓގެ ާއެ އިސްފަރ ތްތަކ .

ާޖެހޭ.ާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާބައެއްކަމަށް ާތިބޭ ާކުުރމަށް ާލީޑު ާޕ ޓީއެއް ާއެ ާއެތ ނގެ ާމަތީން ނިންމުންތަކެއްގެ

ާދެކެން.ާއ ދެ،ާއެހެ ާއަޅުގަނޑު ާއޮންނ ނެަކމަށް ާދޫވެފައި ާއެބައި ާަގވ އިދަށް ާއެބައޮތ8ާާްންވީމަ،ާއަސ ސީ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޕ ީޓއެްއެގ18ާާ"އުމުރުން ާއެ ާބައިވެިރވެ ާޕ ޓީެއއްަގިއ ާސިޔ ސީ ާރައްޔިަތކަށް ާިދވެހި ާކޮންމެ އަހަރުވެފަިއވ 

ާއަުޅގަނޑު ާިލބިގެންެވއޭ" ާަޙއްޤު ާގެންދަވ އިގެްނާާމެންބަރަކަށްވުމުގެ ާޮކމިޓީއަކަށް ާދޭތެރޭަގއި ާެއކަމ   710ބޭުނންވޭ

ާޕ ޓީއެްއގެާ ާއަދި ާބައިވެިރވުމ  ާހީވަނީ ާގޮތުން ާއޮތް ާލިޔެވިފައި ާއެ ާަވޑަިއަގންނަވަން.ާބައިވެިރވީމަ ާވިސްނ  ވިސްނަވ އިރު

ާވިސްނުނީ ާމި ާގޮތެްއަގއި ާއ ދަިއގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމެއްހެން. ާތަފ ތު ާއެއީ ާވުމ އި ާޕ ޓީެގާާމެންބަރަކަށް ާވީމަ ބައިވެރި

ާެއާ ާކީކޭތޯ ާއެއީ ާބުނީމަ ާއެ ާޙައްޭޤ ާވުމުގެ ާމެންބަރަކަށް ާޕ ޓީެގ ާއެ ާބަިއވެރިވެ ާއެހެންވީމަ، ާކަމަށް. ާވ  މެންބަރަކަށް

ާޕ ީޓެގާ ާއިތުރުން ާބަިއވެރިވުުމގެ ާއަދި ާއ އި ާކޮބައިތޯ ާބަިއވެރިުވމަކީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކަމެއް ާދެ ާއެއީ ާދެން ބުނެވެނީ.

 715ވަނަާމ އްދ .ާހަމަހަމ10ާާަނީާކިހިނެއްޯތ؟ާއެވ ހަަކާއެހެންާސ ފުކޮްށާއިނގެންާބޭނުންވޭ.ާއ ެދ،ާބިުލގެާމެންބަރަކަށްާވެވޭ

ާ ާކުރުން. ާމުޢ މަލ ތް ާިސޔ ސ10ާާީކަމ އެކު ާހުރިހ  ާއެއީ ާރަނގަޅު. ާވެސް ާކިތަންމެހ  ާ)ހ(ާއަުޅަގނޑަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުޢ މަލ  ާކަމ އެކީގައި ާަހމަހަމަ ާވެސް ާދޭތެރޭގައި ާޕ ޓީތަކ  ާދެންާތް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބުނުން. ާބުނެފައިވ  ކުރުމުގެ

ާ ާއަންނަ ާކިޔައިގެން ާއެހެން ާޕ ޓީއަކަށޭ ާކ މިޔ ބު ާއެންމެ ާތަންތަން ާމިއަންނަ ާކޮމިޓީާކަްނކަމ އި ގަިއާދޭތެރޭގައި

މ އްދ ަގއިާވަނ20ާާަގެާޤ ނޫނުައސ ސީށްާއެބަާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާއެއީާކަމަށްާއަޅުގަނޑަާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންާފެންނަާ

ާ ާބޭނުންތެރިމިބުނަނީ، ާއޮތުން ާކަން ާހަމަހަމަ ާމެދުގައި ާކަންާާރައްޔިތުންގެ ާހަމަހަމަ ާކުރިމަތީގައި ާޤަނޫނު  720ކަމަށް

ާޝަޙްޞެާކަމަށް.ާއޮންނަންވ ނެ ާޤ ނޫނީ ާިމދަންނަވ ހެން ާޙައްޤުަތއްާދެން ާއެިކއެިކ ާލިިބގެންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބުނީމ  ކޭ
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ވެސްާާދަޢުވ ާލިބިގަތުމ އިާއަދިާއެހެންާގޮތްގޮތުންވ ނެާޭއގެާނަމުގައިާދަޢުވ ކުރުމ އި،ާމަާއެާޕ ޓީާއަށްާވެސްާލިބިގެންހަ

ާ ާކުރެވޭއިރު ާމުޢ މަލ ތް ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހުންނ އި ާއޮންނަ ާއެ ާދޭތެރޭގަިއ ާޕ ޓީއަކ  ާވަންޏ  ާކަންާޕ ޓީއަކަްށ ހަމަހަމަ

ާ ާތަފ ތުކުރުން ާދެން ާވ ނެ. ާހުއްދަކުރަނީއޮންނަން ާމ އްދ ގަާަވނ17ާަާމި ާނިކަމެތިވެގެންވ ާއި. ާމިއޮންނަނި ތަފ ތުކުރުން

ާއެބަޔަކަ ާތަފ ތުކުރުން. ާށް ާއަުޅގަނުޑމެން ާގުުޅވ ނީ ާކިހިނެއްތޯ ާބަޔ އި ާމި ާބަޔ ިއ ާެއ ާހެްނވިމ ،  725ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއެބަ

ވަނ11ާާަރަން.ާކަމަށްާައޅުގަނުޑާއުއްމީދުކުާިވސްނ ަވަޑއިގަންަނވ ނޭއިތުރަށްާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީންާއެކަމ އިާދޭތެރޭގައިާ

އެީކގައިާއުނިކުރަން.ާެއާާންވަނަާމ އްދ ާމުޅ11ާިމ އްދ ާސިޔ ސީާޕ ޓީާއުފެއްުދމަށްާހުށަހެޅުން.ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާ

ނަމެއްާލައިގެްނާމީހުންގ50ާާެކުރ ނީާކޮންމެހެންާމީހުންނެއްާހަމަވީމ ާދެންާހުށަހަޅައިގެންާއެާރަޖިސްޓްރ3000ާާީބުނ ާ

ާ ާކަމެއްާާއަހަރުވަންދެނ1ާްދެން ާކުެރވޭނެ ާހަާޭއެގތެރޭގައި ާއިތުަރކަށް ާަވކި ާނޫން ާއޮތީީކ ާވެްސާެވސް ާލިބެނީކީ އްޤެްއ

ާކަމެއްނޫން.ާވަކި ާކުރުުމގެ ާނޫން.ާމަނ ާކަމެއް ާއޮީތކީ ާާވެސް ާއެ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާނޫން.ާދެން ާކުެރވެނީކީ  50ާ730ވެސް

ާ ާއެ ާކޮންމެހެން ާމައްޗަށް ާކ50ާޮމީހުންގެ ާރަިޖސްޓްރީ ާނަމެއް ާސިމީހުން ާމިއުޅެނީ ާއުަފއްދ ޭށާްށގެން ާެއއް ާޕ ޓީ ޔ ސީ

ބުނެގެންާތަނެއްަގއިާރަޖިސްޓްރީާކޮށްގެންާއުޅުުމގެާބޭނުމެްއާނެތް.ާއެމީހުންނަށްާމީހުންާހަމަވީމަާއެމީހުންާރަޖިސްޓްރީާ

ާ ާދޭންވީ ާދެން ާހުށަހަޅަންވީ. ާކުރުމަށް ާއެ ާަބއްދަލުވުން ާބ ްއވަން. ާބައްދަުލވުން ާބ ްއވ  ާއެ ާދެްނާބޭްއވުފުރުޞަތު ނީމަ

ކުރުމަކީާމީހުންގެާވ ހަކަާެގނެސްގެންާެއކަނ50ާާްމިާނޑަށްާފެންނަނީާއެކަންާއޮންަނން.ާއަުޅގަާާގޮތަށްާދ އެކަންާކުިރއަށް

ާމ ހަ ާމިއޮތް ާމިއަދު ާެއކަމ ިއާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާނުދެކެން. ާކޮންމެހެނެއް ާއަޅުގަނޑެއް ާކަމެއްކަމުގައި ާބޭނުންތެރި  735އުލުަގއި

ާކޮމިާދޭތެރޭގައި ާުއއްމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާިވސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމ އްދ ެގާ)ނ(16ާާޓީން ވަނަ

ައޅުގަނަޑކަްށާާމެންބަރުކަމުންާަވކިާކުެރވިދ ނޭ.ާޕ ޓީގެާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާެވސްާކުރިންާނޯޓިސްާދިނުމަކ ާނުލ ާޕ ޓީގެ

ންާޕ ޓީއަކަށްިވޔަސްާދޭކަށް.ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާއެާބ ރުާނުފެނޭާއެހ ާޚުދުާމުހްތ ރުާބ ރެއްާއަުޅގަނޑުމެންާޤ ނޫނަކުާ

ާގަވ އިދުަގއިއޮން ާއަސ ސީ ާމެންބަރުާނަންޖެހޭނީ ާޕ ޓީައކަށް ާއެއީ ާކަމަށް. ާކުެރވިދ ނެ ާވަކި ާއެީމހަކު ާމަތީން ާގޮތުގެ ވ 

ާދޭތެރޭގައި ާމެންބަރުންގެ ާޕ ޓީގެ ާއެ ާއަދި ާބަލައިގަްނނަ ާއެމީހ  ާއެއީ ާަގވ އިދަކީ ާއަސ ސީ  740ކުެރޭވާާވަންނަނީ

ާމެ ާޕ ޓީގެ ާބޭނުންވީމަ ާހަމަ ާޕ ޓީއަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާބަލައިގެްނ ާބަލައިލުެމއްކޮންޓްރެކްޓެްއކަމަށް ާއެއްވެސް ނެތިާންބަރުން

ާ ާއެ ާކުރ ގޮތަށް ާރަިއްޑ ާއޯވަރ ާކޮންޓްރެކްޓް ާމައްޗަްށ ާަގވ އިުދގެ ާއަސ ސީ ާބުނެ ާކުެރވިދ ނެކަމަށް ާސްޓެޓިއުޓްރީާވަކި

ާަރއިޑިްނގ ާދީފައިާއޯވަރ ާައޅުގަނޑުމެންާއެްއ ާކުރުމަކީ ާެއަކން ާބުނެ ާކޮށްލ ނަމޭ ާވަިކ ާބޭނުންވީމަ ާމެންބަރު ާހަމަ

ާކަމެއްާހަމަގައިމު ާރަނގަޅު ާޒ ތުަގިއ ާއޭގެ ާކަމަށްވަންޏ  ާކުރ  ާއެކަން ާގެނެްސގެން ާސްޓެިޓއުެޓއް ނޫން.ާާވެސް

ާކަމަ ާކުރެިވދ ނެ ާއެކަން ާމަތީން ާގޮުތގެ ާގަވ އިދުަގިއވ  ާއަސ ސީ ާފެންނަނީ ާޕ ޓީގެާއަޅުގަނޑަށް ާނުވަތަ  745ށް.

ާހަމަގައިމުާގަވ އިދުތަުކގަިއވ  ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާއ ދެ، ާޮއންނަން. ާކުރެވޭނެކަމަށް ާއެކަން ާމަތީން ވެސްާާގޮުތގެ

ކިތަންމެާބޭފުޅުންނެއްާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުާމިހ ރުާައޅުގަނޑުާމިާބިލ އިާބެހޭގޮތުްނާ
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ާ ާބުެނވުނީވ ހަކަދަްއކަން ާވ ހަކަތައް ާމުހިންމު ާެއންމެ ާއަުޅގަނުޑާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާާެއާބޭނުންވ  ާބަލ  ކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.

ާ750 

ާމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ާޕ ޓީގެާ ާިސޔ ސީ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާާ ާމިހ ރުާބިލު ާހުށަހެޅި ާތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

ާހެދިކަމެއް ާދެކޮޅު ާވަރަށް ާައޅުގަނޑު ާވެސް ާމީެގކުރިން ާއުފެއްދުމަކީ ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާމިދަނީ. ާއަިދވެްސާކުރިއަށް .

ާވެްސާއެކަމ އަޅުގަނޑުގެާިފކުރަކަށްާބަދަެލއްާނ ދޭ.ާއެާިސޔ ސީާޕ ޓީާުއފައް އަިދާާ.ދެކޮޅުާހެދިންާދަންާއުޅުނުއިުރގައި

 755ްއކިން.ާމިހ ރުާއޭގެާވަރަށްާއިދިކޮޅުާވ ހަކަާދެާބައްދަުލވުމުަގއިާވެސްާެއކަމ ާއެންމެފަހުންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަްއާފ ސްވުމުގެ

ނަަމވެްސާާެއއްަގއިާހުރިކަމުަގއިާވީވެސްާައޅުަގނޑުާއަދިާސިޔ ސީާޕ ޓީާއިމަާއެާޤ ނޫނުގެާދަށުންާވެސްާއަދިާޤ ނޫނެއްާއަ

ަތއްާނަވަންޖެހޭާސަބަބަކީާސިޔ ސީާޕ ޓީއެހެންާމިދަންާވަރަށްާބޮޑަށްާދެކޮޅުާަހދަން.ާނޑުއަުޅގަާމުގެާފިކުރ ާޕ ޓީާއުފެއްދު

ާފެށުމ އެކުަގއި ާކުރަން ާމަސައްަކތް ާފުރަތަމަ ާފަށައިފި.ާާއުފައްދަން ާބުރުއަރަން ާމަްސލަޙަތަށް ާޞުލްޙަ ާޤައުމުގެ ެވސް

ާގުޅުމަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިއޮތް ާޤައުމުަގއި ާބަދަލުތަކެއް ާފަށައިފިށް ާބަދަލުވ ންއަންނަްނ ާއަޚުލ ުޤ ާމީހުންގެ ާޕ ޓީާާ. ފަށައިފި.

ާގޮސްފައި ާއަށް ާއިންތިހ  ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާއަދި ާއެކަން ާދެންއުފެދުމ އެކު ާވެސް ާކުރިން ާައޅުގަނޑު ާޕ ޓީތައްާ.  760ނެވިން

ާ ާކުޑަ ާމިހ  ާއުފެއްދުމަކީ ާމިކުަޑ ާއެކަން ާކަމެކޭ. ާފަދަ ާކުޅުްނ ާއަލިފ ނ ިއ ާުއފެއްދުމަކީ ާސިޔ ީސާޕ ޓީ ހ ރުާޤައުމެްއގައި

ާތެދެއް ާއެީއ ާވެސް ާަރއްޔިުތންނަށް ާގިނަ ާވަރަްށ ާދިވެހި ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަްށ ާޤަބޫލުާމިއޮތީ ާއ ެދ،ާކަމަށް ކުރެވޭނެ.

ާ ާއަމ ންކަމ އެކު ާއަމަން ާމަސަލަސްކަމ އެކު ާޞުލްޙަ ާވަރަށް ާކުީރގައި ާޤައުމަކީ ާއައަޅުގަނޑުމެންގެ ާބަެއއް.ާއުޅެމުން އި

ާ ާއެއް ާައޅުގަނޑުެމން ާމިހ ރު ާދަތުރުކުރުމުގައިއެކަމަކު ާަރށަށް ާއަނެއް ާެއްއާާރަށުން ާކުރިމަިތވޭ. ާދަތިތަކެއް ވެްސ

ާޕ ޓީ ާއެ ާދިޔައިމ  ާއަރަން ާރަށަށް ާބަޔަކު ާޖެއްސުންކޮާޕ ޓީއެްއގެ ާދިމ ކޮށް ާމީހުންނ އި ާދ  ާއެ ާމީހުން ާއިދިކޮޅު  765ށްާއަށް

ާވެސް ާހިނގުމުަގއި ާމަގުތަުކަގއި ާމ ލޭގެ ާހަމައެގޮތަށް ާއެބަކުރޭ. ާކަންތައް ާކުރިމަތިވޭ.ާގޯނ ކޮށް ާއެބަ ާކަންތައް ާެއކަަހލަ

ާމިހ ާ ާތިބިބަޔަކު ާހ ލަތެއްގަިއ ާފަދަ ާނޭނގޭ ާއެްއޗެްއކަން ާކޮްނ ާއެއީ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާމި ާމިދަންނަވަނީ އެހެންވީމ ،

ާމިދަނީާ ާމިހ ރު ާމައްސަލަތަެކއް ާގިނަގުނަ ާނުދ ނެ ާނުނުކުމެ ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ާތަޢ ރަފް ާޕ ޓީތަކެއް ާސިޔ ސީ އަވަހަށް

ާެއާނުކު ާހަމަގައިުމވެސް ާވެސް ާދަްއކ އިުރަގއި ާވ ހަކަ ާޖަލްސ އެްއަގއި ާޕ ޓީއެއްގެ ާއަޅުގަނޑުެމން ންނަމުންނޭ.

ާބިރުާ ާއަނެއްބަަޔކަށް ާެއއްބަޔަކު ާބަދަލުަގއި ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަތަކެއް ާހުރި ާފައިދ  ާަރއްޔިތުްނނަށް ާއެ  770ޖަލްސ އެްއގައި

ަޔކަށްާދޭންާއުޅޭާގެއްލުންތަުކގެާވ ހަކަެދއްކުމ އިާމިބ ވަތުގެާކަންތަެކްއާދެއްކުމ އިާއިންޒ ރުާދިނުމ އިާއެއްބަަޔކުާއަނެއްބަ

ހުންނަނީ.ާދ ދިފަހުންާވެސްާކޮންމެވެސްާޕ ޓީާޖަލްސ ެއއްަގިއާވ ހަކަދަްއކަމުންާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވިާިމވެނިާކަމެއްާިމގޮތަށްާ

ާއެފަ ާނުހުރެވޭނޭ. ާވެސް ާރައީސަކަށް ާމަިޖލިހުގެ ާވަނީިވއްޔ  ާމިގެންދަނީ.ާވެއްޖެކަުމގައި ާދައްކަމުން ާބިރުދެއްކުްނތައް ދަ

ާއެމީހަކުާކިޔަމުްނާ އެްއވެސްާބަަޔކުާއަެނއްބަެއއްެގާޝުޢޫރުތަކަށްާއިޙްތިރ މްާުކރުމެއްނޯވޭ.ާއެމީހަކުާހިތަށްާެއރިއެްއޗެއް
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ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެިކއެކި ާޕ ޓީތަކުގައި ާމި ާޅަދަރީންތައް ާކުދި ާއަޅުގަނޑުެމންގެ ާދެން  775ދައްކ ާާގެންދަނީ.

ވ ހަކަތަުކގެާސަބަބުންާފަނ ވެާހަލ ކުވެާެއކުދީންގެާއަޚްލ ޤްާޯގސްވަމުންާދަނީާއަުޅގަނޑުމެންގެާކުދިާޅަދަރީން.ާއަންނަްނާ

ާހަމަާ ާައޅުގަނޑަްށ ާއަދިެވސް ާއެހެންކަމުން ާއ ދެ، ާދަނީ. ާހަލ ކުވަމުްނ ާސަބަބުން ާމިަކމުގެ ާދަރިންތަްއ ާޖީލުގެ އޮތް

ާކުރަންާފެންނަކަމެއްތޯާނުވަތަާނޫންޯތާާފެންނަނީާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ ާއެއީ ސިޔ ސީާޕ ޓީާއުެފއްދުމަކީާމިާޤައުމުގައި

ނުފެންނަކަމެއްތޯާބެލުމަށްޓަކަިއާހަމަާރައްޔިތުންެގާފެންނަާނުފެންނަާވޯޓަކަށްާވެސްާދ ްނވެްއޖެއޭ.ާއެހ ާވެސްާިމކަންތަްއާ

ާބޭފު ާއެހެން ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤައުުމގަިއާގިނައީ ާމި ާމީހުންާބޮޑޭ.ާއަިދވެސް ާތިބި ާނުވަދެ ާޕ ޓީތަކަށް ާފަދައިން ާވިދ ުޅވ   780ޅަކު

ާދީނެްއގެާ ާއެްއ ާވ ހަކަަދއްކ  ާއެއްބަހަކުްނ ާތަނެްއަގއި ާުކަޑކުޑަ ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާގިަނއީ. ާޤައުުމގައި ާމި އަދިވެްސ

ކަެމއްާނޫންާެއްއގޮތަކަށްާާބައެްއގެާމެދުަގއިާހަމަނުޖެހުންާއުފައްދުމަށްޓަަކއިާމިފަދަާަކންތައްތަކެްއާކުރުމަކީާހެޮޔވ ަވރުގެ

ާއ ިއާ ާބައްޕަ ާއ އި ާމަންމަ ާއެބަތިިބ ާތެޭރގައި ާއ އިލ އެްއގެ ާއެއް ާއުފެއްދިފަހުން ާޕ ޓީ ާމި ާައޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ވެސް.

ާމީހުންގެާ ާމި ާދެން ާތިބެނީ. ާޕ ޓީތަކުގައި ާތަފ ތު ާރަޙްމަތްތެރިން ާރައްޓެހި ާމިތިބެނީ. ާޕ ޓީތަކުގައި ާތަފ ތު ދަރިންނ އި

ާމިާ ާމިާތެރޭގައި ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެންވީމ ، ާކެނޑެމުންދަނީ. ާސަބަބުން ާމިކަުމެގ ާވެސް ާގުޅުން ާއިޖްތިމ ޢީ  785އޮންނަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެާފެންނަާނުފެންނަާވޯޓަށްާގޮސްގެންާމިާޕ ޓީާއުފައްދަންާފެންނަކަމެއްތޯާއަދިާއެއްފަހަރުާނަމަވެސްާމުރ ޖަޢާ 

.ާދެންާމިބިލުގެާއެކިާކަންތައްަތކުގެާމަްއަޗށްާބަލ ލ އިރުގައިާމިާބިލުގެާކުރުމަކީާއަުޅގަނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފެންނަކަމެކޭ

6ާާ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާަގވ އިދ 2ާާވަނަ ާޤ ނޫނ އި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާިމއޮންނަނީ ާނަންބަރުަގއި ވަނަ

ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާދިވެހިރައްޖޭގެ ާހިންގުން. ާޢަމަލުތައް ާޕ ޓީއަކުްނާާޚިލ ފު ާޢަމަލުތަކެއް ޚިލ ފް

ާިމއަކުރުާ ާއެހެންވީމ ، ާމިޮއންނަނީ. ާކަެމއްކަުމގަިއ ާނުވ ނޭ ާކޮްށގެްނ ާޕ ީޓއަކުްނ ާއެ ާއެީއ ާވަީނވިްއޔ  ާކަމުަގއި  790ހިންގ 

ާެއއްގޮތަށްާ ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނ އި، ާއ ިއ ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާފެނޭ ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަްނ އަޅުގަނޑަށް

ާއެބަހުރިާހެދިފައި ާމިހ ރުވެސް ާސަބަބަކީ ާމިދަންނަވަންޖެހޭ ާެއހެން ާހިންގުން. ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ާގަވ އިދ ިއ ވ 

ާކުރަންާ ާަގވ އިދުަތއްާހެދިފައި.ާެއހެންވީމ ،ާެއަގވ އިދުތަްއާމީގެެތރޭގައިާއިސްތިސްނ  ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުާަބއެއް

ާ ާހެދިފައިވ  ާއެްއގޮތަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެގޮތަށްާޖެހޭނެ. ާހަމަ ާދެން ާއޮންނަްނޖެހޭނީ. ާބައިަގއި ާމި ގަވ އިުދތަކެއް

 795ވަނަާނަންބަރުަގއިާމިއޮންނަނީާބ ރުގެާބޭނުުމަގއިާނުވަތަާބިރުެދއްަކއިގެންާަކންކަންާކުރުން.ާބިރުދެއްކުަމކ3ާާީމިމ އްދ ގެާ

ާބައި ާދެއްކުމުގެ ާބިރު ާނެތުމ އެކުަގިއ ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާމ ނަކުރުމުަގއި ާއޮންނަންާާކޮބައިކަން ާސ ފުކޮށް ާބޮޑަށް ވަރަްށ

ާވ ަހކަެއއްެގާ ާަދއްކ  ާޖަލްސ އެްއގައި ާމިހ ރު ާކުރެވިދ ނެ. ާމ ނަ ާބިރުދެްއކުން ާގޮތްގޮތުން ާގިނަ ާވަރަށް ާއެއީ ޖެހޭނެ.

ާކަމަްށާ ާވަކިކުެރވިދ ނެ ާަމޤ މުން ާުމވަްއޒިފުންތަކެއް ާަސރުކ ރުގެ ާވެދ ނެ. ާކަުމގަިއ ާބިރުެދއްކުން ާއެއީ ާވެސް ސަބަބުން

ާއެހެންވީމ ،ާބެލުން ާވެދ ނެ. ާަކމަށް ާބިރުދެްއކުން ާވެސް ާއެއީ ާދެއްކުްނ ާވ ހަކަ ާވަކިކުރެވިދ ނެކަމަށް ާމަޤ މުން ާވެސް

ާދެކެން.ާ ާއަުޅގަނޑު ާކަމެްއކަމުގައި ާބެނުން ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއެނގޭ ާސ ުފކޮށް ާކޮަބއިކަން  800ބިރުދެއްކުމަކީ

ސަބަބުންާަބޔަކުންަނށްާނޭދެވޭާައސަރުތަކެްއ،ާޕ ީޓއަކަށްާނޭެދވޭާައސަރުތަކެްއާއެހެންާނޫންކަމުގަިއާވަީނިވއްޔ ާމިކަމުގެާ
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ާމީހުން.ާ ާތިބޭ ާވަޒީފ ގަިއ ާސަރުކ ރުގެ ާޖެހޭނެހެން ާިހމަނަން ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަްށ ާތެޭރގަިއ ާބިރުދެއްކުުމގެ ކޮށްފ ނެ.

ާމަޤ މުތަކުަގއި ާއެހެންވެސް ާނުވަތަ ާމީހުން ާސަރވިްސގަިއާތިބޭ ާިސވިލް ާަވިކާާޚ އްޞަކޮށް ާމީސްމީހުން ާީމހުން.ާއެ ތިބޭ

ޕ ޓީއަކަށްާނުވަދެއްެޖކަމަށްާވަނީވިްއޔ މުންާމަޤ މުންާވަކިކުެރވިދ ނެާކަމުގެާވ ހަކަާއެބަާަވރަށްާގިނަާއިންާދައްކ ާހަދ .ާ

ާއެާ ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއަުޅގަނޑަށް ާކަމެއްކަުމގައި ާހިމެނެންޖެހޭނެ ާތެރޭަގއި ާބިރުދެްއކުމުގެ ާއެީއވެސް  805ގޮތަްށާއެހެންވީމ ،

ާ ާކުރުން.5ާާމިމ އްދ ގެ ާބައިބައި ާމުޖްތަމަޢު ާއުފައްދ  ާބިރުވެރިކަން ާުނަވތަ ާފިތުނަވެރިކަން ާނަންބަރުގަިއވ  ވަނަ

ާދެެކވޭާ ާއުފެދޭގޮތަށް ާފިތުނަވެރިކަން ާހަމަ ާވ ހަކަތަކަކީ ާިގނަ ާދައްކ  ާޕ ޓީތަކުަގއި ާސިޔ ސި ާމި ާހީވަނި އަޅުގަނޑަށް

ާސި ާއެހެްނވީމ ، ާކަންނޭނގެ. ާދެންާވ ހަކަތައް ާނެތްކަންނޭނގެ. ާވެސް ާބޭނުމެއް ާއޮތުމުގެ ާޮކންމެހެން ާއެއް ާޕ ޓީ ޔ ސީ

ާޕ ީޓާ ާއެއް ާވެްސާނުވަތަ ާކަމެއް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާވަނީިވއްޔ . ާދ ްނާހިނގައްޖެކަމުަގއި ާކަންތައްތައް މިހިސ ބަށް

ާީވނަމަވެ ާކަުމގައި ާވ ހަކަދެއްކި ާެއްއގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ އި ާއެއީ ާވެސް ާކަމެއް ާކުރ  ާކަހަލަާއިން ާކޮންމެވެސް  810ސް

ފިތުނަވެރިކަމެއްާއެކަުމގެާސަަބބުންާއުފެދޭނެާކަމީާެއއީކީާަޝއްެކއްާހުރިކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާފިތުނަވެިރކަންާެވްސާ

ާައޅުގަނޑުާ ާކަމެއްކަުމގަިއ ާއޮންނ ެނ ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާދ އިރ އެްއަގއި ާފުޅ  ާތަްނކޮޅެްއ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް އެއީ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާހަ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާއެގޮތަށް 8ާާމަ ާމިއޮންނަީނާއުމުރުން ާމ އްދ ަގއި އަހަރުވެފަިއވ 18ާާވަނަ

ާލިިބގެންެވއޭ.ާ ާޙައްޤު ާމެންބަރަަކށްވުމުގެ ާޕ ީޓގައި ާއެ ާބަިއެވރިވެ ާޕ ޓީަގއި ާސިޔ ސީ ާެވސް ާރައްޔިެތއް ާދިވެހި ކޮންމެ

ާެވސްާ ާތެރޭަގއި ާޙައްޤުގެ ާޯވޓުލުމުގެ ާެއއް. ާވ ހަކަ ާލެވޭގޮތަށ18ާާްާރަނގަޅު ާވޯޓު ާމީހުންނަށް ާއެަފދަ ާެވއްޖިްއޔ   815އަހަރު

ާ ާއެހެންނަމަވެސް ާހ ސިލ9ާާުމިއޮންނަނީ. ާތަޢުލީމް ާމަދަރުސ ތަކުަގއި ާސ ނަވީ ާމިއޮންނަނީ ާގަިއ ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާެވގެްނާނޫޅެވޭނެ.ާ ާމެންބަރަކަށް ާޕ ޓީއެްއގެ ާިސޔ ސީ ާއެްއވެްސާކަހަލަ ާދަރިވަރުންނަަކށް ސިޔ ީސާޕ ޓީެގާކުރަމުންގެންދ 

ާސ ނަވީާ ާހިތުން ާއަޅުގަނޑު ާވަީނިވއްޔ  ާއެހެންކަމުަގއި ާލެވޭ. ާވޯޓު ާވެސް ާއަށް ާއޭނަ ާެއކަމަުކ ާނުވެވޭ. މެންބަރަކަށް

22ާއަހަރ20ާާުއަހަރުންާފެށިގެންާމ ާމަތީާމީހުނ18ާާްތަޢުލީމްާހ ސިލުކުރ ާކުދިންގެާތެރޭގައިާގ ތްގަނޑަކަށްާއުމުރުންާ

ާއޭގެތެާ ާވެސް ާކުދިން ާނުެވވޭގޮތަްށާއަހަރުގެ ާަބއިވެިރ ާޕ ޓީެއްއގައި ާކުދިންނަށް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާހިމެނިދ ނެ.  820ރޭގައި

ާނޫން.ާ ާފެންނަަކމެއް ާައޅުގަނޑަށް ާލިބިފަިއވ 18ާާއޮތުމަކީ ާއެމީހަކަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނަމަ ާވަނީ ާެވއްެޖކަމަށް އަހަރު

ާ ާދިނުމަށްޓަކައި ާއަށް ާފުރިހަމަ ާކުއްޖެްއކަމަށ18ާްޙައްޤު ާވެސްާއަހަރުގެ ާޕ ޓީެއއްަގއި ާސިޔ ސީ ާވެއްިޖއްޔ 

ާ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާދެން ާކަމެއް. ާފެންނަ ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮތުމަކީ ާގޮތަަކށް ާކަހަލަ ާ)ނ(10ާާހަރަކ ތްތެރިވެވޭ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާަވޒަންކުރ  ާކ މިޔަބު ާޕ ޓީގެ ާުނވ ނަމަ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާއެހެްނގޮތަަކށް ާކަނަޑއެިޅގެން ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާިމއޮންނަނީ ީނާގައި

ާހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާބަލައިެގންނޭ. ާމައްޗަށް ާނަތީޖ ގެ ާއިންތިޚ ބުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބޭއްވުނު ާފަހުން  825އެންމެ

ާވަީނވިްއޔ ާ ާބޭްއވިދ ނެހެން.ާއެހެންކަމުަގއި ާވެސް ާިއންތިޚ ބު ާަކއުންސިލްތަުކގެ ާލޯކަލް ާމުސްތަޤްބަލެއްަގއި ާަކއިރި ވަރަށް

ާހިމަނަ ާތެޭރަގއި ާއަކުރުގެ ާތެރޭަގއި.ާއެހެްނވީމ ،ާމި ާކ މިޔ ބުގެ ާމި ާވެސް ާއިންތިޚ ބު ާލޯކަލްާކައުންސިލްތަުކގެ ާޖެހޭނެ ން

ާނުވ ނަމަާ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާއެހެްނގޮތަަކށް ާކަނޑަެއޅިގެން ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން ާ)ނ( މި
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ާރައްޔިތުން ާބޭއްވުނު ާއެންމެފަހުން ާަވޒަންކުރ ީނ ާކ މިޔ ބު ާކައުންސިލްތަުކެގާޕ ޓީގެ ާލޯކަލް ާއިންތިޚ ބ އި ާމަޖިލީހުގެ ގެ

 830ވަނ11ާާައިންތިޚ ބުގެާނަތީޖ ގެާމައްޗަްށާބަލައިގެންނޭ.ާމިބައިާއިސްލ ޙުކޮށްލަންާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާހަމަާއެގޮތަށްާ

ާ ާހުށަހަޅ ތ  ާއުފެއްދުމަށް ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާހުށަހެޅުން. ާއުފެއްދުމަށް ާޕ ޓީ ާސިޔ ސީ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ  18ާގ ތްގަނޑަކަށް

ާ ާއެމުއްދަތަީކ7ާާމަހ އި ާގޮތުގައި ާފެންނަ ާމިއޮންނަނީ.ާއަޅުގަނޑަށް ާފުރުޞަތު ާއައުމުގެ ާވުޖޫދަށް ާޕ ޓީ ާތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމުއްދަެތއް. ާދިގު 50ާާމ  ާއޭެގ ާހުށަހަޅަންޖެހެނީ. ާއުެފއްދުމަށްޓަަކއި ާޕ ީޓ ާމި ާސޮޔ އެކު 7ާމީހުންެގ

ާއެއީ ާފަހުން ާގެންދިއުމަށްޓަަކިއާާދުވަސް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއުފެއްދުމުގެ ާޕ ޓީ ާބަލ  ާނަންތަކެއްކަމަށް ސައްޙަ

ާ ާދޫކުރ ތ  ާހުއްދަ ާމި ާދޫކުރޭ. ާހުއްދަ ާއެަބ ާކޮމިޝަނުން 12ާާއިލެކްޝަން ާތެރޭަގއި ާުދވަހުެގ  835މީހުންެގ3000ާާމަސް

ާއަނެްއކ 3ާާާބެލުމަށްޓަަކިއާމީހުންގެާޮސއިާރަނގަޅަށްތ3000ާޯސޮޔ ެއކުާއަެނއްކ ާއެބަާހުށަަހޅަންޖެހޭ.ާ މަސްާދުވަސް

ާ ާެއ ާލިބޭ. ާއެބަ ާނަންތަްއ3ާާކޮމިޝަނަށް ާނޫން ާރަނގަޅު ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ާބަލ އިުރގައި ާތެޭރަގއި ާދުވަހުގެ މަސް

ާ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާނަންތައް ާރަނގަުޅ ާއަެންއކ  ާވަީނވިއޔ  3ާާހުރިކަމުގައި ާޖުމްލަ ާމުޅި ާއެބަދޭ. ާުދވަހެްއ 18ާމަސް

މަސްާދުވަހުެގާތެރޭގައިާދިގުާފުރުޞަތެްއ7ާާމަހ އ18ާާިސްާދުވަސްާމިާޕ ޓީާއުފެއްދުމަށްޓަކައިާސިޓީލ ތ ާމ7ާަމަހ އިާ

ާކަމުަގއި.ާ ާމުއްދަތެއް ާދިގު ާމ  ާމުއްދަތަކީ ާމި ާފެންނަނީ ާއަުޅގަނަޑށް ާއުފެއްދުމަށްޓަކައި. ާޕ ޓީ ާދެވެއޭ ާއެބަ  840އެމީހުންނަށް

ާ ާކޮންމެތަނ12ާެއެހެންވީމ ، ާއޮތް ާދުވަހަށް ާމަސް 6ާާއް ާނުވަތަ ާދުވަހަށް ާބަދަލުކޮށްލަނ9ާާްމަސް ާދުވަހަށް މަސް

ާ ާއެއ އެުކ ާހަމަ ާދެން ާފެނޭ. 11ާާއަޅުގަނޑަށް ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ 4ާާވަނަ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމިއޮންަނނީ 1ާަގއި

ާއަިއޑެންޓިޓީ ާއެޑްރެހ އި ާނަމ އި ާމީހުންގެ ާހުށަހަޅ  ާއުފެއްދުމަށް ާޕ ޓީ ާމަިތން ާއެްއގޮތުގެ ާފޯމ އި ާނަންބަރ ިއާގަިއވ  ާކ ޑު

އުމުރ އިާސޮޔ އިާޮސއިކުރިާތ ރީޚުާއޮންނަންވ ނެާެއވެ.ާމިޮގތަށްާއޮންނައިރުާމިާޖަދުވަލުަގއިާމިހ ރުާމިާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ

ާމިާ ާހުށަހަޅ ފައި ާމިހ ރު ާފޯެމއް. ާއޮތް ާގެނެސްަފއި ާއިޞްލ ޙުތައް ާކޮމިޝަނުން ާއިލެކްޝަން ާފަހުން ާވަރަށް  845ފޯރމަކީ

ާފޯމުގަިއާމިއޮން ާއޮންނަ ާދަންނ ނޭ.2ާާނަނީ ާކުިރކަން ާޮސއި ާއަށް ާޕ ޓީ ާތެރޭަގިއ2ާާހެކިން ާޭއގެ ާވެސް ާސޮއި ހެކިްނގެ

އެބަާއޮންނަންާއެބަޖެހޭ.ާައއިީޑާކ ްޑާނަންބަރ އިާހުރިހ ާއެްއޗެހި.ާއެހެްނވީމ ،ާމިާފޯމްާމިހ ރުާއިލެކްޝަްނާކޮމިޝަނުެގާ

ާކުރު ާިއޞްލ ޙު ާއެްއގޮތަށް ާފޯމ އި ާހުށަހަޅ  ާވުމަށް ާޕ ޓީަތކުެގާމެންބަރަކަށް ާސިޔ ސީ ާއެ ާެފނޭ. ާއަުޅގަނޑަށް ން

މެންބަރަކަށްވުމަށްާހުށަހަޅ ާފޯމަށްވުރެާވެސްާމިާފޯމްގެާަސއްޙަކަންާބޮުޑވ ނެކަމަށްާއަުޅަގނޑަށްާފެންނ ތީ،ާއިލެކްޝަްނާ

ާކޮށް ާއިޞްލ ޙު ާފޯމް ާއޮތް ާޖަދުވަލުަގއި ާމި ާއެްއގޮތަށް ާފޯމ އި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާފަހުން ާއެންމެ  850ލުމަީކާކޮމިޝަނުން

ާ ާބިލުގެ ާމި ާދެން ާފެންނަކަމެއް. ާމިގޮތުނ12ާާްއަޅުގަނޑަށް ާފަހުކޮޅުގައި. ާގެ ާ)ހ( ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެނގެްނާ ާއުމުރ ިއާސޮއިކުިރާތ ރީޚު ާކ ްޑާނަންބަރ އި ާއަިއޑެންޓިޓީ ާއެޑްރެހ އި ާނަމ އި ާމީހުންގެ ާސޮިއކުރި ހުށަހަޅ އިރު

ގެާމުއްދަުތާހަމަނުވ ާައިއޑެންޓިޓީާކ ޑްެގާކޮޕީާެއއްާހުަށހަޅަންވ ނޭ.ާމިބަިއގަާވެސްާއޮންނަންވ ނޭ.ާއަދިާެއއ އެކުާެއމީހެއް

ހެކިްނގ2ާާެމިހ ރުގެާފޯމ ާއެްއގޮތަށްާޮސިއކުރިާތ ރީޚ އިާއިނގިީލގެާިނޝ ނ އިާއަދިާމިމީހުންާސޮިއުކރިކަންާއެނގޭނެާ

ާ ާތ ރީޚ އި ާސޮިއކުިރ ާއުމުރ އި ާނަންބަރ އި ާއަިއޑީކ ޑް ާއެޑްރެހ އި ާއޮންނަންވ ނޭ.ާނަމ އި ާރަނގަޅަށް ާނިޝ ން  855އިނގިީލގެ
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ާއެއްވެްސާ ާކުރިމަތިލުން. ާއިންތިޚ ބަކަށް ާެއއްވެސް ާނަމުގައި ާޕ ޓީގެ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރަން ާއިޞްލ ޙު މިގޮތަށް

ާ ާލ އިރު ާކުރިމަތި ާލެވޭ. ާކުރިމަތި ާއެބަ ާނަމުގައި ާޕ ޓީތަކުގެ ާވެއްޖިްއޔ  ާޮގތުން ާއޮންނަ ާމީަގއި ވަަނ18ާާސިޔ ސީ،

ރުާ)ހ(ާގައިާމިއޮންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާބޭއްވޭާއެްއވެސްާއިންތިޚ ބަކަށްާޕ ޓީގެާނަމުގައިާކުރިމަތިލ ނެާނަންބަ

ފަރ ތެއްާނުވަތަާފަރ ތްތަކެއްާކަނޑައަޅ ނީާޕ ީޓގެާސިޔ ސީާގަވ އިދުަގިއވ ާގޮުތގެާމަތިންާނެގޭާސިއްރުާވޯަޓކުންނޭ.ާކެލ ާ

 860ދ ުޅވިހެންާސިއްރުާވޯޓުާއޮތުމަކީާައޅުގަނޑަށްާެވސްާފެންނަކަމެއްާނޫން.ާއެއީާމައުސޫމްާވިهللاާދ އިރ ގެާމެންނަރުާޢަބްދު

ވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާގޮުތަގއިާޕ ޓީތަކުގެާއިންތިޚ ބުަތއްާބޭްއެވންާޖެހޭނީ.ާއެއީާސިއްރުސިްއރުންާކުރަންޖެހޭކަމެއްާނޫން.ާ

ެޓއްާގޮުތަގއިާއޮްނނަންާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާޢ އްމުާވޯެޓއްާގޮުތގައިާިމކަންާއޮންނަންާޖެހޭނީ.ާސިއްރުާވޯ

ާކުރިމަތިލ ެނާ ާނަމުަގއި ާޕ ޓީގެ ާއިންތިޚ ބަކަށް ާެއްއވެސް ާބޭްއވޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިއޮންނަނީ ާގައި ާ)ށ( ދެން

ާނެާ ާވޯޓު ާޝަރުތުތަކ އި ާކުރިމަތިލުމުގެ ާިއންތިޚ ބުތަކަށް ާއެ ާކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ާފަރ ތްތަކެްއ ާނުވަތަ ގޭނެާފަރ ތެއް

ާހޮވޭ.ާ ާއެބަ ާކުރިމަތިލ  ާމީހުން ާބަެއއް ާނަމުަގއި ާވ ނޭ.ާޕ ޓީތަކުގެ ާަބޔ ންކުރަން ާަގވ އިުދގައި ާއަސ ސީ ާޕ ޓީގެ  865ގޮތްތަެކއް

ާއެގޮތަްށާ ާބަދަލުކުރ ތަން.ާހަމަ ާޕ ޓީ ާފެންނަނީ ާދުވަސްޮކޅަކުން ާހޮވުމަށްފަހު ާކުރިމަތިލ ފައި ާޕ ޓީަތކުެގާނަމުަގއި އެކަމަކު

ާ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާދުވަސްޮކޅެްއާބައެއް ާހޮިވގެން ާލަިއގެން. ާކުރިމަތި ާގޮުތގައި ާކެންިޑޑޭުޓންގެ ާމިނިވަން ާއަމިއްލަ ހޮވޭ

ވެލ އިރަށްާއެމީހުންާބަދަލުވެދ ނެާކޮންމެވެސްާއެހެންާޕ ޓީއަަކށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާދ އިރ ގެާރައްޔިތުންނަށްާއޮުޅވ ލަިއގެންާ

ާްއޔ ..މިާއެމީހުންާއިންތިޚ ބުވެވެނީ.ާއެހެންކަމުަގއިާވަީނވި

ާ870 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާއޮންނަގޮތުން ާހަމަޖެހިފައި ާގަިޑ ާމަސަްއކަތުގެ ާއަޅުގަނޑުެމންގެ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާމެންބަރު، 30ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުމެން ާޖެހިފައި. ާުކރަން ާބޭނުން ާހުސްވަގުުތކޮެޅއް ާމިއޮީތ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ާމިނިޓުގެ

ާ 9ާާއެޖެންޑ ގެ ާކަނޑަެއޅިފަިއވ  ާތ ވަލަށް ާމިއަދުގެ ާބަހުސަށް ާއިްބތިދ ޢީ ާމިހިސ ބުނ1ާާްއައިޓަމް ާވެސް ގަިޑއިރު

ާފަށ އިރުާ ާބަހުސް ާބިލުގެ ާމި ާބަހުސް، ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާނަމަ ާބޭނުންފުޅު ާމެްނބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  875ހަމަވެއްޖެ.

ާއަރު ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަށ ނީ ާއަލުން ާމަަސއްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ގައި.11:00ާާވ ނަން.

ާ ާެއއީ ާއައިޓަމް. ާއޮތް ާދެްނ ާއެޖެންޑ ގެ ާޤަސްދުކުރަނީ ާފަށ ން ާއަުޅގަނޑު ާހުރ10ާާިފަށ އިރު ާނުނިމި ާއަިއޓަމް ވަނަ

ާހޭދަކުރ ނީ.1ާާމަސައްކަތްތައް.ާ ާެއކަމަށް ާނަންބ10ާަަގޑިއިުރެގާވަގުތު ާފުރަތަމަ ާައއިޓަމްގެ ާޤ ނޫނުާވަނަ ާމިއޮތީ ރަކަށް

ާ ާކުިރއަށ99/2ާާްނަންބަރު ާބަހުސް ާބިލުގެ ާގެނައުުމގެ ާއިސްލ ޙު ާދެވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ އި ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާހުރިހ ާ ާއެަބއޮތް. ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއ ާބޭފުޅުން ާވަރަށްގިނަ ާވަަޑިއގަތުމަށް ާބައިވެިރވެ ާބަހުްސގަިއ ާމި  880ގެންދިއުން.

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއަްށ11ާާާެވސް ާހަލުިވކަމ އެކު ާމަސައްކަތް ާވަޑަިއގެން ާމ ލަމަށް ާމަޖިލީހުެގ ޖަހ އިރު



 34 

ާ ާމިހިސ ބުން ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަމުން ާކުރެއްވުމަށް ާމަސަްއަކތް ާގޮތަކަށް ާހިސްވަގުުތކޮޅެްއ30ާާގެންދެވޭނެ މިނިޓުގެ

ާބޭނުންކުރ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

 885 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

. .ްާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 890ންާގެއިާށަާމަސައްކަްތާފަމިނިުޓގެާހުްސވަގުުތކޮޅަކަށްާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު،ާއަލުނ30ާްގަނުޑމެންާ`.ާއަޅުާ-10.1

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާގެންދަން. ާމ10ާާަކުރިއަށް ާހުރި ާނުނިމި ާަމސައްކަތ1ާާެސައްކަތް. ާމިއީގަިޑއިރުގެ ާއަުޅގަނޑު،ާއް .

ާ ާކުރިން، ާދިއުމުގެ ާކުިރއަށް ާދ11:15ާަމަސައްކަތ ިއގެން ާވ ހަކަ ާފަށޭ ާމަސައްކަްތ ާކޮމިޓީގެ ާތިން ންނަވ ލަން.ާގަިއ

ރައްޤީާކޮމިޓީެގާަގއިާޤައުމީާތ11:15ާަނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.1ާާަގއިާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީގެާސަބްާކޮމިޓ11:15ާާީ

ާކޮޓ2ާަ ާކޮމިޓީ ާނަންބަރު 11:15ާާރީަގއި. ާކޮމިޓީ ާަގވ އިދު ާތިނ3ާްގައި ާމި ާކޮޓަރީަގއި. ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީގެާނަންބަރު

ާައއިަޓމްާ ާއެޖެންޑ  ާދ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިނގަމުން ާވަނ10ާ.10ާާީމަސައްކަތް ާމި ާވ10.1ާަަގއި ާމި ާޤ ނޫުނާަގއި  895ނީ

ާ ާގ99/2ާެނަންބަރު ާއިޞްލ ޙު ާދެވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ  ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާކުރިއަށް ާިބލު ާމިާގެނައުުމގެ ންިދއުން.

ާވަގު ާބ ކީ ާބަލ އިުރ ާަވގުތައް ާކުރަްއވ  ާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރުން ާަދއްަކވ ަފއިވ  ާވ ހަކަފުޅު ާވަރުބިލުގައި ާހުރި ާތު

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ 36ާާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާނިސްބ47ާަމިނިޓު. ާއަކަށް ާޕ ޓީ ާަވކި ާނުވ ާމިނިޓު. ތް

މިނިޓު.5ާާޓީާއަށްާޕ މިނިޓު.ާަޤއުމ3ާާީގެާތެރެއިންާދެާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ަފއިާވަނީ،ާޕީއޭާއަށްާމެންބަރުން

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާމަޖިލިސ3ާްޖުމްހޫރީ ާދެްއވުމަށްަޓކައި ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާދަންފަޅި ާމި ާއަޅުގަނޑު ާރިޔ ސަުތާމިނިޓު.  900ގެ

ާމެންބަ ާޕެނަލްގެ ާކަނަޑއަޅ ފަިއވ  ާމެްނބަރުބެލެހެއްޓެވުމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކަނޑިީތމު ާޙުމުާރު ،ާސައިންޙަންމަދު

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ާއެދެން. ާދެއްވުން ާހަވ ލުެވަވޑަިއގެން ާިޢއްާރިޔ ސަތ  ާދ އިރ ގެ ާާތޮއްޑޫ ާމެންއެްއ. ބަރުާޒަތްތެރި

ާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

 905ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާެކވުން:ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއް
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ީއާއެދެްއވ ތޯ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަނޑުާމިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމިާަނގަނީާމަނިކުފ ނުާރޫލިންގާެއއް

ާ 7.1ާާއެޖެންޑ ަގއި ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާރ95ާާަގައި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ އްޔިތުްނެގާވަނަ

ާފުރަ ާޤަރ ރުގެ ާހުށަހަޅ  ާއިއްވ މަޖިލީހަށް ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާމިއަދު ާގޮތުން ާއިއްެވވުމުގެ ާކިޔުން  910ނަމަވެްސ،ާފި.ާއެހެންތަމަ

މުޙައްމަދުާާއަލްފ ޟިލްާއިްއވ ާނިމުނުާއިރުގައިާއެާިކޔުމުގައިާއެާޤަރ ރުގައިާިދވެހިރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށް

ާވަ ާއިއްވ ފަިއ ާޤ ރ ރު ާމި ާލިޔެފައި ާގޮތަށް ާސޯދު ާގޮތަށް ާޙަނަސީދު ާމިއީ ާގޮުތގައި ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑު ާނީ. މ ާކޮޤީޤަތުަގއި

ޚ ތަބުކޮށްާމުސްވެރިޔ އ ާއެއްާތަނެްއގައިާއޮތުމ އިާޚިލ ފުވެާއިމްލ ާވަރަށްާބޮޑުާކުށެއް.ާއެއީާދިވެހިާދައުލަތުގެާއެންމެާއި

ާއެ ާދަންޏ  ާވެގެން ާއެޖެންޑ  ާއެްއޗެހި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމިެހން ާފަރުވ ުކޑަކޮށް ާގޮތަށް ާަމއްމި ާެއއްއީ .ާަޤއުމީާސަލަ

ާ ާމިފެންވަރު ާބަހަށް ާދިވެހި ާމަޖިލީހުން ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއީ ާދ އިރު ާއުވ ލަމުން ާތަންތަން  915.ާލަންޖެހޭނެބަމަރުކަޒ 

ާވެގެންދަން ާއެޖެންޑ  ާޢިބ ރަތް ާމިގޮތަށް ާއެއީ ާދެްއވަްނ. ާއެއް ާރޫލިންގ ާއެެދން ާައޅުގަނޑު ޏ މު،ާއެހެންވީމަ،

ާމަ ާހުށަހަޅ  ާރަނގަޅުކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ާިއބ ރ ތް ާވެސް ާެއއް ާމައްސަލަ ާުކްއލި ާއަލުން ާވެސް ާލުމުގެްއސަލަތައް ާަފއި

ާހަމަ ާބ އްވ ގެން ާގޮތަށް ާމި ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާޖެހޭނެ. ާލިބެން ާއެދުވަހަކު ާހަމަ ާފުރަތަފުރުޞަތު މަާާމި

ާކަ ާލ ންޖެހޭނެ ާރަނގަޅުކޮށްަފއި ާއަލުން ާމީތި ާނުވަަތ ާޞައްަޙވ ނެތޯ ާއެާކިޔުން ާދެކެނީ. ާއަޅުަގނޑު ާދިވެިހާމަށް އީ

ާބޭފުޅ ގެާނަމުންާނޫންާގޮތަކަްށާމުޚ ތަބު ާއެ ާއެާމީހ ގެާުނވަތަ ާއެންމެާއިްސވެރިޔ އަކަށް  920ޖިލީހުެގާވެފައިާމިާމަދައުލަތުގެ

ާނުކުރަ ާޤަޫބލެއް ާއަުޅގަނޑު ާކަމަކަށް ާކުެރވޭނެ ާއެއީ ާރަޖިސްޓަރާވުމަކީ ާއެްއެޗއް ާވެގެން ާއެހެންާއެޖެންޑ ަގއި މަ،ާވީން.

ާރޫލިންގާއެއްާެދއްވުންާއެދެންާމިކަމ ާބެހޭާގޮތުން.ާ

ާ

ާ

 925ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޤަބޫލެއްާ ާރިޔ ސަތުން ާަކމަށް ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ާމަްއސަލ ަގއި ާނެންގެވި ާތި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އ ދެ،

ާރިޔ ސަ ާއެވަނީ. ާކޮށްފައި ާޖެންޑ  ާއެ ާރިޔ ސަތުން ާމައްސަލަ ާއެ ާއެޖެންޑ ގަިއާނުކުރަން. ާމި ާއަކީ ާމަްއސަލަ ާއެ ތުން

ާނުކުތ ާ ާއެ ާކުށް ާކިޔުމުގެ ާލިޔެ ާވިދ ޅުވި ާތި ާމެންބަރު ާކުރެވޭތީވެ.ާޢިއްޒަްތތެރި ާޤަބޫލު ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ހިމެނޭނެ

ާބުނެފަ ާަގވ އިުދގައި ާފެނިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާމަޖިލީހުގެ ާބައްލަވ ެލއްވިމ  ާލިޔުން ާކަމަށް ާއޮތް ާކުށެއް ާގޮތުެގާޖެހުމުގައި ިއވ 

ާއެީއާ ާކިޔުން ާލިޔެ ާހުންނަ ާބިލެްއގައި ާއެ ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާެވސް ާޤ ނޫނަކަށްވުުމގައި ާބިލެއް ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން  930މަތިން

ާައޅުގަނުޑާ ާގެންދެވޭނެ. ާކުރިއަށް ާއެކަން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާއެއްެޗއް. ާއޮންނަ ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ބަދަލު

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާމެންކަނޑިތީމު ާްތތެރި ާޙުސައިބަރު ާރިޔ ސަމުޙަންމަދު ާއެދިާން، ާދެއްވުމަށް ާހަވ ުލވެަވޑަިއގެން ތ 

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ާ`. ާދެވަނ99/2ާާަދަންނަވަން. ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫިރޒަމ  ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާޢިާ ާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ  ާަދއްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަްށ ާގެަނއުމުގެ ާއަޅުގަނުޑާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެިރ
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ާވ ހަކަފުުޅާ ާބިލަށް ާމި ާއޮތީ ާިމ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތެއް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގޮތުން ާއެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން  935ފުރުޞަތު

ާެއާ ާމެންބަރަކަށް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޖެހިަވޑަިއގެންނެވި ާހުއްުޓވ ަލއްވަން ާހަމަެވގެން ާވަގުތު ާގެންދަވަނިކޮށް ދައްކަވަމުން

ާޢި ާމެންބަރަކީ ާދ އިރ ގެއްޒަތްތެރި ާހުޅަނގު ާާމ ފަންނު ާޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާއެހެންވީމަ،ާޢަބްދުއްރަޙީމްهللا .

 ާވ ހަކަފުޅުާފެްއޓެވުންާއެދެން.ޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 

 940ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެ

ާޢި ާދަށުްނާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާދަންނަވ ލ ފައި ާވ ނެ ާވ ހަކ ަގއި ާއަޅުގަނުޑގެ ާެވސް ާިއއްެޔ ާރަީއސް، ްއޒަތްތެރި

ހަމަހަމަާޓޫރިސްޓްާރިސޯޓްތަކ އިާޓޫިރސްޓްާހޮޓ ތަކުންާނެގޭާކުލިާވ ންާއެބަޖެހޭާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާނެގޭާކުއްޔަކަށް.ާ

ާސަާކުންނޭއުސޫލަ ާމިައދުގެ ާތަނަކަްށާމިދެންނެވީ ާއޮތް ާބިން ާަނގަްނވެގެން. ާކުްއޔެއް ާބިމުގެ ާމިހިރީ ާވިސްނުން ރުކ ުރގެ

ާނުކޮށް،ާ ާހިފޭރިޢ ޔަތް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާބޭނުން ާމިވަނީ.ާބިމުގެ ާނިންމ ފައި ާކުިލާނަގަން ާއެ ާނުކޮށް ާރިޢ ޔަތް ާގޮތަކަށް ނެ

ާ ާކަހަލަ ާނަގ  ާކުލި ާހަމައެަކނި ާސަިއޒުން ާބިމުގެ ާޖެހުނީ ާމިދަންނަވަން ާމިހެން ާމި ާނިންމ ފައި ާމި  945ވަނީ.ާގޮތަަކށް

ގެާބިމަކީާއެހ ާއަގުާޮބޑުާބިމެއްާނޫން.ާބައެއްާސަރަޙައްދުތަކުގެާބިމަކީާައގުާބޮުޑާނއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާބައެއްާތަންތ ޢި

ާމިހެންާ ާދަންނަވަން. ާައޅުގަނޑު ާކަމުަގއި ާބޮުޑކޮށް ާއަގު ާޖެހޭނީ ާދެވެން ާބިންތައް ާބޮޑު ާައުގ ާއެހެންވީަމ، ބިންތަކެއް.

ާއަދިާވެސްާީރގަިއވ ާކަނުޑގެާމެރިންާލައިފ ދަންނަވ ލީާބިމުގެާއަގުާއަަރނީާއެތ ާކައިރީަގިއވ ާރިސޯްސތަކ ާއެތ ާކައިމި

ހެންާކަންާކަމަށްާރިޢ ޔަްތާކުރުމަށްފަހުގައިާބިުމގެާައުގާކުރުމަށްފަހުގައި.ާފަރުތަކ ާއެާއެހެނިހެންާއެްއޗެއްސަށްާރިޢ ޔަތް

ާއެއަރޕޯެޓއް ާދަނީ. ާމި ާާއަރ ގެން ާއެއަރޕޯަޓކ ިއ ާއެތަުނގަިއވ  ާހޮޓ ަތްއާއެ ާޓޫރިސްޓް ާމި ާެވސް ާދުރުމިން ާހުރި  950ބިމަކ 

ްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާެއއްަލއްަކާވަެދގެންާއެބަދޭ.ާޢިާނެއްޅުުމގެާތެރޭަގއިާވަރަށްާބޮުޑާތަނޫނީާރިސޯޓްތަކުގެާައގުާކަނޑައެ

ާމީޓަރަށ ާވ އިރުާ 8ް އަކަ ާުކއްެޔއްާނަގަންެވގެންާވިސްނ ފައި ާމީޓަރަކަށްާޑޮލަރުގެ ާއަކަ ާލައްކަ ާހަތަރު ާއ އި ާދެލަްއކަ ގައި

ާމިާ 8 ވެސް ާވެސް ާތަނަކުން ާއޮންނަ ާިމ ާބޮޑަށް ާއަްށވުރެ ާލައްކަ ާައދި ާވިސްނ ފަިއވ އިރު، ާނަގަން ާުކއްެޔއް ޑޮލަުރގެ

ާއެންމެފަހުގެ ާއެބަފެނޭ ާއެކަަމކު،ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާގޮުތގައި. ާޑޮލަރުގެ ާއަށްވަަރކަށް ާގ ްތގަނޑަކަށް ނުކުތ ަގިއާާނެގެނީ

ާނެގޭނީ 7 މި ާގޮުތަގއި ާކުްއޔެްއގެ ާބޮޑު ާއެންމެ ާނުކުތ ަގއި ާތިންވަނަ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޑޮލަރޭ.ާ 2 ވަނަ  955މިލިއަން

ާއެހެން ާނެގޭނޭ ާގޮުތަގއި ާުކްއޔެްއގެ ާުކޑަ ާޢިވެއްިޖއްޔ މު ާއެބަޖެހޭ. ާއޮންނަ ާވެސް ާބޮޑުާވަެރއް ާރައީްސ، އްޒަތްތެރި

ާ ާެނގޭނީ ާގޮތުަގއި ާއެނުދާޑޮާމިލިއަން 2ކުއްެޔްއގެ ާދެހ ސް ާގ ްތގަނޑަކަްށ ާއެތ ަގއި ާއިރުަގއި ާުބނ  ލަރޭ

ާދެހ ސްާ ާގޮތުން ާވ  ާމިހ ރު ާނުކުެރވޭނެ. ާދަެށއް ާކޯސްޓެއް ާިފކްސް ާވަނީ. ާއެ ާއެކަން ާކިހިނެއްޯތ އަޅ ފިކަމަށްވަންޏ މު

ާއެތ  ާއަޅ ގެން ާކަނއެނދު ާއެހެންވެއްޖެ ާވެސް. ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާޮކންމެ ާޔުޓިލަިއޒްކޮށްފ ނެ ާިރސޯސް ާވަންޏ މުާގެ މަށް

 960ވެސްާމިާޮގވ ަލނީާއަޅުގަނޑުާިއއްޔެާވެސްާމިއަދުާާެވގެންދޭ.ާއަުޅގަނޑުގެާއެނދުގެާައގުާވަރަްށާބޮޑުތައްާދަށްާނއެތ 

ާ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާފަދައިން ާއ މްދަނީގެާ 1.32 ގޮތަށްާދެންނެވި ާސަރުކ ރަށް ާމި ާެއއް ާރުފިޔ  މިލިން
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ާމިާ ާެއއީ ާވަންނަނީ. ާމި ާއޮޕަހ ރުގޮތުން ާހުއްަދާާދިވެހިރ އްޖެ ާެވގެން ާހަދަން ާފަށ ފައިވ  ާހަދަން ާއަދި ާުކރަމުންދ  ރޭޓް

ާ ާބަލ ފިކަމަށްވަންޏ މު ާނިްސބަތުން ާއެނދުތަުކގެ 6000ާދީފައިވ  ާއެހެންވީމަ،7000ާާ، ާއަދަދެކޭ. ާދެމެދުގެ ޑޮލަރ 

ާފުރުޞަާންމިއަދަދު ާރިސޯޓްތަކަށް ާމެނުވީ ާކުރުމަށް ާނިސްބަތް ާއެނދުތަކަށް ާކުރިްނ،ާހަމަ ާމީގެ ާނުވ ނެ. ާދެިވގެން ތު

ާވ ާ ާނަގ ފައި ާރަށްރަށް ާމީހުން ާޖަހ ގެން ާއަދަދަކަށް ާރުފިޔ ގެ ާހ ސް ާއޮނަތިރީސް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާދުށީމު  965އަޅުގަނޑުމެން

ާއެނދަ ާވ ހަކަ ާޑޮލަރުގެ ާހަހ ސް ާމިއަދު ާއެކަމަކު ާބުނަނީާތަން. ާބުނީމ  ާނިސްބަތްކޮށް ާއެާކަށް ާއެދުވަހު ާބޮޑޭ. ާއަގު ާއެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގަާބޭފު ާވެސް ާޙަޤީޤަތަކީ ާނުވިސްނުން. ާބޮޑުކަެމްއ ާއަގު ާޓޫޅުންނަކަށް ާކެޕަސީޓީން ާބެޑްގެ ާހުންނަ ރިޒަްމާއި

ރިޒަމްގެާިސނ އަތްާކުރިއަުރވ ާކަމަށްާވަްނޏ މުާބަލަންާވެސްާޖެހޭނެާއެންމެާރަނގަޅުާއެއްާއުސޫަލކީާކުރަންާޓޫއިތުރުާ

ާ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާައޅުގަނޑުމެން ާކުރަމުން ާބިމުާހ މަ ާުކއްެޔއް. ާތަފ ތު ާވަކި ާުކއްަޔކީ ާބިމު ާއުސޫލު. ާރެންޓްގެ ާބެޑް އައި

ާބިމެއްގެާ ާެއއް ާެއއީ ާުއސޫލެއް. ާރަނގަޅު ާއުސޫަލކީ ާގެ ާރެންްޓ ާެބޑް ާއެކަމަކު ާކުަރވިދ ނެ. ާވެސް ާކުޑަ ާވަރަށް  970ކުލި

ާރަ ާއެންމެ ާަބލ ފިކަމަށްވަންޏ މު ާޔުޓިަލއިޒޭޝަނަށް ާޔުޓިަލއިްޒާކުރެވޭ ާބޭނުންކޮށް ާމިއީ.ާމިއަދުެގާތެރޭގައި ާގޮަތކީ ނގަޅު

ާބިލުާ ާޖީ.ެއސް.ޓީެގ ާފ ސްޮކށްފައި، ާބިލު ާމި ާދަނީ ާކުަރމުން ާވަކ ލ ތު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާިވޔަފ ރިވެރިން ރިސޯޓުތަކުެގ

ީކާދިވެހިާސަުރކ ރުްނާހަމަާޔަޤީްނާޓެްކސްާއައިްނާވަންނ ނެކޭ.ާއަޅުގަނޑަށް،ާާފ ސްކުރީމ ާދިވެހިާދައުލަތަށްާލ ރިާގިނަ

ާ ާއެއްޗަހުށަހަޅަން ާބިލުޖެހޭ ާއެހެން ާޓެކްްސގެ ާފ ސްާކަްށވ ތީވެ، ާބިލު ާމި ާވެސް ާނައަންނަނީ ާމިތަނަށް ތައް

 975ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ މުާދިވެހިާދައުލަތަށްާވަންނަާފައިސ ާމަދުެވގެންާގޮސްާއެންމެާފަހުންާބިކަވެގެންާދ ނީާދިވެހިާސިވިްލާ

ާރައްިޔތު ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާދިވެހިާސަރވަންޓުންނ އި ާރައްޔިތުންނަކީ ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާމިއަދުގެ ން.

ާއަމްދ ނީ ާރިކަރަންޓް ާއ މްދަނީ ާދަުއލަތުގެ ާދިވެހި ާވަނީ ާމި ާމިހެންވެފައި، ާސަރވަންޓުން. ާރުފިޔ ާ 7 ސިވިލް ބިލިއަން

ކ ުރގެާފަރ ތުންާނ ރ ނެާގޮތަށްާމުޅިާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާބައްޓަންކޮށްގެންާގެަނއިމ .ާއަދިާެއއަށްފަހުާވެސްާެދންނެވީާސަރު

އޭ.ާއަހަރުާތެރޭަގއޭާއަރަނީ.ާއެއްާއެްއަވގުތެްއގައިާނ ރަާާބިލިއަންާރުފިޔ  7ީ މިާވ ހަކަތައްާމިާވިދ ޅުވަމުންާމިާއަންނަނ

 980އްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާސަރުކ ުރންާހިސ ބުގެާއަކުރުތަކ ާކުޭޅާކުޅުންތައްާވަރަށްާރަނގަޅަްށާޢި

އެއްާނެތްާރަނގަަޅކަށް.ާއަދިާާކަްށާބެލިފަކ ގެާައގުތައަކުންާސަުރކ ރުންާމިާކުޭޅާހިސ ބުާުމއައްަސސާ ބަލަން.ާއެްއވެސް

ާރިޕޯޓްކުރެވިަފކ  ާނެތްާއެކަން ާވެސް ާރައްޔިތުންއެއް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާޒިންމ ދ ރުާ. ާސަރުކ ރު ާއެބަޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ގެ

ާގޮތު ާކުޅެކުރުވުމުެގ ާއެ ާއަކުރުތަކ  ާހިސ ުބ ާއެ ާދިރ ސ ާްނވެގެން ާރަނގަޅަށް ާނިކަން ާބަލ  ާސިޔ ސަތުަތއް ާގެންގުޭޅ ން

ާމައިގަނޑުާ ާހިމެނޭ ާމި ާބިލުގެ ާމި ާވަނީ ާތެރޭގައި ާމަސް ާރޯދަ ާމިދިޔަ ާގޮތުން ާސިޔ ަސތުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ކުރަން.

ާގިނަ ާބޭފުޅުންގެ ާގިނަ ާެވސް ާއެދުވަހު ާދައްކަވ ަފއި. ާވ ހަކަފުުޅ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމައްޗަށް  985ާމަފްޙޫމުތަކުގެ

ާވެްސާ ާގޮތްަތއް ާރަނގަޅު ާމިއަށްވުެރ ާނޫނޭ. ާގޮެތއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއަދި ާމީކީ ާހުރީ ާވިސްނުން ވިޔަފ ިރވެރިންގެ

ާއޮތީާކޮންާހިސ ބަުކްނާ ާކުެރވެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާރަނގަޅު ާޖެހޭ ާއެބަ އެބަހުއްޓޭ.ާދެން،ާައޅުގަނޑުމެންާވިސްނ ލަން

ާއެ ާކުރެވެން ާރަނގަޅު ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހުިރާކަން. ާދީފައި ާކުއްޔަްށ ާމިހ ރު ާވެސް. ާގޮތެްއ ާފަސޭހަ ާވަަރށް ާއޮތް ބަ
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ާޖަދުވަލަކ ާ ާތެރޭަގއި ާބައިގެ ާކުލީގެ ާމި ާކިޔ ފައި ާދޭންޖެހޭނެއޭ ާުކއްޔަށް ާމިވެނިވަެރއްގެ ާމިރަށުން ާރަށަކަށް ކޮންމެ

ާބޭާ ާިނމުނީ.ާއެރަށުަގއި ާއެ ާޭބއްވީމަ ާއަދަެދއްެގާއެނދޭއެްއކޮށްލ ފައި ާަހއްލުވީ.ާ.ާެއާހިއްވޭީނާމިވެނި ާއެ ާއެކަން  990ސ ބުން

ާިހވ ނ ާއަުޅގަނޑަށް ާއޭރުން ާދިވެހިރ އްޖެ 87ީ ދެން، ާވަންޏ މު ާކަުމގަިއ ާއޮތް ާމަޖިލީސްގާރަށް ާރައްޔިތުން  87ެ އަށް

.ާހަމަާށްއަނެްއކ ާވެސްާނެތްާސަލ މަތްވ ާކަމެންބަރުންާއަންނ ނީާރިސޯޓްތަކުގެާފަރ ތުންާކަންާނޭނގޭ.ާއޭރުންާވެސްާ

ތްވ ންވެއްޖެާކަމަށްާވެއްޖިްއޔ މުާއަުޅގަނުޑމެންާމިާދަންނަވަނީާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ީސާމިާކަމުންާސަލ މަ

ާބ ރުތައްާ ާމިފަދަ ާކަުއންސިލްތަކަށް ާރަށު ާއަތޮުޅާކައުންސިލްތަކ އި ާކޮށްގެން ާކަންކަން ާއުޫސލުން ާލ މަރުކަޒީ ާތަންދޭ އެބަ

ާއެބަޖެ ާަކއުންސިލްތަކަށް ާއަތޮޅު ާޙަޤީޤަތުގައި ާކަނޑައަޅ ނީާދޭން. ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިުތންގެ ާދޫކޮށްލަން. ާބ ރުތައް ާމި  995ހޭ

ާއިާ ާރަުށގެ ާއެ ާކުލި.ާރަުށާކައުންސިލުން ާަކއުންިސލުންާކަނޑައަޅ ނީ ާއެހެންާމަސައްކަތްތަުކގެާމިންގަނޑެއް.ާއަތޮޅު ދ ރީ

ލުންާަޤއުމުާހިންގުމުގެާވިސްނުްނާއެްއގެާގޮތުަގއިާނަގ ާެއއްެޗްއާއޮންނަޖެހޭނެ.ާއެީއާއަުޅގަނުޑމެންގެާލ މަރުކަޒީާއުސޫފީ

ާރައީ ާސިދ  ާއޮީތ ާއުސޫލު ާލ މަރުކަޒީ ާމިއަުދެގ ާެއކަމަކު ާގޮތް. ާވަހުރި ާވަންނަާތްާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާފައިސ  ގަނޑަށް

ާއުސޫލުން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ1000 

ާރިޔ ސ ތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ  ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިއްޒަޝުކުރިއްޔ  ާއެިދވަަޑިއގެންފައިވ  ާދައްކަވަން ާމެންހަކަފުޅު ބަރުންގެާތްތެރި

ާއަުރވަމުން ާފުރުޞަތު ާކުރިން ާއޭގެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ރުތީބ ާތަާގެންދަންވީާލިސްޓުން

ާކުޑަާ ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަށް ާމަޝްވަރ ކޮށްލަން. ާއެބަޖެޭހާއިދ ރީމޭޒަށް ާއަުޅގަނޑު ާފުރުދޭތެރޭގައި ާއަކުޑަ ުޅގަނޑުާޞަތެއް

ާދެން ާކުރ ނަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަނޑު ާއަރުވ ީނާއިންތިޚ ބުބޭނުން  1005ތުމުގަިއާެވވަަޑިއގަ،ާފުރުޞަތު

ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަްށ ާމެންބަރަކަށްވެާވަކި ާިޢއްޒަތްެތރި ާުނވ  ާކުުޅދުއްފުށިާ.ަވޑަިއގެންފައި ާދ އިރ ގެާާރުއުތުާެއއީ

ާމޫސ .ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާރިާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށި

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާޓޫ 99/2ޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ  1010ރިޒަމ 

ާިމާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާސަރުކ ރަްށާވަރަށްާއިޚުލ ސް ާކަމ އެުކާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގައި ތެރި

ާވަރަާ ާއިޞްލ ޙަކީ ާގޮެތއްަގއިާސަރުކ ހުށަހެޅިފައިވ  ާބިނ ކުރަނިވި ާއިޞްލ ށް ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  އް.ާއެހެންނަމަވެްސާޙެރުން

ާވަކި ާމި ާއޮތް. ާއެބަ ާވެސް ާސަބަބެއް ާއެހެން ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާބެހިގެްނާާމީގައި ާކުލި މިންގަނޑެްއަގއި

ާގެސްޓުދ އިރުގަާ ާއަންނަ ާރިސޯޓްތަކަށް ާމި ާާންއި ާވެސް ާމަންޒިލް ާދ ންޖެހޭ ާޚަރަދ  ާކުރަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންާމީަގއި

ާމިާ ާމިނުން ާކުަޑ ާބޮޑު ާެއ ާދ އިުރަގއި ާބެހިގެްނ ާރިސޯޓްތައް ާދަރަޖައަކަށް ާތިން ާޖެހޭ. ާެއބަ ާވިސްނ ލަން ާބޮޑަށް  1015ވަރަށް
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މިހުރީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމ ލެާކައިީރގަިއާމިހިރަާރިސޯޓްތަކުގެާކުލިާިމާބިމުގެާކުލިާބޮުޑވ ންޖެހޭނެާާރެވިފައިާކުދަރަޖަތައްާ

ާވެްސާ ާމިއަދު ާރިސޯޓްތަްއ ާދެކުުނަގއި ާއުތުރ  ާރ އްޖޭެގ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަުޅގަނޑު ކަމަށް

ާުކއް ާރިސޯޓްތަކުަގއި ާއެ ާއުޅެނީ ާމި ާކުރިމަތިލ ނެާނުހެދިގެން ާއެކަމަށްޓަަކއި ާސަބަބުްނ ާޮބޑުވުުމގެ ާކުލި ޔަށްދީަފިއވ 

ާ ާުކލީގެ ާބިމު ާމިާނަގ  ާއުތުުރަގއި 30%ފަރ ތެއްާނެތުމުގެާސަބަބުން.ާއެހެންކަމުން ާއަގުހެޮޔާާއިއާ ާރ އްޖޭގެ ެދކުނުަގއި

 1020ދިއުަމށްޓަކައިާއިތުރުާޚަރަދުތަެކއްާކުރަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަުޅގަނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާސަބަބަީކާެއާިރސޯޓްތަކަށްާޓޫރިސްޓުްނާ

ާކުރަ ާޚަރަދުތައް ާމި ާއެހެންކަުމން ާއެބަޖެހޭ. ާޓޫކުރަން ާމިތަންތަނުން ާގޮތަކަްށާންެޖހޭއިރުަގއި ާެއކަށީގެްނވ  ރިޒަމް

ކުޑަާކުރެވޭނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާއަޅުގަނުޑާ 30% އ ލ ކުެރވޭނީާެއކުލީގެާއެ

ާއެއްވެްސާރިސޯޓެްއާހެދިހި ާމިހ ތަނަށް ާހދ.އަތޮޅުަގއި ާދ އިރ  ާވެްސާމެނޭ ާރިޒޯޓުތަކަކީ ާެހދެމުންދ  ާނެތްކަން.ާއަދި ފައި

ާބައިވަރުާ ާއެބަހުރި ާދިމ ވ ން ާއެހެން ާއެކަންތައްަތއް ާތަންތަން. ާނުދ  ާމަސަްއކަތްކުރެވެމުން ާގޮުތަގއި އެކަީށގެންވ 

ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާސަބަބަކީ ާެއއް ާވަރަްށވުރެްނާސަބަބުތައް. ާއެކަީށގެންވ  ާއަދަދު ާކުީލގެ ާއެނދުގެ  1025ާނަްނގަތްހެން

ބޮޑުވުން،ާއެހެންކަމުން،ާލޮެޖސްޓިކްާއޭންގަަލކުންާބަލ އިރުަގއިާމިތަންތަންާއޮޕަރޭޓަކުރުމަކީާއެހ ާފަސޭހަކަމަކަށްާވެގެންާ

ާއަޅުގަނ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމި ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ާއެހެންކަމުން ާހުށަހެޅުމެއް.ާނުދ ނެ. ާޤަބޫލުކުރ  ާެވސް ޑު

އެލަވަންެސއްާމިާކުލިންާދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާސަބަބަކ30ާާީއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަނޑުާަޤބޫލުކުރަނީާއުތުރ އިާދެކުނަށްާ%

ާރިޒޯޓްތަުކގެާ ާހެދޭ ާދެކުނުގައި ާއުތުރުަގޔ  ާރ އްޖޭގެ ާއަގުޮބޑުވ ންޖެޭހނެ ާބިން ާރިޒޯްޓތަކުގެ ާހުރި ާކައިރީގައި މ ލެ

ާޤ ނޫނުާބިމަށް ާބެހޭ ާޓެކްސްއ  ާތަސްދީޤުކޮށް ާޤ ނޫނު ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާއަެނއް ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުގަނޑު ާއެއ އެކު  1030ވުރެން.ާހަމަ

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބޮޑަށް ާއެހ  ާވެސް ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއީ ާބޭންވުން ާޢަމަލުނުކޮށް ާޤ ނޫނަށް ާމި އަންނަންދެން

ާ ާޤ ނޫނު ާމި ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޓެކްްސއ  ާކިތަންމެާއެހެންކަމުން ާނޫނީ ާއެހެން ާފ ސްކުަރން. ާއެބަޖެހޭ ާކުރިން ފ ސްވުމުގެ

ާޝ އިޢުކުރުމުްނާ ާގެޒެުޓގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާއަދި ާކުރުމަށްފަހު ާފ ސް ާޤ ނޫނު ާމި ާިވޔަސް ދުވަހެއް

ާނުދ  ާލިބިގެން ާމިއޮތްގޮތުން ާމިހ ރު ާމިބިލުގައި ާޤ ނޫނަށް ާމި ާހައިިސއްޔަތު ާޤ ނޫނެއްގެ ާމި ާއެހެންކަމުންާވެސް ނެތީ.

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާއޮތީ.ާއެހެންކަމުންާދެއްވި ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާތ އިުދކުރ ާއިޞްލ ޙެއް ާވަރަށް  1035އަޅުގަނޑުާވެސް

ާޝުކުރިވެިރވަން.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޤ ނޫނަ ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލަްށ2ާާށް ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާކޮމިޓީަތްއާ ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާއެަބއޮތް ާދިުގކޮށް ާވަރަށް ާލިސްްޓ ާމެންބަރުންގެ ާއެިދވަަޑއިެގންފައިވ   1040ވ ހަކަފުޅުދަްއކަން

އްޒަތްތެރިާމިހ ރުާހިނގަމުންދ ތީއ ާއެކީަގއިާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ކުރ ާމ ލަމުގެާތެރެއިންާއަޅުގަނޑަށްާެފންނަންާތިއްބެވިާޢި

ާއަދަދުާވެސް.ާއެހެންވީަމ،ާވަރަްށާ މެންބަރުންގެާއަދަދުާއެހ ާގިަނާއެއްާނޫން.ާޭއގެތެޭރގައިާިލސްޓްަގއިވ ާމެންބަރުންގެ
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ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއޮތް ާފުރުަޞތުއަރުވަން ާތަރުތީބުން ާފުރުޞަުތއަރުވަން ާދެން ާއަުޅގަނޑު ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަްށ މަދުން

ާމި ާޖަލްސ ގައި ާވެސް ާއަޅުގަނުޑާމެންބަރު ާނަންފުޅަށް ާއޮތް ާފަހަތަށް ާޭއގެ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާަވޑަިއގެން ވަގުތު

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެ ާވެދެވަަޑއިގެން ާމ ލަމަށް ާޖަލްސ ކުރ  ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއ ާއަރުވ ނަން.  1045ފުރުޞަތެއް

ާއެ ާވަަޑިއގަންނަވަނީ. ާއެ ާދަތުރުކުރަްއވަމުން ާއަށް ާދިމ  ާގޮނޑިޮކޅ  ާއެދެންާމެންބަރުގެ ާއަުޅގަނޑު ހެްނވީމަ،

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫޫނ ާވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. ާައވަހަށް ާހަމައަށް ާޮގނޑިކޮޅ  ރ އްޖޭގ99/2ާާެވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްަޓކައި

ާ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާފުރުޞަތ2ާާުޓޫރިޒަމ  ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ާބިލަށް ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާތިމަ ާއަށް.މިއަރުވަނީ ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވ ހަކަފުޅުާާރަފުށި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1050ާފެއްޓެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެްއޗެްއވެ ާެވގެންއުޅޭ ާމި ާނޭނގެ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާއަދި ާރައީްސ، ާކުރީގަޢިއްޒަތްތެރި ާމ  ާައޅުަގނޑު ާއެދިފައިާސް. ވ ާއި

ާބޭނުންވ  ާަވގުެތއް ާބަލައިލަން ާއަށް ާމަްއސަލަ ާމި ާކުަޑކޮށް ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއެީއ. ާިމވަގުފުރުޞަތެއް ތަްށާތީވެ

 1055ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

އުމީާޤަާއަރުވ ނީާންާރަޖިސްޓްރީކޮށްފިން.ާދެންާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔ .ާތިޔަާވިދ ޅުވިާިވދ ޅުވުންާއަުޅގަނޑުމެ

ާދ  ާވިލިފުށި ާމެންބަރަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ  ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ާފަރ ތުން ާޢިއްޕ ޓީގެ ޒަތްތެރިާއިރ ގެ

 1060ާަވއިފިން.ާާފުރުޞަތުާއަރުމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުފެއްޓެވުމަށްާއަޅުގަނޑު

ާ

ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިނިޓެއް ާެއންމެ ާއަދި ާވަދެވުނީމަ ާމިތަނަށް ާއިނދެފައި ާކޮމިޓީަގއި ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ޅުގަނޑަށްާއަޢިއްޒަތްތެރި

ާހަމަޖައް ާއަުޅގަނުޑ ާކަންތައްތަެކއް ާިއދ ރީ ާުކޑަ ާރަނގަޅު. ާދެއްިވއްޔ  ާަކއިރީ ާމޭޒު ާޖެހޭތީވެ ާދެސ ލަން ންާމިނިޓުތިން

 1065ާސިކުންތުާދެްއވިަޔސްާއެންމެާރަނގަޅު.30ާާވެދ ނެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރިހަމަާ ާަވގުތަށް ާެމންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާތަރުތީބުކޮށްލަްއވ ފައި ާކަންތަްއތައް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިޙްތިރ މުކު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއަށް ާއަުރަވއިފިން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާވ ަހކަފުޅުފެއްެޓވުމަށް ާެއކީަގއި ެރއްވުމ 
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ާހުންނެވިކަމަށް.ާ ާތަްއޔ ރުެވވަަޑއިގެން ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވަނީ ާއިޝ ރ ތުން ާމެންބަރު  1070ޢިއްޒަތްތެރި

ާާކުރިއަށްާވަަޑއިގަތުންާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .އެހެންވީމަ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަފުަޅިއގެން

ާ

ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލަްސވެގެްނާ ާަވގުތުކޮެޅއް ާކުަޑކުަޑ ާހެދިގެން ާއަޅުގަނޑ  ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތި ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާބިލެއްާޤ ނ99/2ާޫދިޔަކަމަށްޓަކަިއ.ާއ ދެ ާމިފަދަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާގެނައުމަށް ާިއޞްލ ޙު  1075ނަށް

ާއެނގެީނާ ާީމގެން ާއ ދެ، ާުޝކުރުދަންނަަވން. ާއަުޅގަނޑު ާސަރުކ ަރށް ާއަުދގެ ާކަމަށްޓަކައި ާފޮނުއްަވއިދެްއވި ސަރުކ ރުން

ާަވރަ ާމިއަދު ާވިސްނުންފުޅު ާސަރުކ ރުގެ ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާއިޤްތިޞ ދު ާއެބަހުރިކަން،ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޮޑަށް ށް

އިޤްތިޞ ދީގޮތުންާމިއަުދާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާކުރިމަތިވެަފއިާމިވ ާދަތިތަކ ިއާއަދިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއ އްމުދަނީާލިބެންާ

ހުރިާއެކިާދިމަދިމ ލުންާލިބެންާހުރިާއ އްމުދަނީާއިތުރުކުރުަމށްޓަކައިާނޫންނަމަާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާމިހ ރަށްވުރެންާ

ާމިާރަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާމަޤްޞަދެއްކަމަށް. ާސަުރކ ުރގެ ާމިއަދުގެ ާހޯަދއިދިނުމަކީ ާފުރުޞަތުތަކެއް  1080ނގަޅު

.ާއ ެދ،ާކުލިާކަނޑައެުޅމުގައިާތަފ ތުާގިންތިތަކަކަްށ1ާ،2ާ،3ާ،4ާވަނަާމ އްދ ،7ާާބިލަށްާބަލައިލ އިރުގައިާމިާބިލުގެާ

ާމި ާމިއަދު ާގޮެތއް ާެނގޭނެ ާކުލި ާބަހ ލެވިގެން ާއަުޅގަނުޑގެ ާއޯނަރެްއާނޫންވީމަ ާހަމަޖެހިފައި.ާއަުޅގަނޑަީކާރިޒޯޓް 3ާއޮތީ

ާދަތި.ާ ާއަުޅގަނޑަށް ާދަްނނަވަން ާގެއްލުން ާއ އި ާފައިދ  ާވ ެނ ާއަންނ ނެ ާސަބަބުން ާީމގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާނެތީމަ ރަށް

ާއި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިުލ ާޞ ލިޙްާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާމުޙައްމަދު ްބރ ހީމް

ާދ ނެކަމަށް.ާ ާހެޔޮެވގެން ާވުރެން ާައގަށް ާދައްކ  ާއެފަރ ތްތަކުން ާމިހ ރު ާއަދަދުތަކެއް ާވަރަްށާބޮޑެތި ާވިދ ޅުވި  1085ވ ހަކަފުުޅގައި

ާމިގޮތަށް ާއަދަދު ާދ  ާދަްއކަމުން ާއޭނަ ާއަހަރަކު ާމިހ ރު ާއޯނަެރއްެގާއަުތން ާރިޒޯޓް ާއ ދެ،ާއެންމެ ާދ ނެކަމަށް. ާކުޑަެވގެން

ާ ާުގޅިގެން ާއަންަނ7ާާބަދަލުވުމ އި ާމި ާމިގޮތަށް ާދަްނނަވ ނީ ާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަނޑު ާުކޑަެވގެން ާޑޮލަރު މިިލއަން

ާއެބޭފުޅުންާ ާޚަރަދުކޮށްދެއްވުމަކީ ާފައިސ  ާމި ާކަންތައްތަކަށް ާއިޖުތިމ ޢި ާލުއިން ާލިބޭ ާމި ާތެރެއިން ބަދަލުތަކުގެ

ޔެއްާލިބޭނެާގޮތަށްާރިޒޯޓްާއޯނަރުންާކުރިއަށްާއޮްތތ ނގައިާމަަސއްކަތްކުރުަމކީާކުރަްއވަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާރަްއޔިުތންނަށްާލު

ާވީނަމަެވސްާ ާކަުމގައި ާނުވި ާެއއް ާފައިދ  ާގޮތުަގއި ާސީދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބިލުން ާމި ާކަމެއް. ާމުހިންމު  1090ބޭނުންތެރި

ާއަުޅގަާ ާމިއަދު ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާފައިދ  ާމީގެން ާރައްޔިުތންނަށް ާގޮތަށް ާއޯނަރުްނާމިދެންނެވި ާރިޒޯޓް ނޑުމެންގެ

ާ ާތ.އަޮތޅުަގއި ާިނސްބަތްވ  ާއަުޅގަނޑު ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ާއަުޅގަނޑު ާއެބަޖެހޭ. ރަށެްއ5ާާމަސައްކަތްކުަރއްވަން

ާމަސަްއކަތްާ ާޢަމަލީ ާފިޔަވައި ާރަށެއް ާއެންމެ ާއަދިެވސް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާވެއްޖެ. ާަޙވ ލުޮކށްފައި ާބަޔަކ  ހެދުމަށްޓަކައި

ާއެތަންތަނު ާހަދ ާވެސް ާރަށްތަްއ ާހުރި ާސަރަަޙއްދުަގއި ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާއެހެންީވމަ، ާނޫން. ާއެއް ާފެށިފަ ާއޮތީ ގަިއ

ާތ.އަތޮޅުެގާ ާއަދި ާދ އިރ  ާތަމްސީލުކުރ  ާމި ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާފެށީމަ ާދޭން ާޚިދުމަތް  1095އެތަންތަނުގެ

ާއެހެންކަމު ާވެގެންދ ނެ. ާމަންފ ތަކެއް ާސަބަބުްނ ާއޭގެ ާހުށަހަޅަނީާރައްޔިތުންނަށް ާމި ާދެން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ން
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ާ ާމުއްދަތަކީ ާދިގު ާއެންމެ ާއޮތް ާދީފައި ާމިހ ރު 35ާާމުއްދަތު ާޢިއްޒަތްތެރ50ާާިއަހަރު.ާއޭތި ާަބދަލުކުރަން.ާއ ދެ އަހަރަށް

ރުާމ ،ާއެއީާއަހަރަށްާދޭން.ާކީއްވެތޯާވިދ ުޅނުވީާއުމުރަށްާދޭން.ާއެމީހެއްގެާއުމުރަށް.ާއުމ99ާުމެންބަރުންާވިދ ޅުވެއްޖެާ

ާދޭންާނުނިންމީާމ ދަމ ާވެސްާއެފަދަާބޮޑުާއިންވެސްޓެއްާކޮްށފައިާއޮތްާމީހަކުާނިޔ ވުމަކީާ އަޅުގަނޑަށްާއެނގޭާއުމުރަށް

ާމިއީާ ާނިންމަންވީނޫންތޯ. ާމި ާވެސް ާގޮތަށް ާދޭ ާދަރިންނަށް ާދަރިންގެ ާއެމީހުން ާއެހެްނީވމަ، ާކަެމއް.  1100އެކަީށގެންވ 

ޖިލީހެއްގައިާވ ހަކަދައްކ ިއރުާއަޅުގަނޑުމެންާތަންކޮޅެއްާބޮޑަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއްާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަދުާމިކަހަލަާމަ

ާކުރ ާ ާއެފަރ ތުން ާދޭއިރުަގއި ާކުއްޔަށް ާފަރ ތަކަށް ާމުދ  ާަރއްޔިތުްނގެ ާަޙއްޤެއް ާަރއްޔިތުންގެ ާގޮތަކަށް ާޒިންމ ދ ރު މިއީ.

ާއެްއޗެއް ާޭއގެން ާއަށް ާއޭނަ ާކަވަރކުރުމަށްފަހުގައި ާރަނގަޅު.ާާއިންވެސްޓް ާއެންމެ ާދޭން ާމުއްދަތެްއ ލިޭބވަރު

ާނުކުެރވޭ.ާ ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑަކަށް ާދޭކަށް ާތަރައްޤީކުރީތީެވ ާިރޒޯޓް ާއެފަދަ ާމުއްދަތެއް ާދިުގ ާއެފަދަ އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުގަނޑުމެން 50ާާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާއ50ާެއަހަރު ާދިނުމަކީ  1105ީއާއަހަރަށް

އަހަރުގެާމުއްދަަތކަށް.50ާާމިހ ރަކަށްާއައިސްާމިާސަުރކ ރުންާއައުމ ާުގޅިގެންާވަރަށްާގިނަާޕްރޮޖެކްޓްތައްާމިާދޫކުަރނީާ

ާ ާެއއްބަސް ާއެކަމަށް ާކަންތައްކުރީމަ.ާއަުޅަގނޑު ާމިގޮތަށް ާދޭ ާއެބަ ާލިބިގެން ާަޔޤީންކަމެއް 50ާއ ދެ،ާއިްނވެސްޓަރުންނަށް

ާއެހެންނަމަވެސް ާދޭން. ާމިހ ރުާއަހަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ،

ާަރއްޔިތުްނާ ާދ އިރުަގއި ާހުށަހެޅިގެން ާބިލުތައް ާމުހިންމު ާމިކަހަލަ ާގުޅުންހުރި ާރައްޔިތުްނނ އި ާކަމަކީ ކުރަންވީ

ާމި ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާއަންނަ ާމިތަނަށް ާއިޞްލ ޙުކުރަން.ާއެހެންނޫނީާާތަމްސީލުކުރަން  1110ަގވ އިދު

ކިހިނެއްތޯާއަުޅގަނޑުމެންާމިަކހަލަާމުހިންމުާކަމަކީ.ާމިއީާައޅުގަނޑުމެންެގާއ މްދަނީާއ އިާރައްޔިތުންނަށްާއ މްދަނީާއ އިާ

ާވ ހަކަދައްާ ާކަމަކ  ާމިއީ.ާމިފަދަ ާެއއް ާއޮްތާމައްސަލަ ާގުޅިފައި ާމަސްލަޙަތުތަކެއް ާބަިއވަރު ާދެންާރައްޔިތުންެގާއެަތއް ކަން

ާވ ހަކަަދއްކ ކަށް.ާ ާމަޢުޟޫއަށް ާއެ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާައުޅގަނޑު ާމިހ ރު ާދޫކޮށްލ ފައި، ާިބލު ާއަުޅގަނުޑގެ އަޅުގަނޑުީވ

ާމިތަނުންާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާވ ހަކަެދއްކޭެނ ާމިތ  ާަޙްއޤުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާޭބނުންވ ނީ ާވ ހަކަަދއްކަން އަޅުގަނޑު

ާހިނގ  ާއަުޅގަނޑުެމން ާބޭނުންެވއްޖެާތަނަވަސްކޮށްދެމ  ާކޮބައިތޯ. ާބިލަކީ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާމިތަނަށް ާމިހ ރު  1115ށޭ.

ާެވްސާ ާހައްތަހ  ާއެބައޮތް. ާލ ފައި ާމިތަނަށް ާޤަރ ރެއް ާގޮަތށް ާހަްއޔަރުކުެރވޭ ާގެންގޮސް ާއަުޅގަނޑުމެން ހިނދެއްގައި

ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާަކންތައްތައް ާމިތަނުން ާެގއްޭލގޮތަށް ާފުރުޞަތުތައް ާހުރި ާރަީއސް،ާިމއީާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި .

އަޅުގަނޑުމެންާމިއަދުާވިސްަނންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުގަނޑުމެްނނަށްާލިބެންާހުރިާހުރިހ ާފުރުޞަތުތަކެއްާެގއްިލގެންާއެންމެާ

ފަހުންާގޭގައިާތިެބގެންާއިެލްކޓްރޯނިކްސްާއެސް.އެމް.ެއސެްއާފޮނުވަިއގެންާމިތަނަށްާވޯޓުެލވޭާގޮތްާވެސްާއެންމެާފަހުންާ

ާރަނގަީޅާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިހ ރު. ާނެތްހެން ާބޭނުމެއް ާައއުމުގެ ާމިތަނަށް ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެބަޖެހޭހެން.  1120ޖައްސަން

ާބޭތިއްބީމަާ ާގޭަގއި ާހައްދ ފައި ާލެޭވގޮތަށް ާއެސް.އެމް.އެސުން ާވެސް ާވޯޓު ާމިތަނުގައި ާތިބެެގން ާގޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން

ާމަ ާނުވ ނެ ާއުނދަުގލެއް ާރިޔ ސަތަކަށް ާހީވަީނާއޭރުން ާއަޅުގަނޑަށް ާހެދި. ާމެންބަރުންނ  ާގެންދ ކަށް ާކުރިައށް ޖިލިސް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާުއނދަގޫެވގެން ާރިޔ ސަތަށް ާފަހަރު ާބަެއއް ާގޮތުން ާހުންނަ ާޢަމަލުތައް ާމެންބަރުންގެ މިހ ރު
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ާކުރިއަ ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިރުދައްަކއިެގން ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާތ ށިކޮްށގެން ާގެންދިއުމަށްޓަަކިއާހައްޔަރުކޮްށގެން ށް

ާވ ހަކަދެްއކޭނެާ ާމިތ  ާަރއްޔިތުންެގާަޙއްޤުަގއި ާތ ށިކޮށްފައި ާމިތިބީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާަހދައިގެން ާެއއްޗިހި ާަގވ އިދ   1125ޤަރ ރ އި

ާވެސް.ާމިާ ާެނތްާކަނޑ ލިޔަސް ާކަމެއް.ާމައްސަަލާެއއް ާކަންބޮުޑވަންޖެހޭނެ ާައޅުގަނޑު ާމިއަދަކުާނެތް.ާިމއީ ފުރުޞަތެއް

ާޅުގަނޑުާަދއްކަންާއެަބޖެހޭ.ާމިއީާރައްޔިތުންގެާަޙއްޤުގައިާއަުޅގަނޑުމެންާދައްކަން..ވ ހަކަާއަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢި ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ ީކާރަްއޔިތުން ާމެންބަރު.ާރައްޔިތުްނގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   1130ންބަރުންާމެއްޒަތްތެރި

ާަގވ އިދެއް. ާމަާފ ސްކުރުްއވ ފަިއވ  ާގޮތުގެ ާނިޔ ކުރ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުން ާަގވ އިދަށް ާއިޞްލ އެ ުޙާތިން

ާއަޅުގަނ ާއޮންނ ނެ. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުން ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާމި ާދެން ލަށްާބިޑު

ާ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫިރޒަމ  ާބ2ާިދުވެހިރ އްޖޭގެ ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށްވަނަ ާފުރުޞަތުއަރުވަްނާލަށް

ާޙުސެއި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޙީދަށް. ާޙުސެއިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކޮމަންޑޫ ާވަޙީދަށްާމިއޮތީ ާން

 1135ެގވުމަްށާންލަާއެއްާނެފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާކުީރަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާއެއް،ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަ

ާއެ ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ ތީ ާމަާފުރުޞަތަކަށް ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރަށް ާދ އިރ ޢިއްޒަތްތެރި ެގާނަދޫ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1140 

ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަ ާމަޖިޝުކުރިއްޔ  ާރައްޔިތުން ާމި ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ ާރަީއސް.ާއަޅުގަނޑު ާގަވ ތްތެރި އިދުާލީހުގެ

ދ ރީވަމުްނާތުންާޖަވ ބުތަނެއްާނުދޭާމެންބަރުންާދައްކ ާވ ހަކަފުޅުތަކަްށާރިޔ ސަތުންާޖަވ ބުދަރީވ ކަށް.ާއެހެންވީަމ،ާރިޔ ސަ

ާާއަުޅގަނުޑާފ ހަގަކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާގެންދަވ ީތވެާެއއީާނިޒ މީާމަްއސަލައެްއގެާގޮުތަގއި

ާ1145 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭގޮތުްނާ ާވ ހަކަުފޅުތަކ  ާަދއްަކވ  ާދ އިރު ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ާދ އިރ  ާހުއްދަކުރ  ާގަވ އިދު ާބުނުމަށް ާއެްއޗެއް ާމީހަކު ާއިންނަ ާކުރިއަށްާާރިޔ ސަތުަގއި ާޖަލްސ  ާނުގޮސް ާބޭރަށް އިން
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 1150ގެންދެވޭތޯާއަުޅގަނޑުާމަަސއްަކތްކުރަމުންާގެންދ ނަން.ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަުރވަނީާޮކމަންޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެިރާ

ާމެންބަރުާޙުސެއިންާވަޙީދަށް.

ާ

ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސެއިންާވަޙީދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާިޢއްޒަ ާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަނޑު ާިއޞްލ ޙަކީ ާބިލުގެ ާޓޫރިޒަމް ާމިއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ާަރީއސް.ާއަުޅގަނޑުމެން ތްތެރި

ާދެްއވިކަމަށްޓަަކއިާ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާއަދި ާފޮނުވިކަމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ުޙ ާބިލުގެ ާއެ ާއެެހންވީމަ، ާއިޞްލ ެޙއް.  1155ތ އީދުކުރ 

ާޝުކުރުދަން ާޞ ލިޙަށް ާއިބްރ ީހމް ާމެންބަރު ާރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދުެގާމަިއގަނޑު.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،ާޓޫިރޒަމަކީ ނަަވން.

ރ އްޖޭގެާހުރިހ ާިވޔަފ ރިެއއްހެންާގ ތްގަނޑަކަށްާސީދ ާގޮުތންާވިޔަސްާއަދިާނުސީދ ާގޮުތންާވެސްާގުޅިފައިާިމއޮންނަނީާ

ދިާރައްޔިތުންގެާލިބިދޭންޖެހޭާޓޫރިޒަމ .ާޓޫރިޒަމުންާލިބޭާއެްއޗަކ .ާވުމ އެކުާރ އްޖޭގެާކުރިެއރުންާރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދުާއަާ

އަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާވެސްާޓޫރިޒަމުގެާަދއުރުާވަރަށްާބޮޑު.ާމިގޮތުންާވިސްނ އިރުާރ އްޖޭގެާޓޫރިޒަމްާ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާމިސ ލަކަްށާ ާައޅުގަނޑު ާއޮތްކަން ާފުޅ ނުކުރެވި ާގޮތެްއގައި ާއެކަށީގެްނވ  ާނޫނީ ާވަރަށް ާބޭނުންވ   1160ފުޅ ކުރަން

ާދޫކުރެވިފަިއވ ާއަ ާފުޅ ކުރުމަށް ާދ އިރ  ާޓޫރިޒަމް ާމިހ ތަނަށް ާފެށިެގން ާކުރިން ާއަހަރުތަެކއް ާމީގެ ާދަންނަވ ލ ނަން ޅުގަނޑު

ާ ާގ ތްގަނޑަކަްށ ާރަށްތަެކއްވޭ. ާގިނަ ާހުުޅވިފަިއ60ާާހަކަްށ50ާާވަރަށް ާހެދި ާމީގެތެރެއިން ާއޮތްއިުރގަިއ ާދޫކޮށްފައި ރަށް

ހަކަށްާރަށްާމިހ ރުާވެސްާމިއޮތީާއެްއވެސ40ާާްގެތެރޭަގއިާއޮތްާބ ކީާގ ްތަގނޑަކަށްާވަނީާވަރަށްާމަދުާރަށެއް.ާއަިދާމީ

ކަހަލަާމަސައްކަތެއްާނުފެށި.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަމަށްާވިްސނ އިރުާމިާވީގޮތަކަށްާބަލ އިުރގައިާމިާރަށްތައްާނުހެދިާއޮތްާ

ާދޫކުރެްއވިއިުރގައި ާރަށްތައް ާމި ާއުސޫލުން ާބިްޑ ާސަބަބަކީ ާބޮޑު ާޖެހިފަިއވ ާާއެންމެ ާކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަކައި  1165ރަށްަތއް

ާރަނގަުޅާ ާފެންވަުރ ާވަރަށް ާހަދަންޖެހޭނީ ާރަށްތައް ާެއ ާެދއްކުމަށްޓަަކއި ާކުލިތައް ާޖެިހފައިވ  ާއެ ާބޮުޑކަމުން. ކުލިތައް

ާދިނުން ާލޯނު ާނުވެދ ނެތީ ާފީޒިބަލް ާމިކަން ާބެންުކތަކުން ާއޮތުމުން ާމިހެން ާކުލި ާިމ ާއަދި ާގޮުތަގއި. ާނުވަތަާރަށްތަކެއްެގ

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއެހެްނވީމަ، ާވ ީތވެ. ާއުޒުުރވެިރ ާދިނުމަށް ފައިސ 

ާގޮތެްއާ ާހެދޭނެ ާރަށްތައް ާމި ާހޯދުމަށް ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާއެއް ާފައިދ  ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާރަށްތަކުން ާމި ރައްޔިތުންނަށް

ާދިނު ާހަމަޖައްސައި ާނުވަތަ ާއަޅުގަނޑުާވިސްނުމަކީ ާކަމެއްކަމަށް ާލ ޒިމު ާކޮންމެހެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާސަރުކ ރަށ ިއ  1170މަކީ

ާުކިލާ ާރަށްތަުކގެ ާއ ެދ، ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާިއޞްލ ޙަކީ ާމި ާމިދެންނެވީ ާައޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ދެކެން.

ގެްނވ ާުކއްެޔއްާއެއަށްާހަމަޖެހިާއަދިާއަތްނުފޯރ ާފަށުގައިާހުރެާއެާނުހެދިާއޮތުމަށްާވުރެންާކޮންމެވެސްާގޮތަކުންާެއކަށީ

ސަރުކ ރަށްާލިބޭނެކަމަށްވ ާފައިސ ާތަންކޮޅެއްާމަދުކަމުގައިާިވޔަސްާއެާބަރ ބަރަށްާލިބިގެންާދިއުމަކީާހަމަާގައިމުާވެސްާ

ވިާބަެއއްާސަރުކ ރަށ އިާރައްޔިތުންނަށްާއޭގެންާއެަތއްާފައިދ ާއެއްާުކރ ނެާކަމެއްކަމަށްާފެންނ ތީވެ.ާމިބިލަށްާވ ހަކަދެއްކެ

ާއަދިާ ާވިޔަފ ިރގޮތުން ާއެންމެ ާީމގެ ާކަނޑަައޅަންވީ ާަވިކވަރަކަށް ާީކއްކުރަންތޯޭއާރެންޓް ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރުން  1175ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަޔަކަށްާދިނުމޭ.ާރަނގަޅުާެއީއވެސްާރަނަގޅުާވިސްނުެމއްާ ސަރުކ ރަށްާއެންމެާފައިދ ާބޮީޑާއެންމެާބޮޑުާކުްއޔެއްާޖަހ 
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ާއެހެންނަމަވެ ާކަރުދ ސްތަެކއްަގިއާކަންނޭނގެ. ާޖަހ ފައި ާރެންޓެްއ ާބޮުޑ ާިވސްނ އިރުަގއި ާފުންކޮށް ާއެއަްށވުރެން ސް،

ާކުެރވޭާ ާމިކަން ާޮއތުމަށްވުރެން ާނުލިބި ާފައިދ  ާލިބެންޖެހޭ ާރަށުން ާއަދި ާނެހެދި ާރަށް ާުނލިބި ާއެ ާޖަހ ފައި އޮތުމަށްވުރެން

ާތަރައްޤީކުރު ާތަންތަން ާމި ާދީ ާކުއްޔަކަށް ާނުވަތަ ާރެންޓަކަށް ާމ ާފަދަ ާބުއްދިވެރި ާމ  ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަްށ މަކީ

 1180ގެނެސްާިމާާވިސްނުންތެރިާގޮެތއްހެން.ާއެެހންވީމަ،ާައޅުގަނޑުާހަމަާމިާަވރަށްާތ އީދުކުރަންާކުލިާއެކަީށގެންވ ާވަރަކަށްާ

ވ ހަކަާެއއް.ާާގޮސްާތަރަްއޤީކުރެވޭނެާގޮތްތަެކއްާހެދުމަށް.ާއ ދެ،ާދެންާމިއޮތީާމުއްދަތުާއިތުރުކުރުމުގެރަށްތައްާކުރިއަށްާ

ާޭދާ ާުކއްޔަށް ާެވސް ާަޤއުމުތަކުަގއި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާއިްނވެސްޓްމެންޓްތަަކށް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާދެޭކގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު

ތަންތަންާވަރަށްާއެކަީށގެންވ ާމުއްދަތެއްާދޭ.ާއަދިާރ އްޖޭަގިއާމިހ ރުާކަންތައްތައްާކުރަމުްނދ ާގޮތުންާވެްސ،ާމީެގކުރިންާ

ާރަށް ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާވެސް 25ާާރަށް ާދިނަސް ާއިންެވސްޓްމެންޓ10ާާްއަހަރަށް ާޮޑލަރަށްވުރެ މިލިއަން

 1185އަހަރަށްާބަދަލުކޮށްދެއްވ .ާއެހެންީވމ ،ާމިހ ރުގެާގޮތުންާބަލ ނަމ35ާާައަހަރުާދ10ާާީބޮޑުެވއްޖެކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާއިުތރަށްާ

ާރިސޯޓެާ ާމިހ ރުެގާރަނގަޅު ާބަލ އިރުަގއި ާއިންެވސްޓްމެންޓްތަަކށް ާމިހ ރުގެ ާމިހެދެނީ 50ާާއް މިލިއަނުން.60ާާމިލިއަނުން

މިލިއަނަްށވުރެާމަްއޗަށްާޚަރަދުކޮށްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުާހަމ100ާާައަދިާީކއްކުރަންތޯާަބއެއްާރަްށރަށްާއެބަހުރިާ

ާ ާމުއްދަތެއްކަން ާއެކަީށގެންވ  ާވަރަށް ާއިންޞ ފުވެރި ާވަރަށް ާމިއީ ާއަުޅގަނޑ50ާުދެކެން ާއެހެންވީމ ، ިމާާއަހަރަކީ.

ާުކއްަޔކަްށާ ާެއއް ާކުރިްނ ާދިނުމުގެ ާރަށްަތއް ާއިތުރަށް ާއެހެންނަމަެވސް ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  އިޞްލ ޙުތަކަށް

ާއ ދެ،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެްސ ާއަޅުގަނުޑ ާހަދަންޖެހޭނެކަމަށް ާކޮންމެހެން ާއުސޫލުތަެކއް ާބިޑުކުރެވޭެނ ާމި  1190ހެދިއްޖެނަމަ

ާމެންބަރު ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ  ާވެްސާއަޅުގަނޑު ާައޅުގަނޑު ާތ އީދުކޮށްދެއްވުމަށް. ާމިއަށް ާހަމަ ާއެދެން ާއަރިހުން ންގެ

ާރަނގަުޅކޮށްލެވޭނެ.ާ ާސްޭޓޖެއްަގއި ާކޮމިޓީ ާއެބަހުރި ާކަްނތައްތައް ާކަހަލަ ާަބއެއް ާވެސް ާއިޞްލ ޙުތަުކގައި ާމި ޤަބޫލުކުރަން

ާރަ ާވެސް ާބިލުތަކުަގއި ާއެހެން ާހަމަ ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިޓީައކަށް ާކުރެްއވުމަީކާމިކަންތައްތައް ާރަނގަޅު ނގަުޅކުރަްއވ ގޮތަށް

 ހަމަާއެންމެާރަނގަޅުާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ1195 

 ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާ .السالم عليكم`. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 99/2ާޝުކުރިއްޔ 

ާނޫނޭ.ާއަުޅގަނުޑާ ާބިލެއް ާތ އީުދުކރ  ާއަުޅގަނޑު ާބިލަކީ ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާދެވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާޓޫިރޒަމް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއޮތީަމާ ާސަބަބުތަކެްއ ާނޫން. ާވެްސ ާރުހޭކަެމއް ާއަުޅގަނޑު ާެދއްވުމަީކ ާވޯޓު ާބޭފުޅަކު ާެއއްެވސް ާބިލަށް ާމި ދެކޭގޮުތގައި

ާފަތުރު ާދަންނަވަންޖެހެނީ. ާފ ޑުފ ޑުގެާމިވ ހަކަ ާސިނ ޢަތަށް ާފަތުރުވެރިަކމުގެ ާފުނޑުފުނޑުކޮށްލ  ާސިނ ޢަތް  1200ވެރިކަމުގެ

ާދިވެހިާ ާބޭފުޅުންކަން ާތިއްބެވި ާސަރުކ ުރގެ ާމިއަުދގެ ާަބޔަކީ ާކުރި ާކަމެއް ާހުރިހ  ާކުރިމަތިކުުރވ  ގޮންޖެހުންތަކެއް

ާއަުޅގަނޑުާިހތ މަކުރަނީާފަތު ާކުރ އިުރާރައްޔިތުންނަށްާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ.ާމިއަދު ާކަންތައް ރުވެރިކަމުެގާވ ހަކަދައްކ 

ާވަގުުތާ ާމި ާބައިތަކުން ާޅެން ާކިޔ ފައި ާނެތޭނެއޭ ާހަނދ ން ާެއ ާކުރ ނެއޭ. ާހުވ  ާވައުދ އި ާނެތީހެއްޔޭ. ާހަނދ ންތަކެއް އެ
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ާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާނޫން. ާވެސް ާއުސޫލެއް ާހަމަޖެހޭ ާއެއީ ާއަުޅގަނޑުމެްނގ50ާެނިންމ ލުމަކީ ާއަހަރަށް

ާރަށްތަްއ،ާ ާބިނ ވެފަިއވ  ާަމއްަޗށް ާޭއގެ ާރަްއޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާިޙއްސ ވ  ާަރއްޔިތުން  1205ރ އްޖޭގެ

ާމިތިބީާ ާދެން ާދޫކޮށްލީމަ ާރަށްތައް ާލިބެންޖެހޭ ާމަންފ  ާއޭގެން ާރައްޔިތަކަށް ާޮކންމެ ާރ އްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާދަރިން،ާދަރިންެގާދަރި ާދަރިްނގެ ާކިޔ  ާމި ާމ ނަާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮބައިތޯ.ާއެހެންވިްއޔ  ާަޙއްޤަކީ ާދަރިންގެ ން،ާދަރިންގެ

ާލިބުމުގެާ ާރިސޯޓެްއ ާނުވަތަ ާތަަނވަސްކަމެްއ، ާލިބުމުގެ ާރިޯސޓެއް ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާދަރިްނނަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ އަކީ

ާ ާައނެއްކ  ާފަހުން ާއަހަރެއް ާމީގެ ާއަިއސް ާނެތީތޯއޭ.ާދެން ާތައްަގުޑާޖެހީމ99ާަޙައްޤެއް ާކޯއްޗަކަށްޯތއޭ.ާާއަހަރަށް މިވަނީ

 1210އަޅުގަނޑުާތ އީދެއްާނުކުރަންާމިާބިލަކަށް.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާއަޅުގަނޑުާތ އީުދުކރ ާބިލެއްާނޫނޭ.ާއަޅުގަނޑުާ

ދެކޭގޮުތގައިާރ އްޭޖގެާރަްއޔިުތންގެާތެރެއިންާއެތައްާަބޔަކުާމިހ ރުާވެސްާރިސޯޓްާތަކަށް،ާވަކިާބޭފުޅުންނަށްާތައްގަނޑުާ

ާއަނެއްކ ވެްސާޖެހިފައި ާފެންނަނީ ާެވސް ާއަނެއްކ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަނޑިވަުޅަގއި ާހިތ މަކުރ  ާއެކަމ އި ވ ތީ

ާފުރުޞަތުާނުލިބޭާ ާއިތުުރާބަޔަކަށް ާއަނެްއކ ާެވސް ާލައި ާއަތްމަްއަޗށް ާބަެއއްގެ ާަވކި ާރަްށތައް ާރ އްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާއަޅުގަ ާމިއީ ާދިއުން. ާވެެގން ާކަންތައް ާގޮތަކަށް ާައީކާކަހަލަ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާނޫން. ާކަމެއް ާތ އީދުކުރ  ނޑު

ާއަގުެނޭގާ ާެއއަށް ާއެކަމަުކ ާރޫމްތަޭކ ާެއވެސް ާބަނގްލޯތަކަީކ ާވޯޓަރ ާފެނިގެންދަނީ ާބިލުން ާމި  1215އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާ ާބަނގްލޯސްތަކަށް ާވޯޓަރ ާނަގަންޏ  ާއަގު ާބިމަށް ާކޮބައިހެްއޔޭ. ާވ200ާ300ާަސިސްޓަމަކީ ާއެއަށް ާއެޅީމ  ނީާރޫމް

ާމިާ ާބިލެކޭ. ާނުޖެހޭ ާތ ކުންތ ކު ާއަީކ،ާމިއީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއަީކ. ާދިސް ާއިޒް ާވަޓް ާމިކިޔ  ާމިއީ ކޯްއޗެއްތޯ.

ބިލަކީާއަޅުގަނޑުާތ އީުދކުރ ާބިލެއްާނޫނޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކުރީގެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައި،ާމިާދިޔަާރައްޔިތުންެގާ

ާއަުޑއިިވގެންދިޔަ ާމަންޒަރު.ާމަޖިލީހުގައި ާހެއްދެވި ާދެކޮޅު ާމެދު ާމިބިލ އި ާބިލ އި، ާއެ ާތަކެްއ ާމެންބަރުން ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ

ާހައްދަވަންޖެހޭނެ.ާ ާދެކޮޅު ާެއޮގތަށް ާމެންބަރުން ާތެރެއިން ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާވެސް ާގޮތުަގިއާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރ   1220އަޅުގަނޑު

ެގއް،ާބޮޑެތިާރަށްތަކަށްާަވިކާއަގެއްާެނގުމަކީާއަުޅގަނޑުާއެވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމިއުޅެނީ.ާކުދިާރަށްތަކަށްާވަކިާއަ

ދެކޭގޮުތގައިާެއއީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންތައްތައްާކޮްށގެންާނުވ ނެަކމަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާފައިދ ވި ާއެބޭފުެޅއްގެާސަބަބުން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ާޤ ސިމްާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާނޫނީާ ާއުސޫލަކުން ާވަކި ާވެްސ ާއަށް ާއެބޭފުޅ  ާެއކަމަކު ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާދިނުމަކީ ާރަށެއް އިބްރ ހީމަށް

ާބޭފުޅެއް.ާ ާކޮށްފައިވ  ާޚިދުމަތްތައް ާގިނަގުނަ ާތަޢުލީމަށްޓަކައި ާމި ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާނެތް. ާދެވޭކަށް  1225އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާރ އްޖެ ާއެކަންަތއްާއެމަނިކުފ ނަކީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަރ ތެއް. ާފޮނުވި ާބޭބޭފުޅުން ާތަފ ތު ާބޭސްކުރުމަށްޓަކައި ާބޭރަށް ާއިން

ާައޅުގަނުޑާ ާކީއްތޯ. ާކުރެްއވީ ާއޯނަރުން ާރިސޯޓް ާތިބި ާދެން ާއަީކ، ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެކަމަކު ހަނދ ންކުރަމު.

ާނޫން.ާދަން ާދަންނަވ ކަށް ާބަހެއް ާކުަޑއިމީސް ާފެންނ ކަށްާއެބޭފުޅުންނަށް ާައކީ،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ނަވަން

ާގޮތަކަްށާ ާވަކި ާނޫނޭ ާސިޔ ސެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާޤައުމަކުން. ާމި ާމިއަުދ ާކަމެއް ާއެްއވެސް ނެތޭ

 1230ާމިާމ އްދ ގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާމިާބުނަނ8ާީމިކަންތައްާކުރުމަކީ.ާދެންާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންދަނީާމީގެާ
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ާއެންްޑާކަލްަޗރާ ާޓޫިރޒަމްާއ ރޓްސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާޤ ނޫނުެގާދަށުން ާމި ާއިުތރުކޮށްދެވޭނީ ާުމއްދަތު ާދަށުން )ށ(ާގެ

ހަދ ާގަވ އިދެްއގަިއާބަޔ ންކުރ ާހަމަތަކުގެާމަތިންާެއާމިނިްސޓްރީންާކަނޑަައޅ ާފީާއެްއާނެގުމަށްފަހުގައޭ.ާިމއީާމިާކިޔ ާ

ާއިނގިރޭސި ާކޮރަޕްޝަނަކީ.ާކަރަޕްޝަނަކީ ާމިކިޔ  ާމިއީ ާތަފ ުތވެދ ނެ. ާނަން ާކިޔ  ާމިއަށް ާބަހުން ާސަޢޫދީ ބަުހން.

ާގޮތަކަްށާ ާވަކި ާފަރ ތަކަށް ާަވިކ ާމިނިސްޓްރީއަކުން ާކޯއްަޗކަށްތޯ. ާމިވަނީ ާލިބިދިނީމ  ާބ ރުތަކެއް ާވަކި ާއަށް މިނިސްޓްރީ

ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާމިީއ ާކޯއްޗަކަށްތޯ. ާމިވަނީ ާބުނީމަ ާކުރަނީއޭ ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންތައް ާކަންތައްތަކަކީ.  1235ތ އީދުނުކުެރޭވ

ާައޅުގަނޑުމެންާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީެގ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަންތައްަތއް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާޖެހިފައި ާސީލް މިކަންތައްތަކަކީ

ާނަންގަާ ާކުލިތަކެއް ާވަިކގޮތަަކށް ާއޭރު ާއެހީމު ާއަޑު ާއަުޅގަނުޑ ާދެއްވަީނއޭ. ާރިސޯޓް ާފަރ ތަކަށް ާަވކި ާއެހީމު ވަނީއޭ.ާއަޑު

ާމިވަނީާ ާއެކަމަކު ާއެޅުްއީވއޭ. ާރޫމްތައް ާހިއްަކއިގެން ާވެސް ާފަޅުތައް ާއުސޫލުތަކުން ާވަކި ާއެހީމު ާއަޑު އަޅުގަނޑުމެން

ކޯްއޗަކަށްތޯާމިއަދު.ާމިވަނީާަހމަާސޭމްާތައްގަނޑު.ާެއކަމަުކާތަފ ތަކީާކުރީގައިާއޮތީާނޫުކލައިގެާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާމިއަދުާ

ާމިގެްނގުޅެނީ ާއަީކާމިއަުދާާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަ ާދަންނަވަްނާމިއުޅޭ ާމީެގާތަފ ތަކީ.  1240ެފހިކުލައިެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާމިއީ

މިވަނީާކޮންމެާބަޔަކަްށާވެްސާމިނިވަންާމުއައްަސސ ތަކަށްާެވސްާވަިކާހުދޫދެއްާކަނޑ އެޅިަފއޭ.ާދެންާމިނިސްޓްރީތަކަށްާ

ޅުގަނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާމިއަދުާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާވެސްާވަކިާއުސޫލެްއގެާދަށުންާޢަމަލުކުރަންޖެހިފައޭ.ާއެކަމަުކާއަ

ާއޯގ ތެރިާ ާދަންނަވ  ާމި ާތެޭރަގއި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާމިކިޔ  ާމިއަދު ާމިގޮތަށް ާމަންޒަރޭ. ާޢަމަލުކުރައްވ  ާމިއަދު ވެސް

ާމި ާނޫނޭ ާގޮެތއް ާޤަބޫލުުކރ  ާއަުޅގަނުޑ ާބިލަށް. ާތ އީދެއްުނކުރަމޭ ާއަުޅގަނުޑ ާޢަމަލުނުކުރަްއވ ށޭ. ާރ އްޖޭެގާސަރުކ ރު

ާސީްލާ ާވަކިބަަޔކަށް ާަތނެއްަގއި ާތިިބ ާމިނިސްޓަރުން ާއެތައް ާތަެނއްެގ، ާދިިރއުޅޭ ާބަޔަކު ާއެތަްއ ާތެރެއިން  1245ރައްޔިތުންެގ

ޖަހ ފައިާވަކިާވަރަކަށްާދިނުމަކީާއެއީާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއްާނޫނޭ.ާވަކިާބޭފުޅަކަށްާލ ރިކޮޅެއްާލިބުނީމ ،ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާ

ާވަކިާބަަޔކަށްާކެމްޕޭންާކުރެވުނީމަާއެަކންތައްާކުރުމަކީާމިއީާހަމެޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫނޭ.ާއަޅުގަނޑުާވަިކގޮތަކަށްާލިބުނީމަ

ާއަުޅގަނުޑާ ާވެސް ާެއހެންކަމަކު ާއެބަހުރި. ާއަދިވެސް ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދައްކަން ާއަުޅަގނޑު ާތ އީދުނުކުރ ތީ މިއަށް

 ކައިާކުުރކޮށްލ ނަން.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.މިފުރުޞަތުާއަޅުގަނުޑގެާޕ ޓީާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާދިނުމަށްޓަާ

ާ1250 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބިލަްށާ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާދެވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާޓޫރިަޒމ އިބެހޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއަުޅގަނޑު ާެތރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާއެދިަވަޑއިގެންފަިއވ  ާދަްއކަވަން ާތުޅ ޫދާވ ހަކަފުޅު ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު މިހ ރު

ާދެްއވ ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅގަނޑަށް ާމޭޒުން ާއިދ ރީ ާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ާރަޝ ދު. ާނ ޒިމް ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 1255އަިދާާގޮތުަގއިާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާމިާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާވަނީާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ަފއި.

ާކުެރއްވުުމގަިއާ ާމަސައްކަތް ާމޭުޒގަިއ ާއިދ ރީ ާއޮތީ ާހިމެނުްއވިފައި ާނަން ާއެ ާލިސްޓުގައި ާލިބިފަިއވ  ާއަތަށް އަޅުގަނޑު

ާއެދެން.ާ ާމަޢ ފަށް ާއަރިހުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަނޑު ާއޮޅުމަކުން. ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް އަރ ފަިއވ 
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ާފުރުޞަތު ާއަުޅގަނޑު ާނެތް.ާއެއަށްފަހު ާވަޑައިގެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއޮތް ާލިސްޓުގައި ާމި ާދެން ާއަރުވަން

އެހެންވީމ ،ާޭއގެާފަހަތަށްާއޮްތާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަުޅގަނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަްނ.ާއ ދެ،ާމިަވގުތުާއަުޅގަނޑުާ

ާޕ ީޓއަކަ ާވަކި ާވަަޑއިގަތުުމގައި ާއިންތިޚ ބުވެ ާމިއޮީތ، ާއަރުވަން ާމެންބަރުންެގާފުރުޞަތު ާަވޑައިުނގަންނަވ  ާނިސްބަްތވެ  1260ށް

ާއަރުވ ނަން.ާ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާއ ދަމަށް ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގައްޫދ ާއެހެންވީމ ، ލިސްޓުން.

ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރު

ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ާޤ ނޫނަްށ99/2ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ އި  1265ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަުޅގަނޑަށ2ާާް ާބަހުްސކުރަމުންދ އިރު ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހުށަހެޅި ާމިތަނަށް ާބިލު ާގެނައުުމެގ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާއެއްޗެާ ާފެންނަ ާދަންނަވ ލީ.ާވެސް ާއެދި ާުފރުޞަތަކަށް ާއަުޅގަނޑު ާދެކޭތީ ާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށް ާމީަގިއާދަންނަވ ލުމަކީ އް

ާބަލ ނަންާ ާައވަސްކޮށްލ ފަިއ ާވަރަްށ ާއަުޅގަނުޑ ާއެެހންނަމަވެސް ާއެނގޭ. ާެވސް ާކުަޑކަން ާަވގުތުކޮުޅެގ ާލިބިފަިއވ  އ ދެ،

ލަކީާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރ ާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލުގައިާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަންާއުޅޭާެއއްެޗއްާދެންނެވޭތޯ.ާމިާބި

ާކުލިާ ާއެއީ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއަޅުގަނޑު ާއެބަހުރިކަން ާކަންތައްަތްއ ާބައެއް ާބޭނުންވ  ާއިޞްލ ޙުކުރަން  1270އަޅުގަނޑު

ާުކއްެޔްއާކަނޑަާ ާދ އިރ އަކަްށާެއއް ާހުިރހ  ާތަނެއްގެ،ާރ އްޭޖގެ ާުހރިހ  ާހުރިއިުރަގއި ާހުރުންާކަނޑައެޅިަފއި ާހުރި އެޅިފައި

ާކޮންމެެވސްާ ާރިސޯޓެްއގެ ާެވސް ާހީވަނީ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑަކީ ާއަޅުގަނޑަށް ާުއސޫލެއްނޫންހެން ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނޑު އެއީ

ާއަިމއްަލާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާފައިދ ، ާއަުޅގަނޑަްށ ާވީމ  ާމ ލެއަތޮޅު ާއެީއ ާމީހަކަށްވ އިުރަގއި، ާއޮންަނ ާއެްއ ާިޙއްސ  ވަރެްއގެ

ާފައި ާގޮތެއްާފަރުދީގޮތުން ާެއއީާރަނަގޅު ާބަލ ިއރުގައި ާއަުޅގަނޑު ާފައިދ އަކަށް ާމުޖުތަމަޢުަގއި ާމުޅި ާިވާކަުމަގއިިވޔަސް ދ 

ާ ާިދވެހިރ އްޖެ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދެކެްނ. ާއަޅުގަނޑު ާބަހ ލެިވގެނ7ާާްނޫންކަމަށް  1275ޕްރޮވިންސަށް

ާ ާއޮތް ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ ާެއއ7ާްއުޅޭއިުރަގއި ާާޕްޮރވިންސަްށ ާބަހ ލެވިފައ7ާާިގޮތަކަށް ާކުިލ ކެަޓގަރީައކަށް

ާއޮންނަާ ާއަތޮޅުގައި ާމ ލެ ާއެނޭގނެ ާިވސްނ ލީމަ ާވެސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ާއެއީ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް

ާ ާއެއަށް ާކުރ އިުރގަިއ ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާޕެކެެޓްއ ާސްޕެގެޓީ 10ާާރަށަކަށް ާނުވަތަ ާެޖހޭކަމަށް ލ ިރ10ާާސެންޓް

ރުފިޔ ާއަށް.ާއެހެންވީމ ،10ާާވަނީވިްއޔ ާގދ.ާގަިއާނުވަތަާގއ.ާަގއިާއޮންނަާަތނަކަށްާއޭތިާފޮުނވަންޖެހޭނީާޖެހޭކަމަށް

 1280ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައ8ާާިއެގޮތަށްާައޅުގަނޑުމެންާިވްސނ ލަންޖެހޭާއެބަ.ާދެންާހަމަާއެއ ިއއެކުމެާމީގަިއ،ާމިާބިލުގަިއާ

ާޓޫރިޒަމް ާއުސޫލު ާއިތުރުކުރެވޭ ާމުއްދަތު ާއެއީާާމިބުނ  ާއޮތުން ާބުނެފައި ާަދށުންނޭ ާގަވ އިދެްއގެ ާކަނޑައަޅ  މިނިސްޓްީރން

އަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތެއްާނޫން.ާޤ ނޫނެއްާނިމިގެންދ އިރުގައިާއަުޅގަނޑަށްާހީވަނީާއެަކންާވަިކގޮތަކަށްާކަނޑައެޅިަފިއާ

ާައޅުގަނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން.ާ ާއިންނަންޖެހޭނެހެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަން ާމިާނިމިފައި ާބޭނުންވަނީ ާބަލ ލަން ާއަުޅަގނޑު ދެން

ާއަުޅގަނުޑާ ާދެން ާރިޢ ޔަތްުކރ އިރުަގއި ާވ ހަކަަތކަށް ާެދްއކެވި ާބޭފުޅުން ާދެއްެކވި ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި
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 1285އިާވިސްނ ލަންޖެހޭާއެއްަޗކީ،ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވަންާއޮތްާއެްއަޗކީާއަލަށްާދޫކުރެވޭާރަށްރަށްާމިގޮތަށްާކުލިާކަނޑައަޅ ފަާ

ާކޮްނާ ާބިނ ކޮށް ާއެްއޗަކަށް ާޮކން ާކޯްއޗަކަށް ާކުރ ނީ ާެއވޯރޑް ާބަަޔކަށް ާކުރ  ާއެވޯރޑް ާނުވަތަ ާދޫކުރ ނީ ާދެން އޮތީމަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާެއގޮތަށް. ާއޮތީ ާކުެރވިފައި ާއެ ާއެކަްނ ާުކރީގަިއ ާމީގެ ާއޮތީމ  ާމިގޮތަށް ާކުލި ާކޮށްފައިތޯ. ާރިޢ ޔަތް ކަމަކަށް

ނޑަށްާީހވަނީާމީގެާއޮންަނންޖެހޭނެހެން.ާދެންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޓޫރިޒަމްާއިްނޑަސްޓްީރާއެކަންާކުެރވޭނެގޮެތއްާވެސްާައޅުގަ

ާބޭރުކޮށް،ާ ާރަށެއް ާއެތައް ާޖަހައިގެން ާކުލި ާއެބަޖެހޭ.ާބޮޑެތި ާވިސްނ ލަން ާކޮންބައެއްޯތާއަޅުގަނޑުމެން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލީ

 1290ކޮށްފައިާއެތަންތަްނާނެހެދިާއެހެރީާކޮންބައެްއގެާކުލިާަނގަިއގެންާބޭނުނ15ާްއަހަރުަގއިާ%15ާ،10ާދީފައިާބަހައްޓ ފައިާ

އިހުމ ލުންތޯާއަޅުގަނޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭ.ާކޮންބަޔަކުތޯާެއކަންާކުރީ.ާކޮންާސަރުކ ަރކުްނތޯާއެކަންާކުރީ.ާކޮންަބއެއްޯތާ

ާފުނޑުފުނޑު ާއެެހންވީމ ، ާއެނިގއްޖެ. ާއެްއޗެއް ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާބޭނުންކުރީ. ކޮށްލީ،ާއެލ ރި

ާފުނޑުފުނޑުކޮށްީލޭއާ ާއެ ާބޭފުަޅކަށް ާެއއްެވސް ާބުނ އިރުަގއި ާފުނޑުފުނޑުކޮށްލީއޭ ާިސނ ޢަތު ާޓޫިރޒަމްގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާވެސް ާެއއިރު ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާއެއީކީ. ާނޫން ާބަހެއް ާއޮްތ ާޙައްޤެއް ާއެއީ ބުނ ކަށް

 1295ާއެދެމުންދިޔަާތިކަންާތިގޮތަށްާނުކުރައްވަން.ާޚ އްޞަކޮށް....ާތިއްބެވިާގިނަާމެންބަރުންތަކެއްާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ އި ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޝުކުރިއްޔ  ޞްލ ޙުާާދެވަނަ

ާއެދިަވޑަިއގެންފަ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާތެރެއިގެނައުުމގެ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަނޑުިއވ  ާމިހ ރުާން

ާމެންބަރަކަށް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަށްާނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވ  ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާމިއޮތީ  1300ޅުގަނުޑާގެކުރިންާއަާމީފުރުޞަތުާއަރުވަން

ާވެ ާއަށް ާޖަލްސ  ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާއެ ާއެރުިވއިރު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާމ ބޮޑަދެަވޑަިއގެޢިއްޒަތްތެރި ކަްށާން

ރިާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެާހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވ ނެާފުރުޞަތެއްާލިބިވަޑަާއެއްާުނގަްނނަވ .ާއެހެންވީމ ،ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެ

ާއަ ާމެންަބރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއިންެނވިކަމަްށވަނީިވއްޔ  ާތައްޔ ރަށް ާމިހ ރު ާފުވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން ރުޞަތުާޅުގަނޑަށް

 ވިދ ނެާވ ަހކަާއަުޅގަނޑުާދަންނަވަން.އެރު

ާ1305 

 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއަުޅގަނަޑީކާ ާވ ހަކަދެްއކިހެން ާއަުޅގަނޑު ާދުވަުހގައި ާކުރީ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ހަކުކަުމގަިއިވޔަސްާއަޅުގަނޑުާޚިޔ ލ އިާޕ ީޓގެާއެހެންާމީހުންގެާޚިޔ ލ ިއާއަޅުގަނޑުާަބއިވެިރވ ާޕ ީޓާައށްާނިސްބަތްވ ާމީ

ާަދއްކ ތީ،ާ ާވ ހަކަތައް ާތެރޭަގިއާމިފަދަ ާއަުޅގަނޑުެގާޕ ޓީ ާވެްސާަވނީ ާމިހ ރު ާނުޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑަށް ާވެސް އެްއގޮތްވ ކަށް

ާދަ ާއަންނަމުން ާމިހ ރުާވެސް ާތައް ާފިއްތުން ާގިނަ ާވަަރށް ާދައްކ ތީ ާމަޖިލީހުގައި ާމިއުޅޭާވ ހަކަާމި  1310ނީ.ާއ ދެ،ާދަންނަވަން

ާރެވެނިުއާ ާނޫނިއްޔ  ާތަޢ ރަފްކުރަން ާޓެކްެސއް ާސަރުކ ރަށް ާހިނދެއްގަިއ ާކޮންމެ ާނުެޖހިގެންދ  ާދެކޮޅު ާސަުރކ ރު އަކީ،
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ާ ާވަގުެތއްަގއި ާކޮންެމ ާބޭނުންވ  20ާާއިތުރުކުރަން ާއަޅުގަނޑ25ާާުއަހަރު ާނުޖެހެއޭ ާއިތުރުކޮްށދޭކަށް ާމުއްދަތު އަހަރު

ާތިބީާދަންނަ ާއެ ާބަޔަކު ާމަދު ާނިކަމެތިކޮްށފައި ާފަޤީރުކޮށް ާަބޔަކު ާއެަތއް ާތެރެއިން ާރަްއޔިތުންގެ ާމިރ އްޖޭގެ ވ ނީ.

ާހަމަާ ާއެމީހުން ާެވސް ާއަެނއްކ  ާއެތިބީ. ާފެލ ލައިގެން ާރަްއޔިުތން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޭރިގަނެގެން މުއްސަނދިކަން

ާޤަ ާއަުޅގަނޑު ާދޭން ާުފރުޞަތު ާމި ާކުރ ކަށް ާދެކޮުޅާމުއްސަނދި ާސަުރކ ރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނޫން  1315ބޫލެއް

ާޕޮލިސީތަކ އިާސަރުކ ރުންާ ާހޯދުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާކަނަޑައޅ  ާޓެކްސް ާވަގުތެއްަގއިާސަރުކ ރަށް ާކޮންމެ ނުޖެހިގެންދ 

ާޢިއް ާުނޖެހޭ ާއިތުރުކޮށްދޭކަށް ާމުއްދަތް ާބަދަލުަގިއ ާއޭގެ ާޖެހޭނީ. ާތަބ ވ ން ާަގވ އިދުަތކަށް ާރައީސް.ާކަނޑައަޅ  ޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑުާމަޖުބޫރީާޙ ލަތެއްަގއިާޕ ޓީގެާމެންބަރަކަށްވ ތީާމިައށްާވޯޓުދޭނަން.ާއެކަމަކުާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުވެގެންާދޭާވޯެޓްއާ

ނޫންާއެއީ.ާއަުޅގަނުޑާމިއަށްާވޯޓުާދިނުމުަގއިާރުހިގެްނާއަުޅގަނޑުާހިތުންާޤަބޫލުކުރ ނަންާމިާރިސޯޓްތަކުަގއިާުމއްދަްތާ

ާއިތުރުކޮށް ާކުރ ނަމަ. ާމިކަން ާހުރިގޮތަކަށް ާމަންފ  ާރައްޔިތުންނަށް ާރ ްއޖޭގެ ާމި 15ާާދިނުމުގައި  1320އަހަުރ25ާާއަހަރު

ާެއްއާ ާފައިދ  ާެއްއވެސް ާރަްއޔިތަކަްށވ  ާެއއް، ާފައިދ  ާެއއްެވސް ާައކީ. ާަފއިދ  ާަރްއޔިތަކަށްވ  ާކޮބައިތޯ އިތުރުކޮށްދިނީމ 

ާފަޤީ ާވަނީ. ާމުއްސަނދި ާމީހުން ާމުއްސަނދިވ  ާހަމަ ާމީހަކުާނެތް. ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާފަޤީރުވަނީ. ާމީހުން ާވ  ރު

ާ ާއިން ާރ އްޖެ ާމި ާއެބަޖެހޭ.100ާާމުއްސަނދިވީމ  ާބަލަން ާޙަޤީޤަތް ާިމ ާއަުޅގަނޑުމެން ާފަޤީރުވަމުން. ާދަނީ މީހުން

ާވެސް ާކުރީދުވަހު ާހުރި. ާވ ަހކަ ާގިނަ ާވަރަށް ާހުރި ާދަްއކަން ާއަުޅގަނޑު ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިފަދަާ ާޖެހިފައިވަނީ. ާމަްއސަލަ ާއަުޅގަނޑ އި ާއޮެވގެން ާޮގއްސަ ާަވގުތު ާޕ ޓީގެ ާވ ހަކަަދއްަކިއގެން  1325އަޅުގަނޑު

ާެއއްާޕ ީޓގެާބަަޔކުާ ާައޅުގަނުޑާމައްޗަްށާނުކުެރވޭވަުރގެާދަުއވ  ާވަނީ ާއަުޅގަނުޑާޕ ޓީންާމިހ ރުާވެސް ވ ހަކަތައްަދއްކ ތީ

ާއަ ާފޮނުވަިއގެން ާޝަރީޢަތަށް ާތިބެގެން ާއަްށާއަޑީ ާޕ ޓީ ާއަޅުގަނުޑގެ ާއުެޅނީ. ާދަުއވ ކުުރވަިއގެން ާަމއްޗަށް ުޅގަނޑުގެ

އަޅުގަނޑުާހަނދ ންކޮށްލަދޭންާބޭނުންވަނީާމިާފުރުޞަތުަގއި،ާޙައްުޤގެާމަުގަގއިާައޅުގަނޑުާވ ހަކަާެދއްިކއަސް،ާަޙއްުޤގެާ

ފަށްާއަުޅގަނޑަށްާހަމަާެއްއވެސްކަމެްއާމަގުަގއިާައޅުގަނޑުާވ ަހކަާެދއްިކއަސްާތިބޭފުޅުންނަށްާޝަީރޢަތ އިާޤ ނޫނ އިާޚިލ 

ާ ާވ ހަކަދަްއކ ތީ ާޙައްޤު ާމި ާއެްއޗެހި ާދައުވ ތަކ އި ާނުޙަްއޤު ާތިބެގެން ާބަޔަކު ާައޑީަގއި ާސަުރކ ރުގެ  1330ކުރީމ ާނުކުރެވޭނެއޭ.

ާނޫން.ާއަޅުގަނޑަީކ،ާހިތްވަރުާވެސްާާމީހެއްާނޫން.ާޖެހިލުންާވެސްާވ ނެާމީހެއްާވެސްާއަޅުގަނޑަކީާޑަެރކޭާވެސްާީހވ ނެ

ާ ާމީހެއް. ާާވެސް ާކެރޭ ާމީހެއް. ާބިލުގައިހުރި ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާވެސް ެވްސާާކުރިމަތިލ 

ާދަްއކަން ާވ ހަކަތަާއަޅުގަނޑު ާދެއްކެންހުރި ާވ ަހކަ ާގިަނއޭ. ާވަރަށް ާއެބަުހއްޓޭ.ާާއް ާވެސް ާތަޖުރިބ  ާއެބަހުއްޓޭ. ވެސް

ާއަޅުގަނޑުެގާ ާައޅުގަނޑުާފިާނަމަވެސްާމިާސަބަބަށްޓަަކއި ާވ ތީާއ އިާައޅުގަނޑުގެާޕ ޓީާތެރެއިން ާއިްސާއްތ ލ ފައި ޕ ީޓގެ

ާ ާސަުރކ ރަްށ ާމައްސަލަ ާއަުޅގަނޑު ާތިބެގެން ާައޑީަގއި ާބަޔަކު ާވ ީތވެ ާވައްދ ފައި ާޝަރީޢަތަްށ ާވ ތީ  1335ދައްކަންާވައްދ ފައި

ާތެރިާރަީއސް.ާތްައޅުގަނޑުާމިހ ތަނުންާކުރުކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަހުރިާވ ހަކަާނުދެއްކޭނެތީވެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  ާހިނގަމުން ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބައިާމިހ ރު ާބަހުސްގައި ގަތުމަށްާޑައިާވެިރވެވަާދ 

ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްެތރި ާމިއަރުވަީނ،އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު  1340ނގުަރއިދޫާއިާނޑު

ާޙަމީދަށް.هللاާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫނުާޢަބްދު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 99/2ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާޓޫރިޒަމ ބެހޭ ާއިޞްލ ޙ2ާުދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވަނަ

ާތަޅުމުަގިއާގެނައުމުާ ާމި ާބިލު ާގެ ާބޭނުންތަބިލ އިމެދު ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާަވގުުތގައި ާބަހުްސކުރެވެމުންދ   1345ާވަނީޅުމުަގއި

ބިލަކީާސިޔ ީސާވިސްނުެމްއގަިއާސަރުކ ރުންާަލއްވ ަފއިވ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާބިެލއްާކަމަްށވަންޏ ާެއއީާިސޔ ސީގޮތުންާާމި

ާބި ާކަހަލަ ާވ ެނ ާސަރުކ ރަށް ާނަޒަރަކުންލެކޭމަންފ ތަކެއް ާިއޤްތިޞ ދީ ާއެކަމަކު ާބޮޑެިތާާ. ާވަރަށް ާކަމަށްވަންޏ  ބަލ 

ާ ާރ އްޖޭގެ ާއިްޤތިޞ ދަށ އި ާރ އްޭޖގެ ާގޮންޖެހުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާދިމ ވ ނެގެއްލުންތަެކއް ާމިާަރއްޔިުތންނަށް ާބިލެކޭ.

ާ ާައޅުގަނޑު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާބަލ އިރު ާކަންަތއްތަކަށް ާބަެއއް ާމިއަހަުރގެާާއަހ ލަންބިލުގެ ާުސވ ލަީކ، ާއެއް ބޭނުންވ 

ާހުށަހެޅުއްިވއިރ2010ާުާބަޖެޓް، ާމަޖިލީހަށް ާމި ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ާވ ަހކަވަނަ  1350ާާމިބިލުގެ

އެއްާނެތް.ާާއިޝ ރ ެތްއވެސްާކުރަްއވ ފަާދަާބަދަލެއްާގެންނަވ ާވ ހަކަިއގެއެއްާނެތް.ާމިފަާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާގެންނަވ ފަ

ާާރިޒޯއަދި ާއަދަދު ާކުީލެގ ާލިބޭ ާޓްތަކުން ާއ މްދަނ2010ާާީބަޖެޓް ާއިތުރު ާއަދި ާަބޔ ންކުުރވ ފަިއވ އިރު ާފޮތުގައި އެްއގެ

ާވެްސާބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިުރާޖީ.އެސް.ޓީތަޢ ރުފުާ.އެސް.ޓީސަރުކ ރުންާހޯދުމަށްާޖީ ންވ ާއ މްދަނީެއްއާންާލިބެކުރުވ ާވ ހަކަ

ާނެތްކަމަކީާއ މްދަނީާމަދުވެގެންާދ ނެާވ ހަކައެއްާެއްއގޮތަކަށްާެވސްާފ ހަގަކުރައްވ ާކުރިންާކުލިންާލިބެންވ ާލިބޭއިރުާއޭގެާ

 1355އެއްާެއީއާާބޮޑުާޒިންމ ާކުިރއަށްާބަޖެޓްާރ ވ އިރުާވަރަށްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާސުވ ލެކޭ.ާައޅުގަނޑުގެާނަޒަުރގައި

15ާމިާބަޖެޓްާފޮތުގެާގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާފުރިހަމަާގޮތުގައިާމަޢުލޫމ ތުތައްާޚިއްޞ ާކޮށްދެްއވުން.ާއަދިާއަޅު

ާޞަ ާދައުފްޙ ވަނަ ާއެބަޮއވޭ ާވިދ ުޅެވފައި ާދެމެހެއްޓެނިިވގޮތެްއގަގައި ާމިހ ރަށްވުރެ ާޙ ލަތު ާބަޖެޓް ިއާލަުތެގ

ގޮެތއްަގޭއާާގޮެތއްަގއިާހޯދ ާއ މްދަނީާހޯދުންާދޫކޮށްލުން.ާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ނީާެއޑްހޮގްތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއާެއޑްހޮްގާ

ާމައްސަލަ ާހިތުްނާާމިބިލުގެ ާއަުޅގަނޑު ާކަަމށްވަންޏ  ާކުުރވ  ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާމިއައީ. ާވަދެގެން ާމަޖިލީހަށް ެވސް

ާއިޤްތިޞ ދުާ ާރ އްޖޭގެ ާއޮތް ާކުިރއަްށ ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާރަްއޔިތުންނަކަްށ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި  1360އަޅުގަނޑު

ާވަޒަންކު ާގޮެތއް ާފަރ ތްތައްާކުރިއަށްދ  ާިއންވެސްޓްކުރ ނެ ާއިޤްތިޞ ދު ާރ އްޖޭގެ ާކަމަށްވަންޏ  ާމިހެން ާނޭނގޭނެ. ާރ ަކށް

ާ ާވެސް ާއިޤްިތޞ ދ އިއަދި ާާރ އްޭޖގެ ާކުަޑވަމުން ާއިތުބ ރު ާޤަބޫުލކުާދޭތެރޭަގއި ާއަުޅގަނޑު ާޒިންމ  ާމިކަމުެގ ރ ާދ ނީ.

ާ ާއެބަޖެޭހ ާނަންގަވަން ާގޮތުަގއި ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާމިބަޖެޓް ާނުގެންގުޅުއްިވާމިކަމުގައި ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވިސްނުން

ާނަންަގވަން ާއެބަ ާޒިންމ  ާމިކަުމގެ ާފަރ ކަމަށްޓަކައި ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ުރގެ ާޖީ.ެއސް.ޓީާތްތައްޖެހޭ ާފޮތުގައި ާބަޖެޓް ާމި .

 1365ާންާފ ހަގަކުރަްއވ ފައިޅުމުަގއިާެމންބަރުބިލުާހުށަހެާްއގެާވ ހަކަާަދއްަކވ ފަިއވ އިރުާމިނުވަތަާޖެނެރަލްާސައިންްސާެޓކްސެ
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ާމި ާޖީ.އެސް.ީޓއ އި ާާއެބަހުރި ާގެނަބިލ އި، ާއިޞްލ ޙު ާުކއްޔަށް ާތ ށިވެގެންދ ނޭ. ާެއކުެއކީަގިއ ާބިލ އި ާމިާއުުމގެ އަދި

ާ ާފަސްވެ ާމިޤ ނޫނު ާފަށ ނީ ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާއެބަޮއވޭ ާބަޔ ންކުަރއްވ ަފއި ާދިވެހިބިލުގައި ާތަޞްދީޤުކޮށް

ާެގޒެުޓގަ ާސަރުކ ރުގެ ާތަންތަނުންާޚިދުމަތްާޓޫރިސްޓުާޝ އިުޢކުރުމަށްފަހު،އި ާވިްއކ ާދޭ ާޚިދުމަތ އި ާައގުްނާާދޭ ތަކެތީގެ

ާޓެކު ާފ ސްވެާބެހޭާނެގުމ ސް ާޤ ނޫނު ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިާ،ގޮތުްނ ާޤ ނޫނު ސަރުކ ރުގެާާެއ

 1370ހައެއްުނވޭާމިޤ ނޫނުާއަދިާތަޞްދީޤުާކުރުމުންާއެާދޭާނެއްއަުޅގަނޑުމެންނަކަށްާމިައުކންާކުރުމުންެނވެ.ާގެޒެުޓަގއިާޝ އިޢު

ާޢަމަލު ާބުނ ގޮތަށް ާެޓްކސެޤ ނޫނުގައި ާއެ ާނުވަތަ ާފަށ ނީ ާުދވަސްފަހުންާކުރަން ާއަހަރު ާިކތައް ާއޭެގ ާފަށ ނީ ާނަގަން އް

ާބަދަލެ ާބޮޑު ާއ މްދަނީ ާގެނެ ާބަދަލުތައް ާމިކަހަލަ ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާމިާތަޞްދީޤުކުރ  ާގެނެވޭާކަމެއްާނޭނގެ.ާއެކަމަކު އް

ާއެއީާވަރަކަމަށްވަންޏ ާާއަޅުގަނ ާހިުތން ާމަޢުލޫމ ތައްާާށްޑު ާފަންނީާރޮނގުންާނުވަތަ ާެވގެންދ ނެ.ާމީގެ ާެގއްލުެމއް ބޮޑު

ވެސްާވަރަށްާާހުށަހެޅުމުގައިާހުށަހަޅުްއވ ާިދވެހިރ އްޭޖގެާރަށްރަށުގެާަސއިޒްާވަޒަްނުކރ ާކުރުމުގައިާމިސައިޒްާބަލ ލ އިރުާ

 1375ވަަނާމ އްދ ގައިާހުށަހަޅުްއވ ަފިއ7ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިވ ާއްާއެބަހުރި.ާއަޅުގަނޑަށްާފ ހަގަކުެރވެނީާކެއުނދަގޫާކަންަތއްތަ

ގޮތުަގއިާވ ްނވީާާެއއީާއަުޅގަނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތަކަށް.ވަުމންދ ާކުޑަާމިވ ާކުލިާމިވަނީާބިމުގެާަސިއޒްާބޮޑުިވވަރަކަށްާކުލިާ

ާސިނ ޢަތެ ާމިކަހަލަ ާޚ އްަޞކޮްށ ާނޫން. ާގޮތެްއ ާެވސް ާެއއްގޮަތކަށް ާއްަގިއ ާއުސޫެލއްކަަމކަށްާމިީއ ޤަބޫލުކުރެޭވ

ާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމީގެ ާނުފެނޭ. ާވެގެންދ ނީއަޅުގަނޑަކަށް ާމައްސަަލައކަށް ާގޮުތގަިއާާފުރަތަމަާއެއް ާސައިެޒއް ާރަށުގެ ވެސް

ާ ާމިވަނީ ާަލއ1ާްފ ހަގަކުރެވިަފއި ާއެީއ ާއަކަމީޓަރު 10ާާކަ ާބަލ ެހކްޓަރު. ާިރޒޯޓްތަކަްށ ާރ އްޭޖގެ ާގ ތްގަނަޑކަށް 68ާއިރު

 1380ހެކްޓަރުާހަމަނުވ ާރަށްރަށަށ10ާާްއަދަދުގެާއެހެންވީމ ،ާާހެކްަޓރުާހަމަވ ާނުވަތަާހަމަނުވ .ާމ10ާިވަރުާރިޒޯޓްާުއޅޭނެާ

ެހކްޓަރަށ40ާާްއެއްާނެތް.ާދެންާބޮޑެތިާރަށްަރށަށްާބަލ އިރުާާފ ހަަގކުރަްއވ ފަދޭަހވެފަާއެއްާނެތް.ާާމިއަކުވެސްާާެތއްވ ގޮ

ާބޮ ާވުރެ 7ާާުޑ ާލުެޔްއާރަްށ ާއެހ ބޮުޑ ާގޮތުން ާކުީލގެ ާބިލު ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާައސްލު ާރަށްރަށަށް ާމި ާމިއީ އޮންނަިއރު

ާއެކަ ާއެންމެ ާނަޒަުރގަިއ ާއަުޅގަނުޑގެ ާޖެހުމަކީ ާދ ންޖެހޭ ާލިިބގެން ާރ އްޭޖގެކުއްލިައކަށް ާނޫން. ާގޮެތއް ބިމުެގާާީށގެންވ 

ާހުރި ާޙ ލަތު ާަރށްރަށުގެ ާބަލ އިރު ާހުރިގޮތަށް ާތިމ ެވއްޓަޙ ލަތު ާއަދި ާަބލ އިރު ާޤުގޮތަށް ާބަލ އިރު ާށް ާވަސީލަތްަތއްދުރަތީ

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާހިުތން ާއަުޅގަނޑު ާނެގުމަކީ ާކުލި ާނިސްބަތުން ާބިމުގެ ާވަޒަންކޮށް ާބިމަށް ާހަމައެކަނި  1385ބަލ އިރު

ާ ާގޮމީގައި ާއެކި ާސައިޒް ާބިމުގެ ާެއބަހުރޭ ާފުރުޞަތުތައް ާއަދި ާބަދަލުެވގެން ާވެސް.ދިއުމަާތްގޮތަށް ާފުރަތަމަާާށް އެންމެ

ާއަޅުގަނޑު ާކަނޑަައޅ އިުރ ާސައިޒް ާަކނޑައެބިމުގެ ާއަދި ާބަޔ ންކުެރވިފަމެންނަކަށް ާރަށެްއގެާާިޅގެން ާރ އްޖޭގެ ާނެތް ެއއް

ާއެބި ާކިހިނެއްތޯ. ާނިންމ ނީ ާސައިޒް ާނުވަތަމުގެ ާަލއިނުންތޯ ާވެޖިޓޭޝަން ާނުންތޯ.އީ ާލައި ާވަރަށްާާާލޯވަރާޓައިްޑ މިއީ

ާތަފ ތުތަ ާރަބޮޑު ާއަނެއް ާރަުށން ާއެއް ާހުންނަކެއް ާކަާށަށް ާބަލ ފައި ާޮއއިވަރަށް ާއަދި ާއޭރުންާމެއް. ާސައިޒް ރަށުގެ

ާއަންނ ނެ.ާާބަދަލުވެގެން ާމައްސަަލތަކެއް ާތަފ ތު ާކިތަންމެ ާއަިދާާމިމިކަހަލަ ާދ ނެ. ާހިމެނިގެން ާކަނަޑއެުޅމުގައި  1390ަސިއޒް

ާޤަބޫލުކުރ  ާރަށެާއަޅުގަނޑު ާރ އްޖޭގެ ާހަމައެކަނި ާސައިގޮތުަގިއ ާޓެކްސެއްގެ ާޓޫރިަޒމްގެ ާބަލ ފައި ާޓޫރިޒަމްެގާއްާޒަށް ،

ާޓެކްސެ ާބޭލޭންޑް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާކަަމށްވަންޏ  ާނަގ  ާޕްރޮޑަކްަޓކީާއް ާޓޫރިޒަްމގެ ާރ އްޖޭގައި ާއެއީ ާއިންސ ފެއް.
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ާސައިޒަކަށްާ ާރަށުގެ ާކުރެވޭާއޮންނަާކޮންމެހެން ާމ ހައުާވެލިއު ާރަށެްއގެ ާއެ ާނޫން. ާރަށެއެްއޗެއް ާއެ ާއޮންނަާްއގަާލ އި އި

ވަރަށްާބޮޑުާާސްާއެާރަށެްއެގާބިމުގެާއަގަށްދުރަތީާވަސީލަތްތައްާވަަށއިގެްނވ ާވެިށާއޮތްގޮތަކީާވެތަނ އިާއެާރަށެއްގެާޤު

 1395އ ބިޓަީރާބަދަލެއްާއަންނ ނެާކަމެއް.ާމިަކހަލަާއެއްެވސްާކަމަކަށްާރިޢ ަޔތްާނުކުރައްވ ާހަމައެކަނިާަސިއޒަށްާބަލ ފައިާއަދިާ

ާ ާބަލ ގޮތަކަށް ާަކނޑައަޅ ފަިއ ާަނގަްނާާސަިއޒް ާުކއްޔަށް ާމިކަހަލަ ާޮބޑު ާވަރަށް ާމިީއ ާބަލ ފައި ާަސިއޒަށް ކަމަކަށްވަންޏ 

ާ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެނީ. ާއަޅުގަނޑު ާނޫންކަމަށް ާއުސޫލެއް ާރަނގަޅު ާގޮުތގަިއ7ާާނިންމުމަކީ ާމ އްދ ގަިއވ  ަވނަ

ާ ާއަސ ެސއް ާުގޅުންހުރި ާއ އި ާރ އްޖެ ާމި ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިގޮތުންާއެްއވެސްކަހަލަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަުޅގަނޑު ާކަމަށް ނެތް

އަޅުގަނޑުާެއްއގޮތަކަށްާވެސްާމިއަކަށްާތ އީެދއްާނުކުރަން.ާރ އްޖޭަގއިާއެާރަށްރަށްާއޮންނަާސަރަޙައްދަށ އިާއެާރަށެްއގެާ

 1400ާއަުޅގަނޑަކަްށާމ ހައުލ ،ާއެާރަށެއްގެާޤުދުރަީތާވަސީލަތްތަކަށްާވެސްާރިޢ ަޔތްކޮށްފައިާނޫނީާކުއްޔަށްާނެންގޭނެާކަމަކަށް

ާ ާބޭނުންަވނީ ާބަަލއިލަން ާައޅުގަނޑު ާދެން ާނުކުރެވޭ. 50ާާޤަބޫލެއް ާފުރުޞަެތއް ާމުއްދަތެއ50ާާްއަހަރުގެ އަހަރަށް

ާަގއިާ ާމިޤ ނޫނު ާޫދޮކށްލައްވ ގޮތަށް ާމަތީން ާގޮެތއްގެ ާނިންމަވ  ާޓޫިރޒަމް ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާދެޭވާފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަށް

ާޤަބޫާ ާއަުޅގަނޑު ާއޮތުން. ާމިާއޮތް ާއެހެންވީމ  ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާނޫން. ާގޮެތއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ލުކުރ ގޮުތގައި

ާމިއަްށވުެރާ ާގެންދަވ  ާައނބުރ  ާއަލުން ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާމި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާފ ހަގަކޮށްލ  ނުކުތ ތައް

ާފެންނ  ާވ ނެކަމަށް ާރަނގަުޅ ާހުށަހެޅުއްވުްނ ާކުަރއްވ  ާރިޢ ޔަތް ާއަށް ާުޝކުރިްއޔ ާފުރިހަމަ ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ަހކަ  1405ތީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާެމންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި

ާޓޫިރޒަމ ބެހ99/2ާާޭވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙުމަތު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދެ ާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސަުރކ ރުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިިބލު ާއ ދެ، ާބިލު. ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު  1410ވަނަ

ހުށަހަޅައިާދެއްވީތީާއެކަމަށްަޓަކއިާސަރުކ ރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިަކމ އެކުާޝުކުރުާދަންަނވަން.ާއ ދެ،ާމިހެންާމިދަންނަވ ލަންާ

ާއަށް ާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ާމިހ ރު ާމިބިލަކީ ާމިާމިޖެހުނީ ާތަރައްޤީވެފައިވ  ާއަދި ާއަންނަ ާކުރިއަރަމުން ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާއަދި

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާފަދައިން ާއެނގިަލއްވ ނޭ ާއ ދެ، ާވ ތީ. ާބިލަކަށް ާބޭނުންވެފައިވ  ާކޮންމެހެން ާއަށް އިންޑަސްޓްރީ

ާފަތުރު ާއިންޑަސްޓްރީން ާމި ާހުރީ ާއަރ ފަިއ ާކުރިއެރުމެއް ާކޮންމެ ާކުރިއަރ ފައިވ  ާއިންާމިހ ހިސ ބަށް ާދ އިރ  ވެރިކަމުގެ

ާކޮންމެާ ާއަދި ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާއިން. ާފައިދ  ާލިބުނު ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ އްމު ާއަދި ާއިން ާފައިދ  ާލިބުނު  1415ސަރުކ ރަށް

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާބަލައިލިޔަސް ާއެހެންކަމަކަށް ާތަޢުލީމަށްާބަލައިލިޔަސް ާބަލައިލިޔަސް ާބަލައިލިޔަސްާޞިއްޙަތަށް ދިމ ލަކަށް

ާއި ާެއްއާޓޫރިޒަމްގެ ާއައިސްފަ ާމިހ ހިސ ބަކަށް ާކުިރއެރުމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫންގޮތަކަށް ާފައިދ އިން ާލިބުނު ްނޑަސްޓްރީން

ނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުެމންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޓޫރިޒަމްާިއންޑަސްޓްރީންާކޮންާކަމެއްތޯާވީާމިހެންާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާރައްޔި ާޙަޤީޤަތް ާމި ާއިންޑަސްޓްީރާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ އިރު ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާއެބަޖެހޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހ މަކޮށްދޭން ތުންނަށް
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ާިމއޮންނަނީާ ާައއިސްފައި ާކުރިއެުރމެއް ާހުރިހ  ާައއި ާއަށް ާިދވެހިރ ްއޖެ ާއަިއސްގެން ާމިހ ހިސ ބަށް ާގޮތ އި ާއަިއ  1420ފެށިގެން

ާއިންޑަސް ާޓޫރިޒަމް ާއަުޅގަނޑުހަމަ ާއެކަނި. ާދިވެޓްރީްނ ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާކުރިއެުރވުމަށްޓަަކިއާމެން ާޓޫރިޒަމް ހިރ އްޖޭގެ

ާ ާދޫކޮށްފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާބަލ ލަންޖެހޭ.68ާާއަޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާރަށްތޯ ާކިތައް ާހުޅުވުނީ ާތެރެއިން ރަށުެގ

ާނެގުމ ،ާ% ާޑިޔުޓީ ާއިންފޯޓް ާޖެހުމ ، ާކުލި ާބޮެޑތި ާއެއީ ާމިވީ. ާމިހެން ާކީއްެވެގންތޯ ާރަށް. ާދެތިން ޓެކްްސ15ާާއެންމެ

ާނޫނިއްޔ ާނެ ާނ ންނ ނެ ާމީހުންނަށް ާހިތްވަރު ާއިންވެސްޓުމަންޓުގެ ާއަދި ާނުގުޅޭ ާއިންެވސްޓުމަންޓ  ާއެތައް ާމިފަދަ ގުމ 

 1425އިންވެސްޓުާކުރ ނެާމީހުންާމިތަނަށްާނ ންނ ނެާގޮތްތަކެއްާައޅުގަނޑުމެންނަށްާހެދިފައިާވ ތީ.ާއަުޅގަނޑުާއެދެނީާމިާބިުލާ

ާދިވެހިރ އްޖޭ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމި ާފަތުރުެވރިކަމަށްޓަކ ، ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާަރއްޔިތުންނަްށޓަކ ، ގެ

ތަރައްޤީއަށްޓަކ ،ާމިާބިލުާބަލައިގަތުމަށް.ާމިާބިލަށްާކުދިާިއޞްލ ޙުާގެންނަންާޖެހުނުާކަމުގައިާވީާނަމަވެސްާމިާބިލަީކާ

ާއަދި ާއ ދެ، ާިބލެއް. ާބޭނުންވެފައިވ  ާކޮންމެހެން ާމިއަދު ާބޭނުންވޭާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު

ާއޮންނަނީާ ާނޫން.ާއިސްލ މްދީނުަގއި ާމީހެއް ާކޮށްދޭނެ ާކަންަތއްތައް ާމީހުންނަށް ާދައްކަިއގެން ާމީހަކީ ާކޮންމެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދައްކ އިގެންނެްއާ ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމަ، ާދޭން. ާފަޤީރުންނަށް ާގޮތަށް ާނޭނގޭ ާވެސް ާވ ުތން ާއެްއޗެއް ާދޭ  1430ކަނ އަތުން

ާނުވ ނެ.ާއަުޅގަނޑުމެންާމީ ާދެކިެގނެއް ާކަމުގައި ާމީހެއް ާދީލަތި ާހަމައެކަނި ާއެމީހަކީ ާމީހަކީ ާކޮންމެ ާދޭ ާއެއްޗެހި ހުންނަށް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާދިވެހި ާމިއަދުާވެސް ާމީހުންނަކީ ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާތިބި ާކުދިކޮށް ާއަދި ާިތބި ާބޮޑެތިކޮށް އިންޑަސްޓްީރގައި

ާލ ބަަތކެ ާަފއިދ ތަކ  ާގިނަ ާއެއްެވސްާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭނެ. ާހަނދ ން ާިމަވގުތު ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާބައެްއ. ާދެމުންދ  އް

ާުނވ ނެ.ާ ާނަގަިއގެންނެއް ާތެެރިއން ާމީގެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާކަންތައްަތްއ ާމި ާރުޅިވެރިކަމ ، ާހަސަދަވެރިކަމ ، ހ ލަތެއްގަިއ

ާ ާަރްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާބޭނުމަކަށްޓަކަިއ ާިސޔ ީސ ާހ ެލއްަގއި ާރަްއޔިތުންނެއްާއެްއވެސް ާދިވެިހ ާުނވ ނެ.  1435އޮުޅވަިއގެެނއް

ާއަދިާމޮޔަާެއއްާނޫން.ާއެމީހުންާވަރަށްާމޮޅު.ާދެނެާއެމީހުންނަށްާއެނގޭާކޮންކަެމއްތޯާމިާކުަރނީ.ާއެހެންވީމ ..

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިާ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާދަްއކަވަްނ ާވ ހަކަފުޅު ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިސްޓުާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރުންގެ އްޒަްތތެރި

ާޖެހެނީާ ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނުޑ ާދެން ާތަރުތީބުން ާލިސްޓުަގއިވ  ާއެ ާއެބަދޭ. ާލިެބމުން ާއަުޅގަނޑަށް  1440އިދ ރީމޭޒުން

ާދ އިރ ގެާ ާގަމު ާމެންބަރަކީ ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާދަްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޕީ.އޭގެ

ާއަުޅގަނުޑާޢި ާކުރީަގއި ާފެއްެޓވުމުގެ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުލްޣަފޫރު. ާޔޫސުްފ ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާ ާލިބިގަްނނ ނަން. ާއުފ  ާހަވ ލުކުރުމުގެ ާރިޔ ސަތު ާޖަލްސ ގެ ާރަީއސ ، ާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ެއކީާބަލަހައްަޓވ ާދެއްވިާކަމަށްޓަކ ާކަނޑިތީމުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުާވަރަށްާޤ ބިލުާކަމ އި

ާވަރަށްާ ާަވގުތުކޮޅު ާއިނުމުގެ ާރިޔ ސަތުަގއި ާމިއަދު ާދަންނަވަމުން،ާއަޅުގަނޑު ާއަޅުަގނޑުާޝުކުރު ާޙުސެއިނަށް  1445މުޙައްމަދު

ާއެޮޕއިންޓުމަންޓުތައް ާަބއެްއ ާެއއީ ާގެންދަނީ. ާމި ާކުރަމުން ާބޭނުން ާަބއްދަލުކޮށްަލއްވަްނާކުޑަކޮށް ާައޅުގަނޑ  ާބޭފުޅުން
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ާއަދިާ ާގަވ އިުދގައި ާވ ތީ،ާމަޖިލީހުގެ ާމީހަކަށް ާގެންދަންޖެހޭ ާކުރަމުން ާވެސް ާމަސައްކަތްަތއް ާވ ީތ،ާއެ އެދިަވޑަިއގެންފައި

ާފު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއޮތީމަ.ާއަޅުގަނޑު ާދީފަ ާިމާފުރުޞަތު ާމިގޮތަށް ރުޞަތުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާޕެނަލްަގިއާ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާރިޔ ސަތު ާއެއީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަުކ ާކުރިން، އެރުވުުމގެ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާބޭފުެޅްއ. ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާރިޔ ސަތަށްާهللا  1450ޔ މީނަށް

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު ާދަންނަވ ލަން. ާގެންދ ާވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ާކުރަމުން ާބަހުސް ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން .`ާ )

ާޔޫސުފްާ ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާައރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާދަށުން މައުޟޫޢުގެ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

ާ

 1455ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާރަ ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާކުރިންާ`. ާފެށުމުެގ ާދައްކަން ާވ ހަަކ ާފުރަތަމަ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، އީސް.

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާވަނ99/2ާާަރައީސަށް ާދެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ  ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާޚިޔ ލެއްާފ ުޅކޮށްލުމުގެާގޮތުންާ ާގެނައުމުެގާބިލުަގިއާއަުޅގަނޑަށްާވެސްާފެންނަ އަުޅގަނޑުާމިާތެުދވީ.ާއ ދެ،ާާއިޞްލ ޙު

ާ ާއުސޫލުތަުކަގިއ ާަހމަޖައްސ ފައިވ  ާމި ާނެގުމުަގއި ާކުލި 1ާާމި ާމީޓަރ ، ާއަކަ ާމީޓަރަށ2ާާްލަްއކަ ާއަކަ ލަްއކަ

ާގ ްތގަނޑަކަްށާ ާއެވްރޭުޖާރޭޓަކީ ާމި ާައގ6.7ާާުހަމަޖައްސަވ ފަިއވ  ާދަްށވަމުން ާައގު ާބިްނތަކަށް ާޮބޑެތި  1460ޑޮލަރު.ާެއގޮތުން

ާއެ ާގޮސް ާބިންތަކަށްާދަށްވަމުން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާމިހިރީ. ާދަށްކޮށް ާވެސް ާވުެރއް ާއެއަށް ާބިންތަކަށް ާބޮެޑތި ންމެ

ާޖެހޭނީ.ާ ާކަނޑަައޅަން ާައގުތަކޭ ާއެކި ާހިސ ބުން ާއެިކ ާބިްނތައް ާއިރު ާވ  ާކަނޑައެޅިަފއި ާުއސޫލުތައް ާނެގުމުަގއި ކުލި

ާކު ާަމސައްކަތް ާސިނ ޢަތުގައި ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާމިހެން ާކަމަްށާއަޅުގަނޑު ާދެވޭނެ ާޢިނ ޔަތެއް ާހަމަެއކަނި ރ އިރު

އަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުާކުރެވޭނީާހަމައެކަނިާމިާބިމުާކުލިންާކަމަށްާފެންނަނީ.ާއެއީާޚިދުމަތްާދިނުމުގައިާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާ

ާޢިނ ޔަތެ ާބޮޑު ާއެްނމެ ާެދވޭނެ ާއެމީހަކަށް ާޚިދުމަތުގަިއ ާެއ ާނަގ އިރު ާެއއްޮގތަކުން ާހަމަ ާއަުގ ާެދވޭީނާޚިދުމަތަކަށް  1465އް

ާބިމެްއާ ާއިން ާނުވަަތާމ ލޭ ާއަތޮޅ އި ާމ ލެ ާގޮުތގައި ާޤަޫބލުކުރެވޭ ާކަމަްށާފެންނަނީ.ާއަޅުގަނޑަށް ާކުލިން ާބިމު ހަމައެކަނި

ނަގ ާައުގގަިއާހއ.ާުނވަތަާހދ.ާންާބިމެއްާަނގ ކަށްާއެްއެވސްާމީހަކުާބޭނުމެއްާުނވ ނެ.ާއެީއާސަބަބަކަށްާވަނީާކޮންމެާ

ާއެާސިނ ޢަ ާވިޔަސް ާގުނަައކަށްާގޮތަކުން ާއެތައް ާައގު ާކަންަކމުގެ ާއެހެން ާޚަރަދުތަކ  ާކުރަްނޖެހޭ ާކުރުމަށްޓަކ  ުތާތަރައްޤީ

ާއެާ ާޓޫރިސްޓުންާނުވަތަ ާައންނަ ާއެ ާދ ާއިރުވެސް ާދެމުން ާޚިދުމަތް ާއެއ އެކު ާހަމަ ާކައިރިްނ.ާއަދި ާމ ލެ ާދ ނެ ބޮޑުެވގެން

 1470ަގޑިއިުރ3ާާގަިޑއިރުާުނވަތ2ާާަވޭާތަނެްއގެާބަދަލުަގއިާންާދެމިނިޓ5ާާުތަނުގެާޚިދުމަތަށްާއެދިގެްނާައންނަާމީހުންާވެސްާ

ދަތުރުކޮށްގެންާދ ންާޖެހޭތީ،ާއެާތަންތަނަށްާމީހުންާހޯދުމުގައިާވެސްާދަތިތަެކއްާހުންނ ނެކަމަށްާއަުޅގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާ

ާ ާކުރ  ާެއކަން ާކުރުމަކީ ާއެކަންކަން ާނަގ ިއގެން ާައގު ާެއގޮތަށް ާޮގތުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވެްސާއަޅުގަނޑަށް ފަރ ތަށް

ާރ އްޭޖގަިއާ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާައދި ާފެންނަނީ. ާއަުޅގަނޑަށް ާކަމެްއކަމަށް ާވެދ ނެ ާކުރިމަތި ާމައްސަލަަތކެއް ވަރަށްބޮޑެތި
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ހެދިފައިާހުރިާއެހެންާޤ ނޫނުތަކަށްާބަލ އިރު،ާމިސ ލަކަށްާިބމ ާބެހޭާޤ ނޫނުގައިާވެސްާބިމުގެާައގުާކުރުމުަގއިާރ އްޭޖގެާ

 1475ގުާކަނަޑއަޅ ފައިާވަނީ.ާމިސ ލަކަށްާމ ލެާއިންާބިމެއްާައގުާކުރ ާައގަަކށްާރ އްޖެތެރެއަކުންާބިމެްއާއެކިާދިމަދިމ ާއެކިާއަާ

ާނުކުރެވޭ.ާ ާއަގުަތްއާއަެގއް ާރަށްރަށުގެ ާހުރި ާބިންތައް ާބޮޑެތި ާއަދި ާބިންތަކ އި ާކުދި ާވެސް ހަމައެހެންމެ،ާރ އްޖެތެރޭގައި

ާބިމު ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކަމަކަށްާތަފ ތު. ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާެއހ  ާމިއީ ާކަނަޑއެޅުމުަގއި ާައގު ގެ

ާޤ ނޫނުގަިއާ ާމި ާއަދި ާކަނަޑއެޅުުމގައި ާއަގު ާބިންތަކަށް ާމި ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ. އަޅުގަނޑަކަށް

ާއަ ާމި ާދ އިރު، ާތައްޔ ުރވަުމން ާހިންގުމަށް ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާައޅުަގނޑުމެން ާދ އިރު ގުަތްއާކަނޑައެިޅގެން

 1480ކަނޑައެޅުުމގައިާއެާލ މަރުކަީޒާއުސޫލުންާހިންގ އިރުާއެާކަުއންސިލުތަކަށްާވެސްާކޮންމެެވސްާކަހަލަާބ ރެއްާލިބޭާކަހަލަާ

ާޤ ނޫނީާ ާމ ދަމ  ާއެއީ ާކަމެއްހެން. ާމުހިންމު ާހަމަ ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާދިއުމަކީ ާފަރުމ ވެގެން ާޤ ނޫނު ާމި ގޮތަކަށް

މިކަމުގައިާމަސައްކަތްކުރަންާބަލ އިރު،ާއެމީހުންނަށްާމިކަމުގައިާއެްއވެސްާއަެތއްާނުވަތަާހައިސިއްޔަތުާލިބިާއަތޮޅުތަކުްނާ

ާފަހުންާ ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާއޮތުމަކީ ާފަރުމ ވެފައި ާިމަކންކަން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާނުކިޔޭ ާބަހެްއ ާއެްއވެސް އެމީހުންނަށް

ާ ާމި ާދެން ާހަމައެހެންމެ، ާކަމެއްކަމަށް. ާދިމ ވެދ ނެ ާމައްސަލަތައް 8ާާޤ ނޫނުގެ ާމިއޮތް ާމ އްދ ގައި އަހަރަށ50ާާްވަނަ

ާ ާަމްއސަލަ. ާކުރުމުގެ ާއިތުރު ާިދުގ50ާާމުއްދަތު ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާެއއީ ާުމއްދަތަކީ  1485އަހަރުގެ

ާިވޔަ ާެއއީ ާހިނަގއިދ ނެ. ާނުެވ ާމުއްދަތަކަށް ާމ ބޮޑު ާމިކަން ާއިންވެސްޓަރުންނަށް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާެއއްާމުއްދަތެކޭ. ފ ރި

ާ ާސަބަުބން ާޭއގެ ާއިންވެސްަޓކީ ާކުރ  ާފުރަތަމަ ާއެމީހަކު ާއެކަންކަުމގައި ާބަލ ލ އިރު ާެއކަންކަނ50ާާްކުރަން އަހަރަށް

ާ ާހުންނަންޖެހިދ ނެ ާނުކޮށް ާމަރ މ ތެއް ާޭއގެ ާގޮސް ާއެކަުމެގ50ާާދެމިގެން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންީވމ ، ާވެސް. އަހަރަށް

ާލިބޭނެ.ާއެހެން ާފައިދ  ާބޮޑު ާއެށެްއކަާވަރަށް ާދިހަވަރަކަށް ާއިްނވެްސޓްތައް ާކުރެވޭ ާމިގޮތަށް ާގޮތެްއަގއި ނަމަވެސް،ާޢ އްމު

 1490އަހަރުާތެރެއިންާކަވަުރެވގެންާދ އިރު،ާމިީއާވަރަްށާބޮޑުާަފިއދ ާއެްއާލިބިގެންާދ ނެާކަމެއް.ާހަމައެހެންމެ،ާމިާމުއްދަތުާ

ާ ާމިއޮންނ50ާައިތުރުވެ ާމިހ ރު ާބަދަުލގަިއ ާއިުތރުވުމުގެ ާއިތުުރ35ާާާއަހަރަށް ާސިނ ޢަތަށް ާމި ާއޮުތމަކީ އަހަރަށް

އަހަރަްށ50ާާމީހުންތައްާނެރެާއިތުރުާމީހުންނަށްާފުރުޞަތުާލިބިގެންާދ ނެާކަމެއްކަމަށްާއަުޅގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ާމިާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނޫން. ާކަެމްއ ާކުރެވޭ ާތ އީދު ާެވސް ާެއއްގޮަތކަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރުމަކީ ާއިތުރު މުއްދަތު

އަހަަރށްާރަށްތައްާކުއްޔަށްާެދވޭާޮގތްާއޮތުމުންާމިާޤ ނޫނުގައިާއެހެންާއޮތުމަކީާމައްސަލަާއެްއ99ާާނޫނުއަސ ސީަގއިާޤ 

 1495ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާިމއީާެއއްގޮަތކަށްާެވސްާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުާކުރެވޭކަެމއްާނޫނޭ.ާމިާ

ާ ާމ8ާިޤ ނޫނުގެ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާމިީއާވަނަ ާބ ރުަތއް. ާއޮތް ާދީފައި ާއަށް ާމިނިސްޓްރީ ާކަނަޑއެޅުމުަގއި ާކުލި ބުނ 

ާކުލިާ ާކަނަޑއަޅ އިުރ، ާޤ ނޫނެއްަގއި ާއެއީ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭ ާތ އީދު ާވެސް ާއެއްގޮތަަކށް ާހަމަ އަޅުގަނޑަށް

ާނެ...ކަނޑައަޅ އިރުާއެާޤ ނޫނެއްަގިއާކަނޑައެޅެްނވ ނެާނެގޭާސ ފުާސީދ ާއަދަދުާއެނގިަފއިާއޮންަނންވ 

ާ

 1500ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ދިޔައީ.ާމަވެގެންާމިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާމަޢުޟޫޢުގެާދަށުންާޕީ.އޭާއަށްާކަނޑަެއޅިފައިާހުރިާވަގުތުާހަ

ދު.ާޝީބްރ ހީމްާރަދެންާއަޅުގަނޑުާލިސްޓުންާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއި

ާއ ދެ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާއޮތްާުފރުޞަތަށް.ާ

ާ

 1505ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 99/2ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނުގެ ާޓޫރިޒަމް ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ވަނ2ާާަގެ

ާ ާފުޅ  ާވަރަށް ާބިލަށް ާގެަނއުމުެގ ާބިލުާއިޞްލ ޙު ާމި ާއިތުރުން ާމީގެ ާއަދި ާމިދަްއކަނީ. ާވ ހަކަ ާޭބބޭފުޅުން ދ އިރ ެއއްަގއި

ާފުޅ ާ ާވަރަށް ާނުކުތ ތައް ާމައިގަނޑު ާމީގެ ާވަނީ ާޞ ލިޙް ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ހުށަހެޅުއްވި

ާފު ާވަރަށް ާވަނީ ާވެްސާވަކިން ާބޭބޭފުޅުން ާއެހެން ާއަދި ާފ ހަގަކޮށްަފއި. ާފ ހަގަކޮށްަފއި.ާދ އިރ ެއއްަގއި ާދ އިރ ެއއްަގއި ޅ 

ާވަނީާ ާއަދަދަކުން ާބޮޑު ާަވރަށް ާއިންޑަސްޓްރީ ާޓޫރިޒަމް ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާއަީކ، ާވ ހަކަ ާއޮްތ ާދަންނަވަން  1510އަޅުގަނޑު

ާއ ދެ،ާ ާގޮތެއް. ާސަލ މަތްކުރ ނެ ާދަރަނިން ާއިންޑަސްޓްރީ ާޓޫރިޒަމް ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާރަްއޔިތުން ާވެފައޭ. ދަރަނިވެރި

ާދ  ާޢަބްދުމުލަކު ާދައްކަވަމުން ާވ ަހކަފުުޅ ާއިއްޔެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއިރ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެާهللا ާވިދ ޅުީވ، ޔ މީން

ާއެގޮތަކަްށާ ާގެންނ ށޭ. ާމީހުން ާހަމައެކަނި ާމ ކެޓުން ާަހއިންޑް ާޓްރެންޑް، ާލަގްޒަރީ ާެޖހޭނީ ާސިނ ޢަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ާދިވެހިރ އް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނުވ ނެ ާސީ.ޑީ.ޖީާމިކަމެއް ާތްރޫ ާއިން ާލަންޑަން ާއަންނަނީ ާފަތުރުވެރިން ާއަްށ ޖެ

ާއަންނައިުރގަިއާ ާޤައުމުތަކުން ާޔޫރަޕްގެ ާމިއީ ާމިތަންތަނުން. ާފްވިޗީނޯ ާމަލްޕެންސަރ، ާފަރޓް، ާފްރެގް  1515އެއަރޕޯްޓ،

ާހުންނަނީ ާކްލ ހުގައި ާލަްގޒަރީ ާކްލ ހެއް. ާަލްގޒަރީ ާހަމައެކަނި ާެވސް ާެއްއގޮަތކަށް ާނުހުރޭ ނުވަަތ4ާާާފްލައިޓްަގއި

ާިއކޮނޮމީާ ާކްލ ސްތައް. ާއިކޮނޮމީ ާހުންނަނީ ާއިތުރަށް ާދެން ާހުންނަނީ. ާކްލ ހުގައި ާަފސް ާއެ ާޝީޓް ދިހަވަރަކަށް

ާދެންާ ާގެނެވޭނެހެންނެއް. ާފަތުރުެވރިން ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާހިެއއްނުޭވ ާއަުޅގަނޑަކަށް ާނަިއސް ާމީހުން ކްލ ސްތަކުަގއި

ާ ާވިދ ޅުވީ ާހަމަ ާއެބޭފުޅ  ާހަމަ ާއެންމެާއަނެއްކ  ާދޭންޖެހޭނީ ާހަމައެކަނި ާއިންޑަސްޓްރީ ާޓޫރިޒަމް ާމިހ ރު ިދވެހިރ އްޖޭަގއި

 1520ހަޔަސްޓްާބިޑަރާއަށޭ.ާއެންެމާމައްޗަށްާބިޑްާކުރިާބޭފުޅެކޭ.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާކަނަޑެއޅިގެންާޖޭ.ޑަބްލިުއާމެރޭޓަރާ

ާފަރ  ާކޮން ާއޮތީ ާބިޑް ާހަޔަްސޓް ާކުރީ.ާއެންމެ ާިބޑް ާކ ކުކަން ާެއއްކޮށް ާއެފަރ ތަކަްށާއ އި ާހުށަަހޅ ފައި.ާއެކަމަކު ތަކުންތޯ

ާއެކަންަތއްާ ާދީފައި ާުޓއަރސަށް ާޔޮޓް ާނުޙައްޤުން ާމުދ ތަކެއް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާހަމަ ާކުީރކީ. ާއެވޯޑް ނޫން

ާއެބިޑް.ާ ާއޮންނ ނީ ާހުަށހަޅ ފައި ާއަުޅގަނޑު ާެއއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާއިއްތިފ ޤެއް ާމިއީ ނިންމަވ ލެއްވީ.

ާގޯްސކަމެއްކަްނާއަޅުގަ ާއެއީ ާވެސް ާދެއްކުަމކީ ާކަމެއް ާހިމެނޭ ާމަޞްލަޙަތު ާއަމިއްަލ ާއެީއ ާހުށަހެޅީ. ާކުންފުންޏަށް ނޑުެގ

ާހަަމާ ާއިްނޑަސްޓްރީ ާފަތުރުެވރިކަމުގެ ާދަންނަވަނީ.ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމި ާއިންނެވީތީ ާތިތ  ާތިބޭފުޅ  ާިއއްތިފ ޤުން  1525އެނގިހުރެ

ާ ާތީ. ާބޭފުޅަކީ 11ާާހަލ ކުކުރެްއވި ާދިވެހިރ އްޭޖގެާރަށ އި ާދީ، ާަރށްތަކެއް ާަބއިވަރު ާއެަތއް ާނެތި ާތަރުތީެބއް އެްއކޮށް
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ފަތުރުވެރިކަމުގެާއިންޑަސްޓްރީާހަލ ކުކޮށްލިާބޭފުޅަކީާެވސްާިތއީ.ާމިހ ރުާދައްކަންާހުރިާވ ަހކަާވެސްާހަނދ ންާނެތިއްޖެ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަނޑުާވ ހަކަާކުުރކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

 1530ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާގ ތްގަނ ާަހމަ ާމިއޮތީ ާކަނޑައެޅިފައި ާމިހ ރު ާއައިޓަމަށް ާމި ާދެން ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބ ކީޝުކުރިއްޔ  އެްއާާޑަކަށް

ާވ ހަކަފު ާެއއްވެްސާބޭފުޅަކަށް ާތެރޭގައި ާމިނިޓުގެ ާެއއް ާހިތަށްއަރަނީ ާއަުޅގަނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާނުދެއްމިނިޓު. ެކވޭނެ.ާޅެްއ

ާމިަވގުތަށްާނިމުނީކަމަށްާބަލަންާއެބަޖެހޭ.10ާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާ

ާ

. ާީ1535ާތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ކޮމިޓ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާކޮމިޓީތަކ11ާުދ ންޖެހެނީ ާކަންކައަށް.ާއެއީ ާހުށަހަޅ  ާމިއޮތީާން ން.ާމިއަށް

ންާއެދެން.ާށްލަދެއްވުލީހުގެާަރއީސްާވ ަހކަދައްކަިނކޮށްާނިޒ ީމާމައްސަލަާެއއްާނުނެންގެވޭނެ.ާމަޑުކޮއެއްާގަނިޑއިރު.ާމަޖި

 1540ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާމިއޮންނަނީާއެކަމަށްާެއއްަގޑިއިރު.ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

10.1-ާާ ާެވސް ާއަނެއްކ  ާއެނބުރި ާއެހެންވީމ ، ާމިއަންނަނީ ާއ13ާައަުޅގަނޑުެމން ާދަށުން  1545އަޅުގަނޑަށްާާމުންޢ ންމީގެ

ާމި ާމަސައްަކތްތައް ާއެހެން ާއިތުރު ާމަސަްއކަތް. ާއިތުރު ާިވދ ޅުވެދެްއވަނީ. ާއޮތްގޮތް ާގެންދަން ާއަމިކަން ނެއްކ ާއަންނަނީ

ާއަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވެސްާމިާައއިޓަމްގެާިޑސްކަަޝނަށް.ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1550 

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:



 59 

ާަވގުތު ާމުޅި ާކަނޑަެއޅިފަިއވ  ާބިލަށް ާމި ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުކޮށްލަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަުޅގަނޑު ާހަާއ ދެ، މަެވާެއއްކޮްށ

ާކަމަކީ.ާ ާމިދެންނެވި ާނޫން.ާއެހެންވެއްޖެނިމުނީތޯ.ާމިހެން ާއަޅުގަނޑުާއެހެންނެއް ާއޯކޭ ާވަންޏ  ާމައްކަމަށް ސަލަާާނިޒ މީ

ާއަނބުރ ާގެންނަން.ާ

ާ1555 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަނުޑގެ ާއެީއ ާނުގަންނަން. ާބަލައެއް ާމައްސަލައަކަްށ ާނިޒ މީ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދައްާޝުކުރިއްޔ  ކ ާވ ަހކަ

ާކޮާ ާއިންތިޒ ރު ާވެސްާނިމެންދެން ާވަގުތު ާމުޅި ާޮއތް ާވ ހަކަދައްކަން ާއަށް ާމަޢުޟޫޢު ާމި ށްލެއްވިނަމަ

ާއެ ާދެއްވ  ާތި ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެްނވީމ ،  1560މަްށާއްބ ރުެލއްވުއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާިމާނެއްކ ާވެސްވޭތޯާމިބަލަނީާއަޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާދެންާއަޅުގަނޑުާއަުޅގަނުޑގެާޤ ނޫނީާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރެާ

ންމ ލ ފައިާމ ލަނީ.ާނި،ާއެހެންވީމ ،ާމިވަގުތަްށާއަޅުގަނޑުމެންާމިާއައިޓަމްާމިާނިންއައިޓަަމއިގެންާކުިރއަށްާދެވޭތޯ.ާއ ދެ

ާ ާއެްއަގޑިއިރު. ާމިއޮތީ ާމިކަމަށް ާކަންކަމަށް. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ާދ ންޖެހެނީ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިމިދެން ގެާއަދުާަވގުތަކު

ާނުާ ާހުށަހެޅިފައެއް ާެއއް ާއިތުުރާެއއްވެްސާމައްސަލަ ާދަްއކ ނެ ާދަށުން ާމަޢުޟޫޢުގެ ާމި ާއެހެންމަޢުޟޫޢުއަކުެއއް ވީމ ،ާވޭ.

ާމަސައްކަތް ާއެހެން ާމިޖެހެނީ.ާއިތުރު ާދ ން ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތަިއގެން ާއެހެން ާއިތުރު ާއަޅުގަނޑުމެން  1565ިރއަްށާކުތަަކއިގެން

ާއަނެްއކ ވެ ާއަޅުގަނޑުެގ ާހަދ އިރު، ާމިޖެހެނީ ާވ ން ާރުޖޫޢަ ާވ ސް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ ިއ ާމި ާޓޫރިޒަމްގެ .ާހަކަަދއްކަންމަ

ށްާމިާއ އިާހަމައައަޅުގަނޑުާހިތަށްއަރަނީާހަމަާތިންާހަތަރުާގޯޅިާއަަޅއިގެންާގޮސްފައިާވެސްާހަމަާއެނބުިރާމިާމައްސަލަ

ާޖެ ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާަގވ އިދު ާގޮއ ދެވުނީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމަޖިލީހުގެ ާކޮންމެވެސް ާކަންނޭނގެ ާބަލ ހޭ ލަން.ާތަކަށް

ާނަ ާގެންދެވުނު ާކުރިައށް ާޑިސްކަޝަން ާމި ާހަމަ ާނުކޮށް ާއިންޓަރެޕްޓް ާއަޅުގަނޑުމެން ާފަހަރު ާހަތަރު ާމިހ ރުާތިން މަ

ާ ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަްށ ާއަރުވަމުން ާައޅުގަނޑު ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެހެންވީމަ ާއ ެދ ާރަނގަޅޭ. ާމ  ާޓޫިރޒަމްއެހިތަށްއަރ   1570ާއީ

ދަނީ.ާރިއަށްާގެންލަށްާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުގެާޑިސްަކޝަންާވަގުތުާއަނެްއކ ާވެސްާމިާހަމަާކުބި

ާއަޅުގަ ާބަހުސް ާއިޞްލ ޙުގެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަރުކ ރުން ާބިލަށް ާޫޓރިޒަމްގެ ާއ ދެ، ާކުިރއަށް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނޑު

ާމިއަ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނުޑ ާމިހ ރު ާތެރެގެންދ ނަން. ާވަގުުތގެ ާފުރުޞަތުގެ ާއޮތް ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވެލިދޫރުވަނީ ާއިން

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންަދވަން.ާ

ާ1575 

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަ ާރަީއަސށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާއ ދެ،ާ`. ާދަންނަވަން. ާއެއް ާމަރުޙަބ  ާހޫނު ށް

ާއިޞްލ ޙ ިއާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫިރޒަމ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއޮތް ާކުރިމަީތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ



 60 

ާައޅުގަނ ާވ ކަމަށް ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާގެންނަން ާމިގޮތަށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާދަންނަވ ލ އިުރގަިއ، ާެއއްެޗއް ާގޮތުން ޑަށްާގުޅޭ

ާޚިދުމަްތާ ާއެކިއެކި ާޖެހޭ ާފޯރުކޮށްދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާހިންގުމަށ އި ާސަރުކ ރު  1580ޤަބޫލުކުރެވެނީ،

ާފިނޭންސްާ ާވެސް ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބަޖެޓް ާމިއަހަރުގެ ާައދި ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާބިލު ާމިފަދަ ާވިދ ޅުވެފަިއވޭ ާއަްށާމިނިސްޓަރު ާތަަރއްޤީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހޯދައިގެން ާއ މްދަނީ ާިއތުރު ާއައިސްގެން ތައް

ާޙަޤީޤަުތގަިއާ ާގެނައީ. ާމި ާބިލު ާމި ާދެކެނީ ާއަޅުގަނޑު ާެއގޮތުންަކމަށް ާކުެރވެއޭ. ާމަަސއްކަތެްއ ާއަްށ ާތަަރއްޤީ ރ އްޖޭގެ

ާކަމުގަާ ާވަސީލަތް ާއެއް ާލިބޭ ާެއއް ާއ މްދަނީ ާބޮޑު ާއެްނމެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާވެގެްނާވެސް ާއިންަޑސްޓްރީ ާޫޓރިޒަމް އިވ 

 1585ގެާކުރީކޮޅުެގާއަހަރުތަކުގައިާފެށުނުާއަމިްއލަާބައެއްގެާއިސްެނގުމ އިާއަިދާސަރުކ ރުގެާވެސްާއެހީަގއ70ާާިމިދަނީާމީގެާ

ާފަ ާވ ަދކޮށްލެވޭ ާލެވަލްަގއި ާދުނިޔޭގެ ާމިދެކެނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާއަިއސް ާތަަރއްޤީވަމުން ާފުޅ ެވގެން ަދާއުފެދިގެން

ާލިބެމުންާ ާސަރުކ ރަށް ާރައްޔިުތންނަށ އި ާފައިދ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާެއއިން ާއަދި ާޮއވެ ާެވސް ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ޓޫރިޒަމެއް

ާމިދަނީ.ާޙަޤީޤަތުގަިއާ ާދެކެމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާދ ތަން ާލިެބމުން ާއޯނަރުންނަށް ާތަންތަނުގެ ާއެ ާހަމައެހެންމެ ދ ތަން.ާއަދި

ާދަ ާކޮންމެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮސްަފއިާވެސް ާޓޫރިޒަމް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާވެސް ާދަރިއެްއގެ ާކޮންމެ ާދިވެހި ރިއެއް،

ާއަުޅގަނަޑށްާ ާބިލުން ާމިއޮތް ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ ާިއޞްލ ޙުތައް ާމި ާއ ދެ، ާޔަޤީން. ާފަޙުރުވެިރވ ނެަކން  1590އޮތްވަރ މެދު

ާނަން ާމިނިސްޓްރީގެ ާމި ާއަލަށް ާމިހ ރު ާއެްއކަމަކީ ާކަެމއް. ާތިން ާއެކަންާާފ ހަގަކުރެވެނީ ާވުމ ެއއްކޮށް ބަދަލުވެފައި

ާދޭާ ާއެ ާމިހ ރު ާރަށްރަށް ާއަދި ާގެނައުމ އި ާބަދަލުތަކެއް ާކުއްޔަށް ާދ  ާނަގަމުން ާމިހ ރު ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ފ ހަގަކުރަްއވައި

ާމިދަނީ.ާ ާފ ހަގަެވގެން ާއަުޅަގނޑަށް ާކަންތައްތައް ާތިން ާމި ާމައްސަލަ. ާދިނުމުގެ ާުމއްދަތަކަށް ާއިތުރު މުއްދަތަށްވުރެ

ާއެބަާ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަޅުގަނޑުމެްނ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަްނ ާައޅުގަނޑު ާދ އިުރގައި ާކުރިއަށް އެކަމަިއގެން

ާރިޒޯޓްތަކުންނ ިއާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެތަންތަނުން ާޤ ނޫނުގައި ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ރު  1595ވިސްނ ލަންޖެހެއޭ

އިާއަދިވެްސާޓޫރިަޒމްގެާދ އިރ ާއ ިއާުގޅުންހުރިާަކންތައްތަކުންާލިބޭާއ މްދަނީާއަދިާގެްސޓްހައުްސއިންނ އިާައދިާޔޮޓުންނ 

ާބޮުޑާ ާކިހ  ާއ އި ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާގެނެސްގެން ާއިޞްލ ޙު ާބިލުން ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިހ ރު އ އި

ާއޮތްތޯ ާގެއްލުމެއް ާނޫނީ ާއޮތްތޯ ާެއއް ާފައިދ  ާއުޅޭނެތޯ.ާޙަޤީޤަތުަގިއާވެސް ާމިދެންނެވީާާތަފ ތެއް ބަލަްނާޖެހޭނެ.ާމިހެން

ާހަމަާ ާމިއީ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ާއަުޅގަނޑު ާމިއީ ާއ ދެ، ާހޯދުން. ާއ މްދަނީ ާއިތުރު ާއެބަވޭ ާކަމަށް ާމަޤްޞަދެއް މިއީ

ާސެކްޓަރުން.ާ ާޕްރައިެވޓް ާގޮެތއްަގއި ާޚ ްއޞަ ާކ މިޔ ބެއް. ާހޯދިފައިވ  ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަސައްކަތުން  1600އެންމެންގެ

ާަދއްކ ާއެހެންކަމަށް ާވެސް ާއަބަދު ާޮއންނަނީ ާވެފައި ާމަޤްޞަދަކަށް ާވެސް ާއެންމެންގެ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ އިރުަގއި

ާދ އިރ އެްއގަިއާ ާފުޅ  ާވަރަށް ާއެހެންކަމުން ާމިއޮތީ. ާއިްނޑަސްޓްރީ ާމި ާއަތްމަތީަގއިއޭ ާބައެްއގެ ާމަދު ާއަީކ،ާވަރަށް ވ ހަކަ

ާަޝއު ާމިކަމަށް ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާކޮންމެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުން ާބައިވެިރވަން ާނޫނީ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ޤުވެިރވ 

މީހަކަށްާވެސްާމީގެާޙިއްޞ ާލިބޭގޮތަށްާމިާއިންޑަސްޓްރީާައޅުގަނޑުމެންާފުޅ ކުރަމުންާގެްނދަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންކަމަށްާ

ާ ާެނތި ާޝަރުެތއް ާެއްއވެސް ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނުޑ ާމުއްަދތަކަށ50ާްވ އިުރގަިއ ާދިުގ ާދިނުމުގެާާއަހަުރގެ  1605ރިޒޯޓްަތއް
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ާއަިދވެްސާ ާބަިއވެރިވުމ އި ާރައްޔިުތންގެ ާޢ އްމު ާޭއގައި ާހުށަހަޅ ފައި. ާޝަރުތުަތކެއް ާެއބައޮވޭ ާވެްސ ާކުީރަގއި ބަދަލުގައި

ައހަރަށްާދިނުމުގެާބަދަލުގަިއ50ާާހަމަާއެހެންާއެތަްއާބަިއވަރުާަކންތައްތަކެްއާއެަބއޮތް.ާހަމަާީސދ ާހަމަާކަނޑައެިޅގެންާ

ާމިކަންަތއްތައްަތްއާކިހިނެއްތޯ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާލިބޭ ާފައިދ ތަކެއް ާއިުތރު ާސަރުކ ރަށް ާއަދި ާމުޖުތަމަޢުއަށ އި ާވ ނީ، އޭ

ާުކޑަމިނުެގާ ާބޮޑުމިނަށ އި ާބިމުގެ ާމިދަނީ ާޑިޕެންޑްެވގެން ާުކލި ާމިހ ރުގެ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާދެން ާދިއުން. ބައްޓަންެވގެން

ާއަުޅގަ ާވ ިއރުގަިއ، ާއެހެންކަމަށް ާބިމުގެާމައްޗަށް. ާރަށުގެ ާހުސްއެކަނި ާއެނގޭ ާވެސް ާެއންމެންނަށް  1610ނޑުމެން

ާއެއް.ާ ާދަނީ ާހޯދަމުން ާއ މްދަނީ ާދޫކޮށްގެްނ ާކޮޓަރިތަްއ ާއެތަންތަނުން ާައޅަިއގެން ާކޮަޓރިތައް ާނޫންކަން ފަސްގަނުޑގަިއ

ާ ާައޅައިގެން ާކޮޓަރިަތއް ާވެސް ާފަުޅތެރޭގައި ާހުސް ާއޮންނަ ާއެ ާަހމައަށް ާރީފ އި ާނޫނީ ާއަުޅގަނޑުމެންާފަޅުތެރޭގައި އެބަ

ާއެބަާދެމުންާެގންދޭ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގިއާ ާތަނަވަސްކަން ާކުރަމުންާގެންދޭ.ާޫނނީވިްއޔ ާުޗއްޓީާހޭދަކުރުުމގެ ވިޔަފ ރި

މިބައިތަކަށްާވެސްާރިޢ ޔަތްާކޮށްގެންނޭާކުއްެޔއްގެާވ ހަކަާދައްކ އިރުާދައްކަންާޖެހޭނީ.ާމިާބިލަށްާމިާތިންާއިޞްލ ޙ އިާ

ާއަޅުގަނުޑެގާާބެހޭގޮތުން ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާއަުޅގަނޑު ާޙަޤީޤަތުަގއި ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަތަކެްއ  1615މ ގިނަ

ާތަފ ސްާ ާހުރި ާގުޅުން ާިމކަމ  ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާަވރަށް ާމެންބަރުންނެއް ާިޢއްޒަރްތެރި ާަބއިވަރު ާއެތައް ކުރީަގއި

ާނިކުމެދ ނެ ާމިކަމުން ާހަމައެހެްނމެ ާއަދި ާވ ހަކަަދއްަކއިފި.ާާހިސ ބުތަކ އި ާވެސް ާބެޭހގޮުތން ާއ އި ާފައިދ  ގެއްލުމ އި

ާލޮޅުްނާ ާއިތުރު ާއަށް ާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ާގޮތަކުން ާވެްސާހަމަހަމަ ާވީހ  ާއަދިެވސް ާދަްނނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު އެހެންކަމުން،

ާކޮ ާރިވަިއޒް ާއަނެްއކ  ާއަލުން ާއެއްޗެތި ާކުލިތަކ ިއ ާގޮތަކަށް ާނުވ ފަދަ ާގެއްލުމެއް ާއިތުރު ާކުިރއަށްާއެރުމ އި ށްގެން

ާވެސްާ ާސަރުކ ރަށް ާހަަމއެހެންމެ ާގޮތޭ.ާއަދި ާހުރި ާއެންެމާފައިދ  ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާއަުޅގަނޑުެމން ާމިއީ  1620ގެންދިއުމަކީ

ބޮޑުާއ މްދަނީާއެއްާލިބޭާއަދިާމިާއިންޑަސްޓްރީާެވސްާޭއގެާރަނގަޅުާގޮުތަގއިާގިނަާދުަވސްާވަންދެންާއޮންނ ނެ.ާއަިދާ

ާއޭގައި ާބަޔަކު ާގިނަ ާފުރުޞަތުާހަމަ ާބައިވެިރވުމުގެ ާެވސް ާފަރ ތްތަކަށް ާނުވ  ާބައިވެރި ާމިހ ރު ާއެހެން ާބަިއވެރިެވގެން

ާމިފަދަާ ާއެއީ ާހަދައިދިނުމަކީ ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާއިންޑަސްޓްރީން ާމި ާވެސް ާއެމީހުންނަށް ާއަދި ތަނަވަސްކޮށްދީ

ާވަގުެތއްާ ާމިފަދަ ާދަނޑިވަޅެްއގަިއ ާމިފަދަ ާގެންަނއިރު ާދަންނަވ ީނާއިޞްލ ޙުތަކެްއ ާައޅުގަނޑު ާގެންނައިުރަގއި ގަިއ

ާއެްއާ ާއ މްދަނީ ާބޮުޑ ާަބއިވެިރކޮށްގެން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުރ  ާބައިވެިރ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާދ އިރ ެއްއގަިއ ާފުޅ   1625މިއަށްވުރެ

ާއި ާމިއަށްވުރެ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާއަުޅގަނޑު ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު ާއެީއ ާހެދުމަކީ ާގޮތަކަށް ތުރަކަްށާލިބޭނެ

ާިމާ ާައޅުގަނޑަށް ާރައީސަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން ާޝުުކރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދަންނަވ ކަށް. ާެއއް ާވ ހަކަ އެްއވެސް

ާވަގުުތކޮޅުާދެްއވީތީ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 1630ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ  ާެއއް ާވ ހަކަ ާއަުޅގަނޑު ާސަމ ލުކަމަށް ގެ

ާއޮތްނަމަވެްސ،ާ ާމިގޮތަށް ާމިަކން ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާވަގުތުކޮުޅަގއި ާމިދ  ާބަލަހަްއޓަމުން ާރިޔ ސަުތ އަޅުގަނޑު



 62 

ާއިޝ ރ ތެއް ާއަޅުގަނޑުެގ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާވަދެަވޑަިއގަންނަވ ކަށް ާއަށް ާޖަލްސ  ބޭނުންފުެޅްއާާމަޖިލީހުގައި

ނުވ ނެ.ާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއަށްާވެދެވަަޑއިގެންާހަމަާގޮނިޑކޮޅުަގއިާއިށީނދެަވޑަިއގަންނަަވންވީ.ާއެއީާތިބޭފުޅުންާޤ ނޫނީާ

ާއިޝ ރ ަތކަށްާ ާރައީސްެގ ާމަޖިލީހުެގ ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާކ ރިޓސީ ާއެއީ ާދެން ާއަދ ކުަރްއވަން.  1635މަސްޢޫލިއްޔަތު

ާއެހެ ާއެއީ. ާމެންބަރަކުާމަޑުކުރުން ާކޮންމެ ާޮކންމެހެން ާއަުޅގަނޑު ާބަލަހައްޓ އިރު ާރިޔ ސަތު ާއަުޅގަނޑު ންނަމަެވސް،

މަޖިލީހުގެާގޮނޑިކޮޅަށްާވަަޑިއގަންނަވ އިރުާއަުޅގަނުޑގެާބޮލަކުންނެއްާއިޝ ރ ތެއްާނުކުރ ަނން.ާއެއީާތިބޭފުޅުންގެާވ ޖިބުާ

ާެގއްލި ާކޯރަމް ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަެވސް، ާބޭރަށްާާއަދ ކުރަްއވަނީ. ާއިން ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާވ ތީ މިކަންކަން

ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވ ކަމަށްާވަްނޏ ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެސްާރިޔ ސަުތގެާހުއްަދާހޯއްދެވުމަކީާކުަރއްވަްނވ ެނާ

ާހުއްދަާހޯ ާކޮންމެހެންާރައީްސގެ  1640އްދަވ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާގޮނޑިކޮުޅގަިއާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ ކަށް

ާނިސްބަްތެވވަަޑިއާ ާޕ ޓީއަކަށް ާވަިކ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ާއަުޅގަނުޑ ާދަށުން ާމަުޢޟޫޢުގެ ާިޑސްކަޝަން ާމި އ ދެ،

ާނުގަންނަވ ާމެންބަރުންގެާތެރެިއން،ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރަށް.ާ

ާ

ާމަދުާޒުބައިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާައޅުގަނޑު ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބެހ99/2ާާޭ`. ާޓޫރިޒަމ އި  1645ދިެވހިރ އްޖޭގެ

ާއަުޅގަނުޑާ ާކުރިން، ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޝުޢޫރެއް ާއެއްެވސް ާބިލަށް ާމިއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާއިޞްލ ޙު ާދެވަނަ ޤ ނޫނަށް

އިާއަޅުގަނޑ އިާއެްއވެސްާގުޅުމެްއާނެތޭ.ާއަޅުގަނޑުާމިާއިޞްލ ޙ އިާދޭތެރޭގައިާދަންނަވަްނާދަންނަވ ލ ނީާމިާދ އިރ ާއ 

ާއެްއޗެއްާމިާދަްނނަވަނީާބެލުންތެރިއެްއގެާހަިއސިއްޔަތުންނޭ.ާއ ެދ،ާައޅުގަނޑުާމިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވަރަށްާ އޮތްހ ާވެސް

ާފަތުރުވެރި ާހިތްހަމަޖެހޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާކުރަން. ާތ އީދު ާބޮޑަށް ާފެށުނީ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއޭުރ1972ާާކަން ާއަހަރު. ވަނަ

ާައޅުގަނޑަށްާއެނގޭ.ާ ާގޮްތާވަރަށްާަރނގަޅަށް ާއޮތް ާފަތުރުވެިރކަމުެގާޙ ލަތު ާމިހ ރު ާގޮތ އި ާއޮތް ާޙ ލަތު  1650ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ާ ާމަޝްހޫުރވެފަިއވ  ާވަރަށް ާނިސްބަތުަގއި ާދުނިޔޭެގ ާފަތުރުެވރިކަމަކީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާިދވެހިާސިނ ޢަތެއްމިއަދު ާމިއީ .

ާއަުޅގަނުޑާ ާކަމުަގއި ާމަސައްކަތް ާމިންނެތް ާޚިދުމަތްތެރިންތަކެއްގެ ާލޯބިވ  ާދެކެ ާޤައުމު ާދިވެިހ ާތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

ާއެްއވެސްާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާކުުރމަކީ ާތަރައްޤީކުރި ާިމާސިނ ޢަތް ާޙ ލުަގއި ާބިކަ ާވަރަށް ާޙ ލުގައި ާދަތި ދަންނަވަން.ާވަރަށް

ާހަނދ ންނަ ާގިނަުގަނާދިވެއްަސކު ާވަރަށް ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާސިނ ޢަތުން ާމި ާނޫން. ާކަމެއް ާވ ނެ އްތ ލައިގެން

 1655ކުރިއެރުންތަެކއްާލިބިފަިއވ ކަީމާއެްއވެސްާިދވެްއސަކަށްާއޮިޅފައިވ ނެާކަެމއްާނޫން.ާފަތުރުެވރިކަމުގެާދ އިރ ަގއިާނޫނީާމިާ

ާ ާުކރައްވަނީ ާމަސައްކަތް ާބޭފުޅުން ާކުަރއްވ  ާމަސަްއކަތް ާސުވ ލުާސިނ ޢަތުގައި ާމިއީ ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ހިތްހަމަޖެހިގެންތޯ

ާވ ނަަމާ ާދަންނަވ ކަުމގަިއ ާެއއްެޗއް ާއަީލގައި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާހުިރ ާލިބިފައި ާައޅުގަނޑަްށ ާނެތް، ާޝަްއކެްއ ާކަމެއް. އުފެދޭ

ާހިތްހަމަޖެހިގެނެއް ާެއހ  ާގެންަދވަނީކީ ާކުރަްއވަމުން ާމަސަްއކަތް ާސިނ ޢަތުގަިއ ާިމ ާބޭފުޅުން ާެއ ނޫނޭ.ާާދަންނަވ ނީ،

ާބޭފުޅުންގެާތެރެއިންާއަރަނިވެރިކަމ އެީކާމިާމަސައްކަތްާކުަރއްވަީނާ ދަންނަވަންތޯާމިާސިނ ޢަތުގަިއާމަސައްކަތްާކުަރއްވ 
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ާއޮީތާ ާމަސައްކަތަށް ާމި ާކުރ  ާބަރޯސ ެވގެން ާބެންކަކަށް ާކޮންމެެވސް ާފަރ ތަކަށް، ާކޮންމެވެްސާބޭރުގެ ާބޭފުޅުންތޯ.  1660ކިތައް

ާުއއްމީދެއްތޯ. ާާކިހ ވަރެްއގެ ާލިބެނީ ާމި ާމުއްދަތަށް ާޔަޤީންކަމެއްޯތ. ާކިހ ވަރެްއގެ 5ާާޮއތީ ާނިމުމުނ5ާާްއަހަރު. އަހަރު

ާ ާގޮެތްއގައ5ާާިއިތުރު ާއޮތް ާގުނައަކަށް ާއެތައް ާހިތްހަމަނުޖެހުން ާމިކަހަލަ ާނެތް. ާއުއްމީދެއް ާލިބޭނެކަމުގެ އަހަރު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(251ާާވަނަާބ ބުގ10ާާެސީގެާމުއްދަތުތައްާކަނޑަެއޅެމުންާދިޔައީ.ާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ 

ބައްލަވ ެލއްވުމަށްފަހުާމިާޚިދުމަތްތެރިންގެާޚިދުމަތުގެާައގުާަވޒަންކުރުމުގެާގޮތުންާީކއްތޯާވ ނީާމިާމ އްދ ާތަންދޭާއެންމެާ

 1665ާދިގުާމުއްދަތަކަށްާމިާރަށްތައްާމިާފަރ ތްތަކަށްާދިނުމަށްާއަޅުގަނޑުމެންާއެއްބަްސވިްއޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާ

ާނަންބަރު؛ާ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނު ާޢިއްަޒތްތެރި ާޤ ނޫނަށ99/2ާާް`.ާޝުކުރިްއޔ  ާބެހޭ ާޓޫރިޒަމ  ިދވެހިރ ްއޖޭގެ

ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުުކރ  ާއަޅުގަނޑު ާބިލަށް ާގެނައުމުެގ ާއިޞްލ ޙު މިާާދެވަނަ

ާސަބަބުންާ ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާނޫން. ާއެއް ާނެތި ާސަބަބުތަކެއް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް  1670އިޞްލ ޙުތަކަކީ

ާއިތުރަށްާ ާސިނ ޢަތު ާއެ ާހަރުދަނ ވެ ާއިތުރަށް ާދިއުން ާމިދ  ާފުޅ ވަމުން ާދުވަހަށް ާުދވަހުން ާސިނ ޢަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމުަގއި ާނެގެމުންާާދެމެހެއްޓިގެންދ ނެ ާލިބެމުން، ާއަށް ާއ މްދަީނ ާދައުލަތުގެ ފަތުރުެވރިކަމުން

ާކަމުަގއި،ާ ާއޮންނ ނެ ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާކަނަޑއެިޅގެން ާގޮެތްއގައި ާހަރުދަނ  ާރަނގަޅު ާއ މްަދނީ ާލިބެމުންދ  އ މްދަނީއެއް

ާދު ާމިދިޔަ ާފަދައިން ާއެނގިަވަޑއިގަންަނވ ނެ ާދެކެން. ާައޅުގަނޑު ާކަމުަގއި ާދުނިޭޔގެާބަދަލުވެގެންދ ނެ ވަސްތަުކގައި

ާހީނަރުކަމަކ ާ ާބޮޑެިތ ާވަނީ ާސިނ ޢަތަްށ ާމި ާމިރ އްޭޖގެ ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާސަބަބުން ާހީނަރުަކމުގެ ާދިމ ވި  1675އިޤްތިޞ ދަށް

ާވަރަްށާ ާއޯނަރުންނަށް ާރިސޯޓްަތކުގެ ާވެރިންނ އި، ާރިސޯްޓތަކުގެ ާފަރ ތްތަކ އި، ާހިންގ  ާރިސޯޓްަތއް ކުރިމަތިވެފައި.

ރިމަިތވި.ާއޭގެާސަބަބުންާދައުލަުތގެާއ ްމދަނީާއަށްާލިބޭާބައިާވަރަށްާބޮޑުާއުނިކަމެއްާލިިބގެންދިޔަ.ާގިނަގުނަާދަތިތަކ ާކު

ާކޮންެމާ ާކުރ  ާއިޤްތިޞ ދަށް ާަސބަބުން.ާއެހެންވީމަ،ާދުނިޭޔގެ ާމަދުވުމުގެ ާޓޫރިސްޓުން ާިތބި ާއަްށާއަންނަން ާރ އްޖެ މިއީ

ާއެއްާ ާކުރ ނެކަމީ ާވެސް ާއިޤްތިޞ ދަށް ާރ އްޖޭގެ ާސިނ ޢަތަށްާއަސަރެއް ާމި ާއެގޮތުން ާޫނން. ާއޮތްކަމެއް ާޝައްެކއް ެވސް

ާީމެގާ ާސަބަބުން ާދަށްވުމުެގ ާއ މްދަނީ ާދިމ ވި ާދައުލަތަށް ާސަބަުބން ާމިކަުމގެ ާކޮށްފައި. ާަވނީ ާައސަރުތަކެްއ ާއޭެގ  1680ވެސް

އޮތްާކަެމއްާނޫން.ާހުރިހ ާގެއްލުމެއް،ާހުރިހ ާބުރަާއެއްާއުފުލަންާޖެހުނީާދިވެހިާރައްޔިތުން.ާެއއީާެއްއވެސްާޝައްެކއްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެކަމުގެާައލ މަތްތައްާމިއަދުާވެސްާއަދިާކުރީަގއިާވެސްާދިަޔއީާފެންނަމުން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެާއެންމެާ

ާނޫނީާ ާހޮޓ ތަުކގެ ާޓޫރިސްޓް ާރިސީޓްތަކ ިއ ާޓޫރިސްޓް ާނޫނީ ާރިސޯޓްތަުކގެ ާދެކެނީ ާައޅުަގނޑު ާބައެއްކަމުަގއި މުހިންމު

ާދ އިރ ަގއި ާހަމަޖެހިގެންާާޓޫރިޒަމް ާނެޭގގޮތަށް ާކުލި ާބިމަށް ާކުލިއަށް. ާނެގޭ ާުކލިން ާބިމުގެ ާތަންތަނުން މަަސއްަކތްކުރ 

ާެބޑްާ ާނެގެނީ ާމި ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާސަބަބަކީ ާއިޞްލ ޙެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދެޭކގޮތުަގއި ާައޅުގަނޑު ާމިއީ  1685ދިއުން.

ންމެާބޮޑުާކުއްެޔއްާޖަހ ފަރ ތަކަށްާކުރީަގއިާރިސޯޓްތައްާރެންޓެއް.ާއެންމެާބޮޑުާކުއްެޔްއާޖަހ ާފަރ ތަކަށް،ާއެނދަކަށްާއެ
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ާކުިލާ ާއެއަށް ާހަދ ނީ. ާކިހިނެތްތޯއޭ ާއަށް ާކޮޓަރި ާމޫދު ާވިދ ުޅވި ާވ ހަކަފުުޅގައި ާޭބފުޅުންގެ ާބައެއް ާދިޔައީ. ދޫކުރަމުން

ާބަ ާބިމުެގާަސިއޒަށް ާައކީ ާކޮޓަރި ާމޫދު ާގޮތުަގއި ާލިބިފައިވ  ާަމޢުލޫމ ތު ާއެބޭފުޅުންނަށްާނުނަގަނީތޯއޭ.ާއަުޅގަނޑަށް ލ ފައި

ާކުއްޔެްއާ ާބިމަށް ާކުއްޔަްށ، ާބިމުގެ ާއެހެންވީމަ، ާކޮޓަރި. ާމޫދު ާއަޅ ފައިވ  ާދީގެން ާހުއްދަ ާއެޅުމަށް ާކޮޓަރި މޫދު

ާއަުޅގަނުޑާ ާނެގިފައިކަުމގައި ާހުންނ ނީ ާވެސް ާކުލި ާައށްވ  ާކޮޓަރި ާމޫދު ާއޭގެ ާެނގޭއިރު ާކުލި ާއެ  1690ކަނޑައަަޅިއގެން

ާބައެާ ާއަދިެވސް ާކުްއޔަްށާޤަބޫލުކުރަނީ. ާިރސޯޓްތައް ާދ އިރ ގެ ާޓޫިރޒަމް ާރ އްޖޭގެ ާިވދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ްއ

ދޭއިރުާދޭންވ ނީާއެންމެާބޮޑުާކުލިާހުށަހަޅ ާފަރ ތްތަކަށޭ.ާއަޅުގަނޑުާއެކަމަކަށްާމުޅިންާެއއްބަހެއްާނޫން.ާއަދިާކުީރގަިއާ

ާމެންބަރު ާބަެއއް ާކަމަށް ާެއގޮތަށް ާކޮށްފަިއާއޮތީ ާެއކަން ާރ އްޖޭެގާވެސް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެަކމަށް ާއަުޅގަނޑު ާވިދ ޅުވި. ން

ާވ ހަކަފުުޅާ ާއެގޮތަށް ާއެކަމ  ާމިނިސްޓަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާެދ ާމަސަްއކަތްކުެރއްވި ާމިނިސްޓްރީގައި ާޓޫރިޒަމް ކުރީަގއި

ާއެ ާދޫޮކށްފައި ާރިސޯޓްތައް ާވެސް ާުކރީގައި ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާެވސް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބޮޑުާދެއްކެވީީތ. ާއެންމެ  1695ބަހުރި

ކުލިާނޫންާގޮތަށް.ާފިކްސްޑްާކުއްެޔއްާހަދ ފައިާގުރުާނަގ ަފއިާވެސްާރިސޯޓްތައްާދީފައިާއެބަހުރި.ާބޯޅަާއެއްާނަަގއިގެންާ

ާނޫންާ ާއެކަންޏެއް ާފަރ ތަކަކަށް ާހުރި ާޖަހ ފައި ާކުލި ާބޮޑު ާއެްނމެ ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާހަމައެކަނި ާލިބިފައި ރިސޯޓްތައް

ާރި ާއެނޫންާކުރީަގއި ާެނގޭއިރު ާސައިޒުން ާބިމުގެ ާކުލި ާމިގޮތަށް ާމިަކން ާއެހެްނވީމަ، ާވަނީ. ާޫދކުރެިވފައި ސޯޓްތައް

ާނޫން.ާ ާއޮތްކަެމއް ާޝައްެކއް ާެއްއވެސް ާަކނޑައެޅިދ ނެކަމީ ާއުސޫލުތަެކއް ާރަނގަޅު ާދޫކުެރވޭެނ ާރިސޯޓް ގޮތްގޮތަށް

ާ ާއެއީ ާކަންބޮޑުެވގެން ާމ ބޮޑަށް ާއަުޅގަނޑުެމން ާއެއީ ާއަޅުގަނޑުމެންާއެހެންވީމަ، ާއުުޒރެއްކަމުަގއި ާނުކުރަން  1700މިކަން

ާދެްއިވާ ާހުށަހަޅުްއވ  ާދެއްވަމުން ާހުށަހަޅ  ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާނުދެކެން. ާއަުޅގަނޑު ާކަމެއްކަުމގައި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

ާސަބަބުން ާބަދަލުވުމުގެ ާމިގޮތަށް ާކުލި ާބިމުގެ ާވިދ ޅުވި ާޞ ލިހް ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާދައުލަތުެގާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއަށް 45ާާއ މްދަނީ ާގ ތްގަނަޑކަށް ާޑޮލަރު ާފޫބެއްދޭނެކަމަށ45ާާްމިލިޔަން ާމިކަން ާވ ހަކަ. ާމަދުވ ނެ ާޑޮލަރު މިލިޔަން

ާޓޫރިސްޓްާޚިދުމަތްދޭާތަންތަނުންާދޭާޚިދުމަތ އިާވިްއކ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދަުޅިވާމިހ ރުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިވ 

ާޓެކް ާައގުން ާކަމަށް.ާތަކެތީގެ ާކަވަރުވ ނެ ާމިބައި ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާބިލުން ާއެ ާބިލުން، ާބެހޭ ާނެގުމ   1705ސް

ާމިގޮތަށްާ ާކުލި ާނެގޭ ާދ އިރ އަށް ާޓޫރިޒަމް ާރ އްޖޭގެ ާމިގޮތަށް ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާނުދެެކން ާއަުޅގަނޑު އެހެންވީމަ،

ާކަ ާދަށްވ ނެ ާއެއް ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާިދވެހި ާމެންބަރުްނާބައްޓަންވުމަކުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާމިކަމ  މަކަށް.

ާދަންނަވ ލަްނާ ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާއަދި ާދެކެން. ާކަުމގައި ާރަނގަޅަށް ާއޮތީ ާމިަކން ާިވޔަސް ކަންބޮޑުިވކަމުަގއި

ލަުރާޑ8ާޮޑޮލަރުންާނެގޭތީާއ8ާާެޑޮލަރު،ާމިހ ރުާެވސްާޤ ނޫނުންާނެގެމުންދ 8ާާބޭނުންވޭާމިހ ރުާވެސްާބެޑްާެޓކްސަށްާ

 1710އަަހރުާތެރޭގަިއާުއވޭގޮތަްށާއޮތީ.3ާާޑޮލަރ8ާާުވެސްާކުިރއަށްދ ނެ،ާެނގޭގޮތަްށާމިާބިލުގައިާއޮތްާވ ހަކަާދަްނނަވަން.ާއެާ

3ާޮޑލަރުާބެހެއްޓުންާވެސްާއަދ8ާާިއެހެންވީމަ،ާައޅުގަނޑުމެންނަށްާއެާއ މްދަނީާއެގޮތަށްާދެޮކުޅނުޖެހޭކަމުގައިވަންޏ ާއެާ

ާ ާއޮތް ާއެބަ ާދުވަސް ާގޮތަށް.ާއަހަރު ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާލައިގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާބިލަށް މަޖިލީހަށް

ާއ ެދ،ާ ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަަމކަށް ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެ ާހ ސްވ ކަށް ާމ ކަބޮޑަށް ާއަުޅގަނުޑމެން ާއެކަމ  އެހެންވީމަ،
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ާބިންބިން ާއަދި ާތަންތަނ އި ާދޭ ާޚިދުމަތް ާޓޫރިސްޓް ާމިއޮތީ ާމީގައި ާދެން ާމުއްދަތު ާރަށްރަށުގެ ާއިތުުރ50ާާާއަދި އަހަރަށް

 1715ކުރ ާވ ހަކަ.ާއަުޅގަނޑުާތ އީުދކުރަންާމިގޮތަށްާއިތުރުާކުރަްނ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާަބއެްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިކަމ ާ

ާއަޅުާ ާކުރ އިރު ާިއތުރު ާމުއްދަތު ާދޫކުރ އިރު، ާބިންތައް ާިމގޮތަށް ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑު ާދެކޮޅު. ގަނޑުމެްނާވަރަށް

ާމުއްދަތުާ ާއިތުރަށް ާނޫނީ ާކިހ ވަރަކަށްޯތ ާޚިދުމަތްކުރަނީ ާކަންކަމަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ާރިޯސޓްތަކުން ާއެ ާއެބަޖެހޭ ވިސްނަން

ބޭނުންވެގެންާއެދޭާފަރ ތްތަކަށްާކޮންކޮންާކަންތައްތަކެއްތޯާޮކށްދޭންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަނޑުާމިސ ލެއްގެާގޮުތަގއިާދަންނަވ ލަންާ

ާއަޅުގަނޑުާނި ާހަދަންވެގެންާބޭނުންވޭ ާހެެރތެރެާރިސޯޓަކަށް ާއަތޮޅު ާައއްޑު ާއ އިާގުޅިފަިއވ  ާމީދޫ ާހުޅުދޫ ާދ އިރ  ސްބަތްވ 

ާމީދޫާ ާހުޅުދޫ ާރެްސޓޯރެންޓެއްަގއި ާމ ޭލގެ ާކުީރގައި ާުކރުމުގެ ާތަަރއްޤީ ާރިސޯޓް ާއެ ާއެބޭފުުޅން ާކުިރއިރު  1720މަސައްކަތް

ާގެން ާޓޫރިސްޓުން ާެއއްކޮށްފައި ާަބަޔކު ާގިނަ ާވަރަށް ާގިނަާރައްޔިތުން ާވަރަށް ާއަށް ާމީދޫ ާހުޅުދޫ ާއެބޭފުޅުން ނައިރު

ާއަދިާ ާވިދ ުޅވި. ާކަމުގައި ާކޮށްދެްއވ ނެ ާކަންތައްތައް ާއަޮތޅަށް ާައއްޑު ާވިދ ުޅވި. ާަކމުގައި ާކޮށްދެްއވ ނެ ކަންތައްތައް

ާއިން ާޓޫރިޒަމް ާމެޑިަކލް ާއަަޅއި ާއެޕ ޓްމަންޓްތަކެއް ާދެއްކި. ާމަންޒަރުތައް ާއަޅައިދޭނެކަުމެގ ޓްރޮޑިއުސްާހޮސްޕިޓަލެއް

ާކޮށްދެއްވިަފއެްއާނެތް.ާއަިދާ ާކަމުަގއިާވިދ ޅުވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއަދ ާހަމައަށްާެއއިންާެއްއވެސްާކަެމއް ކޮށްދެއްވ ނެ

ާކަމަށް.ާ ާއެބޭފުޅުންާވިދ ުޅވިާސްކޫލުތަުކގަިއާކޮމްޕިޔުޓަރާލެބޯޓްީރާެއއްާހައްަދވ ާދެްއވ ނެ ާވަަޑއިގެން  1725ހުޅުދޫާމީދޫާއަށް

ާމަރު ާީވއިރަުކާޒުވ ނުްނގެ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާކަމަށް.ާމިއިން ާހަދިޔ ކޮށްދެއްވ ނެ ާސ މ ނު ާބޭނުންވ  ކަޒަށް

ާރަށްތަކުގަިއާ ާގިނަ ާވަރަށް ާރ އްޖޭެގ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާެއއް ާކޮށްދެއްވ ފަ އެބޭފުޅުން

ާތަރައްީޤކުރަމު ާރިސޯޓްަތއް ާގ ތުަގއި ާަދއްަކވ ފަިއާރައްޔިތުން ާވ ހަކަ ާެއކަހަލަ ާބޭފުޅުން ާގިަނ ާވަރަށް ާދ އިުރަގއި ން

ާފެނޭާ ާައޅުގަނޑަށް ާކުރަްއވ އިރު ާއިތުރު ާމުއްދަތު ާިރސޯޓްތަކުގެ ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ހުންނ ނެކަމަށް

ާއެބޭފުޅުން ާރަށްރަށަށް ާގޮތްޮގތުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާމުސްަތޤްބަލުގައި ާއިތުރުކުރަން ާކަމެއްތޯާމިއަށް ާކޮން  1730ާކޮށްދެއްވ ނީ

ާެއކަްނާ ާބައްަލވަިއގެން ާޚ ްއޞަޮގތެއްަގއި ާފަރ ތްތަކަށް ާކޮްށދެއްވ  ާކަންަތއްތައް ާއެގޮތަށް ާދޭިއރު ާއެ ާެއގޮތަށް ބައްލަވ ފައި

ާސަބަބުންާ ާހަމަޖެހުމުގެ ާމިގޮތަށް ާބިލު ާމި ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްަލން ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާއ ދެ، އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް.

ާައއިާރ  ާަނގަމުން ާކޮށް ާެއޑްހޮކް ާދިމ ލުން ާއެކި ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަންނ ނޭ. ާބަދަލުތަކެއް ާރަނަގޅު ާއިޤްތިޞ ދަށް އްޖޭގެ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާނެގެމުންދ ނެ ާތެރެއިން ާނިޒ މެްއގެ ާތެެރއިން، ާސިސްޓަެމއްގެ ާރަނގަޅު ފައިސ 

ާމުހިންމު ާމިއޮތް ާރ އްޖޭގެ ާިމ ާސަރުކ ރުން ާސިސްޓަމަަކށްާއެހެންވީމަ، ާރަނަގޅު ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  1735ާސިނ ޢަތް

ާވ ަހަކާ ާަބއިވެިރވި ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށް ާދޭންޖެހޭތީ ާެއއްބ ރުލުން ާއަުޅގަނޑުމެން ާމަސައްކަތަށް ާކުަރްއވ  އެޅުވުމަށްަޓކައި

ާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާއެހެންވީ ާއ ެދވުނީ. ާމި ާހަމައަށް ާހުސްަވުގތުކޮޅ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޢުޝުކުރިއްޔ  ާމި  1740ޟޫޢުާމަ،

ާމެންބަރުނ1ާްކުރިއަށްދ ނެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައްދަލުުކރ އިރު.ާހުރިހ  ާއަުޅގަނޑުމެންާއެނބުރި ާޖަހ އިރު ުރާޖަހ އ1ާިާވެސް

ާޖަލް ާބައިގަާމަޖިލިސްގެ ާމިހ ިހސ ބުން ާއެދުމެއް. ާއަޅުގަނޑުެގ ާެދްއވުމަކީ ާިތއްބަވ  ާކޮަޓރީގައި ާހުސ ކުރ  ސްާޑިއިުރގެ

ާވަގުުތކޮޅަކަށްާއަުޅގަނޑުާތަްނދެން.

ާ

 1745ާ]ށ13:00ާްނ12:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅު ާމިހ ރު ާދަނީ. ާކުިރއަށް ާއެީކ ާަމސައްކަތ  ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާޓޫރިޒަމްާ`. ާނިންމ ލިއިރު ނޫނަށްާޤ ގަނޑުމެން

ާކު ާމި ާމިހ ރު ާގެންދިަޔއީ. ާކުރިއަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާިޑސްކަޝަން ާިއޞްލ ޙުގެ ާހުށަހަޅުްއވ  ާިމއޮސަރުކ ރުން ތްާރިއަށް

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަުޅގަނުޑ ާޑިްސކަޝަން. ާއެ ާހަމަ ާދ ނީ ާހިނގަމުން ާހަމަ ާދެން ާެވސް  1750ާހުރިހާ މިބައިަގޑިއިުރގަިއ

ާމައުޟޫޢިއް ާމި ާމިހ ރު ާމިހ ރު. ާގޮތް ާއޮތް ާހަަމޖެހިފައި ާގަޑި ާމި ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާައށްާޒަތްތެރި ޢު

ާއަށްާބ ކީާ.ާޑީ.އ ރު.ޕީވ ހަކަދެްއކުމަށްާކަނޑައެޅުނުާގަީޑގެާތެރެއިންާމިހ ރުާބ ކީާއޮތްާވަގުތުާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލ ނަން

ާ ާމިއޮމިނިޓ15ާުމިއޮތީ ާބ ކީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ .ާ 52ާާާމިނިޓ28ާުތީ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާއ ެދ، .ާނިޓުމ29ާިސިކުންތު.

ާފުރުޞަތު ާދައްަކވ ނެ ާވ ހަކަ ާބޭފުޅަކަށް ާބޭފުޅުންނަށް،ާދެ ާަވޑަިއނުގަންނަވ  ާނިސްބަތްވެ ާާޕ ޓީއަކަށް .ާނިޓުމ6ާިމިއޮތީ

ާޖުާ ާއެހެންމެ ާހަމަެވއްޖެ. ާވަގުތު ާއޮތް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާހަމަެވއްޖެ. ާަވގުތު ާއޮތް ާއަށް ާޕީ.އޭ ާބ ޕ މްހޫރީ ާއަދިާޓީއަށް  1755ކީ

ާ ާދައްކަާމިނިޓ3ާުއެބައޮތް ާވ ހަކަފުޅު ާއެހެންވީމަ، ާފުރުޞަތު. ާދެއްެކުވމުގެ ާވ ހަކަ ާއެްއބޭފުޅަކަށް ވަންާ.

ާއެދިވަޑަިއގަްނނަވަމުން ާޕ ޓީތަކުން ާބަހައްޓަވ އިެގން ާޚިޔ ލު ާކަންކަމަށް ާމި ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ އިރު ންދެވުންާގެާކުރިއަށް

ާދަންނަ ާވ ަހކަ ާއައެދޭ ާމި ާުފރުޞަތު ާއަުޅގަނޑު ާދައްަކވަން ާވ ހަކަުފޅު ާމައުޟޫޢުަގއި ާމި ާެދން ާަވކިވ ލަން. ާުރވަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކުޑަުހވަދޫ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަވޑަިއނުގަންނަވ  ާނިސްބަްތވެ ާޕ ޓީއަކަށް ޙްމަުދާއަާމެންބަރު

 1760ާއ މިރަށް.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ިދވެހިރ އްޖޭެގާޓޫިރޒަމ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާދެާވަނ99/2ާާަ`.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

އިޞްލ ޙުާގެނައުމަށްާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވިާކަމީާއަުޅގަނޑުާަދންނަވ ނީާޓޫރިސްޓުާދ އިރ ގަިއާމަސައްކަތްާކުރ ާފަރ ތަކަށްާ

ާފަރ ތް ާއެ ާވަރަށްާއެމީހުންނަށް ާކޮށްދެއްވ ަފއިވ  ާކުރުމަްށޓަކ  ާދުރުާމުސްތަޤުބަލަށްާފޮނިާއުއްމީދުތަކެއް  1765ތަކަށްާއެމީހުންގެ

ާހަމަާ ާައޅުގަނޑު ާަދއްކަމުްނާދ އިރުަގއި ާވ ހަކަ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާބިލެކޭ.ާއ ެދ،ާމިފަދަ ާފުރިހަމަ ވެސް
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ާކަ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވެސް ާފުރަތަމަ ާކުރަްނާއެންމެ ާއިޙުތިރ މް ާނިންމުންތަކަށް ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާމި މަކީ،

ާތިބިާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާުކރ ނީ ާޤަބޫލު ާއަުޅގަނުޑ ާނިްނމިޔަސް ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާިހނގ ށޭ. ާދަސްކުރަމ  އަޅުގަނޑުމެން

ާފަރ ތްތަ ާކުރަންޖެހޭނެ ާމަސައްކަތް ާަޙއްުޤަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރުންނަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެާހުރިހ  ާބިލު ާމި ކޭ.

ާމ ގިނަާ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާއެގޮތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާހަމަ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާނިންމ ނީ ާނިންމިޔަސް  1770ގޮތަކަށް

ޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކެއްާއަުޅަގނޑުާފ ހަގަާކުރ ކަށްާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސްާމީަގއިާހަމަާބައެއްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާކު ާރޫމްތައްާފ ހަގަ ާފަޅުތަކުގައި ާއިުތރުން ާބިމުގެ ާއިރުަގއި ާކަނޑަެއޅިފައިވ  ާމީގެ ާނެގުމަށް ާކުލި ާބިމުެގ ރެއްވިފަަދއިން

ާވިސްނ ާ ާފުންކޮށް ާވެސް ާކަްނކަމަށް ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާކަމެއް. ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދ ކަމީވެސް ހަދަމުން

ކުރަން.ާދެންާހަމަާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަާކުރައްވައިފިާމިާވަަޑއިގަންަނވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުާ

ާގޮތަްށާ ާނިސްބަތްވ  ާމީހަކަށް ާވަކި ާއިސްކުަރއްަވިއގެން ާތަޢައްސުުބ ާޒ ތީ ާއެކިެއކި ާދ ިއރު ާވ ހަކަދައްކަމުން  1775ބިލަށް

އިާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރަކުާދިވެހިރ އްޖޭެގާވ ހަކަފުޅުާދެއްކުމަށް.ާއަުޅގަނޑުާހަމަާހިތ މައ އިއެކުާދަންނަވަންާމިާމަޖިލީހުގަ

ާވ ހަކަ،ާ ާއަފީފުގެ ާޙުސެއިން ާޗަްނޕ  ާވ  ާބޭފުެޅއްކަމަށް ާުކރައްވ  ާމަސަްއކަތް ާއިސްސަފުަގއި ާހަމަ ާވިޔަފ ީރގައި ޓޫރިސްޓު

ާއެ ާދަންނަވ ނީ ާގޮތަކަށޭ.ާއަޅުގަނޑު ާހުތުރު ާހަމަ ާެވސް ާވަރަށް ާވަނީ ާދައްކަވ ަފއި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހ ާމި އީ

ާޓޫރިޒަްމާ ާއަދި ާހައިސިްއޔަތުން ާވެިރއެްއގެ ާވިޔަފ ރި ާވެސް ާއަފީފަކީ ާޙުސެއިން ާޗަންޕ  ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ޒިންމ ދ ރު

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާދިވެހި ާއެހީތަކެއް ާގުނަ ާއެތައް ާތަފ ތު ާހައިސިްއޔަތުްނ ާބޭފުޅެްއގެ ާކުަރްއވ  ާމަސައްކަތް  1780ދ އިރ ަގއި

ާދ ާބޭފުޅެކޭ.ާވިސްނ ާ ާހިޔ ާފޯރުކޮށްދެމުން ާކުދިްނގެ ާކުޑަ ާަހދ ފައިވ  ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާވިލިނގިީލގައި ވަޑަިއގަތީމ 

ާކުަރްއވ ާ ާމުއްސަނދިން ާކަންތަްއތައް ާމިފަދަ ާމަސައްކަތެއް. ާކޮށްެދވިފަިއވ  ާެއހީތެރިކަމ އެކު ާއެބޭފުޅ ެގ ާހަމަ ާވެސް އަކީ

ާ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅގަނޑު ާކަމެއް. ާއުފ ކުރ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދައްކ ފަިއާކަމީ ާވ ހަކަ ާއަފީފުގެ ާޗަންޕ  ާއެކަނި ހަމަ

ާއަޅުގަނޑުާނިންމ ލ ނީކީާއެއްާނޫން.ާމިދ އިރ ގައި...

ާ1785 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލައަކަށްާއަުޅގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1790 

ާ:މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާ ާނިސްބަތްކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާގޮުތން ާީހވ  ާއަުޅގަނޑަށް ާރަީއސަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބުނ އެާޝުކުރިއްޔ  ާއްެޗއް

ާނަވ ލީ.ާވ ހަކަާދަންއެއިރުަގއިާނޫނީާވަކިާމެންބަރެްއާވެއްޖިްއޔ މުންާއެާމެންބަރެްއގެާނަންާދަންނަވަންާޖެހޭނެތީވެާހަމަާ
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ާ

ާ1795 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަންނަކަމަ ާއިލްޒ ެމްއ ާެއކަހަލަ ާަކންނޭނގެ. ާވ ހަކަފުެޅއް ާރަނގަޅު ާވިދ ޅުވީ ާއެ ާހީވަނީ ާއެާއަޅުގަނޑަށް ާވަންޏ  އްާށް

ާމިއ  ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް. ާރަނގަޅު ާނުވުމަކީ ާރައްދު ާމަޖިލީހަށް ާމުޅި ާވިދ ޅުެވއްޖިްއޔ  ާއަުޅގަބޭފުޅަކު ނުޑާއެކީ

ާމެ ާއެ ާވެސް ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާފ ޅުކުރަްއވަނީ.ާއެހެްނވީމަ،ާކެދަންނަވ ލަން ާއެ ާޚިޔ ލެއް ާެއއްާތްތެރިކަމާ ންބަރެްއގެ އެކީ

 1800ާކަރ މަތަށްާާމަޖިލީހުގެމެންބަރަކުާދައްކަވ ާވ ހަކަާައނެއްާމެންބަރަކުާތަހައްމަލުާކޮށްލެއްވުމަކީާއަޅުގަނޑަށްާހީަވނީާމުޅި

ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާދ ނެ. ާެވގެން ާކަމަކަށް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާާލިބިގެންދ ނެ ާއަޑު ާކެތްތެރިކަމ އެކީ އްެސވުންާއެާވެސް

ާނު ާޖަވ ބުދ ރީ ާޖަލްސ އެއްގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންަނނީ ާމި ާވެސް ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާމީހަކާ ރަނގަޅު. ާވެވޭ

ާއެކަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާދަްއކ އިރު ާވ ހަކަވ ހަކަ ާއަުޅގަނޑުމެން ާހަނދުމަފުބެހޭގޮތުން ޅުާން

ާިއސްތަށިފުބަހަ ާޢިއްޒަތްތެިރއެްއގެ ާމި ާެއއީ ާގެންަދވ ނީ. ާކުިރއަށް ާވ ހަކަފުުޅތައް ާމީ ާއިލްއްޓަަވއިގެން ާެއޅޭާޅުގައި ޒ ެމއް

ާމަ ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާކަރ މ ތް ާމަޖިލީހުގެ ާމުިޅ ާއެހެންވީމަ، ާވެސް. ާދަްއކަވ ިއރު ާވ ހަކަފުޅު ާރަގޮތަކަށް  1805އީސ ،ާޖިލީހުގެ

ާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާވ ހަަކފުޅުާކުރިއަށްާގެންަދވ .ާާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސް

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާހުރިހ  ާަމޖިލީހުގެ ާމުޅި ާވެސް ާފަހަރެއްގައި ާހަމަ ާައޅުގަނޑު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ރިާޢިއްޒަތްތެާއ ދެ،

ާގޮތަކަށް ާނިސްބަތްވ  ާނުާމެންބަރުންނަށް ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާނުދަންނަވަން. ާކޮންމެއެްއޗެއް  1810ސްާވަތަ

ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވަނީ ާދައްަކވ ފަިއ ާވ ހަކަ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާމެންބަރަކު ާއެހެޢިއްޒަތްތެރި ންވީމަ،ާގޮތުން.

ާގުޭޅގޮތު ާިމކަމ  ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާފ ހަގަކޮށްެލއްވީ ާައޅުގަނޑު ާއިތުރައެކަން ާއަުޅގަނޑު ާދެން ާއެބޭފުން ާެއާކަށް ޅ 

ާއަ ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންަނވަން ާނެތިން.ާައޅުގަނޑު ާއަުޅގަނޑު ާދޭކަށެއް ާަރއްދު ާތިިބާީކާޤައުމުގަާވިދ ޅުިވާެއއްަޗކަށް އި

ާގެންދަވ އިރު ާކުރައްވަމުން ާކަންކަން ާބޭފުޅުންާމިފަދަ ާދ  ާކުރަމުން ާކޮންޓްރޯލު ާއިޤްތިޞ ދު ާފަމުއްސަނދި ތަކަްށާރ ާވަކި

 1815މެއްާނޫނޭ.ާންޖެހޭނެާކަނިސްބަތްވ ާގޮތަށްާމިކަހަލަާވ ހަކަތައްާދެްއކުމަކީާއަުޅގަނޑުެމންާއެހ ާޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއަގިއާކުރަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާމިއަދުާއަުޅގަނޑުމެންނ ާރ އްޖޭަގއިާހަމަ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާގެްނދަވ 

ާ1820 
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާހަ ާނަން ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާބުންޏަސް، ާމެންބަރުންތަކޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާގޮތުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާވަކިން މަާހަމަ

ާމެން ާވަކި ާއެހެންނޫނީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނުޑ ާޖެހޭނެ ާއިލްދަންނަވަން ާއެ ާބޮލުގަިއ ާއެޅުބަރުންތަކެއްގެ ާއެ  1825ވެނީ.ާޒ މް

ާއެހެންވެގެންާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮތަކީ ާވ  ާފަހަރު ާބައެއް ާދަންނަވ ލ ނަން ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާނަޢިއްޒަތްތެރި  1830ންާބަރެއްގެ

ާހޫނުެވގެން ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާވިދ ވިދ ޅުވީމަ ާނަން ާމެންބަރެއްެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނޭގތޯ. ާެވސްދޭ މިާާޅުވީމަ

ާއެވ ހަކަާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެެހންވީމަ، ާހޫނުވެގެންދޭ. ާކޮާމަޖިލީސް ންާވިދ ުޅވީ

ވ ާކަމަށްާނުނުންފުޅުާބޭދ ޅުވ ންާބޭފުޅެއްކަމެއް.ާއެހެްނވީމަ،ާެއާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރަކުާއެާނަންާވި

ާަރނގަޅުވ ނެހެން ާބަލައިގެންނެވުން ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާކަމަށް ާޙައްޤެއް ާމެންބަރެއްެގ ާެއ ާެއއީ ްށާާއަުޅގަނޑަވަންޏ 

 1835ާ..ހީވަނީ.ާކުޑަާހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަަކފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމުގެާުފރުޞަތު

ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެ

ާއެހ ާ ާގެންދަވަީނކީ ާއެ ާކުަރްއވަމުން ާކަންތައް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެިރ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިހ ުރ ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނޑު

ާގޮތަކަށް،ާއަޅުާ ާހުރި ާަޝއުޤުވެިރކަން ާއަޅުގަނޑުގެ ާދައްކަނީ ާމި ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާނޫން. ާގޮތަކަށް ގަނަޑްށާޒިންމ ދ ރު

ާއެއީާ ާވެސް. ާނުކިޔުމަކަށް ާކިޔުމަަކށް ާނަން ާފަރ ތެއްގެ ާވަކި ާނުކުރެވޭނެ ާމަޖުބޫރެއް ާއަޅުގަނަޑަކށް ާގޮތަކަށް.  1840ފެންނަ

ާދިނުމަކީާ ާއިރުޝ ދު ާއަުޅަގނޑަށް ާއިތުރަށް ާވ ހަކަދަްއކ ނީ.ާއެހެްނވީމަ،ާެއކަމަށް ާައޅުގަނޑު ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  އަޅުގަނޑު

ިއާމިާމަޖިލީހުގައިާކޮށްގެންވ ެނާކަމެއްާކަމަކަށްާއަުޅގަނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއަޅުގަނުޑާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގަާ

ާދައްކަަވއިފިޔޭ.ާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާހަމަ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދަންނަވ ލަން، ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަދިވެސް ހަމަ

އްާދެންނެވުމެއްާނޫން.ާމިއީާމިބ ވަތުގެާކަންަތއްތައްާމިހެންާއޭގެާމ ނަާައކީާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާނިސްބަތްކޮށްާއެއްޗެާ

ާއޮތީމ ާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާޒ ތީ ާދޭތެރޭގަިއ ާމީހަކ  ާވަކި ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ާޒިންމ ދ ރު ާއެހ  ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު  1845ކުރުމަކީ

ާޓޫރި ާނޫން. ާގޮތެއް ާޒިންމ ދ ރު ާއެހ  ާވ ހަކަދެއްކުމަކީ ާގޮތަށް ާނޫން ާމީހެއް ާއެްއވެސް ާއަކީ ާދ އިރ ގަިއާއެމީހ  ޒަމްގެ
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ާދަންނަވ ކަްށާ ާވ ހަކަ ާއެ ާނުވ .ާއަުޅަގނޑު ާެއއް ާއެހީ ާއެްއވެސް ާއެބަތިބި،ާނިކަމެތިންނަށް ާއިސްބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރ 

ާނެތިންާއިނގޭތޯ.ާމިާމަޖިލީހަށްާހަމަ...ާ

ާ

 1850ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާهللاާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާނިޒ މީާމައްސަލަާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1855ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާދިނުމަށްޓަކަ ާރައްދު ާބަހުސްގައި ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ާއެްއާޢިއްޒަތްތެރި އި

ާމެންބަރަކު ާދަްއކ އިުރގައިާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާދިނުމަށްޓަކައި ާރައްދު ާވ ަހކަައކަށް ާރައްާދައްކ ފައިވ  ާދެްއވ ާއަނެއް ދު

ާދެވި ާރައްދު ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާނަން. ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަނެއް ާޖެހޭ ާއެބަ ާވިދ ޅުވ ން ާނުވ ނެމެންބަރު .ާގެން

ާކުރެިވގެ ާައއުޓް ާރޫލް ާގޮތަކަްށ ާއެނޫްނ ާރިޔ ސަތަކު ާމަޖިލީހުގެ ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާނުވ ނެ. ާރައްދުމިން ާޭދާއޮީތ

ާނުވ  ާދީގެން ާރައްދު ާގޮތަކަށް ާނޫން ާކިޔ ފައި ާނަން ާމެންބަރެއްގެ ާދެއްކި ާއެވ ހަކަ ާވަންޏ މުން ާކަމަށް.ާކަމަށް  1860ނެ

ާހޫނުވެދ ނެ ާމަޖިލީސް ާނުކުެރވޭނެ. ާރޫލްައުއޓެއް ާގޮތަކަށް ާގޮތް ާރިޔ ަސތަކަށް ާބަާކަމައެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހުގެ ލައިގެްނާށް

ހުސްގެާމަށްފަހުާބައެހެންާކަމެއްާވެދ ނެާކަމަށްާބަލައިގެން.ާމަޖިލީސްާހޫނުާވެގެނެއްާެވސްާނުވ ނެ.ާއަދިާރައްދެއްާދިނު

ާވެ.ާމަރުޙަލ ާއަކީާރައްދުާދިނުމަށްާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާވެސްާފުރުޞަތުާލިބިގެންދ ާމަރުޙަލ އަކަްށާވ ތީ

ާ

ާ1865 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޚިޔ ލުފު ާއަމިއްލަ ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާވ ހަކަފުަޅކީ ާދައްކަވ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީސްގެ ާމަާމީ ާދެން ޖިލީހުގެާޅު.

ާޢިއްޒަތްތެ ާވަްނޏ  ާކަމަށް ާޖެހޭ ާވިދ ޅުވ ން ާނަން ާމެންބަރެއްގެ ާދޭންޖެހޭ ާަރއްދު ާެއއްގޮތަށް ާމެންބަރަގަވ އިދ  ކުާރި

ާކަމަ ާވިދ ޅުނުވ  ާވިދ ޅުވ ނެ. ާނަންފުޅު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާދެން ާވަންޏ  ެއކަްނާާއްަކވ އިރުދަށް

 1870ވ ނަްނާރުޞަތުާއަރުފ ހަގަާކުރެއްިވޔަސްާެއއީކީާަމއްސަލަާއެއްާއޮތްާކަމެއްާނޫން.ާނިޒ މީާމައްސަލައަކަށްާއަުޅގަނޑުާފު

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަހުލޫފަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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 1875ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުަޑހުވަދޫ ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ މިއަޝުކުރިއްޔ  ރަށްާޙްމަދު

ާވަަޑއިނުގަންަނަވނީ ާކެރި ާވިދ ޅުވ ން ާބޭފުޅެއްކަން ާކޮން ާއެއެއީ ާދަންނަވ ލަފ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާހުޅުހެންހެން. ވޭރުާއީ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާާ

ާ1880 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާބޭ ާވިދ ޅުވ ން ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާއ މިރުގެ ާައޙްމަދު ާުނގަންނަން. ާބަލައެއް ާކަމަްށ ާމައްސަލަެއއް ާނުންފުުޅވާ ނިޒ މީ

ށްާފުރުޞަތުާރިާމެންބަރައ މިރުާވިދ ޅުެވ..ާނިޒ މީާމައްސަލަައަކށްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެާވ ހަކަފުޅުތައްާއަޙްމަދު

ާއަރުވަން.ާ

ާ1885 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާދަންނަވ ލ ނަން، ާދެންނެވީކީއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑު ރުާހުޅުހެންވޭާރަށް

 1890ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާމަނިކުގެާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާވ ހަކަ ާެވސް ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮްނމެ ާނުގަންނަން. ާބަލައެއް ާކަމަަކށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާދަްއކަނިޒ މީ ވ އިރުާފުޅު

ާމައްސަލ މެންބަ ާމި ާގެންދަވ . ާކުރިއަށް ާމެންބަރު ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާގެންނަވަްނ ާނަން ާިނޒ މީރެއްގެ  1895ާަގއި

ާފުރު ާމައްަސލައަކަށް ާިނޒ މީ ާމައްސަލ ަގއި ާިމ ާނޫން. ާއަރުވ ކަށް ާފުުރޞަތެއް ާަދއްަކވ ކަށް ާއަުރވ ވ ހަކަފުޅު ކަްށާޞަތު

ާ ާކުރިއަްށ ާބަހުސް ާމި ާއަުޅގަނުޑ ާނެތީން. ާޑީއަޅުގަނޑު ާއަުރވ ނީ ާފުުރޞަތު ާދެން ާއަުޅގަނޑު .އ ރު.ޕީެގާގެންދ ނަން.

ާމަ ާއ ރިފް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވައިކަރަދޫ ާއޮތް ާދަްއކަވަްނ ާވ ހަކަފުޅު ާގަފަރ ތުން ވ އިދަްށާޖިލީހުގެ

ާޢިއްޒަތް ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާއެކަންޏެއް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާޖެހޭނެ، ާހިތަން ާމެންހުރުމަތްތެރިކޮށް ާވެތެރި ސްާބަރުން

 1900ާވ .ާއަށްާގެންދަާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތަވަންާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވަން.ާވ ހަކަފުޅުާކުރި
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ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާަރީއސް.ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ99/2ާާެޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ދިވެހިރ އްޖޭެގާޓޫރިޒަމ 

ާކަމެއްާ ާކިތަންމެ ާހަމަނުޖެހޭ ާމީގަ ާސަބަބަކީ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑު ާބިލު ާމި ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

 99999ާ1905ންާންާފެށިގ1ާެފުރަތަމަާކަމަކީާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާފ ހަގަކުެރްއވިާފަދައިންާާއެބަހުރި.

ާެއއްާނެތް.ާދެންާބިމުގެާބޮޑުމިންާމައްޗަށްާދާ ާކުލިާނަގ ނީާކޮންާއުސޫލަކުންާކަމެއްާީމގައިާބުނަފައަކަމީޓަރ ާހަމައަށްާ

ާދަށް ާއަންނަނީ ާކުލިން ާއަޅުގަނޑުާވަރަކަށް ާދެން ާނޫން. ާަކމެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނޑު ާއެީއެވސް ާއެހެންވީމ ، ވަމުން.

ގޮތަށްާތ ީއދުާނުކުރިޔަސްާމިާޓޫރިޒަމްާއިންޑަސްޓްރީާއަށްާަފއިދ ވ ާާްސާމިާބިލަށްާމިއޮތްވެާާޤަބޫލުކުރަންާޙަޤީޤަތުގައިާ

ާއިންެވސްޓް ާއިންަޑސްޓްރީަގއި ާޓޫިރޒަމް ާނުވަތަ ާކަމެްއގަިއ ާއެބޭފުޅުްނެގާާކޮންމެ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ކޮށްފަިއ

ާކުެރވޭނެާ ާސަލ މަތް ާެއންމެންާވިޔަފ ރި ާއަުޅގަނޑުމެން ާޓޫރިޒަްމާާގޮތަކަށް ާއެއީ ާުކރަންޖެހޭނެ. ާމަސަްއކަތް  1910ވެސް

އެއްާދައުލަތައްާލިބިގެންާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއިންޑަސްޓްރީންާއަުޅގަނޑުމެްނާރ އްޖޭގައިާހަމަާއެންމެާބޮޑުާއ މްދަނީ

ާދަންނަވައިފިން.ާ ާައޅުގަނޑު ާެއއްާނުކުތ  ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޭއގެ ާނުކުތ ތައް ާަބއެއް ާފ ހަގަކުރ  ހެކްޓަރަްށ10ާާއަޅުގަނޑު

ާޙަމްދޫުނާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާދެން ާނެތް. ާމިައކު ާގޮެތއް ާނަގ  ާކުލި ާތަންތަނުން ާުކޑަ ވުރެ

ާޢަބްދު ާهللا ާފަދައިން ާފ ހަަގކުރެްއވި ާވެސް 68ާާޙަމީދު ާވޭ. ާކަމަށް ާއެަބއޮތް ާނޫނީާހެކްޓަރ10ާަރިޯޒެޓއް ާުކޑަ ށްވުރެ

ާއަ ާކުއެއްަލއްކަ ާވުރެ ާހިލޭތޯާކަމީޓަރަށް ާދެނީ ާއެތަންތަން ާނެީތމަ ާއެނޭގކަށް ާގޮެތއް ާަނގ ނެ ާކުލި ާތަންތަނުން ާއެ  1915ޑަ

ާޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާ ާއަޅުގަނަޑކަށް ާބިލު ާމި ާދަންނަވަނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވޭ. ާސުވ ުލކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

ާބޭނުންޭވާއެބޭފުޅުންނަށްާފަހިވ ގޮތަށްާރޭޓްާކޮށްލަންވެސްާއަދިވެސްާއަުޅގަނޑުާަހމަާރީޓްއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއަނެއްކ ާ

ާބިލުާ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނަމޭ. ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެއްޗަކަށް ާކޮންމެ ާއޮންނަ ާފަހިވ ގޮތަށް ވިޔަފ ިރވެރިންނަށް

ާދ އިރ ގެާ ާކުޑަހުވަދޫ ާދަންނަވ ލީ.ާދެން ާއެވ ހަކަ ާއެދޭތީ ާއަުޅަގނޑު ާގެންނަން ާއިޞްލ ުޙކޮށްލައިގެން ާގެންގޮސް ާއަނބުރ 

ާޙުސެއިާޢިއްޒަތްތެރި ާޗަންޕ  ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވިލާ މެންބަރު ާއިތުރުކޮށްލަން ާިލސްޓަށް ާއެ ާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާޢަފީފ އި  1920ން

ާވެސް ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިްމ ާޗެއަރމަން ާޙަޤީޤަތުގައިާ.ގްރޫޕްގެ ާހަމަ ާޭބބޭފުޅުންނަކީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާާއެ ވެސް

ާފައިދ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނުޑާއެނިގގެން ާއަދި ާބޭފުޅުން. ާިތއްބެިވ ާކުރަްއވ ފައި ާކަމެއް ާއެަތްއ ހުރި

ާތ ނގައި ާއޮތް ާކުިރއަށް ާއަންނައިރުާާއުއްމީދުކުރަން ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާދެން ާކަމަށް. ާގެންދަވ ނެ ާކުިރައށް ާއެކަން ެވސް

ާބޮ ާމިހ  ާވިޔަފ ިރވެރިން ާމި ާިޒންމ  ާއިޖުތިމ ޢީ ާއޮންނަން ާބިލުަގއި ާއެ ާބޭނުން ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާއަޅުގަނޑު ޑެތި

ާޒިންމ އެއްާ ާއިޖުތިމ ޢީ ާހޭދަެއްއާގެ ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާރަށްރަށަށް ާދ އިރ ގެ ާއެ ާނޫނީ ާއަތޮޅު ާހުންނަ ާރިޒޯޓްަތއް  1925ގޮތުަގއި

ާއަޅުގަނުޑާ ާއޮންނަން ާއެހެން ާހަމަ ާވ ނެއޭ ާހޭދަކުރަން ާޕްރޮޖެކްޓަކަްށ ާކޮންމެވެސް ާތަރައްޤީގެ ާއެ ާނޫނީ ކޮށްދިނުން

މިތ ނގައިާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާވިދ ުޅެވއްޖެާބޮޑުާައގުާދީފައިާަނގ ފައިާހުިރާާބޭނުންވޭ.ާދެން
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ާެނހެދިއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގާހަްއލެއް ާހުރީ ާއަދިވެސް ާާރިޒޯޓްތައް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ކަްށ60ާާގޮތުން

ގޮތުންާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެާރަށްރަށަށްާއެބޭފުޅުންާާރަށްާއެބައޮތޭާނުހެދި.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެާހައްލެއް

ާމިހ ތަނަށްާ ާއެބޭފުޅުން ާެވްއޖިއްޔ  ާކަމަށް ާކެތްނުކުރެވޭ ާެއއަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާކުލިތައް ާސިންގ  ާބޮޑު ާހުރި  1930ޖައްސަވ ަފއި

ރ ާދީާއެާއެްއޗެހިާރީާބިޑްާކުރަްނީވއޭ.ާއެާރަށްރަށަށްާޚަރަދުކޮށްފައިާހުރިާހޭދަކޮށްފައިާހުރިާފައިސ ާދައުލަތައްާއަނބު

ާބީ ާވެސް ާއެހެންނޫނިއްޔ އަނެއްކ  ާލ ންވީއޭ. ާދެންާލަމަށް ާނެގީމަ ާމި ާޖަހ ފައި ާއަުގ ާއެހ ބޮޑެތި ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް

ްއާއެއަްށވުރެާކުދިާައގުާޖަހ ފައިާނަގ ފައިާހުރިާމީހުންނަށްާއެާފުރުޞަތުާގެއްލިފައިާއޮތަތީވެާއެންމެާއިންޞ ފުވެރިާގޮތެ

ާދީ.ާ ާއަނބުރ  ާދައުލަތުން ާހޭދައެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާކުރައްވ ަފއި ާހޭދަ ާއެބޭފުޅުން ާމިހ ތަނަށް ާފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ކަމަށް

ާޖުމްލަ ާއެހެންވީމ ، ާލުން. ާބީލަމަށް ާރަށްތައް ާއެ ާމިއޮތްާއަލުން ާއަުޅަގނޑަށް ާބިލަށް ާމި ާތ އީުދާާގޮތެްއގައި  1935ގޮތަށް

ާައޅުގަނޑުާވެސްާއެެހންާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންނަށްާއެގޮތަްށާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާހުރިާނުކުރެވޭތީާމީތިާއަނބުރ ާފޮުނވ ލަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންނަށްާތ ީއދުކުރަމުންާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެމް.ީޑ.ާޝުކުރިއްޔ  ާމިއަރުވަނީ ާަވގުތުކޮުޅގެޕީުފރުޞަތު  1940ާތެރެއިންާގެ

ލްސ ގައިާޖަމަދުާޢީސ .ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްާފައިާއޮތްާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުއެދިަވޑަިއގެން

ަޑވެިލާގެންާނެތް.ާމަަޑއިޖަލްސ ގަިއާވަهللا.ާއަޙްމަދުާޢަބްދުވަަޑއިގެންާނެތް.ާއިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމަދުާނ ޒިމް.ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްދ އި

ާ

 1945ާކަދެްއކެުވން:މެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާ

`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާަރއީްސާމިއަދުާމަޖިލީސްާގެންދަވ ާޮގތ އިމެދުާއަުޅގަނޑުާޝުކުުރާ

ާޤަބޫލުކު ާއަުޅގަނުޑމެން ާއ ދެ، ާމިދަނީ.ާދަންނަވަން. ާދެކެިވގެން ާގޮތްގޮތަްށ ާއެިކ ާވ ހަކަަތއް ާއިޞްލ ޙުެގ ާމި ރަންޖެހޭނެ

ާމުހިންމުާ ާކިހ  ާމިާއިޞްލ ޙަކީ ާކީްއެވގެންކަން ާމިޖެހުނީާކީްއވެގެންތޯ ާގެންނަން ާމިާއިޞްލ ޙު ާއަުޅގަނޑުމެން ދ އިރުަގއި

ާވ ަހކަފުޅެއް ާރަނގަޅު ާމިދަނީ. ާކުރެވެމުން ާބަހުސް ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާއިޞްލ ޙެއްތޯ ާދެެކވޭ ާއެބަ ާީމގައި ަލއްަކ1ާާމެ

 1950ވުރެާކުދިާރަށްަތކަށްާދެންވ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާއަުޅގަނޑަށްާހީވަނީާމިބިލުާހުށަހެޅުއްިވާފަރ ތުންާއެާމަޢުލޫމ ތުާއަކަމީޓަރަށްާ

ާައޅުގަނޑަށް ާއުސޫެލއްތޯ ާކޮން ާއޭަގއި ާއަށް. ާފުރިހަމަ ާބިލުާާދެއްވިހެން ާހުށަހެޅިއިރުަގއި ާބިލު އަުޑިއވިގެންދިަޔ

ާކުރަްނވ ާސް ާމިކަން ާަމޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއެހެްނނަމަވެސް، ާއަޑު. ާވިދ ުޅވި ާއެވަހަަކ ާފަރ ތުން ޕޮންސަރާކުރި

ާ ާިމގޮތް ާނުވަތަ ާނޭނިގގެން ާގޮތެއް ާކަމަށް ާެއބަގޯސް ާފ ހަގަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅގަނޑުމެްނާާަބެއއް ކުރަްއވ .

ާަގއިޤަބޫލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެބަޖެހޭ ާވިޔަފ ރިާާކުރަން ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާޮއެވގެން ާބ ބެއް ާކަމުގެ ހަމަހަމަ
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 1955ކުރެވެމުންދ އިރުާަވކިާބަޔަކަްށާވަކިގޮަތކަށްާވިޔަފ ރިާއަށްާބައްޓަންކުެރވިފައިާއޮތުމަކީާެއީއކީާރަނގަޅުާގޮތެއްާނޫން.ާމިާ

ާިދވެހިރ އްޖޭގެާ ާބަހުސަކީ ާމިކުރެވޭ ާިމައދު ާމަޖިލީހުގައި ާއެބަުހއްޓޭދ ާޓޫިރޒަމްޢިއްޒަތްތެރި ާތަކެއް ާަތފ ތު އެީއާާ.އިރ ގައި

ާވ ހަކަތަކުްނާާމެާއެންމެން ާމިދެކެވޭ ާމިތަނުގައި ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުގަނޑުމެން ާއެއީ. ާޙަޤީޤަތެއް ޤަބޫލުކުރ 

ާ ާލިބިގެންދ ނީ ާއިޞްލ ޙުން ާމި ާނުވަތަ ާމަންފ އެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާލިބެނީ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަށްާމުޅި މުޖުތަމަޢު

ާ ާކޮންކަހަލަ ާދ ނީ ާމިޢިއްޒަތްލިބިގެން ާވިސްނުަމށްފަހުގައި ާމިއަށް ާކަނޑަެއޅުނީމާ ަފއިދ ެއއްތޯ. ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ިރ

 1960ޓެކްސްާނެގުންާއަިދާާއިރ އިންކުރީގައިާއަުޅގަނޑުމެންާވިޔަފ ރިާދ ާޅުެވގެންާދ ނެހެން.އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިކަންާރަނގަ

ާޖީ.އެސް.ޓީ ާމިާޓެކްސެާމި ާވ ހަކަ ާކުރީަގއިާއްގެ ާމަޖިލީހުގައި ާއެހެންނަާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގައްޖެ. ާމަވެސް،ާމިދެެކވިގެން

ާ ާއަިދާމި ާވެްސާވ ހަަކާދެެކވިގެްނާޕަކެްޓާޓެކްސަާބިލ އި ާއޮޭޅގޮތަަކށް ާމ ނަ ާީމގެ ާއެްއވ ގޮތަކަށް ާބިލު ާދެ ާމި ާނަގ  ކުން

ާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާޖީ.އެސް.ޓީއެބަދޭ. ާޓެާއެއީ ާވަކި ާއެއީ ާމި ާައދި ާޓެކްސަކްްސއެކޭ ާމިއީާޕަކެޓް ކީ

ގޮތަށްާއެހެރަާކަންތައްަތއްާާވަކިާއެްއޗެކޭ.ާމިއީާދެާއިްޞލ ޙެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދޭތިންާއެކަތިާއަނެާަކއްޗަށްާފުުށައރ 

ާެޓކްސާ  ާނެގޭ ާމި ާއަދި ާެޓކްސ އި ާނެގޭ ާޓެކްސަކުން ާއެްއ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާވެްސާއެ ާޯކޗެްއކަން ާމިއީ  1965އި

ާއެބަޖެހޭއަޅުގަނޑުމެ ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް 50ާާާ.ންނަށް ާއިތުުރކުރ  ާރަށްތައް ާއަހަރަށް ާއެކަމ ާވ ހަކަ ދެްއކެވޭތީ

ާ ާއޮތީ ާދީފައި ާކުީރގައި ާދައްކ . ާވ ަހކަ ާއެބަ 35ާާކަންބޮޑުެވގެން ާއުޅެނީ ާއިތުރުކުރަން ާމި އަހަރު.ާނުވަަތ15ާާއަހަރަށް.

ާ ާއެބަޭވ 99ާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދެވިދ ނެ ާކުްއޔަށް ާއޮްތާއަހަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ، ކަމަށް.

ާޮއެވގެން.ާ ާމަޤުޞަދުތަެކއް ާެއއީ ާިލޔުނީ ާގޮތަށް ާެއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބަލަންޖެހޭނެ. ާއަުޅގަނޑުމެްނ އެްއޗެްއވެސް

ާބޭރުގެާ ާއަދި ާބަލ ، ާއުސޫަލކުންތޯ ާކޮން ާކުެރވޭނީ ާއެއް ާވިޔަފ ރި ާމިނިވަން ާއޮތް ާހުޅުވ ލެވިަފއި ާއަށް  1970ދިވެހިރ އްޖެ

ާނިންމީާއި ާގޮތަށް ާއެ ާލ  ާއެއަށް ާމަފްހޫމް ާއެ ާބަލ  ާކޮަބއިތޯ ާައކީ ާގެރެންޓީ ާމެދުގައި ާއ  ާރ އްޖެ ންވެސްޓަރުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިއަދުާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއިާވ ާމުިޙއްމުާަކންތައްތައްާއަުޅގަނޑުމެންާޤ ޫނނުންާއެކަންާއަުޅގަނޑުމެންާ

ޔިތުންނަށްާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއިާވ ާެއއްަޗކުންާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީާގައިާކޮށްދޭންާޖެހޭނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައް

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤ ނޫނުތައް ާގޮތަްށ ާުކރެވޭނެ ާެއކަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެްއގޮތަްށ ާެއއްަޗކ އި ލިޔުނު

ާ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާއަޅ50ާުއަޅުގަނޑުމެން ާކުރީމ ، ާތަރުތީބު ާރަށްތައް ާނުވަަތ ާދިނީމ ، ާދަރިންނ އިާއަހަރަށް  1975ގަނޑުމެންގެ

ާގެާ ާގދ. ާމ ދަމ  ާއަޅުގަނޑު ާދަރިއަކު ާއަުޅގަނުޑގެ ާނޫނިއްޔ  ާއެހެން ާކުރެވެނީ. ާއެ ާެއކަން ާދަރީންނަށްޓަކައި ދަރިންގެ

ާދަރިންނ ިއާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެީއީކ ާއޮިތއްޔ  ާއުސޫލު ާދެވޭ ާމީހަކަށް ާކުލިޖަހ  ާއަުގގައި ާބޮުޑ ާބިުޑކޮށްފިއްޔ  ރިޒޯޓަކަށް

ާދަރި ާމިާދަރިންގެ ާއެބަޖެހޭ ާގަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުެމން ާނޫން. ާކަމެއް ާކޮށްދެޭވ ާކަެމއް ާއަުގގައި ާހެޔޮ ންނަށްޓަކައި

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެބައޮްތކަންާރިޒޯޓުތައް.ާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާފަޅުރަށްތައްާނެތިގެނެއްާނޫންާއަޅުގަނޑުމެންާމިާއުޅެނީ.ާ

 1980އަހަރަށްާނުވަަތ50ާާމިއަދުާއެާިވޔަފ ރީގެާސިނ ޢަތުަގއިާތިބިާބަޔަކަށްާާއެހެންވެއްިޖއްޔ ާައޅުގަނޑުމެންާހަސަދަލައިގެން

ާިދވެހިރ އްޖޭެގ99ާާ ާސަބަބަކަށްވަނީ ާނުޖެހޭ. ާގަންނ ކަށް ާބިރު ާކަމ  ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާލިބިދ ނެތީ ާރަށް ާެއ އަހަރަށް



 75 

ާ ާމިީއ ާއެހެންވެއްެޖއްޔ  ާއޮތް. ާއެަބ ާފުރުޞަތު ާއެ ާވެސް ާއަުޅގަނަޑށް ާއެބަހުރި. ާބަންދުވަީނކީާރަށްތައް ާއެއްކޮށް ރ އްޖެ

ރަށުެގާތެރެއިންާހެދުީނ62ާާނޫން.ާރ އްޖޭަގއިާހުރިާރަށްތަްއާލިމިޓުވަނީކީާނޫން.ާރ އްޖޭެގާރިޒޯޓުތައްާއެބަހުރި.ާކޮބައިތޯާ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާއުޅެނީ.ާމިކަންާސ ފުވ ން ާމި ާއައިްސގެން ާމި ާޫނން ާެއއް ާރަށުެގާމައްސަލަ ާރަށެއްތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ ކޮން

ާ ާއަުޅގަނުޑާމި ާދެކެވޭތީ ާމިާމަޖިލީހުގައި ާވ ހަކަ ާމި ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތިބެ  1985ސ ފުނުވެ

ާއަތޮޅަްށާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާއެބަހުއްޓޭ ާއަޮތޅުަގއި ާނިސްބަތްވ  ާއަުޅގަނުޑ ާއެބަހުއްޓޭ، ާިދވެހިރ ްއޖޭގައި ާއެއީ ހިތ މަކުރަމޭ.

ާދުިވސައްތަެއއް ާއެބަހުރި ާެވސް ާކޮންކަމެއްޯތާއެކަނި ާކުރެވުނީ. ާައޅުގަނޑުމެްނނަށް ާކޮންކަމެއްތޯ ާފަޅުރަްށ. ާރަށެއް. ހ 

ާކުެރވޭެނާ ާެއކަން ާއޭނ އަްށ ާބޭފުޅަުކ ާކުރ  ާތަަރއްުްޤީ ާއެހެންނަމަވެްސާރިޯޒޓެއް ާރަށުގައި. ާއެ ާވަނީ އަޅުގނޑުމެންނަށް

ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާއެކަްނ ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާތަނަވަސްޮކށްދޭން ާސަރުކ ރުން ާހަމަާމަގު ާައކީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާދެން ާިމއަދު .

ާ ާދައްކަނީ ާމި ާބޮޑެތ62ާާިބ ރުލ ފައި ާނުހަނު ާއަތުން ާބޭުފޅުން ާއެ ާކުރ ނީ. ާވަކި ާކިހިނެއްތޯ ާވަކިކޮށްލަްނވީއޭ.  1990ރަށް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާއެހެން ާދައްކ ނީ؟ ާފައިސ  ާއެ ާކޮންތ ކުންތޯ ާއަތުަލއިފައޭ. ާގޮތުަގއި ާެއްޑވ ންސްގެ ާއޮތީ ފައިސ ތަކެއް

ާމ ލިއްޔަުތގަިއާމެންބަ ާދައުލަތުެގ ާކޮބ  ާފަިއސ ؟ ާކޮބ  ާނޫންތޯ. ާަނަގންވީ ާރަށްތައް ާދައްކ ަފއި ާފަިއސ  ާވިދ ުޅވެއްޖެ ރަކު

ނެތޭާފައިސ ާއެއް.ާދެންާއަނެއްކ ާދޭންާމިާޖެހެނީާރީބިޑުކޮށްގެންާއަނެއްކ ާއެާބިޑުާކުރ ާފަރ ތުންާއެާފައިސ ާނެގީމަާ

އެާޖެހުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ހަކަތައްާދެެކވޭއިުރގައިާތިމ މެންނަށްާމިާދެކެވޭާާކޯޗަކަށްތޯާމިާވަނީ.ާހަމަާޖެހުނުތަނުގައި

 1995ވ ހަކަާއ އިާކުރަންާމިއުޭޅކަމަކ ާދިމ ވ ންޖެހޭނެ.ާއެާދިމ ނުވެާމީހަކަށްާރިޒޯޓެއްާލިބިާއޭނ ާއެާކުރ ާމަސަްއކަތުންާއޭނ ާ

ާމަޤުޞަދެއްގައި ާމ ތް ާސަރުކ ރުން ާދިނުމަށްޓަކައި ާހޯދައި ާފުރުޞަތު ާމިއަީކާާއަށް ާވިދ ުޅވެ ާފ ޑު ާމިއަށް ބިެލއްލީމ ،

ާބިުލގައިާ ާނޫން.ާކުރީ ާޮއވެގެްނވ ެނާކަމެއް ާހ ލެްއގައި ާެއްއވެސް ާމިައކީ ާދެްއކުމަކީ ާވ ހަކަ ާކަމަށް ާނޫން ާކަެމއް ކުރެވޭނެ

ތެއްތޯ.ާމިާވ ހަކަާދެކެވެމުންާދިޔައީާތިމަންނ މެންނަށްާޖީ.އެސް.ޓީާޓެކްސަށްާނެގެމުންާދ އިރުގައިާދެންާވ ންާއޮތީާކޮންގޮ

ާއެްއޗަކީ.ާ ާލިބޭ ާފަހަުތން.ާމިއޭ ާޖެހިގެން ާއެއ  ާއޮތީ ާމީހަކ15ާާުސ ފުކޮށްދެނީާސަރުކ ރުން.ާދެން ާލިބޭ މިލިއަންާޑޮލަރު

 2000މިލިއަންާޑޮލަރުާދައްކ ފައިާއޭނ ާކުރ ާިވޔަފ ރިައކުންާއޭނ ާވިްއކ ާެއއްަޗކުންާއަެނއްކޮޅުންާފައިސ ާމިާނަގަނީ.2ާާދެންާ

ާކަ ާއުޅޭ ާމިކުރަން ާައޅުގަނުޑާމިއީ ާދ ތީ، ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާމިކަން މަކީ.

ާގޮތަްށާ ާފައިދ ހުރި ާގޮެތއްަގއި ާމަޢުނަީވ ާރަްއޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭެގ ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާކަމަކީ ާމި ހިތ މަކުރަމޭ.

ާ ާމި ާބިލު ާކަމެއްާނޫނޭ.ާމި ާއެުކއެީކަގއިާފ ސްެވގ2ާެކުރ  ާފައިދާ ބިލު ާޤައުމަށް ާމި ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް ުެުެންާނޫނިއްޔ 

ާމިާ ާހިމަނ ފައި ާޖަހ  ާމިކަން ާބަޖެޓުަގއި. ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ފައޭ ާއޮތީ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނޭ އެއް

 2005.ާމިާފައިސ ާލިބޭނީާބަޖެޓުގައިާއޮތީާމިާބަޖެޓުާފ ސްކޮށްދެްއވ ފައިާއޮތީ.ާީކއްެވެގންތޯާމިއަދުާމިާސުވ ލުާއަންަނންޖެހެނީ

ާ ާތިބ2ާާީމި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާަކމަށް ާނެިގގެން ާއިން ާޓެކުސް ާއެއް ާމަންފ  ާޙަޤީޤީ ާލިބޭ ާމިކަމުން ާފ ސްވެގެން ޤ ނޫނު

ނިންމައިގެން.ާމިއަދުާބިލުާައިއމ ާމިާދެކެވެނީާއެކިާގޮްތގޮަތށްާއެކިާފ ޑުފ ުޑގެާވ ަހކަާދެެކވެމުންދ ތީ،ާައޅުގަނުޑާހަމަާ

ންާއަުޅގަނުޑާހަމަާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ަހކަާައކީާސަުރކ ރުންާމިާބިލުާހުށަހަޅ ފައިާމިާއޮތީީކާެއއްާހިތ މަާކުރަމޭ.ާދެ
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ާލޮުބވެތިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދ ިއރު ާމަދުވެހެން ާއ މްދަނީ ާލިޭބ ާސަރުކ ރުން ާނޫނޭ. ާނެިތެއއް ާވިސްނުމެއް އެްއވެސް

ާުއސޫ ާވިޔަފ ރިކޮށްދޭނެ ާއެީކގައި ާހަމަހަމަކަމ  ާއަޅުގަނޑުމެްނާރައެުްޔިތުންނަށް ާކުރަނީ. ާމި ާތަޢ ރަފު ާސަރުކ ރުން  2010ލެއް

ާ ާނުކުރަން 8000ާާޤަބޫލެއް ާޮއވެފައި ާބެޑެއް 200ާާޮޑލަރަށް ާނުވަތަ ާއެީއ600ާާޑޮލަރަށް ާއޮތުމަކީ ާބެޑެއް ޑޮަލރަށް

ާދަރިންނާ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއީކީ ާޖެހޭނޭ. ާހަމަހަމަވ ން ާއެންމެންނަށް ާނޫނޭ. ާޮގތެއް ާގަބޫލުކުރ  ިއާއަޅުގަނޑުމެން

ާއޮންނ ނީާ ާވިޔަފ ރި ާރ އްޖޭގެ ާނުވ ނޭ. ާކުެރިވގެން ާއެކަން ާނުވ ނޭ. ާވިޔަފ ރިައކަށް ާުކރެވޭ ާދަރިންނަށްޓަކައި ދަރިންގެ

ހަމަހަމަާއުސޫލަކުންނޭ.ާދެންާމިތަނުގައިާވ ހަކަާދެެކިވގެންާހިނގައްޖެ.ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރަކުާވެސްާއެާވ ހަަކާ

ާދިވެހިރ އްޖޭާ ާއެާފ ހަގަކޮށްލައިފި. ާކަނަޑއެިޅގެން. ާއުސޫލެއް ާއަޅަންޖެހޭ ާކޮޓަރި ާމޫދު ާއޮީތ ާދީފައި ާރިޒޯޓުތައް  2015ގެ

ނޫނިްއޔ ާމޫދުގަާެއއްާނޭޅޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއޮތީާެއކަންާނިމިފައި.ާއެީއާސ ފުވެފައިާއޮތްާމައްސަަލ20ާާރަށެއްގެާ%

ާބިލަކ  ާހޯދަންޖެހޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާދައްކަނީ. ާމި ާވ ަހކަެއްއތޯ ާކޮން ާދެން ާވ ހަކަދެެކވޭއިުރަގއިާއެއް. ާގޮތުން ާބެހޭ އި

ާވ ހަކަާ ާެއއަށް ާެބލުމަށްފަހުގައި ާެއ ާކިހިނެއްތޯ. ާމިހިރީ ާމިހ ުރ ާަގވ އިދުތަކ އި ާޓުއަިރޒަމްގެ ާޤ ނޫނ އި ޓުއަރިޒަުމގެ

ާައޅުގަނޑުމެން ާގޮެތއްަގއި ާމަޢުނަވީ ާރައްޔިތުންނަށް ާޮލބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސ ފުވެގެންދ ނެ ާރަނަގޅަށް ާދެކެވުނީމ ،

 2020ާމިކުރ ާމަސައްކަތްާޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއގައިާއެކަންާކުެރިވގެންާދ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާވަކި ާއޮތީ ާމި ާއަރުަވން ާފުރުޞަތު ާދެން ާލިްސުޓގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ީޓއަކަްށާޕ ޝުކުރިއްޔ 

ާަވޑައިުނގަން ާފުރުޞަނިސްބަތްވެ ާފަހު ާއެުރވޭ ާގޮތަށް ާއެ ާެއއީ ާއ ދެ، ާމެންބަރަކަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޭދަފުނަވ  ށީާތު.

 2025ރުޞަުތާޅުގަނޑުާފުއަދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.ާޖަލްސ ގައިާވަޑަިއގެންާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާ

ާޢީމަށް.ާނަގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޫޔސުފްާމިާއަރުވަނީާޑީ.އ ރު.ޕީާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފެލިދޫާދ އިރ 

ާ

ާާ:ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނައީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާބިލަށްާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާގެނައުމަށް ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙު ާބެހޭ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާފަތުރުވެރިކަމ  `ާޝުކުރިްއޔ 

ާއަުޅގަނޑު ާދައްކ ލުމަށް ާވ ަހަކ ާފުރުޞަތަކަށް ާމިާދެވަނަ ާއ ދެ، ާމުހިއްމުކަމުން. ާމައްސަލަިއެގ ާމި ާއެދުނީ  2030ާިމ

ާވަސީލަތްތަެކްއާ ާމުއްސަނދި ާމ ގިނަ ާޤުދުރަތީ ާދިެވހިރ އްޖެއަކީ ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަުމން. ާޚައްޞ ޞް މައްސަލަިއގެ

ާއަ ާކުކުޅެއް ާއެންމެ ާއަޅ  ާބިސް ާރަން ާކުކުެޅއް. ާއެންމެ ާމީނީ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނޫން. ާޤައުމެއް ުޅގަނޑުމެންާއޮތް

ާލިބޭާ ާބިހުން ާއެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާގިނަ ާދިރިއުޅޭ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާބިސް ާއަޅ  ާކުކުޅު ާއެހެންވީމ ،ާމި ާއޮތީ. ާމި އަތުަގއި

ފައިދ ާހަމަހަމަާގޮތެއްގައިާބެިހގެންދ ނޭާގޮތަކަށްާއަުޅގަނޑުެމންގެާތެރޭަގއިާޤ ނޫނުތައްާހެދިފައިާހުރުމަކީާވަރަށްާވެްސާ

ާ ާކަމެއް. ާބިލުތައްާމުހިއްމު ާގޮތަށް ާފ ޑުކިޔޭ ާފ ޑުކިޔަނީ ާމެދު ާބިލުތަކ  ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރައީސް  2035ޢިއްޒަތްތެރި
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ާދާ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާައޅުގަޑުމެން ާރަީއސް،ާމިހ ރު ާކިޔ ކަށްާނުޖެހުނީސް.ާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅ ތީ.ާއެހެންާނޫންނަމަާފ ޑު

ބަާޮއތްާއަޅުގަނޑުމެންގެާހުރިހ ާދިވެހިންނަށްާގިނަާދިވެހިންނަށްާފަތުރުވެރިާކަމ ާބެހޭާޤ ނޫނުގައިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެ

ާމީހެްއާ ާހިންގޭނެ ާރިސޯޓެއް ާމީހަީކ ާކޮންމެ ާކޮންމެ ާގޮތަށް. ާެވވޭ ާބައިވެިރ ާހިންގުމަށް ާރިޯސޓު ާއ އި ާފައިދ  ރިސޯޓުގެ

އިާމިާތަންތަނުންާހިއްސާ ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާމިހ ރުާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއ އިާއެމް.ޓީ.ސީ.ީސާއ 

 2040ގަންނަާއުސޫލުންާދިވެހިންނަށްާހިއްސ ާގަތުމުގެާފުރުޞަތުާމިހ ރުާވެސްާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާލިބޭ.ާއަދިާ

ާ ާއެރަށެއް ާނަމަ ާވިއްކައިިފ ާހިއްސ  ާގޮތަށް ާމ50ާާިމި ާޮއްއވ  ާއުސޫލެއް ާރަނގަޅު ާމިފަދަ ާލިބޭ. ާއެބަ ާވެސް އަހަރަްށ

ާހިސ ބުން ާމިހ  ާހިތ މަކުރަން.ާއުސޫލު ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާކުރެވޭތީ ާބައްޓަން ާޤ ނޫނު ާމި ާއެހެންގޮތަކަށް ާމަނ ކޮށް

ާއޮންނަނީ،ާބުނެވިގެންާ ާއިސްލ ޙުގަިއާމި ާއޮތް ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާދަންނަވަނީ ާމި ާރައީސް،ާއަުޅގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ތ9،10،13ާަދިޔަ ާމި ާއުވ ލ ޭށ. ާމ އްދ ތައް ާމި ާމިާއަދި ާހުއްޓ ލ ށޭ. ާނުގެންގޮސް ާކުރިއަށް އް

 2045މ އްދ ތަކުަގއިާމިހިރީާއަުޅގަނޑުާކުރިންާދެންނެވިހެންާއެންމެާއ ދަިއގެާިދވެހިންނަށްވެސްާިރސޯޓުގެާަފއިދ ަގއިާބަިއވެިރާ

ާވިްއަކއިފިާކަމަށްާވަންޏ ާ ާގޮތަށް.ާދިވެހިންނަށްާބައިވެރިެވވޭާގޮތަށްާހިއްސ  ސޯޓުތައްާއަހަަރށްާމިހ ރުވެސްާރ50ާިވެވޭ

ާމިއީާ ާއުޅުން ާއުޅޭ ާއިތުރުކުރަން ާމުއްދަތު ާރިސޯޓުތަކުގެ ާގޮތަަކށް ާއެހެން ާލައްވ ަފއި ާގެއްލުވ  ާފުރުޞަތު ާމި ާހެދޭ. އެބަ

އަޅުގަނޑުާދަންނަވަނީާވަރަށްާވެސްާނުރަްއކ ތެރިާކަމެކޭ.ާުހރިހ ާދވެހިންގެާމެދުގައިާހަަމހަމަކަމ ާހުރިހ ާދިވެހިންނަށްާ

ާކަންކަން ާޢަމަލުކުރެއްވީމ ،ާާއަތްފޯރ ފަށަށް ާގޮތަށް ާމި ާޒަމ ނެއްަގއި ާވ ހަަކދެކެވެމުންދ  ާއަޅުގަނޑުމެން ގެނައުމަށް

 50ާ2050އަޅުގަނޑުާހަމަާދަންނަވަންޖެހެނީާމިއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާކަމެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުގަނުޑވެސްާރިޒޯޓުަތއްާ

އަހަރަށްާހެދޭާހެދުނ50ާާްގަނޑުާމިާދަންނަވަނީާމިާގޮަތށްާއަހަރަށްާހެދުމަކަށްާދެކޮޅެއްާނުހަދަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅު

ާވެގެންދ ާ ާމުއްސަނދި ާއިތުރަށް ާމުއްސަނދިން ާފަޤީރުވެ، ާއިތުރަށް ާފަޤީރުން ާތިބި ާތެރޭަގއި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއީ

ާ ާހަމަވ ން ާމުއްދަތު ާމިހ ރު ާހިނގ ށޭ. ާނުހަދަމ  8ާާފުރުޞަތަކަށް 9ާާމަހަށް ާއަހަަރށް ާވެަފއ2ާިމަހަށް ާހުިރާއަހަރަށް

ައހަރަށްާވެގެންދ ާދިއުމަކީާެއީއާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާއެްއެވސްާހަމައެއްާއުސޫެލއްާއޮްތ50ާާރިޒޯޓުތައްާުކއްލިައކަށްާ

ާއުސޫލުާ ާއެ ާހެދިފައިވ  ާގޮަތށް ާދ  ާފެތުރިގެން ާރ އްޖެއަށް ާމުޅި ާރިޯޒޓުތައް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނޭ.  2055ކަމެއް

ާމަޤްޞަ ާވަިކ ާއޮތީ ާމި ާސީދ ާބިނ ކުރެވިފައި ާމީހުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާރަށްތަުކގަިއ ާއެ ާެއއީ ާއޮންނ ތީވެ. ާޭއގަިއ ދެއް

ގޮތުންނ އިާނުސީދ ާގޮތުންާަފއިދ ތަކެއްާހޯދައިާދިނުމުގެާޭބނުމުގައި.ާމިހެންާމިކަންާއޮްއވ ާއަޅުގަނޑުމެންާމިާދެންނެވިާ

ާ ާޤ ނޫނުތައް ާގޮތްގޮތަށް ާނޫން ާއެ ާބައްޓަންކޮށް ާޤ ނޫނުތައް ާގޮތަށް ާލިބޭ ާހުރިާފައިދ  ާހިތ މަ ާވަރަށް ާކުރެވޭކަމީ ބައްޓަން

ާގޮތުެގާ ާހޯދޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިިރއުޅޭ ާހިސ ބުގައި ާއެ ާފަިއދ  ާލިބޭ ާރިޒޯޓުތަކުން ާއެބަހުރި ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް.

ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ާައޅުގަނުޑ ާބައްޓަންކުރ ތީ ާގޮތަަކށް ާނޫން ާއެ ާހުއްޓ  ާުކރެވެން ާބައްޓަން ާޤ ނޫނުތައް  2060ދެންާާމަތިން

ާއަޅުގަނޑުމެންާޕ ޓީގެާއަދިާިއތުރުާބޭފުޅުންާވ ހަކަާދައްކަންާއޮތީތީާއަުޅގަނޑުާފުރުޞަތުާޫދކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާ.12

ާ

 2065ާާ:ރިޔ ސަތުންާވަހަކަދެްއެކވުން

ާމަާ-12.1 ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަްތތެރި ާހަވ ޝުކުރިއްޔ  ާރިޔ ސަތ އި ާރައީސް ާވަަޑިއގެންފަޖިލީހުގެ އިާލުވެ

ހ ރުާމިާދަނީާނޑުމެންާމިންާމިއަދުގެާބ ީކާއޮްތާަވގުުތގަިއާައއިޓަމުތައްާކުރިއަްށާެގންދ ނީ.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުގަދެ

ރުާމަށްާމިއަދުާމިހ ައއިޓަާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންަކމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާމިާއެޖެންޑ ާށް.ާެއއ12ާީއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ޖިލީހުންާގެާބިލުާމަމިާދަނީ.ާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއެންމެާކަމެއް.ާއެއީާދިރިުއޅޭާތަންތަންާކުްއަޔށްާދިނުމު

 2070ުޑކޮޅުަތއްާންާވެސްާކ ބަލައިގަތުމ ާމެދުާވޯަޓކަށްާެދންނެވުން.ާވޯޓަށްާދެންެނވުމުެގާކުރިންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ންނަވ ލަން.ާދައިގަތުމަށްާކްކޮށްަލއްވ ާއިށީނދެވަަޑިއެގންާތިއްބެވުމަށްާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަާޗެ

ާއަ ާކުރެވެން ާެއކަން ާތިއްެބވީމަ ާއިށީނދެވަަޑއިގެން ާލެްއވުމަށްޓަކައި ާބައްލަވ  ާހ ޒިރީ ންނަނީ.ާއަމީންޢ އްމު

ާއަދިވެ ާުޝކުރިްއޔ ، ާކ ޑުކޮޅުަތއް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާކުރިްނ ާދަންނަވ ލުމުގެ ާޯވޓަށް ާެއއްފަހަރު ްއވުމަށްާާޗެްކކޮށްލެްސ

ާކުށްޔަހަނދުމަފު ާދިރިއުޭޅާތަންތަންތަން ާދަްނނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާޫދކުރުމުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަުޅގަނޑު ާބިުލާށް ގެ

 2075 ވުމަށް.ާންަނވ ާގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްމަޖިލީހަށްާބަލައިގަތުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ2080 

68ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

45ާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީ:

14ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

05ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ2085 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަ ާަބއިވެިރވި ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު 59ާރުްނގެ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  30ާ.ާފ ްސވުމަށް ާއެހެންކަމުން،ާދިރިއުޭޅ59ާ.ާޖުމްލަ .

ާ ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްޔަްށ ާފ ސްމަޖިލީާބިލުތަންތަން ާގެްނދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާަގވ އިުދގަިއވ ާހުން ާމަޖިލީހުގެ ާބިުލ ާމި ެވއްޖެ.
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 2090ނިޒ މީާމައްސަަލާއަޅުގަނުޑާދެންާމިދަނީ..ާށްާނިންމަން.ާަކމަާފިމީާތަރައްީޤގެާކޮމިީޓާއަށްާފޮުނވައިގޮތުެގާމަތިންާޤައު

ާއެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2095ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ހުންެގާޓުާދިންާމީިއާަވކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާދޭންާބޭނުންާނުވ ާކަމަށްާވޯރައީސް،ާވޯުޓގެާނަތީޖ ާއިޢުލ ންާކުރެްއވިާއިުރގަ

ާ ާކުރެއްވީމ ، ާއިޢުލ ން ާޢ އްއަދަދު ާހަމަ ާދިއެއީ ާވޯޓު ާހީަވނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމެއްތޯ. ާކުރައްވ  ާމީހުންނ މުކޮށް ނުދޭާާން

ާމީހުންނ ާކަންާނޭނގެާއޮންނަނީާމިހ ރުާގަވ އިުދގައިާދަށުން...

ާ

ާ2100 

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާބުާ ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާއެްއ ާމައްސަލަ ާއަނިޒ މީ ާމަތިން، ާގޮތުެގ ާނަތީނެފައިވ  ާމި ާއިޢުލ ންުޅގަނޑު ާޖ 

ާގަވާ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާމިވީ.ާއެހެންވީމަ،ާިޢއްޒަތްތެރި ާދުވަހެއް ާއެަތއް ާމިވީ ާއަލުންކުރަމުންގެންދ ތ  ބައްަލްއވ ާާއިދު

ާނދުަމފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާލެއްވުމަށްާައޅުގަނޑުާހަ

ާ2105 

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އްކަތް.ާއިތުުރާއަށް.ާއިތުރުާއެހެންާމަސ13ާައެޖެންޑ ާނަންބަރުާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީ،ާއަުޅގަނޑުމެންގެާާ-10.1

ާއަޅު ާމިހ ރު ާަގސްތުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާދަށުން، ާމަސައްކަުތގެ ާޤ ނޫނުާއެހެން ާމިގެންދ  ާކުރަމުން ާބަހުސް ާމި  2110ގަނޑުމެން

ާނަ ާޓ99/2ާޫންބަރު ާދެވަނަިދވެހިރ އްޭޖގެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާބަހުރިޒަމ  ާބިލުގެ ާގެަނއުމުގެ ާކުރިއަްށާާއިޞްލ ޙު ސް

ާަދންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ީޕާއަްށާ ާގޮްތ،ާައޅުގަނޑު ާހުރި ާބ ކީ ާަވގުތު ާއަމިނިޓް.ާއެމް.8ާގެންދިއުމަށް.ާމިހ ރު ށްާޑީ.ޕީ

ާޕ ޓ21ާީ ާަވކި ާތެރެއިާއަކަށްމިނިޓް. ާމެންބަރުންގެ ާނުވ  ާީޕއޭ.ެގާނިސްބަތް ާދައްކަވ ަފއިވޭ. ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅަކު ާހަތް ން

މިނިޓްާއަދިާއެަބާއޮތް.3ާާވަގުުތާވަނީާހުްސވެފައި.ާޤަުއމީާޕ ޓީގެާވަގުުތާވެްސާވަނީާހުސްވެފައި.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަްށާ

 2115ންފަިއވ ާލިސްޓުންާބޭފުުޅންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާއެންމެާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއެދިަވަޑއިގެ

ާޢަބްދު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަފުޅުާهللا. ކުރިން
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ާއި ާޖެހުނު ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްދެއްކެވުމަށް ާކޮމިޓީރު ާމެންބަރު ާއިންނެވުމ ެއުކާތެރި އެްއަގއި

ާރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބައޭރުާވަނީާފުރުޞަތުާނޭރުވި.ާއަޅުގަނޑުާއިަހވަން

ާ

 2120ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާވަާ ާރައީސް،ާއަޅުގަނޑު ާޢިްއަޒތްތެރި ާވެސްާ`.ާޝުކުރިއްޔ  ާގަީޑަގއި ާއިންނަ ާއުފ ކޮށްފިން،ާކޮމިޓީތަކުގައި ރަށް

ާރިޔ ސަ ާމަޖިލީހުގެ ާކޮށްދެއްވީތީ ާއިޢުލ ން ާއެކަްނ ާދެއްވ ފައި، ާޓޫފުރުޞަތު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާބެހޭާތުން. ިރޒަމ 

ާފު ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު ާމައްސަލ ގައި ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާތ އީުދާޤ ނޫނަށް ރިހަމަ

ާ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތޭ. ާއެބަ ާދިވެހިރައްޔިތުންެގާމިކަމަށް ހިތްވަނީ

ާީމގެާ ާބަޔަކަށް ާއެަތއް ާތެރެއިން ާރަނގަޅު ާހެޔޮ ާޓޫން ާކަމަށް. ާެފނިގެންދ ނެ ާގެެނވޭާފައިދ  ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް  2125ރިޒަމް

ާބޮ ާއެންމެ ާމައިގަނޑު ާއިރުަގއި ާމި ާބަދަލެއް ާގޮތަޑު ާނެގޭ ާކުލި ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއޮތީ ާއަުޅގަނޑަށް ާކަމުގައި ށް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިގޮތަްށާކުލިާކަނޑައެޅުމުންާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ނީާއެއްާުއސޫލަުކންާކުލިާނެގުމުގެާކަންތައްަތއްާ

ާ ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާމިއީ ާހަމަޖެހިގެންދ ނެ. ާއިންޑަްސޓްރީ ާއެ ާވެސް ާއަދިާއަށް ާދ ނެ. ާވެގެން ާކުރިެއރުމަކަށް ލިބިގެންދ 

ާބިލުާ ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަުޅަގނޑު ާކަމަށް ާކުރަމުންދ ނެ ާފަިއދ  ާެހޔޮ ާއޭގެ ާއަށް ާއިންަޑސްޓްރީ ާއެ ާސަބަބުން މިކަމުގެ

ާދައުލަތައް ާބަދަލުޮކށްލީމ  ާކުލި ާގޮތަށް ާމި ާެއއްަކމެއް ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2130ާއ މްދަީނާހުށަހަޅުއްވަމުން

ާއެްއއުސޫލަަކްނާ ާެއހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާދ  ާއުިނވެގެން ާމިްނވަރެއް ާކޮންމެވެސް ާވުރެން ާއެއްޗަކަްށ ާލިބޭ ލިބޭ،ާމިހ ރު

ވ ާބައިާެއހެންާގޮތަކުންާފޫބެއްދުންާވިސްނުންފުޅުާގެންގުޅުްއވ ާކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާެއީއާކޮށްާއެާެގއްލުންކަން

ާތ  ާެއކަމަށް ާދެން،ާއަޅުގަނޑު ާގުޅިގެން ާބިލ  ާމި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާހަމައެއ އެުކ، ާކަމެކޭ. ާުކރ  އީދު

ާމިަވގުތުާ ާހަމަ ާއެއީ ާކޮށްިދނުމަކީ ާފ ސް ާމި ާފޫބެްއދުމަށްޓަކައި ާމި ާބިލުތައް ާއެހެން ާކުރަންެޖހޭ ާފ ސް އަޅުގަނޑުމެން

ާސަބަބު ާމިަކމުގެ ާއަދި ާކަމެކޭ. ާރަނގަޅު ާއެންެމ ާކުރަން ާރަނަގޅުާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަމުގައި ާއިންަވސްޓަުރންނަށް  2135ން

ާރިސޯޓްތައްާ ާއެ ާނޫނީ ާތަރައްީޤކޮށް ާއިތުރަށް ާރިސޯޓްތައް ާހުރި ާނެހެދިފައި ާމިހ ރު ާައދި ާގެްނގުޅެ، ވިސްނުންފުޅެއް

ާހުޅުިވާމަގުފަހިވެގެންދ ނެާކަމުާ ާދޮރެއް ާއިތުރު ާއެާރިސޯޓްތައްާނިންމ ލުމަށް ާހުރިާމީހުންނަށް ާދަތިވެފައި ގަިއާނިންމުމަށް

ވެސްާައޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވ.ާއެހެނީ،ާމިދެންނެވިާގޮތަށްާބަދަލުވެގެންާދ އިރުާުކއްޔަށްާދެވޭާމުއްދަތުާއިތުރުާބަދަލެްއާ

ާއެކަމަށްާ ާެވގެންދ ތީވެ ާރަނގަޅު ާބަލ އިުރަގއި ާއަޅ  ާިމންވަރ  ާއިްނވެސްްޓކުރެވޭ ާއެ ާމިންވަރު ާނަފ  ާލިބޭ ާއެ އައުމުން

ާ ާތިބި ާޖެހިލުންވެފައި ާޢިްއޒަތްތެރިާމިހ ރު ާދަންނަވަން. ާއަުޅގަނޑު ާކަުމގައި ާއޮތް ާފުުރޞަތު ާއެ ާވެސް  2140ބޭފުޅުންނަށް

ާހ ސްާ ާހަތ ވީސް ާފަސްހ ހ ، ާއެނދަކަށް ާގޮތުގައި ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑަށް ާގޮތުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާމިހ ރު ރައީސް،

ާއިންސ  ާއެންމެ ާހުރީމ ،ާމިއީ ާކަނޑައެޅިަފއި ާކުލިތަކެއް ާދެމެދުގެ ާޤަބޫލެއްާޑޮލަރުގެ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާަކމުގައި ާގޮތް ފުވެރި

ާަބިއާ ާއަނެއް ާދ އިރު ާދައްކަމުން ާޑޮލަރު ާހަހ ސް ާނޫނީ ާޑޮލަރު ާފަސްހ ސް ާއެނދަކަށް ާރިސޯޓުތަކުްނ ާބަެއއް ނުކުރެވޭ.
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ާދައްކަްނާ ާއަހަރަކު ާޑޮލަރު ާހ ސް ާހަތ ވީސް ާނޫނީ ާހ ސް ާފަންސަވީސް ާރިސޯޓުތަކުން ާެއހެން ާބައެއް ާނޫނީ ރިސޯޓުތަކުން

ާއެންމެާރަނަގޅުާގޮތްާކަުމގައިާުނވެ.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާހަމަެއއ ެއކުާޖެ  2145ހުމަކީާއެއީާައޅުގަނޑުާޤަޫބލުކުރ ާގޮުތގައި

ާމަޓީްނާ ާނޫނީ ާކަމުަގއިވ ީތ، ާކުރ  ާަފއިދ ތަކެްއ ާރަނގަޅު ާއޯނަރުންނަށް ާރިސޯޓް ާުގޅިގެން ާބަދަލ  ާގެެނވޭ ާކުއްޔަްށ މި

ާއަޅުގަނ ާޤަބޫލުވެފައިވ ީތ ާރުހި ާއަދިާމިކަމަށް ާގެންގުުޅއްވ ނެ. ާެއބޭފުޅުން ާވިސްނުންފުޅެއް ާހެޔޮ ާމިކަމުގެ ާދަންނަވ ނީ ޑު

ާވެސްާ ާމަގު ާދިއުުމގެ ާފަހިވެގެން ާފަރ ތުން ާއެބޭފުޅުންގެ ާގޮތްތަކެއް ާއިތުރު ާސަބަބުން ާއެކަުމެގ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ުޅގަނުޑާމިާގޮތުންާމ ާގިަނާވ ހަކަަތކެއްާތަނަވަސްެވގެންދ ނެާކަމަށްާައޅުގަނޑުާޤަބޫުލކުރަމޭ.ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް،ާއަ

 2150އެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަނޑުާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންގެާއަރިހުންާއެދެނީާާން.ދައްކ ކަންާނެތި

ާަތކެްއޗާ  ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާޓޫރިސްޓް ާިވޔަފ ރި ާއަުޅގަނޑުމެން ާބިލ އެކު ާިމ ާކުރ އިރު ާފ ސް ާބިލު ިއާމި

ޚިދުމަތުގެާއަގުންާޓެކްސްާެނުގމުގެާބިލު،ާމިާބިލުގެާކުރިއަްށާފ ސްކޮށްާދެއްވ ފިްއޔ ާމިާބިލަށްާއަމަލުކުރުމުގައިާވަރަށްާ

ާފަސޭހަވެ ާެއއަްށާބޮޑަށް ާފ ސްވެ ާބިލު ާމިދެންނެވި ާފަށަނީ ާއަމަލުކުރަން ާބިލަށް ާމި ާދަންނަވ ލީ ާމި ާއެެހން ގެންދ ނެ.

ާލި ާކަމުަގއި ާފެށުމުން ާޖެހޭާއަމަލުކުރަން ާބަހައްޓަން ާކޮންމެހެން ާވިސްނުމުަގއި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާިމއީ، ޔެފަިއވ ތީ،

ާގޮތަކަްށާ ާފ ސްވ ނެ ާުކރިއަށް ާބިލުގެ ާމި ާބިލު، ާމިދެންނެވި ާ ާދީ ާފުރުޞަތު ާއެ ާއަުޅގަނޑު ާއަދި  2155ކަމެއްަގއި

ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވަމުން ާވ ހަަކ ާއެޭދ ާައޅުގަނޑު ާބެހެއްޓުމަށް ާވިސްނުންފުުޅ ާނިންމ ލަން.ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވ ހަަކ ގެ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިން ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާދެން ާއަުޅގަނޑު 1.45ާާާޝުކުރިއްޔ .  2160ާދެަގއި

ާ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެށޭ ާމަސައްކަތް ާހ ލ1:45ާުކޮމިޓީގެ ާސުނ މީގައި ާޝަަގއި ާމީހުންގެ ާޖެހުނު ކުވ ތަކ އިާަގއި

ާ ާމައްސަލަަތކަށް ާހަގެދޮރުގެ ާކޮމިޓީ ާހޮއްވެވި ާދިނުމަށް ާހޯދ  1ާާްއލެއް ާކޮޓަރީގައި. ާކޮމިޓީ ާއަނަންބަރު ަގއ1:45ާާިދި

ާ ާހޮްއެވިވާކޮމިޓީ ާކުރެްއވުމަށް ާދިރ ސ  ާޔުިނވ ރސިޓީެގާބިލު ާކ3ާޮޤައުމީ ާކޮމިޓީ ާއަނަންބަރު ާމިހ ރުާޓަރީަގއި. ުޅގަނޑު

ާޙަމީދު.ާާމުޙުސިންާޢަބްދުލްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާޞަތުާމިާއަރުވަނީާނިލަންދޫރުފު

ާ2165 

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުޙުސިންާޢަބްދުލްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ާ ާރަީއސް،ާޤ ނޫުނާނަންބަރު ާޓ99/2ާޫޢިއްޒަތްތެރި ާގެނަިދވެހިރ އްޭޖގެ ާއިޞްލ ޙު ާދެވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ އުުމގެާިރޒަމ އި

ާބި ާމަްއޗަށް ާއިޞްލ ެޙއްގެ ާދެ ާމަޤުޞަބިލު،ާމައިގަނޑު ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާބިލު ާޢިއްޒަތްތެިރާނ ކޮށް ާހުށަހެޅުއްވި ދު،ާިބލު

ާއަދިާ ާކުލި ާެދއްވ ަފއި، ާވިދ ޅުވެ ާޞ ލީޙު ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހިންނަވަރު މެންބަރު

ާ ާމުއްދަތު، ާެދވޭ ާޚިދުމަތ50ާާްކުއްޔަށް ާރިސޯޓުތަކުގެ ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާގިނަ ާދިނުމަކީ ާރަށްތަްއ ާކުއްޔަށް  2170އަހަރަށް
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(4ާާލިބުންާހަނިވެގެންދ ނެާކަމަށްާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަާކުރަން.ާައުޅގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާބިލުގެާ

ރިޒަމްާއ ރޓްސްާނުގެާދަށުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓޫނޫގައިާމިާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާަދށުންާމުއްދަތުާއިތުރުކޮށްދެވޭީނާމިާޤ 

ާއަޅުގަނޑަްށާ ާއޮތީމ  ާމިހެން ާމަތިން. ާހަމަތަކެއްގެ ާބަޔ ްނކުރ  ާގަވ އިެދއްަގއި ާހަދ  ާއިްނ ާެއގްރިކަލްޗަރ އެންޑް

ރެާތިލަކޮށްާގައިާމިއަްށވުކަމުގައި.ާމިކަންާޖެހޭނެާމިާބިލުނަށްާމަގުފަހިކޮށްދޭާކަމެއްާސީދ ާކޮަރޕްޝަޤަބޫލުކުރެވެނީާމިއީާ

 2175ރިޒަމުންާހަދ ާގަވ އިދެްއގެާދަށުންާަވކިާގޮތެްއގެާމަިތންާމިކަންާމިގޮތަށްާކުެރވެންާށްދޭން.ާމިނިސްޓްރީާޮއފްާޓޫބަޔ ންކޮ

ންާނޑުމެންނަށްާއެނގެންޖެހޭނެާމީގެންާމިާނެގެނީކީ.ާއަޅުގަމީގެާާއޮތީމ ،ާނޭނގޭާއަުޅގަނޑުމެްނނަކަށްާކިހ ާވަރެއްާކަން

ާ ާކިހ ވަެރްއގެ ާމިކަންާނެގެނީ ާއެހެންވީަމ، ާނެގޭނީ. ާކަން ާކުްއޔެއް ާކިހ ވަރެްއގެ ާކަން. ާކުްއޔެއް ާކިހ ވަރެްއގެ ކަން.

ާފަސޭހަވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއުސޫެލްއެގާ ާބަލައިގަންނަށް ާބިލު ާއަުޅގަނޑަށް ާޮއެވއްޖެނަމަ ާތަފްސީލުކޮްށާބިލުަގއި މިއަށްވުރެ

ުޅގަނޑުާދަންނަވަން.ާކުރިންާޓޫރިޒަމްާބޮއިކޮޓްާކޮށްާގައިާއަގޮތުންާބިލަކީާއަުޅގަނޑަށްާތ އީދުާކުރެވޭާބިލެއްާނޫންާކަމުާ

ާއުފެޭދާޓޫ ާުސވ ލު ާއަުޅގަނޑު ާކުރުަމކީ ާމަސައްކަތް ާމިގޮތަށް ާމިއަުދ ާަބޔަކު ާކުރި ާމަސައްކަތް ާއަުގވަްއޓ ލަން  2180ރިޒަމްގެ

ާޮގތެއްާ ާވަކި ާރަށްތަކަށް ާުކރަން.ާކުދި ާއަޅުގަނޑުާުސވ ލު ާގޮތަށްާމަސައްކަްތާކުރ ތީ ާރަށްތަކަށްާކަމެއް.ާމި ާބޮޑެތި އަދި

ާދަންނަވަން.ާ ާއަުޅގަނޑު ާކަުމގައި ާކަމެއް ާމަގުފަހިވ  ާައމަލަށް ާކޮރަޕްޝަުނގެ ާވެސް ާއޮުތމަކީ ާވަިކގޮެތއް ާގޮތެއް. އެހެން

ާފުރުޞަތުާއެހެ ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާނުކުރެވޭ ާތ އީދު ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ާބިލަށް ާމި ާއަުޅގަނޑަށް ންވީމަ،

ާާޝުކުރުާދަްނނަވަމުންާވަިކވެލ ނަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިންކަމަށްޓަކައި

ާ2185 

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާނަ ާރަީއސް،ާޤ ނޫނު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ުޙާދިވެހިރ އްޖޭެގާޓ99/2ާޫންބަރު ާދެވަނަ ާބެޭހާޤ ނޫނަށް ރިޒަމ 

ާސަރުކ ރު ާބިުލަގއިާހުށަހެޅުމަށް ާމި ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަެވސް ާކުރަން. ާތ އީދު ާއަޅުގަނޑު ާބިލަށް ާހުށަހެޅި ާމި ން

ާމިާ ާކުރަން.ާހަމައެއ އެުކގައި ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާދަންނަވ ލުމަށް ާވ ަހކަތައް ާބައެއް ާނުކުތަތ ަކއި ާބަެއއް ފ ހަގަކުރެވޭ

ާދެއްކެ ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތުން ާބެހޭ ާމެންބަބިލ  ާތެރެއިިވާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޙުމަދުާުރން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ  2190ން

ާވ ހަ ާދެއްކެވި ާމުޙައްމަދު ާކުރަންާކަފުޅަށްސިޔ މް ާތ އިދު ާވަރަްށ ާކުރަން.ާާ.އަުޅގަނޑު ާވެސް ާއިޚުތިރ މް ާެއއަށް އަދި

ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ާއެމަނިކުފ ނަށް ާކަންޮބޑުއަޅުގަނޑު ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ާއެމަނިވަނީ ާރައްޔިތުންނަށްާނުވ ށޭ. ކުފ ނު

ާ ާއަންަގިއގެން ާމީހުންނަށް ާފ ޅުަގއި ާކަންަތއްތައް ާުނވ ނެ.ާނުކުރަްއވ  ާކަމަށް ާނުކުރ  ާއެކަްނ ކުރުމަކުންނެއް

ާއިޞްލ ޙުާ ާމި ާބިލަށް ާމި ާުނަވތަ ާެވގެންދ އިުރގައި ާޤ ޫނނަކަށް ާެވގެންދ އިުރގައި ާިބލަކަށް ާބިލު، ާމި އެހެންނަމަވެސް

ާއަުޅގަނޑުާ ާދ އިރު ާީމގެާގެނެިވގެން ާކަންަތއްތައް ާއިތުރަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުަރްއވ  ާއެ ާއެބޭފުޅުން  2195ާހަމަ

ާދިވެހިރ އްޖެ ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ާއަުޅގަނެޑއް ާއެދުެމއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެދޭ ާއަުޅގަނުޑ ާވަނުމަކީ އަށްާާތެރެއަށް

ާ ާތިބެގެން ާފަހަތުގައި ާދިވެހިން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެކުރ އިންވެސްްޓކުރުމަށްޓަަކއި ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ާނަމަވެސް
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ާމުއްަދތެއް ާކުރު ާއެާއިންވެސްޓްމަންޓް ާޮއވެގެން ާތެރޭަގއި ާފައިގެ ާގޮތުގައިާަކމުގެ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާދިވެހިރައްޔިތުންަނށް ދ 

ންވެސްޓްާހިފުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއްާއިންވެސްޓްކުރ ާފަރ ތްތަކުންާއި

ާއެކަީށގެންވ ާ ާއަގ އި ާއިްނވެސްްޓގެ ާއެކުރ  ާއަދި ާަރއްކ ތެރިކޮށްދީ ާަޙއްޤުތައް ާއިްނެވސްޓަރުންގެ ާއެ ާއަންނ ނީ  2200ކުރަން

ާބޭރުާ ާރ އްޖޭގެ ާމިދަންނަވ ލީ ާއަޅުގަނޑު ާމިހެން ާކަން. ާލިބިގެްނ ާވެސް ާއެމީހުންނަށް ާވެސް ާމުޙުލަތެއް މުއްދަތެއް

ާރ  ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭރު ާފަރ ތްތަކަށ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަންކަން ާދިނުމ އި ާކުއްޔަށް ާތަންތަން 251ާއްޖޭގެ

ާދިވެހި ާބަޔ ންކުރޭ ާއެަބ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާރ އްޖެ ާބަެއއް ާެއއްވެސް ާފަރ ތަކަށްާރ އްޖޭގެ ާއެްއވެސް ާބޭރުގެ އިން

ާ ާދިގުެވގެން ާއެންމެ ާދެވޭނީ ާވެސް ާގޮަތކަށް ާއެނޫން ާުނވަތަ ާބޮޑުާއަހ99ާަކުއްޔަށް ާމިވަުރގެ ާޤ ޫނނުއަސ ސީން ރަށޭ.

ާުނވަަތާރ އްޖެ ާއިްނވަސްޓަރުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާހުޅުވ ލީމ  ާާފުރުޞަތެއް ާފަރ ތްތަކަށް ާއަންނަ  50ާ2205އަްށާއިްނވަސްޓްކުަރން

ާ ާއެ ާޤ ނޫނަކުން ާލިމިޓްކޮށްފައި ާދ50ާެއަހަރަށް ާރިޒ ވްަގއި ާދެން ާދެުވނީމ  ާކޮންާއަހަރު ާބައްވަނީ ާބ ކީ ާއޮތް ން

ގައިތޯާއަުޅގަނޑުާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާބޭފުޅ އ ާުސވ ލުާކޮށްލަންާބޭނުން.ާހަމައެއ އެުކގައިާއެކަންާތަފުސީލުކޮްށާދެއްމަޤުޞަ

ާކަމުަގއިާ ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާެވސް ާސ ފުކޮށްލަން ާއަރިހުން ާއެމަނިކުފ ނުެގ ާހުރެ ާޕ ީޓއެްއގައި ާއެ ާއަުޅގަނޑު ދެއްވުމަކީ

ާބިލުގަާ ާމި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުގަނޑުާދަންނަވަން. ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރި ާމެންބަރުން ާބައެއް ާޢިްއޒަްތތެރި އި

ާއިތުރުާޓޫާާދަންނަވ ލ ނީކީާމިާބިލުގައިާ ާކުރުމަށްާނުވަތަާކުލި ާއެކަންކަން  2210ރިޒަމްާމިނިސްޓްރީންާހަދ ާަގވ އިެދއްގެާދަށުން

ާމަގުފަހިވ ނެ ާކޮރަޕްޝަނަށް ާމުޅިން ާއޮތުމަކީ ާއޮތް ާނެގުމަށް ާޓެކްސް ާނުވަތަ ާއަުޅގަނުޑާާކުރުމަށް ާކަމަކަށް ކަމެއް

ނުދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާެއފަދަާނިންމެވުމެއްާނިންމެވުމަށްޓަކައިާއެާުވޒ ރ ގެާވަޒީރަްށާ

ާއިންެވސްޓްމަންޓްތަކު ާޮބޑެތި ާއެވަުރގެ ާއެކަނި ާފުުރޞައެކަނިމ  ާކުރުމަށް ާޑީޒެންމޭކް ާއެންމެާަގިއ ާެއއީ ާއޮތުމަކީ ތު

ާއޮތުާރަނގަޅު ާވަީނާއެގޮތަށް ާނުދެކެން.ާސަބަބަކަށް ާއަުޅގަނޑު ާއެިކާމުގޮްތކަމުަގއި ާތަފ ތު ާނުވަތަ ާޮގތްގޮތަށް ާތަފ ތު ން

ާަރއްޔިތުންނަްށާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވެގެންދ ނީ ާއެކަމުގެާނަތީޖ  ާކުެރވިއްޖެާނަމަ ާއަމަލު ާޮގތަކަށް ާތަފ ތު ާމެދުގައި  2215ފަރ ތްތަކ 

ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއޮތް ާލިބެން ާއަންނަާއެކަމުން ާމި ާބިލަށް ާރަީއސް،ާމި ާގޮުތގައި.ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮތެއް ާނުލިބޭނެ ާމަންފ 

ބަދަލ އެކުަގއިާއަުޅގަނޑުާޤަޫބލުކުރ ާގޮތުަގއިާއަުޅގަނޑުާަހމަާމިާކޮމިޓީާއަކަށްާދ އިރުާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންޭވާ

ާ ާބޭނުންވެއޭ ާއެބަ ާކުރަން ާޓައި ާބިލ އެކުގައި ާހުރިމި ާދ އިރ ެއްއގައި ާއިތުރުާރިސޯޓްތަާއެ ާމުއްދަތު ާގޮތަށް ާމިފަދަ ކުަގއި

ާއިންވެްސޓަުރންނަށްާއެލިބޭާފުރުޞަތުތަކުެގާތެރޭގައިާއިޖުތިމ ޢީާގޮތުންާ ކުރެވިާމިފަދަާގޮތަށްާޓެކްސްާނެގިގެންާދ އިރު

ާރައްާ ާދ އިރ ގެ ާކުރުމަށްޓައެ ާޚިދުމަތް ާބަޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނުގައި ާކަނަޑއެިޅ ާގޮތްތައް ާއެހީެތރިވުމުގެ ާކުރުން.ާކައި  2220ޔ ން

ާއެވެިނާ ާމިވެނި ާސްކޫލަކ  ާމިެވނި ާމިސްކިތްަތކ  ާއެވެނި ާމިވެނި ާމިބުނަނީ ާހުށަހަޅ ގެން ާިބޑެއް ާވެއްޖިއްޔ މު މިހ ރު

ާކޮށްދޭނަމޭ ާ ާތިމަންނ  ާލިބުމަށްފަހުގައިާާ.ކަންތައްތަެކއް ާއެހިސ ބުން ާރަށް ާއެ ާލިބުނީމ  ާމަތިން ާއެގޮުތގެ ާޕޮއިންޓް އެ

ްއވެސްާފަރ ެތއްާައޅުގަނޑުމެންާމިާސަރުކ ރުެގާތެރޭަގއިާވެްސާއަދިާވޭތުވެިދޔަާސަުރކ ރުެގާއެކަންކަންާކުެރވޭތޯާބަލ ާއެ

ލުާދިރ ސ ާކުރ ާކޮމިޓީގެާފަރ ތުންާއްާުނކުެރވޭ.ާއެހެންކަމުންާމިާބިތެރޭގައިާވެސްާކުރ ާކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާޤަބޫލެ



 84 

ާކުރ ނަ ާކަންތައްތައް ާމަޤުޞަދުމިފަދަ ާމި ާކުރަްނވީ ާއެކަންކަން ާބިުލގަިއާތަކ މަ ާގޮތްަތކެއް ާކުރަންވީ ާކަންކަން ާމި  2225އި

ކަނޑައެޅިަފއިާެއކަމަށްާއެމީހުންގެާމައްޗަށްާލ ޒިމުކޮށްާއޮުތމަކީާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމުަގއިާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާއެހެންނޫްނާ

ާނު ާކުރުމަށްޓަކަިއ ާއިންވެްސޓް ާނަމުަގއި ާކޮށްދޭނެކަމުގެ ާކަންކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާވ ނަމަ ާލިބުނީމާ ކަމަށް ާރަށް ާއެ ވަތަ

ާދ ންާނެތިގެންާއެކަންކަންާނުކުެރވުނީމ ާއޭގެާހިތިާނަތީޖ ާރައްޔިތުންނަށްާލިބުމަކީާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަދުނއޭގެފަހުންާހަ

ާނިންމ ލުމުގެާ ާވ ަހކަ ާއަުޅަގނޑުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަންޒަރުތަކެއް. ާހުރި ާފެންނަން ާގ ތުން ާއަުޅގަނޑުމެން ވެސް

ާވެސް ާާކުރިން ާބިލުގައި ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަަކ1ާާއަޅުގަނޑު ާެއއްލަްއކަ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި  2230ވަނަ

މެއްގެާކުލިާމީޓަރ އިާދެާލައްކަާއަކަާމީަޓރ ާދެމެދުާބިމަކުންާނެގޭާކުލިާާއެއްމިލިއަންާޑޮލަރަށްާވުެރާބޮޑުވ ނަމަާއެާބި

ާއެާ ާޔޫ.އެްސާޑޮލަރޭ.ާކަމުގަިއާބަލ ނީ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަާއްމިލިއަން ާކުެރވިފައި.ާދެން،ާހަމަެއއ ެއކުަގއި ާިފްކސް ާއޮތީ މި

ާމީޓަރަކަށްާ ާައކަ ާކޮންމެ ާބިުމގެ ާއެ ާުކއްަޔކީ ާބިމުގެ ާއެ ާނަމަ ާުކޑަ ާކުލި ާބިމުގެ ާވުރެ ާޑޮލަރަްށ ާޔޫ.އެސް އެއްމިލިއަން

ާއަށްަލއް ާެއއީ ާއޮތުމުން، ާބުނެފައި ާމިހެން ާއެހެންވީމަ، ާޑޮލަރޭ. ާޔޫ.ެއސް ާއެަބާއަށްލައްކަ ާކަުމގައި ާޑޮލަރު ާޔޫ.އެސް ކަ

 2235ެއއްާނެތް.ާާބުނެވޭ.ާހަމައެއ ެއކުަގއި،ާެއްއލައްކަާއަކަާމީޓަރަށްާވުރެާކުަޑާނަމަާދެންާވ ނެާގޮތެއްާމިާބިލުގައިާައއިސަކ 

ާ ާބިުލގެ ާއަށ2ާާްހަމައެއ ެއކުަގއި ާގުނަކުަރއްވ  ާތިބޭފުޅުން ާކަމަްށވަންޏ  ާމީޓަރު ާއަަކ ާއެްއ ާދެލަްއކަ ާމ އްދ ަގއި ާަވނަ

ާމީަގިއާ ާޑޮލަރު. ާއަށް ާހ ސް ާހަސްތޭަކ ާެއއްމިލިއަން ާނުވަތަ ާޕޮއިންޓް ާެއކެްއ ާއެބައަދެޭއ ާގުނަކުރީމ  ާޑޮލަރ  ޔޫ.އެްސ

ާުނވަަތާ ާޑޮލަރަށް ާލައްކަ ާަފނަރަ ާކުލި ާބިމަކުންާނެގޭ ާދެމެދު ާމީޓަރ  ާއަކަ ާލައްކަ ާހަތަރު ާއަަކާމީޓަރ  ާދެލައްކަ މިބުނަނީ

މިލިއަންާޑޮލަރޭާނުވަތަާެއކެއްާޮޕއިންޓްާދޮޅ1.5ާާުބިމެްއގެާކުލިާކަމުަގިއާބަލ ނީާމިލިއަންާޑޮލަރަށްާބޮުޑވ ނަމަާއ1.5ާާެ

 2240މިލިއަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަެރއޭާުބނެފައި،ާޭއގެާފަހަތުންާއެބައ ެދއޭާއެާބިމެްއގެާކުލިާުކޑަާނަމަާއަޅުގަނޑުާމިާދެންނެވީާއެާ

ދ ފައިާމިއޮތްާކަލްކުޭލޝަނ ާމެދުގައިާއަުޅގަނޑަްށާބިމެއްގެާކުިލާާމިހ ރުާވެސްާކުޑަވެަފއޭާއޮތީ.ާއެހެްނވީމަ،ާެއާކުލިާހަ

ާއި ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީެގ ާއެކަމ އިމެުދގައި ާއެހެންީވމަ، ާއުފެދޭ. ާސުވ ލު ާމުހިންއެބަ ާކުރެްއވުމަކީ ާދިރ ސ  ާކަމެއްާތުރަށް މު

ާއެުކަގއި ާަބދަލުތަކ  ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންކަމުން ާދެކެން. ާއަުޅގަނުޑ ާދެކަމުގަިއ ާމި ާަބލައިގަނެ ާބިލު ގޮުތގެާާންނެވިާާމި

ާރަނގަުޅާ ާއެކަންކަން ާެގނެސް ާބަދަލުތަކެއް ާވިސްނ  ާވިސްނުންތަކެއް ާމެދުގައި ާބިލ  ާމި ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުގެ މަތިން

ާހަމަެއއ ެއކުަގިއާ ާއެދެން. ާއަުޅގަނުޑ ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާެއ ާެދކި ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާފެންނަ ާައޅުގަނޑަށް  2245ކުރުމަކީ

ާބޭނުންވ  ާދަންނަވަން ާފުރުޞަތުތަކަްށާާއަޅުގަނޑު ާއެހެން ާއަޚުން ާއަުޅގަނޑު ާވީނަމަވެސް ާހުރިކަުމގައި ާވ ހަކަތައް އެހެން

ާމިާތަންދިނުމުގެާގޮތުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުުރކޮށްލ ނީ.ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާމުޙައްާުޙސައިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމަތިވެރި

ާޓޫާޔ ޝުކުރިއް ާއ ދެ، ާރަީއސް، ާމުހިންރިޒަޢިްއޒަތްތެރި ާކިހ  ާއަކީ ާއިންަޑސްޓްރީ ާކަެމްއާމް ާއެއް ާއިންޑަސްޓްރީ  2250މު

ާހަ ާވަރަށްާމުހިންމުާރ އްޖެާއަށްާ.ާވެސްާނުނެތޭާދ ންނއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާނުއޮޭޅ،ާއަޅުގަނޑުމެން އ ދެ،ާރ އްޖެާއަށް
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ާއަުޅގަނޑުމެން ާއިްނޑަސްްޓރީއެްއކަން ާފައިދ ކުރ  ާބަަޔކަށްާވަރަށް ާގިނަ ާއެންމެ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެސް ާެއންމެން

ވަޒީފ ާލިބޭާއަދިާސަރުކ ރަށްާއެންމެާބޮޑުާއ މްދަނީާެއއްާިލބެނީާވެސްާުޓވަރިޒަމްާއިްނަޑސްޓްރީންާކަންާއަުޅގަނޑުމެންާ

އަިމއްލަާވިޔަފ ިރވެރިންެގާއެންމެންނަށްާވެސްާަޔގީންކުެރވޭާއަދިާޤަބޫލުކުެރވޭ.ާުޓވަރިަޒމްާއިންޑަސްޓްރީާައކީާރ އްޭޖގެާ

ާކުިރއަށްާ ާވެްސާހުރެގެން ާޤ ނޫނުތަެކއް ާަގވ އިދުތަކ އި ާޭރވުންތެރިަކމ އި ާވެސް ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާމިންނަތުން  2255ހިންމަތ އި

ާބަޔ ްނކުރަން،ާ ާއެބަ ާމިތ ނގައި ާއެބަ ާވެސް ާއެންމެން ާއަުޅގަނޑުެމން ާއެްއ. ާިއންޑަސްޓްރީ ާއިން ާތަރައްީޤވެފައި ގޮސް

ާއަ ާގިނަ ާއޮތްާނުވަތަ ާތަރައްީޤވެފައި ާަރނގަޅަށް ާއަކީ ާއިންޑަސްޓްރީ ާޫޓރިޒަމް ާބަޔ ންކުރައްަވއިފި ާމެްނބަރުން ދަދެްއގެ

ާައޅުގަނޑުމެްނާ ާކަންކަމ  ާއިންަޑސްްޓރީގެ ާއެ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާކަމަށް. ާއެއް ާއިންަޑސްޓްރީ ާފެންވަުރގެ ދުނިޔޭގެ

ާއެީކަގއި. ާވިސްނުންތެރިކަމ  ާވިސްނަިއގެން، ާބަދަލެްއާާކުޅެންޖެހޭނީ ާމިކަންކަމަށް ާޮގތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނޑު އ ދެ،

ާގެންނަން.ާ ާބަދަލުތަކެއް ާަވރަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާއަށް ާއިންޑަސްޓްރީ ާޓޫރިޒަމް ާމިއުޅެނީ ާއަޅުގަނޑުމެްނ ާއ ދެ  2260ގެންނަން

ާވި ާސްޓޭުޖގަިއ ާކޮމިޓީ ާއ ދެ ާޕޮއިންޓްތަކ އި ާދޭންޖެހޭނެ ާވިސްުނންތެރިކަން ާއަުޅގަނޑަްށާއެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔ  ސްނ ލުން

ާއިންޑަސްޓްީރެގާ ާމި ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާއ ދެ، ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަަކށް ާއަުޅގަނޑު ާދަންނަވ ލަން ާކަމެއް ާދެތިން ފެންނަ

ާސިއްޙަތަްށާ ާއިންޑަސްޓްރީގެ ާބަލިކަށިނުވެ ާޙ ލަތު ާއިންޑަސްޓްރީ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމިކަން ާގޮަތަކށް ާކުރެވޭނެ ސަސްޓެއިން

ާއެާ ާނުލިބި ާއ އިާގެއްލުމެްއ ާފައިދ  ާއިްނޑަސްޓްރީއަްށވ  ާބުނަންޏ  ާގޮތަކަށް ާއެެހން ާގޮތަކަށް ާދެމިއޮންނަ ގޮތުަގިއ

 2265ގެއްލުމަކަށްާވިސްނަންާއެބަޖެޭހ.ާހަމައެކ އެުކަގއިާސަރުކ ރަްށާލިބޭާއ މްދަނީާއަށްާއުނިއިުތރުކަންާއަންނަނީާކިހިނެއްތޯ،ާ

.ާދެންާއޮތީާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާފައިދ ާއ އިާމަންފ .ާކޮންމެާކޮންގޮތަކުންތޯާެއކަންާފޫބައްަދނީ.ާމިކަންާބަލަންާއެބަޖެހޭ

ާއިންޑަސްޓްރީާ ާޤަބޫލުކުރަމު ާއެަބ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ ާދެއްކިަޔސް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއް ާވ ހަަކ ާކޮންމެ ާިކޔަސް ގޮތެއް

ާއެބޭ ާމިއޮތީ ާއިންޑަސްޓްރީ ާޤަބޫލުކުރަން ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވިޔަފ ިރވެރިންަކން. ާހިތްމަތ ިއާތަރައްޤީކުރީ ފުޅުންގެ

ާިމާ ާއެބައޮތް ާކަމެއް ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ާވެސް ާއެންމެން ާެވސް ާއެބޭފުޅުން ާެއހެންނަމަވެސް، ާތަރައްޤީވެފައި. މިންނަތުން

 2270ރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންެގާރައުްސމ ލުާވެސްާމިކަމުަގއިާއެބަާޮއތްާކަން.ާމިާޖައްވ ،ާމިާަވޔ ،ާމިާމޫދ ،ާމިާކަނޑުތަކ ިއ،ާ

ާގޮޑުދޮށްތަކަކީ ާާމި ާމި ާއެހެންވީމަ، ާމިލްކިްއޔ ތެްއކަން. ާރަްއޔިތުންގެ ާލ ބަޔާ 3ާިދވެހި ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއ ެދ ކަން

މަސްލަޙަތަށްާވިސްނަިއގެނ3ާާްމަންފ ާއިންޑަސްޓްރީާސަސްެޓއިންކުރެވިަފއިާއޮތުންާއަދިާަސރުކ ރަށްާލިބޭާއެްއޗެއްާމިާ

ާއަޅު ާފެންނަނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާޖެހޭނެކަމަށް ާޕޮއިންޓްތައްާކުރިއަށްދ ން ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާސްޓޭޖަށް ާކޮމިޓީ ާމި ަގނޑު

ާދެާ ާއެްއާބޭފުޅަކު ާއަދިވެސް ާޕ ޓީން ާއަުޅގަނޑުމެން ާހީވަނީ ާދަންަނވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑަށް ާއަުޅގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް

ާ ާއ ދެ، ާއެދިަވޑަިއެގންފައި. ާއެބައޮތް ާދެއްވ ފައ7ާިބޭފުޅަކު ާއެއް ާފޯމިއުލ  ާމިއޮންނަނީ ާމ ްއދ  ާއަުޅގަނޑަްށާވަނަ .2275 

ާބޮުޑވެފައިާ ާވަިކވަރަކަށް ާުނނަގ  ާއެްއޗެއް ާނަގ  ާނުވަތަ ާެއއް ާފީ ާކުޑަވީމ  ާވުރެން ާަވރަކަށް ާަވކި ާގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާވަިކވަރެއް. ާއަކަމީޓަރަަކށް ާކަނޑަެއޅިފައި ާމިއޮީތ ާމިންގަނެޑއް ާނުވ ނެ. ާެވގެން ާމިހެން ކުޑަވެަފއި

ާހުށަހެޅުމަކީ ާނެގުން.ާާއަޅުގަނޑުގެ ާވަރު ާޖެހޭ ާމީޓަރަކަށް ާއަކަ ާކުޑަމިނުން ާއެންމެ ާނެގުން. ާއަދަދު ާޖެހޭ ައަކމީޓަރަކަށް
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ާޮއްތާ ާފެންނަނީ ާައޅުގަނޑަށް ާގެންނަން ާގެންނަންޏ  ާބަދަލެއް ާމިއަށް ާނުފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަކަށް ާގޮެތއް ާކުަޑވ ނެ އެވަރު

ާބިލުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާދެން، ާބިނ ޮކށް. ާަމއްޗަށް ާސަރަހައްދުގެ ާދޫކުރުން ާުކއްޔަްށ 8ާާާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ .  8ާ2280ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(،ާ)ށ(،ާއ ދެ،ާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާގައިާމިއޮންނަނީާކުއްޔަށްާދޫކޮށްފައިވ ާމުއްދަތު.ާމިހ ރުާމިއޮންނަނީާ

ާ ާޙަޤީޤަުތގައި ާ%25ާއ ދެ، ާމިއޮތީ ާހުށަހެޅިފައި ާދޫކުރެވިފަިއ. 100ާާއަހަރަށް ާއ ދެ ްށާއަހަރ5ާައިތުުރުކރުމަށް.

ާ ާގޮެތއް. ާއެއ50ާާްއިތުރުކުެރވޭނެ ާފީ ާނަގ  ާއެކަމަށް ާައދި ާގޮތްަތކ އި ާއިތުރުކޮށްދޭނެ ާެއ ާއިތުރުކުރެޭވއިރުަގއި ައހަރަށް

ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި،ާ ާެމންބަރުން ާގިނަ ާދޫކޮށްލ ފައި. ާަގވ ިއދަކަށް ާމިނިސްޓްރީގެ ާޓޫރިޒަމް ާިމއޮތީ ާބެހޭގޮތުން ނެގުމ އި

ާަގވ އި ާމީތި ާވެސް ާޤ ނޫނުގައިާއަޅުގަނޑަކަށް ާމި ާއެއް ާފީ ާނުަވތަ ާއެއް ާފޯމިއުލ  ާނަގ  ާއެ ާނުފެނޭ. ާދޫކުރ ކަށް  2285ދަށް

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިހިސ ބުން ާއަުޅގަނޑު ާެފނޭ. ާއަުޅގަނޑަށް ާމިކަނ16ާާްބަޔ ންކުރަން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ވަނަ

ާކޮމިޓީާ ާއެ ާައުޅގަނޑަކީ. ާމީހެއް ާމަސައްކަތްކުރި ާކޮމިޓީަގިއ ާނެގުނު ާވ ހަކަތައްާހުށަހެޅިގެން ާދެއްކި ާއަުޅގަނޑުމެން ގައި

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާރިޕޯޓްާ ާއޮތީ ާނިންމ ފައި ާކޮމިޓީަގއި ާއެ ާޝެއ ޮކށްލ ނަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑުެމން ާައޅުގަނޑު ޚިޔ ލުތައް

ާނ ންނަނީސްާމަޖިލިސްާނިމިގެންާދިޔައީ.ާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުގެާޚިޔ ލުފުޅ އިާޓޫިރޒަމްާމިނިސްޓްރީގެާބަސްފުޅ އިާއަދިާ

ާކޮންމެާ ާއިތުރުކުރެވޭ ާއިތުުރކޮށްދޭނީ ާމުއްދަތު ާމި ާޮއތްގޮތަކީ ާނިންމ ފައި ާރުޙުމ އެކީަގއި ާބޭފުޅުންގެ  2290އިންޑަސްޓްީރގެ

ާ ާއެނދަަކށް ާރިޒޯްޓގެ ާއަދިވެްސ1000ާާއަހަރަކަށް ާދަންނަވަންޏ  ާއެހެންގޮތަަކށް ާދައްކަިއގެންނޭ. ާއެްއ ާފީ ޑޮލަުރގެ

ާއެ ާރިޒޯޓްެގ ާތަކުރ ުރކޮށްލ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާއަހަރަކަްށ ާުމއްދަތުގެ ާއިތުުރކުރެވޭ ާއެްއ1000ާާނދަކަށް ާފީ ޑޮލަުރގެ

ދައްކަިއގެންނޭާއިތުރުކުެރވޭނީ.ާއެއީާއެރުާއެއްަބސްވެަފއިާޮއތްާމުއްދަތުާހުރިހ ާޕ ޓީތަކުގެާމެންބަރުންނ އިާއިންޑަސްޓްރީާ

ާއަދިާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީާއ އިާޓޫިރޒަމްާމިނިސްޓްރީގެާބޭފުޅުންނ ާލަފ ފު ާއިތުުރާއ އި ޅ ާއެީކަގއި.ާއ ެދ،ާއަުޅގަނޑު

 2295މ ގިނަާވ ހަކަަތކެއްާނުަދއްކ ަނން.ާއަުޅގަނޑުާތަކުރ ުރކޮށްލ ނަންާމިދެންނެވިާވ ހަކަތައް.ާއަޅުގަނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަނީާ

ާހަލ ކުވެާ ާއިންޑަސްޓްރީ ާިމ ާއިންޑަސްޓްީރއެކޭ. ާއިން ާތަރައްޤީވެފަިއ ާމިންނަތުން ާހިތްމަތ އި ާވިޔަފ ިރވެރިންގެ ގެންާމިއީ

ާހަމަާ ާކޮށްދިނުމަކީ ާކަންތައް ާއިތުުރވ ނެ ާދުޅަހެޔޮކަން ާއިންޑަްސޓްރީގެ ާނުވ ނެ.ާއަދި ާކޮށްގެން ާއަުޅގަނޑުމެން ދ ނެކަމެއް

ާއެބަޖެހޭާ ާވިސްނަން ާއެބަ ާއަުޅގަނޑުެމން ާއެއ އެީކގައި ާހަމަ ާކަމެއް. ާލ ޒިމު ާވެސް ާމައްޗަށް ާއެންމެންގެ އަޅުގަނޑުމެން

ާަސރު ާއ އި ާއ މްދަނީ ާެއއ ެއީކގަިއާސަރުކ ރުގެ ާގޮތްތަެކްއާހޯދުން.ާއަދި ާނުދ ނެ ާވެސް.ާމަދުވެގެން ާެއއްެޗއް ާލިބޭ ކ ރަށް

ާވެްސާ ާއަށް ާމަންފ  ާއ ިއ ާފައިދ  ާލިބޭ ާނުސީދ ގޮތުން ާސީދ ގޮތުންނ ިއ ާއ ދެ، ާމަންފ  ާލ ބަޔ  ާލިބޭ  2300ރައްޔިތުންނަށް

ާުއއްމީ ާއަޅުގަނޑު ާގެންދަވ ނެަކމަށް ާކުރިއަށް ާސްޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީ ާވ ހަަކާވިސްނަިއގެން ާއަޅުގަނުޑގެ ދުކުަރމުން

ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާ ާދުނިޔޭެގ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުދވަސްތަްއ2ާާޝުކުރިއްޔ  ާތަދު ާއެންމެ ާދުށް ާފަހު ާއަްށ ާހަނގުރ މަ ާބޮުޑ  2305ވަނަ

ާކަނޑަތުކުރަ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާދ އިރުގައި ާތަރައްޤީކުރުމަށ3ާާްމުން ާދަށުން ާޕްލޭންގެ ާމ ސްޓަރ ާޓޫރިޒަމް ަވނަ

ދޫކުރެއްވިާގިނަާރަށްތަެކއްާައޅުގަނޑުމެންގެާތެޭރގައިާނެހެިދާމިވަނީ.ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮތުަގއިާ

ާ ާދޫކުރެވޭ ާއަޙްމަދ66ާުމިގޮތުން ާތެރެއިންާސަންޓްރެވަލް ާރަށުގެ ާރަށްާވަރަަކށް ާލިބިވަޑައިގެންެނވި ާމުޙައްމަދަށް ާސިޔ މު

ާވެފައި.ާއެހެންވީމަ،ާ ާރަށަކަށް ާކަހަލަ ާލިބޭ ާއެއް ާފައިދ  ާއިޤުތިޞ ދަށް ާއެއިްނާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާހުޅުިވގެން ާވަނީ އެކަނި

ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅގަނޑުެމން ާވ ނެކަމަށް ާއެކުެލިވގެން ާސަބަބުތަކެއް  2310ާވެސްާމީގައި

ާ ާމިއީ ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 18ާާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮްތ2009ާާެމއި ާސްރީލަންކ ގައި ާމަރ ލަން ާޕްރަބ ކަރަން ަގއި

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާސިނ ޢަތަށް ާފަތުރުވެރިކަުމެގ ާރ އްޖޭގެ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާގުިޅގެން ާއައުމ  ާނިމުމަކަށް ާހަމަނުޖެހުން ދ ޚިލީ

ާއެހެ ާއަތުެވއްޖެ. ާމިއަުދާކޮމްޕެޓިޝަނެއް ާބަލައިލ އިރު ާވ ދަުކރަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާކޮމްޕެޓިޝަންގައި ާމި ންވީމަ،

ާހެދިފައިހުރިާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާދ އިރުަގއި ާކުރިއަށް ާިކޔ ފައި ާފަތުއަޑު ާފަތުރުވެިރކަން ސްރީލަންކ ގެ

 2315ޓަކައިާއަންނަންާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާނ ދެވިާމިާގަވ އިދުތަަކކ އިާޤ ނޫނުތަކެްއެގާސަބަބުާފަތުރުވެރިކަންާތަރައްޤީކުރުމަށް

ާވެްސާ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތެއް ާކޮންމެ ާކަމެއް.ާއިޤުތިޞ ދީ ާވިސްނަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުގަނޑުމެން ާމިއީ މައްސަލަ

ާފަ ާމި ާތެރޭަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާބޭނުންޭވ. ާއެބަ ާކެިޕޓަލ އި ާއ ިއ، ާލޭބަރ ާލޭންޑ އި، ާއެނގޭ. ާެވސް ޅުާއަޅުގަނޑަށް

ާ ާހުންނަތ  ާވަޒަްނވެރިެވ2500ާާރަށްތައް ާމީހުން ާރ ްއޖޭގައި ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާވެއްޖެ. ާއަހަރު ާގިަނ ާވުރެން ައހަރަށް

ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާ ާބަހައްޓަިއގެން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާރަށްަތކެއް ާމި ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާކަމެްއ ާީވ ާއެކަމަުކ އުޅޭތ .

ާރަށްތައް ާމި ާނެތް. ާެވސް ާކަެމއް ާބޭނުންކޮްށގެންާކުރެވޭނެ ާވިސްނުންތެރިކަމ އެކު ާޙިކުމަތްތެރިކަމ އި  2320ާއަުޅގަނޑުމެްނ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާރަށް ާމި ާނުނެރެވޭނެ. ާއެއް ާފައިދ  ާއިޤުތިޞ ީދ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޫނިއްޔ 

ާ ާއިތުރު ާއަދި ާތިެބވިދ ނެ 50ާާހިފަހައްޓައިގެން ާއިތުރު ާވެސް. 99ާާއަހަރަށް ާވެސް. ާެއއަކުްނާއަހަރަށް އެކަމަުކ،

ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާއެބަޖެހޭ ާަރީއސް.ާއެހެންވީަމ،ާައޅުގަނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެްއާނޯންނ ނެ ާވ ނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއެބަާ ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާއިްނވެސްޓަރުން ާބަލައިލ އިުރގައި ާގޮތްތަކަށް ާބޭނުންކުރެވޭނެ ާރަށްތައް ާމި ރ އްޖޭގެ

ާ ާހަމަާގެންނަންޖެހޭ. ާއެ ާގެންނަނީ. ާމި ާމިއަުދ ާއަުޅގަނޑުމެން ާޤައުުމތަކުން ާައވަށްޓެރި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ  2325ލޭބަރ

ާމިާ ާލިބިގެން. ާައޅުގަނޑުމެނަށް ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާބޭުނންކުރަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާބިން ާއެ ާއޮތީމ  ާބިން އަޅުގަނޑުމެންގެ

ާރަ ާކޮންެމ ާެއއިން ާނުިވއްކޭނެ. ާމިތަނެއް ާގޮުތަގއި ާރަށެއްެގ ާފަޅު ާވިްއކެނީ ާމި 30ާާށެއް ާމިިލއަނ40ާާްަހކަށް ހަކަށް

މިލިއަންާޑޮަލރުގެާއިްނވެސްޓްމަންޓްާމީހ 40ާ،50ާާޑޮލަރުގެާއިންވެްސޓްމަންޓެއްާއެތ ނަގއިާގ އިުމވެގެން.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާރ އްޖޭ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދަންނަވަންތޯ ާލިބެންޖެހޭ. ާެއބަ ާވެސް ާޔަޤީންކަން ާއިްނވެސްޓްމަންޓްގެ ާއެ ެގާހަދ ފައި

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާލޯނު ާޭބންކް ާމިއޮތީ. ާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާރިސްކްަގއި ާބޮޑު ާވަރަށް  2330ވިޔަފ ިރވެރިން

ާ ާ%8ާމިދައްކަނީ ާއިންޓަރެސްޓުަގއި. ާބޮޑު ާވަރަށް ާތެރޭަގއި ާދުވަުހގެ ާ%14އަހަރު ާއިންޓަރެްސޓުަގއ18ާާި، ގެ



 88 

ާމިކަންކުރަނީ.ާދުނިޔޭގެ ާރ އްޖޭަގއި ާނޫން.ާާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންނެއް ާކުރަނީ ާމިކަން ާބޭންކްތަކުން 50ާޑިވަލޮްޕމަންޓް

ާ ާނުވަތަ ާ%35ާއަހަރަށް ާދަމ ލެވިގެންވ  ާ%1ާއަހަރަށް ާލިބޭނ2ާާެނޫނީ ާފައިސ  ާމީހުންނަށް ާއިންޓަެރސްޓްަގިއ ގެ

ާބައެއްާރަށްރަށުންާމިލިއަނެއްހ ާޑޮލަރ20ާުގޮތްގޮތްާއެބަހުރި.ާމިާއިޤުތިޞ ދީާދަތިކަމުގެތެރޭގައިާރަށްތައްާނެގިާމީހުންާ

ާދަތިކަުމގެާ ާއިޤުތިޞ ދީ ާމިިއން ާއެހެންނަމަވެސް، ާވެސް. ާހަަމއަށް ާމިއަދ  ާެވސް ާަދއްަކވ ފައި ާސަރުކ ރަށް  2335އެބަހުރި

ާިމާ ާވ ގޮތަކީ ާމި ާަޙޤީޤަތުގައި ާދެން ާވެސް. ާދެވިަފއި ާެޕކޭޖެއް ާސްޓިމިއުލަސް ާނެތް ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ތެރޭގައި

ާވެާ ާމަޖިލީހުގައި ާިމއޮންނަނީާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރެވިފައި ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާވ ހަކަދެެކވޭ ސް

ާއިންާ ާދ އިރ  ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާދ އިރ އެކޭ. ާލިބޭ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާފައިދ ތަކެއް ާގިނަ ާއަީކ ާދ އިރ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ތައްާވެސްާމިާއިޖުތިމ ޢީާމަސްއޫލިއްޔަތުާވެްސާޓެކްސްާވެސްާނެގެންޖެހޭާއިތުރަށް.ާއެާދ އިރ ާއިންާދެންާހުރިާކަންތައް

ާމި.ާ ާފެލ ލަނީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާދ އިރ  ާމި ާވ ގޮަތީކ ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންީވމަ، ާބޮޑު. ާދ އިރ ަގއި  2340އެ

ާ ާދިމ ވ ނެ ާދެން ާޙަޤީޤަތުގައި ާވިސްނައިފިްއޔ  ާނެރެން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއް ާނަތީޖ  ާނުކުންނަ ގޮަތީކާއެހެންވީމަ،ާެއއިން

އަޅުގަނޑުމެންގެާޖީލުާއުސްތ ޛުާމުޙައްމަދުާޖަމީލުާދީދީާވިދ ޅުވެފަިއވ ާފަދައިންާއަުޅގަނުޑމެނަށްާހަމަާރަންާބިސްާއަޅ ާ

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާކުރަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިކަން ާގޮތެްއގައި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާއެހެންވީމަ، ާފަޅ ލެޭވނެއޭ. ާބަނޑު އަސްދޫނީގެ

ާއަުޅގަާ ާޤައުމު ާވިދ ޅުޭވާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެބަ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް ާދެން ާއިސްކުރަން. ާހިނގ ށޭ ނޑުމެން

ާއެާ ާމިތިބީ ާވެސް ާތިަމންނ މެން ާއެހެންވީމަ، ާކުރިއްޔޭ. ާޯބއިކަްޓ ާޓޫރިޒަމް ާތެރޭގައި ާއައުުމެގ ާވެިރކަމަށް  2345އެމް.ޑީ.ޕީ

ާނޫން ާކަްނތައްތަކެްއ ާރަނގަުޅ ާކަމަކީ ާހުރިހ  ާކުރި ާއެމް.ޑީ.ޕީްނ ާހުރިހާ ރޫޙުގައޭ. ާދ  ާކުރަމުން ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާއަދި .

ާމިކަްނާ ާއޮތީމ  ާކޮށްފައި ާގޯސްކަެމއް ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާވެސް ާަކންތައްތަކެއް ާރަނގަޅު ާެވސް ކަންތަކަކީ

ާކަ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާމި ާދޭްނވެެގން ާނިކަމެތިކަން ާއެކަމުެގ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާަޤުއމަށް ާައޅުގަނޑުމެްނގެ މެްއާއަނެއްކ 

ާުޙއްޖަތެްއާ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާއަުޅގަނޑަކަށް ާދެންނެވުމަކީ ާމިކުރަނީ.ާއެހެން ާމި ާމިހެން ާތިމަންނ މެން ާއޮތީމައޭ ކޮށްފައި

ާއެޖެންޑ ާ ާސިޔ ސީ ާއެަބއެްއގެ ާވެސް ާބަޔަކު ާކޮންމެ ާއެަބކުރަންޖެހޭ. ާމިކަން ާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު ާއެހެންވީމަ،  2350ކަމަކަށް.

ާވި ާހުރި ާވ ހަކަދައްކ އިުރާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާވިސްަނންވެއްޖެ.ާމި ާމިކަން ާވިސްނުމުގައި ާޤައުމީ ާދޫކޮށްލައި ސްނުންތައް

ާވ ތީ.ާ ާކަމަށް ާމީހެއް ާއުޅޭ ާލިބިގެން ާރަށެއް ާމިކަހަލަ ާވެްސ ާއަުޅގަނޑަކީ ާެއއީ ާދަތިެވްސވޭ. ާުކޑަކޮށް އަޅުގަނޑު

ާ ާދަންނަވަން ާއަުޅގަނޑު ާމ35ާައެހެންނަމަވެސް، ާއަުޅގަނޑު ާތެޭރގައި ާއެހެންވީަމ،ާއަހަރު ާހިނގައިދ ނެ. ުރވެގެން

ާއަުޅގަނޑުމެން،ާ ާމިކަން ާވިސްނުުމަގއޭ. ާރަްއޔިތުންގެ ާވިސްނުުމގަޭއ،ާޤަުއމުގެ ާމިދައްކަީނާޤައުމުެގ ާމިވ ަހކަ އަޅުގަނޑު

ާައޅުގަނޑުމެންެގާ ާގޮތެްއަގއި ާފައިދ ހުރި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަިއސްގެންނޭ ާރ އްޖެ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ  2355އިންވެސްޓަރުން

ާކޮޅުނބުަގއިާޤައު ާނެތިއްޔަކ . ާޔަޤީންަކން ާއިންވެސްޓަރުްނގެ ާނ ންނ ނެއޭ ާއިންވެސްޓަރުންނަށް ާގެންދެވޭނީ. ާކުރިއަށް މު

ާއިންވެސްޓްކުރ ާ ާއެ ާދައްކަްނާނުޖެހޭ. ާސަރުކ ރަށް ާކުއްެޔއް ާއިނގޭތޯ.ާއެްއވެސް ާދޫކުރަނީ ާއެއޮތް ާބިންތައް ާހޯލްޑް ފްރީ

ާެއއީ.ާ ާބިން ާއަމިއްލަ ާދ ންދެންާާއަހަރެއ100ާްމީހ ގެ ާދަރިދަރިކޮޅަށް ާއ އިލ އަށް ާއޭނަގެ ާދުވަހަށް ާއުމުރު ާއެ ާއޭނަ ނޫން
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ާއެހެންވީމަ،ާ ާމ ދަމ . ާކޮޅުނބ  ާމިޖެހެނީ ާކޮމްޕީޓްކުރަން ާައޅުގަނުޑމެން ާޙ ލަުތގަިއ ާއެހެންީވމަ،ާއެ ާމިއީ. ާބިންތައް ލިބޭ

ާދުނި ާމި ާނޫން ާެއަކންޏެއް ާއަުޅގަނޑުމެން ާވިްސނަވ ފައި ާވިސްަނވ ށޭ. ާއެހެންާމިކަންކަން ާދުނިޭޔގެ ާމިއުޅެނީކީ.  2360ޔޭަގއި

ާދެވޭނީ.ާ ާކުރިއަށް ާއަުޅަގނޑުމެނަށް ާބަލައިގެން ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާގޮތްގޮތް ާކުރ  ާމިކަން މީހުން

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެއްފަހަރު ާއަދިެވސް ާހަމަ ާއިސްކުރ ށޭ ާމިކަމަށް ާމަސްލަޙަތު ާޤައުމީ ާައޅުގަނޑުމެންެގ އެހެންވީމަ،

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ދަންނަވ ލ ނީ

ާ

 2365ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރާއިރ ގެާޢިއްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުވައްމުލަުކާއުތުރުާދ 

ާަވގުތު.ާއިުރގެާމިނިޓ2ާުމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަނަށް.ާޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ

ާސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ 

ާަރީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުގ99/2ާާެޝުކުރިއްޔ  ާބެހޭ ާޓޫިރޒަމ   2370ވަނަާއިޞްލ ުޙ2ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ޑުާވެްސާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާއަޅުގަނޑުމެންާމިފަދަާބަދަލެއްާގެނައުމަށްާހުށަހަޅުްއވ ފައިާިމއޮތްާބިލ ާބެހޭގޮތުންާައޅުގަނ

ާމިާ ާގޮތަކަށް ާދެމެހެއްޓެނިވި ާދެމިއޮންނ ނެ ާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ާވިސްނަންޖެހޭނެއޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ގެންނައިރު

ާމިދ  ާފ ޅުކުރެވުމުން ާކަންބޮޑުވުން ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމީގައި ާއ ދެ، ާގޮތަކަށް. ވަނ7ާާަާގެންދެވޭނެ

ާއެންމެާ ާވެސް ާއަޅުގަނޑަށް ާގޮތުން ާއޮތް ާމި ާފޯމިއުލ  ާބެހޭގޮތުން ާނެގުމ  ާޓެކްސް ާލޭންޑް ާމި ާމިއޮންނަ މ އްދ ގައި

ާހިތަށްާ ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާއޮތުމުން ާމިގޮތަށް ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާއަޅުގަނޑު ާނޫންކަމުގަިއ ާގޮތް  2375ހިތްހަމަޖެހޭ

ާއިންޓަޭނޝަނަލްާއެ ާއަޅުގަނުޑމެންގެާއެންމެާެއއަރޕޯޓެއްާޫނނީާއަރަނީާޚ އްޞަކޮށް ެއއަރޕޯޓުާއޮްތއިރުަގއ2ާާިއަރޕޯޓް

ާމިާ ާއ އި ާހޭދަ ާކުރަންޖެހޭ ާމި ާގެންދިއުމުަގއި ާޓޫރިސްޓުން ާއިތުރަށް ާމި ާރަށްތަކަށް ާމިހުންނަ ާދުރުަގއި ާއެއަރޕޯޓުތަކ  މި

ާލޭންޑް ާނެގުމުން ާޓެކްސެއް ާލޭންޑް ާހަމައެކަނި ާމިގޮތަށް ާބަލ އިރު ާޓެކްސެްއާާކަންތަކަށް ާމިގޮތަށް ާބަލ ފައި ާއަށް އޭރިޔ 

ާއަްށާ ާއޭރިޔ  ާލޭންޑް ާއ ދެ، ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާައޅުގަނަޑކަށް ާގޮތްކަަމކަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާހަމަހަމަ ާއެންމެ ާއެއީ ނެގުމުން

 2380ގޮތަށްާވުރެންާބޮޑުނުވ 20ާާބެލިގެންާނަގ އިރުާވެސްާމިހ ތަނަށްާއުސޫލެއްގެާގޮތުންާލޭންްޑާއޭރިއ ާެއއީާއެާރަށެްއގެާ%

ާެވސްާ ާމިހ ރު ާއެއް. ާދަނީކީ ާހިނގަމުން ާއެކަން ާނޫން ާއެހެނެއް ާވިަޔސް ާއޮތްކަމުގައި ާހަދަން ާރޫމްތައް ރަށް

ާޚ އްޞަކޮްށާ ާއަދި ާގޮސްފައި. ާއިތުރުވެގެްނ ާމ ބޮޑަށް ާއެއަްށވުރެން ާއެހެރީ ާރިޒޯޓުތަކުަގއި ާބައެްއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާކޮޓޭ ާވޯޓަރ ާމިހުންނަ ާހަދ ފައި ާ%ފަޅުމަތީގައި ާމިއޮންނަނީ ާގޮތުން ާއުސޫލެއްެގ ާހަދަން ާވިލ ތައް ާވޯޓަރ ާނޫނީ 20ާޖް

ާގަވ އިެދްއާ ާހަމައެކަނި ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއެއް. ާދަނީކީ ާހިނގަމުން ާއެކަން ާނޫން ާއެހެނެއް ާވިަޔސް ާކަމުަގއި އެތެރޭަގއި

ާއެނގިވަާ ާއ ދެ، ާއެއް. ާދަނީކީ ާމިކަންތައް ާނޫން ާއެހެނެއް ާަކމަކު ާއޮތެއް ާއެހެން ާއެ ާއ އްމުކޮްށާހަދ ފައި  2385ޑަިއގަންނަވ ނެ
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ާައްށާ ާއެމް.ޓީ.ީޑ.ސީ ާމިވަނީ ާސަުރކ ރުން ާކުީރގެ ާމީގެ ާގޮަތކަށް ާލިބޭނެ ާަފއިދ  ާމީގެ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް

ފަޅުާރަށްތަކެއްާކުްއޔަށްާދެއްވ ފައި.ާއެގޮތުންާއެާރަށްތަަކކީާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާވަރަށްާކުޑަާުކއްެޔއްަގއިާއ އްމުކޮށްާ

ާއަުޅގަނުޑާއެ ާކަމެއް. ާއޮތް ާގޮްސފައި ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތަކަށް ާފައިދ ކުރ ެނ ާެއއިން ާވެސް ާދިވެހިންނަށް ާއ ދަިއގެ ންމެ

ާެވގެންދ ނީ.ާ ާވެސް ާރަށްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާކިހިނެއްތޯއޭ ާގެަނއުމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަދަލު ާމި ާމިގޮތަށް ހިތަށްއަރަނީ

ާއަ ާޤ ނޫނަކުން ާޤ ނޫނެްއެގ، ާވެސް ާއެާހަމަގައިމު ާކަމަށްވަންޏ  ާބަދަލުކޮށްފި ާމިގޮތަށް ާކުލިތައް ާމިދަންނަވ   2390ޅުގަނޑުމެން

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެާހިއްސ ދ ރުންނަށްާހަމަ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާހަމަވީ ާަވގުތު ާކަނަޑއެޅިފަިއވ  ާއަށް ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާމިހިސ ބުން ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުސްަގއިބަާޝުކުރިއްޔ 

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއަރުަވނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާއަުޅގަނޑު ާދެން ާމޫސ ާވ ހަކަދެްއކެވުމަށް.  2395ާންބަރު

ާއިުރގެާަވގުތު.ާމިނިޓ7ާުމަނިކަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

ާިޢއްޒަތް ާހުށަހެޅިގެންާޝުކުރިއްޔ  ާބިލު ާެގނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާޓޫިރޒަމ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަރީއސް. ތެރި

ާލިބިދޭާ ާބޭނުމެއްަގިއ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމުޙިންމު ާތެދުީވާވަރަށް ާމި ާބުނަން ާެއއްެޗއް ާއަުޅގަނޑު ާފުރުޞަތުަގއި  2400ދެވަނަ

ާބަޔަކަށްކަންާ ާކޮން ާވައްތަރެްއގެ ާކޮން ާލިބިދެނީ ާދިވެިހާާޙައްޤުތައް ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާބަޔ ންޮކށްފައި ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާހަނުހުރުމުގެާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަށް ާމީހ  ާެގންދެވޭ ާތުޙުމަތުގައި ާކުށެްއގެ ާޙައްޤެއް. ާލިބިދޭ ރައްޔިތުންނަށް

އަހަުރެގ99ާާމީހަކަށްާފުރުޞަތުާލިބިދޭކަމަށްާވަނީވިއްޔ ާޓޫރިސްޓްާިވޔަފ ރިކުރ ާމީހ އަށ އިާނުވަތަާއެހެންާިވޔަފ ރިކުރ ާ

ާިމާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއޮތިްއޔ  ާލިބޭނެކަމަށް ާމުއްދަތަށް ާދިގު ާނުވަތަ ާލިބޭނެކަމަށް ާކުްއޔަށް ާބިން ާއެ ފުރުޞަތުގައި

ާކަންތައްތަެކއްާ ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާއަޅުގަނޑު ާކީްއެވގެންތޯ ާހިފަހައްޓަންވީ ާއެކަން  2405މަޖިލީހުން

ންވެގެންާމިތަނުގައިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާނަންާބުނެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބޭރުގަނޑުާދައްކ ަފއިާެއވ ހަކަާބަޔަކުާމީހުންނަށްާދޭ

ައހަރަށްވުރެާދިުގވ ންާވެއްިޖއްޔ ާެއއީާމައްސަަލާެއއް.ާއެހެނ50ާާްދައްކ އިުރަގއިާޓޫިރޒަމްަގއިާަމސައްކަތްކުރ ާމީހަކަށްާ

ާަޙއްޤުތަ ާހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާނުކުރެވޭނެ. ާއެމީހަުކާއެކަމެްއ ާދޭންޖެހޭނެ. ާގޮތެއްަގއި ާހަމަހަމަ ާއެންމެންނަށް ްއ

ާއެައުކންާ ާުއޅުމެކޭ ާަމޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާނޫނީ ާފިލްމުކުޅުމެޭކ ާއަދި ާމަސަްއކަތްކުުރމެކޭ ޓޫރިޒަމްަގއި

ާ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާއެންމެ ާއޮތް ާދެވެން ާނުކުރޭ. ާތަފ ތެްއ  2410ވިޔަފ ރިކުރ ާޤ ނޫނުއަސ ސީައކުން

ާުއސޫލުތަކ ިއާއަދިާ ާނަގ  ާޓެްކސް ާސަރުކ ރުން ާޮގވ ލަން.ާދެން ާިމއަދު ާއަޅުގަނޑު ާިދނުމަށް ާފުރުޞަތު ާއެ ފަރ ތްތަކަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާމަސައްކަތްތަަކކީ ާކުރ  ާހޯދުމަށްޓަކައި ާފަިއސ  ާއަތުން ާރައްޔިތުންގެ ާހޯދައި ާއ މްދަނީ ސަރުކ ރަށް
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ާރުހުމ އި ާމަޖިލީހުގެ ާތަަރއްޤީކުެރވޭނެާާހުށަހަޅައިގެން ާއެ ާވިސްނުމ އެީކގައި ާކުރ ކަމެއް.ާއެެހންވީމަ،ާސަރުކ ުރގެ ެއއްކޮށް

ާބުނުމަކީާ ާނުފެނުނޭ ާއެކަން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާގުޅިގެން ާއެކަމ  ާގެނައިމަ ާމިތަނަށް ާލިެޔެގން ާގޮތް ާރަނގަޅު އެންމެ

ާއެއް.ާއަޅުގަނ ާވ ހަކަ ާދެކެވޭ ާކުިރމަރ ލުމަށް ާވިޔަފ ރީގެ ާއެންމެންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފެންނަންޖެހޭ.ާރައްޔިތުންގެ  2415ޑުމެންނަށް

ާވެްސާ ާއޯނަރުން ާރިޒޯޓްތަުކގެ ާޓޫރިސްޓް ާމީހުންނ އި ާމަސަްއކަތްުކރ  ާދ އިރ ގައި ާޓޫރިޒަމް ާއަދި އިންތިޚ ބުކޮށްގެން

ާުކޅެގެންާ ާއ އި ާމުސ ރަ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަީކ. ާބައެއް ާތިިބ ާހޮވ ަފއި ވޯޓުދީގެން

ާއިތުރަްށާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާތަންކޮޅެއް ާއެްނމެ ާވަގުުތ ާދޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިތްހަމަޖެހޭކަށް. ާެއކަން ާނެތް މެންނަކަށް

ާއެބަާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލިސް ާއެްއ ާފައިދ  ާހުރިހ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްވީ ާވ ކަށެއް. ާނެތް ާމަސަްއކަތްކޮށްގެްނ މިތަނުގައި

ާފެާ ާމި ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަަޔކަްށާހޯދަންޖެހޭ. ާއުޅޭ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާހަމައެކަނި ާއެޅީމަ ާދުރުމި ާވަރަށް  2420ންނަނީ

ސިވިލްާސަރިވސްގެާމީހުން.ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާއެމީހުންނަށްާވެސްާކަންކަންާކޮށްދޭންޖެހޭ.ާޓޫރިޒަމްަގއިާމަސައްކަްތކުރ ާ

ާމީހުންނަ ާހުރިހ  ާވިޔަފ ރިކުރ  ާރ އްޖޭގައި ާކޮށްދޭންޖެހޭ. ާކަންކަން ާވެސް ާފުރުޞަތުތަކެއްާމީހުންނަށް ާވެސް ށް

ާމިާ ާސަރުކ ރުން ާެއހެންވީމަ، ާދައްކަންޖެހޭނީ. ާމިތ  ާވ ަހކަ ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ާޖުމްލަކޮށް ާމުޅި ހޯދައިދޭންޖެހޭ.

ާ ާއަދި ާފައިދ ތަކަކީ ާމިހިރަ ާބިލުަގއި 30ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާިއތުރަށް ާނަމަވެސް ާދީގެން ާދީގެްނ50ާާއަހަރު އަހަރު

 2425ހަަރށްާއިތުރުކޮށްދީގެންާނަމަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާެއކަންާކުެރވެންާއޮިތއްޔ ާއެފަރ ތްތަކަްށާއ100ާަނަމަވެސްާނުވަތަާ

ދިނުންާމުޙިންމީ.ާމިހ ތަނަށްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާދޫކޮށްފަިއާހުރިާރިޒޯޓްތަުކގެާތެރޭަގއިާުމްއދަތުާހަމަވެގެންާކ ކުާއަތުންތޯާ

ދޫކޮށްިލްއޔ ާދޫކޮށްލީ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާަހމަާއަނެއްކ ާވެސްާބިުޑކޮށްާާރިޒޯޓެއްާަނގ ފައިާއޮތީ.ާއެމީަހކުާބަނގުރޫްޓވެގެން

ާދެްއކުމަކީާ ާެއވ ހަކަ ާދޭެތރޭގައި ާއ އި ާވިޔަފ ރި ާކުރ  ާއެފަރ ތްތަކުްނ ާއެހެންވީމަ، ާއެފަރ ތްތަކަށް. ާހުރީ ލިބިފައި

ާދައްކަާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގައި ާނޫން.ާދެން ާކަެމއް ާއެމް.ޑީ.ޕީްނާއޮެވގެންވ ނެ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ވަމުން

ާއަިއއިރުަގިއާ ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާއުފެދިގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަނދ ނެއްަގއި ާައޅުގަނޑުެގ ާއެްއ. ާވ ހަަކ ާބޮިއކޮޓްކުރި  2430ޓޫރިޒަމް

ާއެއް.ާ ާކޮށްފަ ާނޯންނ ނެ ާކަެމއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާަފރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޮިއކޮޓްކުރ ކަށް ާޓޫރިޒަމް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއުޅޭާހަމަާއަޅުގަ ާއެމް.ޑީ.ޕީާފުރަތަމަާއުފެދުނިއްސުރެންާފަށައިެގންާއެާޕ ޓީގައި މީހެއް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަނޑަށްާނޑަކީ

ާމައްސަަލއިަގއި.ާ ާއެ ާުކރ ނަން ާދަޢުވ  ާވެސް ާއ އި ާއަުޅގަނުޑާެއމް.ޑީ.ޕީ ާޮއެވއްޖެއްޔ  ާހިނގ ަފއި ާކަެމއް ާެއވަރު ނޭނގި

ދަންނަވަނީާައޅުގަނޑުމެންާމިދައްކަނީާވިޔަފ ރިާުކރ ާމީހުންގެާވ ހަކަ.ާިވޔަފ ރިާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާސ ބިތުކަމ އެީކގައިާމި

ާަދއްކ އިރުަގއިާ ާވ ހަކަ ާކިަޔިއގެން ާވިޔަފ ިރވެރިންނޭ ާއެހެންީވމ ، ާވ ހަކަ. ާގޮތުގެ ާހުރި ާކަންކަން ާގޮތުން ާބެހޭ  2435އ އި

ާފުރު ާއެމީހުންނަށް ާކުރިއަކަށް. ާނުހިނގ ނެ ާޤައުމެއް ާނުލ  ާއެކަެމްއާވިޔަފ ިރވެރިންނ އި ާއެއްެވސް ާނުދީ ޞަތުތަކެއް

ާވ ހަަކާ ާަބއެްއގެ ާތިބި ާއެްއާނަގަިއގެން ާޒިންމ  ާޮބޑު ާމިވަރުގެ ާނަަގއިގެން ާލޯނު ނުކުރެއްވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޭބންކުތަކުން

ާދެއްކުމަކީާ ާވ ހަކަ ާހަދައިގެން ާގޮތަށް ާމީހުން ާތަޅ  ާކިއްލި ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާެއމީހުންނަކީ ާމިތަނުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން

ާރަނގަޅުާކަމެއްާނޫން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާ2440 

 ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

99/2ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލަކީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ. السالم عليكم

ާ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާހަރުދަނ ާއެއް ާސަރުކ ުރގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއީ ާބިލަކީ ާމި ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ޓޫރިޒަމ 

ާބަދަލުާ ާއެއް ާމުހިންމު ާަވރަށް ާތެރެއިން ާބަދަލުތަކުގެ ާޖެހޭ ާގެންނަން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާދަށުން ާސިޔ ސަުތގެ އިޤްތިޞ ދީ

 2445ލ ހ އިާއެުކ،ާމިާބިލުންާމިާގެނެވޭާއިޞްލ ޙ އިާެއކުާގެނަސްދޭާޤ ނޫނޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާމިާގެނެވޭާއިޞް

ާބޮޑެިތާ ާގެެނވި، ާބަދަލުތަކެއް ާޮބޑެތި ާއުސޫލުތަކަށް ާނެގޭ ާކުލި ާރަށްތަކުން ާދޫުކރެވިފަިއވ  ާޓޫިރޒަމަށް ޓޫރިޒަމްގެ،

ާމި ާބަދަލަކީ ާދެ ާއ ދޭ.ާމި ާއެބަ ާބަދަލުތަކެއް ާމުއްދަތަށް ާއ ދޭ.ާހަމަެއހެންމެ،ާދޫކުރެވޭ ާއެބަ ާދެާބަދަލުތަކެއް ާމުހިންމު އީ

ާގިނަާ ާދިޔަ ާއިިވގެން ާމިާމަޖިލިސްާތެރެއިން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާޖެހޭ.ާއަދި ާއަުޅގަނޑުމެްނާޤަބޫލުކުރަން ާކަމުގައި ބަދަލު

އަޑުތަކުންާވެސްާައޅުގަނޑަށްާއެާބަދަލުތަކަށްާބޭބޭފުޅުންާރުހޭާކަންާއެނިގގެންާމިދަނީ.ާދެންާޚިޔ ލަކީާތަފ ތުާއެްއޗެއް.ާ

ާތަފ  ާހަމަާއެހެންކަމުން ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަނޑަށް ާފ ޅުކުރަްއވ ނެ. ާޚިޔ ލު ާގޮތަކަށް ާތަފ ތު ާބޭފުޅުން ާޚިޔ ލުތަކުގެ  2450ތު

ާ ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވ ަލން ާކުަރއްވ ހެން. ާތ އިދު ާސިޔ ސަތުތަކަްށ ާމި ާބޭުފޅުން ާގިނަ ާޖުމްލަކޮށް އަހަރަށ50ާާްހީވަނީ

ާދި ާލިބިގެން ާޖ ގަ ާއިތުރުުކރުމަށް ާމުއްދަތު ާރ އްޖޭގަިއވ ާރިޒޯޓުތަުކގެ ާައުޅގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތަކަށް. ާދެކެވޭ އުމުން

ާގޮތެްއަގއިާ ާއެކަީށގެންވ  ާެނތް. ާުނވެއް ާތިބެވޭކަެށއް ާބަލަހައްޓަިއގެން ާނުކޮށް ާބޭނުން ާެއ ާވަސީލަތްަތއް އިޤްތިޞ ދީ

ންާލިބެންާޖެހޭާއ މްދަނީާއެތަންތަނަށްާއިންވެސްޓްާކުެރވެންާއެބަޖެހޭ.ާއެާތަންތަނުންާލިބެންާޖެހޭާއ މްދަނީާއެާވަސީލަތު

ާވ ނެާ ާމަޖިލީހަށް ާއެުކއެކީހެން ާބިލ އި ާމި ާޖެހޭ. ާފޯރުކޮށްދޭން ާޚިދުމަތް ާރަްއޔިތުންނަށް ާލިބިގެން  2455ރައްޔިތުންނަށް

ާބަދަުލާ ާނިޒ މަށް ާޓެކްސްގެ ާމުޅި ާދެން ާބިލ އި ާނެގުމުގެ ާޓެކްްސ ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ީރގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ސަރުކ ރުން

އް.ާއަދިާޓޫރިޒަމްގެާދ އިރ ަގއިާކުރެވޭާިވޔަފ ރިންާޖީ.އެސް.ޓީާނެގުމަށްޓަކައިާބިލުާހުށަހެޅިފައިާވ ނެ.ާގެނައުުމގެާބިލުތަކެ

އަދިާމިާބިލުގެާބަޔ ންާކުރެވިގެންާއެބަާދޭާމިާބިލުގައިާމިވ ާބަދަލަށްާޢަމަލުާކުރަންާފެށޭނީާވެސްާމިދެންނެވިާޓެކްސްާ

ާއަ ާުގޅިގެން ާބިލ އި ާމި ާކަމަށް. ާފެށުމުން ާމިާލިބެން ާއަީކ ާނުކުތ  ާެއއް ާބޭނުންވ  ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާަދންނަވ ލަން ުޅގަނޑު

ާ ާޤ ނޫނުގެ 9ާާބިލުން ާއ އި ާމ އްދ  10ާާވަނަ ާއަދި ާއ އި ާމ އްދ  ާޕަބްލިކ13ާާްވަނަ ާދިއުމުން ާއުިވގެން ާމ އްދ   2460ވަނަ

ާޢިނ ޔަ ާއަަޙއްމިޔަތުކަން ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނުނުން ާޓޫރިޒަމްގެ ާއުފެއްުދމަށް ާކުންފުނިތައް ާވ ހަކަ.ާލިމިޓެޑް ާދ  ާކެނޑިގެން ތް

އ ދެ،ާއެާއިންސެންިޓވްާކެނިޑގެންާދިއުމަީކާއުިނވެގެންާިދުއމަކީާޓޫރިޒަމްެގާިވޔަފ ރީަގއިާތިބޭާކުންފުނިތައްާޕަބްލިކަށްާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާކަމެއް. ާގެއްިލގެންދ  ާފުރުޞަތު ާއޮތް ާހުޅުވ ލުމަްށ ާޖ ގަ ާވިްއކުމަށް ާހިއްސ  ާޢ އްމުންނަށް ދ ން

ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާޢަމަލުކުރެވިގެން، ާޤ ނޫނަށް ާޓޫރިޒަމްގެ ާބޭނުންވަނީ ާމ99ާާިާދަންނަވ ލަން ާފެށިގެން ާއަހަރުން ވަނަ

ާޓޫރިޒަްމެގާ ާއ ެދ، ާީކއްވެޯތއޭ؟ ާދިަޔއީ ާުނވެ ާބޭނުން ާއިންސެންިޓވްގެ ާއެ ާހިސ ބަށް ާމިވީ ާދ އިރު ާކުރެވެމުން  2465ޢަމަލު

ދަތުާއިތުރުކޮްށގެންާޕަބްލިކްާުކންފުނިތަކެއްާހަދަންާބޭނުންާޤ ނޫނަށްާއަބަދުާވެްސާބަދަލުތަކެއްާއަންނ ތީެވާެއގޮތަށްާމުއްާ
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ނުވި.ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވަނީާމިާޤ ނޫނަށްާމިާބަދަލުާއަންނައިރު،ާޓެކްްސގެާޤ ނޫނުތަކަށްާއަުޅގަނޑުމެްނާ

ާޤ  ާނެގުުމގެ ާޖީ.އެސް.ޓީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއ ދެ،ާމަޖިލީހަށް ާގެންަނން. ާބަދަލުތަކެއް ާނަމަވެސްާއެބަޖެހެއޭ ާތެރެއިން ނޫނުގެ

ޓެކްސްާއިންސެންިޓވްތަެކއްާަޕބްލިކްާކުންފުނިތަކަށްާދޭންާެއބަޖެހޭ.ާޕަބްލިކްާކުންފުނިތައްާއިތުރުވ ންާއެބަޖެހޭ.ާޕަބްލިކްާ

ާަބިއވެރިެވވޭެނާ ާގިނަބަޔަކަށް ާވީހ ވެްސ ާގަނެ ާހިއްސ  ާޢ އްމުްނނަށް ާވެސް ާިވޔަފ ރިތަކުަގއި ާޓޫރިޒަްމގެ  2470ކުންފުނިތަކުގަިއ

ރުޞަތުާހުޅުވ ލަންާޖެހޭާކަމުގައިާއަުޅގަނޑުާދެކެމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނަށްާބަދަލުާގެނެވޭއިރު.ާުޝކުރިްއޔ ާދެްއިވާފު

ާފުރުޞަތަށް.ާ

 

 ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ. السالم عليكم ާނަންބަރު ާރައީސް.ާއ ެދ،ާޤ ނޫނު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭާއެއ99/2ާްޝުކުރިއްޔ  ާޓޫިރޒަމ އި  2475ާިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާފުރުޞަތުގ2ާާެޤ ނޫނަށް ާދަންނަވ ލަން ާޚިޔ ލުތަކެއް ާފެންނަ ާވެސް ާައޅުގަނަޑށް ާބިލުގައި ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާ ާހިފ ނަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެ ާއޮތ7ާާްބޭނުން ާކުލި.ާކުލިާނެގޭނެާއުސޫލުތައްާކަނޑައަޅ ަފއި ާއޮންނަ ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

މިއޮންނަނީާބިލުގެާބޮޑުާމިނަށްާބަލައިގެންާކުލިާނެގޭނެާއުސޫލުތަެކއްާގ އިމުާކުރ ާގޮތަށްާބިލުާފަރުމ ާކޮށްފައިާާއިރުަގއި

މައިގަނޑުާދެާއިޞްލ ެޙއްެގާމައްޗަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަނޑުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންވަނީާބިމުގެާޮބޑުާމިނަށްާކުލިާ

 2480އަދިާބޮޑެތިާބިންތަކަކަށްާކުލިާކުޑަކޮށްާނެގޭނެާޮގތަކަށްާބިލުާފަރުމ ާކޮށްފައިާނަގަިއގެންާނުވަތަާކުލިާނެގޭނެާގޮތަކަށްާ

ާރިސޯޓުތަކުގަިއާ ާޓޫރިސްޓް ާޖެހުނީ ާދަންނަވ ލަން ާމި ާނުޖެހެއޭ.ާމިހެން ާއެއް ާހިތްހަމަ ާެއންމެ ާއަުޅގަނޑު ާއޮތުން އޮންނަ

ާކުރީއްސުރެާ ާއަދި ާމިހ ރަކަށްައއިްސ ާވަސީލަތަީކ ާެއްއ ާބޮުޑ ާއެންމެ ާބޮޑަށްާާބޭނުންކުރ  ާވުެރ ާބިމަށް ާވެްސ ފެށިގެްނ

ާފަރުތަކުެގާ ާނުވަތަ ާފަޅު ާެވއްޖެްއޔ  ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަުޅގަނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާހިފޭ. ާއެބަ ާބޭނުން ފަޅުތަކުގެ

ބައުންޑްރީންާފެށިގެންާއެާއޮންނަާސަރަޙައްދަށްާކުލިާނެގޭނެާއުސޫލެއްާގ އިމުާކުރުމަކީާވަަރށްާމުހިންމުާކަމެއް.ާމިހެންާ

ާެވސްާ ާިވއްކަނީ ާމި ާއަުގގަިއ ާބޮޑު ާކޮޓަރިތަުކަގއި ާވިްއކ  ާރިޒޯޓުތަުކަގިއ ާގިނަފަހަރަށް ާސަބަބަކީ ާޖެހުނު  2485މިދަންނަވ ލަން

ާއެހެންކަމަްށާ ާއެތަންތަނުން. ާވެްސ ާލިބެނީ ާލ ރި ާގިނަ ާކޮޓަރިަތއް. ާހުންނަ ާެއޅިފައި ާފަޅުމަތީަގއި ާނުވަަތ ފަޅުތަކުަގއި

ާ ާބަދަލުުކރަން ާމީތި ާމިގޮތަށް ާބިްނާވ ތީެވ ާވުރެ ާވަރަކަށް ާަވކި ާކަަމކީ ާދެވަނަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ އަުޅގަނޑަށް

ާ 50ާާބޮޑުެވއްޖެއްޔ  ާނުވަތަ ާައަކމީޓަރުން 99ާާހ ސް ާދޭތެރޭަގއި ާއަކަމީޓަރ އި ާފެށިގެނ51ާާްހ ސް ާއަކަމީޓަރުން ހ ސް

ާ ާހަމަ ާަދއްކަނ99ާްވެސް ާައގު ާވަރަށް ާަދއްކަންޖެހޭ ާދޭތެރޭަގއި ާައކަމީަޓރ އި ާއޮތީމ ،ާއަުޅގަނޑަކަށްާާހ ސް ާޮގތަށް ޖެހޭ

ާއަކަމީޓަރުންާ ާއެއްލައްކަ ާނުަވތަ ާދޭތެރޭަގއި ާއެތަންކޮޅ އި ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލެއްެހއްނެއް. ާހަމަޖެހޭ ާއެންމެ ާނުވޭ  2490ހިއެއް

ާދައްކަންާޖެހޭާކަމަށް.ާިމވެސ7ާާްަލއްަކާައކަމީޓަރ އިާދޭތެރޭަގއިާވެސްާިމއޮންނަނީާގ ތްގަނޑަކަށ4ާާްފެށިގެންާ ާޑޮލަރު

ާއެދެންާ ާއަުޅގަނޑު ާނޫން.ާއެެހންވީމ ،ާމިތަންކޮުޅާފ ހަގަކޮްށލަން.ާއަދި ާކަމެއް ާަޤބޫލުކުރެވޭ ާޮބޑަށް ާއެހައި އަޅުގަނޑަށް

ވަރަށްާބޮޑަށްާކޮމިޓީާމަރުހަލ ގައިާއަުޅގަނޑުާމިދެންނެވިާޮގތަށްާފަޅުގެާބޮޑުާމިނަށްާބަލައިގެންާކުލިާނެގޭނެާއުސޫެލއްާ
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އަހަރަށްާބަދަލުކުރުމުެގާވ ހަކަ.ާއަުޅގަނޑުާހިތަށ50ާާްދ ާއަކީާކުްއޔަށްާދޫކުރ ާމުއްދަތުާގ އިމުާކުރުން.ާދެންާއޮތްާމ އްާ

ާ ާކީްއެވގެންތޯއޭ ާމިޖެހެނީ.ާމިހ ރުާވެސ50ާާްއަރަނީ ާބަދަލުކުރަން ާމުއްދަތަށްާމިއޮންނަނީ.35ާާައހަރަށް ާަވރަކަށް  2495އަހަރު

ންޯތއޭ؟ާމިހެންާމިދަންނަވ ލީާމިާމ އްދ ގެާމިާޤ ނޫނުގެާއަހަރަށްާވެސްާނުދޭންވީާީކްއވެގ95ާެބަދަލުކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާ

ާޤ ނޫުނެގ8ާާ ާމި ާއިތުރުކޮށްދެވޭނީ ާމުއްދަތު ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާމި ާބަޔ ންކުޭރ ާއެބަ ާަގިއ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ގެާމަތިންާއެާދަށުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓޫރިޒަމްާއަރޓްސްާއެންޑްާކަލްަޗރުންާހަދ ާގަވ އިދެްއގައިާަބޔ ންކުރ ާހަމަތަކެއް

ާޤ ނޫނުާ ާގޮތަށް ާދައްކ  ާސަުރކ ރަށް ާެއއް ާެދއްކުމުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފީ ާސަރުކ ރަށް ާއެއް ާފީ ާކަނޑަައޅ  މިނިސްޓްރީން

ާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެގޮަތްށ99ާާހަދައި ާއޮންނައިރުގައި ާއިތުރުކޮށްދޭން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމުއްދަތު ާދޫކުރ  ާކުއްޔަށް  2500އަހަރަށް

ާގޮތަށް ާއިތުރުކުރެވޭ ާދަންނަވ ލަްނާހަމަ ާވ ހަކަ ާދެ ާމި ާއެހެންެވގެން ާކަމެއް. ާތ ީއދުކުރ  ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާޮއތުމަކީ

ާފުރުޞަތުގެާބޭނުންހިފީ.ާދެއްިވާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދިަވޑަިއގެ ާފުރުޞަތަށް ާމިހިސ ބުން ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔ  ާހުރިހ  ާމެންބަރުންފަިއވ   2505ންނަށްާރި

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ާަވޑަިއގެން ާމ ލަމްގައި ާކުރ  ާޖަލްސ  ާމި ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާމިާބަރުންނަށްފުރުޞަތު .

ާ ާގ ތްގަނަޑކަށް ާމ3ާަބިލަށް ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާނިމުނީ. ާމި ާދައްކ  ާވ ަހކަ ޖިލީހުެގާަގޑިއިރު

ާފަ ާއަދި ާޖަވ ބުދެްއވުމަށ އި ާސުވ ލުތަކަށް ާއުފެދުނު ާތެރޭގައި ާބަހުސްގެ ާގޮުތގެމަތިން ާވިގަވ އިދުަގިއވ  ާބަސް ދ ޅުވުމަށްާހު

ާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙު.ާާ
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 ްއކެވުން:ހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާވ ހަކަދެ

ާކަހަަލާ ާބޭނުްނވ  ާއަުޅގަނޑު ާފަދައިްނ ާހ މަކުރި ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅަމުން ާބިލު ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކަްނާ ާދިޔަ ާލިިބގެން ާފްލޯރގައި ާމި ާބިލަށް ާމި ާމަްޝވަރ ތަެކއް ާޚިޔ ލުތަކަކ އި، ާކަހަލަ ާއެދޭ ާސަރުކ ރުން ނޫނިއްޔ 

ާޤަބޫލުކުރަ ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންެމާއަޅުގަނޑު ާތެރޭގައި ާުސވ ލުތަުކގެ ާބައެއް ާއުފެދުނު ާތެރޭގައި ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ން.

ާދޭނެާ ާކުއްޔަށް ާރަށްތައް ާފަހުން ާއިޞްލ ޙުގެ ާގެނެވޭ ާމި ާދެން ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާވެސް  2515ފުރަތަމަ

ާޓޫރިާ ާދަންނަވ ލަނީ ާވެސް ާފުރަތަމަ ާސުވ ލު.ާއަުޅގަނޑު ާކުރެވުނު ާކޮބައިތޯ ާމިާއުސޫލަކީ ާއަޅުގަނޑުމެން ޒަމްެގާޤ ނޫނަށް

ާބަދަލެްއާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއުސޫަލކަށް ާުކއްޔަްށާދޭ ާހެދުމަްށާރަށްތައް ާިރޒޯޓު ާޓޫރިސްޓް ާތެޭރަގއި ާއިޞްލ ޙުަތކުގެ ގެންނަ

ާ ާއޮތޭ.ާޤ ނޫނުގެ ާއެބަ ާޤ ނޫނުަގއި ާގޮތަށް ާއޮތް ާވެސް ާމިހ ރު ާމ އްދ  ާވެްސ5ާާނުގެންނަން.ާއެ ާމިހ ރު ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާޢ އްމުކޮށްާމިބުނަ ާޓޫރިޒަމުން ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާދޫކުރ ނީ ާކުއްޔަށް ާބިން ާރަށްރަށ އި ާހެދުމަށް ާރިޒޯޓު ާޓޫރިސްޓް ނީ

 2520އިޢުލ ނުާކޮށްގެންާކަނޑައެޅިަފއިވ ާއުސޫުލގެާމަތިންާއެކަީށެގންވ ާއެންމެާރަނގަޅުާހުށަހެުޅމެއްާހުށަހެޅިާފަރ ތަކަށޭ.ާމިާ
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ާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާމިާއިޞްލ ޙު ާމިނިސްޓްރީން ާެވްސާޓޫރިޒަމް ާވީނަމަވެްސާދެން ާއަިއަކމުގައި ޤ ނޫނަށް

ާފަރ ތަކަށްާ ާބޭނުންހ  ާނެތް.ާއަުޅަގނޑުމެން ާބަދަލެއް ާލައިގެން.ާއެައކަށް ާބިޑަށް ާމި ާޫދކުރ ނީ ާކުްއޔަށް ާވަކި ސަރުކ ރުން

ާޤ ނޫނު ާމި ާމިއުޅެނީކީ. ާނޫން ާބަހ ކަށް ާމިއުޅެނީކީ. ާނޫން ާދޭކަށް ާކުްއޔަށް ާބިޑަށްާރަށްތައް ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމިއޮތް ގައި

ާމިާ ާވެސް ާމިހ ރު ާެގންދ ނަން. ާކުރަމުން ާއެކަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާތެޭރގަިއ ާކްަރއިީޓރިއ ތަކެްއގެ ާކަނޑަެއޅޭ ލައިގެން

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާކްރައިޓީރިއ ތަެކއް.6ާާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާެއބަހުރި. ާކަންތައްތަެކއް ާގިނަ ާވަރަްށ ާމ އްދ ަގއި  2525ވަނަ

ާތެރެއަްށާއަޅުގަނޑުމެންނަ ާމީގެ ާވެސް ާކްރައިޓީރިއ ތަކެއް ާއިތުރު ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާނޫން ާފުރިހަމަ ާކަންތައްތައް ާއެ ށް

ލެވިދ ނެ.ާެއާބ ރުާއޮީތާމިާމަޖިލީހަށް.ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެާފަދައިންާުކއްޔަށްާމިާގެެނވޭާބަދަލުާރެންޓަށްާމިާގެނެޭވާ

ާޤ ނޫނު ާސަރުކ ރަށް ާއެއް ާމިއޮތީކީ ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރުާބަދަލު ާނޫން. ާއެއް ާލިބިނުދޭތީކީ ާބ ރު ާއެ ާތެރޭގައި ާިއމުގެ ގެ

ާގެނެވިދ ނެ.ާ ާބަދަލު ާއުސޫލަށް ާދޫކުރުމުގެ ާކުްއޔަށް ާރަށްތައް ާނުގެނެސްާވެސްާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއް މިއޮތް

ާޤ ނޫނުގަ ާގޮތަކީ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާފެނުނީ ާސަރުކ ރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ާހުރަހެއް ާލިޔެގެްނާއެައކަށް ާއެބައި  2530އި

ާއިޞްލ ޙުާ ާމި ާއެހެންކަމުން ާކަމަށް. ާގޮްތ ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާކުރުމަކީ ާއެކަްނ ާރުުހމ އެކުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ާ ާއަނެއްާސުވ ަލކީ ާއުފެދުނު ާމިއޮތީ.ާއ ދެ،ާދެން ާހުށަހަޅ ފައި ާމަޖިލީހަށް ާދިނުމ ިއ50ާާއަޅުގަނޑުމެން ާުކއްޔަށް އަހަރަށް

ާއުފެދު ާޤ ނޫނުބެހޭގޮތުން ާމިހ ރުގެ ާސުވ ލު. ާނު ާގައި ާަރށްތައް ާކަނަޑއެޅިފަިއ50ާާވެސް ާގޮތް ާލިބޭނެ ާކުްއޔަްށ އަހަރަށް

ާވިްއކުމުންާ ާޙިއްޞ  ާޕަބްލިކަށް ާެއގޮތަކީ ާގެންދިޔަ. ާވިދ ޅުވަމުން ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާވ ހަކަ އޮތް

 2535ވ ލަކީ،ާދެންމެާެވސްާައއްުޑައތޮޅުާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާއަހަރަށްާުކއްޔަްށާލިބޭނެއޭާއޮންނަާއޮތުން.ާސ50ާާުރަށްތައްާ

އަހަރަށްާރަށްތައްާބޭނުންވ ާމީހުނ50ާާްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެވިދ ުޅވިާފަދައިން،ާެއކަންާނުހިނގ ާއޮތީާކީްއވެގެންތޯ.ާ

ާވަ ާއެބަހުިރ ާޭއގަިއ ާކީްއވެގެންތޯ. ާނުކުރީ ާެއކަން ާތެޭރގަިއ ާުލީއގެ ާއޮތް ާދީފައި ާެއ ާކަންތައްތަްއ.ާރަށްތައް ާގިނަ ރަށް

ާުމއްދަތުާ ާރަށްތަުކގެ ާަނމަވެސް ާނުިވއްކި ާޙިއްޞ  ާަޕބްލިކަށް ާއެްއާސަބަބަކީ،ާކޮންމެހެން ާޮބޑު ާއެންމެ ާމުހިއްމު އެންމެ

އިތުރުާކުރުުމގެާފުރުޞަތުާިރޒޯޓްާއޯނަރުންނަށްާސަރުކ ރުްނާދެމުންާދ ތީ.ާމުއްދަތުާހަމަވ ންާކައިިރވުމުންާފަސްާއަހަރުާ

ާ ާމިހ ތަނަށްާނޫނިއްޔ  ާކުރެވެމުން ާިއތުރު ާމުއްދަތު ާއެ ާތެރެއިން ާުގޅުމެްއގެ ާއޮންނަ ާސަރުކ ރ އި ާވުމުން ާއަހަރަށް  2540ދެ

ގޮސްފައިާއޮތީ.ާޭއގެތެރޭަގއިާެއއިރަކުާހުންނަވ ާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓަރަކ އިާއޮންނަާގ ތްާގުޅުމ އި،ާސަރުކ ރުާހިންގުުމގަިއާ

ާއޯ ާިރޒޯޓް ާއެ ާބޭފުޅުންނ އި، ާިތއްބެިވ ާައޅުގަނުޑާއިސްކޮށް ާދޭ. ާބުރަެވގެން ާަމއްޗަްށ ާުގޅުމުގެ ާއޮންނަ ނަަރކ ިއ

މިދެންނެވީކީާއެއްާމިާމަޖިލީހުގައިާހިމެނިވަަޑއިގެންެނވިާކުީރގެާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓަރުންާއެކަންާއެގޮތަށްާކުރެްއވިާވ ހަކަާ

ާ ާނޫންނަމަ ާވ ނަމަ ާޭބނުންކަމަށް ާިވއްކަން ާޙިއްޞ  ާައޅުަގނޑުމެން ާޕަބްލިކަށް ާނޫން. ާހަދަންާއެއް ާކުންފުޏެއް ލިސްޓެޑް

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާދެންމެ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާއިތުރު ާކުރެވިދ ނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ނަމަ،  2545ބޭނުންކަމަށް

ާއިންޓެންިސވެއްާ ާޓެކްސްގެ ާއަުޅގަނޑުމެންަނށް ާފަދައިން، ާވިދ ުޅިވ ާއެ ާއަސްލަމް ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ބްލިކަށްާޙިއްޞ ާވިްއކ ާކުންފުނިތަކުންާނަގ ާފައިދ ާއިންާަނގ ާޓެކްްސގެާަބެއއްާޤައުމުތަުކަގއިާއެާދޭހެްނާދެވިދ ނެ.ާޕަ
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30ާާ ާނޫނިއްޔ  ާދެވިދ ނ40ާާެޕަސެންޓް ާއެއީ ާދެވިދ ނެ. ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާެއގްޒެމްްޕޝަނެއް ޕަސެންްޓގެ

ާޕަބްލި ާރިޒޯޓްަތްއ ާޓޫރިސްޓް ާދެންވެސް ާބަލ  ާިރޒޯްޓާއިންޓެންސިެވއްކަމަށް ާއެ ާިވއްކުމަށް ާޙިއްޞ  ާރައްޔިތުންނަށް ކަށް

ާޓެކްްސގެާ ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާކުެރވިދ ނެ. ާމަަސއްކަތް ާއެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހިފ ތޯ ާބޭނުން ާޭއގެ  2550އޯނަރުން

ާބޭފުޅު ާބައެްއ ާނޫްނކަމަށް ާރަނަގޅު ާހިސ ބުތައް ާދަންނަވަްނ. ާކަމުަގއި ާއުސޫލެއް ާގެނެވިދ ނެ ާތެރެއިން ާއެަބާބިލުގެ ން

ހެކްޓަރަްށވުރެާދަށުގެާރަށްތަކަށްާކުލިާނަގ ނެާއުސޫެލްއ10ާާވިދ ޅުޭވ.ާޙ އްޞަކޮށްާެއއްލަްއކަާއަކަމީޓަރަށްވުރެާނޫނިްއޔ ާ

ާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާކުރެވުނު. ާސުވ ލު ާދޫކުރަނީތޯ ާރަށްތައް ާއެ ާހިލޭ ާއެއީ ާވިދ ުޅވެ ާވ ހަކަ ާނެތް ވަނ7ާާަމީގައި

ާ ާފައްޓަމުްނ ާގެ ާ)ހ( ާއުސޫލަްށާމ އްދ ގެ ާބަޔ ންކުރ  ާމި ާކޮންމެ، ާބިމެއްގެ ާއެ ާބުނަނީ ާމި ާއިޞްލ ުޙގައި މިއޮތް

 2555ޔޫާއެސްާޑޮލަރުގެާމަގުންނޭާކުލިާނަގ ނީ.ާމ ނ8ާާަރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާރަށެްއގެާުނަވތަާއެާބިމެއްގެާކޮންމެާއަކަމީަޓރަކަށްާ

ާއަކަމީޓަރަ ާދެލައްކަ ާއެއީ. ާއަދަދު ާމިބުނ  ާއެކެްއގައި ާމިބުނ  ާފުރަތަމަ ާކުލިާއަކީ، ާދެން ާރަށަކަށް ާކޮންމެ ާދަށުެގ ްށވުރެ

ާ ާއަކަމީޓަރަކަށް ާބިުލ8ާާނަގ ނީ ާއިޞްލ ޙު ާއަޅުގަނޑުމެން ާވަންޏ  ާނުވ ކަމަށް ާސ ފު ާމިކަން ާމަގުންނޭ. ޮޑލަރުގެ

ާކުެރވިދ ނެކަމަްށާ ާހ މަ ާއެއިން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާގޮތް ާތަފްީސލު ާއެ ާތެޭރގަިއ ާކުރުމުގެ ާިއޞްލ ޙު ާނަމަ ބަލައިގެންފި

ާެވސްާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާވިދ ުޅވި. ާެވސް ާވ ހަކަ ާނެތް ާެއއްެޗއް ާީމގައި ާބެހޭގޮތުން ާެއޅުމ އި ާކޮަޓރިތައް ާމޫދު ާފެނޭ. ނޑަށް

ާއެޅިަޔްސާ ާމޫދުގައި ާޮއވޭ. ާެއއް ާއޭިރއ  ާބިލްޑްއަޕް ާަވރަކަށޭ. ާވަކި ާއެޅޭނީ ާޮކޓަރި ާރިޒޯެޓްއގައި ާއޮންނަނީ  2560ޤ ނޫނުގައި

ާއެޅިޔަްސާރަށެްއަގއިާކޮޓަީރގެާޖު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިާޤ ނޫނަކުންާއެްއގަމުަގއި މްލަާބެހެއްޓޭީނާއެްއވަރަކަށް.ާެއއަކަށް

ބަދަލެއްާނުގެންނަން.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާވެސްާރިޒޯޓެއްާކުްއޔަށްާރަށެއްާރިޒޯޓްާހެދުމަށްާކުއްޔަށްާދޫކުރުމުންާއެރަށުަގިއާ

ާ ާއުސޫލުން ާއޮންނަ ާއެ ާމިހ ރުެވސް ާހަމަ ާެއޅޭނީ ާެއއަށްވ20ާުކޮޓަރި ާެއއްާޕަސެންޓް. ާކޮޓަރި ާރަށަުކ ާޮބުޑކޮންނެއް ރެ

ާނޯންނ ނެ.ާ ާއެއް ާބުނެފަ ާމިއަކު ާައޅުގަނޑުމެން ާއެއްެޗއް ާއިތުުރ ާބެހޭގޮތުން ާކޮޓަރިތަކ އި ާމޫދު ާއެހެންވީމ ، ނޭޅޭނެ.

ާ ާެރެވނިއު ާނޫނިއްޔ  ާމ ލިއްޔަތު ާސަރުކ ރުގެ ާގެންދަނީ ާކުރަމުން ާމަސައްކަްތ ާމިއަދު ާނ ރ ނ7ާާެސަރުކ ރުން  2565ބިލިޔަނަށް

ާބޮުޑާހުރިހ  ާވަރަށް ާއެއީ ާަދންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާހިނގައްޖެ. ާހ މަކުެރވިެގން ާމިތަނުގައި ާވެސް ާހެދުމަށްކަމަށް ާގޮތެއް

ާ ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް ާހުށަހެޅިއިރުގައި ާމިތަނަށް ާބަޖެޓު ާއޮންނ ނ7ާާީއިތުރުފުޅެެކވެ. ާގޮތްތައް ާލިބޭނެ ާރުފިޔ  ބިލިޔަން

ާ ާޖީ.އެސް.ޓީ ާއެވެ. ާހ މަކޮށްފަ ާޓެކްސްގެާއަޅުގަނޑުމެން ާލިބޭ ާއިން ާަފއިދ  ާވިޔަފ ރީގެ ާއޮންނ ނެ. ާއަދަދެއް ާލިބޭ އިން

ާދެާބިލުާ ާމި ާމަޖިލީހުން ާއަތްމަތީަގއި.ާމި ާއޮީތާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާރެވެިނުއާއެްއާއޮންނ ނެ.ާމިކަން ާފައިދ  ާލިބޭ ގޮތުަގއި

 2570ބިލިޔަންާރުފިޔ 7ާާުޅގަނޑުެމންނަށްާފ ސްކޮށްާޤ ނޫނަކަށްާހަދައިާޖީ.އެސް.ޓީާފަހުާުކއ ޓަރަގއިާެނގިއްޖެކަމަްށވަންޏ ާއަ

ދައުލަތުގެާރެވެިނއުާއަށްާވަްނނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރުްނާދައުލަތުގެާރެވެނިއުާމަދުކުުރމަށްާއެއްވެސްާކަެމއްާކޮށްފަާ

ާރެވެނިާ ާބަދަލުކޮށް ާޮގތްތައް ާލިބޭ ާެރވެނިއު ާދައުލަތުގެ ާއޮންނ ީނ ާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާައޅުގަނޑުމެން ާނޯންނ ނެ. އުާއެއް

ާވ ނީާ ާދެން ާހިއްކީމަ ާބިން ާސުވ ުލކުރަްއވ . ާވެސް ާކިިހނެއްތޯ ާކަނަޑއަޅ ނީ ާސައިޒު ާރަށުެގ ާޖެއްސުމަށް. މައްޗަށް

ކިހިނެއްތޯާެވސްާުސވ ލުކުރަްއވ .ާރަުށގެާސަިއޒުާކަނޑަައޅ ނީާމިހ ރުާވެސްާޤ ނޫނުަގއިާެއާއޮތްާގޮތަށް.ާއަުޅގަނޑުމެްނާ
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ާވެ ާމިހ ރު ާނުގެންނަން. ާބަދަލެއް ާއުސޫލުތަެކއްާއެައކަށް ާކަނޑައަޅ  ާސަިއުޒ ާރަުށގެ ާއެދެނީ ާއޭރިޔ  ާއަޕް ާބިލްޑް  2575ސް

ާބިންާ ާއެ ާރަށަކަށް ާއެ ާކަމަށްވަްނޏ  ާހިއްކައިފި ާބިން ާއެހެން. ާކުރ ނީ ާއެކަން ާދެންެވސް ާޮއެވގެން. ޤ ނޫނުގައި

ާމަ ާކުލި ާއުސޫަލކީ. ާމިއޮތް ާކަނޑައަޅ ަފއި ާީމގައި ާއެއީ ާނެގޭނެ. ާުކލި ާއެބަޔަށް ާކުްއޔަށްާއިތުރުެވގެންދ ނެ. ދުވ ނެކަމަށް

މިއަންނަާބަދަލުގެާސަބަބުންާުކލިާދައުލަތަށްާލިބޭާރެވެިނއުާމަދުވ ނެކަމަށްާމިާހުށަހެޅިާބަޖެޓުގައިާނެްތކަމަށްާވިދ ުޅވި.ާ

ާބަޖެޓުާ ާއެހެން ާކަމަކަށް. ާމަދުވ ެނ ާފައިސ  ާލިބޭ ާގޮތުަގއި ާކުީލގެ ާމަދުވ ނެކަމަކަށް. ާކުލި ާނޯންނ ނެ ބަޖެޓަކު

ާމިއަންނަާހުށަހެޅިއިރުގައި ާއޮތީ ާނިންމ ފައި ާފައްޓަން ާޢަމަލުކުރަން ާބިލަށް ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއޮތީ  2580ާލިުޔއްވ ަފއި

ާރެންުޓގެާ ާބެޑް ާަނގ  ާއެ ާމިހ ރު ާވަންނަންޖެހޭނެ. ާަދއުލަތަށް ާފަިއސ  ާލިބޭ ާމިއަހަރު ާގޮުތަގއި ާކުލީގެ އަހަރުކަމަށްވ ތީ.

ާބިާ ާމި ާފެށިގެން ާއަހަރުން ާމިއަންނަ ާގޮތުަގއި.ާެއއަށްފަހު ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާދައުލަށް ާދެން 1.3ާލަށްާފ ސްވެއްޖެކަމަްށވ ނަމަ

ބިލިޔަންާރުފިޔ ާމިއީާމީގެާރެވެނިއުާދަށްެވގެންދ ނެ.ާއެަބއިާއަޅުގަނޑުމެންާހޯދަންާނިންމ ފައިާމިއޮތީާިވޔަފ ރީގެާފައިދ ާ

ާަދންނަވ ލީ ާމި ާއަުޅގަނުޑ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖީ.އެސް.ޓީން. ާޓެކްސުންނ އި ާނަގ  ާގޮތެްއަގއިާއިން ާޖުމްލަ

ާދ އިރ ގައިާ ާމި ާޔަޤީން ާހުށަހެޅިގެންދ އިރުގަިއާހަމަ ާބިލެއް ާނުކުތ ތައް.ާމިފަދަ ާބައެއް ާހުރި ާފ ހަގަކުެރވިފައި  2585އަޅުގަނޑަށް

މަސައްކަތްކުަރއްވ ާބޭފުޅުން،ާރިޒޯޓްާއޯނަރުންާޤައުމުެގާތަަރއްޤީއަށ އިާރަްއޔިތުންެގާކުިރެއރުމަށްާކުރ ާމަސަްއކަތްތަުކގެާ

ކަާައޅުގަނޑުމެންނަށްާދެއްކޭނެ.ާެއގޮތުންާތަކުރ ރުކޮށްާެއއްާބޭފުޅެްއގެާނަންާމިތަނުގަިއާއިިވގެންދިޔަކަންާއަުޅގަނުޑާވ ހަ

ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޯނަރުންގެާއަޅުގަނޑުާހ މަކުރަން. ާރިޯޒޓް ާހިންގ  ާރިޒޯޓްަތްއ ާރ އްޖޭެގ ާދިގު. ާެއއަށްުވރެ ާލިސްޓު ެގ

ބިާޤައުމުގެާތަރައްޤީއަށ އިާރައްޔިތުްނގެާކުރިއެރުމަށްާމަސައްކަތްކުރ .ާބަެއއްާމީހުންާވަރަށްާގިނަާބަަޔކުާއެބަތިތެރޭގައިާ

ާތަފ ތުާ ާމި ާއިޝްތިހ ރަށް. ާމަސައްކަްތކުރަމުންދަނީ ާބަަޔކު ާއަނެއް ާހ މަނުކުރަން. ާއެކަްނ  2590މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ

ާޔުނިވަރސަ ާދަންނަވ ލ ނަން ާއަުޅގަނުޑ ާއެބަދޭ. ާފެނިގެން ާކޮމްޕެނީ،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކްަރއުން ާޓްރޭޑް، ާޗަމްޕ  ލް،

ާަރއްޔިތުްނގެާ ާތަރައްޤީއަށ އި ާރ އްޖޭެގ ާވެސް ާބަޔަކު ާިކތަންމެ ާބޭުރގެ ާއަދި ާއޭ ާތްރީ ާލޭްނޑް، ާސަން ާޓްރެވަލް، ސަން

ާވ ހަަކާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާފ ަހގަކުަރމުން، ާއެކަން ާއަޅުގަނޑު ާގެންދޭ. ާކުރަމުން ާމަަސްއކަތެއް ާއެތައް ކުރިއެރުމަށް

ާއަޅުގަނޑުނިންމ ލ ނަ ާބަލައިގަންނަންާއުއްާން. ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލު ާމި ާއަީލގައި ާަބހުސްގެ ާކުރެވުނު ާމި މީދުކުރަނީ

ާ ާބަލައިނުގަތަސް ާޓޫނިންމިޔަސް ާއޮތީ ާކޮށްދޭންާސަރުކ ރުން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއޮތް ާކޮށްެދވެން ާއަށް ާިއންޑަސްޓްރީ  2595ިރޒަމް

 ތައްޔ ރަެށވެ.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެންެނވުްނާ ާވޯޓަށް ާދެން ާނިމުނީ. ާމި ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާމި ާމިހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިތުރުާ ާމިހ ރު ާގަީޑަގއި.ާއަުޅގަނޑު ާދެންނެވުމުގެ ާވޯޓަށް ާދުވަަހކު ާއޮންނަ ާދެން ާަމސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  2600އޮންނ ނީ

75/4ާަކށް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރ10.2ާާުހުރިާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތަުކގެާއެޖެންޑ ާއައިަޓމުގެާދަށުންާމިދަނީާނުނިމިާ
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ާކުރިއަްށާ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާގެނައުުމގެ ާިއޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާތަކެތީގެ ާމަނ  ާގެނައުން ާއަށް ދިވެހިރ އްޖެ

ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ާއަޙުމަދުާގެންދިއުމަށް. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު

ާމަޙުލޫފަށް.ާ

ާ2605 

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ާގެަނއުންާމަނ ާތަކެތީގެާޤ ނޫނަށ75/4ާާްޝުކުރިއްޔ  ިދވެހިރ އްޖެާއަށް

ާމުއްޠަލިބަްށާާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެްއވިކަމަށްަޓކަިއާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްަވއި ގެނައުމުެގާބިލު

ާއޮންނަންވ ެނާ ާއެކަން ާމިއީ ާވިސްނުންފުޅުަގއި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާއެއީ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު އަޅުގަނޑު

ާއެއް ާހިތ މައ އި ާަވރަށް ާައޅުގަނޑު ާމެންބަރުންާގޮތްކަމަށްވ ތީ. ާބައެއް ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަން  2610ކޮށް

ވަރަށްާބޮޑަށްާފ ުޑާވިދ ުޅވެާެއއީާނުކުެރވޭނެާކަމެްއކަމަށްާިވދ ޅުވެާއެންމެާރަނގަޅުާނޫންޮގތަށްާމިތ ނގައިާމުއްޠަލިބަްށާ

ާހިތ މަކުރަ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަދަްއކ ފަިއވ ތީ ާދަންނަވ ލަންާރައްދުވ ގޮތަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ން.

ާޤައުމެއްކަން.ާ ާމުސްލިމު ާޕަސަންޓް ާސަތޭކަ ާއަުޅގަނޑުމެންނަކީ ާއިނގޭ ާވެސް ާެއންމެންނަށް ބޭނުންވަނީ،ާއަުޅގަނޑުމެން

ާއެކަމަކު،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާައޅުގަނުޑމެން ާވެސް ާއެްއޗެހިކަން ާހަރ ން ާމުސްލިމުންނަށް ާތަކެއްޗަކީ ާމި ާއޫރުމަހ  ރަލ އި

ާއަންނަނީާޒަމ ނުއްސު ާމި ާވިްއކަިއގެން ާމިތަކެތި ާފަތުރުވެރިންނަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭުރގެ ާޤައުުމގައި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ  2615ރެން

ާދީނީާ ާއުސް ާފުންނ ބު ާތިބި ާތެޭރގަިއ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާބަލައިލ އިރުަގއި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިީއ ާވިޔަފ ރިކުރެވެމުން. ހަމަ

ާއެއްބަްސެވވިފަ ާވެްސ ާމެދުގައި ާސަބަބަީކާޢިލްމުވެރިންގެ ާއޮތީ. ާފެނިފައި ާމިހ ތަނަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމެްއަކމަށް ިއވ 

ާޑރ.މަޖީދު،ާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާއުސް ާފުންނ ބު ާއެންމެ ާދީނީގޮތުން ާތިބި ާރ އްޖޭގައި ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު

ާމި ާމިަކން ާވެސް ާހަމަަގއިމު ާވިސްުނމުގައި ާބޭބޭފުޅުންގެ ާމި ާބޭފުުޅން. ާފަދަ ާކުެރވިދ ނެކަމަށްާޑރ.އަފްރ ޝީމް ގޮތަށް

ާުސވ ލަކަްށާ ާުދވަހަކު ާއެއް ާޑރ.މަޖީދު ާމަޖިލީހުގައި ާިޢއްޒަތްެތރި ާމި ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާވިދ ޅުވޭ. ާއެބަ  2620އެބޭފުޅުން

ާބޭނުންކު ާމިޮގތަށް ާވިދ ުޅވި ާހުރަހެއްާޖަވ ބުދެއްވަމުން ާހެދުމަކަށް ާއެްއޗެހި ާމަގުަތކ ިއ ާބަނދަރުތަކ އި ާިއން ާަފއިސ  ރެވޭ

ާއެހެން ާެއއްބަޔަުކާނޭޅޭ. ާކަމެްއގައި ާއޮތް ާއޮޅިފައި ާމިހ  ާމެންބަރުންތަކަކަށް ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަުޅގަނޑުެމން ވީމ ،

ާކ ފަރުންނަށްާ ާޮގވ  ާބަޔަކަށް ާތިބި ާޚިލ ފުވެފައި ާއިްސލ މްދީނ އި ާޮގވ ، ާބަޔަކަށް ާތިބި ާބޭރުވެަފއި ާދީނުން އަނެއްބަަޔކަށް

ާެއއްވެ ާަދންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާހެދުމަކީ ާދެންާގޮވ  ާއަުޅގަނޑަށް ާނޫނޭ. ާއުސޫެލްއ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާގޮެތއްަގިއ ްސ

 2625ޤައުމުާއޮތްއިރު،ާރ އްޖެާއ އިާދެންާމިއޮތީާސަޢޫދ2ާާީޕަރސެންޓްާމުސްލިމ100ާާްއެނގިފައިާއޮތްާގޮތުންާދުނިޔޭގެާ%

ާއ އިާމަދީނ ެގާބޭރުަގިއާޢަރަބިއްޔ .ާއަޅުގަނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްާގޮތުަގއިާސަޢޫދީާޢަރަބިއްޔ ަގއިާވެސްާމައްކ 

ބަނގުރ ާވިްއކ ާހަދ .ާއެއީާހަމަގައިމުާވެސްާމުސްލިމުންނަކަށްާނޫން.ާރ އްޖޭގައިާވެސްާެއކަންާމިކުރަނީކީާދިވެހިންނަށްާ

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށްވ ތީ ާކުރަމުންދ  ާފަތުރުވެރިންނަށް ާބޭރުގެ ާމިއީ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރ  ވިްއކ ކަށް
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ާދީނީާބޭނުންވަނީ ާތިއްބެވި ާމިވަގުތު ާރ އްޭޖގަިއ ާއަލީގައި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާލިބިފައިމިވ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު

ާފެންނަާ ާއަުޅގަނޑަށް ާގެަނއުމަކީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމިގޮތަށް ާއިހަްށ ާމިހ ރު ާވެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަލީަގއި  2630ޢިލްމްވެރިންގެ

ާއަޅުގަނޑުމެ ާފަރ ތުން ާޢިލްމްވެރިންގެ ާދީނީ ާނޫނޭ. ާނުވަތަާކަމެއް ާކަމަށް ާކަމެއް ާޙަރ މް ާމިއީ ާވެސް ާޔަޤީނުން ންނަށް

ާވެްސާ ާަގއިމު ާހަމަ ާދެއްވ ުދވަހު ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއެބޭފުޅުން ާކަމަށް ާކަެމްއ ާުނވ ނެވަުރގެ ކޮށްގެން

ާއަޅުގަނޑުާއެާބިލަކަށްާވޯޓުާޭދނެކަމުގެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 2635 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަދެްއކެވުމަ ާމެންބަރަކު ާއެއްެވސް ާއިތުރަށް ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތަޝުކުރިއްޔ  ށްާށް

ާ ާބަހުސްގެ ާބަލައި ާނިމުނީކަމަށް ާމިހިސ ބުން ާބަހުސް ާމި ާމިހ ރު ާއަުޅގަނޑު ާނުވ ތީ ާއުފެތެއެދިަވޑަިއގެންފައި ދުުނާރޭަގއި

ާދ އިރ ގެސުވ ލުތަ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާައޅުގަނޑު ާވިދ ުޅވެދެއްވުމަށް ާބަސް ާފަހު ާެދއްވުަމށ އި، ާޖަވ ބު ިރާާޢިްއޒަތްތެކަށް

ާ ާއޮންނަގޮތުން ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއަުރވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ާމުއްޠަލިބަށް ާއިބްރ ހީމް 2.30ާާުޅގަނޑުމެންއަމެންބަރު

ާއެހެންނަމަވެސް ާނިންމ ލަންޖެހޭ. ާމަޖިލިސް ާާގައި ާމެންބަރަށް ާއ10ާަޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެއް ާމިނިޓުގެ ާއިތުރު  5ާ2640ދި

ާ ާހަމަ ާަގވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއެެހންވީމ ، ާވިދ ޅުވުމަށް. ާބަސް ާފަހު ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ ާއެބަބުމިނިޓު އޮތްާނެފައި

ާ ާނިންމ ލެއްވުމަށް ާވ ހަކަފުެޅްއ ާގެންދަވ  ާދައްަކވަމުން ާމެންބަރަކު ާފުރުޞަާށ2.30ާްޢިއްޒަތްތެރި ާއެރުވުމުގެާފަހު ތު

ޒަތްތެރިާއިރ ގެާޢިއްާއިޚްތިޔ ރުާމަޖިލީހުގެާރައީސަްށާއޮވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަނުޑާމިއަދުާޤަސްދުކުރަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ 

ާނިން ާވ ަހކަފުޅު ާއޭނަ ާފުރުޞަތު ާއަރުވ  ާިމ ާވިދ ޅުވުމަށް ާބަސް ާފަހު ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ދެންާމަވ ލަްއވަންމެންބަރު

 2645ާށްާގެންިދއުމަށް.ާއަުޅގަނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ކުރިއަ

ާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކީރިތިާޤުރުޢ ންގެާޙޫދުާ  هللاާرسول علىާوالسالمާوالصالة  الحمد هلل .الرحيمާالرحمنާهللاާبسم

ާމ ތ6ާާްތުގެާސޫރަ ާެއާއެްއޗަކަށް ާތެެރއިން ާެއްއޗެތީގެ ާިދރިއުޅޭ ާވަނީ،ާ"ބިމުަގއި ާމ ނައިގައި ާއ ޔަުތގައި ރިޒުުޤާهللاާވަނަ

ާއެކަލ ނެގާ ާތަނެއް ާވަޅުލ ނެ ާމަުރވެގެްނ ާތަނ އި ާއުޅޭނެ ާބިުމގަިއ ާއެތަކެތި ާނުވެއޭ. ާއެްއޗެްއ ާއެްއވެސް  2650ނުދެއްވ 

4ާްނވެގެްނވ ާފޮތެއްަގއިާލިުއްއވ ފަާެއވެ.ާަހމަާއެހެންމެާއެާސޫރަުތގެާދެނެވޮޑިގެްނވެާެއވެ."ާމިާހުިރހ ކަމެއްާވަީނާބަޔ 

ާމ ތް ާދިއުންވަނީ ާއެނބުރި ާ"ތިޔަބައިމީހުން ާަވނީ، ާމ ނައިަގއި ާއ ޔަުތގެ ާވަނަ ާއެކަލ ނެގއީާهللا ާއަދި ާހަޟްރަތަށޭ. ގެ

ާކިބުުރވެރިަކމ  ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާެއވެ." ާރަސްކަލ ނގެ ާކުޅަދުންވަންަތ ާކަމަކަށް ާކުިރއަށްނެެރާކޮންމެ ާބޮޑ ކަން އި

ާ ާއީމ ންވަނީ ާމީހ  ާޤަބޫލުކުރ  ާނެތްކަމަށް ާކުރެވެން ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާގުޅިގެންނޫނީ ާނަޞ ރ އިންނ އި هللاާޔަހޫދީންނ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނޫން. ާބޭނުްނވ ކަމެްއ ާބަހުސްކުރަން ާައުޅގަނޑު ާމިއީ ާނަޞ ރ އިންނަށްތޯ ާޔަހޫދީންނ އި ާނުވަތަ  2655އަށްތޯ



 100 

ާޤަ ާއިސްލ މީ ާމ ތްރައީސް، ާގޮތް ާލިބޭނެ ާއެހީ ާެއ ާވިސްނިނަމަ ާސަރުކ ރުން ާމި ާހޯދުމަށް ާއެހީ هللاާއުމުަތކުން

ާކަށަަވރު.ާއޭެގާއެންމެާބޮޑުާެހއްކަީކާ ވަނަާއަހަރުާމިހ ތަނަށްާިމ2010ާާވަނަާއަހަރ ިއ2009ާާމެދުވެރިކުރެްއވީސްކަން

ްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބަނގުރަލ އިާއޫރުާަމްސާޤައުމަށްާއެންމެާގިނަާއިންާެއހީާދީފައިވަނީާއިސްލ މީާަޤއުމުތަކުންކަން.ާޢި

ާޤަސްދުގަިއާ ާނުދިނީ ާބުނެ ާކޮބަިއކަން ާޙ ލަތްތައް ާއެ ާވިދ ުޅވެ ާހުއްދަކަމަށް ާޙ ލަތްތަުކަގއި ާބަެއއް ކެއުމަށް

ާދެްނާ ާެވސް ާމީހ  ާކ  ާއޫުރމަސް ާމީހ ، ާރ ބޯ ާއަކީ ާނަތީޖ  ާުނކުމެދ ނެ ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާދެކެން.  2660އޮޅުވ ލުެމއްކަމަށް

ާ ާެއާބުނ ނީ ާމިކުރަނީ ާބޭނުން ާމިތަކެތި ާތިމަންނަ ާކުރަްއވ ފައޭ. ާހުްއދަ ާބޭނުންކުރުންވަނީ ާމިތަކެތި ާޙ ލަތްތަެކއްަގއި ވަކި

هللاާޙ ލަތުގައޭ.ާިމއީާައޅުގަނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއިސްލ ްމދީނުގައިާފުރ ނަާައކީާމ ތް

ާެއއްަޗކަށް ާކުރައްވ ފަިއވ  ާމ ތްާޙުރުމަތްތެރި ާވުމުންނ އި، ާދެމިހުރެވޭނީާهللا ާއަށް ާއިންސ ނ  ާކުރުމުަގއި ާއަޅުކަން އަށް

ާރ ާ ާކެއުމ އި ާމަސް ާއޫރު ާޙ ލަތްތަކުގަިއ ާނެތް ާލިބެން ާއެްއެޗއް ާއެއްވެސް ާއެހެން ާކަމަށްވުމުން ާފުރ ނަހުރެގެން ވެސް

ާޙ  ާއެ ާކުރުމަށް. ާބޭނުން ާމިންވަރެއް ާކުޑަުކޑަ ާވެސް ާވަނީ ާހުއްދަކުރަްއވ ފައި ާބޮުޑވ ާބުއިން ާބަނޑު ާވެސް  2665ލަތްތަކުަގއި

ވަރަށްާނުވަތަާފެންާބުއިމުންާއަލ ކެނޑޭާވަރަށްާމިތަކެތިާބޭނުންާކުރުމަކަށްާހުއްދަާކުރަްއވ ފަާއެއްާުނވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާކުަޑކުަޑާ ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާމެންބަރުްނ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާބިެލއް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާބަޔަކު ާވެްސ ާބިލަކީ ާމި ރައީސް،

ާއިޞްލ ޙުެގާބަ ާބިލުގައި ާމި ާބިލެއް. ާގެނެސްދެވިދ ނެ ާހަމަޖެހުން ާހިތްތަކަށް ާރައްޔިތުން ާދިެވހި ާވެސް ާެއކީަގއި ދަލަކ އި

ާކުރުމަކީާ ާގުދަން ާވިްއކުމ އި، ާއެތެރެކުރުމ އި، ާރަށްރަށަށް ާދިރިއުޭޅ ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތަކެތި ާތިރީގަިއވ  ޢިބ ރ ތް،

ާބަދަލުކުރައް ާމިގޮތަށް ާފިަޔވަިއާމަނ ކަމެކޭ. ާރަށްރަށް ާދޫކުރައްވ ަފއިވ  ާބޭނުންތަކަށް ާޓޫރިސްޓް ާނުވަތަ ާވެސް  2670ަވއިގެން

ާވެްސާ ާބަދަލުކުރައްަވއިގެން ާމަނ ކަމެއްކަމަށް،ާމިގޮތަްށ ާކުރުަމކީ ާގުދަން ާވިްއކުމ އި، ާއެތެރެކުރުމ އި، ާރަށްރަށަށް އެހެން

ާނުތަަނވަސް ާވެރިވެފަިއވ  ާހިތްތަކަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާއިޚްތިޔ ުރާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބަދަލުކުރެއްވުުމގެ ާހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ކަން

ާރައީސް،ާهللاާމ ތް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުުކރަން. ާއަުޅގަނޑު ާދެއްވ ފައިވ ކަން ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާއަުޅަގނޑު ާވިދ ޅުިވާެއއްަޗކަށް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުން ާބޭފުޅުްނ،ާަބއެްއާޢިއްަޒތްތެރި ާފަުހާބައެއް ާބިލުެގާއެންމެ ާމި

ާސަޢޫދީާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއެަކއްެޗއް ާއަުޅގަނޑު ާއެހެްނނަމަވެސް ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާދޭކަށެއް ާރައްދު ާބުނަމުން  2675ބަސް

ާތަފ ސްާ ާކަނަޑއެިޅގެްނާދޮގެއް.ާެއްއވެސް ާެއއީ ާވ ހަކަ ާވިްއކ  ާމަސް ާއޫރު ާއެްއޗެއްސ އި ާމަސްތުވ  ާރަލ އި ޢަރަބިޔ ގައި

ާފެންނަން ާނުބުނެވޭނެ.ާާހިސ ބަކުން ާއެްއޗެކޭ ާއެތެރެކުރ  ާއިން ާޢަރަބިޔ  ާއެީއާސަޢޫދީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއެއްެޗއް ނެތް

ފަހަރެއްގައިާއަުޅގަނޑުާނުދަންނަވަންާޑިޕްލޮމެޓިކްާބޭފުޅުންާބޭނުންކުރެއްވުމަށްާކޮންމެާެވސްާނުރަސްމީކޮށްާއެާއެްއޗެްއާ

ާަޔޤީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތެކޭ. ާތަނެްއގަިއާވެއްދިފަަކއެއް ާެއްއވެސް ާޢަރަބިޔ ގެ ާސަޢޫދީ ންކޮށްދެނީ

ާފަރ ތްތަކުްނާ ާރަސްމީ ާޤަުއމުގެ ާެއ ާނޫނީ ާއެްއ، ާނަގ ފަކަ ާިޑއުޓީ ާއިމްޕޯޓް ާެއއް، ާކޮްށފަކަ ާއިމްޕޯޓް  2680އެްއވެްސގޮތަކަށް

ާއެީކގަާ ާހުރުމ އި ާއެހެން ާއެތެރެޮކށްފަާއެއްާނޯންނ ނެ.ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސްާކަން ާެއއްެޗއް ާައޅުގަނޑުެގ،ާހުއްދަދީގެން އި

ާއުއްމީދުކުރަނީާ ާއަުޅގަނޑު ާނިންމ ލ ނީ. ާވ ހަކައިން ާއަުޅަގނޑުގެ ާގޮތުން ާިއޙްތިރ މްކުރުމުގެ ާެވސް ާަވގުތަށް މަޖިލިސްގެ
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އަޅުގަނޑުމެންގެާލޮުބވެތިާމެންބަރުންާރަނގަޅަށްާިވސްނ ަވަޑއިގެންާމިާބިލުާބަަލއިގަނެާަރނގަޅުާއިޞްލ ޙަކ އިާެއކީަގިއާ

ާރަާ ާަރއްޔިތުންނަށްާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާފ ސްކޮށްދެއްވ ، ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާހިތްހަމަޖެހޭފަދަ އްޔިތުންަނށް

ާރަނގަޅަށްާ ާުއއްމީދަކީ ާައޅުގަނުޑގެ ާއަކީ ާދުޢ  ާައޅުގަނޑުގެ ާދިއުން. ާބިލުވެގެން ާމި ާބިލަކަށް  2685ހިތްހަމަޖެހޭ

ާމ ތް ާނިންމަވ  ާނިންމެވުމެއް ާރަނގަޅު ާރަޙްމަهللاާވިސްނ ަވޑަިއގެން، ާައޅުގަނޑުމެްނާގެ ާބަޔަކަށް ާލިބޭ ާމަޢުފިރަށް ތ އި

ާއެންމެހ ާމެންބަރުންާވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2690ގޮތުންާމިާބިލ ބެހޭާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާބިލުގެާބަހުްސގެާމަރުޙަލ ާވެސްާމިހިސ ބުންާމިާިނމުނީ.ާދެން

ާވޯ ާބ އޮންނ ނީ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާއޮންނ ނީ ާއެކަން ާމަރުޙަލ . ާދެންނެވުމުެގ ާދުވަހުޓަށް ން.ާއްވ 

ާ ާބަރ ބަރަށް ާވަރަްށ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާގަމައަޅުގަނޑު ޑިާޖިލީހުގެ

ާވ  ާގެންދެޭވގޮތަށް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާމައްސަލައިތުރުނުކޮށް ާނިޒ މީ ާނިންމަވައިދެއްވީތީ. ާހުޅުހަކަފުުޅ ހެންވޭރުާާއެއް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ2695 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާމެ ާގްރޫޕްެގ ާޕ ލަމެންޓްީރ ާއަުޅގަނުޑގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޮޑަޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށް ާވެސް ާމަްއސަންބަރުން ާމި ލަާށް

 2700ކަށްާންނަާުދވަހަެނގީ.ާޖަްލސ ާނިމިގެންާދ އިުރަގއިާދެްނާކުރިއަްށާއޮާޖައްސ ތީވެާއަުޅގަނުޑާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާމި

ާ ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާގޮތުގެ ާއޮންނަ ާރޭވިަފއި ާމަސައްކަތްތައް ާއަށް ާހަފްތ  ާއޮންނަ ާކުރިއަށް ާވަގޮނުވަތަ ރަށްާތެއްވުން

ާ ާކުރިއަްށާއޮންނަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހުްއޓ  ާދަންވެފައި ާވަރަށް ާވެސް ާބޭނުންވޭ.ާރޭގައި ާއެބަ އަދުެގާވަހުގެ،ާމިދުބޮޑަށް

ާލިބިފައި ާމަޖިލީހުން ާތައްޔ ރުާާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއެޖެންޑ  ާމެންބަރުން ާކުރެްއވީމ  ާއެކަން ނަވަްނާވަަޑިއގަންާވެގޮތަށް

ގުުތާވަާލެއްާނޭނިގާބިގިނަާބިލުާތަކަކަްށާބަހުސްކުރެވެމުންދ އިުރގަިއާއެާިބލެއްާމިާާ.ާަވރަށްއަދިާވަރަށްާޮބޑަށްާދަތިވޭ

 2705ންޑާ ންާލިބޭާއެޖެނޭނގިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއެަކންާނޭނގުމަކީާއެއީާވަރަށްާުއނދަގޫާކަމެއް.ާމިތަނަށްާއަިއސްާއިށީނުމު

ާކޮމިޓީތަކ އަށް ާގިނަ ާއެބަާާބަލ އިރުަގއި ާނިންމަވ ލައްވ އިރުޮއވޭ.ާއެހެާާއެއްޗެހި ާކުރިއަށްންވީމ ،ާމަޖިލިސް ާއޮންަނާަގއި

ާއްޔ .ވ ލީ.ާޝުކުރިވ ހަަކާދަންނަާހަފްތ ގެާމަސައްކަތްތަކަށްާިއޝ ރ ތްކުރަްއވ ފައިާއޮިތއްޔ ާަވރަށްާފަސޭހަވ ނެތީވެާއެ
ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަންނަ ާފުރަތަމަ ާމެންބަރު، ާބަލައިގަނެޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަައކަށް ާނިޒ މީ ާއަކީ، ާވ ހަކަ ާއޮތް ާނެތޭވަން .ާޭވކަށް

ާއެހެންނަމަ ާނުނެންެގވޭ. ާެއއް ާނިޒ ީމާމައްސަލަ ާސ ފުކުރުމަށް ާބުނ ގޮތުްނާކަމެއް ާގަވ އިދު ާޢިްއޒަމަޖިލީހުގެ ތްތެރިާވެސް

 2715ރެވެންާއޮްތާދިނުމަށްާކުމަށްާމަުގފަހިކޮށްމެންބަރުާތިާވިދ ޅުވިާވ ހަކަާއަކީާއަުޅގަނޑުާމަޖިލީހުގެާަފރ ތުންާއިތުރަށްާތިކަ

އެޖެންޑ ާާދުވަހެްއގެާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކުރ ެނކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާިމައންނަ،ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއޮންނަ

ާސުވ ލުކު ާމިއޮްނނަ ާޢ ންމުކޮށް ާެއޖެންޑ ގައި ާއެަބއޮތް. ާދެއްވ ފައި ާއަމީންޢ ންމު ާދެންމެ ާކައަޅުގަނޑަށް ތަްއާންރުމުގެ

ާސުވ ލެއް ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާއެފެއަރާއެބައޮތް. ާހޯމް ާއޮްފ ާމިނިސްޓަރ ާއަލްފ ޟިއޮީތ ްލާްޒ

ާޤަރ  ާއިއްވުްނ، ާފުރަތަމަ ާބިލެއްގެ ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހަށް ާއެއަށްފަހު ާޝިހ ބަށް. ާފުރަމުޙައްމަދު ތަމަާރެއްގެ

ާބައި ާއިބްތިދ ީޢ ާއެަބއޮތް. ާނެހުްއވުން ާތަޅުމަކު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާބިލެއް ާެއއްެވސް ާކުރުމަކަށް ާއެހެންވީސް  2720މ ،ާތް.

ާކުރިއަްށާގެންދިއުމަ ާބަހުސް ާބިުލގެ ާޕ ީޓތަކުގެ ާިސޔ ސީ ާދ ނީ ާދުވަހަކުން ާއަންނަ ާދެން ާކޮމިޓީއަާއަޅުގަނޑުމެން ކުްނާށް.

ާ ާމިހިރީ. ާކަންތައްތައް ާހުރި ާއެހުމަށް ާޯވޓަށް ާނެތް. ާކަމެއް ާނިއައިސްަފއިވ  ާމި ާއަޅުގަނުޑމެން ާބިލުާދެންމެ ާދެ ާންމި

ާކަން ާހުރި ާދުވަހަށް ާހޯމަ ާއެޖެންޑ ަގއި ާޢ އްުމކޮށް ާދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީ ާވޯޓަށް ާވެސް ާމިާާތައްތަކަީކ.ހަމަގައިމު ދެން

ާނިންމުމަ ާއެޖެންޑ  ާމ ދަމ  ާައޅުގަނޑުމެން ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާކަންތައްތައް ާހުރި ާއަށް ާހަފްތ  ާޢިއްއަންނަ ޒަތްތެރިާށްފަހު

 2725ންނ ނީާލްސ ާެއއްާއޮމެންބަރުންގެާއަރިހަށްާފޮނުވ ަނން.ާއަުޅގަނޑުާމިއަުދގެާޖަްލސ ާމިާނިންމ ލަނީ.ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަ

ާަގއި.9.00ާވ ާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުއޭޕްރީލ19ާާް
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