
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /10 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  10ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުަވސް ހޯމަ ވީ  2009 ޖޫން 22 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 28 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 ށް  11:05ން  10:35 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:00ން  12:01 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:32 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  3އި ަގޑިއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

 
 ،  74، އިންޓަވަލް ފަހުން 74އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 70ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 
 

ވަޙީދު  *  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ  އަދި  ޢަބްދުލްޙަމީދު،  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.   ހުސްވަގުަތށްފަހު    ޖަލްސާއިން 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  މުޙަންމަދު هللا ހުސްވަގުަތށްފަހު  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  އަދި  ކޮމިޓީގައި   ޢަބްދުލްރަހީމް 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

 



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 މް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ މިލަންދޫ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއި 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ރަޝާދު ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 ރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 
  ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 
 މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

އޮފް  އެންޑް    މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ، 

 ަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް އެން

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު

 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 



 VI 

 4 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނ10ާަރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނ17ާާަާނަންބަރުާ: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުަވސްއ ދީއްތ2009ާަާޖޫނ22ާް ާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .1

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީާ.މަޖިާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى

 

 10 ސުވ ލުާ. .2

ާ

މެންބަރުންނަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ެއންމެފުރަތަމަާ މިއަދުާ ފެށުނީ.ާ މަޖިލިސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނިންމ ލަމުންާ ޖަލްސ ާ ކުރީދުވަހުެގާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ާެގންުގޅޭާވ ހަކަ.ާާދަންނަވ ލ ފައިވ ނެާމަޖިލީހުެގާވަުގތުާބޭނުންކުރުމުަގއިާޚިޔ ލުތަކެއް

އަޅުަގނޑުާާ ޚިޔ ލުާ ކޮމިޓީެގާ މަސަްއކަތުާ ޢ ންމުކޮމިޓީއ އިާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ  15އަދިާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޚިޔ ލުފުޅ އެކުާ ދެކޮމިޓީެގާ އެާ ވ ހަކަ.ާ ހޯދ ލ ނެާ

ޚިޔ ލުކޮށްފަިއވ ޮގތަކީ،ާމަޖިލީހުެގާއ ާަގވ އިދުާއެކުލަވ ލ ާނިމެންދެންާމަޖިލީހުެގާމިާ

30ާާަގއ10:30ާާާާިަގއިާމިފަށ ާޖަލްސ 9:00ާާާާވުމުެގާަގޑިާހެނދުނުާާޖަލްސ ތައްާބޭއް

ާާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާ 11ާާާާމިނެޓްެގާ ފަށަން. 11:00ާާޖަހ އިރުާ

ބައްދަލުވެފައ12:00ާާާާިއިންާާ ނެުގން.1ާާާއަށްާ ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ  20ަގޑިއިރުެގާ

ެގ14:30ާާއިނ13:00ާާާާްއޭެގފަހުންާާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ތައްާ ންދިއުން.ާާއަށްާ

ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާާ މިޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ މިހ ރުެގާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ހުންނ ނެ.ާ ދަތިތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ

ޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ ބަލ ިއރުާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ކުރިމަތީަގިއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިއަށްނުެގންޮގސްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިބަިއާ  25ޖަލްސ ތަކުެގާ

ކުރިއަށްެގންޮގސްާާ މައްސަލަތަްއާ ހުރިާ ޖަލްސ ތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވަރަށްާ މިހ ރުވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ނިންމ ލެވޭނެާ

ކޮމިޓީންާާ މަސައްކަތްާ ަގވ އިދުެގާ އ ާ މަޖިލީހުެގާ ހަލުވިކަމ އެކުާ
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މިޮގތަށްާކުރިއަށްެގންޮގސް މިކަންާ ނިމެންދެންާ އެކުލަވ ލ ާ ަގވ އިދުާ ެއާ ދެއްވ ތީާ

ަމޝްވަރ ދެްއވ ފަިއވ ތީއ ިއާާ ދެކޮމިޓީންވެސްާ މިދެންނެވިާ ައޅުަގނޑަށްާ  30ެގންދިއުމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ މިކަމަށްާ ިއސްބޭފުޅުންވެސްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އަދިާ

ާާ އެްއވެސް މަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ތީާ މިކަމަށާްާކައިރީާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިޮގތަށްާ ނިމެންދެންާ އެކުލަވ ލ ާ ަގވ އިދުާ އ ާ އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ކަމަށްވ ނަމަާ

ވ ހަކަާާ ޤަސްދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ

މިޮގތަށްާާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިްއޔ .ާ  35ދަންނަވަން.ާ

ާާކުރިއަށްާ ހެނދުނު ޖަލްސ ތަްއވެސްާ ކޮމިޓީެގާ މަޖިލީހުެގާ އިނ9:00ާާާާްެގންދ އިރުާ

އ އިާހަމައަށްާއިންތިޒ މުކުރުމުެގާވަސީލަތްތައްާމިހ ރ18:00ާާާާުފެށިެގންާއިރުއޮއްސިާ

ކޮމިޓީތަކުެގާާ ކޮމިޓީތައްާ ވަރަށްިގނަާ މިއަދުވެސްާ އަދިާ ހަމަޖެހިފައި.ާ ވަނީާ

އިންތިާ ުގޅިެގންާ އަމީންޢ ންމ އިާ އަޅުަގނޑުާާމުޤައްރިރުންާ ޒ މުކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާ

އަޅުަގނޑުާާ މުޤައްރިރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ކޮިމޓީތަކުެގާ އަދިާ  40ފ ހަަގކުރަން.ާ

ތިބޭފުޅުނާްާ ހަލުވިކުރެއްުވމަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ

މަސައްކަތުާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި.ާ ބުރަާ ކޮށްދެއްވަމުންެގންދަވ ާ

ބަދަ ިމޮގތަށްާ އަންނ ނީާާަގޑިާ ބަދަލެއްާ އެދެޭވާ މަސައްކަތްތަްއާ ލުކުރިނަަމވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުެގާވަުގތުާބޭނުންކުރ ޮގތަކުން.ާނިޒ ީމާނުކުތ އ އިާއެހެނިހެންާ

ވެެގންދ ނީާާ އެާ ބޭކ ރުކުރަމުންެގންދ ނަމަާ ަވުގތުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  45ޮގތްޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަތީޖ ތަކެއްާ އެދެވޭާ ވަުގތުތަކެއްކަމުަގއި.ާާާާމުޅިންާ ދ ާ ނުދެއްކިާ

މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ޔަޤީންކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

މަޖިލީހަށާްާ މިހ ރުާ ދެމުންެގންދަވ ނެކަމަށް.ާ އެއްބ ރުލެއްވުންާ މިކަމުަގއިާ ރިޔ ސަތަށްާ

ާާ ޑުމެންާބޭފުޅުން.ާއަޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާއަޅުަގނ56ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވީ

މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ އެއީާ އައިޓަމް.ާ އެްއވަނަާ އެޖެންޑ ެގާ  50މިއަދުެގާ

މިާ ސުވ ލު.ާ ކުރައްވ ާ ލުތުފީއ އިާ ޑރ.މުސްތަފ ާ އެޑިޔުކޭޝަންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ

ސުވ ލުކުރެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ

ާށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަ

ާ

އެޑިޔުކޭޝަންާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  55ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ ހިމެނޭ މަޢުލޫމ ތުތައްާ ބަެއއްާ ބޭނުންވ ާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާސުވ ލުެގ4ާާާާއަރިހުންާ

ދޫކޮށްލ ނަން.ާާތަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރުކޮށްލުަމށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ ޮއތްބައިާ ލިޔެފައިާ މްހީދެއްެގޮގތުންާ

އޮތްާާ އަތްޕުޅުަގއިާ މެންބަރެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އަތްޕުޅުަގިއ،ާ އެމަނިކުފ ނުެގާ

ސުވ ލަށ4ާާާާްލިޔުމުަގިއާއޮންނ ނެ.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައިާާ

 60ާސުވ ލަކީ،...ާ.ސީދ ާދ ނަން.ާފުރަތަމަާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ65 

ާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުނ25ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާަގވ އިދުެގާާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ރިޔ ސަތުންާާާމަދުާޝިފ ޒްާމުޙަންާ މަޖިލީހުެގާ މީެގކުރީަގއިާ ިމެއދުނީ،ާ ނުކުތ އަކަށްާ ާނިޒ މީާ

ެއީއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފުކޮށްލަންވެެގން.ާ ބަދަލުކުރެއްވީތޯާ މަނިކުފ ނުާ އޮތްޮގތްާ ޢަމަލުކުރައްވ ފައިާ

ސުވ ލުދަންނަވ އިރުަގއިާާ މިނިސްޓަރަކ އިާ ފެނިެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑަށްާ މީެގކުރިންާ

ސުވ ލުކުރަމުންދ ތަން.ާއެދ  މެންބަރުާ އެދ އިރ ެއްއެގާ ުގޅޭކަމަކަށްވ ނަމަާ  70އިރ އަކ އިާ

ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާައޅުަގނޑަށްާފެނިެގންދ ާލިޔުމުގައި...ާ.
ާ

ާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން މިާާޝުކުރިއްޔ . މީެގކުރިންވެސްާ އިށިނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢަ މިމަޖިލީހުެގާާމަޖިލީހުަގއިާ ތިިވދ ޅުވީކީ.ާ ވ ހަކަެއއްނޫންާ  75މަލުކުރަމުންެގންދިޔަޮގތުެގާ

ކަންތައްތައްާހިނަގމުންާމިދަނީާަގވ އިދ ާއެްއޮގތަށް.ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާސުވ ލ ިއެގންާކުރިއަށްާވަޑައިަގންނަވަންާ.

ާ

ާއެްއވެސްާރޭވުންތެރިކަމެއްނެތި،ާތައްޔ ރުކުރެްއވުމެއްނެތިާާދެ،ާފުރަތަމަާސުވ ލަކީ،ާާއ ާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ސްކޫލަކަށްާާބޫބަކުރުާޢަޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ ެގންދ ާ އިޙުސ ސްކުރަުމންާ ދަތިކަންާ ޢިމ ރ ތުެގާ ބ ވެ،ާ  80ާޢިމ ރ ތްާ

ދެދަންފަޅިއަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަދަލުކުރައްަވއި،ާ ދަރިވަރުންާ ކިޔަވައިދެއްވ ޮގތަށްާާކުއްލިްއޔ ެގާ ށްާ

ނުސީދ ޮގތެއްަގިއާާ ތަޢުލީމަށްާ އިސްލ މީާ ޢަރަބިާ ރ އްޖޭެގާ ހަމަޖެއްސެވީ،ާ

ކޮބައިތޯ ސިއްރަކީާ އެކަމުެގާ ދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާާާާ؟އޭހުރަސްއަޅުްއވަންކަމަށްނުވ ނަަމާ
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ވަ ހަމަޖެހޭ،ާ ހިތްހަމަޖެހިެގންާކިޔަވަމުންާާޞީނުލ ހިކުާ ޢިމ ރ ތެއްަގއިާ ހުރިާ ލަތްތައްާ

ކު އަދިާާއައިާ އުނދަޫގާ ދަތިާ ރުހުމެއްނެތި،ާ ބެލެނިވެރިންެގާ އެކުދީންނ ިއާ  85ދިބަޔަކު،ާ

ާ...ާ.ލަތްތައްާމަދުާތަނަކަށްާބަދަލުކުރެއްވުމުންޞީވަ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 90ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނިޒ މީާާޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހު ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މަނިކުފ ނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވޭތިވެދިޔަ އަޅުަގނޑުެގާ ބަލ ނެކަމަށް.ާ ރައްޔިތުންެގ16ާާާާމައްސަލައަކަށްާ ވަނަާ

ާާ އ4ާާާޮމަޖިލީހުަގއި ހުށަހެޅިފައިާ ސުވ ލެއްާ ސުވ ލުަގިއާާއަހަރުވެސްާ އެާ ވެްއޖެނަމަާ

ހުރިހ ާ އެހެންާ އެއީ،ާ ދަންނަވ .ާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކައެއްާ ހުރިހާ   95ހުރިާ

ެއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ އަޑުައއްސަވ ާ މިސުވ ލުާ ބޭފުޅުންނަށ އިާ

ތަފްސީލުވުމަށްޓަކައި.ާޖުމްލަކޮށްލ ފައިާޭއަގިއާހުރިާހަމައެކަނިާސަރުކ ރަށްާނުކުރެޭވާާ

ސްޓަރުާނުކުރެވޭާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ ާއޮތްތަންކޮޅުާއެކަނިާާނުވަތަާމިނި

ާބުނެެގންާޖަވ ބުދޭންާދަތިވ ނެތީ....
ާ100 

ާ

މީެގކުރިންވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ަގއިާއޮންނަާކުރުާޢިބ ރަތުންާމަޖިލީހަށްާލިޔުމުންާސުވ ލުާފޮނުއްވ ފައިާއެާސުވ ލު

ަވުގތަށްާާ ސުވ ލުކުރުުމެގާ ސަލ މަތްކުރުމުެގޮގތުން.ާ ަވުގތުާ ެއއީާ ސުވ ލުކުރައްވ .ާ

 105މިނެޓް.ާއެހެންވީމަ،ާކުރުކޮށްާތިސުވ ލުކުރަްއވ ފައިާކުރިއަށ30ާާާްލިބިފައިާއޮންނަނީާާ

ާވަޑައިަގތުންާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ވަާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހެދީވެސްާއަޅުަގނޑުާ މިހެންާ ކުރުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދެއްަގއިާ މ ތްާ ާރަށްާ

ދިުގކުރަްއވަންާާާބޫބަކުރުާޢަޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ ކުރުވ ތީެވާ މިާ ބައެއްބޭފުޅުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާއިނޭގތޯ.ާ

ސުވ ލަކީާ،ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެވަނަާ ހިތ މަކުރަން.ާ ާއުޅުްއވ ކަމަށްޓަކައިާ ހަމަޖެހޭ،ާާާ  110ނުލ ހިކުާ

ކުދިބަޔަކު،ާޞީވަ އައިާ ކިޔަވަުމންާ ހިތްހަމަޖެހިެގންާ ޢިމ ރ ތެއްަގއިާ ހުރިާ ލަތްތައްާ
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ލަތްތައްާމަދާުާޞީންނ އިާބެލެނިވެރިންެގާރުހުމެއްނެތި،ާދަތިާއުނދަޫގާއަދިާވައެކުދި

ާއެކުދިންނަށްާއަދިާތަރުބިއްޔަތަށްާތަޢުލީމ އިާއެކުދީންެގާާތަނަކަށްާބަދަލުކުރެއްވުމުން

ާާ؟ފަރ ތަކުންތޯާކޮންާއުފުލ ނީާޒިންމ ާެގއްލުުމެގާންދ ލިބެމުާނަފްސ ނީޮގތުން

ސުވ ލަކީ،ާާ ވަކިާާތިންވަނަާ ޢިލްމުާ ކޮްމޕިއުޓަރާ ދަރިވަރުންނަކީާ  115ކުއްލިއްޔ ެގާ

ާާ ނުވަތަާމ އްދ އެްއެގާޮގތަށްާކިޔަވަމުންާައއިާކުދިާބަޔަކަށްާވެފައި،ާއަދިާޢިލްމީބައި

ސްޓްރީމްާ ޚިދުމަެގާާސައިންސްާ ލެބޯޓްރީެގާ އައިާާދަރިވަރުންނަށްާ ލިބެމުންާ ތްާ

ކުރެވިފަިއވ އިރު،ާާ މަޙުރޫމްާ އެދަރިވަރުންާ މިޚިދުމަތުންާ ވެފައިާ ކުދިބަޔަކަށްާ

ާާ މަފްހޫމް ސްކޫލުެގާ ދަންފަޅިާ ެއއްާ ާާސަރުކ ރުެގާ ސްކޫލްާާނުވަތަ ވަންސެޝަންާ

ފެނިވަޑަިއެގންތޯ،ާާާާއިކޮންސެޕްޓ  މަނިކުފ ނަށްާ ނިންމެވީާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ  120ޚިލ ފަށްާ

ާާާާ؟އްރުާއެޖެންޑ ެއއްެގާދަށުންތޯނުވަތަާސަރުކ ރުެގާސިާ ހަމަާއެންމެފަހުާސުވ ލަކީ،

ކައިރިާ ވަރަށްާ ސްކޫލަކަށްާ ކިޔަވައިދޭާ މީޑިައމަށްާ އިނިގރޭސިާ މުޅިންާ

މުސްތަޤްބަލެއްަގިއ،ާއަލްމަދްރަސަތުލްާޢަރަބިއްޔަތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާބަދަލުކުރަްއވ ންާާ

ދިޔުމުގެާ އިވެމުންާ ތުންތުންމަތީންާ ވ ހަކަތަކެއްާ އެާާާާއުޅުްއވ ާ އެކަމ ާ ސަބަބުންާ

ޙަޤީޤަތްާ މިކަމުެގާ ކަންބޮޑުވ ތީާ ބެލެނިވެރިންާ ދަރިވަރުންނ ިއާ  125ސްކޫލްެގާ

ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މުޅިރ އްޖޭެގާ އެންމެންނަށ އިާ އޮޅުންފިލުވަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހޯއްދަވ ދެްއވުންާާާއަރިހުންާވަޒީރުެގާސުވ ލުތަކަށްާމިާާ؟ދެއްވަފ ނަންތޯ ޖަވ ބުާ

ާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

މެންބަރުާާާއެޑިއުކޭޝަންާާއޮފްާނިސްޓަރމި ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ130 

ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާކުރެްއވިާސުވ ލުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބުއަރުވަން.ާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާާލުޠުފީާމުޞްޠަފ 

ށްާެއިވދ ޅުވީ.ާއެސުވ ލުތަކަށްާއެާދިުގާސުވ ލުތަކެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވަރަށްކުރުކޮ

އަޅުަގނޑުާޖަވ ބުާއަރުވަންާފަށ ނީާމުހިންމުާތިންާކަމަކަށްާބަލ ލ ފައި.ާއެާސަބަބަކީާ

އަޅުަގނޑުާާ ފުރަތަމަާ ހިމެނިފައިވ ތީ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ތިންބަިއާ މިާ އެސުވ ލުތަކުެގާ

ދިރ ސަތުލްާާ ކުއްލިއްޔަތުލްާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ބޭނުންވޭ،ާ  135ބަލ ލަންާ

ކުއްލިްއޔ އޭ.ާާއިސް ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ީމެގފަހުންާ ވ ހަކަ.ާ ލ މިއްޔ ެގާ

މަރުކަޒެއް.ާާ ޚ އްޞަކުރެވިފަިއވ ާ ދިނުމަށްާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ެއއީާ ކުއްލިްއޔ ައކީ،ާ

މަތީާ ކިޔަވ ދެނީާ ޮގތެްއަގއިާ މައިަގނޑުާ އެތަނުަގއިާ ތަނެއް.ާ ޚ އްޞަކުރެވެމުންދ ާ
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ޘ ނަވީއަށްވުރެ މަތީާ ޘ ނަވީ،ާ އެއީާ ޑިްގރީާާތަޢުލީމް.ާ ޑިޕްލޮމ ،ާ ތަޢުލީމް.ާ މަތީާ ާ

 140ފެންވަރުެގާތަޢުލީމް.ާއެާތަޢުލީމަށްާޚ އްޞަކޮށްެގންާކުއްލިްއޔ ާމިހިންަގނީ.ާމިދިޔަާ

ާާ އެތ ނަގއި ގ ތްަގނޑަކަށްާ ނިމުނުއިރުވެސްާ މީހުނ2000ާާާްއަހަރުާ ބޮޑެތިާ ވަރަކަށްާ

ދަރިވަރުނ159ާާާާްއެކިއެކިާތަފ ތުާކޯސްތަކުަގއިާކިޔަވަމުންދިޔަ.ާއެމީހުންެގާތެރޭަގއިާާ

މައިަގނޑުޮގތެްއަގިއާާ އެހެންވީމ ،ާ ހ ޞިލުކުރަމުންދިޔައީ.ާ ތަޢުލީމްާ ސެކަންޑްރީާ

ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ މުޢައްސަސ ެއއް.ާ ދޭާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ކުއްލިްއޔ ައކީާ

މީެގފަހުންާާ އަޅުަގނޑުާ އިސްލ ިމއްޔ .ާ ޢަރަބިއްޔަތުލްާ ޢަލްމަދަރަޞަތުލްާ  145ބޭނުންވޭ،ާ

މިއްޔ އޭާކުރުކޮށްލަން.ާއިސްލ މިއްޔ އަކީާޚ އްޞަކޮށްާޕްރައިމަރީ،ާާދަންނަވ ނީާއިސްލ 

މިތަނުަގއިާާ ސްކޫލެއް.ާ މަދަރުސ ެއއް،ާ ޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާ ތަޢުލީމަށްާ ސެކަންޑަރީާ

2008ާާާާ ތިބީ ނިމުނުިއރުާ އަހަރުާ 420ާާާާވަނަާ މި ދަރިވަރުންެގ420ާާާާދަރިވަރުން.ާ

ާާ ލީ ައޅުަގނޑުމެންާ އެްއކުރ159ާާީތެރެއަށްާ އެމަދަރުސ ާާދަރިވަރުންާ ެއއްކޮށްފަިއާ ާ.

ާާ  150އިންާފެށިެގނ1ާާާާްފުރިހަމަާމަދަރުސ އެއްޮގތުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާހެދީ.ާެއއީާްގރޭޑް

12ާާާާ ިމވަުގތު ކިޔަވ ާ ބޮޑ580ާާާާުއަށްާ އެއީާ މަދަރުސ އެއް.ާ ތިބިާ ދަރިވަރުންާ

މަދަރުސ އެއްނޫން.ާއ ދަިއެގާމެދުމިނުާސައިޒެްއެގާމަދަރުސ ެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެާ

ދެތަނާްާމަދަ ހިނަގމުންދ ާ މ ލޭަގއިާ މުޢައްސަސ އަކީާ ދެާ ދެތަނަކީ،ާ މިާ ރުސ އަކީ،ާ

ދެންާ ފަހުަގއިާ ދެންނެވުމަށްާ ވ ހަކަާ ދެތަނުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ފެށުނީއްސުރެވެސް.ާ

ސްކޫލ އިާާ ެއއްދަންފަޅީެގާ ސަމ ލުކަމެއްދެްއވ ފަިއވަނީާ މުހިންމުާ އެންމެާ  155އެސުވ ލުެގާ

ދަންނަވ ލަންާެއއްާދަންފަޅީެގާސްކޫލްެގާވ ހަކަ.ާާާާބެހޭޮގތުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ސްކޫލްތަްއާާ ރ އްޖޭެގާ ސިޔ ސަތެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިސަރުކ ރުެގާ އ ދެ،ާ

ސަރުކ ރ ިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންުގމަކީ.ާ ބަދަލުކޮށްެގންާ އެއްދަންފަޅިއަށްާ

އަހަރު މިދިޔަާ ފަށަިއފިން.ާ އެމަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާހަވ ލުވުމ ެއކުަގއިިިާ

ާާ މިއަހަރ48ާާާުގ ތްަގނޑަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު.ާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  160ސްކޫލްާ

ތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަނީާއަނެއްކ ވެސްާގ ތްަގނޑަކަށްާފަންސ ހަކަށްާސްކޫލްާ

އެއްދަންފަޅިއަށްާާ މިާ މަސައްކަތްކުރަމުން.ާ ބަދަލުކުިުރުމުެގާ އެއްދަންފަޅިއަށްާ

ޮގތަކަށްވެސްާެއއްއިރުާކިޔަވ ފައި،ާއަނެއްއިރުާސްކޫލްާާބަދަލުކުރުމަކީާހަމައެކަނިާއެއްާ

ވަށ ޖެހާޭާ މަފްޙޫމަކީާ ބަދަލުކުރުމުެގާ އެއްދަންފަޅިއަށްާ މިާ ހުރުމެއްނޫން.ާ ހުހަށްާ

ލައިބްރަރީަގިއާާ ކިޔަވ ފައި،ާ ކްލ ސްރޫމްަގއިާ އޭެގމ ނައަކީާ ދިއުން.ާ  165ތަޢުލީމަކަށްާ
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އެހެން އަދިާ ކިޔަވ ފައިާ ލެބޯޓަރީަގއިވެސްާ ޙަރަކ ތްތަކ ިއާާކިޔަވ ފައި،ާ އިތުރުާ މެ,ާ

އަޚުލ ޤީޮގތުންނ އި،ާާ ުއޅެފަިއާ ބައިވެރިވެެގންާ ކުދިންާ ކަންކަމުަގއިާ ތަފ ތުާ

ދިނުން.ާ ތަޢުލީމެއްާ ވަށ ޖެހިފަިއވ ާ ރަނަގޅަށްާ ތަޢުލީމީޮގތުންާ އަދިާ ދީނީޮގތުންނ އިާ

އެޖެންޑ އެއް.ާާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ދައުލަތުން،ާ އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ

މިހ ރުާއެމަ ކުރިއަށް.ާ މެދުކެނޑުމެއްނެތިާ ހަމަާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  170ސައްކަތްާ

ާާ މިއަންނ4ާާާަާގ ތްަގނޑަކަށް މިދަނީ.ާ ތަންތަންާ ހެދޭާ ބަދަލުކޮށްެގންާ ކްލ ސްރޫްމާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެނަށް އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ 5ާާާާއަހަރުާ ނޫނީ ކްލ ސްރޫްމ6ާާާާކްލ ސްރޫމްާ

ބަދަލުކު ެއއްދަންފަޅިައށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަދަލުކޮށްެގންާ ތަންތަންާ ރެވޭާ

ކުރިއަށްދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާތިންާވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްާފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެންާާ

މެންބަރުާާ ެއއްޗެއްާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ  175ބޭނުންވަނީާސުވ ލުތަކަށްާސީދ ކޮށްާ

ތަޢުލީ އިސްލ މީާ ޢަރަބިާ ތައްޔ ރުކުރުެމއްނެތިާ ރޭވުެމއްނެތި،ާ މަށްާވިދ ޅުިވާ

ވަރަށްާާ ިމއީާ ވިދ ޅުވި.ާ ދޭހަވ ޮގތަށްާސުވ ލުަގިއާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ހުރަިަސްއެޅުމަށޭާ

ބައްލަވައިފިއްޔ ާާ އޮތްކަމެއް.ާ ކޮށްފައިާ ވިސްނަިއެގންާ ދުރ ލ ާ ރޭވުންތެރިކަމ ެއކުަގއިާ

ާާ .89ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއިއްތިހ ދުެގާމެނިފެސްޓޯާސަފްޙ ާނަންބަރު

މެނިފެސްޓޯ ހުރިހ ާާއެާ ބަިއވެރިވިާ ިއއްތިހ ދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ  180އަކީާ

ޮއތް،ާޤަބޫލުކޮށްފައިާއޮތްާމެނިފެސްޓޯއެއް.ާމިހ ރުާއެާާ ޕ ޓީއަކުންާއެންޑޯޒްކޮށްފައިާ

މެނިފެސްޓޯަގިއވ ާތަޢުލީމީާސިޔ ސަތ ާއެހެންާހުރިހ ާސިޔ ސަތުތައްާވަނީާރ އްޖޭެގާާ

ހި ތެރޭަގއިާ ސިޔ ސަތުެގާ ތަޢުލީމީާ ތަޢުލީމާީާސަރުކ ރުެގާ އެހެންވީމ ,ާ މެނިފައި.ާ

އިސްލ މިްއޔ ާާ ދިރ ސަތުލްާ ކުއްލިްއޔަތުލްާ ހިމެނިފައިމިވަނީާ ތެރޭަގއިާ ސިޔ ސަތުެގާ

 185އެއީާމޯލްޑިވްސްާކޮލެޖްާއޮފްާހަޔަރާއެޑިުއކޭޝަންެގާފެކަލްޓީއަކަށްާބަދަލުކުރަން.ާ

ޔުނިވަރސިޓީާ އެާ އެީއާ ބަދަލުވުމުން،ާ އެތަންާ ޔުިުނިވަރސިޓީއަކަށްާ ެގާާމ ދަމ ވެސްާ

ފެކަލްޓީއަކަށްވެެގންދ ނެ.ާއެާފެކަލްޓީއަކީާރ އްޖޭަގއިާދީނީާޝަރުޢީާތަޢުލީމުެގޮގތުންާ

މުހިންމާުާ ކޮލެޖްެގާ ނޫނީާ ޔުނިވަރސިޓީަގއިާ ދޭާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ

މެނިފެސްޓޯަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ މިވ ހަކަާ މުޢައްސަސ އަކަށްެވެގންދ ނެ.ާ

ވަ ހ މަކުރެވިެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހ މަކަންބޮޑުޮގތެްއަގިއާާހިމެނިެގން،ާ  190ރަށްާ

ކުރަންާ މިކަންާ ައަވހަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިޔ ސަތެއް.ާ އައިސްފައިވ ާ

އަނެްއާާ އެއްސްކޫލަކުންާ ކުދިންާ ސްކޫލެްއެގާ ފެށުމަށްފަހުަގއިާ އަހަރުާ ބޭނުންވ ތީާ
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ެއކުދިންެގާާ ރަނަގޅު،ާ ކުދިންނަށްވެސްާ މ ހަމަޖެހޭާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ސްކޫލަކަށްާ

މިދިޔާަާތަޢުލީމަށްވެ ނިންމީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ތީ،ާ ކަމަކަށްާ ރަނަގޅުވ ނެާ މ ާ ސްާ

އެކަންާ ނިންމަން.ާ ެއކަންާ އެޮގތަށްާ އެކަންކުރަން،ާ ފަހުކޮޅުަގއިާ  195އަހަރުެގާ

ހެދިން.ާ ކޮމިޓީެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރޭުވންތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

އެޑިއުާ ޢަރަބިއްޔ އ ިއ،ާ ކުއްލިްއޔ އ އި،ާ ބޭފުޅުންާއެކޮމިޓީަގއިާ ކޭޝަނ އިާ

ޢަރަބިއްޔ އަށްާާ ތެރޭަގިއާ މަސައްކަތުެގާ މިކޮމިޓީެގާ ދެންާ ބައިވެރިެވެގންދިޔައީ.ާ

ހިމެނޭ.ާާ ބަދަލުކުރުންާ ބެިެލެނިވެރިންނ އިާ އަދިާ ހިމެނޭ.ާ ބަދަލުާ ެގންނަންޖެހުނުާ

ކުރަމުންެގންދިޔައީ. މިކަންތައްތައްާ ވ ހަކަދަްއކ ފަިއާ  200އަޅުަގނޑުމެންާާާާބައްދަލުކޮށްާ

ކު ޤަބޫލުމިކަންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ މިކަިަމަކީާާރިއިރުވެސްާ ވަރަށްާާކުރެވުނުާ

ޢަރަބިއްޔ ަގއިާާ ސަބަބުންާ މީެގާ މިކަމަކީާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ކިޔަވަމުންދ ާާމުހިންމުާ

ްގރޭ ވަށައިޖެހ1ާާާޭާާޑްާދަރިވަރުންނަށްާ ތިބެެގންާ ސްކޫލެްއަގިއާ ެއއްާ ފެށިެގންާ ންާ

ާާ ެއއްދަންފަޅިއަށް ކިޔ ވަާތަނެްއެގޮގތުަގއިާލިބިެގންދ ނެާތަޢުލީމެއްާމުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ބޭފުޅުންާ ބައިވެރިާ ކޮމިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  205ކަމެއްކަމަށް.ާ

އަދިާ ތަރުޙީބުދެއްވަމުން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެގންދެވީާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ އަދިާ

ތެރޭަގ ސިޔ ސަތުާ ތަޢުލީމީާ ޤަބޫލުކުރިާ ެއންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއާާމިކަމަކީާ

ެއޮގތަށްާާ އެކަންާ ބޭނުންވެެގންދިޔައީާ އެންމެންވެސްާ އޭރުާ ވ ތީާ ހިމެނުނުކަމަކަށްާ

އަވަހަށްާބަދަލުކުރަން.ާައޅުަގނޑުމެންާއެކަމ ުގޅިެގންާކުއްލިްއޔ އަށްާެގންނަންޖެހުނާުާ

ކުރީމު.ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްާ އެދުނުާ ބެލެނިވެރިންާ ެގނައިން.ާ  210ބަދަލުތައްާ

ތެރެއި އެތ ނަގިއާާއެކަންތައްތަކުެގާ މިއަދުވަނީާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ންާ

ގ އިމުކުރެވިފައި.ާއެކުދިންާމިހ ރުާޙ ސިލުކުރަމުންދަނީާވަރަށްާރަނަގޅުާތަޢުލީމެއް.ާ

އ އިހަމައަށްާއެއްާސްކޫލެްއަގއިާތިބެެގންާއެއްފުރ ޅެއްެގ12ާާާާންާފެށިެގނ1ާާާާްްގރޭޑްާާ

އެާ އެމީހުންާ ތިބެެގންާ ކުދިންާ ހަމައެކަނިާ ތިބެެގންާ އެދަނީ.ާދަށުަގއިާ ކިޔަވަމުންާ ތ ާ

ދުރ ލާ  ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަމަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ  215އެހެންވީމ ،ާ

ވިސްނަިއެގންާވަރަށްާރޭވުންތެރިކަމ އެކުަގއިާޢަރަބިްއޔ އަށ ިއާކުއްލިްއޔ އަށ އިާއަދިާާ

ދިޔަާާ ކިޔަވަމުންާ ކުއްލިއްޔ ަގއިާ ކުދިންނަށ އި،ާ ކިޔަވަމުންދިޔަާ ޢަރަބިއްޔ ަގއިާ

ރަނަގޅުވ ނެާާމީހުން އެންމެާ މުސްތަޤްބަލުާ ޮގތަށް،ާ ރަނަގޅުވ ނެާ އެންމެާ ނަށ އިާ

ޮގތަށްާރ ވަިއެގންާކުރިާކަމެކޭ.ާމިކަންާކުރުމުަގއިާކަމ ުގޅޭާފަރ ތްތަކުެގާބޭފުޅުންާ
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ދެވަނަާާ ދ ކަމަށްވަންޏ ާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަށްާ ދެަވނަާ ދެން،ާ  220ބައިވެރިެވެގން.ާ

ރުހުމެއް ބެލެނިެވރިންެގާ މިވަނީާ ދެންާާސުވ ލުަގއިާ މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި،ާ ނެތިއޭާ

ނަފްސ ނީޮގތުންާކުދިންނަށްާެގއްލުންލިބެމުންދ ާވ ހަކަާވިދ ޅުވެފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ވ ހަކަދައްކައިެގންާާ ރައްޔިތުންނ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މިކުރަނީާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ

ދަނެެގން.ާއެޮގތު ބޭނުންތައްާ އަޑުއަހަިއެގންާރައްޔިތުންެގާ ތަޢުލީމުާރައްޔިތުންެގާ ންާ

ކުރިާ ޙަވ ލުވެެގންާ ސަރުކ ރ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ  225ދ އިރ ަގއިވެސްާ

ބޭނުމަކީާާ އުފެއްދުމުެގާ ބޯޑުތަްއާ އުފެއްދުން.ާސްކޫލްާ ބޯޑުތަްއާ އެއްިްކަމަކީާސްކޫލްާ

ކުރ ކަމަކަށްާނުެވ،ާތަޢުލީމީާކަންކަމަކީާާ ތަޢުލީމީާކަންކަމަކީާހަމައެކަނިާއެއްބަޔަކުާ

ހު ވުން.ާާކަމ ުގޅޭާ ޮގތުަގއިާ ކުރ ކަމެއްެގާ ލިބިެގންާ ބައިވެރިވުންާ ފަރ ތެްއެގާ ރިހ ާ

ހިންުގންތެރިންނ ިއާާ ސްކޫލްެގާ ޓީޗަރުންނ އި،ާ ބޯޑުަގއިާ ސްކޫލްާ އެކަމަށްޓަކައިާ

ކެޕްޓަންވެސްާާ ސްކޫލްާ ެއީއާ ކުއްޖަކުވެސް،ާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ  230ބެލެނިވެރިންނ އައިާ

ކުދިންނަށްވުރެާކުދިނ100ާާާްނީ.ާމިހ ރުާާހިމެނިެގންާސްކޫލްާބޯޑުތައްާުއފެދިފައިާމިވަ

މެންބަރުނާްާ ބޯޑުެގާ ސްކޫލްާ އުފެދިާ ބޯޑުާ ސްކޫލްާ ސްކޫލެއްގައިހެންާ ހުރިހ ާ މަދުާ

ބޯޑުާާ ސްކޫލްާ ކަންތައްތައްާ ސްކޫލްެގާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޢައްޔަންކުރެވިާ

ޕްރިންސިޕަލްާ ހަމައެކަނިާ ސްކޫލްތަކަކީާ މިހ ރުާ މިހިނަގމުންދަނީ.ާ މެދުވެރިެވެގންާ

ބެލެނިވެރިންނ ިއާާހިން ސްކޫލްެގާ ބޯޑަކީާ ސްކޫލްާ މިހ ރުާ ތަނެއްނޫން.ާ  235ގ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިހ ރުާ ތަނެއް.ާ ހިންގ ާ ުގޅިެގންާ އެންމެންާ ޕްރިންސިޕަލުންނ އިާ

ާާ ކުދިންނ އި ބޯޑ6ާާާާުޢަރަބިއްޔ ެގާ ސްކޫލްާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުަގއިާ ޑިސެމްބަރުަގއިާ

ޭއެގފަ އެހެންވީމަ،ާ ސްކޫލްަގއި.ާ އެާ އަޅުަގނޑަށްާާއުފެދުނީާ މިހ ތަނަށްދިޔައިރުާ ހުންާ

މިއިންނެީވާާ ބައްދަލުކުރެްއވިޖެ.ާ ބޯޑ އިާ ސްކޫލްާ ޢަރަބިއްޔ ެގާ ދެފަހަރެއްެގމަތީންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ .ާ ބޯޑުަގިއާ ޭއނަވެސްާ ބޭފުޅ .ާ ހިންަގވ ާ  240ސްކޫލްާ

ބައްދަ ބޯޑ އިާ ސްކޫލްާ ޢަރަބިްއޔ ެގާ އަޅުަގނޑުާ މިދ ކަށްދުވަހުވެސްާ ލުކުރިން.ާާދ ދިާ

އެދިވަޑަިއެގންނެިވާާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ އެބޯޑުަގއިާ ބައްދަލުކޮށްފައިާ އެބޯޑ އިާ

މިެގންދަނީާާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ ސްކޫލްާ އިތުރަށްާ އަދިެވސްާ ކަންތައްތައްާ

ެގނައީާ އެބަދަލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަމުން.ާ

ބެާ ރުހުމ އިާ ބެލެނިވެރިންާާބެލެިެނިވެރިންެގާ އަދިާ ބައިވެރިވުިުމ ިއާ  245ލެނިވެރިންެގާ

ކިިިޔަވަމުންދ ާ ޢަރަބިްއޔ ަގއިާ އެކުަގއޭ.ާ ފުރިހަމަކުރުމ ާ ކަންތައްތައްާ އެދުނުާ
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ެގއްލުމެްއާާ އެްއވެސްާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ޮގތަކުންނެއްާ ތަޢުލީމީާ ކުދިންނަށްާ

ތަ އެކުދިންނަށްާ ކަށަވަރުކުރ ނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދޭ.ާ ޮގތުންާލިބެމަކުންާ ޢުލީމީާ

ތަރުބަވީޮގތުންވެސްާާ އެކުދިންނަށްާ ލިބެމުންނުދ ނެކަމަށް.ާ އުނިކަމެްއާ އެްއވެސްާ

އިތުރުާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނުދޭ.ާ ލިބެމަކުންާ އުނިކަެމއްާ  250އެްއވެސްާ

އުނިކަެމއްާ ޮގތުންާ ނަފްސ ނީާ ހަމަގައިުމވެސްާ އަދިާ ލިބިެގންދ ނީ.ާ ފުރިހަމަކަމެއްާ

އަ ސްކޫލްތަކުންާާލިބެމުންދ ކަމަކަށްާ ނެތް.ާ ފ ހަަގކުރެވިފައެްއާ ޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ޮގތްޮގތްެވެގންާ ހޭނެތިެގންާ ކުދިންާ ދިމ ވެެގންާ މައްސަލަާ ނަފްސ ނީާ

އަޅުަގނޑުމެންނ ހަމައަށްާއ ދޭ.ާޢަރަބިއްޔ ާސްކޫލަކުންާއަދިާމިހ ތަނަިަށްާދިޔައިރުާ

ދިމ ވެާ މައްސަލައެއްާ ނަފްސ ނީާ ކުއްޖެއްެގާ  255ެގންާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ އައިސްފަެއއްާ ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދަންނަވ ނީ،ާޢަރަބިއްޔ ާސްކޫލްަގއިާކުދިންެގާވަރަށްާނަފްސ ނީާޮގތުނ އިާޖިސްމ ނީާާ

އެތ ނގައި.ާާ ލިބެމުންދަނީާ ތަރުބިއްޔަތުާ ތަޢުލީމ އިާ ރަނަގޅުކޮށްާ ޞިއްޙަތުާ ޮގތުންާ

ާދެން...ާ

ާ260 

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީނާްާާާާއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

ާޢަލީ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ265 

މަޖިލީހުގާެާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ޤ ނޫނ އިާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ ވަޒީރުންނ އިާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެއ އިުގޅޭާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ެއސުވ ލަށްފަހުާ ެގނެސްފައިވަނީާ މަފްހޫމުާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ ަގވ އިދުަގއިާ

އިންތިޒ މުވެެގން.ާާ ޮގތަކަށްާ ކުރެވޭނެާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ އެހެންާ ސުވ ލުާ

އިތުރުާާ ސުވ ލު،ާ ޖަވ ބުދެްއވުމުަގިއާ ވަޒީރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކަނޑައެޅިފައިާ މިކަމަށްާ ާާސުވ ލުކުރުމ ެއކީާ އޮންނަ ެއީއ30ާާާާާ ނެންގެވީމ ާ  270ިމނެޓްާ

ކަމެްއާާ ެގންދެވޭާ ެއްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ އިާ ަމޖިލީހުެގާ އެއީާ ދެކޭނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާނޫންކަމަށް.
ާ

ާ
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ޤަބޫލެއްކުރެވޭކަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  275ޝުކުރިއްޔ ާ

ޒަތްތެރިާވަޒީރުާއަރިހުންާސުވ ލަށްާޖަވ ބުދެއްވުމުަގއިާާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާޢިއްާ

ފުރުޞަތުާާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ަވޑަިއަގތުން.ާ އެކަަމށްވެސްާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ

ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ެގންދެވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ވަޒީރަށްާ އަރުވ ނަންާ

ާ.ދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު

ާ280 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިމަޖިލީހުެގާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ޤ ނޫނ އިާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ ވަޒީރުންނ އިާ ރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަތީންާސުވ ލުކުރުމުެގ...ާ.ާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:
ާ285 

ާ

މެންބަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއެިްކެުވން: ބެހޭޮގތުންާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިަގތުންާ ރުާ

ވ ހަކަެއްއާާ އިތުރުާ ދެންާ އެޕޮއިންޓްަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމައިފިން.ާ ޮގތެއްާ މިހ ރުާ

މޫސ މަނިކު.ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންޭވރުާ ނެތް.ާ ދެއްކުމެއްާ

 290ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެްއވީ.ާމަްއޗަންޯގޅިާއުތުރުާދ އި

ާދީދީ.ާއަޙްމަދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޤ ނޫނުަގއިާާާމަށްޗަްނގޯޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ ަވޒީރުންނ ާ ރައިސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  295ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާއޮންނަނީ،ާަވޒީރުންނ އިާސުވ ލުކުރުމ ބެހޭާޤ ނޫނުގައި..ާ.ާދީދީާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދު
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

އިށީނދެވަޑަިއެގންދެްއވުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ  300ޝުކުރިއްޔ ،ާ

ޮގތެއްާާ ވަނީާ ިމކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންދެްއވުންާ އެދެން.ާ

އަޅުަގނޑު ވަޒީރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާނިންމ ފައި.ާ ާ....

ރިޔ ސަތުންާޮގތެއްާނިންމުމަށްފަހުާއެކަމ ާބަހުސްކުރުމެއްާނޯންނ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
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އިށީނދެވަޑަިއަގތުން،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންދެްއވުންާާ

މިއަރުވަނީ،ާާ ފުރުޞަރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އިށީނދެަވޑަިއެގންދެްއވުންާ  305އެދެން.ާ

ދ  ނިޒ މ ބެހާޭާމަތިވެރިާ މުޙަންމަދަށްާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ާނުކުތ އަށްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ310 

ސުވ ލުކުރުމުެގާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވަޒީރުންނ އިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނުކުތ އެއްާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ އ ާ ނުދެން.ާ ޙަވ ލ އެްއާ އަޅުަގނޑަށްާާާާޤ ނޫނަށްާ މިނަަގނީ.ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ލިޔެެގންާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެްއޗެްއާ ޮގތުންާވެއްޖިއްޔ ާ ލިބިފައިާއޮތްާ މަޢުލޫމ ތުާ

ާއައިސްާމިތ ާކިއިދ ނެާެއއްަގޑިއިރުވެސްާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމަ...
ާ315 

ާ

މެންބަރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާ އިށީނދެވަޑައިެގންދެއްވުންާ ާ.

އިށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްާނެތްާމިާބަހުސަކަށްާމިކަނާްާ

ވަޒީރަކުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިެގންދަނީ،ާ ކުރަމުންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދ ކަށް.ާ

 320ރުާފުރުޞަތާުާވަޑައިެގންާޖަވ ބުދެއްވަމުންާެގންދަވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ 

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ މިނިސްޓަރުާ އެޑިއުކޭޝަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަރުވަނީ،ާ

ާެގންދިއުމަށްާ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމިދައްކަނީާއަޅުަގނޑަށްާެވވުނުާއެންމެާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: ލުޠުފީާ ދެްއކިދ ާާމުސްޠަފ ާ ދެއްކިދ ނެާާކުރުކޮށް،ާ ނުލިޔެވެސްާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ވ ހަކަާ ވަރަށްިގނަާ  325ނެާ

ތަޢުލީމ އިާ ޢަރަބިާ ުގޅޭޮގތުންވެސް.ާ މިކަމ ާ ޮގތުންާ ތަޢުލީމީާ އެބަހުރިާ ވ ހަކަާ

އެކަމަކު،ާާ އެބަހުރި.ާ ވ ހަކަާ ދެްއކޭނެާ ބެހޭޮގތުންވެސްާ މަޢުހަދ އިާ ކުއްލިޔ އ އިާ

ބޭނު އަޅުަގނޑުެގާ ދެއްކުެމްއނޫންާ ވ ހަކައެްއާ ބޭނުމަކީާާއެހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުެގާ މަކީ.ާ

ބެލުން.ާ އެރުވޭތޯާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުތަކަށްާ ެއއްސެވިާ ކުރުކޮށްާ ވީހ ވެސްާ ހަމަާ

ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ސ ފުވެެގންދ ނީާ އެޖަވ ބުާ ޖަވ ބުއަރުވ އިރުާ  330އެހެންނަމަވެސް،ާ

އެއ އިާުގޅޭާވ ހަކަެއއްާދަންނަވަިއެގންކަމަށްާވ ތީާެއވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާ
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މިވަނީ،ާާާާދެން މައިަގނޑަކަށްާ އެސުވ ލުެގާ ދ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތިންވަނަާސުވ ލަށްާ

ވ ހަކަ.ާާ ލެބްެގާ ސަިއންސްާ ވ ހަކަ،ާ މަޙުރޫމްވެފައިވ ާ ޢިލްމުންާ ކޮމްޕިއުޓަރާ

ެއއީާރ އްޖޭަގިއާާާާއްާހުރިާތަނެއް.ޢަރަބިއްޔ ައކީާވަރަށްާފުރިހަަމާކޮމްޕިއުޓަރާލެބެ

ހިންަގ ކުންފުނިންާ އެާާމަޝްހޫރުާސައިރިކްސްާ ލެބެއް.ާ ކޮމްޕިއުޓަރާ ެގންދިޔަާ  335މުންާ

ހުރެާ ކަމަކ ާ ދިމ ވިާ މަތިންާ އެދިވަޑައިަގތުެމއްެގާ ބެލެނިވެރިންެގާ ލެބްާ ކޮންޕިއުޓަރާ

ބަދަލުކުރިިއރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ މިާކުދިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރީާ ބަންދުކުރެވިފައިާ

ގ ތުަގ އަޅުަގނޑުެމންާ ބެލެނިވެރިންވެސްާ އެއީާ ފެށިެގންާ ެއވ ހަކަާާއެދުވަހުންާ އިާ

މިހ ރުާ މަސައްކަތްކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފެށިެގންާ އެވަހުންާ ދައްކ ެވސްފަިއވަނީ.ާ

ެއާާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގސްފައި.ާ ހިސ ބަށްާ ފުރިހަމަކުރެވޭާ ލެބްާ ކޮމްޕިއުޓަރާ  340އެދަނީާ

ކޮންޕިއުޓަރާާ ހިނގ ާ ސްކޫލުތެރޭަގިއާ ހިނގ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ލެބަކީާ ކޮމްޕިއުޓަރާ

ާހިނގ ނެާލެބެއް.ާއަދިާވަރަށްާރަނަގޅުާފެންަވރުެގާާފުރިހަމައަށްާލެބްތަކުތެރެއިން

މުދައްރިސުންާއެތ ާތިބެެގންާކުދިންނަށްާކޮމްޕިއުޓަރާޢިލްމުާލިބިދޭނެާލެބެއް.ާދެން.ާާ

ކަންތައްތަކެްއ،ާ ލެބްެގާ ވ ހަކަެއއް.ާސައިންސްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ލެބް،ާ ސައިންސްާ

ާާ 30ާާާާސައިންސްާލެބްަގއިާކިޔަވ   345ންާތިބީާސައިންސްާކުދ30ާާިކުދިންާއެތ ާއުޅެނީ

ާާ ކުދިންާމިހ ރުާކޮންމެާހޮނިހިރުާދުވަހަކުާޢަރަބިއްޔ ެގ30ާާާާމ އްދ ާކިޔަވަމުންދ .ާމި

ކުއްލިއްޔ އަށްާ އެކުަގއިާ އެހީތެރިންނ ާ ލެބްެގާ ސަިއންސްާ ޢަރަބިއްޔ ެގާ ޓީޗަރުންނ ާ

ޮގސްާއެތ ނަގއިާސައިންސްެގާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެއްާހުރިހ ާޓެސްޓެއްާހަދަމުންދަނީ.ާ

ހުނަރަކުނާްާއެހެން ޢިލްމ އިާ ލިބެންޖެހޭާ ލެބުންާ ސައިންސްާ ެއކުދިންނަށްާ ވީމ ،ާ

މިދަނީާޢަރަބިއްޔ ަގއިާއިތުރުާކްލ ސްބަރިާއެޅުމުެގާާ  350މަޙްރޫމެއްނުވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިމ ރ ތާްާ އެާ ކުރަހަމުންދަނީ.ާ މިހ ރުާ ކުރެހުންތައްާ އެތަންާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ

ންވ ާމިާސައިންސްާލެބެއްާޤ އިމުކުރެވިފައިާާނިމުމުންާއެތ ނަގއިާއެާކުދިންނަށްާބޭނު

ހުރިކަމުގައުިވޔަސްާާ ލެބްާ ތަނެއްަގއިާ ކޮންމެާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުންނ ނެ.ާ

އެާލެބުންާކުދިންނަށްާފައިދ ުވން.ާމީެގާބޭނުމަކީާކުދިންާމަޙްރޫމުނުވުންާއެކަމުން.ާާ

ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެންާާއެއީާ މެންބަރުވެސްާ ކަންބޮޑުވ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާ  355މެާ

ނުވަތަާ ތަޢުލީމަކުންާ ކޮމްޕިއުޓަރާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކީ.ާ

ކުދިނާްާ ލިބުމަކުންާ ހުނަރުާ ލިބެންޖެހޭާ ކުދިންނަށްާ ލެބޯޓަރީއަކަށްާ ސައިންސްާ

ވަނ4ާާާަމަޙްރޫމެއްާނުކުރ ނަން.ާއ ދެ،ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާާ
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ާާ ާސުވ ލަކީ،ާޢަރަބިއްޔ ާއިނިގރޭސިާމީޑިއަމަށްާބަދަލުކުރ ާވަނ4ާާަސުވ ލަށް.ާއެއީ

ވ ހަކަާާ ވަރަށްިގނަާ ތުންތުންމަތިންާ ވ ހަކަ.ާ އިވެުމންދ ާ ތުންތުންމަތިންާ  360ވ ހަކަާ

ޢަރަބިބަހުންާ ޢަރަބިއްޔ އަކީާ އެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ ިއވެމުންދިއުމަކީާ މިޒަމ ނުަގއިާ

އޮތްތ ނ ކުރިއަށްާ އަދިާ ތަނެއް.ާ ދެވެމުންދ ާ ތަޢުލީމުާތަޢުލީމުާ އެތަނުަގއިާ ަގއިެވސްާ

1ާާާާދެވެމުންދ ނީާޢަރަބިބަހުންާްގރޭޑްާާ އ ާހަމައަށް.ާއަޅުަގނޑުމެނ12ާާާާްންާފެށިެގން

ތަޢުލީމު.ާ ކިޔަަވއިދެވެނީާ އެާ ކިޔަވައިދިނަސްާ ބަހަކުންާ ކޮންމެާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މުހިންމީާ. ބަހެއްނޫންާ މ އްދ ތައް.ާ އެހެނިހެންާ ކޮމ ސްާ އ ރޓްސްާ އަދިާ  365ާސައިންސްާ

ކިޔަވައިދޭާތަކެތިާވަރަށްާމުހިންމު.ާޢަރަބިބަހަކީާވަރަށްާމުހިންމުާބަހެއްކަމަށްާވ ތީާާ

ތަޢުލީމީާދ އިރ ގައިވެސްާޢަރަބިާބަހަށްާދެވިފައިވަނީާވަރަށްާމަތީާއަހަންމިއްޔަތެއް.ާާ

ޢަރަބިބަހުނާްާ ކިޔަަވއިދެމުންދ ނީާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ މަދަރުސ ަގއިާ އެާ އެޮގތުންާ

ޔަޤީން ހިންގ އިރުާކަމުެގާ ސްކޫލުތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންާ

 370މިހ ތަނ ާޖެހެންދެންާސްކޫލްތައްާމިދިޔައީާހަމަާއ ންމުާތަޢުލީމެއްާދެމުން.ާްގރޭޑްާާ

އ ާހަމައަށް.ާވަކިާކަމަކަށްާފޯކަސްނުކުރެވި.12ާާާާހަމައަށްާއަދ10ާާާާިންާފެށިެގނ1ާާާާް

ފޯކަސްއެްއގަާ ދީނީާ ޢަރަބިްއޔ ައކީާ އޭެގާާއެކަމަކުާ ތަނެއް.ާ ދެވެމުންދ ާ ދަޢުލީމުާ އިާ

މ ނަައކީާާ އޭެގާ ދިނުމެްއނޫން.ާ ތަޢުލީމުާ ޮގތަކަށްާ ހައްދުފަހަނައަޅ ދ ާ ދީނީާ މ ނައަކީާ

ސްކޫލްތަކުަގިއވެސްާާ އެހެންާ ޢ ންމުކޮށްާ ހަމަާ ދީެގންާ އެއަށްާ ފޯކަސްއެއްާ ދީނީާ

ާާ އެފަދަ ބެނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބެމުންދިއުން.ާ ތަޢުލީމުާ  375އެހެންާލިބެމުންދ ާ

ެއޑިުއކޭޝަނަށްާ ޓެކްނިކަލްާ ޮވކޭޝަނަލްާ ިމސ ލަކަށްާ ހުންނަން.ާ ސްކޫލުތަްއވެސްާ

ފޯކަސްކޮށްެގންާހިންގ ާސްކޫލް،ާކުޅިވަރ އިާކަސްރަތަށްާފޯކަސްކޮށްެގންވެސްާއ ންމުާާ

ޑްރ މ އަށްާާ މިއުޒިކ ާ އެހެންމެާ ހަމަާ ސްކޫލް.ާ ދޭާ ތަޢުލީމުާ މިހ ރުާ ހަމަާ

މުާދޭާސްކޫލް.ާއެހެންވީމ ،ާޢަރަބިއްޔ ާސްކޫލަކީާާފޯކަސްކޮށްެގންވެސްާޢ ންމުާތަޢުލީ

ސްކޫލެއް.ާ ދެވޭާ ބަހުންާ ޢަރަބިާ ދަޢުލީމެއްާ ދެވޭާ ފޯކަސްކޮށްެގންާ ތަޢުލީމަށްާ  380ދީނީާ

މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިއަށްދ ނީ.ާ ސްކޫލްާ އެާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ އެޮގތުަގއިާ ހަމަާ

ާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ 4ާއަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅަށްާާ ާާސުވ ލަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ އެރުިވއްޖެކަމަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖަވ ބުދެއްިވއްޖެކަމަށްާ

ޢަރަބިއްޔ އަކީާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ

 385އަޅުަގނޑުމެންާހަދ ނަމޭާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާހަމަާރ އްޖޭަގއިާއެހެނިހެންާސްކޫލުތަްއާާ
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ފެންވަރު ހިނގ ާ ބީދައިންާ ލިބިފައިހުރިާހިނގ ާ ަވޞީލަތްތައްާ ފުރިހަމައަށްާ ަގއިާ

ސްކޫލަކަށްާހަދަިއެގން.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާފެށިއިރުާމިާސްކޫލްާިމޮގތަށްާ

ތަނެއްނޫން.ާ ހުރިާ ވަޞީލަތްތަކެއްާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ފެށިއިރުާ ބަދަލުކޮށްެގންާ

ތަ ހުރިާ ޢިމ ރ ތުެގޮގތުންާ ދެރަކޮށްާ ފެންަވރުާ ވަރަށްާ މިހ ރާުާޢަރަބިއްޔ ައކީާ ނެއް.ާ

 390ވަރަށްާބޮޑަށްާފެންވަރުާރަނަގޅުކޮށްފަިއވަނީ.ާއަދިވެސްާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާކުރިއަށްާ

ހަމަާ ރ ވަމުންދަނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅުކޮށްެގންާ ފެންވަރުާ އޮތްތ ނަގއިވެސްާ

ސްކޫލުެގާާ ފެންވަރަކަށްާ ެއއްާ ސްކޫލްތަކެކޭާ ެއހެނިހެންާ ހުރިާ މ ލޭަގިއާ ރ އްޖޭަގއިާ

އެާސްކޫލުެގާކިޔަވައިދިނުމ ،ާއެހެންާކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދަން.ާާާޢިމ ރ ތ އި،

ކަންބޮޑުވ ކަށްާާ ރައްޔިތަކުާ އަދިާ މެންބަރަކުާ ބޭފުޅަކުާ އެއްެވސްާ މިކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ

 395ނުޖެހޭނެ.ާރ އްޖޭަގއިާކޮންމެާސްކޫލަކީާހަމަާވަށ ޖެހޭާތަޢުލީމެއް،ާއެއްާދަންފަޅިއަށްާާ

ހަދައިާ ސްކޫލެއްކަުމަގިއާ ސިޔ ސަތަކީ.ާދެވޭާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ދިއުންާ ކުރިއަށްާ ެގންާ

ކުއްލިއްޔ އަކީާާ ކުރިއަށްދ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ

އެޑިއުކޭޝަންެގާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ދެންާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ާފެކަލްޓީއެއް..ާ.

ާ400 

ާމިނިސްޓަރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޝުކުރިްއޔ .ާާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާ
ާފީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޠަފ ާލުތްމުޞް

ާ405 

ސުވ ލުކުރުިުެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަޒީރުންނ އިާ މިއަދުެގާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ 31ާާާާވަުގތުާ މ އްދ ެގ ބުނެފައިވ ޮގތުންާާވަނަާ ަގިއާ )ހ(ާ

އެންުގމަށްފަހުާ އެންުގންތައްާ އަންަގންޖެހޭާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ މިއޮންނަނީާ

ާ ފުރަތަމަާ ޖަލްސ ެގާ 30ާމަޖިލީހުެގާ އުސޫލެްއޮގތުންާާ މިނެޓަށްވުރެާ

މަޖިލީހުަގއިާ އެބަބުނޭާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަެއއ އެކު،ާ  410ދިގެއްނުކުރެވޭނެެއވެ.ާ

ާާވަޒީރަކުާސުވ ލަާ މިނެޓްއިރުާއެާަވޒީރަކަށްާސުވ ލ20ާާާާުކަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްފަހު

އޮތްާާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ މިީއާ ޮއންނ ނެއެވެ.ާ ފުރުޞަތުާ ދެންނެވުމަށްާ

ދެވ ހަކަެއއް.ާމަޖިލީހަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާަވޒީރަކުާވަިަޑަިއެގންާދެއްިވާޖަވ ބުާދެންމެާ
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އެއްސެވީ. ތިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެނިެގނާްާާާތިޔަާ މިއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބުނަންޖެހޭާ އެބަާ ފުރިހަމަކޮށްާ މިއަށްވުރެންާ ަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  415މިދަނީާ

އަޅުަގނޑުާާ އެބަޖެހޭ.ާ އޮންނަންާ އެނެގންާ ކަންކުރަންީވޮގތެްއާ އެްއޗެއްާ

އެކަމުެގާާއި ބޭފުޅުންާ އެކުލަވ ލަްއވ ާ މިހ ރުާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ލްތިމ ސްކުރަންާ

މަޤްޞަދުާމަސައް ސުވ ލުކުރުމުެގާ ވަޒީރުންނ އިާ ނިންމަވ އިރުާ ކަތްކުރައްވ ާ

މިއަދުވެސްާާ ދ ނެކަމަށް.ާ އިޞްލ ޙުވެެގންާ ަގވ ިއދުތައްާ އެާ ހ ސިލުވ ޮގތަށްާ

ހިނގ ދިޔަާާ މިތަނުަގއިާ ސުވ ލުކުރެވިާ ވަޒީރަކ ާ މިފެނުނީާ  420އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ވަޒީ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުާކަންތައްތައް.ާ ރަށްާ

ާާ ައއިޓަްމ އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިޒ މ ބެހ2ާާާޭދަންނަވަމުންާ އަށް.ާ

ާނުކުތ އެްއ،ާވިލިފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދު.

ާ

 425ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނަވ ާމަޖިލީހުެގާކަންތައްާެގންދަވ ޮގތްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާއެބަާެއނިގަވޑަިއަގންާިވލިފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އަދިާަގވ އިދުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކުެގާއުނިކަންތައްވެސްާއެބަާއެނިގވަޑައިަގންނަވ .ާާާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ަގވ އިދ ާާ ވަޑަިއަގންނަވަނީާ މަނިކުފ ނުާ ނެތްކަންތައްތަްއވެސްާ ަގވ އިދުަގއިާ

 430ރިންާޢަމަލުކުރިޮގތަށްާކަންތައްތައްާކުރައްވަމުންާާއެްއޮގތްކުރުމަށްޓަކައިާނޫންނަމަާކު

މިއަދުާ ހުރަހެއްނ ޅައޭާ ަގވ އިދުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވަނީ.ާ

ާާ ތިވިދ ޅުވ  މެންބަރުންނަށްާ ރަީއސް،ާ އަދ20ާާާާިޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްވ ކަށެއް.ާ ިމނެޓްާ

އޮފީހު އިންނެވީާ ވަޑަިއެގންާ މިނިސްޓަރާ ހީވަނީާ އެހެންާއަޅުަގނޑަށްާ ގައިހުރިާ

ދެންހުރިާ އެާ ނެތަސްވެސްާ ޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިާ އެބޭފުޅުންނ ިއާ ކަންތައްތައްާ

 435ކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދެޭވނެޮގތެއްާހަމަޖައްސަވ ފައިހެން.ާއެޮގތަށްާމިނިސްޓަރުާާ

ވަުގތުާއޮެވއްޖެކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިީއާދިވެހިާޤައުމުެގާލެއ ާ

ރިާކަމެއް.ާއިސްލ މްދީނ ބެހޭާކަމެއްެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިދައްކަނީ.ާމިީއާާުގޅިފައިހު

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ބެލެނިވެރިންތަކެއްެގާ ވަރަށްިގނަާ

ާހިވަނީާމިކަހަލަާފުރުޞަތެއްާފުރުޞަތުާދެއްވަންޏ ....ާ.
ާ440 

ާ
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ޢިްއޒަތްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ މިދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ ނިންމ ފައިާ ަވކިޮގތަކަށްާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުާ

އިޞްލ ޙުކުރެިވެގންާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ އުއްމީދުކުރަނީާ

ހަމައަށްާއަންނ ނެކަމަށް.ާއެހެންނޫނި ޖެހޭނާީާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ  445އްޔ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެާ ެގންނަމުންާ ބަދަލުތައްާ ެއކިެއކިާ ގަވ އިދަށްާ އަބަދުާ އަބަދުާ މިތ ތިބެެގންާ

މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ހިމެނިެގންދ ނީާ އެކަންާ ެގންދިއުމަށް.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންވީމ ،ާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ލަސްެވެގންދ ނެާ ފަހަތަށްޖެހިާ ތަނެއްާ އެތައްާ

އަރިހުންވެސްާމިކަމުަގއިާރިޔ ސަތަށްާާއެ ދެންާތިޔަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ޮއތްތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ އަދިާ ެގންޮގސްދެއްވުން.ާ  450އެއްބ ރުލައްަވއިެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ވަޒީރުންވެސްާ ވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ އުންމީދުކުރަންާ

އުނިކަންތައްތަ މިހިރަާ މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ މަްއޗަށްާ ކުެގާ

މަޢުލޫމ ތުދެއްވުމުަގިއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މެންބަރުންނަށ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާބައިވެރިެވވަޑައިެގންާދެްއވ ނެކަމަށް.ާާ

ާ455 

. .ާްސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުތައ 

ާ

ާާއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާއައިޓަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 2ާާާާމް ާާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކުގެާއަށްިްާމިހ ރުާމިދަނީ،

ާާ ާިއްއވުންާާކިޔުންާާފުރަތަމަާާބިލުެގއިންތިޚ ބުެގ ދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީާާ. މިބިލުެގާ

29ާާާާ  460ވަނ13ާާާާަވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ17ާާާާވ ާހޯމަާދުވަހު،2009ާާާާޖޫން

ާާޖަލްސ ގައި ާކިޔުންާފުރަތަމަާެގބިލުާކުރުުމެގާބްރޯޑްކ ސްޓްާާ-3.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާާ ާާއިްއވުން. 29ާާާާމިބިލުެގާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީ ހޯމަާދުވަހު،2009ާާާޖޫން ވ ާ

17ާާާާ ާާވަނަާޖަލްސ ގައ13ާާިވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ ާ؛ނަންބަރުާޤ ނޫނުާާ-4.

ވަނ4ާާަާޗެޕްޓަރާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާދިވެހިރ އްޖޭެގ68/10ާ ާިއޞްލ ޙުާއަިަށްާ

 29ާ465މިބިލުެގާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީާާއިްއވުން.ާާާކިޔުންާމަފުރަތަާބިލުެގާެގނައުުމެގ

ާާ 2009ާާާާޖޫން ދުަވހު، ހޯމަާ 17ާާާާވ ާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ވަނ13ާާާާަވަނަާ

ާފުރަތަމަާބިލުެގާމިނިވަންކަމުެގާނޫސްވެރިކަުމެގާާ-5.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަްމާާޖަލްސ ގައި

ދެވަނަާކިޔުން މިބިލުެގާ ާާާާއިްއވުން.ާ އޮންނ ނީ ހޯމ2009ާާާަާާާޖޫނ29ާާްކިޔުންާ ވ ާ
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ާާ 17ާާާާދުވަހު، މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ޖަލްސ ަގއ13ާާާިވަނަާ އެޖެންޑ ާާވަނަާ ާ.

ާާ  470ާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގާޙައްޤުެގާމިނިވަންކަުމެގާފ ޅުކުރުުމެގާޚިޔ ލުާާ-6އައިޓަމް

ާާ ާާއިްއވުން. 29ާާާާމިބިލުެގާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީ ހޯމަާދުވަހު،2009ާާާޖޫން ވ ާ

ާ.ާވަނަާޖަލްސ ަގއ13ާިޖިލީހުެގާވަނަާރަްއޔިތުންެގާމ17ާަ

ާ

. .ާަރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ 

ާ475 

ާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާާާއަިަށް.7ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ެގާމެންބަރުާޤައުމަކަށްާދިވެހިރ އްޖެާާާާ(އައިރީނ )ރިނިއުވަބަލްާއެނަރޖީާއެޖެންސީ

ދި ާާވުމަށްޓަކަިއ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މ އްދ ެގ93ާާާާވެހިރ އްޖޭެގާ ވަނަާ

ަމއްސަލަާާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ

ހުށަހެޅު ސަރުކ ރުންާާމަޖިލީހަށްާ ޖަވ ބުދެްއވުމަށްާ މިމަިައްސަލައަށްާ  480ން.ާ

ޓްރ ންސްޕޯޓްހަމަޖައްސަވ ފަިއވަނީ،ާާ ހަުއސިންގާ އޮފްާ އެންޑްާާާާމިނިސްޓަރާ

ާާއަސްލަމ ާާއެންަވޔަރަންމަންޓްާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދުާ މިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިނާްާއި،

ޝަހީދު އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ މިއަރުވަނީާާއެފެއ ޒްާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

އިންނެިވާާ ަވޑަިއެގންާ ސަރުކ ރުންާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށްާ މިމައްސަލަާ

 485ާމިނިސްޓަރަށް.ާ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާާާާސިްނާގހައުާާއޮފްާމިނިސްޓަރ

މިހުށަހަޅަނީ،ާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިއަދުާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާސަރުކ ރުންާ

ާާޔ ންކޮށްފައިވާ ބަާމ އްދ ގައިާވަނ93ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް

ާޮގތުެގމަތީންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަސްލަމް ބައިވެރިވ ާާ، ފަރ ތުންާ ވެރިކަމުެގާ ނަމުަގިއާ ދައުލަތުެގާ  490ދިވެހިާ

ާާ މުޢ ހަދ ތަކަށް ހުށަހަޅާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޢަމަލުކުރަންވ ނީާ

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ މަތީންކަމަށްާ ޮގތެއްެގާ ނިންމ ާ ސަރުކ ރުެގާާއެމަޖިލީހުންާ އ އިާ

ާާ ރ އްޖޭެގ ޮގތުެގމަތީންާ އެްއޮގތްވ ާ ާާސިޔ ސަތުތަކ އިާ ބައްޓަންކޮށްާހަކަތައިެގ ދ އިރ ާ

މަޤްޞަދުގައި އެޖެންސީާާއެނަރޖީާރިނިއުވަބަލްާިއންޓަރނޭޝަނަލްާާކުރިއެރުމުެގާ

ާ އެާ ފެންނ ތީާ ސަިަރުކ ރަށްާ ބަިއވެރިުވމަށްާ ަގއިާ  495ޖަމްޢިއްޔ ެގާާ)އައިރީނ (ާ
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ރ އްޖެވު ހުށަހެޅުމެއް.ާމެންބަރަކަށްާ ހުށަހަޅ ާ ރުހުންހޯދުމަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ މަށްާ

ިގނަުގނަާާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ މިއަދުާ ދުނިޔެއަށްާ ފަދަިއންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ޮގންޖެހުންތަކުެގާތެރޭަގިއާއެންމެާފ ހަަގކޮށްލެޭވާެއއްކަމަކީ،ާއިންސ ނުންާއެމީހުންެގާާ

ބޭނުން އަދިާ އުފައްދ ާ ބޭނުންތަކަށްާ ހަކަތާަާއެކިއެކިާ ކުރަމުންދ ާ

އުފައްދ ާާ ހަލ ކުނުވ ނެފަދަޮގތަކަށްާ ތިމ ވެށިާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ  500ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްަގއިާ

ާ ޑެންމ ކްެގާއައިރީނާ ބޭނުންކުރުން.ާ އަދިާ ސްޕެިއންާ ޖަރުމަނުވިލ ތ އި،ާ އަކީާ

ާާ މިާޖަމްޢިއްޔ ެގާާޖަމްޢިްއޔ ެއއް.ާާއިސްނެުގުމެގމަތީންާއުފައްދ ފައިވ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ

ާާމެން ޮގތުަގއިާމިހ ރުާދުނިޔޭެގ 98ާާާާބަރުންެގާ މި 98ާާޤައުަމކުންާބަިއވެރިވެފައިވޭ.ާ

ޔޫރަޕްެގާާ ތެރޭަގއިާ އޭޝިޔ ެގ32ާާާާޤައުމުެގާ ޤައުަމކ ި ިއ،21ާާާޤައުމަކ ިއ،ާ

 505ޤައުމުާހިމެނޭ.ާމިާޖަމ ޢަތުަގއ9ާާާިޤައުމުާއަދިާލެޓިންގާއެމެރިކ ެގ36ާާާާއެފްރިކ ެގާާ

ންެގާމިާސަރަޙައްދުެގާސ ރކްާޤައުމުތަކަށްާމިހ ތަނަށްާބައިވެރިވެފައިވ ާައޅުަގނޑުމެ

ފ ހަަގކޮށްލަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނޭކަންވެސްާ ޕ ކިސްތ ނުާ އަދިާ އިންޑިޔ ާ ބަލ އިރުާ

ާާ ފަދައިން އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަކަތަައކީާާއިޔ ދަކުރަނިވި

ާާ އުފެްއދެން ހަކަތަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތެްއަގިއާ ހަމައެކަނިާާދެމެހެއްޓެނިވިާ އޮތްާ

ހަމައެކަނިާާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ ހަކަތަާ ފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޚ އްޞަކޮށްާ  510ވަސީލަތް.ާ

ދުނިޔޭެގާާ އިނޭގނެާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޤައުމުތަކަށްާ ބަރޯސ ވ ާ ބ ވަތްތަކަށްާ ތެލުެގާ

ބ ޒ ރުަގއިާތެލުެގާައުގާމައްޗަށްާދިޔައީމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ވ ާއުނދަޫގތަކ ިއާާ

މިހ ރުާދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެންާ ތެލަކީާ އެބައިނޭގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ.

ައވަހަށްާ ދ ދިާ ބަލ އިރުާ މިންވަރަށްާ ބޭނުންކުރަމުންދ ާ ނަގ ާ ތެޔޮާ ދުނިޔޭަގއިާ

 515ހުސްވެެގންާހިނގ ދ ނެާެއއްޗެއްކަންެވސް.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެމންާއެބަާވިސްނަންޖެހޭާ

އު ހަކަތަާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ބ ވަތްތައްާ އެހެންޮގތްތަށްާތެލުެގާ ބަދަލުަގއިާ ފެއްދުުމެގާ

ޖެހިފައިވ ކަން.ާ ތަރައްޤީކުރަންާ ޓެކްނޮލޮޖީާ އުފައްދ ނެާ ހަކަތަާ ބޭނުންކޮށްެގންާ

ދެކޭޮގތުަގއިާާ މ ހިރުންާ މިދ އިރ ެގާ ތިބިާ ދުނިޔޭަގއިާ ިއޔ ދަކުރަނިިވާާމިވަުގތުާ

އުފެއްދެން ހަކަތަާ ބޭނުންވ ނެާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އިންސ ނުންނަށްާ އޮތްާާހަކަތައަކީާ ާ

 520ހަމައެކަނިާދެމެހެއްޓެނިިވޮގތް.ާއައިރީނ ާޖަމ ޢަތުެގާމަޤްޞަދަކީާދުނިޔޭަގއިާއުފައްދ ާާ

ާ ާހަކަތަާ އެކިެއކިާާއިޔ ދަކުރަނިވިާ ކުރަންޖެހޭާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކަިއާ ހަކަތައަށްާ

ޤައުމުތަކަކީާ ހިމެނޭާ ޖަމ ޢަތުަގއިާ އެާ ިމޮގތުންާ ކުރުން.ާ މަސައްކަތްތައްާ
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އު ހަކަތަާ ބޭނުންވ ާއިޔ ދަކުރުވަނިވިާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ޤައުމުތަކަކަށްާ ފައްދ ާ

ލަފ ދިނުމ އިާއެކަމަށްާބޭނުންވ ާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑުާހެދުމުަގއިާއެހީތެރިވުމ އިާއަދިާ

އަދިާ ހިމެނޭ.ާ ލަފ ދިނުންާ ފަންނީާ އަލީަގއިާ ތަޙުލީލުތަކުެގާ ބޭނުންވ ާ  525އެކަމަށްާ

ހަކަ ިއޔ ދަކުރުވަނިވިާ ޤައުމުތައްާ އެާ ޤައުމުތަކަކަށްާާމީގެއިތުރުންެވސްާ އުފައްދ ާ ތަާ

ފަހިކޮށްދިނުވެސްާާ ޮގތްތައްާ ހޯދޭނެާ އެހީތެރިކަންާ މ ލީާ ބޭނުންވ ާ ހެދުމަށްޓަކައިާ

މުޅިާ އަދިާ ރ އްޖޭަގއިާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިމެނޭ.ާ

މިއަދުާ ދުނިޔެއަށްާ ބަލ އިރުާ މިންވަރަށްާ ބޭނުންވ ނެާ ހަކަތަާ ދުނިޔޭަގިއވެސްާ

މިދ ާ މިންވަރަށްާާާއަންނަމުންާ އިތުރުވަމުންދ ާ އ ބ ދީާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ  530ތަރައްޤީއ ިއާ

ބިލިޔަނަށްާއަރ ނެކަމަށ9ާާާާްވަނަާއަހަރަށްާދ އިރުާދުނިޔޭެގާއ ބ ދ2050ާާާާީބަލ އިރުާާ

ބޭނުންވ ާ ހަކަތައަށްާ މީހުންާ ދުނިޔޭެގާ މިކަންތައްތަކުެގާސަބަބުންާ ލަފ ކުރެވޭ.ާ އެބަާ

ާާ ޑިމ ންޑް އޮންނ ނެާ ހަކަތައަށްާ ކަމުެގާާމިންވަރު،ާ ބޮޑުެވެގންދ ނެ.ާ ބޮޑުތަންާ ވަރަށްާ

ވަނަާއަހަރ ާހަމައަށްާދ އިރުާދުނިޔޭެގާމީހުނ2030ާާާްމ ހިރުންާލަފ ކުރައްވ ޮގތުަގއިާާ

 535އިތުރުވެެގންދ ނެ.ާމިއަދ ހަމައަށ50ާާާްހަކަތައަށްާބޭނުންވ ާމިންވަރުާމިއަދަށްވުރެާ%

ޮގތެ މައިަގނޑުާ މިދަނީާ ފުއްދަމުންާ މިބޭނުންތައްާ ތެލުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ްއަގއިާ

ފަދައިންާާ ެއިގަވޑަިއަގންނަވ ނޭާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަންދަިއެގން.ާ ބ ވަތްތައްާ

ތެލުެގާބ ވަތްތައްާއެންދުމުެގާސަބަބުންާދުނިޔޭެގާތިމ ވެށިާމިދަނީާދުވަހެއްާދުވަހަށާްާ

ހަލ ކުވަމުން.ާމިއަދުާދުނިޔޭެގާތިމ ވެއްޓަށްާދިމ ވެފަިއވ ާމަިއަގނޑުާމައްސަލަތަކުެގާާ

ކަނޑުެގާާއަސް ހޫނުވުމ އިާ ޖަްއުވާ ސަބަބުންާ އެންދުމުެގާ ބ ވަތްތައްާ ތެލުެގާ  540ލަކީާ

ލޮނުަގނޑުާއުފުލުން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާާ

މުސްތަޤްބަލުަގއިާާ ދިވެހިރ އްޖެާ ފަދައިންާ ނުވ ނޭާ އޮޅިފަިއާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ

ނުވަތަ އޮތުމ ިއާ ޮގތުަގއިާ ވީމ ،ާާާާޤައުމެްއެގާ މައްސަލަެއއް.ާ ުގޅިފައިވ ާ ނެތުމ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާމަސައްކަތްާކުރަންޖެހޭާމުސްތަޤްބަލުަގއިާހުރިހ ާޮގތަކުންވެސްާާ

ޤައުމުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށް.ާ ތިމ ވެށިާ  545ދުނިޔޭެގާ

އްޒަތްތެރިާާމުސްތަޤްބަލ އިާުގޅިފަިއވ ާކަަމކަށްވ ތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުންާމިާޢި

ބައިވެރިވުމަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައިރީނ ަގއިާ މިހުށަހަޅަނީާ މިއަދުާ މަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަމްޢިއްޔ ެއއްަގއިާ މިފަދަާ އަދިާ ހޯދުމަށް.ާ ރުހުންާ މިމަޖީލީހުެގާ

ތިމ ވެށީެގާާ ދުނިޔޭެގާ ދިމ ވެފައިވ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައިވެރިވުމުންާ
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ހައްލުކުރު އަދިާމައްސަލަތައްާ ލިބިާ ބ ރެއްާ އިތުރުާ މަސައްކަތަށްާ މިކުރަމުންދ ާ  550މަށްާ

އޮތީާ މުސްތަޤްބަލުާ އަދިާ ދެކެން.ާ ސަރުކ ރުންާ ލިބޭނެކަމަށްާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ

ރ އްޖޭެގާާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީއ އިާ ސަރުކ ރުންާ ދިމ ލަށްކަމަށްާ ހަކަތައ ިއާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ

އްާލިބޭނެކަމަށްާސަރުކ ރަށްާތަރައްޤީއަށްވެސްާމީެގާސަބަބުންާބޮޑެތިާކުރިއެރުންތަކެ

ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްީމދުކުރަނީާމިާޖަމ ޢަތުަގއިާދިެވހިރ އްޖެާބައިވެރިވުމަށްާާ

 555ާމިމަޖިލީހުެގާފުރިހަމަާތ ޢީދުާލިބޭނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

އަޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނިސްޓަރ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ ަގނޑުާ

ައޅުަގނޑުާާ އެރުވުމުަގއިާ ފުރުޞަތުާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ

ާާ މެންބަރަކަށްވެސ5ާާާާްޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ފުރުޞަތެއްާ މިނެޓްާ

ނުކުތ އެއް،ާާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ  560އެރުވުމަށް.ާ

ާޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާމައް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ކިތަްއާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އިިވެގންދިޔަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރީަގއިާ ޝުކުރިްއޔ .ާ  565ާވަރަށްބޮޑަށްާ

ދެއްާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ މެންބަރުންނަށްާ ކިހ އިރެއްކަންާމިނެޓްކަންާ ކޮމިޓީންާ މަސައްކަތުެގާ އަދިާ ާވަނީ.ާ

ވިދ ޅުވ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންާ ކަމަކަށްާ މިކަހަލަާ އޮންނަނީާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ ަގޑިާ މުޅިއެކީަގއިާ

އެހެންާ އޮތްތޯއ އި،ާ ކަނޑައެޅިފަިއާ ަގޑިެއއްާ ވަކިާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ އަޑު.ާ

ޕ ޓީވެސްާދެކޮޅުާހަދ ނ2ާާާޭަގނޑުމެންާމައިާާމިދަންނަވ ލީާމިއީާހަމަޤައިމުެވސްާއަޅުާ

ނިންމުމަށްާ ިމކަންތައްާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ  570މައްސަލަެއއްނޫން.ާ

ާބ ރުއެޅުވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ
ާ

ާ

މިކަހަލާަާާރިޔ ސަތުންާވ ޖަކަދެއްކެުވންާ: ކުރަނީާ އުްއމީދުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާާކަންކަމަކީ ކަމެްއކަމުަގއި.ާ ކުރެވޭނެާ މިކަންކަންާ ހޭދަނުކޮށްާ  575ަވުގތުާ

ނުނަންަގވ ާައޅުަގނޑުމެންެގާާ މެންބަރުާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތާ 

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްވ ނެކަމަށް.ާ ފުރުޞަތުާ ދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތަިއެގންާ
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މިނެޓްެގާފުރުޞަތެއްާކޮންމެާބޭފުޅަކަށ5ާާާްާާމިހ ރުާމިކަމުަގއިާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތީ

މިކަންާނިމޭނެކަމަށް.ާާ ަގޑިެއއްހ އިރުތެރޭަގިއާ ުއއްީމދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެރުވުމަށް.ާ

ެގންދަވަންާާ ކުރިއަށްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ޮގތުަގއިާ މަްއސަލަެއއްާ އަވަސްާ  580މިކަމަކީާ

އަޅުަގނ ވަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަމެްއކަމުަގއިާ ލިޔުްއވ ފައި.ާާބޭނުންފުޅުވ ާ ޑަށްާ

ތ ޢީދުކުރައްވަމުންާ އެކަމަށްާ މެންބަރުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ

ެގންދަވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާކެންދޫާާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާ.

ާ585 

ާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާއިޔ ދަކުރަނިިވާާޝުކުާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ

އަދ ކުރުމުެގާާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ދައުރެއްާ މުހިންމުާ ބޭނުންކުރުމުަގއިާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ހަކަތަާ

އިނަރޖީާ ރެނިއުވަބަލްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ޖަމްޢިއްޔ ާ އެކުލަވ ލ ފަިއވ ާ ާާބޭނުމުަގއިާ

އެޖެންސީާނޫނީާއައިރީނ ަގއިާރ އްޖެއިންާބައިވެރިވުމ މެދުާމިާމަޖިލީހުެގާލަފައަކަށްާ

 590އެދިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާަމއްސަލ ަގއިާިމކަމަކީާވަރަށްާބޭނުންތެރިާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލުމަށް.ާ ދެކޭވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

ރަނިވިާހަކަތަާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާބޭނުންކުރުމަށްާތަރުޙީބާުާއެންމެންނަކީވެސްާއިޔ ދަކު

ިއސްދައުރެއްާ މިހ ތަނަށްވެސްާ މިކަުމަގިއާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ އަދިާ މީހުން.ާ ދޭނެާ

ޮގތުަގއިާާ ރައްކ ތެރިާ އެންެމާ ތިމ ވެްއޓަށްާ މިދެންނެވީާ ޤައުެމއް.ާ އަދ ކޮށްފަިއވ ާ

 595ށްފަިއވ ާޤައުމެއް.ާހަމައެހެންމެާކަންތައްތައްާކުރުުމަގއިާއެންމެާއިސްާދައުރ ެއއްާކޮ

ހުރިހ ކަެމްއާ ދިރިއުޅުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތްތަކަށްާ ރައްޓެހިާ ތިމ ވެއްޓ ާ

ލިބިފައިވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤައުމެއްެވސްމެ.ާ ބ ރުއަޅ ާ ބައްޓަންކުރުމަށްވެސްާ

ލިޔުމުަގިއވ ޮގތުން ފޮނުްއވ ފަިއވ ާ ުގޅިެގންާ މިކަމ އިާ ސަރުކ ރުންާ މިާޮގތުަގއިާ ާ

މަންފ ތަކެއްާ އެތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ ބަިއވެރިވުމުެގާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ

ކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމަކަށް.ާ ކުޑަކުޑަާ ކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންާ  600ވެެގންދ ނެ.ާ

ތިމ ވެށީެގާދ އިރ ަގއިާހިަގމުންދ ާނޭދެވޭާކަންތައްތަކުެގާައސަރުާވަރަށްބޮޑަށްާފޯރ ާާ

އެހެންނަ ޙައްލުކުރުުމަގިއާާޤައުމަކަށް.ާ މައްސަލަތައްާ ތިމ ވެށީެގާ މަވެސް،ާ

ޤައުމެްއެގޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާނިސްބަތްާނިކަންާކުޑަާޤަުއމަކަށްާމީެގާސަބަބުންާ

ޤަބޫލުކުރެޭވ.ާާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ވެެގންދ ނެކަމަށްާ ފައިދ ތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ
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ާ ަމޢުލޫމ ތުާ އެކަށީެގންވ ާ މިދ އިރ އ ިއބެހޭާ  605ލިބުމ އިާއޭެގތެރޭަގިއާ

ބެސްޓްޕްރެކްޓިސްއ އިާއަދިާޒަމ ނީާޓެކްނޮލޮޖީއ އިާއަދިާފައިސ ާލިބޭނޭާނިޒ މްތައާްާ

ދައުރެއްާ މުހިންމުާ ފަރ ތުންާ މިޖަމްޢިއްޔ ެގާ ދިުއމުަގއިާ ރަނަގޅަށްާ މިހ ރަށްވުރެާ

ެއކުލަވ ލ ފަިއހުރިާލިޔުންތަކުންވެސްާ އަދ ކުރ ނެކަމަށްާމިާޖަމްޢިއްޔ ާއުފެއްދުމުަގއިާ

ހު ިގނަާާފެންނަންާ ޤައުމަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަމަކީވެސްާ ރުމ އެކީަގިއާ

މިހ ރުވެސްާާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ މިާ ހަމައެހެންމެާ ލިބިެގންދ ނެކަމެއް.ާ  610ފައިދ ތަކެއްާ

ވަނީާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަިއވެރިވެފައިވ ކަމަށްާ ޤައުމުތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ

އްދުެގވެސްާބައެއްާބޮޑެތިާޤައުމުތަްއާާވިދ ޅުވެފައި.ާއެޤައުމުތަކުެގާތެރޭަގއިާމިސަރަޙަާ

މިާޖަމްޢިއްޔ ަގއިާބަިއވެރިވެފައިވ ާވ ހަކަާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާއިންޑިޔ ާކަހަލަާހަކަތަިއެގާާ

ބޭނުންާވަރަށްާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާނިސްބަތުންާވަރަށްބޮޑުާައދަދަކަށްާކުރަމުންެގންދ ާާ

އަޅުަގނޑުާ ވ ކަމަށް.ާ ބަިއެވރިވެފައިާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާޤައުމުތައްެވސްާ ހަމަާ ާ615 

މިާ ބޮޑެތިާޤައުމުތައްާ ބޭނުންކުރ ާ ިގނަާއަދަދަކަށްާ ހަކަތަާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ޤައުމުތައް.ާާ ކަހަލަާ ޗަިއނ ާ ކަހަލަާ ޖަޕ ނުާ ނުވ ކަން.ާ ސޮިއކޮށްފައިާ މުޢ ހަދ ަގއިާ

ިގނައިންާ އެންމެާ ހަކަތަާ ތެރޭަގއިާ ޤައުމުތަކުެގާ އިންޑަސްޓްރިއަލްާ ބޮޑެތިާ ދުނިޔޭެގާ

ނުވ ކަންވެސްާާބޭ ސޮިއކޮށްފައިާ މުޢ ހަދ ަގއިާ މިާ ޤައުމުތައްާ ބައެއްާ ނުންކުރ ާ

އަތްމަތީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  620ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާ

ކަންކަމުަގއިާާ މިފަދަާ ބަލަންޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮތްކަމެއްނޫން.ާ

ބަިއވެރިވުމުންާާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ މިާ ހުރިއިރުާާނަމޫނ އަކަށްވުމަށް.ާ ފައިދ ތަކެއްާ

އަނެއް ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަިއވެރިވުުމންާ ކަމަކީ،ާމިޖަމްޢިއްޔ ަގިއާ

ކޮންކަހަލާަާ ހިނގ ނީާ ބުރައެއްތޯ.ާ ކޮންާ އުފުލަންޖެހޭނީާ މިކަމުންާ ރ އްޖެއަށްާ

ލިޔުންތަކަށްާާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ މިކަމ ުގޅިެގންާ މީަގއިާ  625ޚަރަދުތަކެއްތޯ.ާ

ޑުާޚަރަދުތަކެއްާމިކަމުަގއިާހިމެނިެގންާނުދ ނެކަންާފ ހަަގކުރައްވ ފައިޭވ.ާބަލ އިރުާމ ބޮ

ނޭޝަންސްާާ ޔުނައިޓެޑްާ ޢ ންމުކޮށްާ އެްއޗަކީވެސްާ ދައްކަންޖެހޭާ ޮގތުަގއިާ ޗަންދ ެގާ

ނިސްބަތުންާާ ޙިއްޞ ވ ާ ކަންތައްތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާ ސިސްޓަމްެގާ

ފ ހަަގކޮށްފައިވޭ. ކަމެއްކަންވެސްާ ާއޮތްާ މ ބޮޑުާާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އޭރުންާ

މ ބޮޑުާ ނިސްބަތުންާ ނޫން.ާ އުފުލަންޖެހޭކަމެއްާ ބުރަެއއްާ މ ބޮޑުާ  630ފައިސ ެގޮގތުންާ

އެްއޗެއްާދައްކ ކަށެއްނުޖެހޭ.ާެއހެންވީމ ،ާމިކަމ ުގޅިެގންާދިެވހިާދައުލަތަކަށްާމ ބޮޑުާ
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ޚިލ  ެއއ އިާ ނުޖެހޭ.ާ ކުރިމަތިލ ކަށެއްާ ސަބަބަކުންާ މީެގާ ބޮޑެތިާާޚަރަދުތަކެއްާ ފަށްާ

ކަންކަމުަގއިާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ފަހިވެފައި.ާ މިަވނީާ މަުގާ ފައިދ ތަކެްއވުމުެގާ

އެންެމާާ ީމެގާ ޤައުމަކަށްވެެގންާ ނަމޫނ ާ ޤައުމަކަށްާ ކުޑަާ ކަހަިަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 635ފުރަތަމަާސަފުަގއިާމަސައްކަތްކުރުމަކީާައޅުަގނޑުާހިތުންާައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާާ

ާާ އަޅުަގނޑުާާއޭެގސަބަބުން ެއހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ވެެގންދ ނެާ ފައިދ ތަކެއްާ ބޮޑެތިާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަނީާމިމައްސަލަާއިތުރަށްާކޮމިޓީއަކަށްާާ

މިއ އިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިއަދުެގާ ބަދަލުަގއިާ ދިރ ސ ކުރުުމެގާ ެގންޮގސްާ

ބަލައިަގތު މިާ ނިންމ ާ ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުާާދޭތެރޭަގއިާ އެކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މަށް.ާ

 640ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ލިބުމ އެކީަގއިާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ މިމައްސަލަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މީެގސަބަާމްާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީ ކިޔ ލ ފައިާ ޕޭޕަރުތައްާ ފައިދ އ ިއާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ލިބޭނެާ ޤައުަމށްާ ާބުންާ

ދެއްިވާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އެކަންތައްތަކަށްާ

 645ޖަވ ބުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުނުކުރ ާކަހަލަާބައެއްާވ ހަކަތައްާފ ހަަގކުރީމ ާއަޅުަގނޑުާާ

ފުރަތަމަކަމަކީ ބޭނުންވޭ.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާާާއެވ ހަކަާ ވަތަޢ ލާ هللا ސުބްޙ ނަޙޫާ

ހުސްވެދ ނެކަމަށްާ ައަވހަށްާ ވަރަށްާ ސްޓޮކްާ ތެޔޮ،ާ ޭގސް،ާ ޤުދުރަތީާ ލައްވ ފަިއވ ާ

ވިދ ޅުވުން.ާއެއީާކިހިނެއްާކިހ ވަރަކަށްާބަލ ފައިާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްތޯ.ާދެވަނަކަމަކަށްާާ

ކީާވަރަށްާާވިދ ޅުވެފައިއޮތީާޤައުމެްއެގާޮގތުަގއިާދިވެހިރ އްޖެާދެމިއޮތުމަށްޓަކައިާމިކަމަ

ކޮންޮގތަކަށްާާ ބަްއލަވ ފައިާ ކިހ ވަރަކަށްާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ  650މުހިންމުކަމެކޭ.ާ

ސ ފުކޮށްލަންާާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލުާ ދެާ މިާ ެއއްޗެއްތޯ.ާ ވިދ ޅުވިާ އެނިގވަޑައިެގންާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ފ ސްކުރަންާ ނުޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިމައްސަލަާ ދެންާ ބޭނުން.ާ

ާާާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

މުހިންމާުާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މިފަދަާ އެންމެފުރަތަމަވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  655ާޝުކުރިއްޔ ާ

މަޖިލީހަށްާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާާ ރަްއޔިތުންެގާ މައްސަލަެއއްެގޮގތުަގއިާ ކުއްލިާ ާމައްސަލަެއއް،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާޢަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދިވެހިާާފޮނުއްވ ދެްއވިކަމަށްޓަކައިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،ާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީާާ ޝުކުރުދަންނަަވން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަށްާ
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والتقواى ِلبّر  ا  على  ިެާމަތިވެރިާއުސޫލުންާކޮންމެާހެޔޮކަމަކ ާކޮންމެާގ  وتعاونوا 

ދި ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ބަޔަކަށްވ ތީ،ާ ތިބިާ ތ އީދުކުރަންާ  660ުގނުކޮށްާާރަނަގޅުކަމަކަށްާ

ނުޮގސްާާ ބަޙުސަކަށްާ މ ދިުގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމައްސަލަައށްާ ދަންނަވަންއޮތީާ

ފ ސްކޮދެއްވުމަށްާާ މިމަޖިލީހުންާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނުޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްވެސްާ

ހުރިހ ާމެންބަރުންާތ އީދުކޮށްދެއްވުމޭ.ާެއއ އިބެހޭާވަރަށްާިގނަާތަފްޞީލުތައްާކެންދޫާ

ޢިްއޒަތްތެރި ވ ހަކަތަކެއްާާާާދ އިރ ެގާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެދެްއވީމ ާ މެންބަރުާ

ފ ސްކުރުމަށްާާ ނުފޮނުއްވ ާ ކޮމިޓީައކަށްާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނެތިން.ާ  665ދައްކ ކަށްާ

ތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުން،ާއަޅުަގނޑުެގާާ ވަރަށްާއަވަހަށްާފ ސްކުރެްއުވމަށްާ

ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިފައިވ ާާފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަ

ރައީސް،ާާއަޙްމަދުާރަިަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ އެްއޗެްއާ  670މިބިލަށްާ

ެގންނެވި ަވުގތަށްާ އަވަސްކުރުމަށ ިއ،ާ މަސައްކަތްާ ހެޔޮބަދަލަށްާމިމަޖިލީހުެގާ ާ

ޔަޤީންކަންާ ފުރިހަމަާ އެއްބ ރުލުންދޭނޭކަމުެގާ އެކަމަށްާ މަރުޙަބ ކިޔ ާ އަޅުަގނޑުާ

ހުރިހާ  ކޮށްދެވެންއޮތްާ މިކަމަށްޓަކައިާ އަދިާ އަރުވަން.ާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އަދިާ ެގންދަވ ތީާ ކޮށްދެްއވަމުންާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަސައްކަތެއްާ

ނަމުަގއި އުލިަގމްެގާާއަތޮޅުެގާ ތުރ ކުނު،ާ ހޯރަފުއްޓ އި،ާ ރަށުާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ާ675 

އަޅުަގނޑުާާ ހަމައެހެންމެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ރަީއސަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަމުަގއިާ

ކަރުދ ހުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެދެން،ާ އަރިހުންާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލުިއވ ނޭޮގ ތަންކޮޅެއްާ މިާ ސަމ ލުކަމެއްދެއްވ ާ ައއި.ޓީއަށްާާމަސައްކަތަށްާ ތަކަށްާ

މިކަންާާ ވަޑަިއަގންނަަވިއެގންނަމަވެސްާ ޓެކްނޮލޮޖީއަށްާ މީެގާ ވަޑައިަގންނަވ ނަމަާ

ދަންނަވ ލަންޖެހުނީތީ.ާާ ވ ހަކަެއއްާ އިތުރުާ މަޢ ފަށްއެދެންާ  680އަވަސްކޮށްދެްއވުމަށް.ާ

ބިލ މެދާުާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައެހެންމެ،ާ

މުހިންމާުާއަޅުަގނޑު ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބިލަކީާ ދަންނަވ އިރުާ އެްއޗެއްާ ާ

ބިލެއް.ާެއއީ،ާއިޢ ދަކުރަވަނިިވާހަކަތައަކީާދިވެހިރ އްޖެާކަހަލަާކުޑަކުޑަާޤައުމަކަށްާާ

ދަންނަވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށްވެސްާ ބޭނުންތެރިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ

ކެންދޫ ދަންނަވ ިއރުާ އަޅުަގނޑުާ އަޙްމަދާުާމިހެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާ685 



 26 

ބައިތަކ ިއާާ މިބިލުގައިވ ާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ ބެހޮޭގތުންާ މިބިލ އިާ ޢަލީާ ތަޞްމީންާ

އެމަނިކުފ ނަށްާ ދައްކަވ ދެްއވިކަމަށްޓަކައިާ ވ ހަކަާ އަލިައޅުްއަވއިދެްއވ ާ ބެހޭޮގތުންާ

ސަ ަވުގތުާ ޙ ލުާ ޝުކުރުދަންނަވ ާ އުމުޤުންާ ހިތުެގާ ލ މަތްކުރުމަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވަން.ާާ ިއޒުނައ އެކުާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ދޫކޮށްލ ާ މިފުރުޞަތުާ

 690ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އައިރީނ ަގިއާާާިވލިފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ސަރުކ ާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ބަިއވެރިާާބައިވެރިވުމަށް،ާ ޖަމްޢިއްޔ ަގިއާ މިާ މިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ރުންާ

ތަރައްޤީވަމުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވުމަކީާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ވަރަށްާ ބަޔަކަށްާ ހުންނަާ ލޯތްބެްއާ ކުލުނެއްާ ޚ އްޞަާ ތިމ ވެއްޓަށްާ އަދިާ  695އަންނަާ

ދެާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ މީެގންާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތުންާ މީެގންވ ާާމުހިންމުކަމެކޭ.ާ އޮތީ.ާ ކަމެއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތީން.ާ ވިސްނ ކަށެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ

މިއަދުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިޖެހެނީާ ބަލަންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެިވެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑަށްާ މީެގންާ ބަލ އިރުަގއިާ ޙ ލަތަށްާ

ބޭނުން ތިމ ވެއްޓަށްާމިއަދުާ ނޫންނަމަާ އެންވަޔަރރަމަންޓްާ ުއފެއްދުމުެގާ ކަރަންޓްާ  700ވ ާ

އެބަދޭ.ާާ ފަހިވެެގންާ ީމެގންާ މަުގާ އުފެއްދޭނެާ ކަރަންޓެއްާ ފަސޭހަާ ރައްޓެހިާ ލުއިާ

ާާ 480ާާހަމައެހެންމެ،ާމިާޖަމްޢިއްޔ ެގާބައިވެރިވުމުންާައޅުަގނޑުމެންާއަތުންާމިދަނީ

ޢިއްޔ ެގާވަޢުދުތަކުެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާިގނަާާޑޮލަރު.ާއެކަމަކުާޭއެގބަދަލުަގިއާއެާޖަމް

އެބައޮތް.ާާ ވިދ ޅުވެފައިާ ވ ހަކަާ ކޮށްދެްއވ ނެާ ދިވެހިރ އްޖެައށްާ ކަންތައްތަކެއްާ

 705އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިނިސްޓަރުާކިހ ަވރަކަށްތޯާބައްލަވ ނީާިމާ

ކޮށް އެބޭފުޅުންާ މަްއޗަށްާ ައހަރެއްެގާ ރ އްޖެއަށްާ ކޮންާާޖަމްޢިއްޔ އިންާ ދެއްވަނީާ

ޮމނިޓަރކުރަްއވ ނަންކަން.ާ ކިހ ވަރަކަށްާ ބަލ ާ އެކަންކަންާ ކަންތައްތަކެއްކަން.ާ

މިންވަރަކަށްާާ ކިހ ާ ހަމަައށްާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ދިވެހިާ ފައިދ ާ އޭެގާ ނޫންނަމަާ

ެގނަސްދެްއވ ނެކަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާކަންނޭނެގާާ

ރ އްޖެތެރެ މައްސަލަާމިހ ރުވެސްާ ޖަނަރޭޓަރުތަކުންާ އަންނަވަރުާ ކޯލްާ ފޯންާ  710އިންާ

ނުދަންނަވަންާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ރަމަޟ ންމަސް.ާ ކުރިއަށްއޮތީާ ޖެހިެގން.ާ

ދޭނެކޭ.ާ ޖަނަރޭޓަރުާ ހުރިހ ާރަށަކަށްާ ޖަމްޢިއްޔ އިންާ މިއަންނަާރަމަޟ ންމަހަށްާމިާ
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ނަގއިާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާާއެިެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާކުރިއަށްއޮތްތ 

ތެޔޮާނ ޅ ާާ ދ އިމީޮގތެްއަގިއާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ހަކަތައެްއާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަރަންޓްާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވަޞީލަތަކުންާ އެހެންާ ނޫންނަމަާ ހިންިގާ  715ޖަނެރޭޓަރުތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދެމެހެއްޓެނެވިޮގތަކަށްާ ެވއްޖިއްޔ ާ ވެއްޖެކަމަށްާ ދެވޭޮގތްާ

މިވ ޮގތަކީާާރައް މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ކަރަންޓްާ ޔިތުންނަށްާ

ޙ ލެއްަގިއާާ ދަތިާ ނިކަމެތިާ ވަރަށްާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ނުލިބިެގން.ާ ކަރަންޓްާ ރައްޔިތުންާ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީާ

ޚ އް މިއީ.ާ މުހިންމުކަމެއްާ ވަރަށްާ އަތޮޅަށްާ މިކަހަލަާނިސްބަތްވ ާ  720ޞަކޮށްާ

އެންމެފުރަތަމަވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަިއވެރިވެެގންާ ޖަމްޢިއްޔ އަކުންާ

ރ އްޖެއަށްާލިބޭާއެހީެއްއަގއިާއެންމެފުރަތަމަާއެާއެހީާލިބޭާއަތޮޅަކީާތ.އަތޮޅުކަމަށްާާ

ތިބިާ ދ އިރ ަގއިާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ކަެމކޭ.ާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ވުމަކީާ

ސުނ މީަގއިާަވރަށްާބޮޑުާޙ ލުަގއިާޖެހިފައިާތިބިާބައެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާާާރައްޔިތުންނަކީ

 725އެދިމ ލަށްާމިކަންާއިސްކަންދެްއވުމަކީާއަޅުަގނޑުާިމއަދުާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާއެދޭާ

މީެގންާާ ރަްއޔިތުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ކަމެއް.ާ

މީދުކުރަން.ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާފައިދ ތަކެްއވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުން

މިކުރ ާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާތިމ ވެއްޓ އިާރައްޓެހިާުގޅުންތަކެއްާބ ްއވ ާއަދިާާ

ދުނިޔޭެގާފެންވަރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާއަދިާާ

ހޯއްދަވ ދެްއވ ފަިއވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސްާ ނަމެއާްާކުރީެގާ ރީތިާ ވަރަށްާ ާ730 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޖަމްޢިއްޔ ަގއިާބައިވެރިުވމުންާމުސްތަޤުބަލްަގިއާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއަށްާައދިާހަކަތ ެގޮގތުންާކުރިއެރުމެްއާނުލިބުނަސް،ާތިމ ވެށިާ

އެވަރުންވެސްާާ ލިބުނަސްާ ވަނައެއްާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގޮގތުންާ

ބަލަނީާއަ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހިތްހަމަޖައްސ ލެވިދ ނެ.ާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ނޫންކަމަށްވ ނީ.ާ އެވަރެއްާ  735ކޮންމެހެންާ

ދަތުރުކުރެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަންޒިލަކަިަށްާ ރަނަގޅުާ މ ާ މިއަށްވުރެާ

ބައިާ ޖަމްޢިއްޔ ެއއްަގއިާ މިކަހަލަާ ވަރަށްާާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ވެރިވުަމކީާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ޢިްއޒަތްތެރި،ާ ކެންދޫެގާ އެހެންވީމ ،ާ ފެންނަކަމެއް.ާ

މެންބަރުާއަޙްމަދުާތަޞްމީންާޢަލީާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަދިާމިާކޮމިޓީއަކަށްާ
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ނުޮގސް ކޮމިޓީއަކަށްާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ަވުގތުާ މިއަދުާ މިާނުޮގސް،ާ ާ740 

ާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުވެސްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ހެންވޭރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވ  އައި.ޓީެގާ ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަކަާާދެކުނުާ

މައްސަލަެއްއާާ ައއި.ޓީެގާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ ހިސ ބުންާ ދެްއކެިވާ މެންބަރުާ  745ޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މަޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގއިާ އަީމންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހިފައި.ާ

ކުޑަހިނދުކޮޅަކަށްާާ އެހެންީވމ ،ާ ސްޓ ޓްކޮށްލަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަލުންާ ސިސްޓަމްާ

ކެތްތެރި އެބަާ ޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑުމެންާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ވެލަންޖެހޭ.ާ

ރަނަގޅުެވއްޖެކަމަށް.ާާ ސިސްޓަމްާ އިޝ ރ ތްކުރައްވ ާ އެބަާ މިހ ރުާ އަމީންޢ ންމުާ

ރަޝީދުެގާާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށިާ  750އަޅުަގނޑުާ

ދިއުމަށް ދ އިރ އަށްާ އައިޓީެގާ ވީހ ެވސްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ދެއްކެވިާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި.ާ އިޝ ރ ތްކުރައްވ ާ

މަދުކުރެވޭތޯާ އަދަދުާ ކަރުދ ހުެގާ ބޭނުންކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަލީަގއިާ ވ ހަކަފުޅުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ފަށ ފައިވ ާ މިހ ރުވެސްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ލިބިވަޑައިގެާ ފޮނުވުުމަގިއާާމެންބަރުންނަށްާ ޔައުމިއްޔ ާ ފޯމްތަކުަގއިާ  755ންފައިވ ާ

ބޭފުޅުންާާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ފޮނުވުމަށްާ ޒަރިއްޔ އިންާ އީމެއިލްެގާ މިހ ރުވެސްާ

ބޭފުޅުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ެއޮގތަށްާ ދަންނަވ ފަިއވ ނީ.ާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަދެްއވުމަށްާ

ފައްޓަަވިއފިނަ ބައްލަވަންާ ޔަުއމިއްޔ ާ ޒަރިްއޔ އިންާ ިގނަާއީމެއިލްެގާ ވަރަށްާ މަާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެއީާ ސަލ މަތްކުރެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަރުދ ސްާ އަދެްއެގާ

ދޭާ ކަރުދ ސްާ ރީމެއްެގާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މަޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގއިާ  760އަމީންޢ ންމުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާކަރުދ ހަށްާނަގ ފަިއާޔައުމިއްޔ ާފޮނުވަން،ާާ

ޔައުމި ދިއުމަކީާާޖަލްސ ެގާ ދ އިރ އަށްާ އައިޓީެގާ އެހެންވީމަ،ާ ފަށަނީ.ާ ފޮނުވަންާ އްޔ ާ

ޚ އްޞަާ އެކަހަލަާ ކަމަކަށްވ ތީާ ތ އީދުކުރ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންދ ނަން.ާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ޢިއްޒަތްާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ މިއަރުވަނީާ ޙ މިދާުާފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ  765ތެރިާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާ.
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ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާހައިރީނ ަގއިާބަިއވެރުވުމ ާބެހޭޮގތުންާމިާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ވ ހަކަދަްއކަވައިފި.ާާާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ބޭފުޅުންާ ވަރަށްިގނަާ ހ މަކޮށްާ އޮތްކަންާ ތ އީދުާ ާމަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑުާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ އަދިާ އޮންނ ނީ.ާ ެއޮގތަށްކަމަށްާ އެކަންާ އުއްމީދުކުރަނީާ  770އަޅުަގނޑުެވސްާ

އިށީންނ ނީ.ާ ފ ހަަގކޮށްލ ފައިާ ކުރުކޮށްލުމުެގޮގތުންާ ނުކުތ އެއްާ ދެތިންާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޭއެގކުރިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މިޓީއަކަށްާނުފޮނުވ ާމިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާިމއަދުާމިކަންާާއެދެނީާމިާމައްސަލަާކޮ

ކަންތައްތަކުެގާާ ދެތިންާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނިންމ ލަދިނުމޭ.ާ

 775ތެރޭަގއިާފުރަތަމަާކަަމކީ،ާމިައދުާމިިިއޮތީާދުނިޔޭެގާހަކަތަާއުފައްދ ާވަސީލަތްތަްއާާ

އި.ާއެީއާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިކިޔަނީާާތަފ ތުާޮގތަކަށްާއެކަމ މެދުާިވސްނަންޖެހިފަ

ާާާރިނިއުވަބަލް ެގނައުމުެގާާއެނަރޖީއޭ ބަދަލުާ މިާ ހަކަތައޭ.ާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ ނުަވތަާ

ައސ ސީާާ ައއިރީނ ެގާ ޖަމްޢިއްޔ ކަމުަގއިާ ކުޅޭނެާ ދައުރެއްާ އެންމެބޮޑުާ

ްއާާަގވ އިދުަގިއވެސްާފ ހަަގކުރެވިފައިވޭ.ާމިކަމ ާުގޅިެގންާައޅުަގނޑުާދެތިންާނުކުތ އެާ

ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ  780ފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ހަކަތައަކީާ އަސަރުކުރ ނޭާ މީެގާ ތަރައްޤީއަށްާ އިޤްތިޞ ދީާ

ބޭނުންތެރާިާ އެންމެާ ހިންގުމެުގާ ބޭނުންތެރި،ާ ެއންމެާ އިންޖީނުެގާ އިޤްތިޞ ދީާ

އިޤް ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމަ،ާ ފައިދ ކުރ ނޭާާވަސީލަތޭ.ާ އޭެގާ ތިޞ ދަށްާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ ނުކުތ އަކަށްާ ދެވަނަާ ލިބިއްޖިއްޔ .ާ ހަކަތަާ އަުގހެޔޮޮގތެއްަގއިާ

އަުގހެޔޮޮގތުަގިއާާ ެއްއޗެކޭ.ާ ައުގހެޔޮވ ނެާ ހަކަތައަކީާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ  785ބޭނުންވަނީާ

ޮގތްތަކެާ ހަކަތަލިބޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްަގއިާ ްއާާއެކަންކުރެވޭާ

ތިލަކޮށްާާ ކުރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ މިއުޅެނީ.ާ ހޯދަންށޭާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ހަކަތައަށްާ މިޒ ތުެގާ ިމޮގތަށްާ މުސްތަޤްބަލަުގއިާ ދަންނަވ ލަނީނަމަާ

ތިރިވ ނެ.ާ އަުގާ ލިބޭާ ކަރަންޓްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަނބުރ ލެިވއްޖިއްޔ ާ ރ އްޖެާ

އަތްފޯރ  މިެގންުގޅޭާ ފެނޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެބަާ ތިރިކުރެޭވނެކަމަށްާ އެާ  790ފަށަށްާ

ފިޔުލްސްާ ފޮސިލްާ އެއްޗަކީާ މަދުވަމުންދ ާ މިހ ރުާ ތެރެއިންާ ދުނިޔޭާ އަނެއްކަަމކީ،ާ

ނުވަތަާއަދިާތެލ އިާމިހ ރުާމިބޭނުންކުރ ާވަސީލަތްތަކަކީާމަދުެވެގންދ ާއެްއޗަކަށްވ ތީާ

ތިބޭފުޅުންނަށްވެ ދަނީ.ާ މައްޗައްާ ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ ައުގާ ސްާއޭެގާ
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އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާދުނިޔޭަގއިާތެލުެގާބ ޒ ރުަގިއާައުގތައްާމިހ ރުާވަމުންދ ޮގތް.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދިމ ލަކަށްާ އެހެންާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އެާ ފެނޭާ އެބަާ އެއިންާ  795އެހެންވީމަ،ާ

ދިވެހިރ އްޖެއަށް.ާާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދ ންޖެހޭކަން.ާ

ވެްއޓަކީާވަރަށްާނ ޒުކުާތިމ ެވއްޓަކަށްެވފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިމ 

ބަިއވެރިވެއްޖިްއޔ ާާ ޖަމުޢިއްޔ ަގއިާ މިާ ވަދެާ ތެރެައށްާ ިމކަމުެގާ ސްޓޭޖްަގއިާ

އޭެގތެރޭަގިއާާ ލިބޭ.ާ ފައިދ ތަކެއްާ އިންޓަރްގރޭޓެޑްާ ވަރަށްިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޓުއަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއްކަމަކަށްވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެންމެބޮޑުާ  800ރިޒަމްއ އިާ

ބްރޭންޑްާނޭމް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއިޔ ދަކުރަނިވިާހަކަތައިެގާޖަމްޢިއްޔަެގާތެރޭަގިއާާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިސ ލެއްފަދަާޤައުމަކަށްާވުުމެގާފުރުޞަތުާއެބައޮތް.ާއަދިާދ ދިފަހުންާ

ރަލިޓީއަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާއެނައުންސްކުރެްއވިާކ ބަންާނިއުޓް

ކޮންމެހެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަިއވެރުވުމަކީާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ މިާ ދިއުމަށްޓަކައިާ

މިކަމަށްާ ވަުގތުާ އިތުރުާ މަޖިލީހުންާ މިާ ފެންނ ތީާ  805ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާ

ނިންމ ދެއްވުމަކީާ މިކަންާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ނުފޮނުވ ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

ާކަމަކަށްވ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާއަޅުަގނޑުެވސްާއެދޭ

ާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާައއްސަލ މުއަލަިއކުމް.ާއ ދެ،ާއިންޓަރނޭޝަނަލްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ ފަންނުާއުތުރު

ދިވެހިރ އްޖެވެާާއެނަރޖީާރިނިއުވަބަލްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ ބައިވެރިވުމަށްޓަކައިާއެޖެންސީަގއިާ  810ސްާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެކަަމށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުންާ

ޤަބޫލުވ ކަމެއްކަުމަގިއެވސްާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާ ައޅުަގނޑުެވސްާރުހިާ އަދިާއެކަމަށްާ

ޙައްޤުތަކަށްޓަކަިއާާ އިންސ ނީާ ތިމ ވެއްޓ އިާ ވ ހަކަދެކެޭވއިރުާ މަޢުޟޫއަށްާ މިާ

ހިރ އްޖޭެގާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާކުރައްވަމުންާދިވެ

 815ެގންދަވ ާމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންވެސްާެއކަންާފ ހަަގކުރަްއވ ހިނދު،ާ

އިހަކަށްދުވަހު،ާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްާ އެކަންތައްތައްާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކުންާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ސުވިޑްންިއންާއެމަނިކުފ ނަށްާއެރުއްެވވިާޚ އްޞަާއިނ މަށްޓަކަިއާާާާދ ދިާއިހަކަށްދުވަހު

އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ވެސްާ އިހްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

ވިލެޖަކަށްވެފަިއވ އިރުާާ ކުޑަކުޑަާ ވިލެޖަކަށް،ާ ްގލޯބަލްާ މިހ ރުާ މިދުނިޔެއަކީާ

ދިވެހިރ އްޖެވެސް މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮެވެގންާާއެކަހެރިެވެގންާ ެއކަހެރިވެެގންާ ާ820 
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އ ދެ،ާ އޮތްކަމެއްނޫން.ާ ނުލިބޭނެކަމީާޝައްކެއްާ ކުރިެއރުންާ ތަހުޒީބ އިާ ތަރައްޤީއ އިާ

ލަތްތައްާބޭނުންކޮށްެގންާިއޔ ދަކުރަނިވިާހަކަތަާއުފައްދ ާއުފެއްދުމަކީާޞީޤުދުރަތީާވަ

މުސްތަޤްބަ ހަކަތ ެގާ މައިދުނިޔޭެގާ ނުވަތަާ ބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ މުަގިއާާއްލުކަޙަާާލަށްާ

ާާާާމިހ ރުާއެންމެންވެސްާޤަބޫލުކުރަމުންއ ދޭ.ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާޖީރއެނަރިނިއުވަބަލް

ހަކަތަާާރިނިުއވަބަލްާާއަކީ،ާާޖެންސީއޭ އިޔ ދަކުރަނިވިާ އޭޖެންސީައކީާ  825އެނަރޖީާ

ބޭނުންކުރުންާމުޅިާދުނިޔެއަށްާޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭާއިންޓަރނޭޝަނަލްާއޮަގނައިޒޭޝަނެއް.ާާ

ސަރުކ ރުތަާ އެކިއެކިާ އަމ ޒުާާއ ދެ،ާ ޖަމްޢިއްޔ ެގާ މިާ ޖަމްޢިއްޔ ެއއް.ާ ބަިއވެރިވ ާ ްއާ

ޤައުމުތަކަށްާ މެންބަރުާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ފަިއވޭ.ާ މިނިސްޓަރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ

ޤ ބިލިްއޔަތުާާ އެރުވުަގއ އި،ާ ލަފ ާ ހަރުދަނ ާ ކަނޑައެޅުމުަގޔ ިއ،ާ ސިޔ ސަތުާ

ފަދަ ޓްރ ންސްފަރކުރުންާ ޓެކްނޮލޮޖީާ އަދިާ ކަންކަމުަގއިާއުފެއްދުމުަގއ އިާ މުހިންމުާ ާ830 

މުޅިާ ޝައުޤުވެރިކަންާ ޖަމްޢިއްޔ އަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ހިމެނޭ.ާ އެރުވުންާ ލަފ ާ

ނުރައްކ ތެރިކަންާާ ތިމ ވެްއޓަށްާ އެއީާ މިދަނީ.ާ ފ ޅުކުރަމުންާ މިހ ރުާ ދުނިޔެއިންވެސްާ

އަތްފޯރ ާާ ހަކަތައަކީާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ ފޯރުވެފައިވ ތީވެާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މިހ ރުާ

ޗަކަށްާވ ތީއ އި،ާއެާފޯރުކޮށްދެވޭލެއްާހަލުިވކަމުންނ އިާއަދިާޭއެގާާހިސ ބުަގިއވ ާެއއް

ިމކަމަށްާޝައުޤުވެރިކަންާާ ޤައުމުތަކުންާ ދުނިޔޭެގާ މިހ ރުާ ބޮޑުވެފަިއވ ތީެވާ  835އިތުބ ރުާ

ޤައުމުތަްއާާ އަދަދެއްާ ވަރަށްިގނަާ އެބަދޭ.ާ ބަިއވެރިވަމުންާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ މިާ އުފެދިާ

ބައި ޖަމްޢިއްޔ ަގިއާ މިާ މިނިސްޓަރުެގާމިހ ރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެރިވެފަިއވ ކަންާ

ޖަމްޢިއްޔ ެގާވަރަށްާޚ އްޞަާާ މިާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައި.ާއ ދެ،ާ ވ ހަކަފުޅުންެވސްާވަނީާ

ާާ މިމަހުެގ ހަމަޖެހިފައިވ ކަމުެގ29ާާާާބައްދަލުވުމެއްާ ބ އްވ ޮގތަށްާ ދުވަހުަގއިާ ވަނަާ

ދަނޑި މިާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިފައިވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުާާމަޢުލޫމ ތުާ  840ވަޅަކީާ

ދެކޭޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެވެސްާއެާބައްދަލުވުމުަގިއާބައިވެރިވުންާވަރަށްާާ

މުހިންމުާވަުގތެއް.ާެއއީާެއާބައްދަލުވުމުަގއިާއެާޖަމްޢިއްޔ ެގާސެކްރެޓަރީާޖެނެރަލް،ާާ

ނޫނިއްޔ ާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްއެއްާޢަްއޔަންކުރުމ އިާއަދިާހެޑްކުއ ޓަރސްާހުންނ ނާެާ

އެހެންވީމ ،ާ ނިންމަވ ނެ.ާ ބައްދަލުވުުމަގިއާ އެާ ކަނޑަެއޅުންވެސްާ ޤައުމެއްާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޮއތުމީާ ޙިއްޞ ެއއްާ  845ދިވެހިރޭއްޖޭެގާ

ފަރ ތުންާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަމްޞީލުކޮށްާ ޖަމްޢިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަދި،ާ ދެކެން.ާ

ވ ހަކަތައް މުހިންމުާ ކަމެއްކަމުަގިއާާާާދަންނަވަންޖެހޭާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ދެންނެވުމަކީާ
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ނުެގންޮގސްާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އިތުރުާ މިމައްސަލަާ ދެކޭތީވެާ އަޅުަގނޑުާ

ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާ އެދޭކަމެއްކަުމަގިއާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނިންމަވައިދިނުމަކީވެސްާ

 850ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިާާާޝުކުރިއްޔ ާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ާރައީސް،ާ

ހޯދުމަށާްާާންާރުާއަޙްމަދުާނިހ މެންބަާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަިއވެރިވުމަށްާ ާޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ

ާފޮނުވ ފައިާމިހުށަހެޅުންާއަޅުަގނޑުވެސްާތ އީދުކުރަން.ާއެއ ެއކުަގއިާައޅުަގނޑުެވސްާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙުސެއިން

 855ޕ ޓީެގ2ާާާާދަންނަވ ލަންާއޮތީާމިާބަހުސްާކުރުކޮށްލުމުެގޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމަާާ

މިކަންާާ ބައިވެރިވަޑައިނުެގންާ ބަހުސްަގއިާ އިތުރަށްާ މެންބަރުންވެސްާ

ނިންމަވައިދެްއވައިފިާކަުމަގިއވ ނަމަާމިކަންާލުއިވެާފަސޭހަވެެގންދ ނެއޭ.ާދަންނަވަންާ

ހުންނ  ެއއްޗިހިާ ބަިއވަރުާ ނޯޓްކޮށްެގންާާވަރަށްާ ޞަފްޙ ތައްާ ހަމަާ މިއީާ ނެއޭ.ާ

އިތުރުާ ވ ހަކަތައްާ އެކިާ ޮގތްޮގތުންާ އެކިާ ތަރުޖަމ ކޮށްެގންނ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއއްޗެްއާާ ކުޑަކުޑަާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ނަމަވެސް،ާ އިތުރުވ ނެ.ާ  860ކުރިވަރަކަށްާ

ކަރުދ ހުންާ މިާ އެއީާ ބޭނުންކޮށްލީ.ާ މިާ އިށީންނަންކަމަށްާ ދަންނަވ ލ ފައިާ

މާިާއަޅު ބައްދަލުވުމުން،ާ މިާ ބޮންަގއިާ އެބަެއނޭގާ ަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ާާއެސްޓިއުލެންޓްމެންޓް ޖެނުއަރ26ާާާާީބައްދަލުވުންާމިާބޭްއވިފައިާިމއޮންނަނީާމަންޑޭ

އެންޑ2009ާާާް މެންބަރޝިޕްާ ދިމ ލެއްަގއިާ އެހެންާ ކަރުދ ހުަގއިާ މިާ ހަމަާ ކަމަށް.ާ

ާާ އޮފް ެއޒްާ ފަޅީަގއިާ އިންނަާ ާާތ16ާާްކޮންޓްރިބިއުޝަންސްާ އެޕްރީލް އޮފްާ ާ2008ާާ.865 

ޗެކްކޮށްލުން.ާާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ނުބައީތޯާ ވަުގތުާ އަހަރުާ އެާ އެހިސ ބުަގއިާ

ާާ ޕޭޖް ކަރުދ ހުަގއިާ ލިބިފައިވ ާ 5ާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެއީ ާ.16ާާާާ ތ2008ާާާާޯއެޕްރީލް

ާާ އެތަނ2009ާާާްނުވަތަ ހަމައެކަނިާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ތޯ.ާ

އަޅުާ ތ އީދުކުރ ާވ ހަކައ ާާހައިލައިޓްކޮށްލ ފައިާ މިދެންނެވީާމިކަމަށްާ މިބިލަށް،ާ ަގނޑުާ

 870ާއަދިާހަމަާކޮމިޓީއަކަށްާނުެގންޮގސްާައވަހަށްާނިންމ ލަދެއްުވންާއެދިާދަންނަވަން.ާ

ާ

ކުރިންވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދިާ ސުވ ލ ާ އެކުރެއްިވާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެން ެއއްޗެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ެއކަންތައްތަކަށްާ ސުވ ލަށްާ ކުރެއްވިާ ބަރުާ

ފަހުންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަރުވ ނަން.ާާ އަދިާ ވިދ ޅުވެލެްއވުމުެގާފުރުޞަތުާ
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މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ  875އަޅުަގނޑުާ

ާމަޢުޞޫމަށް.هللاާޢަބްދު

ާ

އިންޓަނޭޝަނަލްާއ ާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެނަރޖީާއޭޖެންސީަގިއާދިވެހިރ އްޖެާބަިއވެރިވުމަށްާހުށަހަޅ ފައިާިމވ ާރިނިއުވަބަލް

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ އަދިާ ތ އީދުކުރަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  880ހުށަހެޅުމަށްާ

ޢަލީާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމުންާމެ ންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާ

ރ އްޖޭެގ2ާާާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޕޮއިންޓަކީ،ާ އެއްާ އ ދެ،ާ އިތުރުކޮށްލ ނަން.ާ ޕޮއިންޓެއްާ

ާާ ާާއިޤްތިޞ ދީޮގތުންވެސް ފައިދ އެްއާާރިނިުއވަބަލް ވަރަށްބޮޑުާ ސަބަބުންާ އެނަރޖީާ

ންާބޮޑަށްާބައިވެރިެވެގންާކުރިއަށްެގންދަންޏ .ާދެން،ާވެެގންދ ނެާމީަގއިާއަޅުަގނޑުމެާ

ހޯދ ފައި،ާ ދުވަހުާ މިހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ ވިސްނަންއެބަޖެހޭާ ހަމަާ  885އަޅުަގނޑުމެންާ

ތިމ ވެށީެގާރޮނުގންާހޯދ ފައިާމިއޮތްާރަންާވަނަ،ާތިމ ވެށީެގާރޮުގންާހޯދ ފައިާމިއޮތްާާ

ާއޮތްާދިވެހިރ އްޖޭެގާލީޑްާރޯލްާާކުރިއެރުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ޖަމްޢިއްޔ ތަކުަގއިާާ މިފަދަާ ެގންދެވޭނީާ ހަމަާ މިކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ ހިފެހެއްޓޭނެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ެގންޮގސްެގން.ާ ކުރިއަށްާ ބަިއވެރިެވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 890ާރައީސްާ.

ާ

އިޔ ދަާާޝުކުރިއްޔާ ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ އަޅުަގނޑުާާޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ހަކަތައިެގާ ާކުރަނިވިާ

ބޭނުންކޮށްެގންާާާމުޙަްނމަދުާޒުބެއިރުާ ހަކަތަާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ ދުވ ފަރަކީާ ައޑުއަހަން.ާ ކުރިއްސުރެާ ާވަރަށްާ

މަޢުލޫމ ތާުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނީާ ރަށެއްކަުމަގއިާ ހަމަޖައްސ ފައިވ ާ ދިނުމަށްާ ޚިދުމަތްާ ކަރަންޓްެގާ

 895ާދުވ ފަރުަގއިާއެކިާދިހަާމައްޗަށްާބެހިފައިތިބިާކަނދޮޅުދޫެގާާލިބިފައި.ާއ ދެ،ާމިހ ރު

ާާ އ ބ ދުވިތ  ހަކަތ7ާާާާަރައްޔިތުންާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ ނަމަވެސް،ާ މަސްދުވަސްވެއްޖެ.ާ

އެރަށުަގއިާބޭނުންކުރެވޭނެކަމުެގާއެއްވެސްާނިޝ ނެއްާފެންނ ކަށެއްާނެތް.ާއެޮގތުންާާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ ބޭނުންވާ މިލިބުނުާ ކޮށްލަންާ މިނިސްޓަރަށްާ

ސުވ ލަކީ،ާދުވ ފަރުާދ އިރ ަގިއާއިޔ ދަކުރަނިވިާހަކަތަާބޭނުންކުރެވޭނެާއިންތިޒ މެްއާާ

 900ނޫނީާއެާޚިދުމަތްާއަވަސްާފުރުޞަތެއްަގއިާލިބޭނެާޮގތެއްާފަހިވެފައިާއެބައޮތްތޯއޭ.ާާ

ާާ އެބައޮތްތޯޭއ.ާމިކަންާމިާދ އިރ އަށްާހަމަޖެހެިގންާދ ނެާވަކިާތ ރީޚެއްާކަނޑައެޅިފައި
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ގ އިުމކުރެވިފައިާ ދުވ ފަރުަގއިާ ހަކަތަާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ އަިއއިރުާ މިހ ތަނަށްާ އ ދެ،ާ

މިާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަދައްކ ލެވުނީސް.ާ ތަފްޞީލުކޮށްާ ވަރަށްާ އެއ ބެހޭޮގތުންާ ހުރިނަމަާ

ލިބޭނާެާ ދ އިރ އަށްާ މިާ ޚިދުމަތަކީާ މިާ ބަިއވެރިވުމަށްފަހުަގއިާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ

ދަންނަވަމުންާޚިދުމަތެއްކަމުަގ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަނީނަމަާ  905އިާ

ާއިށީދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އުފެދެމުނާްާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އަލަށްާ މިކަހަލަާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާކުރިއެރުމެއް.ާއަންނަާކަންތައްތަކުަގއިާބަިއެވރިވުމަކީ

އިންސ ނުންނަށްޓަކައިާާ މިއީާ ާޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޮޑެތިާާهللا ވަރަށްާ ދެއްވ ާ  910ތަޢ ލ ާ

އަންނ ނެކަންާާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ މިާ ާނިޢުމަތްތަށް.ާ ވަނީާهللا ތަޢ ލ ާ

އެންމެ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާންއަޅުަގނޑުމެންާ ބ ވައިލެއްިވާ މައްޗަށްާ ެގާ

السماوات  އިާމީެގާއެތަކެއްާއަހަރުާކުރިން.ާާބަޔ ންކުރަްއވ ފަ فى  ماذا  انظروا  قل 

قَوم  وآلنُُّظرعن  اآلياُت  وماتعني  يُوقنُون  وألرض  ދަށުންާާ  . ال  އ ޔަތުެގާ މިާ

ދުނިޔެާާ އަދިވެސްާ ކަެމއް،ާ އެތައްާ މިބ ވަތުެގާ އަދިވެސްާ އެނޭގާ  915އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ފުެވެގންދ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާކުރިއަރަމުންދ ާވަރަކަށްާއެތަްއާޓެކްނޮލޮޖީއެްއާތަޢ ރަ

މިހ ރުވެސްާ ސަބަބަކީާ އެދެން.ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ބަިއވެރިވުމަށްާ މިކަމުަގއިާ

ދަނބިދޫަގއ ިއާާ ިއސްދޫަގޔ ާ ޚ އްޞަކޮށް،ާ ރަށްރަށުަގއިާ އަތޮޅުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ަގޑިއިރުާއެބ12ާާާާަކަރަންޓްެގާމައްސަލަތައްާޙަްއލުނުވެެގންާއެބަދޭ.ާގ ތްަގނޑަކަށް

 920ނަގންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާައޅުަގނޑުމެންެގާމިާކަރަންޓްެގާހި

ބ ވަތްތަކަށްާލިބިފައިވ ާާ ކަންތައްތަކަށްާލިބިފައިވ ާނުަވތަާއިޔ ދަކުރަނިވިާހަކަތަިއެގާ

މިފަދާަާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބޭނެކަމަށް.ާ ޙައްލެއްާ މިކަމުންާ ނިކަމެތިކަމަށްާ

ހުށަހަޅުއްވަ އެީއާާބިލެއްާ ެއދިވަޑައިަގތްކަންާ ބައިވެރިވުމަށްާ މީަގއިާ ނުވަތަާ އިާ

ސަރުކ ރަށްާާ އަދި،ާ މަރުޙަބ ކިޔ ކަމެއް.ާ ެއކަމަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ތ އީދުކުރަްއވ ާާ ބަިއވެރިވުމަށްާ މީަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ  925ޝުކުރުދަންނަވ ކަމެއް.ާ

އިޚްލ ޞް ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތެރިކަމ އެކުާާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވިާ

ކަމަށްޓަކަިއާާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަދި،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.
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ާ

ޝުކުރިއްޔ ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްޙ ންާ ާ.`ާ މިާާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ  930ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާާ

ވިސްނުންާާާހަކަދެއްކެުވންާ:މީާވ ފަހު ބައުވެރިވުމުެގާ ޖަމްޢިއްޔ އެއްަގއިާ މިފަދަާ އަދިާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ އޮތްާ

ސަރުކ ރުެގާާ ދިވެހިާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ެގންުގޅުްއވ ކަމަކީާ ސަރުކ ރުންާ

ބޭނުންވ ާާ މިވަުގތުާ ދައުލަތަށްާ ދިވެހިާ އަދިާ ރައްޔިތުންނ ާ ދިވެހިާ ވިސްނުންފުޅުާ

މެ މިފަދަާކަންތައްތަކ ާ އެހެންވީމ ،ާ ދަލީލެކޭ.ާ ފުޅ ކަުމެގާ ެގންުގޅުއްވ ލެއްާ  935ދުަގއިާ

އެއްޮގތަށްާާ ވިސްނުމ ާ ޖަމ ޢަތުެގާ ބައިނަލްއަޤްވަމީާ މަޤްޞަދަކަށްޓަކަިއާ މުހިންމުާ

އަދިާާ ސަރުކ ރަށްާ ބައްޓަންކުރެްއވިކަމަށްޓަކައިާ ވިސްނުންާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ

ޢިއްޒަތްތެރި ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ރައީސުލްޖުުމހޫރިއްޔ އަށްާ ާ

ވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެއަށްފަހުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާ

ކަމަށްާ ކުރަންއުޅޭާ ާ މިާ ޖަމްޢިއްޔ އިންާ މިާ މަޤްޞަދުތަކ އިާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ  940މިާ

ކަ މަކަށްވ ތީ،ާާބަލ އިރުާމިކަމަކީާމިއަދުާމުޅިާދުނިޔެއަށްވެސްާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ާ

ދިވެހިރ އްޖެވެސްާާ އެްއޮގތަށްާ ވިސްނުމަކ ާ މިފަދަާ ޖަމ ޢަތުެގާ ބައިނަލްއަޤްވ ީމާ

ހަމާަާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްދ ންޖެހޭކަމަށްާ ސ ބިތުކޮށްާ ފައިތިލަާ

މިކަމަކީާާ ވ ހަކައަކީ،ާ އަނެްއާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ އެްއކޮށްާ

ތިމ ވެށީގެާ އަދިާާދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ކުރިމަތިވެފައިާ ޮގންޖެހުންތަކެއްާ ޮގތުންާ ާ945 

އެނަރޖީެގާާ މިާ ޤައުަމކަށްވ އިރު،ާ ޤަބޫލުކުރައްވ ާ ބޭފުޅުންާ ފަންނީާ ވެދ ނެކަމަށްާ

ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޮގތަށްާ ނުވަތަާ ާސަބަބުންާ އެނަރޖީާރިނިއުވަބަލްާ

ތ އީދުކޮށްފިކަމަށްވ ނަ މަސަްއކަތަށްާ ިމކުރ ާ ދުނިޔޭަގއިާ މަާާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ

ބައިނަލްއަޤްވ މީާ އަދިާ ލިބިެގންދ ނެކަމަށް.ާ ފައިދ ތަކެއްާ ޭއެގާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ވ ހަކަތަކުަގިއާ މަޝްވަރ ތަކ އިާ މިބ ވަތުެގާ  950ޖަމ ޢަތުެގާ

ބައިވެރިެވވިާމިޤައުމުެގާމަސްލަޙަތ އިާެއްއޮގތްވ ާޮގތުެގމަތީންާވ ހަކަދެްއކުމަކީާއެީއާާ

ާ ޖަމްޢިއްޔ ަގއިާ ފުޅ ވެެގންދ ނެާމިާ އިތުރަށްާ ބަިއވެރިެވއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ

މިފަދަާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރީެގާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ އަދިާ ވ ތީ،ާ ފުރުޞަތެއްކަމަށްާ

ވ ތީއ އި،ާާ ސިޔ ސަތެއްކަމަށްާ މިފަދަާ އޮތީާ ެގންުގޅުްއވ ފަިއާ ކަންކަމުަގއިާ

ތިމ ވެއްޓ އި މިފަދަާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރީެގާ  955ުގޅުންހުރިާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ
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އަޅުަގނޑުާާ ދީފައިވ ތީާ އެއްބ ރުލުންާ ޖަމ ޢަތަށްާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ކަންތައްތަކުަގއިާ

ސިޔ ސަތުާ މިާ ޤައުމަކަށްެވެގންާ ކުޑަާ މިފަދަާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޤަބުލުކުރަނީާ

ކުރުމުެގާާ ްގލޯބަލަިއޒްާ މިާ އަދިާ ޖަމ ޢަތުަގއިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ދެމެހެއްޓުމަކީާ

ދަތުރު ދުނިޔެާ ކުރަންޖެހާޭާވިސްނުމަށްާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަމުންދ އިރުާ

 960ކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކޭތީ،ާމިާއައިރީނ ެގާމެންބަރަކަށްާވުމަކީާައޅުަގނޑުވެސްާާ

އަދިާާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަށްާ އަިަދިާ އެދޭކަމެކޭާ

މިާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އެއްެވސްާ އިތުރުާ މިމަޖިލީހުެގާ ނުފޮނުއްވ ާާހަމައެއ ެއކުާ މައްސަލަާ

އެދޭކަމެކޭ.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ލިބުމަކީާ މިމައްސަލައަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ965 

ާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެވސްާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

މިކަމ ،ާާާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެ ހުށަހަޅައިެގންާ ބިލެއްާ މަޤްޞަދެއްަގއިާ މުހިންމުާ މިފަދަާ ސަރުކ ރުންާ

ހަކަތަާ ިއޔ ދަކުރަނިިވާ ބަިއވެރިެވެގންާ ޖަމްޢިއްޔ ަގިއާ ބައިނަލްއަޤްވ ީމާ

މިއަދުެގާާ ެގންުގޅެމުންދ ކަމަށްޓަކައިާ ވިސްނުންާ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައީސުލްޖުމް ވަރަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ  970ހޫރިއްޔ ާ

ހުރިހ ާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ

ހަކަތަައކީާާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ ފަދައިންާ ބޭނުންވ ާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭނުންވ ނެާ ރައްޔިތުންާ ދ އިރ ެގާ ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

މެންބަރުނާްާވ ހަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ދެންމެާ ދަންނަވ ފައި،ާ ކަެއއްކަުމަގއިާ

 975ެގންުގޅުްއވ ނެާތަރުތީބުެގާވ ހަކަާދެންނެއިރުަގއިާތ.އަތޮޅުެގާވ ހަކަެވސްާއަތުވެއްޖެ.ާާ

ދ.އަތޮޅުެގާާ ދެވަނައަށްާ ދ.އަތޮޅުކަމަށްވ ތީާ އޮތީާ ޖެހިެގންާ ތ.އަތޮޅ ިއާ އެހެންވީމަ،ާ

އެކަ ދ އިރ އަށް،ާ އަޅުަގނޑުާާކުޑަހުވަދޫެގާ އިސްކަންދެއްވުމަށްާ އެޮގތަށްާ ންާ

މިކަމަކީާާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަށްާ އިތުރުާ އެހެންވީމަ،ާ ދަންނަވަން.ާ

އަޅުަގނޑަށްވެސްާާ ކަމެއްކަަމިަށްާ ފެންނަާ ފ ސްކުރަންާ ނުެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

 980ާފެންނ ތީވެާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މ ިގނަާާާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއުނޫގފ  ބިލަކަށްވ ތީާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާފްރ ޝީމްއަ ބޭނުންާޢަލީާ ބަލައިަގންނަންާ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ ހަމަާ މިބިލުާ ނުދަްއކ ާ ވ ހަކަތަކެއްާ

ރިހ ވެސްާމަޤްޞަދަކީާތިމ ވެށިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާސަބަބަކީާމިބިލުެގާހު

ބިމ އާިާ ދިރިއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުން.ާ ސަލ މަތްކޮށްާ  985ރައްކ ތެރިކޮށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިބޭނުންކުރ ާފެނ އި،ާެވއްޔ އި،ާއޮޔ އި،ާވަޔ އި،ާަގސްަގހ ެގއްސަކީާާ

ތަކެތި. މަސްޢޫލުވ ންޖެހޭނެާ އެއ މެދުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާާާާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

އެނިޢުމަތްތައްާ ފަރުވ ކުޑަކޮށްލައިފިއްޔ ާ އޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަކެތި.ާ ހުސްވ ނެާ

މ ތް އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަްއ.ާ ހިނގައިދ ނެާ ބީެވެގންާ އަތުންާ هللاާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

 990ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންގަވަނީާެއއަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާފަރުވ ތެރިވ ށޭ.ާއެާާ

ޖެހޭ ޮގތުންާނިޢުމަތްތަކަށްާ ޝުކުރުވެރިވުމުެގާ ޝުކުރުވެރިވ ން.ާ ނެާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެާއެންމެާމުހިންމުާކަންތައްތައްާމިކަހަލަާޖަމްޢިއްޔ ތައްާ

ިމއަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މެދުވެރިެވެގންާ

މެން ހުރިހ ާ ހަމަާ ތ އީދުކޮށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބޮޑަށްާ ބަރުންނެކޭވެސްާާވަރަށްާ

މިބިލާުާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ނުެގންޮގސްާ ކޮންމެހެންާ ކޮމިޓީައކަށްާ  995އެއްފަދައިންާ

ހަމާަާ ދަންނަވ ލަނީާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބަލައިަގތުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ

ވަރަށްާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްިވާ ބޮޑުކަމުން.ާ ުމހިންމުކަންާ މިކަމުެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ާޔ .ާާބޮޑަށްާޝުކުރިއްާ

ާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`1000 

ާބޭނުން،

ވެްއޓެްއަގިއާާާސަލީމްާވ ހަކަދެިެއްކެުވްނާ: ނ ޒުކުާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ވެށީެގާ އުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

އަ މ ޒީަގިއވެސްާ އެހެންކަމުން،ާ ބަެއއް.ާ ވެށީެގާދިރުއެޅެންޖެހިފައިވ ާ ޅުަގނޑުމެންާ

މިއޮތީ.ާާ އަިއސްފައިާ ދެމުންާ ސަމ ލުކަމެއްާ ޚ ްއޞަާ ވަރަށްާ ކަންތައްތަކަށްާ

ދެމުނާްާ ސަމ ލުކަމެއްާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ވޭތިވެދިޔަާ  1005ޚ އްޞަކޮށްާ

އައިސްާއ ާސަރުކ ރެއްާބަދަލުވެާެއކަންާއ ާސަރުކ ރަށްާވ ރުތަވެާެއކަންާބަލަިއަގނެާ

ފިޔަވަޅުތައް ހަމަާާާާމިފަދަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ތީާ ައޅުްއވަމުންާ މިރޮނުގންާ

އ ދެ،ާ ބޭނުން.ާ އަދ ކޮށްލަންާ މިސަރުކ ރަށްާޝުކުރުވެސްާ މިދަނޑިވަޅުާ ސަރުކ ރަށްާ

އެމީހުންެގާާ ރަށްރަށުަގިއވެސްާ ރަށްފުށުެގާ ފަދައިންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ
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 1010ހިންމުާދައުރެއްާދިރިއުޅުމުެގާމުހިންމުާއަސ ސީާބޭނުންތައްާފުއްދުމުަގއިާވަރަށްާމު

މިޒަމ ނ ިއާާ ތެޔޮާ މިބޭނުންކުރ ާ އެހެންވީމަ،ާ ތެލަކީ.ާ ތަފ ތުާ މިާ ެއއްޗެއްާ އަދ ކުރ ާ

ބަދަލުކޮށްލުމުެގާ ތެލަކަށްާ ުގޅޭާ ވެއްޓ އިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ނުވަތަާ ުގޅޭާ

އެކްސްޕަރޓުންތަކެއްާއުޅޭާޖަްމޢިއްޔ ެއްއަގއިާބަިއވެރިވުުމެގާފުރުޞަތުާސަރުކ ރުންާ

ާފަހިކޮށްދެއްވުމަށްާމަުގކޮށަމުންާމިދަނީ.ާެއހެންވީމަ،ާމިދަނޑުވަޅުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރަށްރަށަކީވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަައކީ،ާ ބޭނުންާ ދަންނަވަންާ  1015އަޅުަގނޑުާ

އެހެންވިމ ،ާާ ރަށްތަކެކޭ.ާ ބަރޯސ ވެފައިވ ާ ތެލަށްާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިއީާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން ހަކަތައަށްާ ފެހިާއިޔ ދަކުރަނިވިާ ބަދަލުވ ކަހަލަާ މުސްތަޤްބަލުަގިއާ

ސިްގނަލެއްާލިބޭާޖަމްޢިްއޔ ެއްއަގއިާބަިއވެރިވުމަށްާސަރުކ ރުންާމިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާ

ނުޮގސްާ ބަހުސަިަކަށްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައވަހަށްާ މިއީާ މައެިްސަލައަކީާ

އިތުރަށްާ ތ އީދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެކޭ.ާ  1020ާާނިންމ ލަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ނުކޮށްާ ބަހުސްތަކެއްާ މ ދިުގާ މިމައްސަލ ަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިރިއުޅޭާާ ރަށްތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ މޭވ ާ ފޮނިާ މީެގާ އަވަހަށްާ

މާިާ ައވަހަށްާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ ފައިދ ާ މިއިންާ ވެއްޓަށްާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންެގާ

.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާނިންމ ލުމޭާާާއަޅުަގނޑުމެންޖަމްޢިއްޔ ަގއިާބަިއވެރިވޭނެާޮގތެއް

ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ  1025ދަންނަވަމުންާ

ާމަޑުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއްޒަތްތެރިާމޫސ ާމަނިކުާ.ޢި

ާ1030 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވިދ ޅުވި.ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާާ ރައީސްާ ނުނަަގންާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މަޢ ފުކުރައްވ ތި،ާ ާވަރަށްބޮޑަށްާ

ރަނަގޅުކުރުމަށްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ޔައިިމްއޔ އިންާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާއެހެންނަމަވެސްާ

 1035ދަންނަވ ލަންވެެގން.ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީެގާާ

ާާهللاވ ހަކަފުޅުަގއިާމ ތް އ އިާއެހެންާއެްއވެސްާާهللاާވެސްާައންގަވ ފައިވަނީއޭާއޮތީމަ،
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ފަރ ތަކ އިާެއްއވަރަށްާވ ހަކަާނުދެވޭނެޮގތަށްާބ ްއވަން،ާއެާޔައުމިއްޔ އިންާއެތަންކޮޅުާާ

ާދެން.ާާރަނަގޅުކޮށްލުންާއެ
ާ

ާ1040 

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

އެހެންފަރ ތް...ާهللاާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ ވ ފަރ ތެއްާ ބ ރެއްާ އެހެންާ އެފަދަާ  1045ާފިޔަަވއިާ

ކަާދަންނަވ ލަން.ާރައީސްާމަޑުކޮށްލެއްވުންާއެދެންާއިނޭގތޯާާއެްއވަރުނުކުރުން.ާެއވ ހަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު

ދިޔައިަމާާ ެއއްބައިާ ދެބަިއކޮށްފައިާ އެނެގންދެކަށް.ާ މިދައްކ ވ ހަކައެްއާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މިދައްކަނީ ނޭޭގނެ.ާ ެއއްޗެއްާ ކީާ އަނެއްކ ާ ައޅުަގނޑުާ ާވ ޮގތަކީާ ސުބުޙ ނަހޫާهللا

ާވަތަޢ ލ ެގާނަންފުޅުެގާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ1050 

ާ

ާ

ވަރަޙްމަތުާނ ޒިމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާތުޅ ދޫ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާ`ާ އަޅުަގނޑުާާهللا އ ދެ،ާ ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ދަންނަވ ލ ފަިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރަޝ ދު ެއއްޗެއްާ ކުޑަކުޑަާ ނަމަވެސްާ ދޫކޮށްލަން.ާ ފުރުޞަތުާ ޤަސްދުކުރީާ

އަހަރުތަކެއްކުރިންާ މީެގާ މިހ ރު.ާ ޤަސްދުކުރަނީާ ދޫކޮށްލަންާ  1055އަޅުަގނޑުާާާާފުރުޞަތުާ

އުފެއްދުމަށްާ ހަކަތަާ އިޔ ދަކުރަނިިވާ ގޮއިދޫަގއިާ ބ.އަތޮޅުާ ދ އިރ ،ާ ނިސްބަތްވ ާ

ހަމަާއެައހަރުތެރޭަގއިާރ.އަތޮޅުާާ ޖެހުނު.ާ ބެންއެްއާ ވިންޓަރާ ތަޖުރިބ ކުރުމުެގޮގތުންާ

ތަޖުރިބ ތައާްާ މިާ ހަމައެޮގތަށްާ ޖެހުނު.ާ ބޭނެއްާ ވިންޓަރާ ފައިނުަގިއވެސްާ

ާާ 2007ާާާާކުރުމުެގޮގތުން ހިންިގ.ާާވަނަ ޕްރޮޖެކްޓެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ސަރުކ ރުންާ އަހަރުާ

ާާ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓެްއެގާ ވަރަށްިގނ48ާާާަޕައިލެޓްާ އަދިާ ޖަްއސަވ ާ ބެންާ  1060ވިންޓަރާ

ހަކަތައިންާާ ިއޔ ދަކުރަނިވިާ މިހ ރުެވސްާ އެޚިދުމަތްާ ބަހައްޓަަވއިާ ޕެނަލްތައްާ ސޯލަރާ

ެގާލިބިފައިވޭ.ާެއޮގތުންާާކަރަންޓްާއުފެއްދުމުެގާޤ ބިލުކަންާބައެއްާރަށްރަށަށްާރ އްޖޭ

ޕެނަލްތަކެއ24ާާާާްހއ.އުލިަގމުަގއިާާ ސޯލަރާ އަދިާ ޖައްސަވ ާ ވިންޓަރބެންާ

އެއިންާާ ހަމަާ ލިބެމުންދޭ.ާ އެޚިދުމަތްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ބަހައްޓަަވއިެގންާ
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މ.އަތޮޅުާާ ހަމައެޮގތަށްާ އުފެއްދެމުންދޭ.ާ ކަރަންޓްވެސްާ  1065އެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގއިާ

ވިންޓަރ ައޅުަގނޑަށްާރަތްމަންދޫގައިވެސްާ ބަހައްޓ ފައިވޭ.ާ ބެންތަކެއްާ

ާާ ވިންޓަރބެން.18ާާާއެނިގފަިއވ ޮގތުަގއިާމ.އަތޮޅުާރަތްމަންދޫަގއިާބެހެއްޓިފައިިމަވނީ

ބަހައްޓައިެގންާާ ޕެނަލްތަކެއްާ ސޯލަރާ ވިންޓަރބެންތަކ އިާ ގއ.ކޮނޑޭަގިއވެސްާ

ސްޓަރުެގާާކަރަންޓްާއުފެއްދުުމެގާޚިދުމަތްާލިބެމުންދޭ.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާމިނި

ވ ހަކަެއްއާާ އެްއވެސްާ ނަތީޖ އ ބެހޭޮގތުންާ މިރަށްރަށުެގާ  1070މިހުށަހެޅުއްވުމުަގއިާ

ވިދ ޅުވެދެްއވަފ ނަންތޯއޭ.ާ ެއއްޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ އެކަމަށްާ ވިދ ޅުވެފައިނުވ ތީ،ާ

އެކަރަންޓްާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކިހ ވަރެްއާ ކަރަންޓުންާ މިއުފެއްދޭާ މިރަށްރަށުެގާ

މިރަ އަދިާ ބޭނުންކޮށްެގންާާބޭނުންކުރެވޭތޯއޭ.ާ ޑީސަލްާ ޮގތަކަށްާ އެްއވެސްާ ށްރަށުަގއިާ

ނުވަތަާާ ކިހ ވަރަކަށްތޯއޭ.ާ ހިންަގންޖެހެނީާ އިންޖީނުާ ހިންގަވަންޖެހޭތޯއޭ.ާ އިންޖީނުާ

ހިފަހައްޓ ލ ތޯއޭ.ާ ވަންދެންާ ކިހ ދުވަހެއްާ ނުލިބިއްޖެނަމަާ އަވިާ ނުދީފިނަމަާ  1075އަވިާ

ޖަވ ބުދެއްަވއި މިނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްބޮޑަށްާމިސުވ ލުތަކަށްާ ފިނަމަާ

ާޝުކުރުވެރިވ ނަން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިމައްސަލަައކީާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމ މިިގލީ

އެބައެނގޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮނުއްވަިއެގންކަމަށްާ ސަރުކ ރުންާ  1080.ާާމައްސަލަެއއް،ާ

އަދިާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްީމންާޢަލީާމިވަނީާމިއަށްާާ

ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއާކޮމިޓީައކަށްާނުޮގސްާނިންމަވަން.ާމިތ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާހުރިހ ާ

މިެގންދަވަނީާާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅުންވެސް،ާ

ދަންނަވ ލަންާާާާކޮމިޓީއަކަށް އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ލެއްވުމަށް.ާ ނުެގންޮގސްާ

ރިނިއުވަބަލްާާާ މިާ ނުޖެހެޭއ.ާ ެގންދ ކަށެއްާ ކޮމިޓީއަިަކަށްާ މިާ  1085ބޭނުންވަނީ،ާ

ހަކަތައިންާާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ހަކަތަިއންާ ނުވަތަާ އެނަރޖީއަކީ،ާ

ރ އްޖޭެގ ލިބިަގތުމަކީާ ޚިދުމަތްާ މިާ މުޅިާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ބަޔަކުވެސް،ާ ކޮންމެާ

ަވުގތުާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ ައޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރ ނެކަމަކަށްވ ތީާ ެއއަށްާ ދުނިޔެވެސްާ

ކީއްތޯއޭ.ާާ ނިންމ ލަދެއްވުންާ ނުޮގސްާ ވޯޓަކަށްާ ިމާ ސަލ މަތްކުރުމުެގޮގތުންާ

ވިދ ޅުވިފަދައިންާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ދެންމެއަކުާ  1090މިމައްސަލައަކީާ

ޖޭެގާމިހ ރުވެސްާހިނަގުމންާއަންނަާއަދިާކުރަމުންާއަންނަކަމެއް.ާެއއީާސޯލަރާރ އް
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ކުރަނީ.ާާ އެކަންތައްާ ބޭނުންކޮށްެގންވެސްާ ބަންާ ިވންޓަރަާ ވަިއ،ާ ނުވަތަާ އެނަޖީއިންާ

ަވއިންާބޭނުންކޮށްެގންާކަރަންޓްާއުފެއްދޭނެާ ޭއެގާ ައވިާނުލިބިއްޖިްއޔ ާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ ބަލަނީ. އޮތްތޯާ ކުރެވޭތޯާާނިޒ މެއްެވސްާ ކަންތައްތައްާ އެހެންވެސްާ އެނޫންާ އަދިާ

މިހިސ  އެހެންވީމ ،ާ މިެގންދަނީ.ާ ލ ޒިމްކުރ ތީާާބަލަމުންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ  1095ބުންާ

މިމައްސަލަާވިހ ާާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުއްވ ފައިާމިވަނީ.ާ މިޮގތަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމ ލަދެއްވުމަކީާ އޮތްާާއަވަހަކަށްާ ދެންާ ންެގާ

އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންތެރިކަމެއްހެން.ާ ވަރަށްާ ދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތ ިއެގންާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ ހޯދީ.ާ ފުރުޞަތެްއާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންެވެގންާ އެވ ހަކަާ

 1100ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާއިނގުރައިދޫ `ާާ ފުޝުކުރިްއޔ  ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ރުޞަތާުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމިނެީގާ

ާމިބިލަށްާތ އީދުކޮށްލުމުެގޮގތުން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުވެސްާހުށަހަޅ ލަނީާމިާކޮމިޓީއެްއެގާާޙަމީދުާهللاާޙަމްދޫނުާޢަބްދު

މިކަނާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ނުެގންދަވ ާ އިތުރަށްާ  1105މަސައްކަތަށްާ

ވަރަ ހުށަހެޅުމަކީާ މިާ ފ ސްކުރުން.ާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށާްާބަލައިަގތުމަށްާ މުހިންމުާ ށްާ

އަޅުަގނޑުާދެކޭާެއއްާސަބަބަކީ،ާރ އްޖޭެގާތިމ ވެށީެގާޙ ލަތަށްާބަލ އިރުާމިއީާހަމާަާ

އެްއާާ މުހިންމުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ރ އްޖެއަށްާ

ޖަމްޢިއްޔ ތަކުެގ މިކަހަލަާ ނުވަތަާ މުޢ ލ ތްތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ ާާނުކުތ އަކީ،ާ

ފޯރަމުނާްާ ރަށްރަށަށްާ ރ އްޖޭެގާ މަސައްކަތްާ ޢަމަލީާ ޭއެގާ  1110ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންފައިާ

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިާާ މިާ ދެއްވަންވ ނެއޭ.ާ ސަމ ލުކަންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދިއުމަށްާ

ފުރުޞަތުތަކަށްާާ އެނަރޖީެގާ ރިނިުއވަބަލްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ

ކޮށްލެްއވު މަސައްކަތްާ އަދިާާއިތުރަށްާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ،ާ ދެއްވ ާ ސަމ ލުކަންާ ން،ާ

ހިތްވަރ އި،ާާ މަސަްއކަތްތަކަށްާ ކުރަމުންެގންދ ާ ރަށްރަށުންާ އެކިާ އެކަމ ބެހޭޮގތުންާ

ހޯދުމަށާްާ ބަޖެޓްާ އެއަށްާ ނުވަތަާ ދެއްވުމަށްާ ދޫކޮށްާ  1115ބަޖެޓްވެސްާ

ދަންނަވ ލަނާްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްާ

މަސައްކަތްތަކެްއާާބޭ މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައި،ާ ޢަމަލީާ މީެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނުންވަނީ.ާ

އެކިާ ރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކުރައްަވިއފިާ ބޭފުޅުންާ އެކިާ އެބަެގންދޭ.ާ ކުރަމުންާ
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ޕްރޮޖެކްޓްާާ ޕައިލެޓްާ ނުވަތަާ ތަޖުރިބ ކުރުމުެގާ ބައެއްކަހަކަާ މީެގާ ކަންކޮޅުތަކުަގިއާ

 1120،ާެއކަންތައްތައްާރަނަގޅަށްާޤ ބިލުކަމ އެކުާކުރިއަށްާާފައްޓ ފައިމިވަނީ.ާއެކަންތައްތައްާ

ފަރ ތްތަކުންާާ އަމިއްލަާ އަދިާ ސަރުކ ރުންނ އި،ާ ައޅުަގނޑުެމންާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

މިާމުޢ ހަދ ގެާ ުމހިންމޭ.ާ ވަރަށްާ އަޅުްއވައިދިނުންާ ބ ރެއްާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާ ކުރ ާ

ރ އްޖެާ ފ ހަަގކުރެޭވާ ެއބަާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ތިމ ވެށީެގޮގތުންާާތެރޭަގިއވެސްާ ައސްލުާ އަށްާ

ލިބެމުންދ ާބައެއްާެގއްލުންތަްއާމަދުކުރުމ އި،ާކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާމީެގާބައިވެރިެވެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިތުރުކޮށްފިކަމަށްަވންޏ ާ މަސައްކަތްާ ޢަމަލީާ ެގންދ ާ  1125ކުރިއަށްާ

މިހ ރުވެސްާާާާފައިދ ކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެގާައސްލުާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާނުކުތ އަކީ،

ރަށްރަށުަގއިާ ިގނަާ ހަމަާ ދ އިރ ެގވެސްާ އިނުގރައިދޫާ ދ އިރ ަގިއ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޚިދުމަތް.ާ ކަރަންޓްެގާ މައްސަލަައކީ،ާ އެއްާ އެންމެބޮޑުާ ރަށެއްގައިެވސްާ ހުރިހ ާ

މިޚިދުމަތްތައްާރައްޔިތުންެގާައތްާފޯރ ފަށަށްާެގންނަންާބޭނުންވ ކަމަށްވަންޏ ާމިހ ރުާާ

ވަރަށް ފަރ ތްތަކުންާސަރުކ ރުާ ައމިއްލަާ ލައްވަިއެގންާ ެއްއބ ރުލުންާ  1130ބޮޑުާ

މަސައްކަތްތަކަށްާ ކުރ ާ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއާ ހަކަތަާ އިޔ ދަކުރަނިވިާ

ެގންދެވުމަށްާާ ކަނޑަައޅައިެގންާ އޭެގތެރެއިންާ ބަޖެޓްެވސްާ ހިތްވަރުދެއްަވިއެގންާ

ާމަސައްކަތްކުރެއްވުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ބަހުސްަގއިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާސަތުންރިޔ  މިހ ތަނަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1135ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ެއދިވަޑައިެގންނެވިާ ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާ

މެންބަރަކުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމުނީ.ާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ

،ާމިބަހުސްާމިހިސ ބުންާނިންމ ލުމުެގޮގތުންާޢިްއޒަތްތެރިާއެދިަވޑަިއެގންފައިނެތުމ އެކުާ

ާމިނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާފަހުާބަހެއްާިވދ ޅުވެދެްއވުމަށްާ.

ާ1140 

މަޖިލީހުެގާާހައުސިްނގާއޮފްާމިނިސްޓަރ އުފ ެވއްޖެާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ތ އީދުކޮށާްާޢިއްޒަތްތެާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ިމހުށަހެޅުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރުންވެސްާ އެންމެހ ާ ާރިާ

ސުވ ލުކޮޅެއްާާާމުޙަްނމަދުާާއެްނަވޔަރަްނމަންޓް މަދުާ އެބައޮތްާ މެންބަރުންކޮޅެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަދުާ ާވ ހަކަދެްއކެވީތީ.ާ

ފ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަސްލަމް އަޅުަގނޑަށްާ ޭއެގތެރެއިންާ ކޮށްފައި.ާ ެއާާއަޅުަގނޑ އިާ ދެތިންކަމެއް،ާ ހަަގކުރެވުނުާ

ކިހ ާާ ސުވ ލުަގިއ،ާ ކުރެއްވިާ މުއްޠަލިބްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1145ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ
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ބ ވަތްތަކަކީާާ ތެލުެގާ ހ މަކުރީާ މިތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ފައިތޯއޭާ ވަރަކަށްާ

ާާނެތިެގންދ ނެާއެއްޗެއްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާބުނ ވ ހަކައެއްނޫންާއެީއކީެއއް.ާެއއީާކަމުގެާ

މ ހިރުންާހަމަާދުނިޔޭަގއިާހުރިާނެޗުރަލްާރިސޯސަސްއ ބެހޭޮގތުން،ާއެއެިެއްޗެއްސަކީާާ

ެއާާ ދުނިޔޭެގާ އެއީާ އެހެންީވމ ،ާ ދަނޭ.ާ އެންމެންވެސްާ ެއއްޗެހިކަންާ ދ ާ ހުސްވެެގންާ

އެއީ.ާާ ޙަޤީޤަތެއްާ ދަންނަާ ޢިލްމްވެރިންާ މިކަމުެގާ ޢިލްމްވެރިން،ާ މ ހިރުން،ާ  1150ކަމުެގާ

ނެތިެގން ދިވެހިރ އްޖެާ އެާދެންާ ނޯންނ ނެތޯާ ދެމިއޮންނ ނެތޯާ ޤައުމެއްެގޮގތުަގއިާ ާ،

ސުވ ލުެވސްާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާފެންނަކަމެއްހެން،ާއުފެދޭާ

އެބަހުރިކަމަށްާާ ކުރަްއވ ފައިާ ޣަރަޤުވެސްާ ޤަުއމުތައްާ ެގއްލިެގންދޭ.ާ ރަށްތައްާ

ެއބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެވެސް ވ ާކަންތައްތައް.ާއަދިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިވިފައިާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކުެގާ މިކުރ ާ އިންސ ނުންާ  1155އަޅުަގނޑުމެންާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިލިމ ފަންނުެގާ ެވއްޓޭނެ.ާ ހަލ ކުެގތެރެއަށްެވސްާ އަމިއްލައަށްާ

ާާނިހ ންާކުރެއްިވާސުވ ލުަގއިާމިތ ރީޚުތަކުަގިއާއޮޅުެމއްާކަމަށްާހީވ ކަހަލަޮގތަކަށްާމިާ

ާާ ޭއަގިއ އެދިަވޑައިަގތީމަ،ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އެާ ހުރީަމާ 16ާާޑޮކިއުމެންޓްސްތަކުަގއިާ

ކޮންފަރެންސްއެްއާާ ޕްރިޕަރޭޓްރީާ ބޭއްވިފައިވަނީ،ާ އަސްލުަގއިާ އޭޕްރީލްަގއިާ

 1160ަގއި.2009ާާާމިކަމ ބެހޭޮގތުން.ާފައުންޑިންގާކޮންފަރެންސްާބޭއްވިފަިއއޮތީ،ާޖެނުއަރީާ

އެ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްާާއެހެންވީމ ،ާ އައިސްާ ރިޕޯޓްކުރުމުަގއިާ ވ ހަކަތައްާ ާ

ާާ ދެން 5ާާާާއެްއޗެއް.ާ އެއޮތީ ޞަފުޙ ަގއިާ 16ާާާާވަނަާ ހަމައަށ2008ާާާާްއޭޕްރީލް އ ާ

ާާ ހުރިޮގތް ކަންތައްތައްާ އޭރުެގާ ސްޓޭންޑެޑް،ާ ވ ހަކ78ާާާާައައިރީނ ެގާ ޤައުެމެގްއާ

ހަކަާާލިޔެވިފައިާއޭރުާއޮތީ.ާއެހެންީވމ ،ާއެާދެާކޮންފަރެންސެއްެގާދެާތ ރީޚެއްެގާވ 

ސުވ ލުކުރެއްިވާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ އެދައްކަނީާ  1165ހަމަާ

ދ އިރ ތަކަށްާާާރިނިއުވަބަލް މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ޓެކްނޮލޮިޮޖީާ އެނަރޖީާ

ިއޔ ދަކުރަނިވިާާ މިކަަމށްޓަކައިާ އައިރީނ އަކީާ ދެންާ ެގންދ ވ ހަކަ.ާ ޚ އްޞަކޮށްެގންާ

ތަރައްޤީކޮށް އެާ ނުވަތަާާާހަކަތަާ ފިއުލްާ ފޮސިއުާ މިބޭނުންކުރަމުންފާ  މިހ ރުާ ދުނިޔެާ

އެހެނާްާ މިސްރ ބުންާ އެާ ހަކަތަާ މިއުފައްދ ާ އަންދަިއެގންާ ބ ވަތްތައްާ ތެލުެގާ

 1170މިސްރ ބަކަށްާދެމެހެއްޓެނިވިޮގތަކަށްާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާ

އެ މ ލީާ ދީާ ލަފ ާ ފަންނީާ ދިރ ސ ކޮށްާ ެއކަހަލަާކަންތައްތަްއކޮށްާ ހޯދ ާ ހީތައްާ

މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައިާ އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ ޖަމ ޢަތެއް.ާ އުފެދޭާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ
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މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ދެންާ ކަންތަްއތަކެއް.ާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެނިގވަޑައިަގންވ ނެހެންާާ ހީވަނީާ ނުވަތަާާރިނިއުވަބަލްއަޅުަގނޑަށްާ އެނަރޖީާ

މިހ ރުާާއިޔ ދަކުރަ ވަންދެން،ާ ޒަމ ންތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ މިދ އިރ ައކީާ ހަކަތަިއެގާ  1175ނިވިާ

ތަޙްލީލުާާ ސްޓޭޖްަގއިާ ރިސަރޗްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރުތަކެްއވަންދެންާ އެތައްާ

ޓެކްނޮލޮޖީއަކީާާ ިގނަާ މީެގތެރެއިންާ މިހ ރުާ ދުަވސްވެއްޖެާ ވަރަށްިގނަާ މަރުޙަލ ަގއިާ

މަރުޙަ ތަޙުލީލުާ ސްޓޭޖުން،ާ ރިސަރޗްާ ެއާާއޭެގާ އައިސްާ ނިމިެގންާ ލ އިންާ

ހުރިާ އެސްޓޭޖްަގއިާ ރަނަގޅުކުރަންާ އިތުރަށްާ އިމްޕްރޫވްާ ނޫނީާ ރިފައިންމެންޓްާ

 1180ކަންތައްތައް.ާޚ އްޞަކޮށްާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާޕައިލެޓްާޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގާޮގތުަގއިާިމާާ

ޓަރބައިންސްާާ ވިންޑްާ އެނަރޖީ،ާ ވިންޑްާ އެއީާ ވަޞީލަތްާ ދެާ ބޭނުންކުރަމުންދ ާ

އިާބޭނުންކޮށްެގންާހަކަތަާއުފެއްދުމ ިއ،ާއިރުެގާއަލިާދޯދިާބޭނުންކޮށްެގންާނުވަތަާވަާ

އޭެގާާ މިހ ރުާ އެދެބ ވަތަކީާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެދެބައި،ާ އެނަރޖީާ ވޯޓަރާ ފޮޓޯާ ނުވަތަާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެްއޗެހި.ާ ހުރިާ ސްޓޭޖްަގއިާ ރިފަިއންމެންޓްާ ސްޓޭޖުންާ ރިސަރަޗްާ

ޕައިލެ ހުންނ ތީާ ސްޓޭޖުަގިއާ އެހިންަގނީ.ާާރިފައިންމެންޓްާ ޕްރޮޖެކްޓްސްާ  1185ޓްާ

ޕައިލެޓްާާ ހިންިގފައިާ އެބަހުރިާ ރ އްޖޭަގއިވެސްާ ެއޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ

ދިމ ވ ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުަގއިާ ޕައިލެޓްާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް.ާ

އެހ ާާ އެޓެކްނޮލޮޖީައކީާ އެކަމަކުާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްނޫން.ާ ެއާ މައްސަލައަކީ،ާ އެންމެބޮޑުާ

ނޮލޮޖީއަކަށްނުވ ތީާއެކަމަށްޓަކައިާއެެއއްޗެހިާބަލަހައްޓ ާމެއިންޓެއިންކޮށްާާކޮމަންާޓެކް

 1190ކުރ ނެާމީހުންާނެތުމ އި،ާއެީއާޢ ންމުޮގތެއްަގއިާމީހުންާބޭނުންކުރ ާއެްއޗަކަށްނުވ ތީާާ

މިދަނީ.ާ ނުބެލެއްޓިެގންވެސްާ އެާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ ފެށިފައިާ ޕްރޮޖެކްޓްތައްާ އެާ

އިތުރަ ތަންކޮޅެއްާ އޭތިާާއެހެންވީމ ،ާ ެއއްޗަކަށްާ ބޭނުންކުރ ާ ިގނައިންާ މީހުންާ ށްާ

އެދިމ ލަށްާ ހަމަާ މަޤްޞަދަކީާ އެާ އައިރީނ ެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަދަންާ

ހަމައަށް.ާާ އެނަރޖީއ ާ ރިނިުއވަބަލްާ އަސްލުަގއިާ ެގންދިުއންާ ދުނިޔެާ އެމިސްރ ބަށްާ

މުސްތަޤްބަލަ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ މިކަމަކީާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ  1195ށްޓަކައިާާދެންާ

މުޅާިާ ސަބަބުންާ މީެގާ ފިޔަވަޅެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ަވރަށްާ އެޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ސަބަބުންާ އޭެގާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްެވސްާ ފައިދ ކުރ ނެއޭ.ާ ދުނިޔެއަށްވެސްާ

ފައިދ ކުރ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުންާމިއަދަށްާމިކަންާނިންަމވ ލަދެްއވައިފިއްޔ ާއެީއާާ

 ރުވެރިވ ނެކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ސަރުކ ރުންާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުާ
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ާ1200 

މިބަހުސާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިވަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމނިސްޓަރ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ މިވަނީ،ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިމިފައި.ާ

ލީާހުށަހަޅުއްވ ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަާ

ރިނިއުވަބަލްާާާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ތ އީދުކުރެްއވިާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ

ވުމަށްޓަކަިއާާ ދިެވހިރ އްޖެާ ޤައުމަކަށްާ މެންބަރުާ ައއިރީނ ެގާ އެޖެންސީ،ާ  1205އެނަރޖީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ )ހ(ާާާާވަނ93ާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އްދ ެގާ

ަގިއވ ޮގތުެގމަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާމަްއސަލަާހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާާ

ާާ ޖަހަންޖެހޭ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ވޯޓަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ 5ާާފ ސްކުރުމަށް.ާ

މިނިޓްެގާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާމ މިިގލީެގާ

 1210ޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޅުަގނޑަށްާއިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވިާމިކަމުަގއިާމުޅިާމަޖިލީހުެގާާޢިއް

އިއްތިފ ޤުާއޮންނ ނެކަމަށް.ާެއއްވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަފުޅުާާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަމަކުާ ފ ސްކުރުމަށް.ާ ނުނަގ ާ ވޯޓެއްާ މިކަމުަގއިާ ނުދައްކަވ ތީާ

ނުއަސ ސީަގއިާކަނޑަެއޅިާބަޔ ންވެެގންވ ާކަމަކަށްވ ތީާާޤަޞްދުކުރަނީ،ާމިކަމަކީާޤ ނޫާ

5ާމިކަމުަގއިާމަޖިލީހުަގއިާވޯޓެްއާނަަގންޖެހޭނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވޯޓު،ާާ

 1215މިނިޓްެގާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ޓަށްާމިހ ރުާމިދަނީ.ާކެންދޫާދ އިރ ެގާއަޅުަގނޑުމެންާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލ ަގއިާވޯ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާ

ާާ ތ އީދުކުރެްއވި މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ާއިންޓަރނޭޝަނަލްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާާ(އައިރީނ )ާއެޖެންސީާއެނަރޖީާރިނިއުވަބަލް ދިވެހިރ އްޖެާާެގާމެންބަރުާޤައުމަކަށް

ާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާވުމަށްޓަކަިއާ މ އްދ ެގ93ާާާާޤ ނޫނުައސ ސީެގ  1220ވަނަާ

ޮގތުެގމަތީންާ، ަގިއވ ާ ާ)ހ(ާ ަމއްސަލަާާާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޮގތަށްާފ ސްކުރުމަށްާމިއޮތީާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާާހުށަހެޅުއްވިާ

ާންބަރުންާވޯޓްދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

 1225ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ1230 

67ާާއަދަދުާ:ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގ

66ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ1235 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 66ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާ.

ާާ ޢ66ިޖުމްލަ ހުރިހ ާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެިވާ ޯވޓުަގއިާ އެހެންކަމުންާ އްޒަތްތެރިާ.ާ

ާާ ފ ސްވެއްޖެކަމަށް މިމައްސަލަާ އިއްތިފ ޤުންާ ޝުކުރިއްޔ .ާާމެންބަރުންެގާ ބަލަން.ާ

 1240ާމިނެޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅުާ.30ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހިސ ބުންާމިނަަގނީާ

ާ

ި10ންޓަވަލްާއ:5ާާްށ11:05ާްނާާ
ާ

 ބިލުާ.ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާ .5

ާ1245 

ސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދަންާމިހ ރުާމިވަނީ،ާމިއަދުެގާ`ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ާާާާއ ާހަމައަށްާއ ދެވިފައި.8ާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް 2ާާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާބިލިެގ

އުން.ާމިބިލަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާދިލ ާކުރިއަށްާެގންއެކިޔުމުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަާާވަނަ

ާާ ފިސަރުކ ރުން އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ޓްރެޜަރީާާަވޑަިއެގންއިންނެވީާ އެންޑްާ ނޭންސްާ

ހ ޝިމް، ޢަލީާ މިނިސްާާއަލްފ ޟިލްާ ހަމަޖައްސ ފައިވަނީާ  1250ޓްރީާވަޑައިެގންނެވުމަށްާ

ޓްރެޜަ އެންޑްާ ފިނޭންސްާ މިބިލަށާްާއޮފްާ ހ ޝިމް.ާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ ރީާ

ާާ 5ާާާާބަހުސްކުރުމަށް ާާާާކަނޑަެއޅުމަށްަގޑިއިރު އަޅުަގނޑަށްާާމަސައްކަތު ކޮމިޓީންާ

7ާާާާރަތަމަާފުރުޞަތުަގިއާާލަފ ދެއްވ ފަިއވޭ.ާއަދިާފު 2ާާާާމިނެޓް 3ާާވަނަާފުރުޞަތުަގއި

އެހެންވީމ ،ާާކޮިމޓީންާާމަށްވެސްާާއެރުވުމިނެޓްާާ ލަފ ދެްއވ ފަިއވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ
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ާާ ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ެގންދެވުމަށް.ާާާމިހ ރުާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ މިާ  1255ހުޅުވ ލަންާ

ާާއެދިަވޑަ ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ)ިއަގންނަވ ާމެންބަރުންާއިޝ ރ ތްާކޮށްލެއްވުންާއެދެން.

ވަ ިމަވުގތުާ މިނިސްޓަރުާ ބަހުޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ނެތީމ ،ާ ސ ިއެގންާޑައިެގންާ

ލާްާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީކުރިއަށްާދިއުމަށްާޤަސްދުކުރަނީ.ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގ

ާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ1260 

ނުސީދ ކޮށްޝުކުރިއްާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަަގާާޔ ާ އަންނަތ ާާޓެކްސްާ ާމުންާ

ބިލެއްާާާލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާއިސްމ ޢީ އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ސީދ ޮގތެްއަގއިާ ފަހުާ ާިގނަދުވަސްތަކަކަށްާ

ދަންނަވަން.ާާާމާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރުާ ސަރުކ ރަށްާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާނއަޅުަގ އެދުނީ، ފުރުޞަތަކަށްާ ާާޑުާ ޤައުމު ބިލަކަށްާ އޮންނަތ ާބޭނުންވެމިފަދަާ ފައިާ

ދުވަސް ާާތަކެއްިގނަާ ާާވެފައިވަނިކޮށް، ވުޖޫދަށް ހުށަހަޅުއްވ ާ ބިލެއްާ  1265އައުމަށްާާމިފަދަާ

މިދަނޑިވަޅުަގިއާބިލ ާބެހޭޮގތުންާައޅުަގނޑަށްވެސްާފެންނަާެއްއޗެްއާާާާއަލިވިލެމުންދ 

ޢިއްޒަތްތެިެރިާދަންނަ ޓެކްސްާރައީސް،ާާާާވ ލުމަށް.ާ ވުމުންާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިބިލުާ

ާާ އުފެދިެގނެުގމ ބެޭގ ާާއިދ ރ ެއއްާ ދ އިރު، ހަރުދަނ ާާންާ ވަރަށްާ ނެުގުމަގއިާ ޓެކްސްާ

ާާ ާާއުސޫލެްއެގާމަތިން ހިމި އަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާާނއިދ ރާ  ަގންޖެހޭނެކަމަށްާ

ާާ  1270ދ ރ އިންާއިދެކޭޮގތުަގއިާކަސްޓަމްސްާއިންިްާފ ސްކުރ ާއިންޮވއިސްއަށްާވ ހެންާމި

ެވެގ ާާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާ މިބިލުާޤ ނޫނަކަށާްާންާނުވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،

އަތްފޯރ ފަ އިދ ރ ައކީާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ އުފެދިެގންދ ާ އަުގާާވުމުންާ ތަކެތީެގާ ށަށްާ

މުހިާާތިރިކުރުމުގައި ކަށަވަރު.ާާވަރަށްާ ިއދ ރ އެއްކަންާ އަދ ކުރ ނޭާ ދައުރެއްާ ންމުާ

ސީދ ކޮ ފަށަާާށްނަމަވެސްާ ނެެގމަށްާ ކުރިމަތިލ ންާާޓެކްސްާ ދަތިތަކ އިާ ިއަގންނައިރުާ

ާއެކަ ރ އްޖޭެގާާށީެގންވ ކަމެއްކަމަށްާ އެހެންކަމުންާ ދެކެން.ާ  1275ައޅުަގނޑުާ

ހިފ ރިވެރިވިޔަ ކުރ ާ އިލްތިމ ސްާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީ،ާާންނަށްާ މިއިދ ރ އަށްާާތްާ

ދެްއވު ވ ޖިބެްއކަމުަގއިއެއްބ ރުލުންާ އެބޭފުޅުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމަހެްއދެވުާާމަކީާ ށް.ާ

ާާމިބިލަށްާވިޔަރައީސް،ާާ ާާފ ރިާފައިދ އިންާޓެކްސްާނެުގމ ބެހޭ ޤ ނޫނަކަށްާވުމުނާްާބިލު

ލިބޭނެކަމަށާްާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެާ މަންފ ާ ލ ބައ އިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރަށ އިާ

ދެކެން ވޭއަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އަހަރު.ާ  1280ަގިއާާތަކުާތުވެދިޔަާ

ޢ ންމުާރައްޔިތުންެގާއަތްނުފޯރ ާދުވަހަށްާތަކެތީެގާައުގާއުފުލި،ާާއަނެއްާާާާންއެއްދުވަހު
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ކުރީެގާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ތީ.ާ އަޅ ލެވިފައިާ ެއކަމ ާ ދިޔައިރުވެސްާ ފަށަށްާ

ުގނަމުން ދުވަސްތައްާ ސަރުކ ރުެގާ އ ާ ބަދަލުވެާ ިގނަާާދ އިރު،ާާާާސަރުކ ރުާ

ޓެ އިދ ރ ދުވަސްތަކެއްނުވެާ ނެުގމ ބެހޭާ ހެޔޮވެާާއުފެދިާާކްސްާ އަުގާ ެގންދ ާާތަކެތެީގާ

ާާ  1285މިފަދަާބިލަކަށްާމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާރަްއޔިތުންނަށްާފެނިެގންާދިއުދުވަހެއް

އެބަޖެހޭ.ާ ލިބިަގންނަންާ ޢިބުރަތްާ މ ޒީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަްއކ އިރުާ ވ ހަކަާ

ާާ ައޅުމިފުރުޞައެޮގތުން ާާތުަގއިާ ބޭނުންވަނީ، ފ ހަަގކޮށްލަންާ ާާދިވެހިރ އްޖޭގެާަގނޑުާ

ާާ ާާފުރަތަމަާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާސަރުކ ރުާނިމުމުކަށްާައއިސްާޭއެގފަހުން ރަސްކަމަށްާާއައި

އަުގހުރ1ާާާާި ތަކެތީެގާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާސަރުކ ރުެގާ ފުރަތަމަާ ވީއިރުާ ދުވަސްާ އަހަރުާ

 1290މިންވަރުާައއުާސަރުކ ރުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާދަށަށްޮގސްާރަްއޔިތުންެގާއަތްފޯރ ފަށަށްާ

މިފުރުޞަތުގައިާބައެއްތަކެތީެގާައުގާާފަތަކެތީެގާައުގާތިރިވެ ިއވ ާކަމަށް.ާއަދިާހަމަާ

ލ ާހިތްޭވ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާދަށްވެެގންާދިޔަާމިންވަރުެވސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަ

ޖުމްހޫރި ފިޔ ަގލެްއާާފުރަތަމަާ ސަރުކ ތުަގއިާ ހުރިއިރ5ާާާާުއްޔ ެގާ ރުފިޔ އަށްާ

ާާ ނިމި އ1ާާާައެސަރުކ ރުާ ފިޔ ަގލެްއެގާ ީވއިރުާ ާާަގއަހަރުާ އެންމެ ލ ރި.25ާާާކީާ

ބަލ އިރު،ާާ  1295ރުފިޔ އަށ2ާާާާްރުފިޔ އިނ5ާާާާްަގލެއްާާާާމިރުސްއެހެންތަކެްއޗަށްާ

ާާ ެގރިކިރުދަޅެއް 9ާާާާތިރިވެފަިއވޭ.ާ ހެދުނ4ާާާާްރުފިޔ އިން ތިރިވެފައިވޭ.ާ ރުފިޔ އަށްާ

ކ ށ100ާާާާިލ ރިއަށްާތިރިވެފަިއޭވ.ާއ ދަިއެގ75ާާާާރުފިޔ 3ާާާާރުފިޔ އިނ5ާާާާްކަނޑ ފޮތިާާ

40ާާާާ 13ާާާާރުފިޔ އިން ތިރިވެފައިވޭ. ާާރުފިޔ ައށްާ ރައީސް، މިދެންނެވީާިއއްޒަތްތެރިާ

ާާ 55ާާމީެގ ާާާ ކުރިން ާާާާއެއްއަހަރުާ ސަރުކ ރަށް އަނެއްާ ނިމިާ އަހަރ1ާާާުސަރުކ ރުާ

ާާ ބަދަލު. އައިސްފަިއވ ާ ތަކެއްޗަށްާ ބަެއއްާ ބ ޒ ރުެގާ ރައީސް،ާާވީއިރުާ  1300އިްއޒަތްތެރިާ

އިދ ރ އި އުފެދޭާ މިބިލުންާ ހިތްއޮތީާ ޔަޤީންކުރ ާ ރައްޔިތުންނަށްާންއަޅުަގނޑުާ ާ

ލުއިޮގތްތަކެއްާހޯއްދަވައިާދެްއވ ނެކަމަށް.ާއަދިާމިދުވަސްވަރަކީވެސްާއެއްާސަރުކ ރުާާ

ހި ސަރުކ ރުާ އަނެއްާ ދުވަސްވަރަކަށްވ ތީާނނިމިާ ޤަބޫލުކުރ ާަގމުންދ ާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ާާ އެހެންނޫނީާހިތްއޮތީ، ކަމަށް.ާ ެއއީާ ވ ނީާ އަމ ޒަކަށްވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުެގާ

 1305ނުމެއްާއޮތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާެގާބޭއްމިފަދަާބިލެ

ާާ ާާމިބިލުެގ ާާބޭނުން ފުރިހަމަޮގތުަގއި ވިޔައެންމެާ ެއއްާފ ރިާހިފޭނީާސަރުކ ރ އިާ ވެރިންާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވ ހިތްވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ އަމ ޒަކަށްދ ންާ

ދ ނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާއްތަްއާެވެގންތަޔަޤީންކުރަނީާެއޮގތުެގާމަތިންާކަން
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މިބިލަކީާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާރަނަގޅުާބިލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާނަމަވެސްާާ

 1310ބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުާބައެއްާބަދަލުާެގންނަންާޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާ

ާާ ބިލު ބަލ އިރ14ާާުއެޮގތުންާ ށްާ )ށ(ާ މަްއދ ެގާ ފ ހަަގކޮށްލެޭވާާާާވަނަާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާއެްއކަމަކީ،ާާ ލައްކަާރުފިޔ އަށްާވުރ2ާާާާެކުށްކުރުމުންދޭާއަދަބު.ާމިމ އްދ ަގއިާއެބައޮވޭ

ާާ ކުރުމ އެކު ޖޫރިމ ނ ާ އަދަދަކުންާ 3ާާާާބޮޑުނޫންާ ދުވަހ އި ދުވަހ 36ާާާާމަސްާ މަސްާ

ބަންދުކުރުންާދެ ޭގާ ނުވަތަާ ޖަލަށްލުން،ާ މުއްދަތަކަށްާ އަރުވ ލުން.ާާމެދުެގާ ާނުވަތަާ

 1315ޮގތުަގިއާާޤަބޫލުކުރ އަދަބު.ާައޅުަގނޑ2ާާާުމިހެންާއޮތްާއޮތުންާއެދެވެނީާއެއްާކުށަކަށްާ

މ ނ .ާޖޫރިމ ނ އ އެކުާއެހެންާއަދަބެއްާދިނުމަކީާާޖެހޭނީާޖޫރިކުރަންނ ާކުރަންޏ ާާމަރިޖޫ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަާކަެމއްނޫން.ާމިފަދަާިގނަާއަދަބުތަކެްއާކަނޑައަޅ ފަިއާއޮތުމުންާާ

ާާ އެކިކިއެއެކަމެްއަގއި މީހުންނަށްާ ފުރުޞަތުާާާާ ކުރުމުެގާ ޙުކުމްާ ދިނުމަށްާ އަދަބުާ

ދިްއކުރެޭވާާ އިނިގލިާ ރިޝްވަތުެގާ ކުރ ފަރ ތަށްާ ޙުކުމްާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ ހުޅުވިެގންާ

 1320ންާނިންމ ލ އިރުާކުށެްއަގއިާއެކަކުާޖޫރިމ ނ އަކ1ާާުާާޮގތްވެސްެވެގންާއެބަދޭ.ާމިޮގތުން

ާާ ރު،ާމީހ ާޭގބަންދުާކުރުމަށްާނިންމ އިާާނަވ3ާާަންާޖެހިދ ނެ.ާއަދިާާޖަލަށްދ އަނެކަކަށް

އަރުވ ލ4ާާު ޖޫރީމ ނ އެކުާ އަދިާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ޙުކުމްާ އަރުވ ލަންވެސްާ މީހ ާ ންާާވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާ ނިންމެވިދ ނެ.ާ ކުރުމަށްވެސްާ ޭގބަންދުާ ނުވަތަާ ޖަލަށްލުންާ ނުވަތަާ

ކުރ  ޙުކުމްާ ޮގތުަގއިާ ާާޤަބޫލުކުރ ާ އޮންނަންވ ނީ ފުރުޞަތުާ ާށްާއެންމެންނަފަރ ތަށްާ

ކުރެވޭޮގތަށް ޙުކުމްާ ފެންނަނީ،ާާއެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެޮގތުންާ  1325ކުށްކުރ ާާ.ާ

ތަކުރ ރުާާާާއޮވެފައިާކުށްާާާކުރ ޮގތަށްލައްކަާރުފިޔ އިންާޖޫރީމ ނ 2ާާފުރަތަމަާފަހަރަށްާާ

ޮގތަށްާއޮތުން.ާޢިއްޒަތްތެާާކުރުމުން ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(15ާާާރިާރައީސް،ާާޖަލަށްލާ 

ޮގތައޮތީާާވެސްާާ ކުރުމ އެކ50ާާާުށް.ާާކަާއެކަހަލަާ ޖޫރީމ ނަާ ރުފިޔ އިންާ ހ ސްާ

ވަޒިފ އިންާަވކިކުރެވޭޮގތަށް.ާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިމ އްދ ެވސްާފުރަތަމަާފަހަރަށާްާ

ވަކިކުރ ޮގތަށްާާ ވަޒީފ އިންާ ކޮށްފިނަމަާ ތަކުރ ރުާ ކުށްާ އޮވެފައިާ ކުރ ޮގތަށްާ  1330ޖޫރީމ ނ ާ

ާާއޮ ާާތުން.ާއަދިާމިމ އްދ ެގާ)ރ(ާވެސް، ެގާާއޮެއއްެވސްާމީހަކު ތްތަންާއައި.އ ރު.އޭާ

އަޅުަގ ބަދަލުކުރުމަށްާ މިޮގތަށްާ ުމވަްއޒަފަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާއެްއވެސްާ ފެނޭ.ާ ނޑަށްާ

ާާރައީސް،ާާ 28ާާާާމިބިލުެގ 2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާެވސްާއޮތީާެއޮގތަށް. 50ާާލަްއކަ

ާާ ޖޫރީމ ނ ކޮށް ރުފިޔ އިންާ 3ާާާާހ ސްާ ދުވަހ އި ދެމެދުެގ42ާާާާމަސްާ ދުވަހ އިާ ަމސްާ

ާާޖަާާމުއްދަތަކަށް  1335މ އްދ ވެސްާާނުވަތަާޭގބަންދުާކުރުން.ާމިލަށްލުންާނުވަތަާއަރުވ ލުން
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ާާ ފެންނަނީ، ކުށްާއަޅުަގނޑަށްާ ޮއވެފައިާ ކުރ ޮގތަށްާ ޖޫރީމ ނ ާ ފަހަރަށްާ ފުރަތަމަާ

ބަންދުކުރ ޮގތަށް ޖަލުަގިއާ ކުރުމުންާ ރައީސް،ާާތަކުރ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތުމަށް.ާ ާ

ފަރ ތުެގާއި ޙުކުމްކުރ ާ ޮގތަށްާފުރުޞަތުާޚްމިބިލުެގާއަދަބުތައްާ ދޫކޮށްލެވޭާ ތިޔ ރަށްާ

އަޅުަގނޑަކަވިހުޅުވ ލެ ބ އްވ ކަށްާ ާާފައިާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުފެނޭ.ާ މިބިލަކީާށްާ

އިސްލ ޙ16ާާާު ވަރަށްބޮޑަށްާ ކޮމިޓީންާ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ  1340ވަނަާ

ާެގނެވިފައިވ ާބިލަކަށްާވީނަމަެވސް..

ާ

ާޒަތްިެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެާ.އްޢިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 1345ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާއިސްމ އިލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އ މްދަނާީާާފަރެސްާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ލިބޭާ ސަރުކ ރަށްާ ފޮނުވ ާ މިމަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ ާ ާ`ާ

ާާށްއިތުރުކުރުމަާލިބްާމްާމުއްޠައިބްރ ހީ  1350ާާކްސްާނެންގެވުމަށްާހަމަޖައްސަވ ،ޓެާބޭނުންވ ާވަޞީލަތެއްާޮގތުަގއި

މިބިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެއްވިކަމަށްޓަކައިއެކަމަށްާ ފޮނުއްވ ާ މަރުޙަބ ާާާލުާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރީްއސުރެންވެސްާ އަހަރެއްާ އެތައްާ މީެގާ މިމަސައްކަތަކީާ ދަންނަވަން.ާ

ދ އިރ  ތ އީދުކުރަމުނާްާާާމަސައްކަތްކުރިާ ހަމަާ ޖަމްޢިއްޔ އިންެވސްާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ

ވަރަށްބޮޑަށާްާ ހަމަާ އަމިއްލަޮގތުންާ ނޫނީާ ޕ ރސަނަލީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އަިއކަމެއް.ާ

ނަމަ ކަމެއް.ާ ާމަރުޙަބ ކިޔ ާ މ އްދ ތައް،ާ ބައެްއާ މިބިލުެގާ  1355ފަހުންާވެސްާ

ާާ ބިލުެގ ފޮނުިވާ 14ާާާާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ފައިާ މ އްދ އ އި މ އްދ ާާާާވަނ28ާާަވަނަާ

ދ އިރ ެގާާ ކ ށިދޫާ ދެންމެާ ސަބަބަކީާ ހުށަހަޅަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ

އެވިދ ޅުވިޢި މެންބަރުާ ާާއްޒަތްތެރިާ މި އަދަބުތައ2ާާާާްފަދައިންާ ދެވޭާ މ އްދ ިއންާ

ބެލެހެއްޓުމ އިާ ކިތ ބުާ ހިސ ބުާ ރ އްޖޭެގާ މަރުޙަލ ަގއިާ އ ާ މިާ ޓެކްސްނެުގުމެގާ

 1360ކުރީކޮޅެްއަގިއާމިއަށްާދެވޭާއަދަބަކީާޖަލަށްލުންާާާހ މިކަންތައްތައްާއޮތްޮގތުންާއަދިާއެ

ކުރެޭވާާ އަދަބުދިނުމަށްޓަކައިާ ބަޔަކަށްާ އެއީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ

މިޤ ނޫނުެގާާ އަޅުަގނޑ14ާާާާުކަމަކަށްވެދ ނެތީ.ާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ މިމ އްދ ާ ޖަލަށްލުންހުށަހަޅަނީ،ާ ާ،ވ ޮގތުންާ އަރުވ ލުން،ާާާ
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މީހަކުާާ މ ބޮޑުާޤަސްދަާއޮތްއިރުަގއިާ އޭނައަށްާ ސަބަބުންާ ކުރ ކަމެްއެގާ ކ ނުލ ާ

 1365ފައިދ އެއްާނެތްާޙ ލަތެްއަގއިާއޭނަާޖަލަށްލ ންާޖެހިދ ނެތީ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ތިރީގ14ާާާަހުށަހަޅަނީ، )ށ(ާ މ އްދ ެގާ )ށވަނަާ ިއޞްލ ޙުކުރުމަށް.ާ (ާއިވ ޮގތަށްާ

ޖެނަރަލް ދަށުންާާާކޮމިޝަނަރާ އަމުރެއްެގާ ޖެނަރަލްގެާ ކޮމިޝަނަރާ ނުވަތަާ

އަދިާާ ހުރަހެއްއަޅ ާ ެއއްެވސްާ މަސަްއކަތަކަށްާ ކުރެވޭާ ފަރ ތަކުންާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ާ

ބިރުދެއްކުންާާ އަނަގބަހުންާ ނުވަތަާ ލިޔުމަކުންާ ރިޝްވަތުދީ،ާ ބޭނުންކޮށްާ ބ ރުެގާ

އެކަމަށް އަދިާ ބައިވެރިވެާ އެކަމުަގއިާ ފޯރުވ ާ ނުފޫޒުާ  1370އެހީތެރިވުމަކީާާާާފަދަޮގތަކުންާ

ކުށެކޭ.ާ)ނ(ާމިމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދަާކުށެއްާކޮށްފިނަމަާއެކަންާ

ބެހޭާލަތަކ އިާކުށްތައްާޓެކްސްއ ބެލުމަށްޓަކައިާއެާޓެކްސްާނެުގމުަގއިާދިމ ވ ާމައްސަ

ާާޓްރައި )ރ(. ހުށަހަޅަންވ ނެ.ާ ޓްރައިބިއުނަލުންާާބިއުނަލަށްާ ަގއިވ ާ )ނ(ާ މިމ އްދ ެގާ

ވ ާމައްސަލަތައްާނުވަތަާކުށްތައްާސ ބިތުެވއްޖެނަމަާއެާކުށްތަކަށްާތިރީަގއިވ ާާލަބައް

 1375ާފަރ ތަށ އިާާޮގތުެގމަިަތީންާއަދަބުާދޭންވ ނެއެވެ.ާމިޮގތުންާއަދަބުާދިނުމުަގއިާކުށްކުރި

ފަރ ތަށް ފައިދ އަށްާާާކުށްކުރިާ ލިބޭާ ފަރ ތަށްާ ބަިއވެރިވ ާ ކުށުަގއިާ ނުވަތަާ

އަދަ ކުށެްއެގާ ާާބުބަލަންވ ނެއެެވ.ާ ހުށަހަޅަނީ. ފަރ ތުެގާާާާ-1ާާ،އަޅުަގނޑުާ ކުށްކުރިާ

މިލިޔަންާރުފިޔ އަށްާވުރެންާކުޑ1ާާާަމ ލިއްޔަތުާނުވަތަާޖުމްލަާކެޕިޓަލްެގާމިންވަރަކީާާ

ާާމިންވަރެއްާކަމަށްވެފައިާޓެކްސްާދައްކަންޖެހޭާމިން ާާލައްކަާރުފިޔ އަށްވުރ1ާާެވަރަކީ

ާ މިންވަރެއްނަމަާ 10000ާކުޑަާ ބޮޑުާ ވުރެންާ އަދަދަކުންާނޫރުފިޔ އަށްާ  1380ންާ

ާާ ާާ-2ޖުރިމަނ ކުރުމ އެކުާޓެކްސްާދައްކަންޖެހޭާފުރިހަމަާއަދަދަށްާޓެކްސްާނެުގން.ާ

ފަ ސ ފުާ ފަރ ތުެގާ ާާކުށްކުރިާ ރުފިޔ އަށްުވރ5ާާެިއދ  ާާާާމިލިޔަންާ 50000ާާދަށްނަމަ

ާާ ނެުގން. ހަމައަށްާ ޓެކްސްާ ޖުރިމަނ ކުރުމ އެކުާ ފަރ ތަކީާާާާ-3ރުފިޔ އިންާ ކުށްކުރިާ

ކުރި މީާާއެފަރ ތުންކުރިާ ލިބޭނެާ ފައިދ ެއއްާ ބޮޑުާ ސަބަބުންާ ހަކަށްވ ނަމަާކުށުެގާ

ނިސްބަތަށް ާާާާއެކަމުެގާ ޓެކްސްާބަލަިއ އަދަދަށްާ ފުރިހަމަާ ދައްކަންޖެހޭާ  1385ޓެކްސްާ

ާާ އަޅުަގނޑ2ާާާާުނެުގމ އެކު ކުރިންވެސްާ އ ދެ،ާ ޖުރިމަނ ކުރުން.ާ ރުފިޔ ިއންާ ލައްކަާ

މި އަޅުަގނޑުާ ބޭނުމަާާދެންނެވިހެންާ ހުށަހެޅުމުެގާ ާާކީއިޞްލ ޙުާ ރ އްޖޭެގާާ، މިހ ރުާ

ހިސ ބުާކިތ ބުާބެލެހެއްޓުމުެގާކަންތައްތައްާހުރިޮގތުންާއެހ ާއަވަހަށްާެއކަންތައްތަްއާާ

މުޅިާ އޭނަެގާ މީހަކަށްވެސްާ ިވޔަފ ރިެއއްކުރ ާ ކުޑަކުޑަާ ެއޅިެގންނުޮގސްާ ހަމައަކަށްާ

ކެޕިޓަލްއަކީާާ އެހެންނަމަވެސް،50000ާާާާޖުމްލަާ  1390ލައްކ2ާާާާަރުފިޔ އަށްވެފައި.ާ
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ޖުރިމަނ ވެސްާނުދެއްކިާާާާންރުފިޔ އި ޖުރިމަނ ކުރުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތުމުންާއޭނައަށްާ

ާާ މަސްދުަވސްާހޭދަކުރަންާޖެހިދ ނެފަދަާޙ ލަތަކަށްާހިނގ ދ ނެތީ.ާދެނ36ާާާްާޖަލުަގއި

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއިޞްލ ޙުކުރަން.ާމިހ ރ17ާާާުއަޅުަގނޑުާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅަނީ

ފޮނު ޕޯސްޓުންާ އޮތްޮގތުންާ ފޮނުވ ނަމަާާާވޭއެމ އްދ ަގއިާ ރަށަކަށްާ ރ އްޖޭެގާ އެއްޗެއްާ

އެހެންނަމަވެސް،21ާާާ ނިންމިދ ނެ.ާ ލިބުނީކަމަށްާ އެފަރ ތަށްާ ތެރޭަގއިާ  1395ދުަވސްާ

ދަށުނާްާ މިމ އްދ ެގާ )ޅ(ާ ވ ނީާ ފޮނުވަންާ އެލިޔުންާ ހުށަހަޅަނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

ޕޯސްޓުންނޭ.ާާމެޕޯސްޓްިެ ރަޖިސްޓްރީންާ ފޮނުވަންވ ނީާ ލިޔުންތައްާ ފޮނުވޭާ ދުވެރިކޮށްާ

ާާާލިޔުމެއްާޙަވ ލުކުރެވެމުންނޭާ.މެއްާއެފަރ ތަށްާރައްދުވީކަމަށްާބެލެވެނީާއެފަރ ތަށްޔުލި

ޙަވ ލުކުރެވެންވ ނެއެވެ.ާާ އެފަރ ތ ާ ސީދ ާ އެއްޗެހިާ ފޮނުވޭާ ޕޯސްޓުންާ ރަޖިސްޓްރީާ

އެހެނާްާ ނޫނީާ ޝަރީޢަތުންާ ބައްލަވ ާ ލިބުނީކަމަށްާ އެފަރ ތަށްާ  1400ޙަވ ލުނުކުރެވިާ

ދޭ އެފަރ ތ ާ އެޅިެގންނުވ ނެ.ާާާާތެރޭއެފަރ ތަކުންާ އަޅުަގނޑުާާާފިޔަވަޅުާ ދެންާ

ާާ އިޞްލ ޙުކުރަން.29ާާާހުށަހަޅަނީ ނަންބަރުާ ެއްއވަނަާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އުންމީދު،އަޅުަގ ާާާާނޑުާ އަދި ވަުގތ އިާ އޮތްާ ލިބިފައިާ ތެރޭަގއ7ާާާިމިކަމަށްާ މިނެޓްާ

ކޮމިޓީާާާާއެމ އްދ ވެސްާާބޭނުންވ ާހުރިހ ާވ ހަކައެއްާނުދެއްކޭތީާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ

އިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވަން.ާާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ މިައށްވުރެންާ ބައްލަވ ާ  1405މަރުޙަލ ަގއިާ

މިހުށަ އަޅުަގނޑުާ ާާއެހެންކަމުން،ާ އިޞްލ ޙު، ާާހެޅިާ 14ާާާާއެއީ މ އްދ އ އި، 17ާާވަނަާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާއަޅުަގނޑުާމިހުށަހެޅ29ާާާިވަނަާމ އްދ ާއަދ28ާާާާިވަނަާމ އްދ އ އި،ާާ

ކޮމިޓީންާާ ރަނަގޅަށްާާބައިޞްލ ޙުތަކަށްާ ިމއަށްވުރެންާ ރިޢ ޔަތްކޮށްދެއްވ ާ އްލަވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ މިބިލުާ އުންމީދުކުރަން.ާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ ހަމަޖައްސަަވިއާ އެކަންތައްތައްާ

 1410ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ށްާބަލައިަގންނަންާތ އީދުކުރަން.ާމަޖިލީހަ

ާ

ާާާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރި ާާމެޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއޮތްންބަރު.ާދެންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވން

ާާމެންބަރަ ކުރިން، އެިެރުވުމުެގާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރާުާށްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އިންނެވީމަާާ ފުރުޞަތާުާައޅުަގނޑުާާވަޑައިެގންނެާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

 1415ާާާއްޔ .ރިޝުކުާފުރުޞަތެއްާއަޅުަގނޑުާއަރުވަން.ާމިނެޓްއިރުެގ10ާއަރުވަން.ާާ

ާ

މިބިލުާާއޮފްާފިނޭްނސްާާމިނިސްޓަރ އެއްފަހަރުާ ައދިާ ވ ޖިބަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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އިދ ރީާާރީާޢަލީާހ ޝިމްާންޑްާޓްރެޜައެ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ މިއީާ މެންބަރުންނަށްާ މިމަޖިލީސްާ ާތަޢ ރަފުކުރުން.ާ

ދ ރީާއޮނިަގނޑުާއެކުލަވ ލުމަށ ިއ،ާނީާޓެކްސްނެުގުމެގާއިވަބިލެއް.ާމިބިލުާއެކުލަވ ފައިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކަނޑަައޅ ާ އުސޫލުތައްާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭާ ޮގތުންާ މަުގފަހިކުރުމުެގާ  1420މިކަމަށްާ

ބަޔ ންކުރ ނެާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑެއްާފެންނ ތީާމިބިލުާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީ.ާމިބިލަކީ،ާާ

ވިާަވރަށްާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާާރެާއޭޝިޔަންާޑިވެލޮޕްމަންޓްާބޭންކްާއެހީަގއިާތަޢ ރަފުކު

ބައެއްާމެންބަރުންާވިދ ޅުިވޮގތަށްާދ އިރ ެއއްަގއިާރ އްޖޭެގާިވޔަފ ރިާވެރިންނ ިއާއަދިާާ

އެނޫންވެސްާތަފ ތުާދ އިރ ތަކ ާމަޝްވަރ ކުރެވިާެއކުލަވ ލ ފައިވ ާބިލެއް.ާމަޖިލީހަށްާ

ބިލަކީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ސަރުކ 2008ާާާާ،މިހ ރުާ މަޖިލީހަށްާ  1425ނާްާރުވަނައަހަރުާ

ާާ އިޞްލ ޙުތައް ހުށަހަޅުއްިވާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހެުގާ ބިލަށްާ 2008ާާހުށަހެޅުއްވިާ

ބިލުާ ލަފަޔ އެކުާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޓީެގާ އިޤްތިޞ ދީާ މަޖިލީހުެގާ ވަނައަހަރުާ

ހު އިޞްލ ޙުތައްާ ޓެކްސްއ ެގނެވިފައިާ ބިލެްއ.ާ ރ ވ ާާށަހެޅިފައިވ ާ ސިޔ ސަތުާ ބެހޭާ

އޮތުމަ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުާާކީހިންުގމަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ާާވަރަށްާ

އެހެނިހެންާ އެއްފަދަާ ޓެކްސްއ ިއާ ނަގ ާ ސަރުކ ރަށްާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ އެއީާ  1430ދެކެން.ާ

ާާ ސިސްޓަމެއް ޓެކްސްާ ހަރުދަނ ކޮށްާ މަސައްކަތްާ ނެުގމުެގާ ކުރުމުެގާާގ އިމުފައިސ ާ

ާާ ޓެކްސް އަދިާ މިއީ.ާ ބިލެއްާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާ މަުގފަހިކޮށްދޭނެާ ުގމ ާނެދަށުންާ

ބަދަލުގައި،ާާ އޮތުމުެގާ ބިލެއްާ އިދ ރީާ ބިލަކ އެކުާ ކޮންމެާ އެކުލަވ ލ ފަިއވ ާ ބެހޭޮގތުންާ

ޓެކްސްާނެުގމ ާބެހޭޮގތުންާެއކުލަވ ލެވިފަިއވ ާހުރިހ ާބިލެްއާއިދ ރީާމަސައްކަތްތައްާާ

ޓެކްސްާާ ެއކިެއކިާ ނަގ ާ ސަރުކ ރަށްާ ދަށުން.ާ މިބިލުެގާ ދ ނީާ  1435ބެލެހެއްޓުމަށްާ

ހިންުގ ޝަހްޞެއްާާާާމ ކަންތައްތަްއާ ޤ ނޫނީާ ަވކިާ ދަށުންާ މިބިލުެގާ ބެލެހެްއޓުމަށްާ

ކަންތައްތަްއާާ ޓެކްސްެގާ އަދިާ އުފެދޭނެ.ާ ނަމުަގއިާ އޮތޯރިޓީާ ރެވެނިއުާ އިންލެންޑްާ

މިޮގތުނާްާ ލިބިދޭނެ.ާ ބ ރުތައްާ ބޭނުންވ ާ އޮތޯރިޓީެގާ މިާ ބެލެހެއްޓުމުަގއިާ ހިންަގވ ާ

އެާ ހޯދައި،ާ މަޢުލޫމ ތުާ ފަރ ތުންާ ދަްއކަންޖެހޭާ ސިއްރުާާފަޓެކްސްާ ރ ތްތަކުެގާ

ޤ ނޫނީޮގތުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ދަްއކަންޖެހޭާ ޓެކްސްާ އަދިާ ހިމެނޭ.ާ  1440ހިފެހެއްޓުމަށްާ

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްާބޭނުންވ ާމަޢުލޫމ ތ އި،ާއެމަޢުލޫމ ތުާ ޢަމަލުކުރ ނެތޯާބެލުމަށްޓަކައިާ

ދެއްކުމަށްާާ ޓެކްސްާ ފަރ ތްތަކުންާ ހުރިާ ނުދައްކަންާ ޓެކްސްާ އެްއކުރުމ ،ާ

ިއވޭޝަންާާޓަބ ރުއެޅުމަށް ޓެކްސްާ ބޭނުމަކީާ މީެގާ ބ ރުލިބިެގންދޭ.ާ ފުރިހަމަާ ކަިއާ

ނުވަތާަާ ޢ ންމުންނަށްާ ެގއްލުންތަްއާ އެއަންނަާ ޭއެގންާ ނުދައްކ ާ ޓެކްސްާ ނުވަތަާ
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ދަށުންާ ޙުދޫދެއްެގާ ވަކިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރަސްއަޅ ާ ެގއްލުންތަކަށްާ އެާ  1445ދައުލަތަށްާ

ޓެ ފިޔަވަޅުއެޅުން.ާ ތެރޭަގއިާ އޮނިަގނޑެއްާ ޤ ނޫނ ިއާކްޤ ނޫނީާ އ އިބެހޭާ ސްާ

ޓެކްސްާާ ބެލުމަށްާ މައްސަލަތައްާ ުގޅޭާ ޓެކްސްއ އިާ އެޅޭާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންާ

ޓެކްސްާާ އުފެދޭނެ.ާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ ޓްރައިބިއުނަލެއްާ ޓެކްސްާ އޮފީހެއް،ާ

ުގޅުންހުރިާ ޓެކްސްއ އިާ އެކިއެކިާ ނިންމ ާ ސަރުކ ރުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ދައްކަންޖެހޭާ

ހި ިމާާތްނިންމުންތަކ އިާ އަދިާ ދަޢުވ ކުރެވޭނެ.ާ ޓްރައިބިއުނަލްަގއިާ މިާ  1450ހަމަނުޖެހޭނަމަާ

ޓްރައިބިއުނަލަށްާާ ބަލ ،ާ މައްސަލަތައްާ ކަނޑ ާ ބެލުމުަގިއާ ޓްރައިބިއުނަލުންާ

ބ ރާުާ ފުރިހަމަާ ނިންމުމުެގާ އެމައްސަލަތައްާ ފެންނަޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުކަމަށްާ

ނެުގމަށްޓަ ޓެކްސްާ މިބިލުަގއިާ ލިބޭނެ.ާ ވަރަށްާާކަޓްރައިބިއުނަލަށްާ އިދ ރީޮގތުންާ ިއާ

ިގނަާކަންތައްތައްާރަނަގޅުކުރުމަށްާއިސްކަންދެވިފަިއވ ނެ.ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާ

 1455ޚިޔ ލުފުޅ އެކުާބިލުާެގނެވޭާބަދަލުތަކ އެކުާޓެކްސްާނެުގމ ބެހޭާއ ާއިދ ރީާއޮނިަގނޑުާ

ެގންނަންޖެާ ބިލަށްާ ބަލ ،ާ މައްސަލަތައްާ ދިމ ވ ާ އިދ ރީޮގތުންާ ާާހޭާތަޢ ރަފުކުރުވ ،ާ

ދެކެން.ާ ރަނަގޅުޮގތެްއކަމުަގއިާ އެންމެާ ބަލ އިރުާ މިަވުގތަށްާ ެގނައުމަކީާ ބަދަލުތައްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 1460ާއ ދެ،ާޓެކްސްާނެުގުމެގާއިދ ރީާާ.وبركاتهާهللاާورحمةާعليكمާالسالم `.ާާމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ބެހޭޮގާސިޔ މްާމުޙަްނމަދުާ މަތުބިލ އިާ ފ އިތުވިާ ކުރީަގިއވެސްާ މީެގާ ިގނަާާންާ ވަރަށްާ ާޖިލީހުަގއިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަދެްއކެވި.ާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ އިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިބިލުާމިހ ހިސ ބަށްާއ އިރުަގިއވެސްާމިބިލުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާާ

އަާ އެބަހުރި.ާ ބިންަގލެއްާޅުކަންތައްތައްާ ކަމަކަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ ަގނޑުާ

ތެދުޮގތުަގއިާ ދިޔަސްވެސްާ ކެއްޗ ހިސ ބަށްާ ވ ންޖެހޭނީާ ބިންގ ާ އެާ  1465އަޅ އިރުަގއިާ

އޮންނަާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބިންގ ެވެގންދ ނީާ އެާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ބިންަގލަކަށް.ާ ހުންނަާ

މިޮގތު އ ދެ،ާ ޮގތެއްެގމަތީން.ާ އަންނަާ ނުމަންފ ާ ބަލ ލ އިރުާންމަންފ އަށްވުރެާ ާ

ހޮވުންާ މެންބަރުންާ ބޯޑުެގާ އުފައްދ ާ ހިންުގމަށްާ އޮތޯރރިޓީާ ރެވެނިއުާ އިންލެންޑްާ

މިހ ރުވެސްާ މިދަންނަވ ލީާ އެހެންާ މުއްދަތަކަށް.ާ ވަކިާ ފެންނަނީާ ރަނަގޅުކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޢައްޔަންކުރަމުންާ މުޢައްސަސ ތަކުެގާ މުސްތަޤިއްލުާ  1470އެހެންވެސްާ

ާާ ާާާާއަހަރުެގ5ާާމިެގންދަނީ އެ ޢައްޔަންކުރުނ5ާާާާްމުްއދަތަކަށް.ާ މުްއދަތަކަށްާ އަހަރުާ
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އެތަްއާާ ކިޔަވ ާ ރ އްޖޭެގާ މުސްތަޤުބަލްަގއިާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމުަގއިާ

ކުދިންނެއްާރ އްޖެއިންާބޭރުަގިއވެސްާމިހ ރުާކިޔަވަމުންއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކުދިންާާ

ޔ ާއެކަަމށްާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާާއްކިޔަވަިއެގންާައއުމަށްފަހުަގިއެވސްާއެާމޮޅުާނޫނި

ހަމައެއ އެކުާާ ދެންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރ ތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެކަމަށްާ  1475ފަރ ތްތައްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނަންތައްާ މެންބަރުންެގާ ބޯޑުާ ފަރ ތުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ެއދޭާމީހުންެގާތެރެއިންާ ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަންވ ނީާޢ ންމުކޮށްާއިޢުލ ންކޮށްާއެކަމަށްާ

ޓެކްސްާާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ މީހުންާ ޤ ބިލުާ އެންމެާ އެކަމަށްާ

އެޕީލްކުރުމަށްާއުފައްދ ާޓްރަިއބިއުނަލްެގާމެންބަރުންވެސްާޢައްޔަންކުރަންާފެންނަނީާ

އަދިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދުމަށްފަހުގައިކަންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ  1480ރައްޔިތުންެގާ

ހޯދު މެންބަރުންާ ކުރުންާާމަޓްރައިބިއުނަލްާ އިޢުލ ންވެސްާ ޢ ންމުކޮށްާ ށްާ

ާާ ބިލުެގ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބުނ ޮގތުނ6ާާާްމުހިންމުކަމުަގއިާ މ އްދ ާ ަވނަާ

އޮތޯރިޓީެގާާ ރެވެނިއުާ އިންލެންޑްާ ޢިނ ޔަތްތައްާ މުސ ރައ އިާ މެންބަރުންެގާ ބޯޑުެގާ

ވަނ8ާާާާަާާބަޖެޓުންާމިނިސްޓަރަށްާކަނޑައަޅަންވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިރު،ާބިލުެގ

އިނ ޔަތްތަްއާާ މުސ ރައ އިާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަންާ ބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ރ(ާ  1485މ އްދ ެގާ

މިފަދަާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުންނޭ.ާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީާ

ކަނޑަައޅަމުންާ ޢިނ ޔަތްތައްާ މުސ ރައ އިާ މުޢައްސަސ ތަކުެގާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ

ޢިއްޒަތް މިާ މިެގންދަނީާ މިބޯޑުެގާާތެމިހ ރުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީހުން.ާ ރިާ

ިމާާ ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ކަނޑައެޅުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މުސ ރަވެސްާ

ހިފެހެއްޓުމަށްާާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ސަލ މަތީާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ ބަެއއްކަހަލަާ  1490ހަމައެއ ެއކުާ

ާާ މަޖިލީހުން ރަްއޔިތުންެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަބުނޭ.ާ ބިލުަގއިާ ޅުަގނޑުާާއަމިާ

ފެތުރުމުެގާ ހޯދުމ އިާ މަޢުލޫމ ތުާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ސަރުކ ރުަގއިާ ަގވ އިދެއްާ މީެގާ މިހ ރުވެސްާ އަންނ ނެ.ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ

ކުރިއަށްެގންދިއުމަކީާާ މިކަންތަްއާ ފުށުނ ރ ނެޮގތަކަށްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ

ކަމެއްކަމުގައި ވަރަށްާާާމުހިންމުާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ  1495އަޅުަގނޑުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާޓެކްސްެގ34ާާާާކަންބޮޑުވ ާމައްސަލައެއްާއެބަޮއވޭ.ާެއއީާބިލުެގާާ

ޮގތުަގިއާާ ޓެކްސްެގާ މަރުޙަލ ަގއިާ ޝަރީޢަތުެގާ ހޯދުމުެގާ ފައިސ ާ ލިބެންވ ާ ޮގތުަގއިާ

ނުވަ ނޫންކަމަށްާ އަދަދެއްާ ރަނަގޅުާ އަދަދަކީާ އަދަދ މެދުާާާތަދައްކަންޖެހޭާ ެއާ
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އިސްތިޢުނ ފަށްާ ބަލައިދިނުމަށްާ އަލުންާ އެމައްސަލަާ ނުވަތަާ އިޢުތިރ ޟްކުރ ކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ނުވ ނެއެވެ.ާ ޤަބޫލުކޮށްެގންާ ކޯޓުންާ ދަުއވ ާ ކުރ ާ  1500ހުށަހެޅުމަށްއެދިާ

ޮގތުަގއިާާ މިނިވަންާ ވަރަށްާ ކޯޓުތަކަކީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެބަޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާާއަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކޯޓުތަކެއް.ާ ބޭނުންވ ާ ހިންަގންާ

ކޮންެމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވެސްާ ޖުމްހޫރީާ ިމއޮތްާ އުފައްދ ފައިާ

ޝަރީއަތުެގާާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ޙައްޤެއްާ ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތަކަށްވެސްާ

މަްއސަ ފޮނުވ ފައިވ ާ ޝަރީޢަތަށްާ ނޫނިްއޔ ާ އެްއވެސްާާލަމަރުޙަލ ަގއިާ  1505އަކަށްާ

އަދިާާ ބަލައިަގންނ ނެާ ޝަރީޢަތަށްާ އަދިާ ފޯރުވ ާ ބ ރުާ ނުފޫޒ އިާ ފަރ ތަކަށްާ

ބަލައިނުަގންނ ނެާމައްސަލަތަކެއްާއެާނިންމުމުެގާެއއްވެސްާބ ރެއްާކޯޓުތައްާފިޔަވ ާާ

ދަންނަވަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ލިބިެގންނުވ ނެާ ފަރ ތަކަށްާ އެްއވެސްާ އެހެންާ

ވަރަ މިީއާ އިޞްލ ޙުާާށްއެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންތައްާ މައްސަލަެއއް.ާ ބޮޑުާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ  1510އެބަާ

މަސައްކަތްކުރ އިރުަގިއާާ ފ ސްކުރުމަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ފ ސްކުރަމުންދ އިރުަގއިާ

ޤައުމުތަކުަގއި ކުރިއަރ ފައިހުރިާ ދުނިޔޭެގާ ިވސްނަންޖެހެނީާ ޓެކްސްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިނިސްޓަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލަމުންދ ޮގތް.ާ ެއކަންތައްާ އެމީހުންާ ނަަގމުންދ ޮގތް.ާ

ބަެއއްާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ އެކުލެވިެގންާ ބަޔަކ ާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ބޭރުެގާ މިއީާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ބިލުެގާާ މިާ ބިލެްއކަމުގައި.ާ ެގނެވުނުާ ވ ހަކަދެކެިވެގންާ  1515ވިޔަފ ރިވެރިންނ ވެސްާ

ބަ ޓެކްސްާލ އުސޫލެްއެގޮގތުންާ މިާ އެއީާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިާ ނަމަާ

ބިންގ ާާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ އެާ ނިންމުމަކީާ ކަންތައްތައްާ އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެޅުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެްއވެސްާޤައުމެްއަގިއ،ާާ

އެޤައުެމއްާ ހިންޭގނީާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ ޤައުމެއްާ ނިޒ މެްއާާާާެގއެްއވެސްާ ޓެކްސްާ

އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ މިޮއތީާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1520އައިސްެގން.ާ

ނިޒ މުާ މިާ ނިޒ މެއް.ާ ޓެކްސްާ ނުރައްކ ތެރިާ ނޯންނ ނެފަދަާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

މ ތްވެެގންވ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުވ ލަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފައިދ އަކުން ނުލިބޭާ ދޭކަށްނޯވޭ.ާާާާއިސްލ މްދީނުަގިއވެސްާ އެްއޗެއްާ ެއްއވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ނަގައިެގންާ ރެންޓްާ ބޮޑެތިާ ތަންތަނުންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދުނިޔެއަށްާ މަްއސަލަތައްާ ބޮޑެތިާ ިއޤްތިޞ ދީާ ެގއްލުންތަކ އިާ  1525ބޮޑެތިާ
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ކުރިމަތިވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެބަާމަޖުބޫރުކުރެވޭާސަރުކ ރަށްާދައްކަންޖެހޭާާ

ނެތިެވސްާާާާޓެކްސް މަންފ އެއްާ ފައިދ އެްއާ ފަރ ތަކަށްާ އެްއވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ

އިސްލ މްދީންވެސްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީކީާ ދައްކަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ

ހުއްދަކުރ ކަމެއްނޫން.ާއަދިާމިީއާއެްއވެސްާއިޤްތިޞ ދީާމ ހިރަކުވެސްާއަދިާދުނިޔޭެގާ

ބިނ ކުރާ  އިޤްތިޞ ދުާ ެއއްވެސްާ ޤައުމަކުންވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ނެާާާއެްއވެސްާ  1530ބަޔަކުާ

އެްއޗެއްނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާމިފަދަާޓެކްސްތައްާނަަގއިާއަދިާިމއީާޕްރޮފިޓުންާޓެކްސްާާ

ބަލ ާާ ޤ ނޫނެއްާ ޓެކްސްެގާ ނޫނިއްޔ ާ ަގވ އިދަށްާ ޓެކްސްެގާ މިާ ނެުގމ އިާ

ވިސްނަންޖެހޭ.ާާ ކަންތަްއތަކަށްާ މިބުނެވިދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ސްކުރ އިރުަގއިާ

ދުޢ އަ މ ދަމ އެްއާާާާކީާއަޅުަގނޑުެގާ ފަހިާ މިއަދަށްވުރެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

 1535ާ.وبركاتهާهللاާورحمةާعليكم ާالسالم ުވން.ާސުބްޙ ނަހޫވަތަޢ ލ ާދެއްކެާهللاާ

ާ

ޓެކްސްާާާިވލުފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަްއސަލ މުޢަލައިކުމް.ާ ާ.`ާ
ޢިްއޒަތްތެރިާުގނެާާާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ހުށަހެޅުއްވީތީވެާސަރުކ ރަށްާއަދިާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ މ ބެހޭާއިދ ރީާ

މިއަދުާާ މިއީާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ަވރަށްބޮޑަށްާ މިނިސްޓަރަށްާ ފިނޭންސްާ

ބިލެއްކަމަށްާާ ބޭނުންވެފަިއވ ާ އަދިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިޤައުމަށްާ  1540އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ މަޖިލީހުެގާންއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސްާ

ދިވެހިާ އަދިާ ރައްޔިތުންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މެންބަރުންާ

ސަރުކ ރުންވެސްާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއްާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުެމންާވަކިާނަެމއްކިޔ ފަިއާާ

މުޢައްސަސ ެއްއާާ ަވކިާ މިކަމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކިޔ ފައިާ އައި.އ ރު.އޭާ

ހިންގ އިރުަގިއާާޑަކަނ މިކަންާ ދަށުންާ މިނިސްޓްރީއެްއެގާ ަވކިާ  1545އަޅ އިރުަގިއ،ާ

މިކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެބަާ ވިސްނަންޖެހޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިޮގތަށް.ާާ ކުރެވިދ ނެތޯާ ޮގތެްއަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ އެންމެާ ކަންތައްތައްާ މިއުޅޭާ

ޤަބޫލެއްނު އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުާ މުޢައްސަސ ެއއްޮގތުަގިއާާކުއެޮގތަށްާ މިނިވަންާ ރެވޭާ

މަސައްކަތްާާ މިއުޅޭާ މިކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ އޮވެެގންާ މިތަންާ

އަޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމަ،ާ ކުރެވިދ ނެކަމަކަށް.ާ މިކުރަންއުޅޭޮގތަށްާ  1550އަޅުަގނޑުމެންާ

ޖަވ ބުވެސްާ މިއަށްާ ބޭނުންާ ދަންނަވަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ަގނޑުާބޭނުން.ާކުރިއަރ ފައިާއޮތްާޤައުމުތަކުންާޓެކްސްާނިޒ މުާތަޢ ރަފްކޮށްފައިާޅުއަ
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ދ އިރ ެގާާ މީދޫާ ދެންމެަގއިާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާ ކުރަނީާ މިކަންާ ޤައުމުތަކުންާ އޮތްާ

ާާ މެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަކުނ5ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މްާވިދ ޅުެވއްޖެ

މ5ާާަނޫންނަމަާާ އަދިާއްމެންބަރުންެގާ ނަމެްއކިޔ ާ ކޮންެމވެސްާ އެކުލެވޭާ  1555ޗަށްާ

މައްޗަށްާާ އެބޭފުޅުންެގާ ޮގތަކަށްވީނަމަވެސްާ ކޮންމެާ ނަމަވެސްާ މުޢައްސަސ އަކަށްވީާ

އެކުލެވޭާމުޢައްސަސ އަކުންާިމކަންާކުރުންާމުހިންމޭ.ާވަރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއްާ

މިކަން އެޮގތަށްާ ެއއީާ ެއޮގތަށް.ާ ތ އީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މިޖެހެނާީާކުއެއީ.ާ ރަންާ

މިތިބީާ މައިދ ނުަގއިާ ސިޔ ސީާ މިއަދުާ ނުކުރިޔަސްާ ޤަބޫލުކުރިޔަސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަދިާ ވަދެ.ާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ މިތިބީާ  1560ސީދ ޮގތުންނ އިާނުސީދ ޮގތުންާ

ވިޔަފ ރިވެރިންނަކީާސިޔ ސީާާ ބޭރުމަތީަގއިވެސްާމަސަްއކަތްކުރ ާ ވަދެާނެތްނަމަވެސްާ

ުގޅު ޑްރ ފްޓްކުރެވިފަިއާާންމައިދ ނ ާ މިހ ރުާ ބިލުާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ މީހުން.ާ ހުރިާ

އެބަޖެހޭާ ލިޔުމެއްާ ފޮނުވ ާ ޝަރީޢަތަށްާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ ީމަގއިާ އޮތްޮގތުންާ

ހިތ ނުވ ާ އޭނަާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ޤ ޟީާ ޮގތުަގއިާ ހެއްކެްއެގާ

ދީފ ނެ. އޭނަާ އަނިޔ އެްއވެސްާ ކޮންމެފަދަާ ާމީހަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ  1565އެއީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ަމޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ިމއީ.ާ ކަމެއްާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ބ ރެއްާ މިފަދަާ ދޭތެރޭގައި.ާ މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަާ ވިސްނަންޖެހޭާ މެންބަރުންާ

ހިތ ނުވ ާާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮންނަާ ެއއިރެްއަގއިާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އަތްމައްޗަށްާ ބައެްއެގާ

ޢަމަލުކުރަންާކުމީހަ ހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހަކ ާ ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭާ ާ،

 1570އަޅުަގނޑުމެންާބިލެއްާފ ސްކޮށްފައިާދޭންވީތޯ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހާޭާ

ޢިލްތިމ ސްކުރަނާްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެއް.ާ

ާާ އެޓަރނީ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިންނެވި.ާާޖެއަދިާ އެބަާ ވަޑައިެގންާ މިއަދުާ ނެރަލްވެސްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ފެނިެގންދަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއަދުާ ޮގތަކަށްާ ހިތްޕުޅުހެޔޮާ ވަރަށްާ

ހިތްހެޔޮކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ މިވ ހަކަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ސަލ މަތްތެރި ޙިމ ޔަތ ިއާ އެންމެންެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ  1575މ އިާކަބަލައިަގނެާ

ރައްކ ތެރިކަމ އެކުަގއިާމިބިލުާިއޞްލ ޙުތަކެއްާެގނެިވެގންާފ ސްކުރެިވއްޖެކަމަށްވަންޏ ާާ

އ ދެ،ާާ ހ ސިލްވެެގންދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޤްޞަދުާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަލަށްާކުރ ކަެމއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުންނ ނެާފަށައިަގންނައިރުާާ

ންތައްތަކެއްާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަނާްާކަދަތިާއުނދަޫގާާ
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ބެއްލެީވާާ މިންވަރަކަށްތޯާ ކިހ ާ މިނިސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ މިއަދުާ  1580ބޭނުންާ

ކުރެވެންާމިއުޅެނީ.ާާ މިކަންތައްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާރަނަގޅުޮގތަށްތޯާ

ާދިުއންތޯާރަނަގޅީ.ާމިހ ރާުާއިޓެކްސްާނިޒ މަކަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާކުޑަާއ ބ ދީެއއްގަާ

ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ ކަސްޓަމްަގިއާ އަދަދަކަށްާ ހިތަށްއެރިާ މިއޮތްޮގތަށްާ

މިއީާ ހަދ ނީތޯ.ާ ނަގ ޮގތަށްާ ލ ރިާ ފ ސްކޮށްލަިއެގންާ ބިލުާ ހިތަށްއެރިޮގތަކަށްާ

އެންެމާާ ވ ހަކައެއް.ާ ދަްއކަވ ާ ބޭފުޅުންާ ވަރަށްިގނަާ ައިއސްާ ފަހަކަށްާ  1585އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއއްާލިބެނީާޓުައރިޒަމުންނޭ.ާދެންާއެންމެާބޮޑުާއ މްދަނީއެްއާމިހ ރުާނީބޮޑުާއ މްދަ

ސަރުކ ރަށްާލިބެނީާކަސްޓަމުންނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާ

މިއީާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ތަޖުރިބ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ

މުހި ވަރަށްާ އިޤްތިޞ ދ އިާ ވ ހަކަާންއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމެއްެގާ ުގޅުންހުރިާ މުާ

މިކަންާމިއޮތްޮގތުނާްާ  1590އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާދައްކަމުންާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާ

ހަމައެކަނިާމިާކަނޑައަޅ ާމިާއިދ ރ ެއއްާނުވަތަާމިާމުޢައްސަސ އެްއަގއިާމިދެންނެވިާ

މިޖެހެނީ މަސައްކަތްކުރަްއވަންާ ކޮމިޝަނަރާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ާކުރިންާ

މިނިސްޓަރުާ ސިޔ ސަތެއްނޫން.ާ ސަރުކ ރުާ ދަށުން.ާ ސިޔ ސަތުެގާ މިނިސްޓަރުެގާ

ސަރުކ ރުާ މިޖެހެނީ.ާ މަސައްކަތްކުރައްވަންާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތެްއެގާ އަންަގވ ާ

ޢަމަލުކުރައްވ ކަށްާާ ޤ ނޫނަކުންވެސްާ ނުޖެހޭ.ާ ބޭނުންކުރަްއވ ކަށްާ  1595ސިޔ ސަތެްއވެސްާ

ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއޮންނަނީ.ާ އެޮގތަށްާ އޭތިާާމ ނުޖެހޭ.ާ އެީއ.ާ ނަކުރެވޭޮގތްާ

ރަނަގޅުކޮށްލ ނެކަންނޭނެގާައދިާޔަޤީންާމިބޭފުޅުންާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އެހެންވީަމ،ާާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ އިރުަގއި.ާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ އަދިާ މިނިސްޓަރުާ

ދެލަްއކަާާ އެބައޮތްާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ޖޫރުމަނ ާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ މިކަހަލަާ

މުވަްއޒަފުންާއެތަންތަނ ބެހޭާއިޤްރ ރެއްަގިއާާރު މިތ ާމަސައްކަތްކުރ ާ  1600ފިޔ އިން.ާއަދިާ

ހުންނަާ ހިފެހެއްޓިފައިާ އެތަނުަގއިާ ސޮއިކުރުމަށްފަހުަގއިާ މުވަްއޒަފުންާ އެާ

ާާ ބޭރުކޮށްފިކަމަށްވަންޏ  ޖޫރުމަނ ކުރ 50000ާާާާމަޢުލޫމ ތުތައްާ އެމީހުންާ ރުފިޔ އިންާ

ހަމަ އެމީހުންާ އެބައޮތް.ާ އެމީހުންގާެާއެވ ހަކަާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ ޖޫރުމަނ އެއްނޫންާ ކަނިާ

އަދަބުތައްެވސްާާ އެހެންާ އެނޫންާ އަދިާ އަރުވ ލުމ ާ ޖަލަށްލުމ ،ާ މައްޗަށްެވސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވ ހަކަާ ޤައުެމއްެގާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ މިދައްކަނީާ  1605އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ

ލިޔެކިޔުން ހިސ ބުތަކ އިާ ިވޔަފ ރިވެރިެއއްެގާ އެްއާ އަނެއްާާތަމިދަންނަވަނީ.ާ ްއާ



 60 

ބައްޓަންކުރެވިފައިާާ ކަންތައްތައްާ އެތެރޭާ އެތ ާ ދެޭވޮގތަށްާ އަތްމަްއޗަށްާ ވިޔަފ ރިޔަކުާ

ކޮށްފި ކަެމއްާ އެފަދަާ އެހެންވީަމ،ާ ދޭތެރޭާާާާއޮެވެގންނުވ ނެ.ާ ފިޔަަވޅުާާީމހަކ ާ

މީހުން،ާާ ދޭާ ޓެކްސްާ ޖެހޭނީާ ފ ހ ަގކުރައްވަންާ މިބިލުަގއިާ ހަމައެކަނިާ އަޅަންޖެހޭނެ.ާ

 1610އެމީހުންނަށްާބޮޑުާއަދަބުދީާއެމީހުންާހައްޔަރުކުރ ާވ ހަކަެއއްނޫން.ާާާ.ވިޔަފ ރިވެރިން

ޮގތަށާްާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ އެފަރ ތްތަކުންާ ވ ޖިބުތައްާ ފަރ ތެއްގެވެސްާ ހުރިހ ާ

އަޅ ނެާާ ދޭތެރޭަގިއާ އެފަރ ތްތަކ ާ މިބިލުަގއިާ ވަންޏ ާ އަދ ނުކުރެިވއްޖެކަމަށްާ

ާާ ކަނޑައެޅިފައި ކަންތައްތަކެްއާ މިހެންާއޮފިޔަވަޅުތަކަކ އިާ އަޅުަގނޑުާ ންނަންޖެހޭނެ.ާ

ކަންތައްތަކެްއވެސްާާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިބިލުންާ މިދެންނެވީާ

 1615ފ ހަަގކުރެިވެގންާހިނގައްޖެ.ާައދިާމިބިލުންާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއވެސްާާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ހިނގައްޖެ.ާ ފެނިެގންާ

ވ އިރުަގއިާާޑުއަޅުަގާނ ާ ކަމަކަމަށްާ ުގޅުންހުރިާ މިހ ބޮޑަށްާ އިޤްތިޞ ދ ިއާ މެންެގާ

ވިސްނ ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފ ސްކުރ އިރުަގިައިާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ

އަލިއަާ ޤަބުލުކުރެވޭާާޅުވ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތައްތަކެްއކަމަށްާ ލަންޖެހޭނެާ

މިދަން އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަޭއާ ހަިަމައެއ ެއކުަގއި،ާާނަކަންތައްތަކެއްެގާ  1620ަވނީ.ާ

އ މްދަނީއެއްާާ ބޮޑުާ އ މްދަނީންާ ރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ ރަށްާލިބިެގންާއެބަދޭާމިއަދުާމިނަގ ާޑިއުޓީން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާޑިއުޓީާ

ތޯާާށްނެުގންާހުއްޓ ލުމ ުގޅިެގންާދެންާއަންނ ނީާކޮންކަހަލަާބަދަލުތަކެއްތޯާކިހ ވަރަކަ

މިނިސްޓަރާމިކަމުެގާރިސަރޗްާހެއްދެވީ،ާކިހ ވަރަކަށްތޯާމިކަންާތަޙުލީލުކުރެްއވީ،ާާ

މިޤައުމަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހޯއްދެވީ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ މިކަމުަގއިާ  1625ކިހ ވަރަކަށްތޯާ

މިވަުގތަށްާއެންމެާރަނަގޅުޮގތަކީާޓެކްސްާނެުގންތޯާނޫންނަަމާމިހ ރުާމިއޮތްާޮގތަށްާާ

ާ ބޭއްވުންތޯ.ާ ޙައިސިްއޔަތުންާހަމިކަންާ ިވޔަފ ރިވެރިެއއްެގާ ޔަޤީނޫންވެސްާ މަާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަމަށްާެވްއޖިއްޔ ާމީެގާއެންމެާފެއަރާެއންމެާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާާ

ަގޑިޖެހެންޏ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ އިމުކުރުން.ާ މިތ ާ ނިޒ މެއްާ ޓެކްސްާ ވ ނީާ

ބެހޭޮގ މިބިލ ާ އަޅުަގނޑުާ އަންގ ލަދެއްވ ތި.ާ ރައީސްާތުއަޅުަގނޑަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1630ންާ

އޮތީާާ ދެއްވ ފައިާ ބިލަކާ 7ާާމިއަށްާ ބޮޑުާ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިނެޓް.ާ

ާާ ހީވަނީ ަވުގތުކޮޅެއްހެން.7ާާާާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދަްއކަންާއަޅުަގނޑަށްާ ކުޑަާ މިނެޓަކީާ

ާާ ބައްދަލުވުން މިކޮމިޓީާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ަގޑިތަކުަގއިާއެހެންނަމަވެސް،ާ އޮންނަާ
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މެން އެތަނަށްާ ޚިޔ ލަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ވަޑައިެގންާ ބަރުންާ

 1635މަޝްވަރ ދެވިދ ނެާއަދިާނޯޓެްއެގާޮގތުަގއިާއެދިމ ލަށްާފޮނުވިވެސްދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

އަދިާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ވިސްނުންާ ބަެއްއާ ިއޞްލ ޙުތައްާ ބައެއްާ

ދި ދިރ ސ ކުރަމުނާްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަާ މިކަންާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ޤަުއމީާ ވެހިާ

ނޫންނަމާަާ ލަފާ  ދޭންޖެހޭާ މިނިސްޓަރަށްާ އަދިާ ެގންދަން،ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ބަލަމުންާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިޮގތެއްާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަޖިލީހަށްާ

ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންާ މިވަުގތުާ ިމއީާ އެހެންވީމަ،ާ އެކަށީެގންވ ާާާާެގންދަން.ާ  1640އެންމެާ

މިކަނާްާ ފެނިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ މެންބަރުންނަށްާ މިމަޖިިިލީހުެގާ ކަމެއްކަމަށްާ

އޮތާްާ މިހ ރުާ އިޤްތިޞ ދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިކަންާާ ެވއްޖިއްޔ ާ މިކަންކުރަންޖެހޭކަމަށްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ދަނޑިވަޅުަގިއާ

ހަ ކުރ ނަން.ާ ރަްއޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންާ އެބައޮތްާ މީަގިއާ މައެއ އެކުަގއި،ާ

ހަމަާާ މިއީާ މިކަން.ާ މިކަންާ ހޭލުންތެރިކުރަން،ާ ވިޔަފ ރިެވރިންާ  1645ހޭލުންތެރިކުރުމ އިާ

ކުރ ނީާ މިކަންާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ބޭނުންވ ކަމެއް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ާމިާޓެކްސްާނެުގމުެގާއަޅުަގނޑުމެންާމަުގމައްޗަށްާދޫކޮށްފައިތިބޭާކޮންކަހަލަާބައެއްތޯާ

ެވއްޖިއްޔ ާާ ބޭނުންެވއްޖެކަމަށްާ އެބޭފުޅުންާ އަިމއްލައަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ނިޒ މުަގއި.ާ

ބ ރުވެސްާާ ކުިުރުމުެގާ ދަޢުވ ެއއްާ ނުބަިއާ މަްއޗަށްާ މީހަކުާ ތުހުމަތެއްަގިއާ

ކިހ ވަރަކަށްތޯާާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ދެއްވ ފައިާ  1650އެބޭފުޅުންނަށްާ

ާވަޑައިަގންނަވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާާމުސްތަޤިއްލުވެ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: ާރިޔ ސަތުންާ މެންބަރުންެގާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސަރުކ ރުންާާ ޖަވ ބުދެއްވުމަށްާ މިބިލަށްާ ދަންނަވ ލަން.ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

ފައި ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލު،ާވަޑައިެގންއިނެންވީާ އެހެންވީމ ،ާ މިނިސްޓަރ.ާ  1655ނ ންސްާ

މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަްއވ އިރުާ ސ ފުކޮށްލެްއުވމަށްާ ކަންތައްތަްއާ

މިއަރުވަނީާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އަމ ޒުކުރެއްވުންާ އެސުވ ލުތައްާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ

ވަރަޙްމަތުާންބަރުާނ ޒިމްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާهللاާ`.ާ އ ދެ،ާ  1660ާވަބަރަކ ތޫ.ާ



 62 

ޒަމ ންތަކެްއާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެތައްާ އަހަރުތަކެްއާ އެތައްާ ހިނަގމުންދ ތ ާ މުޢ މަލ ތްތައްާ ވިޔަފ ރީެގާ

ޓެކް ނެުގމަށްޓަިަކައިާ ޓެކްސްާ ވިޔަފ ރިންާ އިދ ސްވެއްޖެ.ާ ބިލެއްާނެުގމ ބެހޭާ ރީާ

ފިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިމަޖިލީހަށް،ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މިނިސްޓަރަށްާ

ނަަގމުންާ ޓެކްސްާ އަތުންާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ މިވަނީާ އަހަރުތަކުަގއިާ  1665މިވޭތުވެދިޔަާ

އެހެންނަމަވެސް ފައިދ އިންާާޮގސްފައި.ާ ވިޔަފ ރިންާ ފ ސްެވާ ބިލެއްާ އިދ ރީާ މިފަދަާ ާ،

ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާބިލެއްާމިމަޖިލީހަށްާއައިސްާއެބިލުާފ ސްެވއްޖެނަމަާދެންާޓެކްސްާ

އުސޫލެްއެގާާ އެހެންކަމުން،ާ ފައިދ އިންވެސް.ާ ވިޔަފ ރީެގާ ސީދ ކޮށްާ ނެެގމުންދ ނެާ

ތ އީދުކުރަން ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ މިބިލަށްާ ައޅުަގނޑުާ މިފަދަާޮގތުންާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ާ.

ދިވެހިރ އްޖެާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދ އިރުަގއިާ ތަޢ ރަފްވެެގންާ ރ އްޖެއަށްާ  1670ޓެކްސްއެިެއްާ

އެބަާާ ހިތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ މިސުވ ލުާ ތައްޔ ރުވެފައިތޯާ ކަމަކަމަކަށްާ މިފަދަާ މިއޮތީާ

ދެކެންާ ކުރީއްސުރެާ އަހަރުތަކެްއާ އެތައްާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުފެދޭ.ާ

ރ އްޖެާސްރީލަންކ  ވިޔަފ ރިވެރިންާ ފޮނުވ ާ މުދ ާ ރ އްޖެއަށްާ އިންޑިއ އިންާ އިން،ާ

ޖީބުަގއިާ މަންޒަރު.ާއެމީހުންާ ކަލެކްޓްކުރަންާއުޅޭާ ޕޭމަންޓްތައްާ އެމީހުންެގާ އައިސްާ

 1675ޖައްސަވ ފައިާއޮތިއްޔ ާއެއޮންނަނ10.6ާާާާީެގންުގޅޭާކުޑަކުޑަާޕޮކެޓްާނޯޓްާފޮތެއްަގއިާާ

ާާ،ާމ10.60ިޑޮލަރުާޖައްސަވ ފައި.1060ާާާާ ޑޮލަރުާއިޝ ރ ތްކުރަނ1060ާާާާްއޮންނަނީ

އަޅުަގނޑަށްާާ މިއިންާ އެހެންކަމުން،ާ ޖެްއސެވުމެއް.ާ އޮންނަާ ޖައްސަވ ފައިާ

އެޮގތުންާާ އެބަދ ކަން.ާ މަކަރުހަދަމުންާ ޓެކްސަށްާ އެފަރ ތްތަކުންެވސްާ ދޭހަވެެގންދަނީާ

ފެށުމުންާ ޓެކްސްނަަގންާ ރ އްޖޭަގިއވެސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ

 1680ފ ރިވެރިންެގާފަރ ތުންާމިފަދަާކަންތައްތަކެއްާފެނިެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއެބޭފުޅުންާާވިޔަ

އުނިކޮށްލ ާ އެކައުންޓްތަކުންވެސްާ ބެންކްާ އެބޭފުޅުންެގާ އަދަދުތައްާ އެއުނިކޮށްލ ާ

ފަށ ފައިވ ނެ.ާ ޖަމ ކުރަންާ ބޭންކްތަކުަގއިާ ހުރިާ ބޭރުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ އެފައިސ ތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހޯދަނާްާާާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ،ާމިއަދު

،30ާާރުފިޔ އަށްާލިބޭއިރުަގިއާއެޑޮލަރުެގާައުގ14ާާ،15ާާާާއުދަޫގވެެގންާިމއުޅޭާޑޮލަރުާާ

 1685ރުފިޔ އަށްާއަރަިއެގންާނުދ ނެބ އޭާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގިއާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއ ދެ،10ާާާާ

ބިލުެގާާ ބަލ ލ އިރުާ އ4ާާަމިބިލަށްާ މ އްދ ަގއިާ ކޮމިޝަނަރާާވަނަާ ިއ.އ ރު.ޭއެގާ

މަޢުލޫމ ތުާ މިލްކިްއޔ ތ އިބެހޭާ މުވައްޒިފުންެގާ ެއންމެހ ާ ައއި.އޭރު.ޭއެގާ ޖެނެރަލްއ އިާ
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ލަފ ދިނުނާްާ މިނިސްޓަރަށްާ ހެދުންާ ަގވ އިދުތައްާ ބޭނުންވ ާ އެކަމަށްާ ދިރ ސ ކުރުމ އިާ

ފަދަާާއެބައޮތްާމިބޯޑުެގާމަސްޢޫލިްއޔަތުާތެރޭގައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަނޑަެއޅިެގންާއެ

 1690ަގވ އިދުތަކެއްާހަދަންޖެހޭނެާވ ހަކަާބިލުެގާއެްއވެސްާހިސ ބެްއަގއިާއިޝ ރ ތްކޮށްފަިއާާ

ގައި،3ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(9ާާާާނެތީތީވެާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާހަމައެހެންމެ،ާމިބިލުެގާާ

އިސްކޮށްާާ ހިންުގމުަގއިާ ކުންފުންޏެއްާ އެްއވެސްާ އަިމއްލަާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުާ

ލ ޒި އެބަާ ކުށެއްހެން.ާހަރަކ ތްތެރިވުންާ ޢިމްލ ާ މިީއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މުކުރޭ.ާ

ކުންފުންޏެއްާ އެްއވެސްާ އަމިއްލަާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުާ އޮންނަންޖެހޭނީ،ާ މިތަނުަގއިާ

ލ ޒިމުކުރ ާ މެންބަރުންނަށްާ ބޯޑުާ މިއީާ ހަރަކ ތްތެރިނުވުން.ާ އިސްކޮށްާ  1695ހިންުގމުަގއިާ

ެގނެވޭ ޚ އްޞަކޮށްާ އިޞްލ ޙުާ ިމާ އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުާާކަމެއްހެން.ާ ނެކަމަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާސަބަބަކީާމިާ"ނު"ާނަފީކުރުންާމިބިލުންާއުނިވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަާމ ނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއަޅުަގނޑަށ14ާާާާްމުޅިންާތަފ ތުވެެގންދ ތީވެ.ާހަމައެހެންމެ،ާބިލުެގާާ

ާާ ނުވަތަ ޖެނެރަލްާާ ކޮމިޝަނަރާ އެބަހުރި.ާ ކަންތަްއތައްާ ބައެއްާ 14ާާފ ހަަގކޮށްލެވޭާ

ކޮމިޝަނަރާާވަނަ ނުވަތަާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ މިޮއންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާ1700 

ޖެނެރަލްާއަމުރެއްާދަށުންާހަރަކ ތްތެރިވ ާފަރ ތަކުންާކުރެޭވާމަސައްކަތަށްާއެްއވެސްާާ

ފުޅ ދ އިރ އެްއަގިއާާ މ ނަާ ވަރަށްާ މިއީާ އަޅ "ާ ހުރަހެއްާ "ެއއްެވސްާ އަޅ ،ާ ހުރަހެއްާ

ާާ ބުނ  ެއއީާ ބަހެއް.ާ ހުރަހެްއާާމ ނަކުރެވިދ ނެާ ހަރަކ ތަކުންވެސްާ ެގނެވޭާ ބަހަކުން،ާ

އަރުވ ލުމ ިއާާ ޖުރުމަނ އ އިާ ެއއްކަލަާ ޙ ލަތެއްަގއިެވސްާ ކޮންމެާ މިފަދަާ އެޅިދ ނެ.ާ

ހުއްޓ .ާާ ނޭިގާ އެބަދޭާ ފެތިެގންާ އެމީހަކުާ ތެރެއަށްާ ކަންތައްތަކުެގާ  1705މިހުރިހ ާ

އަޅުަގނޑަސްާާާއެހެންވީމ ،ާެއއްވެސްާހުރަހެްއެގާބަދަލުަގއިާމިއިބ ރ ތްާބަދަލުކުރަން

ތެރޭަގިއާާ މިހުރަހެއްާނޭުގމެއްެގާ ހަމައެފަދައިން،ާ ފެންނަާވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާ

އެޅިެގންާނަމަވެސްާބޮޑުާޖުރުމަނ އަކަށްާއެބަދޭ.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ކެޕިޓަލް،ާާ ވިޔަފ ރީެގާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ

ހުށަހެޅުންތަކެއްާސ ޅީސްހ  ހުރިހ ާ އެްއކަލަާ އެބަޖެހޭާ ޭއނަވެސްާ ކެޕިޓަލެއް.ާ  1710ހުެގާ

ބޮޑުާާ ސަބަބުންާ ކަމެއްެގާ ކުރެވޭާ ނޭިގެގންާ އުޅޭއިރުަގއިާ ހުށަހަޅަންާ ހުށަހަޅަން.ާ

ކެޕިޓަލަކީާ އޭނަެގާ ދ އިރުަގއިާ ރުފިޔ އ ިއެގން.ާ ދެލައްކަާ މިދަނީާ ޖުރުމަނ އަކަށްާ

އެހެންކަމަށްވ ނަމަ ރުފިޔ .ާ ޮގތުަގިއާާސ ޅީސްހ ސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ާ،

ޖުރުމަނ ާބިނ ކުރަންޖެހޭނީާއޭނަާދައްކަންޖެހޭާޓެކްސްެގާނިސްބަތުންާނުވަތަާއޭނަެގާާ
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ބަދަލުކުރަންާާ އެކަންތައްތައްާ އެޮގތަށްާ ެއހެންވީމަ،ާ ނިސްބަތުން.ާ  1715ކެޕިޓަލްެގާ

ެގާ)ހ(ާާވަނަާމ އްދ 15ާާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާމިބިލުެގާާ

ާާ ހ މަކުރ ާމަޢުލޫމ ތު.6ާާާާެގ ަގިއ،ާޓެކްސްާޤ ނޫނުތައްާމ ނަކުރުމުަގއިާލަފ ހޯދުމަށްާ

މަޢުލޫމ ތުެގާތެރޭަގއިާ ޓެކްސްާޤ ނޫނުާމ ނަކުރުމުެގާޮގތުންާލަފ ާހޯދުމަށްާހ މަކުރާ 

ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ ކޮންމެހެންާ ނަންާ ެއކުންފުނީެގާ ނުވަތަާ ނަންާ ވިޔަފ ރީެގާ

ޤަބޫ ނަންާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ިވޔަފ ރީެގާ އެމ އްދ ަގއިާ އެހެންކަމުން،ާ ނުކުރެވޭ.ާ  1720ލެއްާ

ދަންނަވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ މުހިންމުާ ނުހިމަނުންާ ނަންާ ކުންފުނީެގާ ނުވަތަާ

ދޭތެރޭާ ވިޔަފ ރިއ އިާ ބައެްއާ ދޭތެރޭަގއިާ ކުންފުނިތަކ ާ ބައެއްާ ޒ ތީޮގތެއްާ ސަބަބަކީާ

15ާާތީވެ.ާހަަމއެފަދައިން،ާބިލުެގާާެގންުގޅެވިފަިއާޮއވެދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ 

މުވައްޒިފަކުވެސްާާ ކޮންމެާ ައއި.އ ރު.ޭއެގާ ަގިއ،ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުރިންާާ ފެށުމުެގާ ަވޒީފ އަދ ކުރަންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ  1725ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާ

ސޮިއކުރަންޖެހޭާ އިޤްރ ރެްއަގިއާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ސިއްރުތައްާ އެަވޒީފ އ އިުގޅޭާ

ާާ އައެބައޮތްވ ހަކަ ނަގ ާާ.ާ ޓެކްސްާ މިާ އައި.އ ރު.އޭެގާ ޤަބޫލުިުކުރ ޮގތުަގއިާ ޅުަގނޑުާ

އެފަދާަާ އެހެންކަމުންާ ބައެއް.ާ ބޮޑުާ މަސްއޫލިްއޔަތުާ ވަރަށްާ މުވަްއޒިފުންނަކީާ

ހަމަާ ބައެްއކަމަށް.ާ ތިބޭާ ކުރެިވެގންާ ހުަވއެއްާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ވ ންޖެހޭނީާ ފަރ ތްތައްާ

ހުވ ކުރަންޖެހޭ ފަރ ތްތައްާ އެފަދަާ ސިއްރުތަްއާާއެފަދައިންާ ހަމައެކަނިާ  1730ނީާ

އަންނަންޖެހޭކަމަށްާ ހުވ ަގިއާ ތެދުވެރިވުމަށްވެސްާ ހުވ ަގިއާ މިާ ހިފެހެއްޓުމަކަށްނޫން.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާެއްއވެސްާމީހަކުާމިމ އްދ ެގ15ާާާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާ

50000ާާ)ނ(ާަގއިާެއާބުނެފަިއވ ާއިޤްރ ރ ާޚިލ ފުވިކަންާސ ބިތުވެއްޖެނަމަާއެމީހަކުާާ

ވަކިކޮށްާާ ވަޒީފ އިންާ ނުވަތަާ ޖޫރިމަނ ކޮށްާ ައދަދަކުންާ ބޮޑުނޫންާ ރުފިޔ އަށްވުރެންާ

އަޅުަގނޑުާާ ވަކިކުރަންވ ނެއޭ.ާ ވަޒީފ އިންާ އަދިާ ޖޫރިމަނ ކޮށްާ  1735ނުވަތަާ

ާާ ރުފިޔ ެގާޖޫރުމަނ އިންާނުފުދޭ.ާއޭެގ50000ާާާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިވަރުެގާކުށަކަށް

ބިލު ިމާ އެކަމަށްޓަކައިާ އަދަބުތައްވެސްާާބަދަލުަގއިާ އެހެންާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ަގއިާ

ާާ ބިލުެގ މިާ އެފަދައިންާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ މ އްދ ،20ާާާާހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްާ ވަނަާ

މިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންފަށ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭަގއ20ާާާާި ަގިއާ މ އްދ ެގާ)ރ(ާ ވަނަާ

 1740ާކުންފުންޏެއްނޫން.ވިޔަފ ރިކުރަމުންާއަންނަާކުންފުންޏެއްނޫންާކޮންމެާފަރ ތަކުން،ާ

ާ
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ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ
 1745ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ހުށަާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ސަރުކ ރުންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޓެކްސްނެުގމ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ާހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ބެހޭާއިދ ރީާބިލަށްާއަޅުަގނޑުމެންވެސްާބަެއއްާިއޞްލ ޙުތަްއާހުށަހަޅ ލަންާބޭނުން.ާާާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިނިސްޓަރުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ޭއެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 1750ފުރަތަމަކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާާާާއިންނެވުމ ެއކީާބައެއްާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެންމެާ

ހިސ ބުތަްއާާ ޮގތަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ިވޔަފ ރިތަކުންާ ރ އްޖޭަގއިާ ހިތަށްއަރަނީާ

ތައްޔ ރުވެފައިާާ ނިޒ މަކަށްާ ޓެކްސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދ އިރުަގިއާ ބެލެހެއްޓެމުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެއ ެއއްކޮށްާ ހަމަާ ބައްލަވ ފަިއވ ނެތޯއޭ.ާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ މިއޮތީާ

މަސައްކަތްާމިއ އެ ހަރުދ ނ ކުރަންާ ރ ޢްޖޭަގއިާ ދ އިރ ާ އެކައުންޓިންގާ ހަމަާ ްއކޮށްާ

ސުވ ލަކަށްާާ އަނެއްާ ކިހިނެއްވެެގންތޯއޭ.ާ މިދަނީާ ނުކުރެިވާ  1755އެކަށީެގންވ ވަރަށްާ

ޓެކްސްެގާާ މިއަހަރުެގތެރޭަގއިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާ ހަމަާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ވިސްނަާ ތަޢ ރަފުކުރަންކަންނޭނެގާ ބަޖެޓްަގއިާނިޒ މުާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ވ ފައިއޮތީ.ާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ އެލޮކޭޓްކުރެވިފަިއވޭތޯއޭ.ާ މިކަމަށްާ ފައިސ ާ އެކަށީެގންވ ާ

ޓެކްސްާނިޒ މަކީާވަރަށްާހަމަހަމަާސިޔ ސީާނުފޫޒުންާއެްއކިބ ވެފަިއވ ާރަްއޔިތުންެގާާ

ހަމަ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ލިބިފައިވ ާސިސްޓަމަކަށްާ އިތުބ ރުާ ފަސޭހައިންާާފުރިހަމަާ  1760އެއ ެއކުާ

ޓެކްސްާދެްއކޭނެާސިސްޓަމަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންާބަލަިއަގންނަންާ

ޚަރަދުތައާްާ ކުރަންޖެހޭާ ނަަގންާ ޓެކްސްާ އަދި،ާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ސިސްޓަމަކަށްާ ފަސޭހަާ

ފ ހަަގކޮށްލ ފައިާާ ިމބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ކުޑަާސިސްޓަަމކަށްާ ނިސްބަތުންާ

ާާހުރިާބަ ަވނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގިއ4ާާާާއެއްާއިޞްލ ޙުތަކުެގތެރޭަގއިާދަންނަވ ލ ނަން.

މިނިސްޓަރުާ ެއކުލެވިފައިވ ންވ ނީާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ މިއޮންނަނީާ ބުނެފައިާ  1765މިާ

އެބަވޭާާޢަ އޭެގތެރޭާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ިއރުާ މައްޗަށްާ ބޭފުޅުންތަކެްއެގާ އްޔަންކުރ ާ

ެއއ އެ ވ ހަކަވެސް.ާ ޖެނެރަލްެގާ ާާކޮމިޝަނ ާ ަގއ8ާާާާިްއކޮށް )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވ ހަކަ.ާ ޢައްޔަންކުރ ާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ މިއޮންނަނީާ

ޖެހޭނެކަންނޭނެގ.ާ ރަނަގޅުކޮށްލަްއަވންާ ތަޢ ރުޟުާ އެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ
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ާާ މުސ ރައ 6ާާާހަމައެއ ެއއްކޮށް މެންބަރުންެގާ ބޯޑުެގާ ެއއޮންނަނީާ މ ްއދ ަގއިާ  1770ވަނަާ

ންާއިނ ޔަތްތައްާއައި.އ ރް.ޭއެގާބަޖެޓުންާމިނިސްޓަރުާކަނޑައަޅަންވ ނެެއވެ.ާާއެހެނިހެ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާމިއޮންނަނީާކޮމިޝަނ ާޖެނެރަލްެގާމުސ ރައ ާއިނ ޔަތްތަްއ8ާާާާ

އަޅުަގނޑުާ ތަޢ ރުޟުވުމެްއކަންާ މިވެސްާ މަޖިލީހުންނޭ.ާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަނޑައަޅ ނީާ

ާާފ ހަަގކޮށްލަން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަ 8ާާާާަގކޮށްލ ހިތްވަނީ 8ާަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.

މަޤ މުނާްާ އޭނ ެގާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނ ާ މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1775ވަނަާ

ބަޔ ންކޮށްާާ އެކަންާ ޙ ލަތެއްަގިއާ ފެނިއްޖެާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔ އަށްާ ވަކިކުރުންާ

އަޅުަގ ވަކިކުރެވިދ ނެެއވެ.ާ މަޤ މުންާ ލިޔުމަކުންާ ފޮނުވ ާ ޖެނެރަލަށްާ ނޑުާާކޮމިޝަނ ާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ބޭފުޅުންނަކީާ ތިއްބަވ ާ ބޯޑުަގއިާ ޓެކްސްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ހުށަހަޅުއްވ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާނޫނިއްޔ މުންާރުޙުމްާއެބޭފުޅަކަށްާ

ވަކިާާ މުއްދަތުާ ަވޒީފ ެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ ވ ންވ ނެ.ާ ބަޔަކަށްާ  1780ދޭާ

ކަނޑައެޅި އެހެންނޫނިއްޔ މުންާާމުއްދަތަކަށްާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ބަޔަކަށްާ އޮންނަާ ފައިާ

ނުކުރެވޭނެ.ާާ ެއއްކިބަެއއްާ ސިސްޓަމުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ

އެބޭފުޅުންާއެާމަޤ މުަގއިާތިްއބަވ ާމުއްދަތުެގތެރޭަގއިާކޮންެމވެސްާނުރަނަގޅުކަެމއްާާ

ޙ ލަ ވަކިކުރުްއވަންޖެހިއްޖެާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާާކުރުްއވަިއެގންާ ތެއްަގއިާ

މަޖިލީހުެގާ ެގންނަވަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ އެކަންާ  1785ދެކޭޮގތުަގއިާ

އޮތުންާާ ވަކިކުރެޭވޮގތަށްާ އެބޭފުޅަކުާ ފ ސްކުރެވިެގންާ ެއކަންާ ނަމަވެސްާ ކޮމިޓީއަކުންާ

ާާ ވަނ14ާާާާަރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން

ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(ާއިބ ރ ތްކުރެވިފައިާއޮތްޮގތުންާމިހ ރުާކުޑ14ާާާާަެގާ)ށ(.ާާމ އްދ 

އޮޅުމެއްާއަރ ހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާމ ނަކުރަންާއުޅެފައިާއެއޮތީާހުރަސްއެޅުުމެގާާ

ލިޔުމަކުންާާ ރިޝްވަތުދީާ ބޭނުންކޮށްާ ބ ރުެގާ ހުރަސްެއޅުމުެގޮގތުންާ އަދިާ  1790ޮގތުންާ

ފަދަާޮގތަކުންާނުފޫޒުާފޯރުވ ާއެޮގތަށްާކަންނޭނެގ.ާާނުވަތަާއަނަގބަހުންާބިރުދެއްކުން

އޮތުމުންާާ އެޮގތަށްާ ބޭނުންކޮށް.ާ ބ ރުެގާ އަދިާ ހަޅ ާ ހުރަހެއްާ އެއޮތީާ މިހ ރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ޙުކުމަކީާ ިމވ ާ އެމ އްދ ަގއިާ ހަމަާ އޮޅުންައރ ހެން.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަށްާވެދ ނެއޭ.ާެއީއާާދަންނަވ ހިތްވަނީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާތަންކޮޅެއްާބޮޑުާޙުކުމަ

އަންނަާ ކުށެއްކޮށްެގންާ މ ބޮޑުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މ ބޮޑު،ާ  1795މިއަށްވުރެންާ

ޙުކުމެއްެވސްާމިބިލުަގއިާހަމަާއެބަޮއވޭ.ާއެާޙުކުމ ާމިާޙުކުމ ާގ ތްަގނޑަކަށްާހަމަާ
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ަގސްތުަގއިާާ ލިޔެކިޔުންތައްާ މިއަންނަނީާ ޙުކުމްާ ައނެއްާ އެާ ޙުކުމްާ އެާ އެްއވަރު.ާ

އަދަދ ާާއޮޅުވ ލުން ޖޫރިމަނ ެގާ މިއޮންނަާ ޙުކުުމަގއިާ އެާ ުގޅިެގން.ާ ކަންކަމ ާ ފަދަާ

ެއއްވަރު.ާާ ޙުކުމ ާ މިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ހަމަާ ވ ހަކަާ ކަންކަމުެގާ މިކަހަލަާ ޖަލަށްލުމ ާ

މިާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ކަންކަމެއްނޫން.2ާާާާއަޅުަގނޑުާ ެއްއވަރުކުރެވޭނެާ  1800ކަންކަމަކީާ

ާާ މި ތަފ ތުވ2ާާުއެހެންވީމ ާ ނިސްބަތްާ ާާޙުކުުމެގާ ދެން، މުހިންމު.ާ ވަނ15ާާާާަންާ

މުަވއްޒިފުންާާ މަސައްކަތްކުރ ާ އިދ ރ ަގއިާ ޓެކްސްާ ިމއަންނަނީާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ

ާ ޚިލ ފުވެއްޖެނަމަާ އިޤްރ ރ ާ 50000ާއެމީހުންެގާ ބޮޑުނޫންާާ ރުފިޔ އަށްވުރެންާ

އަޅުަގނޑު ޖޫރިމަނ ކުރެވިދ ނެއޭ.ާ ކުޑަާާާާއަދަދަކުންާ ވަރަށްާ މިއީާ ދެކޭޮގތުަގިއާ

 1805ބުރ ާާށަހަޅ ާމަޢުލޫމ ތަކީާމީހުންެގާއަޤީޤަތުަގިއާމިާޓެކްސްާއޮފީހަށްާމިހުއަދަދެއް.ާޙަ

އެމަޢުލޫ އެހެންވީމ ،ާ ކަންކަން.ާ ުގޅުންހުރިާ ެއއްެވސްާާވަރަށްބޮޑަށްާ މ ތެއްވެސްާ

އެމަޢުލޫމ ތުެގާނުރަނަގޅުާބޭނުންާހިފުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާފަރ ތަކަށްާދީ،ާާ

އެހެންީވމ ، ކުށެއް.ާ ވަރަށްވުރެއެާާވަރަށްބޮޑުާ އޮތްާ މިހ ރުާ ބޮޑުކުރަންާާާާކުށްާ

މިޮއން ފެނޭ.ާދެންާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ ަގއި،23ާާނަނީ، )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ23ާާާާަާާވަނަާ

 1810މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާއެބަޮއވޭާޓެކްސްާއަިއޑެންޓިފިކޭޝަންާނަންބަރުާނުލިޔެާޓެކްސްާާ

މި އޮތުމަކީާ ލިޔުންތަކުަގއިާ ހުށަހަޅާ  ޢަމަލުކޮށްފައިއޮފީހަށްާ ވ ކަމަށްާާނުަގވ އިދަށްާ

މިާ އެއީާ ނެތްނަމަާ ލިޔެފަިއާ ެއާ ޢަމަލުކޮށްފައިބެލެވޭނޭ.ާ ނުވ ކަމަށްާާަގވ އިދަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނެތް.ާ ޙުކުމެއްާ ެއއްވެސްާ ިމކަމ ުގޅޭޮގތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބެލެވޭނޭ.ާ

ބައެާ ކުށެްއކަމަކަށް.ާ މ ބޮޑުާ އެީއާ ހަނދ ންނުދެކެންާ މީހުންާ ނެތިެގންވެސްާާއްފަހަރުާ

ާާ ނުބަލ ާާއަިއޑެންޓިފިކޭޝަން ކުށެްއޮގތަށްާ އެއީާ އެހެންވީމ ،ާ ނުޖެހިދ ނެ.ާ  1815ނަންބަރުާ

ޑްރ ފްޓްކުރުކަ އަލުންާ އަހަލަޮގތަކަށްާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަކޮށްާންާ ޅުަގނޑުާ

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނީާމިބިލުަގިއާާާާލ އިރުާއެންމެބޮޑުމިބިލަށްާބަިަލައި

ފ ހަަގކުރެ މިބިލުަގއިާވަރަށްބޮާކުށްވެރިވ ާކަންކަންާފަސޭހަިއންާ ޑެތިާވެންާނެތްކަން.ާ

ާާ އެބައ ދޭ. ވ ހަކަާ ބ ބުާކުށްތަކުެގާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގާ މިއަންނަނީާ ާާއަންނައިރުަގއިާ

މީހުންނަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިން.ާ ބ ބެއްެގާ އަންނަާ  1820ކިޔ ފައިާ

ޒިން އެބޭފުޅެްއެގާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ އެއްޗަކަށްާ ފެސޭހަާ ވަރަށްާ މިއީާ މ ތަްއާާބަލައިަގންނަާ

ކަންތައްތައްާ ކުށްވެރިވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކިޔ ލީމަ.ާ މީތިާ އިނެގންވ ނެާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ާާ 28ާާވަކިންާބ ބެއްަގއިާލިޔެވިފަިއާއޮތުންާމުހިންމުކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެން
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ަގއިާމިޮއންނަނީާވަރަށް ިގނަާކުށްތަކަކަށްާއޮންނަާޙުކުމެއް.ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާ

ދެކޭޮގތުގަާ ޙުކުންއަޅުަގނޑުާ ާއިާ ޙުކުންކުރައްާާ ވަރަށްބޮޑުާާވ އިރުާ  1825ކުރައްވަންާ

އިޚްތިޔ ރެއްާދޫކޮށްލެވިފައިާކަންނޭނެގާމީެގތެރެއިންާމިއޮތީ.ާފުރަތަމަާކުށްކުރެއްވީަމާާ

ދެވަނަ ާހަދ ނެޮގތެއް.ާ ތިންވަނަފަހަރަށްާ ހަދ ނެޮގތެއް،ާ ފަހަރަށްާކުށްކުރެްއވީމަާ

އެާާކުށްކުރެ ހަދ ނެޮގތެްއ.ާ ކަނޑައެާވަްއވީމަާ ލިޔެވިފަކ ެއއްާާކިންާ ނެތް.ާޅިެގންާ

ފުރަތަމާަާ އަންނަންޖެހޭނެ.ާ ތަފ ތުތަކެއްާ މިކަންކަމުަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އަންނަންވ ނެ.ާާ ެއކަހަލަޮގތަކަށްާ ދެންާ އަދަބެއް.ާ ކުޑަާ ތަންކޮޅެއްާ  1830ކުށްކުރ އިރުަގއިާ

ދޫ އިޚްތިޔ ރެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ޙުކުންމިހ ރުާ މިއޮތީާ ބަޔަކަށްާ.ކޮށްލެވިފައިާ ާާކުރ ާ

ލިޔެވިފައިާާ ެއކަންާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ މުހިންމާުާއަޅުަގނޑުާ ހުރުންާ

އެހެންނޫނިއްޔ މުާ ާކަންނޭނެގ.ާ ދޫކޮށްލެިވެގންާާާ އިޚްތިޔ ރެއްާ މ ބޮޑުާ ބަޔަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭދޭާނަތީޖ އެއްާއޭެގތެރެިެއިންާނިކުމެދ ނެ.ާއެީއާއަޅުަގނޑަށްާާ

ދެން ކަންތައްތަކަކީ.ާ މަޖިލީހަށާްާފ ހަަގކޮށްލެވުނުާ މިބިލުާ ުއސޫލެްއޮގތުންާ ާ1835 

ޝުކުރިއްޔ ާާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ބަލައިަގންނަންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
ާ

ސަރުކ ރުނާްާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނަަގންާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެާ ޓެކްސްާ ފައިދ އިންާ މަރުޙަބ ާާވިޔަފ ރީެގާ ނިންމެވުމަށްާ  1840ކިޔަން.ާނިންމެވިާ

މިހ  މިސަރުކ ރުެގާ އުފ ކުރަންާ ވަރަށްާ ޒަމ ންތަކެްއާާއަޅުަގނޑުާ އެތައްާ ކުރީކޮޅުާ

ނުވެފައިާާ މިފިޔަިަވަޅުާާާާކަމެއްޮއތްވީއިރުަގިއވެސްާ މިހިސ ބަށްާ ނިންމ ާ ކުރަންާ

ވ ހަކަ ހުރިހ ާާާެގނައީތީ.ާޓެކްސްެގާ ދުނިޔޭެގާ ނޫންާ ދިވެހިރ އްޖެައކުާ ދެކެޭވއިރުަގއިާ

އެންމެ ާާޤައުމެްއަގިއވެސްާ އޮޅުވ ލ ާފުރަތަމަވެސް މަކަރުހަދ ާ ޓެކްސްައށްާ އަޑުއިވޭނީާ

ބަލައިަގނެެގންވ ހަކަ.ާާ އެކަންާާައޅުަގނޑުމެންާ މިޤައުުމަގއިާ  1845އެޮގތަށްާާާާނުވ ނެާ

ދުނިޔޭަގ ބަލަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެންާާނުވ ނެކަމަކަށް.ާ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާވުރެޓެކްސްާނަަގންާފަށ ފައިހުރިާޤައުމުތަކަށްާާކުރީަގއިާމިކަންާމި

އެކަ ފަށައިަގންނައިރުާ މިކަންާ މިޤަތެރޭަގއިާ މ ބޮޑުވ ނެކަމަށް.ާ އުމުެގާާންތައްތައްާ

ާާހިސ ބަށްާދަޢުމިހ  ާާލަތަކައ މްދ ނީާލިބޭާވަޞީލަތައްާއެންމެބޮޑުާއެއް މިއޮތީާާށްވެފައި

ޑިއުޓީ، ޢ ންމުކޮށާްާާާއިމްޕޯޓްާ އެންމެާ ފައިދ .ާ ލިބޭާ ޑިުއޓީންާ ެއކްސްޕޯޓްާ  1850އިމްޕޯޓްާ

ާާއަޑުއިވޭާވ ހަކައަކީާކަސްޓަމްާޑިއުޓީއަށްާއޮޅުވ ލ ާމަކަރުހަދ ާވ ހަކަ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގ
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އެާ އެންމެބޮޑުާ ކަރަޕްޝަންާ ތެރޭަގއިާ ވ ހަކަާާއިދ ރ ތަކުެގާ ކަސްޓަމްާ އިދ ރ އަކީާ އްާ

ެއއީކީާާމައްޗަބަނދަރު ޙަޤީޤަތުަގިއާ އަޑުިއވޭ.ާ ކޮންމެފަހަރަކުާ ނިކުންނަާ ށްާ

ވިޔަފ ރިވެރިންެގާއަތުންާސީދ ކޮށްާނެޭގާެއއްޗެއްެވސްާނޫން.ާއެީއާނިކަމެތިާޢ ންމުާ

ިވޔަފ ރިވެރިންާމަކަރުހަދ ާއޮޅުވ ލ ާާ  1855ރައްޔިތުންާއަތުންާނެޭގާއެްއޗެއް.ާއެއަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެ އެތައްފަހަރަކުާ ދުވ ލަކުާ އެހެންވީމ ،ާާވ ހަކަާ މިދަނީ.ާ އަޑުއަހަމުންާ ންާ

ޤަބޫލުކުރ  ދުވަހަކުންާާއަޅުަގނޑުާ ފެށޭާ ނަަގންާ ޓެކްސްާ މިޤައުމުަގއިާ ހިތްއޮތީާ

އޮލުވ ލުމ  ާޓެކްސްއަށްާ ކަމެއްކަމަށް.ާާ އޮންނ ނެާ ހަމަާ އެއީާ މަކަރުހެދުންާ

ޤ ނޫނުަގއިާާ އިދ ރީާ ފ ސްކުރ އިރުަގއިާ މިތަނުންާ ޤ ނޫނެއްާ ޓެކްސްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަރުކަށިާއަދަބުތަކެްއާާއަޅު  1860ަގނޑުމެންާއެކަމަށްާވަރަށްބޮޑަށްާސަމ ލުކަންާދޭންޖެހޭނެާ

އިމަާކަންބޮޑުވ ކަށްާނުޖެހޭ.ާކަާއަާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއަދަބުތަކެއްެގާވ ހަާ

މެންބަރުން ބަެއއްާ މިތަނުެގާ ނުލިބޭނެ.ާ އަދަބެއްާ މީހަކަށްާ ވަރަށްާކުށެއްނުކުރ ާ ާ

ސްާދައްކަަވއިފި.ާހަމައެކަނިާއެާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާވެރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅުތައްާ

ހުރިހ ާާ ބޯޑަކަށްާ ނޫނީާ ކޮމިޝަނަކަށްާ އޮންނަާ އުފެދިފައިާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ތ އީދުކުރަނީެއްއނޫން.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އޮންނ ކަށްާ  1865ބ ރުތަކެއްދީފައިާ

ފުރިހަމާަާާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާާފަރ ތުެގާޙައްޤުތައްކުރ ޮގތުަގއިާދެާފަރ ތަށްވެސްާއެޤަބޫލު

ނިންމ ާާާއިޚްތިޔ ރުާާޙައްޤު ބޯޑުންާ އެާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ލިބިދީފައިާ މިނިވަންކަންާ

ނިންމުމެއްކަމަށްާާ ޯގސްާ އެއީާ ނިންމުމެއްާ ނިންމ ާ ކޮމިޝަނުންާ ނޫނީާ ނިންމުމެއްާ

ހިސ ބަށްާދިއުުމެގާފުރުޞަތުާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާލުކުރެވޭާކަމަށްވަންޏ ާކޯޓުތަކ އިާާޤަބޫ

ާާޅުއަ އެކަމަކު ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވ ހަކައަކީ،ާަގނޑުެވސްާ މިއުޅޭާ ދަންނަަވންާ  1870އަޅުަގނޑުާ

އެއްެވސްވަރަކަށްާ ލުއިކުރަންާ އަދަބުތައްާ މިހިރަާ ކަނޑައެޅިފަިއާ މިޤ ނޫނުަގއިާ

ކޮށްެގންވ ނެމަސައްކަތްކުރުމަކީާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކީ،ާާާކަެމއްެއއީާ ނޫނޭ.ާ

އެ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ބައެއްާ ާާމިހ ރުވެސްާ ކަނޑައަޅ ފައިހުރިާާޤ ނޫނ އި ދޭންާ ޚިލ ފުވީމަާ

އެާާއަދަބުތައް ާާކުޑަކަމުންާ ާާޤ ނޫނުތަކަށް ނުހިތާ ެއއްވެސްވަރަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެބަހުރި.ާ ފަރ ތްތަްއާ ތަކުރ ރުކުރ ާ ކުށްތައްާ އެާ އެބަހުރި.ާ  1875ފަރ ތްތައްާ

އިދ ރީޤަބޫލުކުރ ޮގ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ާތުަގއިާ މަާ ސަްއކަތްކުރ ާާޮއފީހުަގއިާ

މުވައްޒަފުންާާ އެާ ނުވ ނެ.ާ ޮއވެެގންނެއްާ ފުރުޞަތެއްާ ދެވަނަާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ

ހަލަާއެްއވެސްކަެމއްާާކަާާކަރަޕްޝަނަށްާަމުގފަހިވ ކަެމއް،ާާމިޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާއެއްެވސް
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ސ ބިތުވ  ވަކިކުރެވެންޖެހޭނެ.ާޤަސްދުަގިއކޮށްފިކަންާ ވަޒީފ އިންާ ހިސ ބުންާ

އެންމެން ެއއްފުޅަށްމަތީންާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އޮވޭ.ާ ހަރުބަހެއްާ މުސްކުޅިާ  1880ޤަބޫލުކުރ ާ

މަކަރުހަދައިފާިާ އެްއފަހަރުާ ފުއްމ ލ ނައޭ.ާ ފުޅަށްމަތީންވެސްާ ދެވަނަާ ބަކަރިާ ފުއްމ ލިާ

ދެވަނަ އެއަށްވުރެމީހ ާ ާފަހަރުާ ވިސްނުނާްާާ ދިމ ލަށްާ އޮޅުވ ލުމަކ ާ މ ބޮޑުާ

ން.ާއެފަދަާފުރުޞަތެްއާާނޫާާކަމެއްާެއއީާއެްއވެސްާޝައްކެއްެވސްާއޮތްާެގންުގޅޭނެކަމީާާ

ކަމަށްަވންޏ ާވ ނީާމިޤައުމުަގިއާާހެންެވއްޖެނުވ ނެ.ާއެާާނެއްާންއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދީެގ

 1885މިއޮތްާކަސްޓަމްާޑިއުޓީއަށްާީވޮގތަށްާމިާޓެކްސްވެސްާއިންތިހ އަށްާމަކަރުހެދުމ އި،ާ

އެކަ ވެެގންދ ނީ.ާ މިކަންާ ކަމަކަށްާ ޢ ންމުވެެގންދ ާ ކަރަޕްޝަނ އިާ މުެގާާއޮޅުވ ލުމ އި،ާ

މި ާާނޭދެވޭާއަސަރުާ އެްއވެސްާާޤައުމަށ އި، ޤައުމުެގާރައްޔިތުންނަށްާކުރ ނެކަމީާއެއީާ

މިޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުވ ާާާާޝައްކެއްާއޮތްކަެމއްނޫން.ާެއސަބަބަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާބުނ ނީ

ާާ ޓެކްފަރ ތްތައް، ިވޔަފ ރިވެރިންއެއީާ ދައްކަންޖެހޭާ ޓެކްސްއ ކަމަށްވިޔަސްާސްާ ބެހޭާާ،ާ

މުވަްއޒިފުންމަސައްާާއޮފީހުގައި ިއދ ރ ެގާ ދެކަމަކަށްވިކަތްކުރ ާ ފަައސް،ާ  1890ހަރަށްާވަނަާ

އަރައިާ ކުށަކަށްާ ކަނޑަާމިކަހަލަާ އަދަބެއްާ ބޮޑުާ އެޅިފައިާނުަގންނަވަރުެގާ

ދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ދެވަނަާ ާއޮތްއޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ވ ހަކަައކީާާާ

ނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާާރިާމިނިސްޓަރުެވސްާމިތ ާއިންނެވީމައ އެްއކޮށްާމިާޢިއްޒަތްތެިެ

މި ބޭނުންކުރިމަތިާާސުވ ލުހަމަާ މިވަާާ.ކޮށްލަންާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ ރުކަމަކަށްާ

އިދ ރީ ތައްޔ ރުވެެގންތޯ.ާާނިކުންނަނީާ ޮއތީާ ސަރުކ ރުާ ކިހ ވަރަކަށްާ  1895ޮގތުންާ

ތަޖުމިވަރުކަ މިކަމުެގާ ފަށައިަގންނަންާ ޤ ބިލުާމެއްާ ތިބިާ ލިބިފައިާ ތަމްރީނުާ ރިބ އ ިއާ

ކިހ ވަރަ ތިބިތޯ.މީހުންާ އެބަާ ސަރުކ ރުނާްާާާކަށްާ މިހުށަހެޅީާ މަޖިލީހަށްާ މިބިލުާ

ހުރީމ ތޯ.ާ ުއފެިެއްދިފައިާ ސަރުކ ރުަގއިާ ޤ ބިލުކަންާ އެކަށީެގންވ ާ އެކަމަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ތައްޔ ރުެވެގންތޯ.ާ މިކަމަށްާ އޮތީާ ސަރުކ ރުާ ކިހ ވަރަކަށްާ

 1900ާތައްޔ ރުވ ންޖެހޭނީ.ާާކަނިާވިޔަފ ރިވެރިންނެއްާނޫންޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިކަމަށްާހަމައެ

ަވރަށްބޮިަ މިކަމަށްާ ތައްޔ ރުސަރުކ ރުވެސްާ ދެންާާޑަށްާ ދެވަނަކަމަކީާވ ންޖެހޭ.ާ

ނޭ ދެކެވިއްޖެާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ ތެރޭާނމިތަނުަގއިާ ޯގސްކޮށްާާުގމެްއެގާ ކަމެްއާ ަގިއާ

ާކުރެވިދ ނޭ. ެއވިދ ޅުާާ ވ ހަކަފުޅެއްާ ރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑުވެސްާާވަރަށްާ ަވނީ.ާ

މިޤަބޫލުކުރ  ކަޮގތުަގއިާ ފަށައިަގންނަވަރުެގާ މިޤައުމުަގިއާ ާާއިރުަގއިާމެިެއްާ

ފުރިހަމަާ އުސޫލުތަކ އިބެހޭާ އިދ ރީާ މިާ ބެހޭާ މިޤ ނޫނ އިާ  1905ވިޔަފ ރިވެިެރިންނަށްާ
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ާާ ދީ، މިކަހަލަާާއެކަމަށްމަޢުލޫމ ތުާ ނުދީާ ަވުގތުާ ފަށަިއަގތުމަކީާާތަްއޔ ރުވ ނެާ ކަމެއްާ

ތަކެއްާބަޔަކަށްާޖެހޭާއަދަބުނުލޫމ ތުާނެތުމުެގާސަބަބުންާލިބެންއެކަމުެގާފުރިހަމަާމަޢު

ާާ ފަށައިަގންނަންވ ނީާލިބިދ ނެކަމަށްވ ތީ، މިކަންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ރަނަގޅަށް މިކަމ ބެހޭާވަރަށްާ ހުރެެގންާ ދެފަރ ތުގައިވެސްާ މަޢުލޫމ ތުާ ާމިކަމ ބެހޭާ

ފޯރުކޮށްދީ،ާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދޭންޖެހޭާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ  1910އެކަމަށްާާމަޢުލޫމ ތުާ

ޔ ރުވ ނެާވަުގތުާެއކަށީެގންވ ާަވުގތުާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްެވސްާދިނުމަށްާފަހުަގއޭ.ާތައް

ކުރީަގއިާއެ މީެގާ މިޤައުމުަގިއާ މަޖިލީހުންާހެންނޫނިއްޔ ާ ރައްޔިތުންެގާ ވެސްާ

ފަށ ފަ ޢަމަލުކުރަންާ ކުއްލިޮގތަކަށްާާއިފ ސްކޮށްފައިާ މ ާ ޤ ނޫނުތައްާ ބައެއްާ ހުރިާ

އެކަށީެގން ތައްޔ ރުތައްއެކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާާވ ާ އިދ ރ ތައްާއުާނުވެ،ާ ފަދަންޖެހޭާ

ހެ ނުހެނުއުފެދި،ާ ަގވ ިއދުތައްާ ފެށުމުެގާާދަންޖެހޭާ ޢަމަލުކުރަންާ  1915ސަބަބުންާާދި،ާ

ޚ އްޞަާ އެބަހުރި.ާ ފޯރ ފައިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ެގއްލުންާ ކޮށްާއެކަމުެގާ

ތަކ އިާެއއްޗެހިާާެގންވ ާަގވ އިދުއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާބައެްއކަހަލަާޤ ނޫނުތައްާއެކަށީ

އަސަ އެކަމުެގާ ސަބަބުންާ ފެށުމުެގާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ ނެތިާ ރުާާހެދިފައިާ

ާ ސީދ ކޮށްނާ  މިދެންނެވިާމުޖްތަމަޢުއަށްާ ވ ހަކަ.ާ ކުރަމުންދާ  ނުސީދ ކޮށްާ

ކުރުކޮށްލ ފަިއާާާާސަބަބަށްޓަކައި ސަލ މަތްކުރުުމެގޮގތުންާ ވަުގތުާ ހަމަާ  1920އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާއިށީ ކުރިންާ ދަާާނުމުެގާ ވ ހަކައަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާާއެންމެފަހުާ ންނަވ ނީާ

ާާ ދީ، ތައްޔ ރުާވަުގތުާ ާާމިކަމަށްާ ދީ، ަވުގތުާ އެކަށީެގންވ ާ ފުރިހަމާަާވުމަށްާ މިކަމ ބެހޭާ

ޤ ނޫނަށްާ އެކަމަކުާ ފަށަންވ ނީ.ާ ޢަމަލުކުރަންާ މިޤ ނޫނަށްާ ފޯރުކޮށްދީފައޭާ މަޢުލޫމ ތުާ

ފުރިހަމައަ މިޤ ނޫނަށްާ ފެށުމަށްފަހު،ާ ޢަމަލުކުރަނާްާޢަމަލުކުރަންާ ދެފަރ ތުންާ ށްާ

ނުދިނުމަށްޓަ މަުގފަހިވިޔަާ އޮޅުވ ލުމަށްާ ހަރުކަށިާާާކައިާކޮރަޕްޝަނ އިާ  1925އެކަށީެގންވ ާ

ާޮއންނަންޖެހޭނީ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ ާ.ކަނޑަެއޅިފައޭާއަދަބުތަކެއްާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާ މަސައްކަތްާ މެންެގާ

ާާނޑ ލ ނީ.ާކަނމެދުކަ ަގއި.1:00ާާާާޑ ލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާދެންާފަށ ނީ

ާާ މެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަޑަިއެގނ1:00ާާްހުރިހ ާ އެދެން.ާއަށްާ  1930ދެްއވުންާ

މަޖިލީހުގާެާ މިހ ރުވެސްާ ދެއްވ ޮގތުަގއިާ އަމީންޢ ންމުާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ

1ާާާާާާއިދ ރ ަގއި މަސައްކަތް ކޮމިޓީެގާ ިގނަާ ާާކޮމިޓީއަށްވުރެާ ަގމުންދޭ.ާާނހިއެބަ
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ތަރުޙީ ދެއްވަމުންެގންދަވ ާ މަސައްކަތަށްާ ތިާ ާއެހެންވީމ ،ާ ހުރިހ ާބަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާާދަންާާ ނަވަން.ާ

 1935ާޢަލަިއކުމްާ.ވައްސަލ މް

ާ

ާ]ށ13:00ާްނ12:01ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[
ާ

`.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްެގންދަން.ާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްދަނީ.ާ މިާ މިހ ރުާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ކިއުމުެގާ ދެވަނަާ  1940ބިލުެގާ

ދިއްަގރުާާ މެންބަރަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ ލިސްޓްަގއިާ ދެންާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ

ާެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމް.ާދ އިރ 

ާ

ބިލުާާދިއްގަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ އ ދެ،ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އުފ ކުރަންާ.ާާާއަޙްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަރަށްބޮޑަށްާ މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތުާ ހުށަހެޅެމުންދ ާ  1945ާާމަޖިލީހަށްާ

މުހިންމާުާ ވަރަށްާ ބޭނުންވ ާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ޤައުމެއްާ ޓެކްސްައކިާ ސަބަބަކީާ

މުޖުތަމަޢުާ ވިޔަފ ރިާ ވަރުަގދަާ އަދިާ މިނިވަންާ ހަރުދަނ ާ ެއއީާ ވަސީލަތަކަށްވެފައި،ާ

ރައްޔިތުނާްާ ދޭތެރޭާ ޤައުމ ާ އުފައްދ ާ މ ޙައުލެއްާ ކ މިޔ ބުާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ

ހެދުމަށްާބޭނުންވ ާވަރަށްާމުހިންމުާވަސީލަތަކަށްާާާފަޚުރުވެރިވ ފަދަާޤައުަމކަށްާޤައުމު

ޕޮލިސީއެްއާާ ފިސިކަލްާ ސަރުކ ރުެގާ ޤައުމެްއަގިއވެސްާ ކޮންމެާ އ ދެ،ާ ވ ތީ.ާ  1950ޓެކްސްާ

ޕޮލިސީއެއް.ާާ ބިނ ވ ާ މައްޗަށްާ އޭެގާ ޕޮލިސީާ ބަޖެޓްާ ސަރުކ ރުެގާ އެއީާ އޮންނ ނެ.ާ

ބައެ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޕޮލިސީެގާ ފިސިކަލްާ ޕޮލިސީއަކީާ ޓެކްސްާ އް.ާއ ދެ،ާ

ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ މިާ ބަލ ލ އިރުާ މ އްދ ތަކަށްާ މިޤ ނޫނުެގާ މިހެންކަމަށްވުމ އެކުާ

އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ ނަމ އިާ އިދ ރ ެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަކީ.ާ މުހިިިންމުާ ކަމަކީާ ކަމެްއނޫން.ާ މުހިންމުާ އެހ ާ  1955ނަމަކީާ

އޮތޯ ރެވެނިޔުާ އައި.އ ރު.ޭއާާއިންލެންޑްާ އިނޭގތޯ،ާ ކީމަާ އައި.އ ރު.އޭާ ކިޔ ފައިާ ރިޓީާ

ޙަރަކ ތްތެރިވެާާ ޤައުެމއްަގއިާ ބޭރުާ ޮގތުަގއިާ ޖަމ ޢަތެއްެގާ ޓެރަރިސްޓްާ އެހެންާ އަކީާ

މިތަނަށާްާ ނަމުންާ އައި.އ ރު.އޭެގާ ބަެއއްކަމަށްވެފައިާ އުވ ލެވިފަިއވ ާ މިހ ރުާ

.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުާރ އްޖޭެގާނަންދެވިފައިާއޮތީމަާހުންނަާކުޑަާއުނިކަެމއްާއެބަޮއވޭ

އަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމަކޮށްލުމަކީާ އިތުރަށްާ އެނަންާ އެތަނަށްލ ފައިާ  1960ނަންވެސްާ
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ދެކޭޮގތުަގއިާމުހިންމުކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިާއިދ ރ ައކީާޓެކްސްއ ިއބެހޭާހުރިހ ާޤ ނޫނެއްާ

އަޅުަގނޑުާ އޮތުމަކީާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ފަރ ތްކަމުަގއިާ ާާތަންފީޒުކުރ ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާސަބަބަކީާއިންކަްމާޓެކްސްއ އި،ާކޯޕަރޭޓްާާ

ޓެކްސްއ އި،ާޕްރޮޕަޓީާޓެކްސްފަދަާއަދިާކަސްޓަމްާޑިއުޓީެގާޓެކްސްއ އި،ާސްޓޭމްޕްާާ

މިާ ފަރ ތަކީާ ބަލައިަގންނަާ ީމެގފަހުންާ ޓެކްސްއެއްާ ހުރިހ ާ ޓެކްސްފަދަާ  1965ޑިއުޓީެގާ

ބެހޭާހުރިހ ާޤ ނޫނެއްެގާބެލެނިވެރިކަންާމިާއިދ ރ އަށްާއޮެވާާާާއިދ ރ ކަމަށްވ ތީާމިކަމ 

ބަޔ ންވެެގންާާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ފަރ ތްކަމުަގއިާ ތަންފީޒުކުރ ާ އެތަންާ އިދ ރ އަކީާ މިާ

ޙަވ ލުކުރެޭވާ ހިންުގމަށްާ އިދ ރ ާ މިާ ހަމައެއ އެކުާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ދިއުމަކީާ

ވ ންޖެހޭނެކަ ބޯޑެއްކަުމަގއިާ ފުލްޓައިމްާ ސަބަބަކީާާބޯޑަކީާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަށްާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ައދ ކުރުމުަގއިާ ެއޒިންމ ތައްާ  1970އެފަރ ތަކީާ

މިތަނާްާ ކޮމިޝަނަރުާ ހަމައެކަނިާ ޮގތުަގއިާ ޕ ޓްޓައިމްާ ބަޔަކަށްވ ތީާ އަދ ކުރަންޖެހޭނެާ

ބަ ފުލްޓައިމްާ ެއފަދަާ ބަދަލުަގިއާ ހިންުގމުެގާ މިތަންާ ބަހައްޓަިއެގންާ ޔަކުާާހިންަގންާ

ކޮބަިއކަންާ ޒިންމ އަކީާ އިޖުތިމ ޢީާ އ ދެ،ާ ކަމެއްކަމަށްވ ތީ.ާ މުހިންމުާ ތިބުމަކީާ

މިޤ ނޫނުަގއިާއެބަާބަޔ ންކުރަންޖެހޭ.ާމިާއިދ ރ ެގާއިޖުތިމ ޢީާޒިންމ އަކީާކޮބައިކަން.ާާ

ޮގތުަގިއާާ މ އްދ އެްއެގާ މިޤ ނޫނުެގާ ބަޔ ނެއްާ ބަޔ ންކުރ ާ އެކަންާ  1975އަދިާ

އަޅުަގނ އިޤްތިޞ ދީާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ބޭނުމަކީާ އޭެގާ ހުށަހަޅަން.ާ ޑުާ

ޒިންމ ެގާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ އިދ ރ އިންާ މިާ ބިނ ކުރުމުަގއިާ ޤައުމުާ ތަރައްޤީއ އިާ

މުހިންމުކަމުން.ާއަދިާރައްޔިތުންެގާބައިވެރިއަކަށްާމިާއިދ ރ ާވ ންޖެހޭނެކަމަށްވެސްާ

ބައްޓަންކުރެވިފައިާާމީަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައިާނެތް.ާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތުންާމިާއިދ ރ ާމިާާ

 1980އޮތްޮގތުންާވަރަށްބޮޑަށްާއެފަރ ތަށްާބުރަވެފައިާއޮތްާއިދ ރ ެއއްެގޮގތަށްާމީތިާމިއޮތީާާ

ބައްޓަންކުރެވިފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިޮގތަށްާމިދަންނަވ ލީާމިާއިދ ރ ެގާއިޙްމ ލުންާނޫނީާ

ެގއްލުމެއް ފަރ ތަކަށްާ ދައްކ ާ ޓެކްސްާ ިވޔަފ ރިއަކަށްާ ޢ ންމުާ ސަބަބުންާ ާާކުށެްއެގާ

އެކަހަލަާ ނޫނީާ މެކޭނިޒަމެއްާ ފަދަާ ކުރެވޭނެާ ކޮމްޕެންސޭޓްާ އެފ ރ ތަށްާ ލިބިއްޖިއްޔ ާ

ދެފަރ ތަށާްާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތްކަން.ާ ހިމެނިފައިާ މިޤ ނޫނުަގއިާ މ އްދ އެއްާ

ގެއްލުމަކުންެވސްާާ ލިބިދ ނެާ ޢ ންމުފަރ ތަކަށްވެސްާ ހަމަހަމަވެފައިވ ،ާ  1985އެްއވަރަށްާ

ެގއްލުުމެގާއަުގާއަދ ކުރެވޭނެފަދަާޮގތަކަށްާމީތިާއެބަާާާާބަރީޢަކުރެވޭނެާއަދިާެއކަމުގެާ

ދޭންޖެހާޭާ އެބަާ ބ ރުާ އިދ ރ އަށްާ މިާ އެއ އެްއކޮށްާ ހަމަާ ބައްޓަންވ ންޖެހޭ.ާ
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ދޫކުރުމުަގިއވެސް.ާާ ލަިއސަންސްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ އެންމެހ ާ ޓެކްސްއ އިބެހޭާ

މި ތަޢ ރަފްކުރެވޭކަުމަގިއވަންޏ ާ ޓެކްސްއެއްާ ޕްރޮޕަޓީާ ޢިމ ރ ތްތަކ އިާާާކުރިމަުގަގއިާ

 1990ެގދޮރ އިާެއއްޗިހިާއަުގކުރުމ ބެހޭާލައިސަންސްތައްާދިނުމ އިާއަދިާހަމަާއެއ ެއއްކޮށްާާ

މިކަހަލާަާ ލައިސަންސްދިނުމ އިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެޖެންޓްކަންކުރ ާ އެޖެންޓުންނަށް،ާ މިާ

މިާއިދ ރ ެގާާ ދޭންޖެހޭ.ާއަދިާ އެބަާ މިާއިދ ރ އަށްާ ބ ރުެވސްާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ

ޝ އިޢުކުރުމ ބެހޭާކަންތަ ރިޕޯޓްތަްއވެސްާ ޝ އިޢުކުރަންޖެހޭާ ުގޅޭޮގތުންާ އްތަކ ާ

މ އްދ އެްއވެސްާމިާބިލުަގއިާމިވަުގތުާހިމެނިފައިާނެތްކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާ

އިޤްތިޞ ދުާާ ޤައުމުެގާ ރިޕޯޓްތަކަކީާ ނެރޭާ އިދ ރ އިންާ މިާ  1995ސަބަބަކީ،ާ

ައދ ކު ރޯލެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ރިޕޯޓްތަކެއް.ާާބައްޓަންކުރުމުަގއިާ ރ ނެާ

ެއާާ މުއްދަތުތަކ އިާ ޝ އިޢުކުރަންޖެހޭނެާ ރިޕޯޓްތައްާ މިާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ

ބަޔ ންކުރެވިފަިއާާ ބިލަުގއިާ މިާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ އެކުލެިވެގންވ ނެާ ރިޕޯޓްަގއިާ

ޓެކްސްއެްއާާ ިވސްނ އިރުާ ޖޯްގރަފިކަލްޮގތަށްާ ރ ްއޖޭެގާ އ ދެ،ާ ހުންނަންވ ނެ.ާ

ނެ ޓެކްސްާ ވަރަށްާއިދ ރީޮގތުން،ާ ހިންުގމަކީާ އިދ ރީޮގތުންާ ނިޒ މުާ  2000ުގމުެގާ

އަުގބޮޑުކަމެްއކަމުަގއިެވސްާވެދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޖުރިބ ަގިއާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާާ

އަދިާާ ކަންތައްތަްއވެސްާ ިމކަހަލަާ ކުރުމ އިާ ކަލެކްޓްާ ފީާ ވަރކްޕަރމިޓްާ ފެނޭާ

ރަށްތަކެއް މަދުާ އަތޮޅުތަކެއްަގއި،ާ މަދުާ ަގއި.ާާޤ އިމްކުރެވިފައިވަނީާ

އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާއަޅުަގނޑުމެންާއ މްދަނިންނ އިާކުންފުނިތަކުންާޓެކްސްާނަަގންާ

އެީއާާ ޮއވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ބޮޑުވ ނެޮގތަކަށްާ ޚަރަދުާ އިދ ރީާ އެކަމުެގާ  2005ދިމ ކުރ އިރުާ

ދ ނެކަމެއް.ާ ޚަރަދަށްާ އިދ ރީާ ބޮޑުބައެއްާ ފައިދ ެގާ ލިބޭާ ޓެކްސްއިންާ

އެޮގތަށްާ މިކަންތައްާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ ކުޑަކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ ޚަރަދުތައްާ އިދ ރީާ ާ

ބައްޓަންވުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާސިންަގޕޫރުާފަދަާޤަުއމުތަކުަގިއާމިާޓެކްސްާާ

% އ މްދަނީެގާ އެލިބޭާ ޮގތުަގއިާ ޚަރަދުެގާ 4ާނެުގމުެގާ ހޭދަކުރެވޭކަންާާާ

އެ ރ އްޖޭެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރިޕޯޓްތަކުންފެނޭ.ާ  2010ޚަރަދުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފަރުމ ކުރެިވެގންދ އިރުާާ މިބިލުާ ހިނގައިދ ނެކަމަށްޓަކައިާ ބޮޑުެވެގންާ ވަރަށްބޮޑުތަންާ

ެއޮގތަށްާ އެކަންކަންާ އެކުލެވިާ ީމަގއިާ ނިޒ ުމތަކެއްާ ބޮޑުނުވ ނެާ އެޮގތަށްާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ދިއުމަކީާ ބައްޓަންެވެގންާ

ހ ރުާހުރިާސަރުކ ރުެގާޓެކްސްތައްާބަލައިަގންނަާއިދ ރ ތަްއާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމި
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ެގނެވޭނެޮގތެއްާާ ދަށަށްާ ފުރ ޅުެގާ އިދ ރ ެގާ އުފެދޭާ އަލަށްާ  2015ކުރުަމކީާގ އިމުމިާ

މިދެންނެީވާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްހެން.ާ ކުރަންޖެހޭާ ބިލުަގިއާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ރެވެ އަދިާ ބަލައިަގތުމ އިާ ޑިުއޓީާ ކަސްޓަމްސްާ ާާމިހ ރުވެސްާ ާާވިއްކުމ ނިއުާސްޓޭމްޕް

ކަންކަމެއްާމިޤ ނޫނުާތަންފީޒުކުރެވުމުންާމިޤ ނޫނުެގާދަށުނާްާ މިހެންާހުންނަާހުރިހާ 

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަކީާ ބ ރުެގދަށަށްާ އިދ ރ ެގާ މިާ

އިންތިޤ ލާީާ އެކަމ ބެހޭާ ފިޔަވަޅުތަކެއް.ާ މުހިންމުާ ަވރަށްާ އެޅޭނެާ  2020ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށްާ

އެހެންކަމަށްވުމ އެކުާާާާމ އްދ ތައް ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ ބިލުަގއިާ މިާ

އ މްދަނީާ ސަރުކ ރަށްާ ހުރިާ މިހ ރުާ ހިމަނ ،ާ ބިލުަގއިާ މިާ މ އްދ ތައްވެސްާ އެފަދަާ

ދ އިރ ތަކެއްާމިާބިލުެގާދަށުނާްާ ހޯދައިދޭ،ާޓެކްސްެގޮގތުަގއިާފައިސ ާހޯދައިދޭާހުރިހާ 

ާ މިާ ެގނަސްާ ދަށަށްާ އިދ ރ ެގާ ޚަރަދުތައްާމިއުފެދޭާ އިދ ރީާ ޚަރަދުތައް،ާ

އ ދެ،ާާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ދިއުަމކީާ ބައްޓަންެވެގންާ މިބިލުާ  2025ކުޑަކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ

މިބިލާުާ ހުށަހަޅަމުން،ާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަށްާ މިބިލަށްާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިދެންނެވިާ

ކޮށްލ ނަން.ާބަލައިަގތުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރު

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދަންނަވ ނީާ،ާާ.وبركاتهާهللاާورحمةާعليكم ާالسالم `.  2030ާއަޅުަގނޑުވެސްާ

މިާާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބެހޭޮގތުންާ އޮނިަގނޑ އިާ އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ކަމުަގއި.ާތައްޔ ރުކުރަްއވ ފައިާ ބިލެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިަވުގތަށްާ އެއީާ ބިލު،ާ ވ ާ

ބިލަށްާާ އެސްޕޯޓްެގާ އިމްޕޯޓްާ ފަހުންާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ

ޭއަގއިެވސްާ ކުރަމުންދިޔައީ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ

ޮގތްޮގތަށްކަމުަގިއވިޔަ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ ވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  2035ސްާ

ުމހިންމުކަމުެގާމައްޗަށް.ާާ ފ ހަަގކުރެްއވިާޑިއުޓީާއެްއކޮށްާކަނޑ ލުމުެގާ ިގނަބޭފުޅުންާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ މަޤްޞަދުވެސްާ އެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ

ވެެގންދ ނެތީ.ާާ މިކަންާ ކަމަކަށްާ ނުވަތަާ ބިލަކަށްާ އަންނ ނެާ ފަހިވެެގންާ

ންާފުރަތަމަާމިާއިދ ރީާއޮނިަގނޑުާމިާއެކުލަވ ލަނީ.ާމިސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެާ

ނަމުެގާާ ޤަސްދުކުރައްވ ފައިވ ާ އެތަނަށްާ ރ ވ އިރުާ އޮނިަގނޑުާ އިދ ރީާ  2040އެޮގތުންާ

ާާ ރިޓީާާނުވަތަާއިންލެންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯމައްޗަށްާބަލ އިރު،ާއެާނަމުެގާއެާއޮތޯރރިޓީ
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ކަ މ ލޭަގިއާ ހިނަގމުންދ ނީާ އެތަންާ އުފެދިެގންާ އެާ މުަގިއވިޔަސް،ާާމިއޮންނަނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ ަވރަށްާ މަސަްއކަތްތައްާ އެތ ނެގާ

ބެހިފައިވ ާާ ރަށްތަކަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ރަށްތަކަކަށް،ާ ެއކިާ ރ އްޖޭެގާ

ެއާާ އެއްކޮށްާ ަމޢުލޫމ ތުާ ސަރަޙައްދުތަކުންާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ  2045ޤައުމަކަށްވ ތީއ ެއއްކޮށްާ

ޖެހޭނެ ބޮޑެތިާާމަސައްކަތްކުރަންާ ވަރަށްާ ޤ އިމްކުރެްއވުުމަގއިާ ނިޒ މުާ އޭެގާ ތީ.ާ

ެއާާ މަސައްކަތްކުރަްއވ އިރުާ މ ލޭަގއިާ ކުރައްވަންޖެހޭނެތީ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

މަސައްކަތްާާ މ ލޭެގާ މަސައްކަތުންާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރައްވ ާ އެމަސަްއކަތްާ އޮތޯރިޓީންާ

ބެއްލެ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ކަންތައްތައްާ ސަރަިަޙައްދުެގާ އެކަމަކުާާކުރަްއވ ާ ވިދ ނެ.ާ

މުސްތަޤިއްލުާ ވަރަށްާ މަސަްއކަތްވެސްާ އެތ ނެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ  2050އަޅުަގނޑުާ

ތަނެއްެގޮގތުަގއިާވަރަށްާމިނިަވންާޒިންމ ދ ރުާތަނެއްެގޮގތުަގިއާއެތ ނެގާމަސަްއކަތްާ

ރަށްތަކުެގާާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރަށްތަކުެގާ ުގޅިެގންާ ހަމައެއ އިާ އެއަށްފަހުާ ރޭވެންޖެހޭނެ.ާ

ފަރ ތްތަްއާާމަސައް ކުރަްއވ ނެާ މިމަސައްކަތްާ އިދ ރީޮގތުންާ ފަރ ތްތަްއާ ކަތްކުރައްވ ާ

ބިލުަގއިާ ދެއްވ ޮގތަކަށްާ އޮތޯރިޓީއަށްާ މިާ އިޚްތިޔ ރުާ ކަނޑައެޅުުމެގާ

ކޮންމެާ ކޮންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  2055ބައްޓަންކުރަްއވ ފަިއވަނީ.ާ

އެކަމަ ބަޔަކުާ ކޮންމެާ ކޮންމެާ ނުވަތަާ ބަދަލުަގިއާާބޭފުޅަކުާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމުެގާ ށްާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާޒިންމ ދ ރުާއިޚްލ ޞްތެރިާމަސައްކަތަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއަޚުލުވެރިާާ

ވ ހަކަ.ާާ މުހިންމުކަމުެގާ ޚިޔ ރުކުރެްއވުމުެގާ މަސައްކަތްކުރައްވަންާ ެއކަމަށްާ ބަޔަކުާ

އްމީހުންނަށްާޭއެގާާއެހެންާނުވެއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތުެގާސަބަބުންާބައެ

ދިމ ވެެގންދ ނެ.ާ ލިބޭޮގތްެވސްާ ފައިދ ާ އޭެގާ އަނެއްބަޔަކަށްާ ެގއްލި،ާ  2060ޙައްޤުާ

ެއކަންތައްތަްއާާ ފުރިހަމަޮގތެއްަގއިާ މަޙްރޫމް،ާ ކަންތަްއތަކުންާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ

ކަނޑައެޅޭާާ ރަށްތަކުަގިއވެސްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭނުމުަގއިާ ކުރިއަށްެގންދެވުމުެގާ

މު ވަރަށްާބޭފުޅުންނަކީާ އޮތޯރރިޓީންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންެގޮގތުަގއިާ ސްތަޤިއްލުާ

ވަރަށްާާ ހަމަޖެއްސެވުމަކީާ ބޭފުޅުންެގޮގތުަގއިާ ކަނޑަައޅުއްވ ާ ބައްލަވ ާ ރަނަގޅަށްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްވުރެބޮޑަށްާ އަދިާ ކަމެއް.ާ އެދޭާ  2065ބޮޑަށްާ

އަތޮޅުއޮފީހުގަާ ނުވަތަާ ރަށްރަށުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާާމިސ ލަކަށް،ާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ އިާ

ބައެއްާތަންތ ނެގާފައިސ ެގާކަންތައްތައްާއެބަާބަލަހަްއޓަވ .ާއެބޭފުޅުންނަށްާއެކަނިާާ

ހުރިޮގތުންާ ކަންތައްތައްާ މަސައްކަތްޕުޅ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ބަދަލުަގއިާ ދޫކޮށްލެވުމުެގާ
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ބަޖެޓަށްެވސްާާާާފަހަރެއްަގއިާނުވެާހިނގ ދ ނެ.ާއެހެންވެޖިްއޔ ވެސްާއޮތޯރރިޓީއަށްވެސް

ހޯއްދަވައިެގިެންާާ ބޭފުޅުންާ މިންވަރަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ އެކަމަށްާ  2070ބޭނުންވ ނެާ

ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަންވެސްާ ކުރެއްވުުމެގާ މިމަސައްކަތްާ

ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއާާ އަދަބުތައްާ މިކަމުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެިެއ ެއކު،ާ

ޮގތަށްާއޮތުުމެގާބަދަލުަގއިާޝަރީޢަތަށްާދެވޭޮގތަށްާއޮންނައިރު،ާޝަރީޢަތަށްާނުދެވޭ

ބައްޓަންެވެގންާާ ޤ ނޫނުާ ފަހިވ ޮގތަކަށްާ ހިންޭގޮގތަކަށްާ ަމއްސަލަތަްއާ ޝަރީޢަތުަގއިާ

 2075އައުމަކީވެސްާވަިަރަށްާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި.ާހަމަެއއ ެއކު،ާމިތ ނެގާމުަވއްޒަފުންާާ

އެމީހުން އިތުިުރުާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކުެގާ ކުށުެގާާކުރަްއވ ާ އަންނަާ މައްޗަށްާ ެގާ

ާާ ހ ސްާރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުާާނޫންާއަދަދަކުންާޖުރިމަނ ކުރުމުެގ50ާާާމިންވަރުާެއއީ

އެދެން.ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ބައްލަވ ލެްއވުންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މިންަގނޑަށްވެސްާ އެާ

ެއާާ އެހެންވީމ ،ާ މުވައްޒަފަކަށް.ާ ކުރެވިދ ނެާ ކުޑަކަމެްއވެސްާ ވަރަށްާ ސަބަބަކީާ

ކަންތައްތަކުެގާމުވައްާ މިކަހަލަާ ކަންތައްތަކ ިއ،ާ ކުރެވޭާ ނޭނިގާ  2080ޒަފަކަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ތަފ ތުތަކެއްވެސްާ

އެއިޞްލ ޙުތަކެއްާާ މީެގތެރެއަށްެވސްާ ބައިތަކެއްާ އެކަހަލަާ އެސަބަބަށްޓަކައިވެސްާ

.ާހަމަެއއ އެކު،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާއަންނަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ

އަލަށްާ ރ އްޖެއަށްެވސްާ އަނެއްކ ާ އަދިާ ބިލަކަށްވެފައިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ އިތުރަށްާ އެްއޗަކަށްވ ތީ،ާ  2085ތަޢ ރަފުކުރެވޭާ

ފަސޭހާަާ ހިނުގމުެގާ މިކަންާ ނިޒ މެއްެގޮގތުަގއިާ ފަސޭހަާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ،ާ

މަރުޙަލ ަގިއާާނިޒ މެ ކޮމިޓީެގާ ރޭްއވެވޭތޯާ ެގންދެވޭނެޮގތަކަށްާ މިކަންާ އްެގޮގތުަގއިާ

ެގންދަަވއިެގންާާ މަރުޙަލ އަށްާ ކޮމިޓީެގާ އެދޭކަމަކަށްވ ތީ،ާ ބައްލަވ ދެްއވުމަކީވެސްާ

ފެންނަކަމަކަށްވ ތީ،ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރިއަށްެގންދިއުަމކީާ ދެންާ ބަލައިަގނެާ މިބިލުާ

 2090ާެގާބޭނުންކުރީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތު

ާ

ވަރަށްާާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ ބިލަކީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބިލެއް.ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާ ކުރަންޖެހޭނެާ މަސައްކަތްާ ބިލެއްެގާ އެާ ރ އްޖޭަގިއާ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

އެހެންކަމުން،ާމިފަދަާބިލެއްާައޅުަގނޑުމެންާހުށަހަޅ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާާާާން:މޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުާ

މީހުނާްާ އެބަތިބިތޯ.ާ އަތުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީހުންާ ޤ ބިލުާ ކުރ ނެާ  2095މިކަންާ
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ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ ވަޞީލަތްތައްާ ބޭނުންވ ނެާ އެައިަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތްނަމަާ

އަބަދުވެ އެބަޖެހޭ.ާ ޮގތްތަކަށްާހޯދަންާ މަުގފަހިވ ނެާ ކަރަޕްޝަންއަށްާ މިއޮންނަނީާ ސްާ

ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ ިމވަރުާ އެހެންކަމުން،ާ ސީދ ވެފައި.ާ ޢަމަލުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރަނަގޅުާާ އެްއކިބ ވެާ ކަރަޕްޝަނުންާ މިާ ފަްއޓ އިރުަގއިާ މިމަސައްކަތްތައްާ

ޤާ  ޤަުއމުަގއިާ ނިޒ މެއްާ ނެޭގނެާ ޓެކްސްާ  2100އިމްކުރުމަކީާާއުސޫލުތަކެއްެގމަތީންާ

ހަމާަާ މިބިލުާ އެހެންކަމުން،ާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަދިާާ ބަލައިަގތުމަށް.ާ މަޖިލީހަށްާ ބަލައިަގނެ،ާ ފެނޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

އެއަށްފަހުާކަމ ބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަިއެގންާކުރިއަށްެގންދިއުން.ާޝުކުރިއްޔ ާދެްއިވާާ

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ2105 

ބިލާުާ.ާާعليكم ާالسالم ާތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހިތަދޫާއު އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އ ދެ،ާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވީތީ،ާ ާމަޖިލީހަށްާ

ރެޖީމަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ރ އްޖޭަގއިާ ސަރުކ ރުންާ މިެގނަިއާާާާމިއަދުެގާ ސިޔ ސަތަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލަކީާ

ނަގ ާ ޑިއުޓީންާ އިމްޕޯޓްާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ މިާ އ ދެ،ާ ސިޔ ސަތެއް.ާ  2110ފައިދ ހުރިާ

ޓެކްސް،ާއިމްޕޯޓްާޑިއުޓީންާުއނިކުރުމަށްފަހުާވިޔަފ ރީެގާފަިއދ އިންނ އި،ާއ މްދަނީެގާާ

ހަމަާބ ވަތްތަކުން އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުަމށްާ މިެގންުގޅުއްވ ާ ނެުގަމށްާ ޓެކްސްާ ާ

ާާ މިބިލަކީ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވ ހަކަާ ވަނ16ާާާާަމަރުޙަބ ކިިިޔ ާ

މަރުޙަލ ގައިވެސްާާ ކޮމިޓީާ އަދިާ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ

ބި އެހެންނަމަވެސް،ާ ބިލެއް.ާ ކުރެވިފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްތަކެއްާ އަލުންާ  2115ލުާ

މިބިލުަގއިާއަދިވެސްާބައެއްާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގިއ،ާމިބިލުގައިވ ާާ ހުށަހެޅުމ މެދުާ

ބައެއްާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ ފ ހަަގކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިެވސްާ އެޮގތުންާ ދެކެން.ާ

ފުރަތަމަާދަ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތުންާ ބޭނުންކުރ ނަން.ާ މިފުރުޞަތުެގާ ންނަވ ލަންާ

ބޯޑެްއާާ އައި.އ ރު.ޭއެގާ މިބިލުންާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ  2120ނުކުތ އެްއޮގތުަގއިާ

ކޮމިޝަނަރާގ އިމު އައި.އ ރު.އޭެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ އެބައ ދޭ.ާ ވ ހަކަާ ކުރެވޭާ

.ާބޯޑްެގާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި،ާކޮމިޝަނަރާާޖެނެރަލްއެއްާޢައްޔަންކުރެވޭާވ ހަކަާއެބައ ދޭ
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ާޖެނެރަލްެގ ސ ފުވ ންޖެހޭކަމުަގިއާާާ މިބިލުންާ މިހ ރަށްވުރެާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ

އި ޓެކްސްެގާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ކަންތައްތަްއާާއަޅުަގނޑުާ ދ ރީާ

ވަޒީރަށްވެބެލެހެއްޓުމުަގ ހުންނަވ ފައިާ ަވޒީރަކުާ މިޤ ނޫނުެގާާއިާ ބ ރުތަކެއްާ ވަކިާ  2125ސްާ

ެއީއާާތެ ސުވ ލުއުފެދޭ.ާ ކިހިނެއްބ އޭާ އޮންނ ނީާ ޚައިރ ކީާ މުޅިާ ލިބިދެވޭއިރުާ ރެއިންާ

ހަވ ލުކުރެވޭއިރުާާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްާ ަވކިާ ބޯޑަށްާ އައި.އ ރު.ޭއެގާ މިބިލުންާ

ާާ ވަނަާނަންބަރުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.1ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ4ާާާާއޭެގތެރޭަގއި

ޓެކްސްއާ  ނަންބަރުަގިއވ ޮގތުންާ ކަނޑައަޅ ާާއެާ ސިޔ ސަތުތައްާ އެންމެހ ާ އިބެހޭާ

 2130އެކަމަށްާހެދިފައިވ ާޤ ނޫނުތަކުެގާދަށުންާަގވ އިދުތައްާހެދުމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ ިއާާ

ސިޔ ސަތުތައްާާ ޓެކްސްއ ިއުގޅޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބިދެވޭ.ާ ބޯޑަށްާ ބ ރުތައްާ

އުފަ ބޯޑުާ އުފެދޭ.ާ އެބަާ ސުވ ލުާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ބޯޑުންތޯާ ާާކަނޑައަޅ ނީާ 4ާއްދަން

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ޮގތުންާައއި.އ ރު.ޭއެގާަމއިަގނޑުާސިޔ ސަތުތައްާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ މިބޯޑަކީ.ާ ބޯޑެއްާ ލަފ ދޭާ މިނިސްޓަރަށްާ ކަނޑައެޅުމަށްާ

ެއާާ ތެރޭަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގާ މަޤްޞަދ އިާ ބޯޑުެގާ ބޯޑުަގިއާ ލަފ ދޭާ  2135މިނިސްޓަރަށްާ

ޓެކްސްއ އިބެހޭާ ެއއީާ ބޯޑުކަމުަގިއާާާާބޯޑަކީާ ކަނޑައަޅ ާ ސިޔ ސަތުތައްާ އެންމެހ ާ

އޮތުމުންާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާމިކުރަންއުޅޭާމަޤްޞަދުތަކ އިާހ ޞިލުކުރަންާބޭނުންވ ާ

މިއީާ އެހެންކަމުން،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަންނަކަމަށްާ ފުށުއެރުންތަކެއްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ

ހަމަ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަުމަގއިާ ބޯޑުާާވިސްނ ލަންޖެހޭާ އެހެންމެ،ާ

 2140ަވނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއ4ާާާިޢައްޔަންކުރުމަށްާމިނިސްޓަރަށްާބ ރުާލިބިދީފައި،ާއެއީާާ

މިވ ޮގތުންާބޯޑުާޢައްޔަންާމިކުރައްވަނީާމިނިސްޓަރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަދިާބޯޑުެގާާ

ބޯޑުަގިއާާ އަދިާ ހުންނަވ .ާ އެބަާ ޗެއަރމަންެއއްާ ާ ޑެޕިުއޓީާ ޗެއަރމަންައކ ިއ،ާ

ކޮ އައި.އ ރު.ޭއެގާާއައި.އ ރު.ޭއެގާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ .ާ ޖެނެރަލްވެސްާ މިޝަނަރާ

ޢަްއޔަންކުރެޭވާާ މަޖިލީހުެގާރުހުމ އެކުާ ެއީއާރައްޔިތުންެގާ ޖެނެރަލްއަކީާ ކޮމިޝަނަރާ

ކަނޑައަޅުްއވަންޖެހޭާ މުސ ރައެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ  2145މީހެއް.ާ

ބަސް ެއންމެފަހުެގާ ބޯޑުންތޯާ މީަގއިާ ނުވަތަާާފަރ ތެއް.ާ ބުނ ނީާ މިކަމުަގއިާ މުޅިާ ާ

ބޯޑުންތާޯާ ހިމެނޭާ ޖެނެރަލްވެސްާ ކޮމިޝަނަރާ ނުވަތަާ ޖެނެރަލްތޯާ ކޮމިޝަނަރާ

އެހެންކަމުން،ާ އުފެދޭ.ާ އެބަާ ސުވ ލުތަކެއްާ މިކަމުަގއިާ ނިންމ ނީ.ާ ކަންތައްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މައްސަލަތަކަކީާ ދިމ ވެދ ނެާ ހިނގ އިރުާ މިކަންާ ޢަމަލީޮގތުންާ
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އޮންނަކަމުަގިއާާފިކުރުކޮށްލުމަ ބޯޑެއްާ ދިމ ނުވ ޮގތަށްާ މައްސަލަތައްާ އެފަދަާ  2150ށްފަހުާ

ބައްޓަންކުރުމަކީާާ ޤ ނޫނުާ ސ ފުވ ޮގތަށްާ މަސްޢޫލިްއޔަތުތައްާ ބޯޑުެގާ ވަނީނަމަާ

ރައްޔިތުންެގާާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ

ާާ ނުވަތަ މަޝްވަރ ެގމަތީންާ މަޖިލީހުެގާ ލިބިެގންާމަޖިލީހުން،ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

އެފަރ ތަކުންާ މަޖިލީހަށްާ ވަނީނަމަާ ފަރ ތެްއވ ކަމުަގއިާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ

 2155ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުންވެސްާފަސޭހަވެެގންދ ނެކަުމަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންކަމުން،ާ

ކޮމިޝަނަރާާ ނުވަތަާ މިކަމުަގއިާ ބުނ ނީާ ބަހެއްާ އިސްާ އެންމެާ މީަގއިާ ބޯޑުތޯާ

ސުވ  ކޮމިޝަނަރާާޖެނެރަލްތޯާ ޑެޕިއުޓީާ މީގެއިތުރަށްާ އަދިާ އެބަުއފެދޭ.ާ ލުާ

ކޮމިޝަނަރާާ ޑެޕިއުޓީާ ލިބިދީފަިއވ އިރު،ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްާ ޖެނެރަލްއަށްާ

ޖެނެރަލްއަކީާއެއީާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާޢައްޔަންކުރ ާފަރ ތެއްޮގތުަގއިާމިއޮންނަނީ.ާާ

 2160ކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްެގާާާާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްއަށްާޙ ޟިރުވެވެންާނެތްާޙ ލަތެްއަގއިާ

ޖެނެރަލްއެއްާ ކޮމިޝަނަރާ ޑެޕިއުޓީާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ

ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ ެއއީާ ޖެނެރަލްއަކީާ ކޮިމޝަނަރާ ޑެޕިއުޓީާ ހުންނަވ އިރު،ާ

ޖެނެރަލްެގާ ކޮމިޝަނަރާ އޮންނައިރު،ާ ފަރ ތެްއޮގތުަގިއާ ޢައްޔަންކުރައްވ ާ

ބޮ ބުރަވެފަިއާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޑުކަމުންކަމަށްާ

ހަމައެހެންމެ،ާ މީހަކަށްވެ،ާ ލިބިދެވޭާ ރުހުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ  2165ރައްޔިތުންެގާ

އެފަރ ތްާާ ފަރ ތެއްކަމަށްާ ލިބިދޭާ މުސ ރަެއއްާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ރަލްއަށްާވަނީ.ާއެހެންކަުމަގިއވަނީނަމަާއެފަދަާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާކޮިމޝަނަރާޖެނެ

މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ މީހަކީވެސްާ ހަިަވ ލުވ ާ ޙ ލަތެްއަގިއާ އުޒުރުވެރިވ ާ

5ާާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާމީހެއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާއޭެގއިތުރަށްވެސްާމިބިލުެގާާ

ވ ހަކަެއްއާާ ޝަރުތުތަކުެގާ މެންބަރުކަމުެގާ ބޯޑުެގާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  2170ވަނަާ

މި ަވކިވ ންާ އުނިވުމުން.ާާއަންނައިރުާ ޝަރުތުތައްާ މިވ ޮގތުންާ މީަގއިާ ޖެހެނީާ

އެހެންނަމަވެސް،ާބޯޑުެގާމެންބަރުންެގާޝަރުތުތަކެއްާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންވެފައިވ ތަންާާ

އައި.އ ރު.އޭެގާާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެވ ހަކަެވސްާ ނުފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ސް،ާބޯޑުާމެންބަރުންެގާާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްެގާޝަރުތުތަކެއްާއެބަވޭ.ާއެހެންނަމަވެ

ދަންނަވ ލަންާ ިމކަމުަގިއާ ވ ހަކަެވސްާ ބަޔ ންވެެގންނުދ ާ ސ ފުކޮށްާ  2175ޝަރުތުތަކެއްާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރަށްާ 20ާާާާބޭނުންވޭ.ާ މ އްދ . 20ާާވަނަާ
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ހިނަގމުންދ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ފަށ އިރުާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ޢުލޫމ ތުތައްާމިާއައި.އ ރު.ޭއއަށްާދިނުމަށްާލ ޒިމުކުރ ާމ އްދ ތަކ އިާާކުންފުނިތަކުެގާމަ

އެމަޢުލޫމ ތުތައްާ ކުންފުނިތަކުންާ އުފުއްދޭާ އޭެގފަހުންާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ

ދެކޭޮގތުންާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމުަގއިާ މިއޮންނަާ ހުށަހަޅަންޖެހޮޭގތަށްާ  2180އައި.އ ރު.ޭއއަށްާ

އެމަޢުލޫމ ތުތައްާޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީަގިއާރަޖިސްޓްރީާކުރެވިފައިވ ާާާާއައި.އ ރު.ޭއއިންާ

އެންމެހ ާކުންފުނިތަކުެގާމަޢުލޫމ ތުތައްާހޯދޭޮގތަށްާބަލ ޮގތަށްާއޮތުމަކީާއެއީާއެންމެާ

މިޖެހެނާީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތްކަމުަގއިާ ރަނަގޅުާ

ބަލ ލ ފަ ޤ ނޫނަށްާ އަިމއްލައަށްާ އެމަޢުލޫމ ތުތައްާ ދިނުމަށްވުރެާކުންފުންޏަކުންާ އިާ

ެއއީާާ ޤ އިމުކުރުންާ އިންތިޒ ެމއްާ ހޯދޭނޭާ އަިއ.އ ރު.އޭއަށްާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ  2185ބޮޑަށްާ

ަގިއާާ )ނ(ާ މިމ އްދ ެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުޮގތްކަމުަގއިާ

ރ އްޖޭަގއިާ ކުންފުންޏަށްާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވ ާ ދިވެހިިިރ އްޖޭަގއިާ އެބަވޭާ

ވ  ރަޖިސްޓްރީާވަޒަންވެރިވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަކަ.ާ

ިވޔަފ ރީެގާާ ރ އްޖޭަގއިާ ޮގތުަގއިާ ކުންފުންޏެއްާ ވަޒަންެވރިވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ނުކުރެވިާ

ރ އްޖޭަގިއާާ މުޢ މަލ ތެއްާ ވިޔ ފ ރީެގާ ރ އްޖޭަގއިާ ވ ހަކަ.ާ  2190މުޢ މ ލ ތްކުރ ާ

ޤާ  ބެހޭާ ކުންފުނިތަކ އިާ ޖ ަގާ ކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑަށްާާރަޖިސްޓްރީނުވެާ ނޫނުންާ

މިކަމާ  އެހެންކަމުން،ާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެވ ހަކަވެސްާ ހަމަާ ނުފެންނ ތީާ

ރަނަގޅުކުރެއްވުަމކީާ މިކަންާ ވިސްނަވ ލެއްވުމަށްފަހުަގއިާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ

ކުރިނާްާ ނިންމ ލުމުެގާ ައޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުަގއިާ

ބޭނުން ޓެކްސްއ ިއާާދަންނަވ ލަންާ ުގޅޭޮގތުންާ އ ދެާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ ައދިާ  2195ވަނީާ

ިމަވުގތުާ ރ އްޖޭަގއިާ އުފެއްދޭއިރު،ާ ޓްރައިބިއުނަލްާ އެޕީލްާ ޓެކްސްާ ުގޅޭޮގތުންާ

ޓްރައިބިއުނަލްާާ ލޭބަރާ ޓްރައިބިއުނަލް.ާ ލޭބަރާ ޓްރައިބިއުނަލްައކީާ ހިނަގމުންދ ާ

ދި އުފެދިެގންާ ޓްރައިބިއުނަލްވެސްާ ިމާ ހަމައިންާ އުމަކީާާއެއުފެދުނުާ

ކަންކަމުަގއިާާ މިކަހަލަާ ކޮންސިސްޓެންސީާ އެއީާ ޢައްޔަންކުރެވިެގންދިއުމަކީާ

ދޭތެރޭަގިއވެސްާާ އެކަމ ާ މުހިންމުކަމަކަށްވ ތީާ ެއއީާ ެގންުގޅުމަކީާ  2200އެއްހަމަެއއްަގއިާ

ވިސްނަވ ލެްއވުންާާ ކުރިއަށްެގންދ އިރުާ މަސައްކަތްާ ބައްލަވަިއާ މިބިލުާ ކޮމިޓީންާ

ނުކުތ އެއްކަމުަގއިާ ާމުހިންމުާ ދަންނަވ ލީ.ާާާ ެއވ ހަކަެވސްާ ދެކޭތީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާ

މިހ ރުާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ބިލެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާ  2205ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާވަރަށްާމުނ ޞަބުާދަނޑިވަޅެއްަގއި.ާއެހެންާމިއޮތީާމަޖިލީހަށްާއައިސްާމިބިލުާމިއައީާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެކްސްޕޯޓްާާ ރ އްޖޭެގާ ވަުގތަކީާ މިއައިާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުގެާ މިބިލުާ މިދެންނެވީާ

ޑިއުޓީާ މުދަލުެގާ އެތަކެްއާ ެގނެވި،ާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ޤ ނޫނަށްާ އިންޕޯޓްެގާ

މިހ  އެަމސައްކަތްވެސްާ ދުވަސްވަރެްއަގއި.ާ އޮތްާ ހަމަޖެހިފައިާ ރުާމަޢ ފުކުރުމަށްާ

 2210މިމަޖިލީހުަގއިާއެބަާކުރިއަށްާެއބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާރ އްޖެއަށްާލިބޭާއ މްދަނީެގާވަރަށްާ

ބޮޑުާބަެއއްާެގއްލިެގންދ ާމިދަނޑިވަޅުަގިއާރ އްޖެއަށްާއ މްދަނީާލިބޭނެޮގތްތަކެްއވެސްާާ

ހޯދުމަކީވެސްާއެއީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުންާމިބިލާުާ

ބޮޑަށްާމިހުށަހެޅި ވަރަށްާ ވަުގތެްއކަމަށްވ ތީާ މުނ ޞަބުާ ވަރަށްާ ވަުގތަކީާ އޮތްާ ފައިާ

މިބިލުެގާާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކަިއާ މިބިލުާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ މ އްދ ތަކ އިާ  2215އެކިއެކިާ

ބިނ ކުރަނިވި ވަރަށްާ ޭއެގތެރޭަގިއާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުތަކެއްާ ާ

އެއްބަެއއްކަމަށްވ ާާ ތެރެިއންާ މ އްދ ތަކުެގާ މިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހިމެނިފައިވޭ.ާ

ކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްއ ާދެންާއޭނ ާނެތްާދަނޑިވަޅެއްަގއިާޭއނ ެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރ ާ

ޖެނެރަލްއަކީާ ކޮމިޝަނަރާ މިާ ހުންނައިރުަގއިާ ހުންނަންޖެހޭނެ.ާ އެބަާ ާާބޭފުޅަކުާ

މިއޮންނަނީ.ާާ ބޭފުޅެއްކަމުަގއިާ އިސްކުރ ާ ހޯދައެިގންާ ރުހުންާ  2220މަޖިލީހުެގާ

ހުންނާަާ މަޤ މުަގއިާ މިާ ފެންނަކަމެކޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮންނައިރުަގއިާ

ބޭފުޅަކުާއަދިާއޭނ ާނެތްާދަނޑިވަޅެްއަގިއާއޭނ ެގާޑެޕިއުޓީައކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާ

އަދ ކުރައްވ  މަޤ މުާ އޭނ ެގާ ހޯދައިެގންާނުވަތަާ ރުހުންާ މިމަޖިލީހުެގާ ބޭފުޅަކީވެސްާ ާ

މުހިންމުާ މިފަދަާ ހަމައެއ އެކުާ އަދިާ އޮތުން.ާ ބޭފުޅެއްކަމުަގއިާ ހުންނަވަންޖެހޭާ

ރުހުނާްާ މަޖިލީހުެގާ ަވކިކުރ އިރުަގއިެވސްާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަާ  2225މަޤ މެއްަގއިާ

ާހުންނަވ ާާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންާމިދެންނެީވާމިމަޤ މުގައި

މިާ އޭނ ާ އިތުބ ރ އެއްކޮށްާ ފުރިހަމަާ އަދ ކުރުމުަގިއވެސްާ މަޤ މުާ އޭނ ެގާ ބޭފުޅަކު،ާ

ރުޅިއަންނައިރަށްާާ މީހަކުާ ހަމަާ މަޤ މުަގއިާ އެާ އޭނ އަށްާ ދެމިހުރެވޭނީާ މަޤ މުަގއިާ

އިޙްސ ޞްިްތަްއާާ ނޫންކަމުެގާ މަޤ މެއްާ ހުންނަާ ޮގތަކަށްާ ވަކިކޮށްލެވޭފަދަާ

ާާ  2230ނަެގާމަޤ މަށް،ާއޭނަެގާާއެހެންނޫންކަމުަގއިާވަނީިވއްޔ ާއޭާއޭނައަށްވެސްާކުރެިވެގން.
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ކުރުންާާ ެއކަންާ ޭއނ އަށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގިއާ ެގއްލުަމށްޓަކައިާ ލިބިދ ނެާ ވަޒީފ އަށްާ

އަދިާާ ދޭއިރުަގއިެވސްާ އޭނައަށްާ މަޤ މުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ވެދ ނެ.ާ އުނދަޫގކަމަކަށްާ

އެ އޮތުމަކީާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ އަދ ކުރުމުަގއިާާވަކިކުރެޭވއިރުެވސްާ ވ ޖިބުާ ނ ެގާ

އޭނައަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާހިތްވަރެްއކަމުަގއިާފެންނ ތީާެއވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީ.ާދެންާ

ދެޭވާާ ކުށްކުރުމަށްޓަކައިާ ެއކިެއކިާ ޤ ނޫނުަގިއާ ިމާ ދަންނަވ ލ ނީާ  2235އަޅުަގނޑުާ

މައްޗަށްާާ މިކަމުެގާ ބޭފުޅުންވެސްާ ބައެއްާ ދެންާ ތެރޭަގއިާ ޢަދަބުތަކުެގާ

ާާއިޝ ރ ތްކުރެާ އެ ހީވަނީ.ާ 14ާާާާއްވިހެންާ މ އްދ އަކ އި ިމ28ާާާާވަނަާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މ އްދ ތަކުެގާތެރެއިން.ާދެންާމިާކުށްކުރުމުެގާމައްޗަށްެވސްާައޅުަގނޑުާބަލ އިރުަގިއާާ

ާާ 2ާާާާއަޅުަގނޑުެގާހިތަށްއަރަނީ 3ާާލައްކަާރުފިޔ ާވަރުެގާޖޫރިމަނ އެއްާކުރެޭވއިރުަގއި

ާާ ދުވަހ އި ދޭތެރޭަގއ6ާާާިމަސްާ މިާާާާމަސްދުވަހ ާ އަރުވ ލުމ ާ ޖަލަށްލުމ ާ  2240މުއްދަތަކަށްާ

ޖޫރިމަނ އެއްާ ބޮޑުާ މިހ ރުާ އެއީާ ކޮންޮގތަކުންބ ވައޭ.ާ މިއޮތީާ ބަލ ފައިާ މިންަގނޑުާ

ވަރަށްާާ މިއޮންނަނީާ ބަލ ިއރުާ އަދަބަށްާ އެހެނިހެންާ ދެޭވާ އޭނައަށްާ ކުރެޭވއިރުަގއިާ

ންދ އިރުަގއިާާކުޑަކުޑަާއަދަބެއް.ާމީެގާކުރިންވެސްާމިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުތައްާހެދެމު

ވަރަށްާބޮޑަށްާއިސްކަންދޭާއެާޖޫރިމަނ ެގާއަދަދ އި،ާއޭނައަށްާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާ

 2245ދެވޭާމިސ ލަކަށް،ާޖަލަށްލުން،ާއަރުވ ލުން،ާޭގަގއިާބަންދުކުރުންާކަހަލަާއަދަބުތައް.ާާ

އޭނ އަށްާ މިސ ލަކަށްާ ޮގތަކަށް.ާ ކަހަލަާ ފެތޭާ މިންަގނޑަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އެވެސްާ

ާާއ މްދަނީ ަމހަކު ޮގތުަގއިާލިބެނީާ އެްއ10000ާާާާެގާ ރުފިޔ ކަމުަގއިާވަނީނަމަާނުވަތަާ

ހަމަޖެއްސެވުމަކީާާ އެާ ބަލަިއެގންާ މަްއޗަށްާ ޭއެގާ ވަނީވިްއޔ ާ ރުފިޔ ކަމުަގިއާ ލައްކަާ

ހުރިާ ކުރީެގާ ނުވަތަާ ކަމެއްހެން.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިންާ ކޮންމެވެސްާ ހުރިޮގތަށްާ ފައްތަިއެގންާޤ ނޫނުތަކުަގިއވެސްާ މައްޗަށްާ  2250ަގޑެއްެގާ

ލައްކަާރުފިޔ ެގާޖޫރިމަނ އެއ2ާާާްެގންދިއުމަކީާެއއީާރަނަގޅުާކަމެއްހެން.ާއެހެންވީމ ާާ

މަސްާދުވަހަށްާޖަލަށްލުނ6ާާާްާމަސްދުަވހަށްާޖަލަށްލުންާނުވަތ3ާާާާަކުރެޭވއިރުަގއިާމިާާ

ާާ 6ާާާާނުވަތަ ނުވަތަ އަރުވ ލުންާ ދުވަހަށްާ ޭގަގއ6ާާާާިމަސްާ މިާ ދުވަހަށްާ މަސްާ

ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިންަގނޑެއްކަމަކަށްާ ހަމަޖެހޭާ މިއަކީެއއްިްާ ބަންދުކުރުން.ާ

ކުރ އިރުަގިއާާ މިކަންާ ެގންޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެާ  2255އެހެންވީމ ،ާ

ދެން،ާ ބައްލަވ ނެހެން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މައްޗަށްާ މިކަމުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަކަށްާކޮންމެހެންާބަޙުސްކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިބިލުެގާވަކިާމ ްއދ ތަ
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ިގނަާާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ސަލ މަތްކުރުމުަގއިާ ވަުގތުާ

ދަްއކަަވއިފި.ާާ ވ ހަކަތައްާ ބިނ ކުރަނިވިާ ވަރަށްާ ހުށަހަޅުއްަވއިފި.ާ ހުށަހެޅުންތައްާ

އަޅުަގނ ހުރުމ އެކުަގއިާ މަސައްކަތްތަކެްއވެސްާ ިގނަާ ވ ހަކަކޮޅުާާމަޖިލީހުެގާ  2260ޑުވެސްާ

އިށީނދެލ ނަން.ާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ިގނާަާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވަރަށްާ ފ ޅުކުރަންހުރިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންާބޫބަކުރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވުގތުާާޚިޔ ލުތައްާ އަޅުަގނޑުާ ވުމ އެކުާ ފ ޅުކުރައްވައިފިާ  2265ާބަރުންާ

މަިއަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަތަކެްއާ އިތުރުާ ނަގ ލުމަށްޓަކަިއާ

މިބިލުަގއިާ އަދިާ ބިލެއްކަމ އިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިވަުގތަށްާ މިއީާ ވިސްނުމަކީާ

ވ ންޖެހޭ މުޢަިައްސަސ ާ މިާ ބޯޑުާ މިނިވަންާާބަޔ ންކުރ ާ ވަރަށްާ ނީާ

ވަރަށްާާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ެއވ ހަކަތައްާ ވ ހަކަ.ާ މުއައްސަސ އެްއކަމުަގއިާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ދަްއކަަވއިފި.ާ ޢިލްމީޮގތެއްަގއިާ ވަރަށްާ  2270ބަލ ޣ ތްތެރިކަމ އެކުާ

ާވަުގތުާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާވަކިވެލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ހުށަހެޅުއްވީތީާާާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާއޭދަފުށި ސަރުކ ރުންާ ބިލުާ އިދ ރީާ ބެހޭާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ އ ދެ،ާ ާ.`ާ

ބެހޭޮގތުންާާއަޙްމަދާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބިލ ާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީާ ސަރުކ ރަށްާ

މެންބަރުނާްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވ ހަކަތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދައްކަންހުރިާ  2275އަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާ ކޮންމެވެސްާާމިހ ރު ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނަމަެވސް،ާ ދައްކަވައިފި.ާ

ނުސީދ ާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ މިތަނުންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެްއޗެއްާ

ޓެކްސްެއއްާމީެގާކުރިންާނަަގމުންާއަންނަާވ ހަކަ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާ

ކުރުންާމ ާރަނަގޅުާނުވ ނެކަމަށްާއެާނުސީދ ާޓެކްސްއޭާއެާބުނ ާއެާމ ނަާބޭނުން

އެއްޗެއް.ާާ ނެެގމުންދ ާ ހަމަާ ސީދ ޮގތުންާ ހަމަާ ޓެކްސްއަކީާ ދަންނަވަން.ާ  2280އަޅުަގނޑުާ

މިހ ރުވެސްާމިއޮތީާމިކަމ ބެހޭާއިދ ރީާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ފައި.ާދެން،ާމިޮގތުންާާ

ާ 2ާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާާ ފ ހަަގކޮށްލަނީާ މަްއސަލައެްއެގޮގތުަގއިާ ާާވަނަާ

މ ތްވެެގންވ ާިއސްލ މްދީނުަގިއާޓެކްސްއެްއާޮއވޭ.ާއެީއާޒަކ ތ ބެހޭާޓެކްސް.ާއެވެސްާާ

ާާ ނެޭގނ2.5ާާާާެހަމަ ޓެކްސްާ މިާ ދައްކަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓެކްސްއެއްާ ެގާ
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ސިފަިއަގިއާާ ޤ ނޫނެއްެގާ ސަރުކ ރަކުންާ އަދިާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ އުސޫލެއްާ  2285އެްއވެސްާ

ނެޭގނެ އެހެންޮގތަކުންެވސްާ ނޫނީާ އެާާާާއަދިާ ނެތް.ާ ހަމަޖެހިފައެއްާ އިންތިޒ މެއްާ

އެހެންާ މިއުޅެނީާ މިދ ންާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ޓެކްސްާ

ނެޭގނެާ ޓެކްސްާ މިާ ފުރަތަަމާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޓެކްސްައކަށް.ާ

ދާޭާ ފަޤީރުންނަށްާ ސީދ ާ މިއީާ އެއީާ ެއބަޖެހޭހެން.ާ ހަމަޖައްސަންާ ޮގތެްއވެސްާ

ާާޓެކްސްއެާ މި ޓެކ2.5ާާްއްާ އުޅޭާސްެގާ ނަަގންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ  2290ައކީ.ާ

މިާ ޓެކްސްެއއް.ާ ނެޭގާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ އުސޫލެއްެގޮގތުންާ މިއީާ ޓެކްސްާ

ލިބިެގންދ ނީާރައްޔިތުންނަށްކަންާައޅުަގނޑުވެސްާހަމަާޔަޤީނުންާާާާޓެކްސްެވސްާހަމަ

ލ ލ އިރުަގއިާޢުމަރުެގާފ ނުާއެނޭގ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާތ ރީޚަށްާބަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަނުގރ މަކުރިކަަމށްާ ނަަގންެވެގންާ މިޓެކްސްާ ޚަލީފ ކަމުަގއިާ

އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ހަނުގރ މަކުރިކަމަށް.ާ އެބައޮތް.ާ  2295އެނިގފަިއާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓެކްސްެއއްާ ނެިގާ ހަނުގރ މައެއްކޮށްެގންާ

ސައް ސައްތައިންާ ކީްއވެތޯާާމިކިޔ ާ މިދަނީާ ނުނެިގާ މިޓެކްސްާ ޤައުމެްއަގިއާ ތަާ

އަޅުަގނޑުާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާެއޓެކްސްާއޭރުާހަނުގރ މަކޮށްެގންާނެުގމުެގާސަބަބުނާްާ

މިކިޔ ،ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެޓެކްސްާ ތިޔ ިގެވެގންޮގސްާ މީހުންާ އެދުވަސްވަރުެގާ

 2300އޭރުާޒަކ ތްދޭނެާއިނިގރޭސިބަހުންާމިކިޔަނީާޓެކްސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކިޔ ާޒަކ ތް،ާާ

ކޮންާާ އެފައިސ ާ ބަހ ނެ،ާ ދިޔަ.ާ ދުވަސްވަރެްއވެސްާ ދިޔަާ ނުެވެގންާ މީހަކުވެސްާ

ހިނަގއްޖެ.ާާ ިއތުރުވެެގންާ ތިޔ ިގކަންާ މީހުންެގާ އެވަރަށްާ ބަހ ނީާ ބަޔަކަށްތޯާ

% މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބައެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގ2.5ާާާާއެހެންވީމ ،ާ

މިރ އްޖޭ ނަަގއިެގންވެސްާ ރައްޔިތުންެގާާޓެކްސްާ ޢ ންމުާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހަމަާ ަގއިވެސްާ

 2305ޙ ލަތުާރަނަގޅުވެެގންދ ނެޭއ.ާދެންާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަންާޓެކްސްއަކީާމިހ ރުާ

ެއހެންނަމަވެސްާމިޓެކްސްާނެެގމުންދ އިރު،ާމިާޓެކްސްާާ ނަަގންވެފައިާއޮތްެއްއޗެއް.ާ

ާޓެކްސްާއުވ ލުމަށްވެސްާާނަަގންާފަށ އިރުާޑިއުޓީއިންާިމނަގ ،ާމިާނުސީދ ކޮށްާމިކިޔާ 

ސަބަބުނާްާ މިބިލުެގާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެން،ާއަޅުަގނޑަށްާހައްތ ވެސްާމިކަހަލަާވ ހަކަާިމދަންނަވ ލެވޭާސަބަބަކީ،ާާ

މީސްމީހުންނަށާްާ މިހުންނަނީާ ިގނަފަހަރަށްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ބޮޑަށްާ  2310ބިލުތައްާ

ނި މިކަހަލަާއަމ ޒުކުރުުމެގާ ހުށަހެޅުއްވުުމަގިއ.ާ ބިލުތައްާ ބައެއްާ އެބަެގންުގޅޭާ ޔަތެއްާ
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މަޤްޞަދުާ ދުއްވ ލުުމެގާ ބަޔަކުާ ބޭނުންވ ާ ބަޔަކުާ މިބިލުންވެސްާ ޮގތަކުންާ

ނުރައްކ ކަމެކޭ.ާާ ވަރަށްާ ިމއީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިާ ހ ސިލުކުރަންވެއްޖެއްޔ ާ

ާނުދަްއކަިއެގންނޭާކިޔަިއެގންާާދުނިޔޭެގާބައެއްާއެހެންާތަންތަނުަގިއވެސްާއެާޓެކްސް

ެގންދޭ.ާާ ހަްއޔަރުކުރަމުންާ ބޭބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ އަދިާ ބޮޑުަވޒީރުންނ ިއާ  2315ވަރަށް،ާ

އެހެންވީމ ،ާމިބިލުާބައްޓަންކުރ އިރުަގއިާމިފަދަކަމަކަށްާފުރުޞަތުާނުދީާވަކިާބަޔަކާ 

ާއުސޫލަކުންާާދިމ ނުކުރެވޭޮގތަކަށްާހަމަާއެންމެންނަށްާއެއްާހަމައެްއަގއިާެގންުގޅެވޭނެ

ދެނާްާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަވެސްާ ފެންނަާ ބައްޓަންކުރަންވެސްާ މިބިލުާ

ބޭނުންކުރ ވ ހަކަ.ާ ބ ރުެގާ ިމއޮންނަާ އަނެއްކ ވެސްާ ީމެގާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ައޅުަގނޑުާ  2320މިތަންކޮޅުަގިއވެސްާ

މިހ ރު ކުރީމ ާ ކަރަޕްޝަނަށާްާކަމެއްާ ެއބަހުރިާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ވަރަށްިގނަާ ހުރިާ ާ

މަުގފަހިވ ޮގތަށްާކަންތައްާކުރީމ ާއަދަބުދޭނެޮގތ އި،ާއަދިާނ ޖ އިޒްާފައިދ ެއއްާނަަގންާާ

ކުރީމ ާާ ވަްއކަންާ އަދިާ އަދަބުދޭނެޮގތ ިއ،ާ އެކަަމށްާ މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔ ާ

ންެވސްާައދަބުތައްާލިބޭނެޮގތްތަްއާާއަދަބުދޭނެޮގތ ިއ،ާއެހެންާނުބައިާހުރިހ ކަމެއްކުރުމު

އެހެންހުންނާަާ އެބަހުރޭ.ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ރީްއޗަށްާ ވަރަށްާ  2325ޤ ނޫނުަގއިާ

ޙ ލަތްތަކުަގިއވެސްާައޅުަގނޑުމެންާމިއިންާކޮންމެާބިލެއްަގއިާހަމަ،ާކޮންމެާބަޔަކަށްާ

މިހިރާަާ ހިފެހެއްޓުމ އި،ާ ޕ ސްޕޯޓްާ ދިނުމ އި،ާ ބ ރުާ އެާ ތަޙްޤީޤުކުރުމ އި،ާ ހަމަާ

މިބިލާުާކަން މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ ދީފިއްޔ ާ ކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާެއއްކޮޅުންާއަނެއްކޮޅަށްާދެދުވަސްާިމވީާކިޔ ތ .ާއަދިވެސްާމިުއޅެނީާ

ބޭކ ރުާާ ބައިވަރުާ ެއބަހުރިާ ީމެގާ ދިުގކަމުން.ާ މިބިލުެގާ ނުނިމިެގން.ާ ކިޔަިއާ  2330މުޅިންާ

އަޅުަގނޑު މިއީާ މ އްދ އެްއާާމ އްދ ތައް.ާ ެއއްާ މިމ އްދ ،ާ ޙ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ ެމންާ

އެާާ ނޭނިގފައި.ާ ެއްއޗެއްާ ބުނ ާ އެާ ިމވަނީާ ދ ިއރުަގއިާ ޮގސްާ މ އްދ އެްއާ އަނެއްާ

ސަބަބުންާ މިހެންވުމުެގާ މިއޮންނަނީ.ާ ނޭނިގފައިާ ެއއްޗެްއާ އެބުނ ާ ކުރީބަިއަގއިާ

ތަފ ތުވެެގންޮގ ތަރުޖަމ ކުރ ޮގތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންާމިޤ ނޫނުތަކުންާ އެކިާ ސްާ

މިބިލުާ ކުރުކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ ފަށ .ާ އެބަާ ތަރުޖަމ ކުރަންވެސްާ  2335އެކިޮގތަށްާ

ބިލުާާ ބައެއްފަހަރުާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައްޓަންކުރަންާ

ެގންުގޅޭާާ ޤައުމެްއަގއިާ އެހެންާ ކޮންމެެވސްާ ފަސޭހަކޮށްލުމުެގޮގތުންާ ހުށަހަޅ އިރުާ

ދިވެހިބަހަށް ހުށަހަޅަނީހެން.ާާޑްރ ފްޓެއްާ މިތަނަށްާ ތަރުޖ މ ކޮށްލ ފައިާ ާ
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މިހުންނަނީ.ާ އައިސްސަާ މިާ މިއެްއޗެހިާ މިކަހަލަޮގތަކަށްކަންނޭނެގާ

ހުންނަނީ.ާާ ބައްޓަންކުރެވިފައިާ މިާ މީތިާ ދިުގކޮށްާ މިހ ާ  2340އެހެންވެެގންކަންނޭނެގާ

މީހުންނަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިާ ދިުގކުރުމުންާ މިހ ާ ބިލުތަްއާ ޙ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ

މިކޮމިޓީއ ާާވަ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ވީމ ،ާ ަމއްސަލަތަކެއް.ާ ޮއޅިެގންދ ނެާ ރަށްބޮޑަށްާ

ބޭނުންކޮށްެގންާ ޢިބ ރ ތްާ ކުރުކޮށްާ ކުރުކޮށް،ާ ވީހ ެވސްާ މިބިލުާ ހިސ ބަށްދ އިރުާ

ކޮމިޓީއަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ބައްޓަންކުރުމަށްާ ބިލުާ އޮޅުންފިލ ޮގތަށްާ އެއްޗެއްާ މީހުންނަށްާ

 2345ތުންާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުާއެްއޗެްއާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާާޮގވ ލަން.ާދެންާމިބިލ ބެހޭޮގ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އެބަޖެހޭާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުން ކޮންމެވެސްކަހަލަާ ސިސްޓަމްަގއިާ ސްޓ ޓްކޮށްލަން.ާ އަލުންާ ޏެްއާާސިސްޓަމްާ

 2350ޖެހިއްޖެކަމަށްާއަމީންޢ ންމުާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވަނީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ކޮމިޓީއ ިއާާ މ ލިއްޔަތުާ މިހ ރުާ މަޢުލޫމ ތުދެއްވ ޮގތުަގއިާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޖަލްސ ާާ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިނަގމުންދޭާ އެބަާ ކޮމިޓީާ ަގވ އިދުާ

ވަުގތުގަާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ފަިއާާހިނަގމުންދ ާ ފުރުޞަތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ިއވެސް.ާ

އަމީންޢ ންމާުާ ައޅުަގނޑުާ ތިއްބެވީމަާ އެކޮމިޓީތަކުަގއިާ މިަވުގތުާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ

ަވޑަިއަގތުމުންާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ މިކޮޅަށްާ ެއބޭފުޅުންާ ދަންނަވަިއެގންާ  2355އަރިހުަގއިާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަ އަރުވ ނެވ ހަކަެވސްާ މިހ ރުާފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ކައިާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ

ާނިހ ންާޙުސައިންމަނިކު.

ާ

ބިލ ބެހޭޮގތުންާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާިވލިމ ފަްނނު އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ އ ދެ،ާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ާ`ާ2360 

ާއަޅުަގނޑުެވސްާދެތިންާނުކުތ އެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަދިާެއއ ެއކުަގއިާހަމަާމިބިލާުާާއިްނމަނިކުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަާ

ހުށަހެޅުއްވީތީާމިމުހިންމުާވަުގތުަގއިާހަމަާސަރުކ ރަށްާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާވަރަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ށްާދުޅަހެޔާޮާމުހިންމުާބިލެއްާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދުާހަރުދަނ ކޮ

ޤައުމެްއޮގތުަގއިާޤައުމުާެގންދެވޭނީާރަނަގޅުާއިޤްތިޞ ދެއްާޤައުމުަގއިާއޮެވެގންކަންާާ

 2365އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާޤަބޫލުކުރަމު.ާއަދިާއެންމެހ ާދިވެހިާރައްޔިތުންވެސްާހަމަާާ
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ވ ހަކަާާ ކަންތައްތަކުެގާ ބައެްއާ ހުރިާ މިބިލ ބެހޭޮގތުންާ އެއްބަސްެވވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

މެންބަރުނާްާފެއްޓުމު ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ހިތަށްއަރ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެގކުރިންާ

ދެއްކެވިާވަރަށްާމުހިންމުާވ ހަކަފުޅުތައްާއެބަހުރިާބިލ ބެހޭޮގތުން.ާމިފަދަާބިލެއްާއަދާިާ

ތައްޔ ރަށްާާ ޙ ލަތުާ ޤަުއމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުވުމުަގއިާ ސިސްޓަމަކަށްާ މިފަދަާ

މިކަ މިންވަރަކަށްތޯ،ާ ކިހ ާ އަދިާާއޮތީާ ތައްޔ ރީތަކ ިއާ ސަރުކ ރުެގާ  2370މ ބެހޭޮގތުންާ

ކޮންކަހަލަޮގތަކަށްތޯާާ ޮއތީާ ކަންތައްތައްާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގާ މިކަމަށްާ ރައްޔިތުންާ

އެއީާައޅުަގނޑު،ާމަޢ ފްކުރަްއވ ާއޮޅުންފިލުވ ލަންާބޭނުންކަެމއްާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުާާ

ތައްާ ކޮންކަހަލަާ އިންނެވުމުން.ާ ވަޑައިެގންާ އޮތީ.ާާމިތަނުަގއިާ މިކަުމަގއިާ ޔ ރީތަކެއްތޯާ

މިޙަރަކ ތްތަްއާާ ޢަމަލު،ާ ިމާ ޝ އިޢުކުރެވުމ ެއކުަގއިާ ެގޒެޓްަގިއާ ކުއްލިައކަށްާ ހަމަާ

މިންަގނޑުާާ އުޅޭނެާ ދަތިކަންާ ިމކަމުެގާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިޔައިމަާ  2375ފެއްޓިެގންާ

އެހެންާާ ބޭރުެގާ އަދިާ އެބައޮތްތޯޭއ.ާ އެސެސްކުރައްވ ފައިާ އެްއވެސްވަރަކަށްާ

ނުކުމެފައާިާޤަ ދެންާ ބަދަލުވ ންޖެހުމުންާ ކުއްލިއަކަށްާ ޓެކްސްާ މިޮގތަށްާ އުމުތަކުަގއިާ

ހުރިާނަތީޖ ތަކުެގާއަލީަގއިާޤައުމުތަކަށްާވެފައިާހުރިާެގއްލުންތައްާނުވަތަާފައިދ ތަްއާާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެބައޮތްތޯ.ާ ކަރުދ ސްތަކެއްާ ބަދަލުކުރ ނެކަހަލަާ

މެދު މީޑިއ ާ އަދިާާއެދެންާ މީޑިއ ާ ދަުއލަތުެގާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ  2380ވެރިކޮށްެގން،ާ

ނިޒ މ ބެހޭޮގތުންާ ޓެކްސްާ މިާ މެދުވެރިކޮށްެގންާ ވަޞީލަތްތައްާ މީޑިއ ާ އެނޫންވެސްާ

ދޭނެޮގތެއްާ މިމަޢުލޫމ ތުާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމ އި،ާ ރައްޔިތުންާ

ބި އިދ ރީާ ބިލ އި،ާ ތައްޔ ރުކޮށްދެްއުވން.ާ އެވ ހަކަާތިބޭފުޅުންާ ލަކަށްވ ތިވެާ

ކުރިއަށްާާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ ޮގތެްއަގިއާ ަމއިަގނޑުާ ހަމަާ މިދަންނަވ ލީވެސް.ާ

ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ރ އްޖޭެގާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އުންމީދުކުރަން.ާ  2385ެގންދަވ ނެކަމަށްާ

އެކަންޏެއްނޫން.194ާާާާ މ ލެއަކުާ ތިއްބަވ ނެ.ާ ިވޔަފ ރިވެރިންާ ރަށުަގއިާ ރަށެއްހ ާ

މ ާރަނަގޅަކަށްާމިބިލުާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާބަހުސްކުރިއަސްާާާާއެބޭފުޅުންނަށް

އެނިގވަޑައިނުެގންާާ މ ބޮޑަކަށްާ ޝ އިޢުކުރިއަށްާ ެގޒެޓެްއަގިއާ މިބިލުާ އަދިާ

ވ ހަކަތަކެއްާާ އެކަހަލަާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ހިނގައިދ ނެ.ާ

މުހިންމުކަމެއް ވަރަށްާ ހަމަާ ެއެވސްާ  2390ޮގތުަގއިާާއިޝ ރ ތްކުރައްަވއިފި.ާ

ވިސްނ އިރުާާ އަޅުަގނޑުާ ބިލ މެދުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަަގންޖެހޭކަމެއްކަމަށްާ

ރެވެނިއުާ އިންލެންޑްާ ބަޔ ންވޭ.ާ މިހެންާ މަސައްކަތް،ާ އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ
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އޮތޯރިޓީާއުފެއްދުމ އިާދެމެހެއްޓުން،ާމިާއަރިމަތީަގއިާމިެގނެޭވާނަންާފުރަތަމައިނުން.ާާ

އަޅުަގނޑުާކުޑަކޮށްާހަމަާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެްއާއެބައުޅޭ.ާއެއީާބިލަށްާާާާބިލުެގާނަމ މެދު

ައއިރިޝްާާ ެއއީާ ތަންކޮޅު.ާ އަންނަާ ައއި.އ ރް.އޭާ މިކިޔޭާ ނޭމެއްޮގތުަގއިާ ޝޯޓްާ  2395މިާ

ކޯޑުާ ޖަމ ޢަތެއްޮގތުަގއި،ާ ޓެރަރިސްޓްާ ނުރައްކ ތެރިާ ވަރަށްާ އ ރމީ،ާ ރިޕަބްލިކަންާ

ވެާހަމަާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާޢިއްޒަތްތެރިާނަމެއްޮގތުަގއިާބޭނުންކުރެވޭާނަމަކަށްވ ތީ

ބޭފުޅުނާްާ ހުރިހ ާ މެންބަރުންނ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ދަންނަވ ާ ވަޒީރަށްވެސްާ

އަކުރެްއާާ ފަހަތަށްނަމަވެސްާ ނުވަތަާ ކުރިއަށްނަމަވެސްާ މިނަމުެގާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ

ާާ މޯލްޑިވްސް ޮއވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ ެގނެވެސްާ މިސ ލަކަށްާ  2400އިންލެންޑްާާއިތުރުކޮށްލ ،ާ

ހަމާަާ އަޑުިއވުމުންާ މިޖުމްލަާ އަިއ.އ ރް.އޭާ އެއީާ ނަމަވެސް.ާ އޮތޯރިޓީާ ރެވެނިއުާ

ކުއްލިައކަށްާބޮލުަގއިާރިއްސަިއަގންނ ނީ،ާައއިރިޝްާރިޕަބްލިކަންާއ ރމީެގާމަތިން.ާ

މިއީާޓެރަރިސްޓްާޖަމ ޢަތެއްކަންާހަމަާމުޅިާދުނިޔެާޤަބޫލުކުރ .ާދެންާމިހ ރުާއޮތްާ

ކޮންމެ އޮތީާ މިާހިސ ބުާ ނަމަވެސްާ އެބަޮއތް.ާ މަޑުޖެހުމެއްާ ވެސްަވރެއްެގާ

 2405ލެޓަރހެޑްތަކުަގޔ އިާމިނަންތަކުަގއިާމިނަންާބޭނުންކުރަންާފެއްޓުމުންާއަދިާއަމުދުނާްާ

މިާޓެކްސްެގާމިކަހަލަާމުހިންމުާބިލެއްަގއިާކޮންމެވެސްކަހަލަާދަތިތަކެއްާއުފެދިދ ނެ.ާ

އެ ހަމަާ ދަންނަވ ލުމުންާ މިހެންާ މިކަންތަްއ،ާ އިރ ޤުެގާާއެއީާ ނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ޓެރަރިސްޓުންެގާާ ހުރިާ ހޯދަންބޭނުންވެފަިއާ ބައެއްާ ހ ދިސ އ ުގޅިެގންާ ހިނގައިދިޔަާ

ބައެްއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވެރިން،ާ ނަންތަކުަގއިާ މުސްލިްމާ ދިމ ވ ާ ނަންތަކ އިާ

ނަންާ ހިފަހައްޓ .ާ ޗެކްކޮށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ޤައުމުތަކުންާ ެއކިާ ހަމަާ  2410ރައްޔިތުންެވސްާ

މިކަހަލާަާދިމ ވީ ހިފަހައްޓ ާ ކިޔ ތީާ ޙަސަންާ ޢަބްދުލްމަޖީދުާ ނަން،ާ ހަމައެކަނިާ މަ.ާ

ކަންތައްތައްާއެބަހުރިާހިނގ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާހަަމާދަންނަވ ލަނަމޭާހިތަށާްާ

ބިލ ބެހޭޮގތުނާްާ މިދަނީ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ބިލުާ އެރީ.ާ

ބަެއއްާވިސް ޖެނެރަލްއ އިާއަޅުަގނޑުެވސްާ ކޮިމޝަނަރާ ނުންތައްާވިސްނ ލ އިރުަގއިާ

ާާ ެއއީ މ އްދ ،ާ މިއޮންނަާ ޢަްއޔަންކުރުމ ބެހޭޮގތުންާ މަޤ މުާ މ އްދ ެގ8ާާާާއޭނަެގާ  2415ވަނަާ

)ށ(.ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާއޭނ ެގާމަޤ މުންާވަކިކުރުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ

ޖެނެ ކޮމިޝަނަރާ ބަޔ ންކޮށްާ އެކަންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ފޮނުވ ާފެނިއްޖެާ ރަލްއަށްާ

ބައެއްާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ހަމަާ ވަކިކުރެވިދ ނެއޭ.ާ މަޤ މުންާ ލިއުމަކުންާ

ރުހުމެްއާާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ މީަގއިާ ހަމަާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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 2420ހޯދ ާބީދައިންާވަކިކުރެއްވުމަށްވެސްާރުހުމެއްާމިާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްެގާމަޤ މަށާްާ

ކުރިއަށްހުރިާއިތުރުކޮށް ދެންާ ރަނަގޅުކަމަކަށްވ ނެއޭ.ާ ެއީއާ ދެްއވުންާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހަަމާކުޑަކުޑަާވިސްނ ލުމެއ14ާާާާްމ އްދ ތަކުެގތެރެއިން

އެބަޮއވޭ.ާމީަގއިާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާނުވަތަާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްެގާއަމުރެްއެގާާ

މަސަްއކަ ކުރެވޭާ ފަރ ތުންާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ާ ައޅަިއާާދަށުންާ ހުރަހެއްާ ެއްއވެސްާ ތަށްާ

 2425އަދިާބ ރުެގާބޭނުންކޮށްާމިާރިޝްވަތުާދީާމިކަންތައްާކުރުުމންާމިއޮންނަާއަދަބަކަށްާ

އަދަބަކީ،ާާ ކުށުެގާ މިފަދަާ ކުށަކީ،ާ އެހީތެރިވުުމެގާ ލައްކ2ާާާާަމިއޮންނަނީ،ާ

ާާ 2ާާރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުނޫންާއަދަދަކުންާޖުރިމަނ ކުރުމޭ.ާމިހެންާބުނެާނިންމ ލ އިރު

ނެތް.ާާލަ ކުޑައަދަދެއްާ މީެގާ އަދަދު.ާ އެންމެބޮޑުާ ރުފިޔ ައކީާ އްކަާ

ނިންމ ލެވިދ ނެ.ާ ޖުރިަމނ ކޮށްާ ރުފިޔ އަކުންވެސްާ އެންމެާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

10ާާާާ  2430ރުފިޔ އިންވެސްާވެދ ނެ.ާއ5ާާާާެރުފިޔ އިންވެސްާޖުރިމަނ ކޮށްާނިންމ ލެވިދ ނެ.

ވަކި ފަދައިންާ އިޝ ރ ތްކުރެްއވިާ ވަކިކަހަލަޮގތެްއާާބައެއްބޭފުޅުންާ ފަރ ތަކ މެދުާ ާ

އެކަހަލަކަެމއްާާ ދިމ ެވއްޖެއްޔ ާ ޙ ލަތެއްާ ކަހަލަާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ާ އޮތުމަށްާ

ކޮންމެވެސްާާ ެއހެންވީމ ،ާ ބޮޑުވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ހަމަާ އިންސ ނުންވީމަާ

ާާ މީަގިއާކަނޑަެއޅުްއވުން.ާމިސ ލަކަށް 1ާާާާމިނިމަމްާއަދަދެއްވެސްާ ވިްއޔ  1ާާލަްއކަާ

މިކަމަކ ުގޅުންހުރިކަެމއްަގިއާާލަ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ބޭބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ދެންާ  2435އްކަ.ާ

ިމާ ކުޑައަދަދެްއެގކަމަކަށްާ ނުވަތަާ ިއންވެސްޓްމެންޓަކަށްާ ކުޑައަދަދެްއެގާ މިއަށްވުރެާ

ޕަނިޝްމެންޓްާ މިާ ކެޕިޓަލްައކަށްތޯާ ެއކިހ ވަރެްއެގާ ކުރެވޭއިރުަގިއާ ޖުރިމަނ ާ

ވިސްނ ލެއް ެއވެސްާ ވަރަށްާާމިއޮންނަނީ.ާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވުންާ

ދިމ ލެއްަގިއވެސްާހަމަާ މުހިންމުވ ނެހެން.ާމީެގާދެޙ ލަތެއްާމީަގއިާއެބައުޅޭ.ާއެހެންާ

ހަމާަާ ޖެހިލ ނަންާ ކުޑަކޮށްާ އެއަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތްމެ.ާ ވ ހަކައެއްާ  2440މިކަހަލަާ

ާާ އެހަމަ ައވަސްައވަހަށް.ާ ހ28ާާަވަރަށްާ ަގއިާ )ރ(ާ )ނ(،ާ މ އްދ ެގާ މާިާވަނަާ މަާ

އެބައ ދޭާހަމަާމިކަހަލަާޙ ލަތެއް.ާމިމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުށެއްާމީހަކުާކޮށްާާ

ބޮޑުނޫންާާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ ހ ސްާ ފަންސ ސްާ ދެލައްކަާ އެމީހަކުާ ސ ބިތުވެއްޖެނަމަާ

މަސްދުވަހަށްާާ އަދަބުތަކެއް،ާ އޮތީާ ދެންާ ޖުރިމަނ ކުރުން.ާ އަދަދަކުންާ

 2445ންޝަލްާޕެނަލްޓީއަކަށްާމިއޮންނަާއަދަދުެގާމިނިމަމާްާބަންދުކުރުންތަކެއް.ާޭއެގާފަިއނޭ

އަދަދެއްާކަނޑައެޅުއްވުންާހަަމާރަނަގޅުކަމަށްާފެނޭ.ާއެނޫންާޙ ލަތުަގއިާދެންާއޮތީ،ާާ
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މިާނިޒ މުާތަޢ ރަފުކުރުމަށްާދިވެހިާދައުލަތުންާކުރަްއވަންޖެހޭނެާޚަރަދަކީާކޮންކަހަލަާާ

ޓެކްސްާ އިންކަމްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ޚަރަދެއްތޯ.ާ އިމްޕޯޓްާާބޮޑުާ ުއސޫލަށްވުރެ،ާ ެގާ

ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ޤައުމަށްާ މިސިސްޓަމަކީާ ޓެކްސްތަކަށްުވރެާ އެކްސްޕޯޓްެގާ

ރައްޔިތުންާާ ދިޔައިމަާ ފެތުރިެގންާ މިކަންާ  2450ފައިދ ެވެގންދ ނެކަމެއްކަމަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ސަރުކ ރަށ އިާ ފައިދ ާ ޙަޤީޤީާ މީެގާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރައްވ ނެ.ާ

އަޅުާ މިވަުގތުާާލިބިެގންދ ނެކަމަށްާ މިފަދަކަމަކަށްާ ނަމަވެސްާ އުންމީދުކުރަން.ާ ަގނޑުާ

ކިހ ބޮޑުާޚަރަދެއްާކުރަންތޯ،ާައޅުަގނޑުާކުރިންާއިޝ ރ ތްކުރިފަދައިންާމިކަމުެގާބެހޭާ

އެބައުޅޭާޔަޤީނުންެވސްާޓެކްސްާއެޑްަވއިޒަރުންނ ިއ،ާޓެކްސްާލޯޔަރުންނ އި،ާމިކަހަލަާ

 2455ލަތުަގއިާމިކަންާނުކުރެވޭނެާފަރ ތްތަކަށްާބަޔަކުެވސްާއުފެދެންާއެބަޖެހޭ.ާއަމިއްލަާޙ 

އެކަމ ުގޅުންހުރިާާ އެހެންީވމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ތަނަަވސްވ ންާ މަުގތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ

ފުރުޞަތުތަކެްއާާ ބިލުތެރެއިންާ މިއިދ ރީާ ބިނ ކުރުމަށްާ ވަޞީލަތްތައްާ އިންސ ނީާ

ލޯޔަރުންނަށްާާ ޓެކްސްާ ކުދިންނަށްާ ނުކުންނަާ ކިޔަވަންާ އަލުންާ ލިބިެގންދ ނެތޯ.ާ

ފުރުޞަތުތަކެްއާާ ކަންތަްއތަކަށްާ ުގޅުންހުރިާ މިކަމ ާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ ވުމަށ އި،ާ

ފައިދ ާ ޙަޤީޤީާ މިބިލުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެވިއްޖެކަމުަގއިވ ނަމަާ  2460ހުޅުވަިއެގންާ

ވަޞީލަތްތަްއާާ ިއންސ ނީާ މިކަމ ބެހޭާ ޤައުމުަގއިާ ައދިާ ފޯރ ލެްއ،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކަށްާމިކަންާދިއުމުަގއިާފުރިހަމަާފުރުޞަތުތަކެއްާބިނ ވެެގންޮގސްާމުޅިންާއ ާެވއްޓަ

ހަމަާޙަރ ކ ތްތައްާ މިާ މުހިންމުާ ލިބިެގންދ ނެ.ާދެންާއަދިވެސްާވިސްނ ލުންާވަރަށްާ

އުސޫލުންާާ ލ މަރުކަޒީާ މިއޮތީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިނަގމުންދ އިރުާ

ހިންަގމު އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ އަތޮޅުތައްާ ހިންުގން.ާ ދިޔައިމަާާއަތޮޅުތައްާ  2465ންާ

ދ އިރުަގއިާާ އުފެދިެގންާ މަޤ މުތައްާ އެހެންާ އަދިާ ކައުންސިލަރުންނ އިާ އަތޮޅުތަކުެގާ

ވަރަށްާާ އެވެސްާ ކުރަމުންދ ނެ.ާ މިކަންކަންާ ރަށެއަްގިއވެސްާ ހުރިހ ާ އަތޮޅެއްާ ހުރިހ ާ

ޚަރަދުތަކެްއާާ ކުރައްވަންޖެހޭާ ދައުލަތުންާ ވަޒީފ ތަކެއް.ާ މަޤ މުތަކަކ އިާ އ ާ ބައިވަރުާ

މިކަ ހުރުން.ާާއެއީ.ާ އެސަރަޙައްދެްއަގއިާ އެޖެންޓަކުާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ މ ުގޅުންހުރިާ

ނުވަތަާ އަތޮޅަކުންާ ނުވަތަާ މޭލޭަގއިތޯާ ހުސްއެކަނިާ ކުރ ނީާ މިކަންާ  2470ނުވަތަާ

މ ލެއަށްާ ނޫނީާ މިޚިދުމަތްދޭނީ.ާ ހުސްއެކަނިާ އެސަރަޙައްދަކުންތޯާ ކައުންސިލް،ާ

ކަންތައް މިޓެކްސްެގާ ޖެހޭނީާ އަންނަންތޯާ މިހ ރުވެސްާފުރައިެގންާ ނިންމުމަށް.ާ ތައްާ

ދަތިތަކެއްާ ހަމަާ ސިޓީެވސްާ ފޮނުވަންވ ާ ޚިދުމަތުެގާ ޕޯސްޓްެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ދަންނަވ ލުންާާ އެާ ހުރީތީވެާ ކަންތައްތަކެއްާ އެކަހަލަާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ .ާ އުޅޭތީެވާ

 2475މެާއޮތީ.ާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުވެސްާތ އީދުކުރަނީާހަމަާމިކަމ ާުގޅުންހުރިާއެން

ރަނަގޅުާާ ވަރަށްާ ފޮނުއްަވއިެގން،ާ ކޮމިޓީާ އިޤްތިޞ ދީާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ރަނަގޅުާ

ފަންނާީާ ހޯއްދަވަންޖެހޭާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ ތިްއބެވީ.ާ ޭއަގއިާ ބޭބޭފުޅުންކޮޅެއްާ

 މަޢުލޫމ ތު..ާ.

ާ

 2480ާވަުގތު..ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ރ އްޖެއިންާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާިވލިމ ފަްނނުާ މިބިލުާރ އްޖެއ އިާ އަވަހަށްާ ނަމަެވސްާ ެގންނަވަިއެގންާ ާބޭރުންާ

ޝުކުރިއްޔ .ާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިްނމަނިކުާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދެްއިވާ ާނިންމައިދެއްވުން.ާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2485 

ދިވެހިރ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާމ މިިގލީާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަައކީ،ާާޝުކުރިއްޔ ާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ާއްޖޭެގާ

ވ ހަކައެްއ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ އަންނަާ ދެކެވެމުންާ ފަށައިެގންާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ދިމ ލަށް.ާ ވިޔަފ ރިވެރިންނ ާ ިގނަފަހަރަށްާ އަމ ޒުކުރެވިފައިިމވަނީާ

އެހެންާ އަދިާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުތަކުަގއިާާހިތަށްއަރަނީ،ާ ވެސްާ

 2490އެޤައުމެްއެގާދިރިުއޅުންާނުވަތަާއެޤައުމެްއެގާމުއްސަނދިކަންާބިނ ވެެގންާއަންނަނީާާ

ބަޔަކ އިާާ ކުރ ާ މަސަްއކަތްތައްާ ދ އިރ އިންާ މަސަްއކަތްތެރިކަމުެގާ ކުރެވޭާ އެތަނެްއެގާ

ލިބިެގންާ މިނިވަންކަންާ އިޤްތިޞ ދީާ ތަނަވަސްކަމ އި،ާ އެޤައުމެްއެގާ ުގޅިެގންނޭާ

އެްއވެސްާާމިއަން ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ އިރުާ މިޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ނަނީ.ާ

ބ ވަތެްއެގާާ ވަކިާ ނުވަތަާ މަސައްކަތެްއކުރ ާ ެއއްވެސްާ ނުވަތަާ ދިމ އަށްާ ބަޔަކ އިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ އަމ ޒުކޮށްާ ދިމ ލަށްާ ފަރ ތްތަކަކ ިއާ  2495މަސައްކަތްކުރ ާ

ލަންވެޖެކަމެއްހެން.ާއެހެންާމިދެންނެވީާއެޮގތަށްާާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރުންާދޫކޮށް

އެހެންާާ ރަނަގޅުވެެގންނުދ ނެ.ާ މ ާ މަންފ ާ އެލިބޭާ މަސަްއކަތްތަކަކުންާ ކުރެވޭާ

ިމާާ ހުރިއިރުާ މަޤ މުަގއިާ ފައިނޭންސްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީ،ާ

ވެސްާއެހެންާޓެކްސްއ ބެހޭާޤ ނޫނެއް،ާއަދިާޓެކްސްއ ބެހޭާއިދ ރީާބިލު،ާައދިާއެނޫން

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ތައްޔ ރުކޮށްފޮނުވ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނީާ  2500ކަންތައްތައްާ
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ފޮނުވުމަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުވ ނީާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންވީާފަރ ތްތަކަށްާހުށަހަޅ ފައި.ާާ

މިއަދުެގާާ އެކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހެޅިފައި.ާ އެބިލުާ މިވަނީާ މިއަދުާ ކޮންމެއަކަސްާ ދެންާ

ފުރަތަމަާސަރުކ ރަށް އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ާ

ނުދެއްކިއަސްާ ކޮންމެހެންާ މިމަރުޙަލ ަގއިާ ވ ހަކަތަކެއްާ މ ިގނަާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ

ާާރަނަގޅުވ ނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިތަނުންާ  2505އެހެނީާ

ދ  ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ ވ ހަކަފުޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާާމެންބަރުންެގާ ންޖެހޭނެކަމަށްާ

ެއޮގތުންާާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަދައްކައިފީމު.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަށްާ ފ ހަަގކޮށްފީމު.ާ

ތްތެރިާމެންބަރާުާދިއްަގރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަާާޑުާފުރަތަމައިންވެސްާދަންނަވ ލ ނީއަޅުަގާނ

ނ ޒިމް ހުށަހެޅުާާއަޙްމަދުާ ތ އީދުހުށަހެޅުއްވިާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާާއްވުންތަކަށްާ ކުރަމޭ.ާ

އަޅުާ ހުށަހެޅުންތަކެއްކަމަށްާ ފުރިހަމަާ ހަމަވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ  2510އެހެންމާެާަގނޑުާ

ާާ ވ ހަކަސ.އަތޮޅުެގ ދ އިރ އިންާ އުތުރުާ މެންބަރުާފުޅުހިތަދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްކެިވާ

އެދެއް އަސްލަމްާ ތ އީމުޙަންމަދުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްވެސްާ ކުރަމޭ.ާާކެވިާ ދުާ

އެނޫންވެ ާާއަދިާ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ޚިޔ ލުތަކަށްާާސްާ ފ ޅުކުރެްއވިާ އެާ

ާާތ އީ އެކަމަށްާޙ ދުކުރ  ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވުމަށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ ލުާ

ާާާާއަޅުަގނޑަށް ވ ހަކަފުޅުާޔަޤީން މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުވެސްާ  2515ބޭފުޅުންާ

ތ އީދައްކަަވއިފި ލިބިެގންދ ނެކަމަށް.ާާ.ާ މިދެންނެވީާާދުާ މަޖިލީހުގާެާމިާާއެހެންާ

ެއާާ ވ ހަކަދަްއކ ާ މަްއޗަށްާ ޚިޔ ލުެގާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފްލޯރަގއިާ

ައުގހުރިާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްތަކަކީާ ކުރެވޭާ ކޮމިޓީތަކުންާ އަލީަގއިާ ޚިޔ ލުތަކުެގާ

ފ ސްވެެގންާާސައްކަތްތަކަކަމަ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ އަދިާ ެވެގންދ ނެ.ާ ދ އިރުާާށްާ

ާާާހިތަށްއަރަނީ،ާާއަޅުަގނޑުެގ  2520މިހ ރާުާމިއީާއިދ ރީާކަންތައްތަކުެގާބިލުާއަޅުަގނޑުމެން

ވ ހަކަދަްއކ ާފ ސްކުރަންާމިުއޅެނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިކަމ ބެހޭާޤ ނޫނެއްާއަދިނެތް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިންމ ފައިާ ކަންތައްތައްާ އިދ ރީާ ފުރަތަމަާ ނެތިާ ޤ ނޫނެއްާ

އްތަކަށްާބޯލަބައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާޤ ނޫނ ާދިމ އަށްާދ އިރުާއިދ ރީާކަންތަ

މިޖެހެނީާ އަނެއްކ ާ ނިންމ ފައިާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ނޫނީވިްއޔ ާ އެހެންާ މިޖެހެނީ.ާ ހަދަންާ

 2525އިދ ރީާކަންތައްތަކ ާބެހޭާބިލުާއެއ އިާދިމ ާނުވެއްޖިއްޔ ާއަނެއްކ ާއިސްލ ޙުާކުރަން.ާާ

ދަންނަވ  އަޅުަގނޑުާ ޮގތެއްަގއިާ ަމއިަގނޑުާ ޤ ނޫނުާާާާލަންއެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ،ާ

ާާ ާާނެތި، އެއީ ޤ ނޫނެއްނެތިާ ނެުގުމެގާ ާާޓެކްސްާ ދ އިރ ައކުން ފުޅ ކޮށްތޯާކޮންާ ކިހ ާ
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ތެރޭަގއިާ ޓެކްސްެގާ ޕްރޮފިޓްާ ނުވަތަާ ނަގ ނީ.ާ ޓެކްސްާ ޕްރޮފިޓްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަސައްކަތްތެރިކަންާ ނުވަތަާ ހިމަނ ނީ.ާ ބައިތޯާ މީހުންެގާ ކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ ހަމައެކަނިާ

ދ އިރ  ދ އިރ އިންާާެއާާތައް،ާާހިމަނ ާ މީހުންެގާ ކުރ ާ މަސައްކަތްތައްާ  2530ތަފ ތުާ

ތެ މީެގާ އެބައިބަިއވެސްާ ނުނަގ ނެތޯ.ާ ޓެކްސްެއއްާ ހިމެނިެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރޭަގއިާ

ާާދިޔައި ވަރަށްބޮޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ ނެ.ާާާއެްއޗެހިތަކެއްމ ާ ފިލައިެގންާ އޮޅުންާ

އިދ ރީ ނުވަތަާ ކަނޑައަޅ ިއރުާ ދ އިރ ތައްާ ފަރ ތްތަކ ާާާއިދ ރީާ ކުރ ާ މަސައްކަތްތައްާ

ކުރ އިރު ކަންތައްތައްާ ދ ނެކަމަށްާާާާބެހޭޮގތުންާ ފަސޭހަވެެގންާ ހެދުމަށްާ މިޤ ނޫނުާ

 2535ާހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާޓެކްސްއ ބެހޭާޤ ނޫނެއްާއެބައޮތް.އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެ

ޓެ ފައިދ އިންާ ާާވިޔަފ ރީެގާ ނަގ ނެ މިޤ ނޫނެއްކްސްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބިލުާ އޮތީ.ާާެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާހުށަހެޅުްއވިާޮގތްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގާާ

ކަންނޭ މިހ ރުާާއަލީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނީާނެގާ މިދެކެވެނީ.ާ ވ ހަކަާ

އިދ  އޭެގފަހުންާ ނިމިފައިާ ޤ ނޫނުާ ފުރަތަމައިނުންާ ވިސްނޭޮގތުަގއިާ ރީާއަޅުަގނޑަށްާ

ާ ނިމެންވ ނީ.ާ އެިގެގންދ ނީއޭކަންތައްތައްާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2540ާާާ،ރުންާ

ބަ ކަންތައްތައްާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ ކިހ ވަރަކަށްކަންާ ނީ.ާާހައްޓ ލަސ ފުވެެގންދ ނީާ

ދެންާއަޅުަގނޑުާީމަގއިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުފުޅަށްާއަދިާއިތުރުާެއއްޗެއްާާ

ާާ ާާއެންމެާޕޮއިންޓެްއާނަމަާާެއއްކޮށްލަންާބޭނުންއަޅުަގނޑުެވސް ވަނ41ާާާަވެސް.ާއެއީ

ާއެކުލަވ ާާމ އްދ ަގއިާިމއޮންނަާޓްރައިބިުއނަލްާއެކުލެިވެގންވަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

މަްއޗަށްކަމަށް ފެންނަނީާމިާާޮގތެްއެގާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތްއޮތުންާ  2545ކަނޑައަޅ ފައިާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެކަންާކުރަްއވަންާވ ނެކަމަށް.ާއެހެނީާޕޮލިޓިކަލްާކުލަވަރުާާ

ާާމީ ކަސްޓަމްެގ ފ ޅުކުރައްވ ހެންާ ޚިޔ ލުާ އެާ ދ ކަމަށްވަންޏ ާ ޖެހިެގންާ ދ އިރ ެގާާަގއިާ

ވ ޮގތް އެހެންވީމ ،ާާާާއިންޮވއިސްތަކަށްާ ވެދ ނެ.ާ ކައިރިކަމަށްާ ވަރަށްާ ުވމަކީާ

މިާާ މަޖިލީހުންކަމަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ވިސްނެނީާ މެންބަރުންގ5ާާާެާއަޅުަގނޑަށްާ

ޭއެގތެރެ އަދިާ ނަންަގވަންވ ނީ.ާ ާާކޮމިޓީވެސްާ ރައީސަކަށް ކޮމިޓީެގާ  2550ާާހުންނަވ ނެއިންާ

ޑިޕިއުއެާާކަމަށްިވއަސްާާކުބޭފުޅަ އޭނ ެގާ އަދިާ ހުންނެވިާހޮވަންވ ނީ.ާ ޓީައކަށްާ

ކޮންމެާނަމެއްާކިޔަސް.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާޮގތަށްާއެކަންާާާބޭފުޅަކުވެސް

ަވކިާކުރަންވ ނީވެާ ޖިލީހަށްާސްާރައްޔިތުންެގާމަކުރަންވ ނެކަމަށް.ާއަދިާެއާބޭފުޅަކުާ

މިެގންކަމަށް.ާއެހެންާމިދެންނެީވާާންންާބޭފުޅެްއެގާމައްސަލަާހުށަހެޅިާމިތަނުންާނިއެއި
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ާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ާވަރަށްާ މިބޭފުޅުންާ  2555ކުރަްއވ ާާއެިީާ

އޮ މިހުށަހަޅ ާ ޓެކްސްާާކަންތައްތަކަކީާ ނުވަތަާ ބަްއލަވ ާ އެއްޗެހިާ ރިޕޯޓްތަކ ާ ޑިޓްާ

މިންަގޑުތައްނެުގމު ވަރަށްިގނަާާާާކަނޑައެޅުންާާެގާ ދ އިރ ައކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ެއއީާ

އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނިެގންދ ނެކަމެއް.ާ ދިޔަައސްާ ފެށިެގންާ މިޮގތަށްާ މިއަދުާ ބަޔަކަށްާ

ނުޖެހިާާޞ އިން ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ބަލ ނުލ ާވަކިާާފުވެރިކޮށްާ މޫނަށްާ މީހެްއެގާ

ާާ  2560ެއބޯޑަށްާލިބިެގންާދަންޏ ާކަންތައްތައްާކުރުމުމުެގާޤ ބިލުކަންާނުވަތަާމިނިވަންކަން

ނޫނީާމިދެންނެވިާޮގތަށްާއެކަންތައްތައްާކުރުމުެގާއުނދަޫގތަކެއްާމެދުވެރިވެދ ނެކަމަށްާާ

ެއވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ހިތްވޭ.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

މިބިލަށްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެ ހަމަާއެއ އެކީަގއިާ ފުރަތަމަާމިދަންނަވ ލީ.ާދެންާ ނޭގާ

އިަގންނައިރުާފުރިހަމަާކުރަންޖެހޭާވަރަށްިގނަާކަންތައްތަކެއްާހުންނ ނެކަން.ާއަދިާާފަށަ

ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާފަހުންވެސްާ އެއްޗިާއެއްާ މަދުކުރަންޖެހޭާކުރަންޖެހޭާ  2565އްސ އިާ

ޤައިމުވެސްާާއެްއޗެއްސ ވެ ހަމަާ ހުންނ ނެ.ާ މ ދިުގާާހުންނ ނެ.ާާސްާ އެހެންވީމަ،ާ

ޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާވ ހަކަދެއްކުމަށްފަހުާވ ހަކަތަކެއްާނުދައްކ ާމިާކޮިމޓީެގާމަރު

ވ ހަކަދައްކ ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހުންާ އަދިވެސްާ އައިމ ާ ނިމިެގންާ ޮގތްތަކެއްާ

މަނިކު އެހެންމެާ ހަމަާ އެބައޮތް.ާ ފުރުޞަތުވެސްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ފަނުވަނާީާއިސްލ ޙުާ

ާާ އަދި ކުރަްއވ ފައިާ ދަާާއިޢުލ ންާ މިވ ހަކަާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތެއްާ  2570ްއކަމުންދ ާދެވަނަާ

އަޅުަގ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްވ ނެކަމަށް.ާ ކުރުކޮށްލ ނީާ،ބުރުަގިއވެސްާ ވ ހަކަކޮޅުާ ާާނޑުެގާ

ޝުކުރުވެރިވަމުންާާ ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ ދެންނެވިހެންާާާައޅުަގނޑުއަޅުަގނޑަށްާ

ާލު.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާޙ ދުާކުރ ާތ އީބޭފުޅުންާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ

ާ

 2575ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުުމަގިއާާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ބޭނުންފުޅުވ  ވިދ ޅުވ ންާ ެއއްޗެްއާ ަވޒީރުާ ފުރުޞަތާުާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްވަންޏ ާ

ކޮށްލެްއވި.ާާާާއަރުވ ، އިޝ ރ ތްާ ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހުންކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ

އަޅުާ މިހ ރުާާއެހެންކަމުންާ މިއަރުވަނީ،ާާަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާފުރުޞަތުާ އިހަވަންދޫާ

ާއަށްާ.هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ2580 

ބިލުގާެާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ`ާ



 96 

ފުރުޞަތަކަށްާާާލުމަށްަގނޑަށްާފެންނަާއެއްޗެއްާދަންނަވ ސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާައޅުހުބަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާާ އ ދެ، ނިމިދިޔަާ ކުރިންާ ބަހުވ16ާާައެދުނީ.ާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ސާްާނަާ

ާާ މިއަދު އަދިާ މ17ާާަކުރެވިފަިއާ ރައްޔިތުންެގާ މިބިލަށްާވަނަާ ހުށަހެޅިާ ޖިލީހަށްާ

ާސްކުރެބަހު އެކަވޭކަމަކީާ ާމ އަޅުަގނޑުާ ނެާ ޓެކްސްާ  2585ުގމުންާާއުފ ކުރ ކަެމއް.ާ

ންާލިބިދޭނެާފައިދ ތައްާހޯދައިާދިނުމުެގާމަޤްޞަދުަގއިާމިބިލާުާއިރައްޔިތުންނަށްާއޭގެާ

ާާ ޮގތަކަށް ލިބޭނޭާ ޤައުމަށްާ ދިވެހިާ ފައިދ ާ މީެގާ ފޮނުއްވ ާ މަސައްކަތްާާމަޖިލީހަށްާ

ާާ ިވސްނުން އުފަލ އެކުާާކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިކަންާ މެންބަރުންގެވެސްާ ހުރިހ ާ

ޢިއްޒަތް ާާތެފ ހަަގކުރަން.ާ ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެންާާރިާ މިއަދުާ ކަންތައްތަކަކީާ މިފަދަާ

ކުރަން ކޮންމެހެންާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ  2590ފައިވ ާާޖެހިޤައުމަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޓެކްހެއްެގާކަމެއްކަުމަގއިާ ނުސީދ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ދުވަސްތަާ އަންނަތ ާ ނެެގމުންާ ޑިއުޓީާ އިިިމްޕޯޓްާ ައޅުަގނޑުާާކެްއވެއްޮގތުަގއިާ ޖެ.ާ

އިމްޕޯ ނެެގމުންދ ާދަންނަވ ނީާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ެއއީާ ޑިއުޓީައކީާ ޓްާ

އެންމެާނިކަމެތިާމީހ ާއަތުންާއެާެއއީާއެހެންާމިދަންނަވ ާސަބަބަކީ،ާާޓެކްހެއްނޫނޭ.ާާ

ޤަބޫ ައޅުަގނޑަށްާ ނެެގމުންދ ކަމަށްާ ރައީސް،ާާޓެކްސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2595ލުކުރެވޭތީ.ާ

ިގނަ ބަލ މިބިލުެގާ މ އްދ ތަކަށްާ ާާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ މިީއާާލ އިރުަގއިާ

ވަރަށްބޮޑަށްާކުރިންާމިތަނަށްާފޮނުވިފައިާއޮތްާބިލ އިާޚިލ ފަށްާއިސްލ ޙުކުރެވިާއަދިާ

އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެއްކަމަށް.ާ ކުރެވިފަިއވ ާ ތައްޔ ރުާ އަލީަގއިާ އިސްލ ޙުތަކުެގާ އެާ

ފުންކޮށް މިބިލ މެދުާ ާާވިސްނ ލ އިރުާާާއަދިވެސްާ މިފަދަާ، އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ބޭނުންވ  ހުންނަންާ ާާބިލެއްަގއިާ ދަންނަވ ބައެއް ހުރިވ ހަކަާ  2600ންޖެހޭ.ާލަކަންތައްތައްާ

ސްާކޮމިޓީާކޮމިޓީއަށްާެގންޮގާާކޮމިޓީާސްޓޭޖް،ބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިބިލުާާ

ިއސްލ ޙު ހުށަހަޅުއްވ ފަާާސްޓޭޖްަގއިާ ކުރުމަށްާ އެހުށަހެޅުމަށްާވ ތީާާއިމަސައްކަތްާ

ޢިތ އީދުާާއަޅުަގނޑަށް ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަެވސްާ ރައީސް،ާކުރެވޭާ އްޒަތްތެރިާ

ތަ ޮގތުންާ ދ އިރުާޤ ނޫނީާ ހެދިެގންާ ހަމަހަމާަާޤ ނޫނެއްާ ޮގތެއްާނޫނީާ ފ ތުާކުރެވޭނެާ

 2605ަގިއދ ނެާކަހަލަާޮގތަކަށްާޤ ނޫނުަގއިާހިމެނިފައިާއޮތުމަކީާާނފުރުޞަތުާެގއްލިެގންާހި

ައޅުަގނޑަށް ތ އީއެއީާ ެއކަމަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާާާ ކަމެއްނޫން.ާ ދުކުރެވޭާ

ާާާާމި ހުރިާާއިޝ ރ ތްކޮށްލަނީ، ކަނޑަެއޅިފައިާ މ އްދ ތަކުަގިއާ ެއކިެއކިާ ބިލުެގާ މިާ

ހި ކަންާ ަމއްޗަށް.ާ ހިނއަދަބުތަކުެގާ އަދަބުާާނގ ޮގތަށ އިާ ބަލ އިރުާ ޮގތަށްާ ގ ފަިއވ ާ
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ޤ  ޮގތަކަށްާ ކުރެވޭނޭާ ތަފ ތުާ ލިބިފައިާކަނޑައެޅުުމަގއިާ ފުރުޞަތުާ ޮގތުންާ ނޫނީާ

ެއކަމަށް އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީއޮތުމަކީާ އަޅުަގނޑުާާ ކަމެއްނޫން.ާ  2610ާާދުކުރ ާ

ލައްކަާރުފިޔ އިންާޖޫރީމ ނ ާކުރުނ2ާާާްލަތްތަކުަގިއާާޙ ބައެްއާާމިދަންނަވ ާވ ހަކަައކީ،ާާ

ާފުރުޞަތާުާދުވަހ އިާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމަށ36ާާްމަސްާދުވަހ އ3ާާާާިނޫނީާާ

އެންމެާއެބަލިބި އޮންނަންވ ނީާ އަދަބުާ ދެވޭާ ސަބުންާ ކުށެއްެގާ އެކުރެވޭާ ެގންދޭ.ާ

އ ދަިއެގާމީހ އަށްވެސްާއަދިާެއންމެާމުއްސަނދިާމީހ އަށްވެސްާތިމަންނ އަށްާމިކުށަށްާ

ާާ ކަހަލަ ޔަޤީންވ ާ މިއަދަބުކަންާ ފ ހަަގކުރެވޭތީާާާޮގތަކަށްކަމުގައިލިބެނީާ  2615އަޅުަގނޑަށްާ

ދަން ާާއެވ ހަކަާ އެކަކަށް ނޫނ3ާާާީނަވ ލީ.ާ ކުރެވިާ ޙުކުމްާ ޖަލަށްލ ންާ މަސްދުވަހަށްާ

ާާޖޫރި އެަމއްސަލ ަގއި ހަމަާ އަނެކަކުާ ާާމ ނ ާ ާާކުރެޭވޮގތަށް، ދުވަހަށ36ާާާާްނޫނީ މަސްާ

މަސްާދުވަހަށ6ާާާްާމަސްާދުވަހަށްާނޫނ3ާާާާީއަނެއްމީހ ާޖަލަށްލ ފައިާދެންާހުންނަމީހ ާާ

އަޅު އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނެއްަގިއާ ދަޖަލަށްލެވޭޮގތަށްާ ނުރަނަގޅުާާަގނޑުާ އޭެގާ ންނަވ ނީާ

 2620ރުާކޮށްފ ނެކަެމކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާިަރައްޔިތުންނަށްާނުރަނަގޅުާައސއަސަރު،ާާ

ނުކުރެވޭތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާމައިަގނޑުާާޮގތަށްާއޮތުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުއެ

ކަންތައްތަްއާާ ިގނަާ ރަނަގޅުާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ހުރިާ މިބިލުަގއިާ ޮގތެްއަގއިާ

ބަހުާާާކުލެވިފަިއވ ތީެވ،އެ ފްލޯރަގއިާ މިާ ވަުގތުާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމުެގާ ސްާ

ޤ ނޫނަކަށްާ އަވަސްޮގތަކަށްާ މިބިލަށްާ ފޮނުވ ާ މިބިލުާ ކޮމިޓީައކަށްާ ކުރުކޮށްލ ފައިާ

ތ އީވެެގންދ ނެޮގ ކުރުމަށްާ މަސަްއކަތްާ ެއވ ހަކަވެސްާާތަކަށްާ ކުރެވޭތީާ  2625ދުާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާދަންނަވ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާދެކެނީާމިއީާވަރަށްާާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތުލުސް

ވ ހަކަދެއްކެުވން: އ ދަމްާ ކުރަންޖެހޭނެާާާރޮޒައިނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިަގތުމަކީާ މިބިލުާ އަދިާ ބިލެއްކަމުގައި.ާ ުމހިންމުާ

 2630ެގޮގތުަގއިާދެކެން.ާެއކަަމކުވެސްާމިބިލަށްާވަރަށްިގނަާިއޞްލ ޙުތަކެއްާެގނެސްާާކަމެއް

މިބިލުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއވެސްާވަރަށްބޮޑަށްާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުާާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ކަމެއް.ާފުރަތަމަކަމަށްާއަޅުަގނޑުާމިބިލުެގާދެވަނަާމ އްދ ަގިއާާ

ވަކި މިއީާ އެހެންވީމ ،ާާއެބަބުނޭާ ވ ންޖެހޭކަމަށް.ާ އޮންނަތަނަކަށްާ ސިއްކައެއްާ ާ

ވަރަށް މިތަންއަޅުަގނޑުާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ ޑިޒިޝަންސްާާާާބޮޑަށްާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ

ދެންާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާ އޮންނަތަނަިަކަށްާ ލިބިފައިާ އޮތޯރިޓީތަކެއްެވސްާ  2635ާާމޭކިންގާ
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ާާ ބޭނުންަވނީ، ބަލ ލަންާ ާާއަޅުަގނޑުާ މ އ4ާާްމިބިލުެގ އެބަޮއޭވާާވަނަާ ަގއިާ ދ ެގާ)ރ(ާ

ޗެއަރމަނަކ އި،ާާ ޢައްޔަންކުރ ާ މިނިސްޓަރުންާ އެކުލެވިެގންވ ނީާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންާ

ކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާށްޑެޕިއުޓީާޗެއަރމަކ އި،ާއަދިެވސްާއެހެންާބޭފުޅުންތަކެްއެގާމައްޗަ

ކޮމިޓީެއއްާ ސިލެކްޝަންާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްވ ނީާ އެންެމާ މީެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

އެއެކުލަވ  މެންބަރުން،ާާާާލަިއެގންާ ކޮމިޓީންާ މެންބަރސްާސިލެކްޝަންާ  2640ބޯޑުާ

ބޭްއވިްއޔ ާާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ޢައްޔަންކުރ ާ ިމނިސްޓަރާ ދެންާ ސިލެކްޓްކޮށްފައިާ

ބޯޑުާ ހޮވަންޖެހޭނީާ ޗެއަރަމންާ ޑެޕިއުޓީާ ޗެައރމަންއ އިާ އަދިާ ދެންާ ކަންނޭނެގ.ާ

އަ ކަމަށްވެސްާ ވޯޓުލައިެގންާ ތެރެއިންާ ާާޅުަގނޑަާމެންބަރުންެގާ އަދި ފެނޭ.ާ ބޯޑުެގާާށްާ

ާާ ވަރަށްބޮޑަށ4ާާާްއިތުރު ައޅުަގނޑަށްާ އޮންނައިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ތިއްބަވ ާ މެންބަރުންާ

ާާ ހޮޭވ ލައިެގންާ ސިޓީާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢ ންމުާ ބޯޑުަގިއ2ާާާާފެނޭާ  2645މީހަކުާ

ާާ ބިލުެގ ދެންާ މިއޮންނަނ5ާާީތިބެންވެސް.ާ ބަލ ލ އިރުާ މ އްދ އަށްާ ބޯޑުާާާ،ވަނަާ

އޭނަެގ ާމެންބަރަކުާ ނުދ ކަމަށްާާ އަދ ކުރަމުންާ ފުރިހަމައަށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ

މެން ބޯޑުާ އެމެންބަރަކުާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ފެނިއްޖެާ ބަިަރުކަމުންާމިނިސްޓަރަށްާ

ާވަކިކުރެވިދ ނެއޭ. ކަނޑައެޅިފައިާާ ކޮބައިކަންވެސްާ ޙ ލަތްތަކަކީާ އެހެންވީމ ،ާ

ޑިސްމިސަލްާ އެޮގތުންާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ  2650ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ކްރައިޓީރިޔ ެއއްާނުވަތަާކޯޑްާއޮފްާއެތިކްސްެއއްާހެދިފައިާޮއންނަންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާ

އެްއވެސ5ާާާާް މެންބަރަކުާ ބޯޑުެގާ ިމއޮންނަނީ،ާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހަމަވުމުެގކުރިންާ މުްއދަތުާ ޢައްޔަންކުރެވިފަިއވ ާ މެންބަރަކުާ އެާ ސަބަބަކ ހުރެާ

ބ  މުއްދަތުެގާ އޮންނަވަކިވެއްޖެނަމަާ ާާކީާ ާާބަިއ، މިހެން ދެންާ ވ ހަކަތަކެްއާާކިޔ ފައިާ

ނެތްކަންާާއޮތް މިބިލަކުާ ކަމެްއާ މުއްދަތަކަށްާ ކޮންާ ޢައްޔަންކުރެވެނީާ  2655އިރުަގިއާ

ކަނޑަެއޅިފަިއާާ ުމއްދަތެއްާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާާާކުރީބަިއަގާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާބަލ ލ ނީ 8ާާބިލުެގ

ޖެނަރަ ކޮމިޝަނަރާ މިާ )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަކިކުރަންާވަނަާ މަޤ މުންާ އޭނަެގާ ލްާ

ކޮމިޝަނަރާ ބަޔ ންކޮށްާ ެއކަންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ފެނިއްޖެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ލިޔުމަކުާ ފޮނުވ ާ ވަކިކުރެވިދ ނެޭއ.ޖެނަރަލްއަށްާ މަޤ މުންާ ވަރަށްިގނަާާާާންާ  2660މީަގިއާ

ފ ހަަގކުރެއް ހޯދަނާްާމެންބަރުންވެސްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ފަދައިންާ ވިާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާފެންނަކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާދެންާމިމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާއެބަޮއވޭާާ
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ނެތްާާ ހ ޒިރުެވވެންާ މަސަްއކަތްތަކަށްާ ައއި.އ ރް.ޭއެގާ ޖެނަރަލްއަށްާ ކޮމިޝަނަރާ

.އ ރް.ޭއެގާޙ ލަތެއްަގއިާކޮމިޝަނަރާޖެނަރަލްެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާއަދ ކުރުމަށްާައއި

 2665ނަރަލްއެއްެގާޮގތުަގއިާާމުވަްއޒަފުންެގާތެރެއިންާމުވަްއޒަފެއްާޑެޕިއުޓީާކޮމިޝަނަރާޖެ

ކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާމިހެންާހަމަާއެކިފަހަރުާއެކިާމީހުންާއެަވުގތުާހިތަށްއަރ ާާޢައްޔަން

މިކަހަލަޮގތަކަށްާއޯޕަންކޮށްާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާމ ާރަނަގޅުާމީހަކު،ާާ

ޖެނަރަލްގެާޮގ ކޮމިޝަނަރާ މިއީާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ތެއްހެންނެއް.ާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއވެސްާއަދ ކުރަންާބަހައްޓ ާބޭފުޅަކަށްވ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހޯދައިެގންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ މިވެސްާ  2670ފެންނަނީާ

ކޮމިޝަނަ ޑެޕިުއޓީާ ބޭފުޅެްއެގޮގތުަގިއާ ދ އިީމާާޢައްޔަންކުރައްވ ާ ޖެނަރަލްވެސްާ ރާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބެހެއްޓުން.ާ ޮގތުަގއިާ ވަނ14ާާާާަމަޤ މެއްާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ބެހޭޮގތުންާ މިމ އްދ ާ ބޭފުޅުންާ ވަރަށްިގނަާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ާާދައްކަވަާ ރުފިޔ އަށްވުރ2ާާެއިފި. ވ ހަކަ.ާާާާލައްކަާ ޖުރިމަނ ކުރ ާ އަދަދަކަށްާ ބޮޑުނޫންާ

ައޅުަގ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާާމީަގއިާ ކަނޑަައޅަންާ މިންަގނޑުތަކެއްާ ދެކޭޮގތުަގިއާ  2675ނޑުާ

އެބަޖެހޭ.ާއެީއާއެހެންނޫނިއްޔ މު،ާވަރަށްބޮޑަށްާއެކިާމީހުންނަށްާއެކިޮގތްާހެދިެގންާާ

ހިނގަާ ބައްޓަންާާއިތަފ ތުވެެގންާ މިމ އްދ ާ އިންޞ ފުވެރިޮގތަކަށްާ ިމއަށްވުރެންާ ދ ނެ.ާ

ފެ އަޅުަގނޑަށްާ ބިލުެގާާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ ދެންާ މ އްދ އަށ20ާާާާްނޭ.ާ ވަނަާ

ާާ ޢަމަލުކުރަނ20ާާާްާބަލ އިރުަގއި މިޤ ނޫނަށްާ މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ފެށިެގންާލަސްވެެގން  2680މަސްދުވަހުެގާތެރޭަގިއކަމަށް.ާމިހ ރުާމިއ3ާާާީާފަށ ާތ ރީޚުންާ

ކުރަން އަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެުގމަކީާ ޓެކްސްާ ޤ ނޫނަކަށްވެފަިއާ އ ާ ާވަރަށްާ

މިމުއްދަތުާއިތުރުކޮށްލުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާރަނަގޅުކަމަކަށްާާފަށ ކަމަކަށްވ ހިނދު،ާ

ާާ 3ާާާާވެދ ނެކަމަށް.ާެއޮގތުން މަސްދުވަހަށްާބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔ .ާެއއ6ާާާީަމސްދުވަސް

ިވޔަފ ރިތަކަކީާރަނަގޅަށްާއެކައުންޓްސްތައްާބަލަހައްޓ ާވިޔަފ ރިތަކަކަށްާާ ވަރަށްިގނަާ

އެހުރި ޕީރިއަޑެއްާާނުވ ތީވެާ ްގރޭސްާ ެއޅުވުމަށްވެސްާ ހަމައަކަށްާ  2685ހ ކަމެްއާ

ބަހ ލެވިފައިވ އިރުަގިއާާާާމަށްދޭންޖެހޭކަ މިބައިަގާ ދެންާ ފެންނ ތީވެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޕ ޓްނަރޝިޕްެގާ އަނެއްބައިފަހަރަށްާ ވ ހަކަ،ާ ކުންފުނީެގާ ބައެއްފަހަރަށްާ މިއޮންނަނީާ

ޕްރޮޕަ ސޯލްާ އަނެއްބައިފަހަރަށްާ ެއކަހަލަޮގތަކަށްާާރައިޓަރޝިޕެވ ހަކަ،ާ ވ ހަކަާ ްއެގާ

ބައްޓަންކުރެވިެގންާާ ެއކަހަލަޮގތަކަށްާ މިޤ ނޫނުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮންނަނީ.ާ ބެހިފައިާ
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ކަމުަގިއާާ ތަންތަންާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ މިހ ރުާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ  2690އަންނައިރުަގއިާ

އޭރަކުންާާ ކޮށްލަން.ާ ސްޕެސިފައިާ އެްއޗެހިތަކެްއކަމަށްާ މިވެނިާ މިވެނިާ މިބެިެލެވެނީާ

ސް،ާާޔަވިާޕްސްވިޔަސް،ާާސޯލްާޕްރޮޕަރައިޓަރޝިޕްޕަރޭޓިވްސްވިޔަސް،ާޕ ޓްނަރޝިކޯ

އެއްވެސްާާ ހިމެނިފައިާ އޭެގތޭރޭަގިއާ ހުންނ ނީާ އެްއޗެއްާ ހުރިހ ާ ކޮންޕެނީސްވެސްާ

ހެދިދ ނެކަމަށްާ އެާ ފުރިހަމަޮގތަކަށްާ ތަންކޮޅެްއާ ނުޮގސްާ ކަްއސ ލަިއެގންާ އެްއޗެއްާ

ާާ ދެން ލަފ ކުރެވޭ.ާ ާާވަނ22ާާައަޅުަގނޑަށްާ މިޤ ނޫނުެގ ެއބައޮވޭާ މ އްދ ެގާ)ށ(ާ ާ20ާާ2695 

އަންގ ފައިާ ފަރ ތްތަކުންާ އަންަގންޖެހޭާ ައއި.އ ރް.ޭއއަށްާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ

ނޫންނަމަވެސް، ނުވަތަާ ާވީނަމަވެސްާ ާ20ާ އެބަޮއވޭާާާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ އޮންނައިރުާ އަންަގންޖެހޭނެކަމަށްާ އަންަގންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

އޮޕްނުވ"ނޫންނަހިއެއް މިއީާ އޮތުމަކީާ ކުރ ނާެާމަ"ާ ނޫންނަމަާ ޝަނެއްހެނެ.ާ

އަދިާ ެއކަންތައްާނުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މ ނައަކީ،ާ މީެގާ  2700ކަންތައްތަކެއްާދިނީމަާ

ެއޮގތަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ ކުރެވެން.ާ ކަންތަްއތަކެްއވެސްާ އެހެންާ އެބައޮތޭާ

ނުވެދ  ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ އެންމެާ އޮތުަމކީާ )ށ(ާ މިއީާާޢިބ ރ ތްކުރެވިފައިާ ދެންާ ނެ.ާ

ކަންތައްތަކަކީ.ާާ ފ ހަަގކުރެވިފައިހުރިާ މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާ

ދެންާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްވެސްާވިދ ޅުވިހެންާާ

 2705ވަނަާމަރުޙަލ އަކަށްެވސްާމިބިލުާއަންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާދޭތެރެއިންާއަދ3ާާާިއަދިާާ

ޓީަގިއވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިޞްލ ޙުތަްއާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތުމ އެކުާާކޮމި

ާާ ާާވަުގތު އަޅުަގނޑު ޮގތުންާ އިށީކުރުކޮށްލުމުެގާ ޝުކުރިއްޔ ާާމިަވުގތުާ ނދެލ ނަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޝުާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނެުގމ ބެހޭ`.ާ ޓެކްސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2710އިދ ރީާާާާކުރިއްޔ ާ

ާބިލުާ

މިއ ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް ހުށަހެޅިެގންދ އިރުަގއިާ މަޖިލީހަށްާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮންމެހެނާްާ ހ މަކޮށްލުމަކީާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެއްޗެއްާ ފެންނަާ

ފުރުޞަ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމެއްކަމަށްާ ދަންނަވ ލީ.ާާމުހިންމުާ ތަކަށްއެދިާ

ފ ސްވެެގންދ އިރުަގިއާާ ބިލެއްާ އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ރައީސް،ާ  2715ޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ މިބިލުަގއިާ ބަލ ލަންޖެހޭާމުހިންމުާކަންތައްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ސަރުކ ރުންާާ އޮނިަގނޑެއްާ އިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ާާ ހަރަކ ތެރިވަންޖެހޭާޤ ނޫނެއްެގ އިދ ރ ާ އެާ ނިންމަވ އިރުަގއިާ ކަނޑައަޅ ާ ދަށުންާ

ކަނޑައެޅިފަިއާާ ބިލަުގއިާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިންަގނޑުތަކެްއވެސްާ

ކަހަލަާާ އެްއވެސްާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ނެާ އިދ ރ ާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  2720އޮންނަންޖެހޭހެން.ާ

ާާ އޮތްކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ ނުފެނޭ.ާމިންަގނޑެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އެހެންކަމުންާއެއީާރައްޔިތުންނަށްާހުރިާވަރަށްބޮޑުާބިރެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާާ

ނަަގންޖެހޭާ މިއަދުާ ޤައުެމއްަގިއެވސްާ ކޮންމެާ ޓެކްސްއަކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހިންޭގނީ.ާާ ސަރުކ ރުާ ލިބިެގންާ އ މްދަނީާ ސަރުކ ރަށްާ ލިބިެގން،ާ ޓެކްސްާ އެްއޗެއް.ާ

ާާ ނެުގުމަގިއާާއެއީ ޓެކްސްާ ެއކަމަކުާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ  2725އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

ދަންނަވ އިރުވެސްާާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޮގތްތަކެްއާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ

އަންނ ނެކަންވެސް.ާާ ޤ ނޫނެއްާ އަދިާ ޓެކްސްއ އިބެހޭާ އެނޭގާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ

އިާބަޔ ންކުރ ާައއި.އ ރު.އޭ،ާާއެހެންނަމަވެސް،ާޓެކްސްާނަގ ާއިދ ރ ކަމަށްާމިާބިލުަގ

އިންލެންޑްާރެވެނިއުާއޮތޯރިޓީ.ާއެާއޮތޯރިޓީއ އިާއެާއޮތޯރިޓީެގާމުވަްއޒިފުންާޓެކްސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުންނަންޖެހޭކަމަށްާ މިންަގނޑުތަކެއްާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ންޖެހޭާ  2730ނެުގމުަގއިާ

ފަރ ތު ދައްކަންޖެހޭާ ޓެކްސްާ ބޮޑަށްާ ހ މަވެެގންދަނީާ ބިލުންާ މިާ ެގާާޤަބޫލުކުރަން.ާ

ޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިވެެގންދ ކަމަށްާާ ފަރ ތުެގާ ބޮޑަށްާޓެކްސްާނަގ ާ ޙައްޤުތަކަށްވުރެާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއ97ާާާާއަޅުަގނޑަށްާހ މަެވެގންދަނީ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހޯދުމަށްޓަކަިއާ އ މްދަނީާ ދައުލަތުެގާ އެބައޮވޭާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ

 2735އްާނުވަތަާއެނޫންވެސްާއެްއޗެއްާނެޭގނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެްއވެސްާޓެކްސްއެާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާ ކަންތައްތައްާ އެފަދަާ ޮގތުެގމަތީންނޭ.ާ ޤ ނޫނެްއަގިއވ ާ ފ ސްކޮށްފައިވ ާ

ޒިންމ ދ ރުވ ާާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތަްއާ އެފަދަާ އެހެންކަމަށްވަނީވިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ޙަރަކ ތްތެރިވ ންޖެހެނީ މިޤ ނޫނެއް،ާާާާއިދ ރ ތަްއވެސްާ ދަށުންކަމަށްވ ތީާ ޤ ނޫނެއްެގާ

ބިލެއްާމިތަނަށްާައއިސްފައިާމިއޮތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެބ ވަތުެގާޓެކްސްއެްއާާ

އަށްވެސްާާ އައި.އ ރު.އޭާ އ ދެ،ާ އިދ ރ ާ އެާ ސަރުކ ރުެގާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ާ  2740ނަަގންާ

މިންަގނޑު މީަގއިާ އުސޫލުތަކެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ތަކެްއާާޙަރަކ ތްތެރިެވވޭނެާ

ކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާހަމަާއެއ އެކުެމާާ

އައި.އ ރު.ޭއެގާމުަވއްޒިފަކުާނުވަތަާއައި.އ ރު.އޭެގާބޯޑުންާކުރ ާޢަމަލެއްެގާސަބަބުންާ
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ޢ ންމާުާ ނުވަތަާ ކުންފުންޏަކަށްާ ވިޔަފ ރިާ ސަބަބުންާ ކަމެއްެގާ ހިންގ ާ ނުވަތަާ

ގެާ ލިބޭާ މިާފަރުދަކަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ެގްއލުމަކ ާ ލިބިދ ނެާ ވ ހަކައެްއ،ާ  2745އްލުމެއްަގިއާ

ހިތ މައ އެކުާާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ެއއްޗެްއާ ެއްއވެސްާ ބިލުަގއިާ

އެާ ވެދ ނެކަމެއް.ާ ހަމަާ މިއީވެސްާ ހީވ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ވަާ އިންސ ނުންކަމަށްާ ޙަރަކ ތްތެރިވަނީާ އެބޭފުޅުންެގާާއައި.އ ރު.ޭއަގއިާ ނީވިްއޔ ާ

ޭއެގާ ވަނީިވއްޔ ާ އެހެންކަމަށްާ ހިނގ ފ ނެ.ާ ކަމެްއވެސްާ މިފަދަާ ފަރ ތުންވެސްާ

ފޫބެއްދުމުެގޮގތުންާ އެކަންާ ފަރ ތަށްވެސްާ ލިބޭާ އެެގއްލުންާ  2750ސަބަބުންާ

މިބިލުަގއިާ ޮގތެްއާ ކަންތައްތަްއކުރަންޖެހޭާ އިދ ރ ިއންާ ހަދަންޖެހޭޮގތެއް،ާ

އޮންނަންޖެހޭނެކަ ހަމާަާކަނޑައެޅިފައިާ ދެންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މަށްާ

ާާ މިބިލުެގ ހަމަާ ބޯޑ4ާާާާުއެއ އެކުމެާ ބަޔ ންކުރ ާ އެާ ަގިއާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ 30ާއެކުލަވ ލަންާ ކުރުާާާ ތަންކޮޅެއްާ މުއްދަތަކީާ ދުވަހުެގާ

ާާ  2755ނަާާވ5ާާަމުއްދަތެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން،ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއ ދެ،ާދެން

މ އްދ ެގާ)ހ(ާއ އިާއަދިާ)ނ(ާަގއިާބޯޑުެގާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުމ އިާވަކިކުރުންާާ

ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.ާާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ އޮތުންާ ދަށުަގއިާ ބ ރުެގާ މިނިސްޓަރުެގާ

ެއއީާާ ކުރެވިެގންވ ނެހެން.ާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ހިއެއްނުޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ޤ ނޫނެއްެގ ެއއްވެސްާ މިނިސްޓަރަށްާމިހ ހިސ ބަށްވެސްާ އެބ ރުާ ދަށުންާ ާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ ނެތުމ އެކުަގއިާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑަށްާ  2760ލިބިފައިވ ކަމަކަށްާ

މެންބަރުނާްާ ބޯޑަށްާ ކަނޑައެޅުމ ިއ،ާ މުސ ރަާ ކުރެިވެގންވ ނެކަެމއްނޫން.ާ އެއީާ

ދަށުަގއިާ ބ ރުެގާ މިނިސްޓަރުެގާ އެއީާ ަވކިކުރުންާ ޢައްޔަންކުރުމ އިާ

ާާއޮެވެގންވ ނެކަމެ އެއ އެކުމެ ހަމަާ ދެންާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވަނ14ާާާާައްކަމަށްާ

ާާ 14ާާާާމ އްދ .ާއ ދެ، )ށ(. މ ްއދ ެގާ އެބަޮއޭވ14ާާާާވަނަާ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ށ(ާ ވަނަާ

ދަށުންާ ޢަމުރެއްެގާ ޖެނެރަލުެގާ ކޮމިޝަނަރާ ނުވަތަާ ޖެނެރަލްާ  2765ކޮމިޝަނަރާ

ހުރަހެ ެއއްެވސްާ މަސަްއކަތަކަށްާ ކުރެވޭާ ފަރ ތަކުންާ އަދިާާޙަރަކ ތްތެރިވ ާ އްއަޅ ާ

ދެްއކުންާ ބިރެއްާ އަނަގބަހުންާ ނުވަތަާ ލިޔުމަކުންާ ރިޝްވަތުދީާ ބޭނުންކޮށްާ ބ ރުެގާ

ދެލަްއކަާ ކުށަކީާ މީހެްއެގާ ކަމެއްކުރިާ އެްއވެސްާ މިބ ވަތުެގާ ޮގތަކުންާ ފަދަާ

މީަގިއާާ އަދަބުާ އެކުށުެގާ ޖޫރުމަނ ކުރުމޭ.ާ ައދަދަކުންާ ބޮޑުނޫންާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ

އެބަޮއވޭ ހީވަނީާާބަޔ ންކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ާ.2770 
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ކޮމިޝަނަރެގާނުވަތަާައއި.އ ރު.އޭެގާމުަވއްޒިފުންެގާފަރ ތުންާކުންފުންޏަކަށްާނުވަތަާާ

ކަނޑަެއޅިފައިާާ ޢަދަބުތައްާ އެފަދަާ ހަމަާ ެގްއލުމަކަށްވެސްާ ލިބޭާ ފަރުދަކަށްާ ޢ ންމުާ

ވަާ ެއްގރީމެންޓެއްކަމަށްާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްާ ދެފަރ ތްާހުންނަންޖެހޭނޭ.ާ ެއއީާ ނީވިްއޔ ާ

ހަމަހަމައަށްާރައްކ ތެރިވ ންޖެހޭާޮގތަކަށްާހެދިެގންދ ނެާެއއްޗެއް،ާދ ންޖެހޭާެއްއޗެއް.ާާ

އައި.އ ރު.އޭާ ހުސްއެކަނިާ ބޮޑަށްާ ބިލުާ ިމާ  2775އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާ

ކަންތައްތަްއާާ ކުރ ާ މުަވއްޒަފުންާ އައި.އ ރު.ޭއާ ރައްކ ތެރިކުރެވިފަިއ،ާ

ާާ ހުރިލެްއާާރައްކ ތެރިކުރެވިފަިއ ރައްކ ތެރިކުރެވިފަިއާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ

އެީއާާ ދަންނަވ ލީ.ާ ެއވ ހަކަާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުޑަކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމިތިބެނީާހުސްއެކަނިާސަރުކ ރުންާެގންނަާބިލެއްާފ ސްކޮށްފަިއާ

ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންާ މިތިބެނާީާދޫކޮށްލ ކަށެއްނޫން.ާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ރައްޔިތުންާ ާ2780 

ރައްކ ތެރިކުރުމަށް.ާާ ޙައްޤުތައްާ ލިބެންޖެހޭާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޙައްޤުތަކ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ

އައީ.ާާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަވކ ލ ތުކުރުމަށްާ އެބޭފުޅުންނަށްޓަކައިާ

ޙަާ އެބޭފުޅުންެގާ އެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ މިތިބީ.ާ އްޤުތައްާާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ

ޙައްޤުތައްާާ ސަރުކ ރުެގާ ޙައްޤުތައް،ާ އައި.އ ރު.ޭއެގާ ހުސްއެކަނިާ ރައްކ ތެރިނުކުރެވިާ

ވ ޖިބުާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދޫކޮށްލުންާއެއީާ ބިލެއްާފ ސްކޮށްލ ފައިާ  2785ރައްކ ތެރިކޮށްފައިާ

ދެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަދ ކުރެވުނީކަމަށްާ ފުރިހަމައަށްާ

އެއ އެާ ާާހަމަާ ބިލުެގ މިާ 15ާާާާކުމެާ މަޢ ފްކުރައްވ . )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނ15ާާާަވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގ17ާާާާވަނަާމ އްދ ަގިއާއޮތްާެއތި.17ާާާާމ އްދ ެގާ)ޅ(.ާމަޢ ފްކުރަްއވ ،ާާ

އަޅުަގނޑުާާ މުއްދަތު.ާ ލިބެންވ ާ ލިޔުންތައްާ ޕޯސްޓްކުރ ާ މިބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ޅ(ާ

މިއޮތީކީާ މިބިލުަގއިާ މިއީާ މުއްދަތެއްނޫންާ ތެރޭަގިއާާޤަބޫކުރ ާ މިމުއްދަތުެގާ ާ.2790 

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާޕޯސްޓްކުރ ާތަކެތިާނުލިބިާހިނަގިއދ ނެހެން.ާއެއީާމިއަދުާ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގ..ާ.

ާ

ާވަުގތު...ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2795 

އަދިާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވަނީވިްއޔ ާ ހުރިޮގތުންކަމަށްާ ކަންތައްތަްއާ ޕޯސްޓްެގާ ާކަންތައްތަްއ،ާ
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ވުޒ ރ ތަކުަގއިެވސްާއަދިާމިނިސްޓްރީތަކުަގިއވެސްާއަދިާއެހެންާއޮފިސްތަކުަގިއވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާހިރުާއ ދަމްޒ 

މަސްާާ އެބަހުރޭާ ލިޔުންތައްާ ލިބެންވ ާ ހުރިޮގތުންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ކަންތައްތައްާ

ލަސްވެެގންވ ާާ ެއޮގތުންާ އެހެންވީަމ،ާ ލަސްވެފައި.ާ ވަިަންދެންާ ދެމަސްދުވަސްާ

 2800ލުމެއްާނުވަތަާކުރަންޖެހޭާޖޫރުމަނ އެއްެގާޢ ންމުާފަރުދަކުާޖޫރުމަނ ާކުރ އިރުަގިއާާގެއް

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުން....

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ފެންނ ތީާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދ ނުކުރެވޭކަމަށްާ ވ ޖިބުާ މިވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  2805ާވެާ

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވީތީ،ާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާސަމީރު ބިލު އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ މިނިސްޓަށާްާޓެކްސްާ ފިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ

ާާ މީެގކުރީަގއި ބިލަކީާ މިާ މިއ އެކުަގއިާ ހަމަާ އަދިާ  2810ވަނ16ާާާާަޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

އަދިާާ ބިލެްއ.ާ މަޝްވަރ ކޮށްފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގިއވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ

އަޅުާ ެގނެވިފައިވ ކަންވެސްާ ެއއްޗިހިާ ބަދަލުތަކ ާ ބައެްއާ ަގނޑުާާއެބިލަށްާ

މިފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެންމެާފުރަތަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާ

ބަެއްއާާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ބައެްއާ ބިލުެގާ މިާ ބޭނުންވަނީާ

 2815ނުކުތ ތައްާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވ ފައިވ ާފުރުޞަތުެގާތެރޭަގއިާދަންނަވ ލެވޭތޯާާ

މަސަްއކަ ާާއަޅުަގނޑުާ ޒަމ ނ3ާާާާީތްކުރ ނަން. އެބައޮތްާ ަގއިާ )ވ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޓެކްނޮލޮޖީާބޭނުންކޮށްެގންާޓެކްސްާނެުގމުެގާލުއިފަސޭހަާނިޒ މެއްާޤ އިމްކުރަންވ ނޭ.ާ

ދަންނަވ ލަނާްާ ައރިހުންާ މިނިސްޓަރުެގާ ފައިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ

ްއ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދ ދިާބޭނުންވަނީާމިވަުގތުާމިރ އްޖެަގއިާބޭނުންކުރަމުންދ ާބައެ

 2820އިހަށްދުވަހަކުވެސްާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަންެގާވެބްސަިއޓެްއެވސްާއަދިާހަމަާެއޮގތަށްާާ

ތިބާޭާ މިކަންކަމަށްާ ހަމައެއ ެއކުަގިއާ އަދިާ ފެނިފައޭ.ާ ހުއްޓ ާ ހެކްކޮށްފައިާ ވަނީާ

މިފަދަާ އަދިާ މިންވަރަކަށްތޯއ އިާ ކިހ ާ ހުރީާ ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއާ މީހުންތައްާ

ލަްއވ ާާސިސްޓަ ބަޔަކުާ ކޮލިފައިޑްާ ނުވަތަާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޤ އިމްކުރެޭވއިރުާ މެއްާ
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ެއކަންކަންާާ ނުވަތަާ ހައްދަވ ފަިއވ ނެތޯާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ އޮޑިޓެއްާ ސިސްޓަމްާ

ކޮށްލަންާާ އަޅުަގނޑުާ އެސުވ ލުާ އޮތީ.ާ ކުރައްވ ޮގތަށްތޯާ އެކަންާ ކުރިންާ  2825ކުރެްއވުމުެގާ

ތަްއޔ  ޮއޑިޓެއްާ ސިސްޓަމްާ ކަމ ބެހޭާާބޭނުން.ާ ރިޕޯޓެއްާ ޭއެގާ ރުކުރައްވ ފައިާ

ފަރ ތްތަކަށްާހުށަހެޅުން.ާހަމަމިއ ެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަނެްއާާ

ާާ 4ާާާާނުކުތ އަކީ، މ އްދ ެގ ޖެނެރަލްއ ިއ2ާާާާވަނަާ ކޮިމޝަނަރާ ައއި.އ ރު.ޭއެގާ ަގިއާ

އ އިރު،ާއިންލެންޑްާާާާއައި.އ ރު.ޭއެގާއެންމެހ ާމުަވްއޒަފުންާމިލްކިްއޔ ތ ބެހޭާވ ހަކަތައް

 2830ރެވެނިުއެގާނުވަތަާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްެގާފަރ ތްޕުޅުންާނުވަތަާއެބޭފުޅ އ އިާއަދިާާ

އެަވޒީފ ަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންެގާމ ލީާހިސ ބުތަްއާއަރަންޏ ާދަރަނީެގާކަންތައްތަްއާާ

އަދިާާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެކަމަށްާ ެއއްފަހަރުާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ

އްސަލައަކީާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްއ އިާހަމައަށްާފޮނުވަންޖެހޭނެާމައްސަލައެްއކަމަކަށްާާއެމަ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއޭރުންާއެފަދަާތަންތ ނަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާޚިޔ ނ ތުެގާާ

ޢިމ ރ ތްތަކ ިއާާ ކަންތައްތައްާ ބޮޑެތިާ އެމީހުންެގާ އަދިާ ދިމ ވުމުންެވސްާ  2835މައްސަލަތައްާ

ހެދެމުންދ ތަ ބެލިެގންދ ނެކަމަށްާއެްއޗެހިާ މަރުޙަލ ތަކުަގިއާ ފަހުެގާ ންވެސްާ

ާާ ހަމަމިއ އެކުަގއި ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ވަނ8ާާާާައަޅުަގނޑަށްާ

ސަބަބަކ ހުރެާާ އެްއވެސްާ މަޤ މުާ ޖެނެރަލްެގާ ކޮމިޝަނަރާ ަގިއ،ާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ

ާާ ޢައްޔަންކުރ45ާާަހުސްވެއްޖެނަމަ މީހަކުާ އެމަޤ މަށްާ ތެރޭަގއިާ ންވ ނެޭއާާދުވަސްާ

ހުސްވެއްޖެނަމަާ ެގންނަންފެނޭ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ އެމ ްއދ އަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ  2840އޮންނަނީ.ާ

ާާ ރުހުމ އެކު މަޖިލީހުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 45ާާާާރައްޔިތުންެގާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

އެމަޤ މަށްާމީހަކުާޢައްޔަންކުރަންވ ނެއޭ،ާއެތަނަށްާއޮތުން.ާެއޮގތަށްާބަދަލުެގންނަންާާ

ާާ ވ ހަކަ ައޅުަގނޑުާާފެންނަާ ައވަސްކުރުމުެގޮގތުންާ ހަމައެއ ެއކުަގއި،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގ،ާެއއްވެސްާމީހަކ10ާާާުހަމަާމ އްދ ތަކަށްާހައިލައިޓްކޮށްލަމުންދ ނަން.ާާ

 2845މިމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާބުނެފަިއވ ާއިޤުރ ރ އިާޚިލ ފުވެާސ ބިތުވެއްޖެނަމަާއެމީހަކަށްާާ

އަދ50000ާާަ ބޮޑުނޫންާ ވަޒީފ އިންާާރުފިޔ އަށްވުރެާ ނުވަތަާ ޖުރިމަނ ކޮށްާ ދަކުންާ

އޮތީ.ާ ބުނެފައިާ ވަކިކުރެިވދ ނޭާ ވަޒީފ އިންާ އަދިާ ޖުރިމަނ ކޮށްާ ނުވަތަާ ވަކިކޮށްާ

ާާ ކުރީެގ ހަނދ ންވ ޮގތުަގިއާ މަޖިލީހުަގިއވެސ16ާާާާްއަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ާވެފައިވ ާާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެއްކިއިރުާދަންނަވ ލިން،ާމިފަދަާޚިޔ ނ ތުެގާމައްސަލައެއް

ަވޒީފ އިންާާ ނުވ ނޭ.ާ ފުރުޞަތުދީެގންާ ބެހެއްޓުމުެގާ ވަޒީފ ަގިއާ އިތުރަށްާ  2850މީހަކުނަމަާ
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ދ އިރ އެްއަގިއާާ މިފަދަާ ސަރުކ ރުެގާ ހަަމއެއ އެކުަގއިާ އަދިާ ވަކިކުރެވެންވ ނޭ.ާ

ެއޮގތަށްާާ އެކަންާ ޤ އިމްކުރެވެންވ ނެއޭ.ާ މ ހަުއލެއްާ ވަޒީފ އަދ ނުކުރެވޭނެާ

މިމައްސަލަ ބަެއއްާާހަމަނުޖެހެންޏ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ނުކުމެެގންދ ނެ.ާ ތައްާ

ާ ފ ހަަގކުރެއްވިފަދައިންާ 17ާމެންބަރުންާ އޮތީާާާ ަގއިާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ައދިާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްވެސްާ  2855ޕޯސްޓްއޮފީހުން،ާ

މީހެއް ހ ޞިލުކުރެވިފައިހުރިާ އެތެރެއިންާ އެތ ާ ތަޖުރިބ އެްއާ ވީަމާާކޮންމެވެސްކަހަލަާ

ދުވަހުެގާމުޙުލަތުތަކުެގާތެރޭަގއިާމިކަންކަންާކުރެވިދ ނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށ21ާާާާް

މިއ ބެހޭޮގތުންާ ކުރީަގިއވެސްާ މީެގާ އަޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގ17ާާާާވ ހަކަދެްއކިއިރުވެސްާދަންނަވ ލެވިފަިއވ ނެ.ާއަދިާހަމައެއ އެކުަގއިާާ

ަގއިާކޮމިޝަނަރ  2860ޖެނެރަލްއަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭާލިޔެކިޔުންތައްާއިލެކްޓްރޯނިކްާާާާ)އ(ާ

މިާ އަދިާ ރައީސަށްެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއޮންނަނީ.ާ ވ ހަކަާ ހުށަހަޅ ާ ވަޞީލަތަކުންާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ،ާާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ިގނަާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޒަރިްއޔ އިން އީމެއިލްެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޭކްާާމިއަދުވެސްާ މިާ އެްއޗެހިންާ ނ ާ

ހަމަާ މީަގއިާ ހިނަގުމންދ އިރުާ އެކަންތައްާ ެގނަސްެގންާ އެްއޗެހިާ އިންޮވއިސްތަކ އިާ

މ ކެްއާާ ވޯޓަރާ ސެކިުއރިޓީާ ބޭނުންކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ވަޞީލަތެއްާ  2865އިލެކްޓްރޯނިކްާ

ދެކެން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ޤ އިމްކުރެވެންޖެހޭނެނެކަމަށްާ ސިސްޓަމެްއާ ބޭނުންކުރެވޭނެާ

ާާ ެވެގންދ ނީާާއެކަންކަން މިކަންާ ދޫކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ނުލެވިާ

ހަމަމިއ ެއކުަގިއާާ ޮގތުަގއި.ާ ބީެވެގންދ ޮގތެއްެގާ އެކަންާ އަތްމަތިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެބަހުރި.20ާާާާ ވ ހަކަތައްާ ބަެއްއާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ަގއިެވސްާ ވަނަާ

ާާ ނޭނިގނަމަވެސް އޯނަރަށްާ ސަރުކ ރުަގިއާާކުންފުނީެގާ ހިސ ބުތައްާ ކުންފުނީެގާ  2870އެާ

އިންލެންޑްާ އެކަމ ބެހޭާ ފަރ ތުންާ ކުންފުނީެގާ އެާ ފަހުަގއިާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ މިއޮންނަނީ.ާ ވ ހަކަާ ނުކުރ ނެާ ެއކަންކަންާ ނ ންަގނީސްާ ރެވެނިުއއަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ބުނުމުަގއިާ ބުނ ާ އަންަގންވ ނޭާ ތެރޭަގިއާ ދެމަސްދުވަހުެގާ

ކުންފުނިާޤަބޫލުކު މިނިސްޓްރީއެްއަގއިާ ކަމ ބެހޭާ ކަމ ބެހޭޮގތުންާ ރ ހިތްއޮތީާ

އެހެންާާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ އެމަޢުލޫމ ތުާ ެއހިސ ބުންާ  2875ރަޖިސްޓަރީކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ

ދ އިރ އަކަށްާއެާލިބިެގންާެއކަމ ާކޮންސަރންވ ންާއެބަޖެހެޭއާއެާޓެކްސްާަގވ އިދުންާ

ޓެކްސްާނުދައްކ ކަމަށްވަންޏ .ާއެއީާއެމީހުންާާާނުނަގ ކަމަށްވަންޏ ާނުވަތަާއެފަރ ތުން
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ނުކުރިއަސްވެސްާާ ރަޖިސްޓަރީކުރިއަސްާ ތެރޭަގިއާ ދެމަސްދުވަހުެގާ އަމިއްލައަށްާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާޢަދަބ 21ާާާާސަރުކ ރުންާެއކަމ ާހަވ ލުވ ންއެބަޖެހޭ.ާހަމައެއ ެއކުަގއިާާ

 2880ބަކ ާހަވ ލުވ ާމީހަކުާާހަވ ލުވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއޮތީމ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތީާޢަދަ

ެގންދިއުމަކީާެއއީާތަންކޮޅެއްާއުނދަޫގކަެމއްާކަންނޭނެގ.ާެއހެންވީމ ،ާމިމ އްދ ަގިއާާ

ދަންނަވ ލަން.ާާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުެގންނަންާ ޓެކްސްޓްއަށްާ އެާ

މިބަލަނީާމިކަނާްާ ހަމަާނޭވ ނުލ ާދަންނަވ ލެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުަގއި،ާ ދެންާ

ާާނިން ބޭނުންވަނީ ހަމައެއ އެކުަގިއާދަންނަވ ލަންާ މ އްދ ެގާ)ރ(24ާާާާމ ލުމުެގ.ާ ވަނަާ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ މަރުވެފަިއވ 25ާާާާަގއިާ ެއންުގމެއްާ އެްއވެސްާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  2885ވަނަާ

ާާ މަރުވ ތ  އެމީހަކުާ ނަުމަގއިާ މީހެްއެގާ ދައްކ ާ ިގނަދުވަހު،6ާާާާޓެކްސްާ ައހަރަށްވުރެާ

ާާ ދަންނަވަންއޮތީ 6ާާާާއަޅުަގނޑުާ ނިޔ ވުމަށްފަހުަގިއާާއަހަރު މީހަކުާ ދުވަސްވަންދެންާ

އެމީހ ެގާބޮލުަގއިާއެާޓެކްސްެގާޒިންމ ާއަޅުަވއިެގންާކަންތަްއތައްާެގންދިއުމަށްވުރެާ

އެމީހުންެގާ ފަސޭހައިންާ އެއަށްވުރެާ އައިސްެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ އެާ އެކަންާ

ބަރޯސ ކުރަންޖެހޭ އެބަިއާ މައްޗަށްާ ޒިންމ ެގާ ބަެއއްެގާ ތިބިާ  2890ނެކަމަށްާދުނިޔޭަގިއާ

އަޅުަގނޑުާދެކެމޭާޤ ނޫނީޮގތުންާއަދިާޝަރުޢީޮގތުންވެސް.ާެއހެންވީމ ،ާމިޤ ނޫނުނާްާ

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި.ާާ އެކަންކަންާ ެއޮގތަށްާ ފެނެއޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ލ ޒިމްކުރަންާ

ބައެްއާާ ސަރުކ ރުެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެއ އެކުަގއިާ ދެންހަމަާ

ބައެާ މުޅިާކުންފުނިތަކުންވެސްާ އެބަހުރޭާ ހަވ ލުކުރަްއވ އިރުާ ޕްރޮޖެކްޓްތައްާ އްކަހަލަާ

ެގންނަންޖެހާޭާ ބޭރުންާ މިސ ލަކަށް،ާ ހަވ ލުކޮށްފައިާ ސަރުކ ރުންާ  2895ޕްރޮޖެކްޓްާ

މިހުރިހ އެއްޗެްއވެސްާާ ޑިއުޓީއ ިއާ އިމްޕޯޓްާ ދައްކަންޖެހޭާ ތަކެއްޗެއްކަމަށްވަންޏ ާ

ކަސްޓަ ދ ދިފަހުންވެސްާ ދެއްކުމުންާ އެހެންާ އަޅުަގނޑަށްާާހިމެނޭޮގތަށް.ާ މުންާ

ެއއީ،ާާ މައްސަލަވެސް.ާ އުޅޭާ ދަޢުވ ކުރަންާ ފަރ ތްތަކަކ ިއާ އެފަދަާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ

ކަސްޓަމްސްއަށްާާ ސަބަބުންާ ެގނައުުމެގާ ވެލިުއކޮށްެގންާ އަންޑަރާ އިންޮވއިސްާ

އެާާ އޮފީހުން،ާ ސަރުކ ރުެގާ އެކަމަކުާ ނުދައްކ ،ާ ބަރ ބަރަށްާ ޑިއުޓީާ  2900ދައްކަންޖެހޭާ

ބަރަށްާއެްއކަލަާމީހ އަށްާޑިއުޓީއަށްވ ާފައިސ ާދީފައިހުރުން.ާާކަމ ބެހޭާއޮފީހުންާބަރ 

މިނިސްޓްރީގައިވެސްާާ ފިނޭންސްާ ހަމަާ މިކަންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ެއކަންވެސްާާ ެއހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތަޖުރިބ ކުރެވިފަިއވ ނެކަމަށްާ

އަ ރޭިވެގންދ ނެކަމަށްާ އެކަންާ ހިނގ ނެޮގތްތަކަކަށްާ ޅުަގނޑުާާއެނޫންޮގތަކަށްާ
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ާާ މިމ އްދ ެގ މިއ އެކުަގއިާ ދެންހަމަާ އެބަޮއޭވ43ާާާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ މ އްދ ަގއިާ  2905ވަނަާ

ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެމ އްދ ާ ސުރުޙީަގއިާ ައރިމަތީާ އެހީތެރިވުން.ާ ކުށްކުރުމަށްާ

މިޮގތަށްާ ޖުރިމަނ ކުރުން،ާ ދިނުމ އިާ ޢަދަބުާ މީހުންނަށްާ އެހީތެރިވ ާ ކުށްކުރުމަށްާ

އެހެ އަދިާާބަދަލުކޮށްލަން.ާ އެއްޗަކީވެސް.ާ ދޭހަވ ާ އެމ އްދ އިންާ އެއީާ ންވީމ ،ާ

މެދުތެރެއިނ44ާާާްހަމައެއ ެއކުަގއިާާ ައޅުަގނޑުާ އެބައިނދޭާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ހުށަހެޅުމެއްާ ހުށަހެޅުން.ާ ހަދ ފައިވ ާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދުތަކ ިއާ  2910ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތު އަޅުަގނޑަށްާ ލިޔެފަިއ.ާ މިއިންނަނީާ ލިޔުުމެގާާލުމުންނޭާ ެއއީާ ަގިއާ

އެޕީލްާ ޓެކްސްާ ހުށަހެޅުމުންާ ހުށަހެޅުމެއްާ ހަދ ފައިވ ާ ފަހަރެއްަގއި.ާ ކުށަކަށްވެދ ނެާ

ބުނ ާ އިތުރުކުރެވިދ ނެއޭާ މުއްދަތުާ ދެވިފައިވ ާ ކަންކަމަށްާ މިފަދަާ ޓްރައިބިއުނަލަށްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބުނުމެއްކަމަށްާ

 2915ޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާޓެކްސްާނެޭގާނިޒ މުެގާާއަ

ވަރަ އެއީާ އެއްޗެކޭ.ާާހަރުދަނ ކަންާ މުހިންމުާ ރައްޔިތުންެގާާށްާ އިތުބ ރުާ މީެގާ

ވަ އޮތުމަކީާ ާާކުރިމަތީަގއިާ ފެންނ ތީ، މުހިންމުކަމަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާާރަށްާ މިކަމަށްާ

މިކަންތަ ޓްރެއިންކުރުމަށ އިާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާމީހުންާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އްތައްާ

ާސަ ފަރ ތްތަކުން،ާ ކަމ ބެހޭާ އޮފްާރުކ ރުންާ މިނިސްޓަރާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ

ވަރަށްާާ ކުރެއްވުމަކީާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގިއާ ވަރަށްާ މިކަންާ މިކަންާ  2920ފިނޭންސްއިންާ

މިކަންކަންާާާާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާދެކެމޭ.ާއެހެންނޫނީއްޔ މުާމިކަމުެގާއިތުބ ރުާެގއްލި

އެީއާާ ދިމ ވެއްޖިއްިްޔ މުާ އުފެދޭޮގތަށްާ ޝައްކުާ މެދުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރުމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަޙަށްމަލްކުރެވޭނެާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ2925 

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އިދ ރީާާ`.ާ ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ާބިލެއްާ

ވަރަށްާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފޮނުއްެވވީތީާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާ

މީހުންނ  ވިޔަފ ރިކުރ ާ ޤައުުމަގއިާ އ މްދަނީއ އިާ ލިބޭާ ކަންކަންާރައްޔިތުންނަށްާ  2930އިާ

އެއްޗެްއާާ ދަޢުލަތަށްާ އަތުންާ މީހުންެގާ މަސައްކަތްކުރ ާ ވަކިވެާ މީހުންާ ތިބޭާ ނުކޮށްާ
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ނެޭގާއުސޫލަށްާޤައުމުެގާކަންކަންާބަދަލުވެެގންދ ންާުއޅޭފ ި ޑުާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާާ

މިއަންނަނީ،ާާ ނަަގމުންާ ޓެކްސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ނަތަނަށްާ އެބަފެނޭ.ާ

ބޭ ބައެްއާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވިޔަސްާާމިމަޖިލީހުަގއިާ ނުނަގ ކަމަށްާ ޓެކްސްާ ފުިުޅުންާ

ޓެކްސްާ އަދަދުތަކުންާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ފުޅ ދ ިއރ އެްއަގިއާ ވަރަށްާ  2935ރ އްޖޭަގއިާ

ނުވަތާަާ ސީދ ާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ދަންނަވަންޏާ  ދެންާ އެއީާ އެނޭގ.ާ ނެެގމުންދ ކަންާ

ާާ ޓުއަރިޒަމަށް ނެޭގ،ާ ޓެކްސްާ ޓުައރިޒަމްާ ޓެކްސްކަމުަގއި.ާ ބައެްއާާނުސީދ ާ ދޫކުރ ާ

ރަށްރަށުންާޓެކްސްާނެޭގ،ާރ ްއޖެއަށްާނެޭގާއިންޕޯޓްކުރެވޭާމުދަލުންާޓެކްސްާނެޭގ،ާާ

ކ އެތިކޮޅުންވެސްާާ ދެވޭާ ތުއްތުކުދިންނަށްާ އެންމެކުޑަެވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 2940އަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާޓެކްސްާދައްކަމުންާމިދަނީާދައްކ ާފަރ ތަކަށް.ާމ ނައަކީާާ

ކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިދ ރީޮގތުންާ މައްސަލަާ ނޯންނަާ ހަމަޖެހިފައިާ ތައްތަްއާ

ވ ހަކަދައްކަމުންވެސްާާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ މިތަނުަގއިާ ބެލިފައި.ާ މިއޮތީާ މިހ ތަނަށްާ

ުއސޫލުތައްާާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ބައެއްާ ވިޔަފ ރީެގާ ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާ

މު ފަށ އިރުަގއިާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ އްދަތުާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިެވސްާ

 2945ބޭނުންވ ކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއޭެގމ ނައަކީާދިުގާމުއްދަތެްއވަންދެންާ

ހެދިފައިާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ަގވ އިދުތަކެއްާ ވިޔަފ ރީެގާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަމަށް.ާ އޮތްާ ނުބެލެވިފައިާ އެދެޭވޮގތުަގއިާ އެންމެާ އެކަންކަންާ ވިޔަސްާ އޮތްކަމުަގއިާ

މިއަދުވެސް ބޭނުންވަނީ،ާއ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ހިތ މަޔ އެކީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ

ކުރުމުަގިއާާ ކަންކަންާ ބެހޭޮގތުންާ ޓެކްސްއ އިާ މިާ އައިއިރުވެސްާ މިތަނަށްާ މިބިލުާ

ކޮމިޝަނަރާާ ޢައްޔަންކުރެޭވއިރުަގއިާ މީހަކުާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްެގާ  2950މިކޮމިޝަނަރާ

ޓެކް އެއީާ މީހަކީާ ޢައްޔަންކުރ ާ މަޤ މަށްާ އެއްވެސްާާޖެނެރަލްެގާ ބެހޭޮގތުންާ ސްއ ިއާ

މަޢުލޫމ ތެއްާލިބިާނުވަތަާހުނަރެއްާލިބިާނުވަތަާތަންދޮރުާެއކަމުަގއިާއޮޅުންފިލ ފަިއާާ

ކިތަންެމާާ ސަރުކ ރަށްާ ހަމަގައިމުންވެސްާ ޔަޤީންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މީހެއްތޯ.ާ ހުރިާ

ށްާއަޅުަގނޑުާކައިރިާމީހަކަށްާމިއަދުާވިޔަސްާއަޅުަގނޑުާކޮިމޝަނަރާޖެނެރަލްއަކަ

 2955ޢައްޔަންކޮށްެގންާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާކުރެވޭނެާއެިެްއވެސްާކަމެއްާނޯންނ ނެ.ާެއއީާާ

ޭއެގާ ޢައްޔަންކުރ އިރުަގއިާ މީހަކުާ މަޤ މަކަށްާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ޔަޤީންކަމެއް.ާ

ލިބިފައިހުރިާމީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާޢައްޔަންކުރަންާާ ހުނަރުާލިބިފައިހުރިާމަޢުލޫމ ތުާ

މި އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެން،ާާއެބަޖެހޭ.ާ މިމަޖިލީހުންާ ވަނ16ާާާާަދަންނަވ ލަނީާ
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ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާ

އޮތްޮގތ އި،ާާ މިއަދުާ ޙ ލަތުާ ޑޮިަލަރުެގާ މިރ އްޖޭަގއިާ އެބަހުރި.ާ  2960ަގވަރުނަރުވެސްާ

އެ އަދިާ އުޅޭކަމ ިއ،ާ ނުލިބިެގންާ ޑޮލަރުާ މިނިވަންާރައްޔިތުންނަށްާ ާ

މުޢައްސަސ ެއއްކަމ ިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާފައިސ ާވެލިުއކޮށްާއަދިާދިވެހިރ އްޖެއަށްާބޭރުާ

އެއަށްާާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ ނެތްކަމ އިާ އަދިާ މަދުވުމުންދ ވަރ ިއާ ފައިސ ާ

ނުދޭކަންވެސްާ ޤ ނޫނުހަދައިާ މަޖިލިސްއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫނީާ އިހުމ ލުވ ކަމ އިާ

އެމަ މީހަކީާ މަނިޓަރީއަކުންާއަންަގންހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކު،ާ  2965ނިކުފ ނު.ާ

ރައްޔިތުންނަށް.ާާ ނ ންގ ާ މީޑިއ ައކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޚަބަރެއްާ އެްއވެސްާ

މިރ އްޖެއަކީާއިމްޕޯޓްކޮށްެގންާހުރިހ ާއެއްޗެއްާބޭނުންކުރ ާތަނަކަށްވ އިރުަގއިާޙ ލަތުާ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ މިހީވަނީާ އެންމެނަށްާ މިޮގތަށް.ާ މިކަނާްާމިއޮތީާ މެންބަރުންާ ލީހުެގާ

ސަރުކ ރުނާްާ މިހީވަނީާ އަނެއްބަޔަކަށްާ ނުނަަގނީއޭ.ާ ޮގތުަގިއާ މައްސަލަެއއްާ ކުއްލިާ

ޑޮލަރުާ މީހުންާ ތިބިާ ޓުއަރިޒަްމަގިއާ މިހީވަނީާ ބަޔަކަށްާ އަނެއްާ ނުހޯދަނީއޭ.ާ  2970ޑޮލަރުާ

ޙ ލަތާުާ އިނދެޖެހިާ އިޤްތިޞ ދުާ ދުނިޔޭެގާ ެއކަމަކު،ާ ތިބީއޭ.ާ ހިފަހައްޓައިެގންާ

އުފައްދ ފައިހުރިާާދަށް އިދ ރީޮގތުންާ މިރ އްޖޭަގއިާ މިީއާ ވެެގންދ އިރުަގއިާ

މުޢައްސަސ ެއއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންކަމަށްާޤ ބިލުާމީހުންާނުލެވޭތީާައޅުަގނޑުާހަމަާ

މިޤ ނޫަގިއާާ އެހެންވީމަ،ާ އެުއޅެނީ.ާ ނުކުރެވިެގންާ އެކަންާ މިއަރަނީާ ހިތަށްާ ބޮޑަށްާ

މި ބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅު،ާ މިމަޖިލީހުނާްާވަރަށްާ ޤ ނޫނުާ ބަލައިަގނެާ  2975ޤ ނޫނުާ

ޒިންމ އ ިއާާ މީހެއްެގާ އުފުލ ނެާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ މިފަދަާ ކޮމިޓީަގއިާ ނިންމަވ އިރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅިފަިއވުން.ާ ފެންވަރެއްާ އެހުންނަންވ ނެާ އެމީހެްއެގާ އަދިާ

ކަން ބޭރުންާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ މިހިންަގނީާ މޯލްޑިވްސްެވސްާ އޮފްާ ކުރަންާާބޭންކްާ ކަންާ

އަންނަާމީހ ާބައިދަިއެގން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާބަެއއްފަހަރުާެއބަހުރިާމީހ ާއިންޮގތަށްާ

 2980އިންދ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮފީހުންާދިޔައީމަާލޯނުދޫކުރ ާއުސޫލު،ާެއޮގތަށްވެސްާާ

ރ އްޖޭަގއިާާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮެވެގންވ ކަށްާ ބިލުަގއިާ އިދ ރީާ

މިއަ ކަހަލަާާޓެކްސްާ ކޮންމެވެސްާ އިދ ރީާ މިއަދުެވސްާ ނެަގމުންދ އިރުާ ދުާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ކުރަމުންދ ކަންާ އެކަންާ ހަމަޖެހިެގންާ އިންތިޒ މުތަކެއްާ

އެބަާާ ދަންނަވ ލަންާ މިނިސްޓަރަށްާ ފިނޭންސްާ އަޅުަގނޑުާ ިމއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 2985ތުންާޓެކްސްާނެެގނީާހަމަާބޭނުންވޭ،ާރ އްޖެއަށްާިމއަދުާއެތެރެވ ާޓުއަރިސްޓުންާއަ
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މިތ ނަގއިާާ ެއތެރެވެެގންާ ވިސ ަގއިާ ޓުއަރިސްޓްާ ޮގތަށްތޯއޭ.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

މީހުންާ ވަޒީފ އަދ ކުރ ާ ސައިހޮޓ ތަކުަގިއވެސްާ މަސައްކަތްކުރަންެވސް.ާ އެބައުޅޭާ

އެބައުޅޭާޓުއަރިސްޓްާވިސ ގައި.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބައޮތްާމިއަދުވެސްާާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާހަމަާޤ ނޫނު އުސޫލުތަކަކ އިާ ރ އްޖޭަގއިާވިސ ދޭނެާ ާކަނޑައެޅިފައިާ

 2990ލޭބަރުންާޮގތުަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާމީހުންނަށްާވިސ ާދޭނެާޮގތްތަކެއްާކަނޑަެއޅިފަިއާާ

މިނިސްޓްރީއަށްާ މިހަދ ޮގތަކީާ ޯގސްވީމަާ ކަންތައްާ ވަކިހިސ ބަކަށްާ އެބައޮތް.ާ

ާއެއްކޮށްފައިާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާއަނެްއކ ާާެގންޮގސްފައިާފިލައިެގންާއުޅުނުާއެންމެން

އެމީހުންނަށްާޙިމ ޔަތްދީފައިާއަނެއްކ ާއެމީހުންނަށްާވިސ ދީެގންާކުރިއަށްދ ާޮގތް.ާމިާ

ވެއްޖިްއޔ ާާ ކުރަންާ ކަންތައްތަްއާ ބިލުެގާ ިއދ ރީާ ޓެކްސްނަގ ާ އުސޫލުންާ

ބޭނުމެއްނޫން ޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ޙ ލުަގއިާ  2995އެޮގތަށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާ

ކަމެއްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިދ ރީޮގތުންާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރ ކަށް.ާ އެކަންާ

އަދިާ ފައިދ ވ ޮގތަށްާ ޭއެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީާ ހަމަޖައްސ އިރުަގއިާ

ރުފިޔ އިންާާ ދެލައްކަާ ޮގތަށް.ާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ ދޭތެރޭަގިއާ މީހުންނ ާ ކުރ ާ ކަންކަންާ

ާާ ދެލަްއކަާާމިލ30ާާާިޖުރުމަނ ކުރ އިރުަގިއ ނުދައްކަިއެގންާ ޓެކްސްއެއްާ ރުފިޔ ެގާ ޔަންާ

ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖުރުމަނ ކުރީމަާ މީހަކުާ މަކަރުހެދިާ ޓެކްސްއަށްާ  3000ރުފިޔ އިންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ނޫންހެން.ާ ރަނަގޅުޮގތެއްާ އެންމެާ އަދިާ އެީއއަކީާ

މުެގާބ ބުެގާާޢަމަލުކުރަމުންާމިދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ އިާމިނިވަންކަ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބައޮތްާއެމީހަކ މެދުާތުޙުމަތުކުރެވިފައިވ ާމައްސަލަެއއްެގާހެކ49ާާާާި

މަސައްކަތްާާ ފޯރުވުމަށްާ ނުފޫޒެއްާ މީހަކަށްާ ހެކިބަސްދޭންހުރިާ ނުވަތަާ ފޮރުވުމަށްާ

ނުވަތަާ ހ ޟިރުނުވެދ ނެކަމަށްޓަކައިާ ކޯޓަކަށްާ ނުވަތަާ  3005ކޮށްފ ނެކަމަށްޓަކައިާ

ސަލ މަތަށްާފިލ ފ ނެކަމަށްޓަ މުޖްތަމަޢުެގާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަާ ބަންދުންާ ނުވަތަާ ކައިާ

ޝަރީޢަތުނާްާ ީމހަކ މެދުާ ެއްއވެސްާ މެނުވީާ ކުތިމަތިވެދ ނެކަަމށްޓަކައިާ ނުރައްކަލެއްާ

ޙުކުމްކުރުމުެގާކުރިންާއެމީހަކުާބަންދުަގއިާބަހަށްޓަިައިެގނެްއާނުވ ނެާއަދިާބަންދުނާްާ

ވަތަާކޯޓުންާބޭނުންވ ާޮގތެްއެގމަތީންާކޯޓަށްާދޫކޮށްލ ހިނދުާކަފ ލ ތުެގާއުސޫލުންާނު

 3010ޙ ޟިރުވ ނޭކަންާކަށަވަރުކުރުަމށްާކަނޑައަޅ ާއެހެންާޝަރުތުތަކެއްާކަނޑައެޅިދ ނެ.ާާ

ޖިންސީޯގނ ކުރ ،ާާ ކުޑަކުދިންނ އެކީަގއިާ ބ ރަާ ދިހަާ ިމއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ށްލަނީ،ާނެތޭާވަްއކަންކުރ ާމީހ ،ާކަޓަރުއަޅ ާމީހ ާކޯޓުންާމިމަުގމައްޗަށްާނެރެާދޫކޮ
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ބެހެއްޓޭނެާޮގތެއް.ާއެކަަމކު،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާޞަރީޙަާއިބ ރ ތުންާމިއޮތާީާ

ެއކަމަށްވެސްވ49ާާާާީބުނެފައިާާ ެއކަމަކު،ާ ހިފެހެއްޓިދ ނެއޭ.ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އަތުުގޅ ލަިއެގންާާ ކުރިަމތީަގއިާ އެތ ާ ޮގސްާ ެއންމެންާ މަޖިލީހުެގާ  3015ރައްޔިތުންެގާ

ާ ޤ ޟީންނަށްާ ފައިސާ ތިބެެގންާ ޤ ޟީންނަށްާ ނުވަތަާ ނަޞޭޙަތްދީެގންާ

އިދ ރީޮގތުންާާ ެއުއސޫލުންާ ހިފަހައްޓަންވީ.ާ މީހުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޚަރަދުކޮށްެގންތޯާ

އޮތީާާ ދަންނަވަންާ އަތުވެއްޖިއްޔ ާ ކަންތަްއާ ބިލުެގާ ޓެކްސްނެުގުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދިމ  މީގެއިންާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ އަދިާ މީހުންނަށްާ ހުރަސްތައާްާވިޔަފ ރިކުރ ާ ވ ނެާ

 3020ވަރަށްާބޮޑުެވެގންދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއިދ ރ ެއއްާައޅުަގނޑުމެންާޤ އިމުކުރ އިރުަގިއާާ

އެއިދ ރ އަކީާރަނަގޅަށްާއެކަންާކުރެވޭނެާއިދ ރ އަކަށްާވ ންާއެބަޖެހޭާއިދ ރީޮގތުންާާ

ބިލުެގާ ފަސޭހަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ކުރަން.ާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

)ށ ޭއެގާ)ހ(ާ އެކަމަކު،ާ ކިޔަން.ާ މ އްދ ތަކެއްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ މިހެންޮގސްާ )ނ(،ާ ާ)

ފައިދ އިންާ ލިބޭާ ޤަުއމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޭނުންވަނީާ ބަލ އިރުަގއިާ އުސޫލަށްާ

އަދިާ ހިންުގމ އިާ ޤައުމުާ ނަަގިއެގންާ ޓެކްސްާ އަތުންާ މީހުންެގާ  3025ވިިިޔަފ ރިކުރ ާ

ރައްޔި ޮގތުަގއިާ ޞަިައްޚަާ އެއްޗަކީާ ލިބޭާ ނެޭގާހިންަގންާ އަތުންާ މީހާ  ތުާ

އެްއޗަކަށްވުން.ާއެކަންާއެޮގތަށްާކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާޤ ނޫނުާބަށްޓަންވެފައިާއޮންނަން.ާ

މިނިސްޓަރަށާްާ މިއަންނަނީާ ކިޔ ލ އިރުވެސްާ ޤ ނޫނުާ ފުރަތަމަާ

އަޅުަގނޑަކީާ ެއކަމަކު،ާ ލ ންވީ.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަަވއިފިްއޔ ާ

ެއއްާ ބެހޭޮގތުންާ ތަޢުލީމެއްާޓެކްސްނެުގމ ާ ޭއެގާ ހުނަރެއްާނުވަތަާއެކަންާ  3030ވެސްކަހަލަާ

ޮގތަށްާާ މިދެންނެވިާ ބަދަލުަގއިާ މީހެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެޮގތަށްާއެކަންާއޮތުމުެގާ ނެތްާ

މިފަދަާކަމެއްާކުރަންވ ނީާއެކަމަށްާޤ ބިލުާއެކަމުެގާހުނަރުާލިބިފައިާހުރިާމީހުން.ާާ

ަގނޑުެމންާމިރ އްޖޭަގއިާއަލަށްާާމިއީާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުާ

ހިނގ .ާ އެބަާ މިކަންކަންާ ނުސީދ ޮގތުންާ މިރ އްޖޭަގއިާ ވިޔަސްާ ކުރަންއުޅުކަުމަގއިާ

 3035އެހެންވީމަ،ާކޮމިޓީައކަށްާެގންޮގސްެގންާމިކަންާބައްލަވ އިރުަގއިާމިކަންާޙަޤީޤަތުަގިއާާ

މ ާބެހޭާމިދެންނެވިާބަޔަށްާބަލ ލުންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއ ދެ،ާއެއީާއެާޓެކްސްނެުގ

އިދ ރ ަގއިާއެންމެާއިސްކޮށްާހުންނަާމީހަކު.ާދެންާއަނެއްާވ ހަކައަކަށްާދަންނަވ ލަންާާ

އޮތީާޓެކްސްާމަޢ ފްކުރުުމެގާބައި.ާމިާއިދ ރީާބިލުަގއިާޓެކްސްާމަޢ ފްކުރުމުެގާބައިާާ

އެންވަޔަރމަންޓްާ އެބަހުރިާ ފެނިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގންނ ނީ.ާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ
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ާާމައްސަލަތަކު މިރ އްޖޭަގިއ ތަންތަން.100ާާާަގއިާ ޖުރުމަނ ކުރ ާ ރުފިޔ އިންާ  3040މިލިޔަންާ

އެހެންވީމަ،ާޓެކްސްާބިލުަގިއާޖުރުމަނ ކުރަނީާދެލައްކަާރުފިޔ އިން.ާޖުރުމަނ ކޮށްފައިާާ

ާާ ެއއީ. ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ވެފައިާ މިރ އްޖޭަގއިާ ދެރުފިޔ އަށްވެސް.ާ ވެދ ނެާ 100ާާއެާ

ޖުރުމަނ ކުރ އި ރުފިޔ އިންާ އެމީހ ެގާމިލިޔަންާ ބުރަދަނ އިާ ސިޔ ސީާ މީހ ެގާ ރުަގއިާ

ޖުރުމަނ ާާ ބަލ ފައިާ ފައިދ އަކަށްާ ވެދ ނެާ ސަރުކ ރަށްާ ނުވަތަާ ޤައުމަށްާ ފަރ ތުންާ

ާާ ނިންމަފ ނެ ކޯޓުންާ އަދަދަކަށް.ާ ނެތްާ ޤ ނޫނުަގއިާ ދ ނެާ ހިނަގއިާ  1ާާ3045ވެއްޓިެގންާ

ުގޅެވޭނެާާރުފިޔ އަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެއުސޫލުާެގނ100ާާާްރުފިޔ އަށް،10ާާާާރުފިޔ އަށް،ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވެއްޖިއްޔ ާ މިޤ ނޫނުާ ބިލަކަށްާ އިދ ރީާ އޮންނަާ މިންަގނޑުތަކެއްާ އިދ ރީާ

ދިމ ެވެގންދ ނީާ ޭއގެއިންާ ބޮޑަށްާ ފައިދ އަށްވުރެާ ޓެކްސްއިންާ މިާ ދަންނަވ ނީާ

އެކަންކަންާާ ފަިއދ ވ ޮގތަށްާ ޭއެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ގެއްލުމެކޭ.ާ

 3050ންާމިބުނަނީާކޮންމެކަމެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭނީ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެ

ކޮމިޓާީާ މިއަދުާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކަ.ާ ކުރ ާ ކޮމިޓީއަކުންާ ޢައްޔަންކުރ ާ

ނިންމައިފިނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުަގއިާ މިހ ރުާ ކަމެއް،ާ ކޮންމެާ ޢައްޔަންކޮށްެގންާ

ެގާކަންތައްތައް.ާމ ދަމ ާސިފައިންނ ިިއާފުލުހުންނަށްާއެމީހުންެގާިއސްާއޮފިސަރުންާ

މިނިސްޓަރުންނ ިއާާ އަނެއްކ ާ ޭއެގފަހުންާ ކަންތައްތައް.ާ ޕޮލިސްެގާ އަނެއްކ ާ މިއުޅެނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހިސ ބަށްާ ޢ އިލ ތަކ ިއ،ާ ނައިބުންެގާ ނައިބުންނ ިއާ  3055ނައިބުންނ އި.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމަ،ާ ތިލަވަމުން.ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ

ޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާކުޑަކޮށްާބަދަލުކޮށްލެވިދ ނެ.ާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާވެރިކަންާާއަ

ހިންުގމުެގާނިޒ މަށްާހަމަާކުޑަާބަދަލެއްާެގނައީމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހުރިހ ާާ

ކަމެއްާކުރެވޭނެ.ާއެއީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަކަށްާމުޅިއެތިާބަދަލުކޮށްލުން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑަައޅ ކަމަށްާާާާއެާ މިތަނުންާ އޮފިސަރަކުާ ޓެކްސްާ  3060މިސ ލަކަށް،ާ

ބުރެވޭވޭނީ.ާާ ބޮޑަށްާ މީހަކަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދެވޭނީާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަނީިވއްޔ ާ

އަނެއްާބޭފުޅުންާވ ނީާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް.ާެއޮގތަށްާބުރަވ ޮގތަކަށްާނޫންާއެކަންާކުރަންާ

ފުޅ ދ އި ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިކަންކަންާއޮތީއަކީ.ާ ިމރ އްޖޭަގއިާ ރ ެއްއަގއިާ

ވެރިކަންކުރަމުންާާ ފަރ ތުންާ ވެރިކަންކުރ ާ ދީފައިާ މިނިވަންކޮށްާ މިއޮތީާ ކުރުންާ

 3065ާެގންދަންވީާ.

ާ
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ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ެއއްޗެއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޭނުންވަނީާ ރަނަގޅަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ާާ

އެހެންވީމަ،ާާާާާމުސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފޯރުކޮށްދިނުން.ާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ އެފައިސ ާ ލިބިެގންާ  3070ލިބުން.ާ

މީހުންާ އިދ ރީޮގތުންާ ެއާ ކަނޑައަޅ ާ ފުރަތަމަާ ބިލެއްާ އިދ ރީާ ޓެކްސްނެުގމ އިބެހޭާ

ފެށުމަ ޓެކްސްނަަގންާ ދެންާ ތ އީދުކުރ ކަެމއް.ާާތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ކީާ

ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ެގންދިއުމަށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބިލުާ އެހެންވީމަ،ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއިތުރަށްވެސްާތިދެއްވިާަވުގތުކޮޅަކަށްޓަކައިާ.

ާ3075 

ޝުާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނެުގމ ބެާާރިްއޔ ކު`.ާ ޓެކްސްާ ރައީސް.ާ ބިލު،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިދ ރީާ ާހޭާ

ވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި.ާާާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ޙީމް މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަބޭފުޅުން،ާ ވަރަށްާ ާމިބިލުަގއިާ

ޓެކްސްއަކުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެޭގާ ހެޔޮޮގތުަގިއާ ތ އީދުކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ލިއްބައި ފައިދ ެއއްާ ހެޔޮޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ

ކަނޑައެޅިފައިވ ާާ ކަންބޮޑުވަނީާ މިބިލުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިކަުމަގިއާ  3080މަސައްކަތްކުރުން.ާ

އަދަބުެގާކަންތައްތައް.ާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތްާނުވަތަާކުށަށްާދެވޭާ

ކަން ޝަރީޢަތުަގއިާ އިސްލ މީާ ކީއްތޯޭއވ ނީާ ކަނޑައަޅުްއވ އިރުަގިއާ ކަމަށްާާއަދަބުާ

އަދަބުތައްާާ ހުންނަާ ކުރުން.ާާކަނޑައަޅ ފައިާ ބައްލަަވއިެގންާ ނަމޫނ އެްއޮގތުންާ

ެއއީާާ ކަނޑަައޅުއްވ ފަިއވަނީ.ާ ނޫންާ އަދަބުދިނުމުެގޮގތަކުންނެއްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ކަންތައްތަކުަގިއާާ ކުރ ާ އެބައިމީހުންާ މަޙުލޫޤަކަށްވ ތީެވ،ާ މ އްދީާ  3085އިންސ ނުންނަކީާ

ޕަނިޝްމަ ކޮށްދެވޭާކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ އެބައިމީހުންނަށްާ އެއީާ ދިނުމަކީާ ންޓެއްާ

ހަދ ނަކަށްވ ތީވެާކުރެވޭާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިސ ލަކަށްާ

ަވްއކަން އޭނ ާ މީހ ާ އޭނަެގާާާާވަްއކަންކުރ ާ ިއސްލ މްދީންަގއިާ ކުރުމަކުންނެއްާ ހަމަާ

ޙ ލަތަކީ ވަްއކަންކުރަންޖެހޭާ އޭނަާ ނުކަނޑ ނެ.ާ ާއަތެއްާ ކޮންޙ ލަތެްއާާ ެއއީާ

ަވއްކަމަކީާކިހ ވަރެއްެގާބޮޑުާާ  3090ދިމ ވެެގންތޯާވަްއކަންކުރީާބަލ ނެ.ާނުވަތަާކޮށްފައިވ ާ

ކުޑަމިނެްއެގާަވއްކަމެއްތޯވެސްާބައްލަވ ނެ.ާބައްލަވ ފައިާއޭނަައށްާޙުކުމެއްާއަންނ ނީ.ާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަބޭފުޅުންާ ވަރަށްާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ންާއެހެންވީމ ،ާ

ިވޔަފ ރިކުރ 50ާާާާވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވޮގތުންާާ އިންވެސްޓްކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ
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ބޭފުޅަކު،ާއޭނަާޓެކްސްާނުދަްއކަިއެގންާދައްކަންޖެހޭާފައިސ ާނުވަތަާޖުރިމަނ ާއޭެގާާ

 3095އަދަދުާމ މައްޗަށްާއަރައިެގންދިއުންާެއއީާއޭނައަށްާލިބޭާވަރަށްބޮޑުާއަނިޔ އަކަށްވ ނެ.ާާ

އިންސ ނު އަޅުަގނޑުމެންާާއެހެންވީމ ،ާ ކަނޑައަޅ އިރުަގިއާ އަދަބުާ ންނަށްާ

ކޮމިޓީައކަށްާާ އަދިާ އެކަުމަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންކަމުަގިއ.ާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ

ރަނަގޅުާާ އެކަންތައްތަކަށްާ ެގނަސްެގންާ ޙައްލެްއާ އެއަިަށްާ ފޮނުވަިއެގންނަމަވެސްާ

އެވ ހަ ކަމެކޭ.ާ އެދޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެއީާ ނިންމުންާ ކަާާޮގތްތަކެއްާ

 3100ާދަންނަވ ލަންވެެގންާއަޅުަގނޑުާމިާވިސްނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ`.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާމިބިލ އިާބެހޭޮގތުންާވަރަށްާިގނަާމެންބަރުންާއެކިާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ބެހޭާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ ފ ޅުކުރެވެމުންމިދަނީ.ާ ޚިޔ ލުތައްާ ާޮގތުންާާޮގތްޮގތަށްާ

ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގިއާާާވ ހަކަދެިެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ މިއަދުާ ބިލުާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ

ިގނަާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަތައްާ ިގނަާ ދައްކަންހުރިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  3105ވ ހަކަދެކެވިއްޖެ.ާ

މިހިރަާ ވިސްނުންފުޅުަގއިާ ިގނަމެންބަރުންާ ދެއްކުމ އެކީަގއި،ާ މެންބަރުންާ

ކީާއަޅުަގނޑުވެސްާއެއްބަސްވ ާކަންތައްތައް.ާދެންމެާމިތ ާޢިއްޒަތްތެރިާކަންތައްތަކަ

ފަންސ ހަކަށްހ ސްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ިއޝ ރ ތްކޮށްފި.ާ އެވ ހަކަާ މެންބަރަކުވެސްާ

ބޮޑުާާ މިކަހަލަޮގތަކަށްާ އަތުންާ މީހެއްެގާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ މުދަލަކުންާ ރުފިޔ ެގާ

 3110ާނޫންކަމަށް.ާދެންާމިހިރަާމިހިރާަާޖުރިމަނ އެއްާނެިގެގންދިއުަމކީާއެންމެާރަނަގޅުޮގތް

މިބިލުަގިއާާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބައިނޭގާ ކަންތައްތަކުންާ ކަހަލަާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭކަމަށް.ާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ

ާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާކޮމިޓީާސްޓޭޖެއްަގއިާމިބިލަށްާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއްާއޮތިއްޔާ 

އެާިއޞްލ ޙުތައްާެގނައުމަށްާފަހުަގއިާމިބިލުާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާބަލައިަގނެާ

މިއަދުާ ލިބުމަކީާ އެކަށޭނަޮގތަކަށްާ އެންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަންފ ާ މިބިލުެގާ  3115އަދިާ

އަޅުަގނޑުާާ އެދޭނެކަމަކަށްާ މިކަމަށްާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މިދަން އެހެންާ މިާާޤަބޫލުކުރަން.ާ ބަދަލުވެެގންދިޔައިރުަގއިާ މިސަރުކ ރުާ ނަވަންޖެހުނީާ

ޑިއުޓީެގާާ މިާ ައޞ ސްާ އެްއާ ވިްއކަމުންދިޔަާ ރައްޔިތުންނަށްާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ވ ހަކަައކީ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރި އަދިާ ކެމްޕޭންަގިއވެސްާ ރިޔ ސީާ ކެމްޕޭންަގިއވެސްާާކެމްޕޭންތަކުަގިއާ ާ3120 
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މިހ ރުާ މިނެޭގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދައްކަމުންދިޔަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މިވ ހަކަތައްާ

ނެުގމުންދ ާ މިާ ސީދ ޮގތުންނަމަވެސްާ ނުސީދ ޮގތުންނަމަވެސްާ އަދިާ ނެުގމުންމިދ ާ

އެކަށީެގންވ ޮގތަކަިަށްާާ އެންމެންާ ރަްއޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ ޑިއުޓީައކީާ ނުވަތަާ ޓެކްސްާ

ކަހަ މިކަމަކާީާބަލައިަގންނަާ އަދިާ މިދަނީ.ާ ނެެގމުންާ ޓެކްސްާ މިާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ ލަާ

ކަންތައްތައްާާ މިބ ވަތުެގާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ ެއހެންާ ދުނިޔޭެގާ  3125އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރިޢ ޔަތްކޮށްެގންހެންާ ހިނަގމުންދ ޮގތަށްާ

ދުނިޔޭާ ހުށަހެޅުއްވުުމަގއިާ މަޖިލީހަށްާ މިބިލުާ ޤައުމުތަކުންާާވަޒީރުވެސްާ އެހެންާ ެގާ

ލަފ ކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައްލަވ ފައިހެންާ ކުރަމުންދ ޮގތަށްވެސްާ މިކަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްހުރިާ ކުދިކުދިާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ

ވ ހަކަފުޅުަގއިވެސްާއިޝ ރ ތްކޮށްފިާ މަނިކުެގާ ހުސައިންާ ނިޙ ންާ އަޙްމަދުާ  3130މެންބަރުާ

ޤަބޫލުކުރަންާާބިލުެގ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނަމެއް.ާ ސުރުޙީެގާ އަރިމަތީާ ކޮންމެެވސްާ ާ

މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޮންނަ،ާ އެކަށީެގންވ ޮގތަކަށްާ އެންމެާ އެނަމަކީާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ެގންުގޅުްއވ ނެކަމަށްާ ވިސްނުންާ އެކަމަށްެވސްާ

ަގންނަާދަތިާކަހަލަާޮގތަކަށްާހަމައެއ ެއކީަގއިާކޮންމެާއ ކަމަކީާރައްޔިތުންނަށްާބަލައި

އަލަށްާާ މިކަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ މިއަންނަނީ.ާ  3135ވ ހަކަާ

އިޚްސ ޞްތަކެްއާާ ބަިއވަރުާ ވަރަށްާ މީަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ިމއުޅެނީ.ާ ކުރިމަތިވެެގންާ

މެންބަރުންގާެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމައެއ ކީަގއިާ ކުރަންއެބަޖެހޭ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މަރުޙަލ ެގާާވިސް ދެންއޮތްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ދ ނީާ މިކަންާ އެބަހުރިާ ނުންފުޅުަގއިެވސްާ

މިކަންާާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ މިއުފެދެނީާ ިގނައިންާ ސުވ ލުާ މިާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ކަންތައްވ ނީާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ ވެެގންދ ނީ.ާ ކަންތައްތައްާ ދެންާ  3140ފ ސްވެެގންދިޔ މ ާ

އަޅުަގނޑު އަދިާ އ ކަމަކީވެސްާ ދިމ ވ ާާކޮންމެާ އަލަިަށްާ ޤަބޫލުމިކުރަނީާ މެންވެސްާ

ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާާ ވސްނުންތަކެްއާ އ ާ ޮގތްތަކެއްާ އ ާ ކަންތައްތަކުަގިއާ

ތަބ ވ ންާާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ކަންކުރަމުންދ ޮގތަށްާ ދުނިޔޭަގއިާ އެހެންވިޔަސްާ

ދ ޮގތަށްާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާދުނިޔޭަގއިާއޮތްާޤައުމަކަށްވ ތީާދުނިޔޭެގާމީހުންާކަންކުރަމުން

 3145ވިސްނަިއެގންާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިޒަމ ނުަގއިާމިކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގިއާާ

އެހެނިހެންާ އަދިާ ހިންުގެވސްާ ސަރުކ ރުންާ އެދެޭވޮގތަށްާ އެންމެާ މިޤައުމެއްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ހިންޭގނެކަމަކަށްާ ެއކަށީެގންވ ޮގތަކަށްާ ކަންތައްތަްއވެސްާ
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ާ ރަނަގޅުާ މެންބަރުނާްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ިގނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅެއްާ

އަދިާ ބެހޭޮގތުންވެސް.ާ ޙުކުމްތަކ އިާ އިސްލ މްދީންަގއިާ އިޝ ރ ތްކޮށްފިާ

ޙުކުންާ އަދިާ ބެހޭޮގތުންވެސް.ާ ޙައްދުތަކ އިާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ  3150ޝަރީޢަތްތަކުަގއިާ

ސްާއޮންނަޮގތުން.ާއަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާިގނަާމެންބަރުންނަށްވެ

ޝަރީޢަތްާާ އިސްލ މީާ އެބަތިއްބެިވާ މިރ އްޖޭަގިއވެސްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ހަމަާ

ކުށްތަްއާާ ޖަރީމ ތަކުެގާ ބޮޑެތިާ ކަހަލަާ ނެތިެގންދ ނެާ ހަތަރެސްފައިާ ހިންގ ނަމަާ

ރ އްޖޭަގިއާާ ެއއީކީނޫންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މީހުން.ާ ތިބިާ ސ ބިތުވެފައިާ

 3155ންނަޮގތަކަށްާމިކަންތައްތައްާކުރެވެމުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގޔ އިާޤ ނޫނުތައްާހެދިފައިާއޮ

ށްލުން.ާމިދަނީ.ާއެއީާމަރުެގާޙުކުމެްއެވސްާމިއޮންނަނީާފަންސަވީހަކަށްާއަހަރަށްާޖަލަ

ާާ މިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންާއެހެންވީމ ،ާ ބަހައްޓައިެގންާ ވިސްނުންާ ކަންތަްއތަކަށްވެސްާ

ނޑުމެންާމިާހެދިފައިާއެާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދަންާމިޖެހެނީ.ާރ އްޖޭަގއިާއަޅުަގ

ހިމެނޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އޮތްާ

ކަންތައްތައްާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ މަތީަގިއާ ހަމަތަކުެގާ  3160އުސޫލ އިާ

ކުރެވެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަންާއެކަހަލަާޤ ނޫނުތަކެއްާާ

ކަންތައްތަްއާާހެދިޖީއް މީހުންެގާ ކުރ ާ ޢަމަލުތައްާ ވިޔ ނުދ ާ ބޮޑެތިާ މިކަހަލަާ ޔ ާ

އެހެންާ ދ ިއރ ގައިނޫނަސްާ މިާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މަދުވެެގންދ ނެކަމަށްާ

ދިމަާދިމ ލުންހުރިާބޮޑެތިާކުށްތައްާކުރ ާމީހުންނަށްވެސްާިއސްލ މްދީނުެގާޙުކުމްތަްއާާ

 3165އަށްާމިާދިމ ވެެގންއުޅޭާއެާނުރައްކ ތެރިާއެކަމުންާާތަންފީޒުވެެގންދ ނަމަާއެއީާމިރ އްޖެ

އެހެންނޫންނަސް،ާ ައދިާ ކޭސްާ ޑްރަްގާ މިސ ލަކަށްާ ދ ނެކަމެއް.ާ ސަލ މަތްވެެގންާ

ވަްއކަން،ާމ ރ މޭރީާމިކަހަލަާއެބަހުރިާބޮޑެތިާކަންތައްތައްާވަރަށްާބިރުވެރިކަމެްއެގާ

އަޅުަގނޑު ދެންާ ޙ ލަތެއްަގއި.ާ އޮންނަންޖެހޭާ ރ އްޖެާ ނިންމ ލަމުންވެސްާތެރޭަގއިާ ާ

އޮތްާާ އައިސްފައިާ މިބިލުާ ބިލެކޭ.ާ މުހިންމުާ ނުހަނުާ މިބިލަކީާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ާ މެންބަރުންވެސާްާމިވަުގތ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3170މަޤްޞަދުާ

އެއްރޫހެއްަގއިާާ އެްއވިސްނުެމއްަގއި،ާ ެއއްކަހަލަޮގތަކަށް،ާ ހަމަާ މިހިރީާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ންނަމަވެސް،ާކުޑަކުޑަާތަފ ތުތަކެއްާމިުއޅެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާފައިނޭންސްާާމިހިރީ.ާއެހެ

ިގނަާ މިމަޖިލީހުެގާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އިންނެވީމ ާ މިނިސްޓަރުވެސްާ

މެ ާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވ ހަކައަށްާ ދެއްކެވިާ އިޞްލ ޙުތައްާާންބަރުންާ ކުދިކުދިާ
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މަ މިބިލުެގާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ލޮބުވެތިާާެގނައުމަށްފަހުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  3175ންފ ާ

އަދިާ ނިންމ ދެއްވުންާ މިކަންތަްއާ އަވަސްކޮށްދެއްވ ާ ލިބޭނެޮގތަކަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާކޮމިޓީާސްޓޭޖެއްަގއިނަމަވެސް.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްިވާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަލްސ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގާ މިއަދުާ ންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޖަލްސ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެވުނީ.ާ މިާ ހަމަށްާ ަގޑިއ ާ  3180ނިންމ ާ

މެންބަރުންާކުރެއްވިާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުދެްއވަންާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާދެންާ

މިއަދުެގާާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ އޮންނަާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއާާޖަ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ލްސ ާ

4.00ާާކޮމިޓީެއއްާމެންދުރުފަހުާހިނަގމުންދ ނެ.3ާާާާދަންނަވ ލަންާމިއަދުާއަދިާއިތުރުާާ

ާާ ކޮމިޓީ. ހަމަޖެއްސުމ ބެހޭާ މެންބަރުންާ ކޮިމޝަނަށްާ އެންޓިކަރަޕްޝަންާ  4.00ާާ3185ަގއިާ

ާާަގއިާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަ 4.30ާާރުންާހަމަޖެއްސުމ ބެހޭާކޮމިޓީ.ާއަދި

ވަުގތުތަކުެގާާ ހޭދަވިާ މިާ މިއަދުެގާ އަދިާ ކޮމިޓީ.ާ ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާ ސަލ މަތީާ ަގއިާ

ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ހިނަގމުންދިޔަ.ާ ބައްދަލުވުންާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ތެރޭަގިއވެސްާ

ެގާމިޖަލްސ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާމިއަދު

 3190ާނިންމ ލ ނީ.ާާ

ާ

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ 
 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 23ާާާާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާދެންާއޮންނ ނީ ވ ާއަންގ ރަދުވަހ2009ާާާާުޖޫން

 3195ާާާަގއި.9:00ާާހެނދުނުާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهلل والحمد 

 _______________ާ




