
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 
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 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  12ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުަވސް ބުދަ ވީ  2009 ޖޫން 24 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 1 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ގަޑި:   ޖަލްސާ ފެށި 

 

 ށް  11:01ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:02ން  12:03 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:32 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  1އި ަގޑިއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟި ރިޔާސަތު: 

 
 * 72، އިންޓަވަލް ފަހުން 73އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 66ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ހެންވޭރު ދެކުނު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 iއަޙްމަދު ރަޝީދ ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 
 ވިއެވެ. ، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް އަދި އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެފަހުހުސްވަގުތުކޮޅަްށ  *

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  ގުތުކޮޅަްށ ފަހު،* ހުސްވަ

މަސީޙު މުޙަންމަދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ  هللا ދު، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދުއަޙްމަދު މުޙަންމަދު،  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ކޮމިޓީގައި  މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ
 

 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

 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  

 ބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  



 IV 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

  މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ން ޔާމީهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

  މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 މުޙަންމަދު ރިޔާޒް ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 



 V 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 އްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ފުވަ 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާާ.ދުވަސްބުދަާާޖޫނާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާعلى ާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާފެށުނީ.ާާމަޖިލިސްާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسول



 10ސުވ ލުާ. .

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީާ ޙ ޟިރުވަޑައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ 34ާމިވަުގތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ

އެޖެންޑ ެގާާމެންބަރުން.ާާ މިއޮތ1ާާާާީމަޖިލީހުެގާ ނަންބަރަކަށްާ ވަނަާ

ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އެންވަޔަރމަންޓް ކުރަްއވ ާާއެންޑްާ އަސްލަމ އިާ މުޙަންމަދުާ  15އަލްފ ޟިލްާ

ައޅުަގނޑުާާ އެބައިންނެވި.ާ ވަޑަިއެގންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލެއް.ާ

ާާ މިއަރުވަނީ މިފުރުޞަތުާ ާާާދ އިރ ެގާކ ށިދޫމިހ ރުާ ާބަރުމެންޢިއްޒަތްތެރި

 ދަށްާސުވ ލ ިއެގންާކުރިއަށްާަވޑަިއެގންދެއްވުމަށް.ާާޢަބްދުލްޙަމީާއިސްމ ޢީލް

 

އަާދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާކ ށި ރައިސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިސުވ ލަކީާާޝުކުރިއްޔ ާ  2008ާ20ޅުަގނޑުެގާ

ތެރޭަގާާއަހަރުވަނަާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ސުވ ލެއްާ.ޮއަގސްޓްމަހުެގާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ ާއިާ

އޭރުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިސްާާނަމަވެސްާ ބައެްއާާމިނިސްޓަރާ ުގޅިެގންނ އިާ ތިޢުފ ދެއްވުމ ާ

ާ އަިއސްފަިއވަނީ.ާ ލަސްވަމުންާ ރައީސް،ާާސަބަބުތަކ ހުރެާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ެއންވަޔރަމަންޓްާ އެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ

އަސްލަމަށްާާ މުޙަންމަދުާ ބޭނުންވ ާއަލްފ ޟިލްާ އަޅުަގނޑުާ  25ދަންނަވަންާ

ާާ ިއާާކ ށިދޫއަކީާމ ލެައތޮޅުެގާއެންމެާއ ބ ދީާބޮޑުާރަށްކަމަށްވެފަކ.ސުވ ލަކީ،

ާާ ކ ށިދޫާާޤ މިހ ތަނަށްާނަރުދަމ ެގާނިޒ މް ނުވ ތީ،ާ އިމްކުރެވިފައިވ ާރަށަކަށްާ

ާ ނިޒ މްާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯޤ ނަރުދަމ ެގާ ދެއްވ ޮގތަށްާ ؟ާއިމްކޮށްާ

ކިހ ތ  ފެށޭވަރުވ ނީާ މަސައްކަތްާ ޮގތުންާ އަމަލީާ ؟ާކުތޯނހަމަޖެހިފައިވ ނަމަާ
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242009
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ހަމަޖެހިފައިވ ނަމަާާ އެމަސައްކަތްކުރައްވ ޮގތަށްާ ކުރަްއވ ނީާއަދިާ  30ޚަރަދުާ

ލޯނު ނުވަތަާ ބަޖެޓުންތޯާ ާާސަރުކ ރުެގާ ާާއެހީެގ ާދަށުންތޯެއްއެގ ޝުކުރިްއޔ ާ؟

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކ ށީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ

ކުރެާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ޢަބްދުލްޙަމީދުާ އޮތީާާއިސްމ ޢީލްާ ދަންވަންާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ  35ާއްވިާ

ާާާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ާިއއްޔެވެސްާމިމަޖިލީހުަގއިާދެންނެވިާޖަވ ބު.ާެއީއާމިމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑު

ާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޕްރައިެވޓްާސަރުކ ރުންާ ޕަބްލިކްާ އޮތީާ ހަމަޖެހިފައިާ ކުރުމަށްާ

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ތެރެއިންލ ފަޭއާޕަރޓްނަރޝިޕް،ާ ޕްރޮްގރ މްެގާ ާ

ޖަވ ބުެގާާ ސުވ ލުެގާ ދެންނެވިާ ިއއްޔެާ އޮތީ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ މަސައްކަތްކުރަންާ

ާާ ބެހޭޮގތުންވެސް މިރަށ ިއާ ޚ އްޞަކޮށްާ 22ާާާާއިތުރުންާ  40ަގިއ2008ާާާާމެއި

ސަރުކ ރުންާކޮންސަލްޓެންސީާއެްގރިމެންޓެްއަގއިާސޮިއކުރަްއވ ފައިާއެބައޮތްާާ

އަދި ކުންފުންޏަކ ާ މިރަށުެގާާދިވެހިާ ެއކުަގއިާ ކުންފުންޏަކ ާ ބޭރުެގާ ާ

ހެދުމަށްޓަކައިާ އެޑިޒައިންގާ ހެދުމަށް.ާ ޑިޒަިއންގާ ނިޒ މެއްެގާ ނަރުދަމ ެގާ

ޓޮޕޯްގރެފިކްާާ ޑީޓެއިލްާ ރަށުެގާ އޭެގތެރޭަގއިާ ސަރވޭތައްާ ކުރަންޖެހޭާ

އަދިާ ނެުގމ އިާ ލެވެލްާ ަމުގތަކުެގާ ަމުގތަކުަގޔ އިާ މ ނައަކީާ  45ސަރވޭެއއް،ާ

އެތެރޭަގ ޗ ޓްކުރެހުމ ިއާާެގތަކުެގާ މިރަށުެގާ ނެުގމ އިާ ލެވެލްާ ފްލޯރާ އިާ

މިކަހަލަާޓޮޕޯްގރެފިކްާޑީޓެއިލްާސަރވޭއެްއެގާމަސައްކަތްާކުރެވިފައިާވަނީ.ާާ

ރަށުެގާާ މ ނައަކީާ ސަރޭވއެްއވެސް،ާ ހަިއޑޮރޮލޮޖިކަލްާ އިތުރުންާ ޭއެގާ އަދިާ

ކުރެވިފަިއވަނީ.ާާ ސަރވޭެއއްެވސްާ ކުރެވިފަިއވ ާ ބެހޭޮގތުންާ ފެންފަށަލައ އިާ

 50އޭެގާއިތުރުން،ާސޯޝަލްާއިކޮނޮމިކްާސަރވޭއެްއވެސްާކުރެިވފައިާވަނީ.ާމާިާ

ކޮންޓްރެކްޓަކީ،ާާ ކޮންސެލްޓެންސީާ ޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ ާ ކުރެިވ،ާ ސަރވޭތައްާ

ޮގތުަގިއާާ ނަރުދަމ ެގާ މިރަށުަގއިާ ނިޒ މެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ އެްގރިމެންޓަކީާ

ނިޒ މު އެނަރުދަމ ެގާ ބެލުމަށްފަހުާ އެކަށީެގންވ ނީާ ޑީޓެއިލްާއެންމެާ ެގާ

ޑިޒައިންގާހެދުމަށްާކުރެވިފަިއާއޮތްާކޮންޓްރެކްޓެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއީއާާ

އޮތީާ ހަަމޖެހިފައިާ ޮގތަށްާ ކުރައްވ ާ ބަޖެޓުންާ  55މިދެންނެވިހެންާއެސަރުކ ރުެގާ

ކޮންޓްރެކްޓެކްާކުރެއްިވއިރުެވސްާހަމައެކަނިާމިދެންނެވިާަމސައްކަތް.ާދެންާ
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އޭ ނިންމުމަށްފަހުާ ެއާާއެމަސައްކަތްާ އެމަސައްކަތް،ާ ހުރީާ ވިސްނުންާ ރުެގާ

ޢަމަލީާ ދ ނެ،ާ އެމަސައްކަތަށްާ ދެންާ ނިންމުމަށްފަހުާ ޑިޒައިންގާ ޑީޓެއިލްާ

މަސައްކަތަށްާދ ނެާފަިއސ ާހޯދަންާވަކިާޮގތަކަށްާެއކަންާކުރަންާނިންމ ފައިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ދެންާ ނެތް.ާ އެނިގފަެއއްާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ކަމެއްާ  60އޮތްާ

ސަރުކ ރު ބޭނުންވ ާާމިހ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިދެންނެވިާ ސިޔ ސަތަކީާ ެގާ

ފަރ ތްތަކުެގާ އަމިއްލަާ ޑިވެލޮޕްކުރުމުަގއިާ އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާ ޕަބްލިކްާ

އެަމސައްކަތްކުރަން.ާާ އެކީަގއިާ ފަރ ތްތަކ ާ އަިމއްލަާ ެގނެސްާ ޙިއްޞ ާ

އަޅުަގނޑުާިއއްޔެަގއިވެސްާދެންނެވިފަދައިންާމިއީާމިޒަމ ނުަގިއާވަރަށްާިގނަާާ

ސަރުކ ރަށްާޤަ ސަބަބުންާ އޭެގާ ޮގތެއް.ާ ކުރ ާ މިކަންާ  65އުމުތަކުަގއިާ

ޚަރަދުކުރ ނެާ މިކަމަށްާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ ލިބިެގންދޭ.ާ ލުއިތަކެްއވެސްާ

ފައިސ ާއަިމއްލަާފަރ ތްތަކުެގާއަތުަގއިާހުރިާފައިސ ވެސްާިމކަމުެގާތެރެައށްާާ

ާާ ސަރުކ ރުން މިދެންނެވީާ އެހެންވީމަ،ާ އ ދޭ.ާ ފުރުޞަތުާ އެކަންާލިބުމުެގާ

ކުރަްއވަންާނިންމަވ ފައިާއޮތްާޮގތަކީ.ާމިާޑީޓެއިލްާޑިޒައިންގެގާމަސައްކަތްާާ

އެތަނަށްާ ނިޒ ެމްއކަންާ ކޮންކަހަލަާ އެނޭގނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  70ނިމުނީމަާ

ާއެންމެާއެކަށީެގންވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ވަޒީރު.ާމިހ ރުާމިއޮތީާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގިއވ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ުގޅިެގންާާ ޖަވ ބ އިާ އެދެްއވިާ ދެންމެާ ަވޒީރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތުެގމަތީންާ

 75ވަނ36ާާާާަސުވ ލުކުރެއްވުުމެގާފުރުޞަތުާއައިސްފައި.ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުެގާާ

ދެްއވ ާާ ވަޒީރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއޮންނަނީާ ބުނެފަިއާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ުގޅިެގންާޖަވ  ސުވ ލަކ އިާ ކުރެވުނުާ އޭނ އ އިާ ނުވަތަާ ުގޅިެގންާ ބަކ އިާ

އަނަގބަހުންާއިތުރުާސުވ ލުކުރެއްވުުމެގާފުރުޞަތުާލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެއޭ.ާާ

އެދ އިރ އަށްާާ ސުވ ލުކުރައްވ އިރުާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެުވންާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާސުވ ލުތައްާ  80ނޑުާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލަތްދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ާޙަމްޒ އަށްާ.

ާ
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މަޫގދޫއ ިއާާާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ބިލަތްދޫއ ިއާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މި ނަރުދަމ ފީއަލީއ ިއ،ާ ރަށުަގިއވެސްާ ބޮޑަށްާާތިންާ ވަރަށްާ ނިޒ މަށްާ  85ެގާ

ބޭނުންވެފައިވޭ.ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

މިހ ރުާ ޤ އިމުކުރެްއވުމަށްާ ސަރުކ ރުންާ ނިޒ މެއްާ ނަރުދަމ ާ ކ ށިދޫަގއިާ މިާ

ސަރުކ ރ ިއާާ ފަރ ތްތަކ ވެސްާ އަމިއްލަާ ސަރުކ ރުންާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ

ޕްރޮްގރ  ހިންޭގާ ެގންދަވ ނީ.ާާބައިވެރިެވެގންާ މިކަންާ ކަމަށްާ ދަށުންާ މެއްެގާ

ޕްލޭނެްއާާ ކޮންޕްރިހެންސިވްާ މިފަދަާ ބޭނުންވަނީ،ާ ސ ފުކޮށްލަންާ  90އަޅުަގނޑުާ

ކުރެޭވއިރުަގިއާާ މިމަސަްއކަތްާ ބެހޭޮގތުންވެސްާ ކ ށިދޫއ އިާ ރ އްޖެއަށްާނުވަތަާ

ކޮންޕްރިހެންސިްވާ އެފަދަާ ރ އްޖޭަގިއވެސްާ އަދިާ ދ އިރ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ

އެފަދަާާާޕްލޭނެއް ކޮންިއރަކުތޯާ ނުވ ނަމަާ ނުވަތަާ ކަނޑައެޅިފަިއވޭތޯާ މިހ ރުާ

ާޕްލޭނެއްާއެކަށައެޅޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ95 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ،

ާބުަގއިާދަންނަވަންާއޮތީ،ާޕަބްލިކްާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާޖަވ ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

ާޒްެގާޮގތުަގއިާހިމެނޭ،ާމިާފެނ އިއިންފްރ ސްޓްކްޗަރަގއިާހިމެނޭާޔުޓިލިޓީާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ

ާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައްޔިތުންނަށްާނަރުދަމ ާ ކަންތައްތައްާ ކަރަންޓްެގާ އަދިާ

ެގން މިހ ރުާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސަތުާ  100ުގޅޭާ

މަސައް ކުރެވިފައިވ ާ މިހ ތަނަށްާ ތަންފީޒުކުރުުމަގއިާ ކަތްތަްއާާއެސިޔ ސަތުާ

އެޕްރޮްގރ ްމެގާާއަ ހަމަާ ދަންނަވ ލަދިނިން.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ިއއްޔެާ ޅުަގނޑުާ

ހުރިހ ާ ރ ްއޖޭެގާ މުޅިާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ލ ފައިާ ތެރެއިންާ

ޮގތަށޭާއަޅުަގނޑުމެންާހުޅުވ ލީާޕްރޮވިންސްވެސްާހިމެނ7ާާާާޭޞަރަޙައްދަކަށްާާ

ހުރިކަނާްާ ޝަޢުޤުވެރިކަންާ މިމަސައްކަތަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ  105ޝަޢުޤުވެރިވ ާ

ާާ ހުޅުވ ލުމުަގއި އެހުޅުވ ލިާ ދެންާ ހ މަކުރަން.ާ ފަރ ތަކުނ12ާާާްހުށަހަޅަންާ

އެކަމަށްާޝަޢުޤުވެރިވ ކަންާހ މަކޮށްފައިާއެބައޮތޭ.ާދެންާެއކަމަށްާބޭނުންވ ާ

ޕްރޮ ތަފްސީލީާ މިހ ރާުާޑީޓެއިލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅަންާ ޕޯޒަލްތައްާ

ފުރުޞަތުާދީފައޭާވ ނީ.ާއޭެގތެރޭަގީއ،ާއެއީާހަމަާމުޅިާރ އްޖެއަށޭާއެކަންާާ

ދެންާ ިއސްތިސްނ ނުކޮށް.ާ ރަށެއްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ އޮތީ،ާ  110ހިމެނިފައިާ
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ރަށެްއާާ ެއްއވެސްާ އެނޭގނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ައއީމަާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައްާ

ާާ ބ ކީވޭތޯ ކޮމްޕްލީޓްާއޭެގއިންާ އެސަިއކަލްާ އެއ އެކީަގއިާ ދެން،ާ ނުވޭތޯ.ާ

ކުރެވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއނޭގނެ.ާދެންާއެސައިކަލްާކޮްމޕްލީޓްކުރ ކަށްާާ

އެސައިކަލްާާ ނޫން.ާ އަހަރުތަކެއްާ މިނަަގނީކީެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 115ކޮންޕްލީޓްކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާމިނަަގނީާހަމަާމަދުާމަސްތަކެއް.ާނެުގނީަމާ

އެްއވެސްާާއަޅުަގ ތެރޭަގއިާ ރަށަކ އިާ އެްއވެސްާ އެނޭގނެާ ނޑުމެންނަށްާ

އަނެއްކ ވެސްާާ ދެންާ ނެތްކަމަށްވަންޏ .ާ އިންޓްރެސްޓްާ ބައެްއެގާ

ކުރެވޭތޯާ އެމަސަްއކަތްާ ތެރެއިންާ އެޕްރޮްގރ މްެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިއްޔެވެސްާާ ައޅުަގނޑުާ ސިޔ ސަތަކީާ ސަރުކ ރުެގާ މަސައްކަތްކުރ ނީ.ާ

 120ހަމަާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކ އިާުގޅިެގންާއަމިްއލަާފަރ ތްތަކުެގާާާދެންނެވިފަދައިން

ޑިވެލޮޕްކުރުޭމ.ާާ އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާ ޕަބްލިކްާ އެކީަގިއާ ޙިއްޞ އ އިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާރިޔ ޟް  125މިނިސްޓަރ ާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާކ ށިދޫެގާނަރުދަމ ާޢިއްޒަތްތެރި

އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ ުގޅިެގންާ ނިޒ މ އިާ

މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ އިާ އެކުރެއްވިާ ޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާާމިއަދުވެސްާއަދިާިއއްޔެަގއި ނަރުދަމ ާނިޒ މްާގ އިމުކުރުުމެގާާެވސްާވިދ ޅުވި

އެހެންވީމ ،ާާ ވ ހަކަ.ާ ފެށިފައިހުރިާ ތަންތަނުަގއިާ ބަެއއްާ މަސައްކަތްާ

ސަރުކ ރުެގާާ މިހ ތަނަށްާ ދެއްވަފ ނަންތޯއޭާ މިނިސްޓަރުާ  130ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތަފްސީލެއްާ ރަށްރަށުެގާ ެގންދަވ ާ މަސައްކަތްކުރަްއަވމުންާ ޚަރަދުަގއިާ

ކުންާދެްއވިޔަސްާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެާރަނަގޅު.ާދެންާާނޫންނަމަާއެާލިޔުމަ

މިހ ރުާ މަސައްކަތްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކު،ާ

އެޚިދުމަތްާާ ރަށްރަށުަގިއާ ނިމިފައިހުރިާ ރަށްރަށ އި،ާ ފެށިފައިހުރިާ

ައެގްއާާ އެއްވެސްާ ނޫންނަމަާ ހިލޭތޯާ ހުރީާ ދެއްވ ފައިާ  135އެފަރ ތްތަކަށްާ

ހަ ބޭނުންވަނީާނަަގިއެގންތޯ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މައެއ އެކު،ާ

އަޅުަގނޑުާމިާނިސްބަތްވ ާދ ިއރ ަގއިާބުރުނި،ާމަޑިފުށިާއަދިާދިޔަމިިގްއޔަކީާާ
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ހެންކަމުން،ާސުނ މީަގއިާވަރަށްބޮޑަށްާވީރ ނެާހަލ ކުވެފައިާއޮތްާތަންތަން.ާއެ

ނަ ފެނ އިާ ދަށްކޮށްއެތަނުެގާ ވަރަށްާ އޮތީާ ޙ ލަތުާ ނިޒ މުެގާ .ާރުދަމ ާ

ާާ މި ލިސްޓްކުރެވިފަިއ3ާާާާއެހެންވީމ ،ާ ލިސްޓެްއަގއިާ އެްއވެސްާ ތީެގާ  140ރަށްާ

އެތ ނެގާާ އޮންނަމަާ އެލިސްޓްކުރެވިފައިާ ކިހ ތަނެއްަގއިާ ނޫންނަމަާ އޮތްތޯާ

ާޢަމަލީާމަސައްކަތްާފެށިދ ނެތޯާޝުކުރިއްޔ .ާ
ާ

ާްއަގއިާޢަމަލީާރަށ22ާެޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާާާމަސައްކަތްާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ދެންާ އޮތީ.ާ އެނިގފައިާ  145ާހިނަގމުންދ ކަމަށްާ

ާސުވ ލ ުގޅުންހުރިާސުވ ލެއްކަމެއްާކުރެއްީވކީެއއް.ާާާނޭނެގާސީދ ާމިއަދުެގާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަދުާ

ތަފްސީލުތައްާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަށްރަށުެގާ ާވަކިވަކިާ ހުރެެގންާާާ މިތަނުަގއިާ ކިޔ ދޭންާ

ލިޔުމަކުން ނޭނޭގނެ.ާ އަރުވަފ ނަންާއަޅުަގނޑަކަށްާ ޖަވ ބުާ އަޅުަގނޑުާ ާާާ

މިންވަރ އި،ާާ އޮތްާ ޮގސްފައިާ މަސައްކަތްާ ރަށްރަށުެގާ ވަކިވަކިާ

ފައިސ ެއއްތޯާާ ކިހ ާ އަދިާ އޮތްޮގތ އިާ ރޭވިފަިއާ  150އެމަސައްކަތްކުރުމަށްާ

އެކީަގ ތަފްސީލުާ ހަމަާ އޮތީ.ާ ދެވިދ ނެ.ާޚަރަދުކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ިއވެސްާ

ރަށްރަށެްއާ އެާ ޚ އްޞަކޮށްާ ރަށްރަށެއްެގާ ަވކިާ ސުވ ލަކީ،ާ ކުރެއްވިާ ދެންާ

މަސައްކަ ލިސްޓެއްަގއިާ ެއއްވެސްާ އެބައޮތްތޯއޭާ ތްކުރުމަށް.ާާހިމެނިފައިާ

ދަންނަވަާ ާާއަޅުަގނޑުާ ހަމަ މިދަންނައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ވަނީާތަކުރ ރުކޮށްާ

ނު އިސްތިސްނ ާ ރަށެއްާ ޕްރޮޤްރ މާްާއެްއވެސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  155ކޮށޭާ

ސަްއކަތްާހިންުގމަށްާކުރަމުންާމިެގންދަނީ.ާދެންާއެމަހިންުގމަށްާމަސައްކަތް

ާާ ތެރޭަގއި މަސައްކަތުެގާ މިކުރ ާ ބ ކީާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރަށެއްާ ެއްއވެސްާ

ޑީލްކުރ ނަމޭ.ާާާވެއްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެންާ އެރަށަކަށްާ ބެހޭޮގތުންާ އެރަށަކ ާ

މިދަ ކޮމްޕްލީޓްކުރުމަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ސައިކަލްާ އެާ ންނަވަނީކީާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސްތަކެއްެގތެރޭަގއިާ ވ ހަކަެއއްނޫނޭާ ނަގ ާ  160އަހަރުތަކެއްާ

ދ އިރ އެްއަގިއވެސް،ާާ ކޮންމެާ މިކުރަނީާ އުންމީދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގނޭ.ާ

ރަށަކަށްވެސްާާ ކޮންެމާ ޕްރޮވިންސެއްެގާ ކޮންމެާ ރަށަކަށްވެސް،ާ ކޮންމެާ

އެކަމަށްާާކޮން ހުރެެގންާ ޝަޢުޤުވެރިކަންާ ފަރ ތަކުންާ މެވެސްާ

މީެގކުރިންާލެވިފައިހުރިާނަރުދަމ ާނިޒ މުތަކުަގިއާާ ކުރިމަތިލ ނެކަމަށް.ާދެންާ

ނޫންތޯއޭ.ާ ހިލޭތޯއޭާ ލިބެމުންދަނީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ  165އެޚިދުމަތްތައްާ
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އެކަންކުރަނީކީާާ މ ލޭަގއިާ ހިލޭ.ާ ކުރަމުންދަނީާ ެއކަންާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ

ރައްޔިތުންާހިލެއެ ދިވެހިާ ހަމަާ ދިރިއުޅެނީާ މ ލޭަގިއވެސްާ އްނޫން.ާ

އަތޮޅުތަކުަގިއވެސްާދިރިުއޅެނީާދިވެހިާރައްޔިތުން.ާއެހެންީވމ ،ާއޭަގިއވެސްާާ

ެއއްބަޔަށްާާ ތިންބައިކުޅަާ އ ބ ދީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފަރަޤެއް.ާ އެބައުޅޭާ

 170މަާއަެގްއާާށްާހަވުރެންިގނަާމީހުންާދިރިއުޅެުމންާމިދ ާމ ލޭަގއިާެއކަންކުރުމަާ

ނުވިސްނޭާާނަގ  ހަމައެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އަެގްއާާ ޚިދުމަތައްާ މިާ ރައްޔިތުންާ ދިރިއުޅޭާ ރަށްރަށުަގއިާ ކީްއވެެގންކަންާ

ާާ ތަނުަގއިާދިރިުއޅ2ާާާޭނުނަަގންވީާސަބަބަކީާކޮބައިކަން.ާކީއްެވެގންތޯއޭާމި

ހުންނަން ތަފ ތުތަކެއްާ ެއކަހަލަާ ޚިދުމަތްާރައްޔިތުންނަށްާ ވީކީެއއް.ާ

އަނެއްބަޔަކުާާ ދަްއކ އިރުާ އެއްބަޔަކުާ ދައްކ ާ ައުގާ  175ލިބިަގތުމުަގއިާ

ފަދައިންާާ ދެންނެވިާ އިއްޔެވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނުދައްކަންީވކީ.ާ

ދެމެހެއްޓެނިވިާ ދީެގންާ އެންމެންނަށްާ މުޅިާ ހިލޭާ ޚިދުމަތްތަކަކީާ މިކަހަލަާ

ރައްޔިތުން ކަމެއްނޫނޭ.ާ ކުރެވޭނެާ އަސ ސީާޮގތެްއަގއިާ ލިބެންޖެހޭާ ނަށްާ

ޭއެގާާ ރައްޔިތުންވެސްާ ލިބިަގތުމުަގިއވެސްާ ރައްޔިތުންާ ޚިދުމަތްތައްާ

ކުރުމުަގިއާާ އެހެންާ އެކަންާ ދެންާ ެއކަމުަގއިާ ވ ނޭ.ާ އެއަށްާ  180ޚިއްޞ ެއއްާ

ސަރުކ ރުންާ މީހ ައށްާ ރައްޔިތުާ ނުކުޅެދޭާ އެކަަމށްާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ

ސަބްސި މިންވަރަކަށްާ ނުކުޅެދޭާ އަޅުަގނޑުާާއެމީހ ާ ވ ހަކަާ ޑައިޒްކުރ ނެާ

ސަރުކ ރުންާ ެއއުސޫލުންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންނެވިން.ާ އިްއޔެވެސްާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ބަޔަކުާ އަިމއްލަާ އޮތީ.ާ ޤަސްދުކޮށްފައިާ މިކަންކުރުމަށްާ

ޚިއްޞ ވ ޮގތަށްާާ ބަޔަކުާ އަމިއްލަާ ތެރެއިންާ ޕްރޮޤްރ މެއްެގާ  185ޕްރައިވަޓައިޒްޑްާ

އެ އަދިާ ހިންގ ާ ރ ވ ާ ފޯރުކޮށްދެމުންދ އިރުާމަސައްކަތްތައްާ އެޚިދުމަތްާ ކަންާ

ޭއެގތެރޭަގިއާާ އެބަޔަކުާ އެނޫންކަމަށްވަންޏ ،ާ ނެެގންޖެހޭ.ާ ައެގއްާ އެކަމަށްާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއާާ އެޚިދުމަތްާ ކޮންމެކަމަކީވެސްާ މީެގާ ދެމިއެއްނުތިބޭނެ.ާ

އެޚަރަދުާ ހިނގ ކަމަށްަވންޏ ާ އެޚަރަދުާ ހިނގ ކަެމއް.ާ ޚަރަދުތަކެއްާ

އަންނ ނީާކޮންމެވެސްޮގތަކަށް އެޚަރަދުާ ޖެހޭ.ާ އަންނަންވެސްާ އަނބުރ ާ ާ190 

ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ އަދިާ ކުރިކަމުަގިއވިޔަސްާ މިކަންާ އުސޫލަކުންާ ކޮންމެާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ދިންކަމުގައިވިޔަސް،ާ ހިލޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެކަންކޮށްާ
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އެކުރެވެނީ.ާާ އެޚަރަދުާ އަތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ނުފެނުނުކަމުގައިިވޔަސްާ

އެނިގެގންާއެހެންވީމ  އަމިއްލައަށްާ ރައްޔިތުންާ ޚަރަދުާ ކުރ ާ ރަްއޔިތުންާ ާ،

 195ތިމ ާމިކަމަށްާމިކުރަނީާކިހ ާޚަރަދެއްކަންާއެނުގނީމަާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާ

ތިމަންނަށާްާ އިނޭގހެންާ އެބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޓްރ ންސްޕޭރަންޓްޮގތަކަށްާ މ ާ

ކިހ ވަރެްއގެާ މިކުރަނީާ ލިބިަގތުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތެއްާ ޚަރަދެއްކަން.ާާާމިވެނިާ

ވަރަށްިގނަާާ ހިމެނިެގންދިޔައިަމާ އެކަންާ ތެރޭަގިއާ ބަޖެޓްެގާ ދައުލަތުެގާ

ެއއްެވސްާ މިކަމަށްޓަކައިާ ތިމަންނަށްާ ޮއެވދ ނެާ އޮޅިފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

 200ޚަރަދެއްާނުކުރަމޭާހަމަާހިލޭއޭާމިކަންާމިލިބެނީ.ާއެކަމަކުާެއއީާވަރަށްބޮޑުާ

ޚަރަދެްއެގތެރޭގަާ ބޮޑުާ ހަމަާ އަދިާާއޮޅުމެއް.ާ ެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ ެއކަންާ އިާ

އެހެންާއެޮގތަށްާނޭނިގާއޮތީމަާވަރަށްާިގނައިންާވ ކަމެއްާފޭދިެގންދ ޮގތަށްާާ

އެތަންާމިތަނުންާނުކުރަންވ ާޚަރަދުކުރެވިާކަމުެގާޚިދުމަތުެގާައުގބޮޑުވެާއަދިާާ

އުންމީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ނުދެވުންވެސް.ާ ރަނަގޅަށްާ އެޚިދުމަތްާ

 205ާއްވިާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެވިއްޖެކަންާޝުކުރިްއޔ ާ.އަޅުަގނޑަށްާކުރެާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ އިާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ވިދ ޅުިވާާާާސުވ ލެއްާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ޖަވ ބުެގތެރޭަގއިާ ދެްއވިާ މިނިސްޓަރުާ ާމިދަންނަވަނީާ

އ ދެ،ބަޔަކަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ގ އިމްކުރުމުަގިއާާާާށްާ އިންފްރ ސްޓެކްޗަރާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ

ޕ ޓްނަރާ ޕްރައިވެޓްާ ޕަބްލިކްާ ެގންދަވ ނީާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ  210ދެންާ

އަދިާ ޕޮލިސީކަމަށްާ ސަރުކ ރުާ އެއީާ ދަށުންކަމަށްާ ޝިޕެއްެގާ

މިދަނީވެސް އިވެމުންާ މިހ ރުާ ކޮންމެދުވަހަކުާާާާމިޮގތަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބިނ ކޮށްާާނަރުދަ މަްއޗަށްާ ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބަނދަރުެގެވސް.ާ އަދިާ މ ެގާ

މިނިސްޓަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލަކީާ ދަންނަވ ލ ާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ

މިޮގތަށްތޯޭއާ ކަންކަންވެސްާ ހުރިާ ކުރެވިަގއިާ ބަޖެޓްާ މިއަހަރަށްާ  215މިހ ރުާ

ފ ސްކު އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓްާ ބަނދަރުާ މަތިވެރިާ މިސ ލަކަށްާ ރިާެގންދަވަނީ.ާ

އެޮގތަށްތޯއޭ.ާާ ެގންދަވަނީާ އެއަށްވެސްާ ބަޖެޓްަގއިާ އޮތްާ ހިމެނިފައިާ އިރުާ

ޔު އުފެއްދެވިާ މިާ ސުވ ލަކީާ ދެވަނަާ ކުންފުނިތަްއާޓިއަޅުަގނޑުެގާ ލިޓީާ

ާ ހަމަޖެހިާ ވަޒީފ ތަްއާ ުއފެދިާ މިހ ރުާ މުސ ރަތަްއާާޕްރޮވިންސްަގއިާ
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ދެން މިާކުންފުނިާާހިނަގމުންދޭތޯއޭ.ާ  220ތަކުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާސުވ ލަކީާ

ާ ޢަމަލީޮގތުންާ މަސައްކަތެއްާ އެްއެވސްާ ރަށެއްަގއިާ މިހ ރާުާއެްއވެސްާ

އޮތީާާނހި ދަންނަވ ލަންާ އެންމެފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެބަދޭތޯއޭ.ާ ަގމުންާ

ާާ ކޮމްޕެނީއަށް ެއއަރޕޯޓްާ މިނިސްޓަރަށްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލ އިރުަގިއާާީވޮގތަށް

ނެއްތޯޭއ.ާޝުކުރިްއޔ ާާމިާޕ ޓްނ ޝިޕްާނުލިބިއްޖެއްޔ ާދެންާހައްދަވ ނީާކިހި

 225ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރު.ާާ

ާ

ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަތިވެރިާދ އިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނގ

ހުރިާާާމުޙަންމަދުާާާހުސެންާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ކުރެވިފައިާ ބަޖެޓްާ މިހ ރުާ ސުވ ލުަގއިާ ާކުރެއްވިާ

ފަސޭހަ.ާާާާކިހިނެއްތޯއޭވ ނީާާކަންތައްތަކަށްާދުާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަާ ަވރަށްާ ޖަވ ބުާ ާއެސުވ ލުެގާ

 230އޮތްޮގތަށްާާާާހުރިކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާެއކަމެއްާއެބަޖެޓްގައިާާބަޖެޓްަގއިާހިމެނިފައިާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޓްރ ންސްސިޝަނެްއާާނހި ެގންދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދ ނެ.ާ ަގމުންާ

ކުރެވި ކުރީަގއިާ ކޮންޓްރެކްތެރޭަގއި.ާ ހުރިާ އެބަހުރި.ާާފަިއާ ބަިއވަރުާ ތްތައްާ

ނުއެމަސަ އަދިއެްއާ ކުރިއްކަތްތައްާ އެމަސަްއކަތްތައްާ އަށްާާއެއްނިމޭ.ާ

ެގންދަންޖެހޭނެާސަރުކ ރުންާވެފައިާއޮތްާކޮމިޓްމެންޓެއްާކަމަށްވަންޏ ާއެީއާާ

ކޮން ެއއަށްާާާާމެއަދިާ ިވއަސްާ ކުރިމަކަމުަގާ ތިބެެގންާ ސަރުކ ރުަގއިާ  235ބައެއްާ

އަ ކުރަންޖެހޭދެންާ އޯނަރާ އެބަާ ސަރުކ ރަކުންާ އެުއސޫލުންންނަާ ހަމަާ ާ.ާ

އެކަންތައްތަްއާާ ެގންދ ނީާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

ެއއަބުރ ލ ނީކީއެްއވެސްނޫން.ާާ އެހެންޮގތަކަށްާ އަދިާ ހުއްޓ ލ ނީކީެއއްނޫން.ާ

ާާ އެތަނުެގާާާދެންނެވިދެން އުފެދިެގންާ ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީސްާ ސުވ ލަކީާ

ހިމުވަ އެބަާ މުސ ރަާ އެާ ތިބެެގންާ ޔުޓިލިޓީސްާާންއޒިފުންތަކެއްާ  240ގ ތޯއޭ.ާ

ހުރީާ ހަމަޖެހިފައިާ ކުންފުނިތަކުަގިއާ ިގނަާ ތެރެއިންާ ކުންފުނިތަކުެގާ

ވޯރކިންގާބޯޑުތަކެއް.ާދެންާޭއހެާތެރެއިންާބައެއްާކުންފުނިތައްާޔުޓިލިޓީސްާާ

ކުންފުނިތަކެ އަނެއްބައިާ ކުރ ވަރަކަށްާ މަސަްއކަތްާ ްއާާކުންފުނުތައްާ

ނުކުރޭ.ާާ އުފެދުނީވެސްާާާާއެއީާމަސައްކަތެްއާ ކުންފުނިތައްާ ެއްއާާއެކިާ

ޕްރޮވިންސްެގާާސްޓޭޖެ ދެކުނުާ މަތިާ މިސ ލަކަށްާ އުފެދުނީ.ާ  245އްަގއެއްނޫންާ

ހަމަާޔަޤީނުންެވސްާމަސައްކަތްާާ ޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިާވަރަށްާއެކްޓިވްކޮށްާ
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ާާ އެކުންފުނިން އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާކުރަމުންދ ކަންާ އްކަތްާާމަސަމިހ ރު

ާާ ާާކުރަމުންދަނީ އިންޖީނުއެ ރަށްރަށުެގާ ހިމެނޭާ ެއާެގޕްރޮވިންސްަގއިާ ތައްާ

ކުރުމުެގާ ޓްރ ންސްފ ާ އެސެޓްާ ދަށަށްާ ކުންފުނީެގާ އެާ ހަވ ލުވެާ ކުންފުންޏ ާ

ހޯދުމުެގާ ޕ ޓްނަރުންާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ ކުރިއަށްާ  250މަސައްކަތްތައްާ

ކީާވަކިޮގތަކަށްާާމަސައްކަތްތަްއވެސްާކުރިއަށްާއެބަދޭ.ާދެންާކުރެްއވިާސުވ ލަ

ޔ ާކަންތައްތައްާނުޮގސްފިއްޔ ާދެންާކިހިނެއްހޭާހަދ ނީ.ާބަޔަކުާނުލިބިއްޖެއް

ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަދ ނީ.ާ އެްއވެސްކަަމކީާކިހިނެއްހޭާ ދުނިޔޭެގާ

ބުނަން އ އެކީަގއިާ ސަރޓެންޓީާ އެބްސެލިުއޓްާ ޭގާނއެާާޔަޤީންކަމ އެކީަގއިާ

ިއއްޔެގަާ ދެންނެވިންާ ައޅުަގނޑުާ ވަރަށްބޮޑުާާާާވެސްކަމެއްނޫން.ާ  255ސަރުކ ރުންާ

މިކަންާާއުންމީދެ އެބަާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކުރަނީ.ާ މިކަންާ އްަގއޭާ

ހަމަާ އަދިާ ނުކުރެެވޭއާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވ ނެތަން.ާ

ހުސްޮގތަކަށްާބަޔަކުާމިކަމަށްާޝައުުގވެރިކަންާހުރިކަންާފ ހަަގކޮށްާއެކަންާާ

އެވަނީކީެއއް ބުނެލުާާހަމަާާހުށަހަޅ ފައިާ މަޤްޞަދުަގެއއްނޫނޭ.ާއެްއޗެއްާ މުެގާ

ސަރުކ ރުން އެކިޮގތްޮގތުންާ އެާދެންާ ދެކެވެމުންދޭާ ވ ހަކަާ އެބަާ ާާާ260 

ާ ތެރެއިންާ އޭެގާ މީސްމީސްމީހުންނ ވެސް.ާ މީހުންނަކީާބައެއްާ

ދެނާްާ މީސްމީހުން.ާ އެކަށީެގންވ ނެާ މިކަންކުރުމަށްާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ާާ ައމިއްލައަށް ައޅުަގނޑުމެންާ މޮޑެލެއްނޫންާމިއީކީެއއްާ ުއޅޭާ އީޖ ދުކޮށްެގންާ

ޤީވެފައިވ ާާއިާވަރަށްިގނަާޚ އްޞަކޮށްާތަރައްމިއީކީެއއް.ާމިއީާހަމަާދުނިޔޭގަާ

 265ޤައުމުތަކުަގއިާހަމަާކުރަމުންާއަންނަކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާނުވ ންވީާސަބަބެްއާާ

ާއަޅުަގނޑަކަށެއްާނުފެނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޢިާބަރުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާވަޒީރުެގާާާްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ ާ

ބޭނުންވީާާއަރިހުންާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެ ުގޅިެގންާާސ ފުކޮށްލަންާ ސުވ ލ ާ ކ ށިދޫައކީާާާާމިއަދުެގާ

އޮންނަ އަހައްމިްއޔަތެްއާާއެކަހެރިކޮށްާ ޚ އްޞަާ އެރަށަށްާ ވ ހިނދުާ  270ރަށ ކަށްާ

މިކަ ކުރައްާދެއްަވއިެގންާ އޮތްތ ނަގިއާާންާ ކުރިައށްާ ވަންާ

އަދި ދެވަނަާާާާޤަސްދުކުރަްއވަންތޯއ އިާ އަޅުަގނޑުެގާ އެއ އެކުަގއިާ ހަމަާ

ާމުހިންމުާއަސަސީާޚިދުމަތެއްާސުވ ލަކީާމިހ ބޮޑަށްާރަްއޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާާ
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މަސައްކަތުންނަރުދަމ ެގާާ ވަރަށްބޮޑުާ ޚަރަދަކ ާާާޚިދުމަތްާ ބޮޑުާ ނުހަނުާ

 275ަގމުންދ ޮގތްާއެކަށީެގންވ ާާނދ އިރުާެއމަސައްކަތްތައްާހިާާއެކުަގއިާކުރެވެމުން

އެބަހުރި.ާ ލިބިފައިާ މަޢޫލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުބެއްލެޭވކަމަށްާ ޮގތެްއަގއިާ

އެކަންކަންާ ދ އިރުާ ކުރެވެމުންާ މަސައްކަތްތައްާ އެފަދަާ އެހެންކަމުންާ

ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ އަދިާ ކޮބައިތޯ.ާ ުއސޫލަކީާ ެގންުގޅުއްވ ާ ބެއްލެވުމަށްާ

ދިމ ވެދ ނެާދަތިތަކެއްާފަހުންާކުރިމަތިވެދ ނެާނުރައްކަލެއްާނުވަތަާދަތިތަކެްއާާ

 280ހުރިާކަމަށްާއެބަާފ ހަަގކުރަްއވ .ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާމިއަދުެގާސުވ ލ ިއާާ

ޢިްއޒަތްާ ހއ.ުގޅުންހުރިކަމަށްވަންޏ ާ ޖަވ ބުދެއްވ ށޭާ ވަޒީރުާ ދިއްދޫަގިއާާތެރިާ

މައްސަލަ ނިޒ މެުގާ ނަރުދަމާ  ޤަބޫލުފުޅާުާކުރަމުންދ ާ ހުރިކަަމށްާ ތަކެއްާ

ިގފަިއވ ޮގތުންާވަޒިރ ިއާާާނކުރަްއވ ކަމަށ އިާއެމަސައްކަތްތައްާައޅުަގނޑަށްާއެ

ހޮޅީާާ އެތަނުެގާ ެއއީާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ އަިއސްފަިއވ ކަމަށްާ ހަމައަށްާ

ފެންވަރަކަށްާާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ެއންމެާ ިމކަންތައްތަކަށްާ  285އެޅުމ އިާ

ނުދ ކަމަ ކަންތައްތައްކުރިއަށްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ާށް.ާ މިޮގތަށްާާާ

ންމުާޚިދުމަތްާނިމޭއިރުާއަމުދުންާއެހ ާތަކުރ ރުެވެގންދ ާކަމަށްވަންޏ ާމިމުހި

ޚަރަދުެގާޮގތުންާނުކުރެިވެގންާއުޅޭާވަުގތެްއަގއިާކުރެވޭާހ ލަތުަގއިާކުރެޭވާާ

ޮގތަކަށްާާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ެއންމެާ ކަންތައްތައްާ ތަނެއްަގއިާ

އެހެންެވާާނުދ  ކޮބައިތޯ.ާ ނަތީޖ އަކީާ ނުކުމެދ ނެާ މިކަމުންާ  290ކަމަށްވަންޏ މުންާ

ކޮބަިއތޯާާ ސިޔ ސަތަކީާ ެގންުގޅުއްވ ާ މަނިކުފ ނުާ އެކަމ މެދުާ

ާރަީއސް.އެދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާާ

ާ

ާާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިްނާގ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިއްދޫާދ އިރ ެގ

ކުރެްއވިާާާއަޙްމަދުާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ އަޙައްމިއްޔަތުކަމެްއާާާާސަމީރުާ ޚ އްޞަާ  295ާސުވ ލުަގއިާ

ދޭނަންތޯ.ާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަދުާ އޮންނަާާކ ށިދޫއަށްާ ވަކިންާ ކ ށިދޫާ ެއޮގތަށްާާާެއއީާ ާރަށަކަށްވ ތީ،ާ

ރަށްރަށުެގާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާވިދ ޅުީވ.ާ ވަކިންާހިމުާ އެރަށެއްާ ބޮޑުވަނީކީެއއްާ ާާންމުކަންާ

ހަމައެ ނޫންާ ސަބަބުތަކަކ ހެދިއޮންނ ތީކީެއއްާ ބައިވަރުާ ރަށަކަށާްާާާކަނި.ާ

ކުރުމުަގިއާާ ފޯކަސްާ ކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާ ތަރުތީބުާ ނޫނީާ ދިނުންާ އިސްކަމެއްާ

ރަށްާާ އ ބ ދީއ އިާ ރަށުެގާ ހިމެނޭާ ރަށްބޮޑަށްާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގާ  300ބަލަނީކީއެއް.ާ
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އެރަށަށާްާތަރައްޤީވެ މީހުންާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ އަދިާ މިންވަރ އިާ ފަިއވ ާ

ބަރޯސ ވ ންޖެހޭާމިންވަރ އިާހުރިާދަތިތަކ އިާބައިވަރުާކަންތައްތަކެއްާހިމެނޭ.ާާ

ނިޒ ުމެގާާ ނަރުދަމ ެގާ ކ ށިދޫަގއިާ ދަންނަަވއިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

އިާއޮތްާކަންތައްތަކަށްާމިހ ރުާކުރެވެމުންދ ާމަސައްކަތްާކުރީއްސުރެާފެށިފަ

ކ ށިދޫވެސްާ އަދިާ ހިސ ބ އިާ އޮތްާ ފެށިފައިާ އެމަސައްކަތްާ  305މަސައްކަތެއް.ާ

ދެންާާ އޮތްޮގތް.ާ ނިންމަވ ފައިާ ކުރައްވަންާ މިކަންާ ހިމެނޭޮގތަށްާސަރުކ ރުންާ

ކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާާނަގމުންދ އިރުާޚ އްޞައަނެއްާސުވ ލަކީާމަސައްކަތްތައްާހި

ދި ދ އިރ ެގާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ނިޒ ުމެގާާމެންބަރުާ ނަރުދަމ ެގާ އްދޫެގާ

އޮތްކަމެއްނޫން.ާާ ޚ އްޞަވެފަިއާ ހަމައެކަނިާ ެއއީާ އެްއސެވި.ާ ވ ހަކަާ

ކުރަމުންދާ  މިކަންާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ  310އަޅުަގނޑުެވސްާ

ެއތަންމިތަނުަގިއާ މަސައްކަތްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ ނިޒ މުެގާ

ހި އެބަާ މަސަްއކަތްތައްާ ކޮނުމުެގާަގމުނބައިވަރުާ ބަނދަރުާ ންދޭ.ާ

ހި އެބަާ އެބަާނމަސައްކަތްތަްއާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ނަރުދަމ ެގާ ަގމުންދޭ.ާ

ރ އްޖޭެގާާނހި މުޅިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބައިވަރުާ އެނޫންވެސްާ ަގމުންދޭ.ާ

ހި އެބަާ އަދިާާނއެތަންމިތަނުަގއިާ ތެރޭަގއިާ މިހ ރުެގާސިސްޓަމްެގާ  315ަގުމންދޭ.ާ

ާއޮތްާސިސްޓަްމެގާތެރޭަގއިާެއކަންާާހަމަާޤައިމުވެސްާކުރީއްސުރެާރޭވިފައި

ޮގތެްއަގއި.ާާ ސެންޓްލައިޒްާ ވަރަށްާ މިެގންދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަމުންާ

ެއާާ މުަވއްޒިފުންާ މިނިސްޓްރީެގާ ތިބެފައިާ މ ލޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއާާ ތިބެފައި.ާ ދުރުަގިއާ ވަރަށްާ މިެގންދަނީާ ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްާ

ވާ މަ ކުރަންވީމ ،ާ އެހެންާ އެކަޮގސައކަތްާ ބެލެހެއްޓޭނެާތަކީާ ރަނަގޅަށްާ  320ންާ

އޭޓްާމޮނިޓަރާކުރ ނެާމެކޭނިޒަމްތައްާވަރަށްާބަލިކަށި.ާއެކަންތައްތަްއާާއިވެލުާ

ނޯޭވާ ޓީމެއްާ ޕްރޮޖެކްޓްާ ރަނަގޅުާ ކުރެވޭ.ާ ނުއެއްާ ރަނަގޅަކަށެއްާ

ޤ ބިލިކަމުަގިއވެސްާާ އެާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އުފެއްދިފަެއއް.ާ

އެބަހުރި އަދިާމައްސަލަތަކެއްާ ލ ފައިާ މުަވްއޒިފުންތަކެްއާ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއިާ ާ.

ުމވަްއޒިފުންނަކީާއެ ެއކަށީެގންވ ާބައެްއކަށްތިއްބަސްާއެާ ިގނަާާކަމަށްާ  325ވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ުގނ ލެވިދ ނެާ އިނިގލިންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވޭ.ާ ފަހަރުާ

ތި އިންޖިނިއަރުންތޯާ ކިތައްާ ކޮންމެާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޭއެގންާ އަދިާ ބީ.ާ
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ާކީކަުމގ ިވއަސް.ާކިތައްާޕްރޮޖެކްޓްާމެނޭޖަރުންތޯާތިބީ.ާއެކަހަލަާއްދ އިރ އެާ

ހުއްޓ ާާ އެހެންާ ހުރީ.ާ ކަންތައްތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހ ލެއްަގިއާ

ބަިއވަ ެއއްފަހަރ ާ ސައަޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ އެކަނިާާރުާ  330ރުކ ރުންާ

ޮގތަ ކުރަމުންާެގންޮގސްާވަރަށްާސެންޓްރަލައިޒްާ ކަށްާާކުރުމަށްާމަސައްކަތްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކުރަންފެށީމ ،ާ ެއކަންާ ތިބެެގންާ މ ލޭަގއިާ

ރަނަގޅަ ނުކުރެޭވާ ސަރުކ ރުެގާާއެކަންތައްތަކެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަށެއް.ާ

ސްނުންާހުރީާަގވަރނަންޓްާސްޓްރަކްޗަރާބަދަލުވ ންޖެހޭާއެބަާތިބެންޖެހާޭާވި

 335ސްތަކުަގއިާއެބަާާޕްރޮވިންާާާތަކުަގއިާެއާސަރަޙައްދުތަކުގައިރަށްރަށުަގއިާއަތޮޅު

ހި ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ހިނތިބެންޖެހޭާ އެސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ ގ ާނގ ާ

އެކަހަލަާކަންތައްތައްާބެލެހެއްޓޭނެާމީހުންނ އިާއެކަންތައްތަްއާކުރުމަށްޓަކަިއާާ

އިންސްޓި ހުންނަާ ހުންނަންޖެހޭ.ާާޓިއުފެދިފައިާ އެބަާ އުޝަންސްތައްާ

ވެސް.ާެއއިރުންނޭާައދިާއެތަންތަންާއެއިރުންނޭާއެތަންތ ނަގއިާމީހުންާތިބޭނީ

ސިކުނޑިވެސްާާ ތިބޭނީާ އެތަންތ ނަގއިާ އެއިރުންނޭާ ވ ނީވެސް.ާ  340ތަރައްޤީާ

ބޮޑުާާ އެންމެާ އޮތްާ ދިމ ވެފައިާ ބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ތިބޭނީ.ާ

މައްސަލަާާއެއް ބްރެއިންޑްރެއިންެގާ އަތޮޅުތަކުެގާ އެމަްއސަލަާ ެއާ.ާ އީާ

ބްރެއިންޑްރެާ ާއިންެގއަތޮޅުތަކުަގިއާ މިހުރިހ ާާާ އަިއމ ާ ަމއްސަލަާ

އެމައް މިކިނިކުންނަނީ.ާ ރަށްރަށުެގާާސަލަެއއްވެސްާ ކަންތަްއތައްާ އަތޮޅުތަކުެގާ

 345ދިރިެއއްނޫޅޭާއެތަންތ ނަގއިާނިސްބަތްވ ާާާާތައްތައްާކުރ އިރުާއެތަންތ ގައިކަން

މީހުންާބައިވަރުާއެބަތިބި.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަންތަނަށްާނިސްބަތްވ ާއެންމެންާ

ފައިބ ާކިރިޔ ވެާ މިހިރީާ ައއިސްާ މީހެއްކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާ ދަންނަާ ކަެމއްާ ސްާ

މ ލޭަގއި.ާެއއީާސެންޓްރަލައިޒްާސިސްޓަމެއްެގާތެރޭަގއިާކަންތައްތައްާކުރ ތީާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގެވސްާާ ޮގތަކަށްާ ޑިސެންޓްލައިޒްާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ޮގތް.ާ

އަޅުަގާނ ސިސްޓަމެްއަގިއާ ޑީސެންޓްލައިޒްާ ޮގތަށްާ  350ޑުމެންާބަޔ ންވެފަިއވ ާ

ރަނަގޅުވ ނެ.ާާ އެކަންތައްތައްާ އިރ ދ ކުރެއްިވއްޔ ާ ކުރަންފެށީމ ާ ކަންތައްތައްާ

އަދި،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއެއ އެކީަގއިާއެބަޖެހޭާޤ ބިލުކަންެވސްާއިންސ ނީާ

ފުޅ ޮގތެްއަގިއާާ ބޮޑަށްާ އެއަށްވުރެންާ ހަމަާ އެބަާ ވަޞީލަތްތަްއވެސްާ



 14 

ެއކަ ޓ ެގޓްކޮށްެގންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ފުރިހަމަކުރަން.ާާއަތޮޅުތަކަށްާ ންތައްތައްާ

 355ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ޖަވ ބުަގިއާާާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ މަނިކުފ ނުެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކަހަލަާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ އޮންނަާ ތަފ ތުކުރުމެްއާ ރަށްރަށ އިާ އެހެންާ މ ލެއ އިާ ާވިދ ޅުެވއްޖެާ

މަނިކުފ ނަށްވެސްާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ ވ ހަކަ.ާ ނެޭގާ ފައިސ ާ ޚިދުމަތުެގާ ޮގތަކަށްާ

ހަަމާާއެނގިާ ބޮޑުާރަށެއް.ާކިރިޔ ާ ޚަރަދުާ މަލެައކީާވަރަށްާ  360ވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ބުންޏަސާްާ ނޫޅެުވނޭާ އުޅެލެޭވވަރުވަނީ.ާ މިާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ ރަތްޔިތުންެގާ

ންާބޭނުންވަނީާމ ލެއިންާާރަނަގޅުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަ

ޚިދުމަތްދެއްވަިއެގންާާ ތިާ ރަށްރަށަށްާ އެހެންާ އަުގންތޯާ ޚިދުމަތުެގާ ނެޭގާ

މަނިކުފ ނުމެނާްާ ކޮންއިރަކުންތޯާ ސަބްސިޑައިޒްކުރެވެނީތޯ،ާ އެކަހަލަާ

ދޭތެރޭަގިއާ ރަށްރަށ ާ މ ލެއ ާ އުސޫލަކުންާ އެްއާ ައޅުްއވ ނީާ  365ފިޔަވަޅުތަކެއްާ

2ާާަގއިާޢަމަލުކުރެވޭނެާކަހަލަާޮގތެއް.ާާއެއްާހަމައަކުންާރައްޔިތުންނ ާދޭތެރޭ

ކ ށީދޫައކީާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކަށްާ ވަނަާ

މިާ ރަށެއްކަމަށްާ އޮތްާ ޤ އިމުނުކުރެވިާ ނަރުދަމ އެްއާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

މަނިކުފ ނުާ ރަށްރަށަށްާ އެފަދަާ ެއހެންވ އިރުާ އެބައޮތް.ާ ސުވ ލުަގިއވެސްާ

ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިވެސްާާއަހަންމިއްޔަތުކަެމއް އަދި،ާ ދެްއަވންތޯ.ާ ާ370 

ނަރުދަމ އެއްާއޮތުމަކީާއެީއާދަޢުލަދުެގާކެރިާފޯރުންތެރިކަންާއޮތްވަރަކުންާެއާާ

ބޭނުންކުރައްަވިއެގންާ ފައިސ ާ ދަޢުލަތުެގާ އެއްޗަކަށްވ އިރުާ ލިބެންޖެހޭނެާ

މަނިކުފ ނުާއެާޚިދުމަތްާނުދެއްވަނީާކީއްވެތޯ.ާދަޢުލަތުަގއިާފައިސ ާނެތީތޯާ

މިކަހަލާަާމަ ެއްއޮގތަކަށްެވސްާ ފައިސ ާ ޙަވ ލުވިއިރުާ ސަރުކ ރުާ ނިކުފ ނަށްާ

ާާ ނެތީތޯ. ދަންނަވ ލ ނ3ާާާީާކަންކަމަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކީާ  375ވަނަާ

ދަށުންާާ ޕ ޓްނަރޝިޕެއްެގާ ޕްރައިވެޓްާ ޕަބްލިކްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މަނިކުފ ނުާ

މިކަހަ ވ ހަކަ.ާ ެގންދަވ ާ ކުރިއަށްާ މިކަންތައްާ ލަާމަނިކުފ ނުމެންާ

ފަށައިަގތީަމާ ެއއްފަހަރ ާ ާ ތަންތ ނަގއިާ ބަިއވަރުާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

އެމީހުންާ އެހެންވެްއޖިއްޔ ާ ިގނަވ ނެތޯ.ާ ބިދ ސީންާ އެތެރެކުރެވޭާ ރ އްޖެއަށްާ
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އެމީހުންާ ހަމަޖެހިެގންތޯާ ިއންތިޒ މުތަކެއްާ ކަހަލަާ  380ބޭރުކުރެވޭނެާ

ާއެތެރެކުރެވޭނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާއޮފްާހައުސިްނގާމިނިސްޓަރ ދ އިރ ެގާ މަްއޗަންޮގޅިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހަމައަކުންތޯއޭާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ެއްއާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެއްވިާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ މ ރިޔާ  ާމެންބަރުާ

ާާާއެްނަވޔަރމަންޓްާމުޙަންމަދުާ މ ލެއިން،ާމ ލެއަކީާވަރަށް  385ާޚަރަދުާބޮޑުތަނެކޭާމ ލޭެގާކޮބައިތޯއޭާއުސޫލަކީާ

ރ އްޖޭެގާއަތޮޅުތަކ ާއަޅުވ ާބަލ އިރުާވަރަށްާޚަރަދުާބޮޑުތަނެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެއންމެނަށްވެސްާ އަތްފޯރ ފަށުަގއިާ ހަމައަކީާ ެއކަންކުރ ނީ.ާ ކޮންހަމައަކުންތޯާ

ފޯރުކޮށްދި ޚިދުމަތްތައްާ ދެން،ާ ހަމައަކީ.ާ އެއީާ ހުރުން.ާ ނުމަށްާކަންތައްތައްާ

ތަންތ ނަގިއާާ ެއކިާ ކުރީމ ާ ެއކަންާ ސިސްޓަމެްއެގތެރެއިންާ ޕްރައިވެޓައިޒްާ

ޮގތް.ާާ ެއއީާޔަޤީނުންވެސްާއެކަންާވ ނެާ  390އަުގާނެުގމުަގއިާއުޅޭނެާތަފ ތެއް.ާ

އެކަންާާ ހަމައަކަށްާ ެއއްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ދެން،ާ އެހެންވީމ ،ާ

މިދެންނެ ޮގތަކީާ ެގނެސްދޭާ އެކަންާ ފޯރ ާާެގނެސްދޭނީ.ާ ކެރިާ އެބަޔަކަށްާ ވިާ

ސަރުކ ރުންާާ މީހ ައށްާ ނުފޯރ ާ ކެރިާ ހިފެހެއްޓުން.ާ އަުގތައްާ މިންވަރަކަށްާ

ޑައިރެކްޓްާސަބްސިޑީެއއްާދިނުން.ާއެީއާެއކަންާކުރެވޭނެާުއސޫލަކީ.ާދެން،ާާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ކ ށިދޫއަށްާ ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ެގާ ކީްއެވެގންތޯއޭާ  395ވިދ ޅުވިާ

ނިޒ މެއްާާ ނަރުދަމ ެގާ ވ ތީާކ ށިދޫއަކީާ ނެތްރަށަކަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ރަށަށްވުރެންާިގނަާރަށްާއެބައޮތ170ާާާާްޚ އްޞަކަމެއްާދީެގން.ާދަންނަަވންތޯާާ

ރަށްާރ އްޖޭަގއިާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްތަކުެގ196ާާާާނަރުދަމ ެގާނިޒ މުާނެތް.ާާ

އަޅުަގނޑުާ ރަށަކީެވސްާ އެހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތްއިރު.ާ ޮގތުަގއިާ

 400ހަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާއެާޚިދުމަތްާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާ

ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ރުެގާ އޮތީާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ރަށްރަށް.ާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ

މިންވަރަށްާާ ެއއްާ އަޅުަގނޑ ާ ހަމަާ ކީްއވެތޯއޭ.ާ ނުކުރަނީާ އެކަންާ ހަމަާ

ސަރުކ ރުެގާާ ކިހ ވަރަކަށްކަންާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ކަމަނ އަށްވެސްާ

ޓްަގއިާދަތިކަންާހުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާމިކަންތައްތަްއާާބަޖެ

ބަެއްއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާ ޒަމ ންވަންދެންާ ވަރަށްާ  405ކުރަންއުޅުނީމަާ

ބަޔަކުާ ނުލިބި.ާއެހެންާ ޚިދުމަތްާ މިާ ތިބެންޖެހޭނެއޭާ ރައްޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ
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މީެގ މީހުންާ އަމިއްލަާ ލައިެގންާ ެގނެސްާ ލީމ ާމީެގތެރެއަށްާ ތެރެއަށްާ

އެއްފަހަރ ާމިތަންތަނަށްާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމުެގާފުރުޞަތުާފުޅ ވެެގންދޭ.ާާ

ާާ ޝުކުރުވެރިވ ނަން ަވރަށްާ ސުވ ލަކީާ ކުރެްއވިާ ސުވ ލ3ާާާުދެން،ާ ވަނަާ

 410ާއަލުންާދަންނަވ ލަދެއްަވއިފިްއޔ .

ާ

އަޅުަގނާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނިސްޓަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިނެޓ30ާާާާްޑުމެންާާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ވަޑަިއެގންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ

ާމެންބަރުންެގާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވީތީާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ415 

. .ާަާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ

ާ

2ާާށް.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމ2ާާާުއަޅުަގނޑުމެންާދެންާމިދަނީާެއޖެންޑ ާއަިއޓަމުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއޮތީާ ވަނ158ާާާާަަގއިާ

ޖުޑިޝަލްާ ޢ ންމުންެގތެރެއިންާ ޮގތުެގމަތިންާ ަގިއވ ާ )ޅ(ާ  420މ އްދ ެގާ

މީހަކުާާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮމިޝަންއަށްާ ސަރވިސަސްާ

އިޢުލ ނަށް ކުރިާ މަޖިލީހުންާ ކުރިމަތިލެއްިވާާާާހޮވުމަށްޓަކައިާ އިޖ ބަދެއްވ ާ

ނަންފުޅުތައްާ އެާ ހުށަހަޅައިާ މަޖިލީހަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގންާ

އަމީންޢ ންމަށާްާ އަޅުަގނޑުާ ހޮވުން.ާ ކޮމިޓީއެއްާ ވަުގތީާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ

 425ފުރުޞަތުއަރުވަންާމިާއިޢުލ ނުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުރުމުންާއެކަމަށްާ

ާެގާނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދިނުމަށް.ާާކުރިމަތިލެއްވިާބޭފުޅުންާ

ާ

ާ

ާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޖުމުހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދ ެގާ)ޅ(158ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަނަާ

 430ަގިއވ ާޮގތުެގމަތިންާޢ ންމުންެގތެރެއިންާޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށާްާ

ޓަކަިއާމަޖިލީހުންާކުރިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ާމީހަކުާހޮވުމަށް

ާ ބޭފުޅުން.ާ ކުރިމަތިލެއްވިާ އިޖ ބަދެއްވ ާ ޝުޢެއިބ1ާްއިޢުލ ނަށްާ ާ.

ާާ މއ.ރުށްކުރި. ހ.2ާާޢަބްދުއްރަޙްމ ންާ ރަޝ ދުާ ރަޝީދުާ އިބްރ ހީމްާ ާ.
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ާާާާ-3  ދަނކަނދ . ހ.ރުއްދޮށުެގ. މޫސ ާ ޢަބްދުއްރަޙީމާްާާާ-4އިސްމ ޢީލްާ

މއ.ފެހިއަލި.ާާ ގާ.ާާ-5ޢަބްދުއްރަޙްމ ންާ ސ ވީާ  435ާ-6ނޭވީބުލޫ.ާާއަޙްމަދުާ

ވ.އެދުރުވެހި އަޙްމަދުާ އިބްރ ޙީްމާާާ-A-4 ާާ.7އިބްރ ޙީމްާ ސަޢުދުާ

ާާ-9ޙަސަންާސައީދުާޙުސައިންާހ.ނިޝ ންާޕްލ ޒ .ާާާާ-8ގ.ބުރައިޓްސްޓަރ.ާާ

ާާهللاާޢަބްދުއް މ.އަތަފުސ ިގރި. އިބްރ ޙީމްާާާ-10ޒުހައިރުާ ަވޙީދުާ މުޙަންމަދުާ

ހައުސް.ާާ ާޢަބްދުާާ-11މއ.ައއިވަރީާ ގ.ކަނޑުރޯޅި.ާާهللا ާާ-12މަޖީދުާ

 440 ޢައްބ ސްާޝަރީފްާމ.ވެލިގ .ާާ

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަރުވަންާކޮމިޓީއެއްާނެުގމަށްާނަންތައްާހުށަހަޅުއްވ ދެްއވުމަށް.ާހުޅުހެންވޭރުާ

 445ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާާާހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހުޅު ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ އްދ ެގ158ާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާވަނަާ

ާާާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނެުގމަށްާާ)ޅ( ކޮމިޓީއެއްާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ނަންފުޅުތައްާ މިާ ަގިއވ ޮގތުންާ

އަޅު ބޭނުންކުރީ.ާ މިފުރުޞަތުެގާ ހުށަހަޅ ލަންާ ނަންތަކެއްާ ަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ

ހިމެނޭޮގތަށްާ ކެންޑިޑޭޓުންާ އަމިއްލަާ ޕ ޓީތަކ އި،ާ ހުރިހ ާ މިހަމަާ  450ހުށަހަޅަނީާ

ބަލައިެގން.ާާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެިވާ ުއޅުްއވ ފައިާ މިދ އިރ ަގއިާ ބޮޑަށްާ

ދ އިރ ެގ1ާާާއެޮގތުންާާ ޅ.ނައިފަރުާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަނައަށްާ

ޑީ އެއީާ މުޙަންމަދު.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ބޭފުޅެއް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ .އ ރު.ޕީެގާ

ޑީ.އ ރު.ޕީާާ އެެވސްާ މުޖުތ ޒް.ާ މުޙަންމަދުާ ދ އިރ އިންާ ހަނިމ ދޫާ ހދ.ާ

 455ބޭފުޅެއް.ާސ.ހިތަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

އިމްތިޔ ޒްާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ ފަރ ތުން.ާ

ދ  މެންބަރުާއަޙްމަދުާފަޙުމީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީން.ާލ.އިސްދޫާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ޙަސަންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މަރަދޫާ ފަރ ތުން.ާ ޕީ.ޭއެގާ އެީއާ ރަޝީދު.ާ

ނ ޒިމްާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ޕ ޓީން.ާ ޤައުމީާ ޢ ދިލް،ާ

 460ާރަޝ ދު،ާއަމިއްލަާމެންބަރުންެގާތެރެއިން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާ

ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާފުރުޞަތަކަށްާމިއެދުނީާޝުކުރިއްާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ރައްޔިތުންެގާާާއަޙްމަދުާތަޞްމީންާޢަލީާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑީޝަލްާ ތެރެއިންާ ާޢ ންމުންެގާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ުގޅިެގންާާާާކަނޑައަޅ މަޖިލީހުން އިޢުލ ނ އިާ ކުރިާ ހޮވުމަށްޓަކަިއާ މީހަކުާ

 465ބިާބޭފުޅުންާނަންތައްާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާކޮމިޓީެއްއާާކުރިމަތިލައްވ ފައިާތި

ހުށަހެޅުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާކޮމިޓީައކީާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މުޙަންމަދު،ާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ

ދ އިރ ެގާާ ދިްއަގރުާ މަނިކު،ާ ޙުސައިންާ ނިޙ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާޢި ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ ނ ޒިމް،ާ އަޙްަމދުާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ފަންނުާ ރިޟ ،ާ އިބްރ ޙީމްާ  470މެންބަރުާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ފަޙުމީ،ާ އިމްތިޔ ޒްާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ އަދިާ އަސްލަމްާ ބަރާުާމުޙަންމަދުާ

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާ

ާ

ހުށަހެޅުއްިވާާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  475ާހުޅުހެންވޭރުާ

ާ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ…އަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންކޮމިޓީއަށްާާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޙ މިދާުާހުޅުާާޝުކުރިއްޔ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ

ޢިއްޒަތްތެރި،ާާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ދޫކޮށްލެއްވީ.ާ ފުރުޞަތުާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ  480ފުރުޞަތުާ

ާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާާ

ާ

ާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާާާާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހުށަހެޅުްއވިާ އެާ ޢަލީާ ތަޞްމީންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

 485ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ
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ހުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިތުރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ .ާ ެއްއވެސްާ އޮތްކަަމކަށްާ ށަހެޅުމެއްާ

މެންބަރަކުާއިޝ ރ ތެއްނުކުރަްއވ .ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާލިސްޓްާއަދިާާ

ލިސްޓްާ އެދެން.ާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ އިްއވ ލަދެްއވުމަށްާ

ލީޑަރުންާ ޕ ލިމަންޓްރީާ ޕ ޓީެގާ ދެާ ކުރިންާ  490އިްއވ ލަދެްއވުމުެގާ

މަޝްވަ ޢިއްޒަތްތެރިާާކޮންމެވެސްވަރެްއެގާ ެގންދަވ ތީާ ކުރަްއވަމުންާ ރ އެއްާ

އެފުރުޞަތުާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ ާ މެންބަރުންާ

ކުޑަހިނދުކޮޅެްއާއެރުވުންާއެީއާއެންމެާރަނަގޅުޮގތެްއކަމުަގިއާއަޅުަގނޑަށްާާ

އެާ މަޑުކޮށްލ ނީ.ާ ކުޑަހިނދުކޮޅަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ފެނޭ.ާ

 495ންެގާވ ހަކަފުޅުތައްާކުރިއަށްދ ޮގތެއްާބަލ ލުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާާދެބޭފުޅު

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާާ

ާ

ާކުެގާފަރ ތުންާކަންކަމަށްާމީހުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޕ ޓީތަާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަގ ނެކަމަށްާ ަވުގތުކޮޅުތައްާ ކުދިކުދިާ މިކަހަލަާ  500ހޮވ އިރުަގއިާ

ބޮޑަށްާާ ެއކުލަވ ލުމުަގއިާ މިލިސްޓްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ރައީސަށްާ

އެހެ މިއަީއ.ާ ދަތިތަކެއްާ ވިއްސ ރަކުރިމަތިެވެގންވީާ ންވީމ ،ާާމިއަދުާ

ތ އީދުކުރަނީާާ ިމާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ ލުމަށްފަހުަގއިާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ހިމެނޭޮގތަށ އިާ ޕ ޓީތަކެްއާ ހުރިހ ާ އެއީާ ލިސްޓަށް.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ތަޞްމީންާ

 505އަމިއްލަާކެންޑިޑޭޓުންާހިމެނޭޮގތަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާލިސްޓެއް.ާއ ދެ،ާާ

.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަށްާހަމަާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ނެތިެގންާާ ބޭފުޅަކުާ ޕ ޓީެގާ ޤައުމީާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ކުޑަކޮށްާ

ެއކުލަވ ލިއިރުަގިއާާ ލިސްޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ދައްކ ލެވުނީ.ާ މިވ ހަކަާ

ލ ފައިއޮތީ.ާާ ނަންާ ޕ ޓީެގާ ޤައުމީާ ޢ ދިލް،ާ ޙަސަންާ ދ އިރ ެގާ މަރަދޫާ

އަ ދެންާ ނިންމުމަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  510ޅުަގނޑުާ

ތިބިާ ލިސްޓްަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ ނިންމަވ ޮގތަކަށް.ާ އިޚްތިރ މްކުރ ނަންާ

ނަންތައްާލައިެގން،ާލިސްޓްަގއިާއޮތްާނަންތައްާލަިއެގންާކެންދޫާދ އިރ ެގާާ

ތަފ ތެްއާާ ކުޑަކުޑަާ އެކުލަވ ލ ފައިވ ތީ.ާ ލިސްޓްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ވޯޓަކަށްާާމިއުޅެނީ.ާާ ތ އީދުކޮށްފައިާ އެލިސްޓަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ެގންނަން.ާ އަނބުރ ާ ލިސްޓްާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަން.ާ  515އެއްސެވުމަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޝުކުރުދަންނަވަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަޖިލީ މަސައްކަތަށް.ާ ހަލުވިކޮށްާާތިކޮށްދެއްވ ާ މަސައްކަތްތައްާ ހުެގާ

މޫސުންާ ކުޑަކޮށްާ މިއަދުާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  520ެގންދިއުމަށްާ

މަސައްކަތުަގިއާާ ތިއްބަސްާ ތިބީ.ާ ފިނިވެލ ފައިާ އޮތީމަާ ސަކަރ ތްވެފައިާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ފޯރިއަށްޓަކައިާ ޖޯޝ ާ ތިދެއްވ ާ

އެ އެދޭނަންާ އަރިހުންާ އޮތާީާއަމީންޢ ންމުާ މިހ ރުާ ލިސްޓް،ާ ހުށަހެޅީފައިވ ާ

ާއެއްާލިސްޓް.ާއެހެންވެ،ާއެލިސްޓްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ525 

ާ

ާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދ ެގާ)ޅ(158ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަނަާ

ސަރިވސްާ ޖުޑީޝަލްާ ތެރެއިންާ ޢ ންމުންެގާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ާާަގިއވ ާ

ހޮވުމަށްޓަކަިއާާ މީހަކުާ ކަނޑައަޅ ާ ަމޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮމިޝަނަށްާ

ބޭފުޅުންެގާާ ކުރިމަތިލެއްވިާ ޢިޖ ބަދެއްވ ާ އިޢުލ ނަށްާ ކުރިާ  530މަޖިލީހުންާ

ނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާއެނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާަވުގތީާާ

ޢިއްޒަތް ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ހޮްއވެވުން.ާ އަޙްމަދުާކޮމިޓީއެްއާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ތަޞްމީންާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ،ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާާ ލިސްޓްަގއިާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ

ާާ ޙުސައިންާާާާ-1ބޭފުޅުންނަކީ، މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  535މަތިވެރިާ

ާާ ދ ާާ-2މުޙަންމަދު. އަޙްމަދުާވިލިމ ފަންނުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ާާ މަނިކު. ޙުސައިންާ މެންބަރުާާާ-3ނިޙ ންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްަގރުާ

ާާ ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާާާ-4އަޙްމަދުާނ ޒިމް.

ާާ-6މ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީ.ާާ-5ރިޟ .ާާ

އުތު ާާހިތަދޫާ އަސްލަމް. މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  540ާާ-7ރުާ

ޢަބްދުލްޙަމީދު.ާާ އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ
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މިލިސްޓަށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުވެސްާާ

ާ.ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާދެންެމަގއިާވަނީާއިޢުލ ންކުރައްވ ފައި

ާ

ާ545 

ލިސްޓްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްާ މިވަނީާ މިހ ރުާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަޙްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ހުށަހެޅުމަށް.ާ ކޮމިޓީއަށްާ

ތަޞްމީންާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ،ާހުޅުާއަދިާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

މެންބަރަކުާާާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިސްޓެއް.ާ އޮތްާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

މިކަންާ ވޯޓަކ ިއނުލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  550އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ކަމަށްވަންޏ ާ

ނިޒ މ ބެހާޭާ ކުރިއަށްދެވިދ ނެ.ާ އެޖެންޑ ިއެގންާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމ ފައިާ

ާދު.ާނުކުތ އެއްާވިލިފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ555 

ޮގތެްއާާާިވލިފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ޕ ޓީތަކ އިާ ވިދ ޅުވި،ާ ރަީއސްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ެއހެންނަމަވެސް،ާނިންމަން ދެންާ އަރުވަނިއްޔޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ތިމަންނަާ

ނަންާލިސްޓްަގއިާހިމަނުއްވ ފަިއ،ާޤައުމީާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާޙަސަންާޢ ދިލްެގާާ

މާިާ މިފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ކެންދޫާާ ފަހުަގއިާ ވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާ ދެބޭފުޅުންާ  560ދޫކޮށްލެވުމަށްފަހުަގއިާ

ޢަލީެގާ ތަޞްމީންާ އަޙްމަދުާ ލިސްޓަށް،ާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ތ އީދުކުރެްއވިއިރުގަާ ދެބޭފުޅުންނަށާްާލިސްޓަށްާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ މިާ އިާ

ފުރުޞަތުާދެއްވ ފައިާދިވެހިާޤައުމީާޕ ޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ

ޢ ދިލްެގާނަންާއުނިކުރަްއވ ފަިއާއަދިާއިންޑިޕެންޑެންޓްާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާާ

ބޭފުޅުންާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ މިާ ހިމަނ ފައިއޮތީާ މީަގިއާ  565ދެބޭފުޅަކުާ

ކުރެވޭތީެވާާބޭނުންކޮށްެގން ބޭނުންކަމެއްާ ދެޕ ޓީންާ މިާ ލައްވ ާ އެބޭފުޅުންާ ާ

އެކަންާކުރަންތޯ.ާއެސުވ ލުާައޅުަގނޑުާކޮށްލަންާބޭނުން.ާެއހެންނޫންކަމަށާްާ

އެކަންާާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ޕ ޓީތަކުންާ ވިދ ޅުވިޮގތަށްާ ކުރިންާ ވެއްޖިއްޔ ާ
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އެފުރުޞަތު އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ ތަމްސީލުކުރ ާ މިތަންާ ާކުރ އިރުަގއިާ

ރަނަގޅުކަެމއްހެން.ާ ބޭނުންތެރިާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  570ދެވުމަކީާ

އަޅުަގނޑުާާ އިޢުތިރ ޟްކުރަންާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ޙަސަންާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ޤައުީމާ ދިވެހިާ އެހެންވީމ ،ާ ލ ން.ާ މިލިސްޓަށްާ

އެދޭކަމެއް.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމަކީާ އެފުރުޞަތުާ ޢ ދިލަށްާ

ާރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވަ

ާ575 

ާ

މިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވޯޓަކަށްާާ މަޖިލީހުަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ލިސްޓަށް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

އަރިހުންާާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ ޓްެގާާމިނ5ާާެއަހަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

 580 ރަނަގބީލުާޖައްސަވ ދެއްވުމަށްާއެދެން.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
ާ

ހުރިހ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރިއަށްދ ންކަމަށް.ާ ވޯޓަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޖެްއސެވިފައިހުރިތޯާާ ރަނަގޅަށްާ ކ ޑުކޮޅުާ މެންބަރުންވެސްާ  585ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ރަނަގޅުވ ނެ. އަރިހުނާްާބައްލަވ ލެއްވުންާ އަމީންޢ ންމުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

ާއެދެންާހުށަހެޅިފައިވ ާލިސްޓްާއަދިާއެއްފަހަރުާިއްއވ ލަދެްއުވން.ާ

ާ

ާ

ާާާާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވން:  590ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(158ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

މިޝަނަށާްާަގިއވ ޮގތުެގމަތީންާޢ ންމުންެގާތެރެއިންާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ާމީހަކުާހޮވުމަށްޓަކަިއާމަޖިލީހުންާކުރިާ

މަޖިލީހަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރިަމތިލެއްވިާ އިޖ ބަދެއްވ ާ އިޢުލ ނަށްާ

ހޮއްެވވުން.ާާ ކޮމިޓީއެްއާ ވަުގތީާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ އެނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅ ާ

ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ޢަލާީާާާކެންދޫާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ  595މެންބަރުާ

ހުށަހަޅުއްވ ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކ ިއާާ
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ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ އަދިާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީ، ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ލިސްޓްަގއިާ ާާ-1ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ޢި ދ އިރ ެގާ ާާމަތިވެރިާ މުޙަންމަދު، ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ާ-2އްޒަތްތެރިާ

ނިހ ނާްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  600ވިލިމ ފަންނުާ

ާާ އަޙްމަދުާާާ-3ޙުސައިންމަނިކު، މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއަގރުާ

ާާ ރިޒ ،ާާާާ-4ނ ޒިމް، ިއބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ

އުތުާާ-5 ފަހުމީ.ާމ ފަންނުާ އިމްތިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ރުާ

އަސްލަމް،ާާާ-6 މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ

 605ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާ-7

ާ

ާ

ފެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުންނަށްާ ވޯޓުދެއްވުންާާނިވަޢިއްޒަތްތެރިާ ޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާ

 އެދެން.

ާ610 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 615ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރުން:

ާާޢ ޒިމް.މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާާާާ

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

67ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 620ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ
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.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ67ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

34ާާ  625ންކަމުން،ާހުށަހެޅިފައިވ ާކޮމިޓީއަށްާެއހުށަހެޅިފައިވ ާާ.ާއެހ67ެ.ާޖުމްލަ

ާލިސްޓްާފ ސްވީކަމަށްާމަޖިލީހުންާނިންމަވައިފި.ާ

ާ

ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓްާ. .4
ާ

އައިޓަމްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޖެންޑ ާ މިއަދުެގާ މިދަނީާ ދެންާ  630ާާއަށްާ.3ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ ނޫނުއަ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ 221ާާާާސ ސީެގ ޮގވަނަ ތުެގމަތީންާމ އްދ ަގިއވ ާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާނަންފުޅުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާރަްއޔިތުންެގާާ

ކޮމިޓީންާނިންމެވިޮގތުެގާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުން.ާއަޅުަގނޑުާާާާހުންާހޮއްވެވިމަޖިލީ

ނައިފަރުާ މުޤައްރިރު،ާ ކޮމިޓީެގާ މިފުރުޞަތުއަރުވަނީާ އެކަމަށްާ މިހ ރުާ

 635ާާ.ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށްރިދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާ މުޙަންމަދު ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އަޙްމަދުާ 221ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަތީން މ އްދ ަގިއވ ޮގތުެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާާވަނަާ

ދިރ ސ ކު ނަންފުޅުާ މަޖިލީހުނާްާޖެނެރަލްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރެްއވުމަށްޓަކައިާ

އ ދެ،ާާ މިދަންނަވ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓްާ ނިންމިޮގތުެގާ ކޮމިޓީންާ  640ހޮއްެވވިާ

ާާ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދ ަގިއވާ 221ާާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާާަވނަާ

ާޮގތުެގ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކަިއާާމަތީންާ ޖެނެރަލެއްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ

ފ ސްކުރެްއވުމަށްާރައީސުލްޖުމް މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ހޫރިއްޔ ާ

މއ.ޑޯން މުޢިއްޒުެގާާާާ،ޝަިއންފޮނުއްވ ފަިއވ ާ އަޙްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ

ފުރަތަމާަާ ހުށަހެޅުއްވުމުންާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމެވުމަށްާ ޮގތެއްާ  645ނަންފުޅ މެދުާ

ާާ ާާެގާގަވ ވަނަާޖަލްސ އިންާމަޖިލީހ9ާާުދައުރުެގ ވަނަާމ އްދ ެގ152ާާާާއިދުެގ

މެންބަރުންެގާވަުގތީާކޮމިޓީެއއްާހޮވުމަށް.ާދެނ7ާާާްާއިވ ާޮގތުެގމަތީންާާ)ހ(ާަގ

ދެ މިާ ބޭއްވުނު.ާ ބައްދަލުވުމެއްާ ދެާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ހޮވުމަށްފަހުާ ާމިކޮމިޓީާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް 2ާާާާބައްދަލުވުމުަގއިާ އަޅުަގނޑ55ާާާާުަގޑި ހޭދަވި.ާ މިނެޓްާ

 650ާބޭފުޅުންވެސްާދެާއުފަލ އެކުަގއިާދަންނަވ ލަނީާމިާކޮމިޓީއަށްާނެުގނުާހުރިހ ާާ
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އެބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންވީަމ،ާ ވަޑައިެގންނެވިއޭ.ާ ބައްދަލުވުމަށްވެސްާ

ޝުކުރުދަންނަަވން.ާާ ހޮވިވަރަށްބޮޑަށްާ ފުރަތަމަާާާމަޖިލީހުންާ ކޮމިޓީެގާ

ބައްދަލުވުމުަގއިާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރެއްާހޮވުނު.ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާ

މއ.ޑޯންޝައި ހުށަހެޅިފައިވ ާ ނަންާ އަޙްމަދުާާާ،ންމަޤ މަށްާ އަލްއުސްތ ޛްާ

ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަމަލުކުރެވެމުންދ ާ މިހ ރުާ  655މުޢިއްޒަކީާ

އޭރުާާ ޖެނެރަލްކަމަށްވ ތީއ އެކުާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ފުރަތަމަާ ޢައްޔަންކުރެވުނުާ

އޭނ ެގާާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ މުޢިއްޒުާ އަޙްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ އެމަޤ މަށްާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ16ާާނަންފުޅު ހުށަހެޅުމުންވަނަާ ފ ސްކުރުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ާ،ާާ

ަވނަާޖަލްސ އިނ32ާާާްވަނަާދައުރުެގ2ާާާާވަނަާއަހަރުެގ2008ާާާާއެމަޖިލީހުެގާާ

މަޖިލީހުގާެާ ެއކުލަވ ލެުވނުާ ނިންމެވުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ  660އެނަންފުޅ މެދުާ

ާާ 152ާާާާަގވ އިދުެގ ަގިއވ  )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވުގތ7ާާާާީވަނަާ މެންބަރުންެގާ

ޕްރޮސި ވަނީާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާާކޮމިޓީންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ޖެނެރަލްެގާ ކިއުޓަރާ

ފުރިހަމަވޭތާޯާ ކިބ ަގިއާ މުޢިއްޒުެގާ ައޙްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ ސިފަތައްާ

ލިޔުްއވަިއެގންާާ އިދ ރ ތަކަށްާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ ބެއްލެވުމަށްޓަކައިާ

ހޯ މަޢުލޫމ ތުތައާްާއްދަވ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ އިތުރަށްާ ެއހެންކަމުންާ  665ފައި.ާ

ާާ ކުރީެގާާސަރުކ ރުެގ ބަދަލުަގއިާ ހޯއްދެވުމުެގާ ލިޔުއްަވއިެގންާ އިދ ރ ތަކަށްާ

ވަނީާ ކޮމިޓީންާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ހޯއްދަވ ފަިއވ ާ ކޮމިޓީންާ

ފަރ ތަކީާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްކަުމެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ

ނިންމ ފައި ފަރ ތެއްކަމުަގއިާ ފުރިހަމަވ ާ ސިފަތައްާ ބުނ ާ .ާާޤ ނޫނުަގއިާ

އޭނ ާ ބައްދަލުކުރުމުަގއިާ ކޮމިޓީންާ މުޢިއްޒުއ އިާ އަޙްމަދުާ  670އަލްއުސްތ ޛްާ

ހޭދަކުރެއްިވާާ މިހ ތަނަށްާ މަޤ މުަގިއާ ޖެނެރަލްކަުމެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާާ ޤ ނޫނުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ

ާެގންުގޅުްއިވާާޖެނެރަލްެގާމައްޗަށްާލ ޒިމްކުރ ާކަންތައްތައްާއަދ ކުރެްއވުމުަގއި

ާ މައްއުސޫލުތަކ އިާ ތެރޭަގިއާާމިންަގނޑުތަކުެގާ އެމުއްދަތުެގާ ޗަށ އިާ

 675ާާާ،ކަންތައްތައްާތަރައްޤީކުރެްއވުމަށްާއަޅުއްވ ފައިވ ާފިޔަަވޅުތަކުެގާމަްއޗަށ އިާ

ޮގންޖެހުންތަކ އި ކުރިމަތިވ ާ އަދ ކުރެްއވުމުަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާާ،އޭނ ެގާ

ާއަދަދުާއިތުރުވެާއެފަދަާމީހުންާބަންދުނާްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުށްކުރ ާމީހުންެގ
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ާދޫކުރެ ތިބެންޖެހޭާ މައްޗަށ އިވިފައިާ ާ،ސަބަބުތަކުެގާ ޢ ންމުޮގތެއްަގިއާާާ

މައްސަލަތަކ ިއާާ ހުރިާ ނިޒ މުަގއިާ ޢަދުލުެގާ ޖިނ ޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ެގންުގޅުްއވ ާާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ހައްލުކުރެްއވުަމށްާ  680އެކަންތައްތައްާ

ކޮ ކުރެއްިވާާވިސްނުންފުޅ ާ ކޮިމޓީންާ އަދިާ ސުވ ލުކުރެއްވި.ާ މިޓީންާ

ލީޑަރޝިޕ އިާ އޭނ ެގާ އަލީަގއިާ ކޭޕަބިލިޓީ،ާާާ،ސުވ ލުތަކުެގާ ވިޝަން،ާ

ހ ސިލްކުރަްއވ ފަިއވ ާާ ތަޢުލީމްާ އޭނ ާ އަދިާ އިންޓަްގރިޓީާ ތަޖުރިބ އ އި،ާ

ުގޅުންާާ ހުރިާ ދ އިރ އ ިއާ މަސަްއކަތްކުރަްއވ ފަިއވ ާ ދ އިރ އ އިާ

 685މިކަންތައްތަކަށްާމ ކްސްދެްއވ ާއަލްުއސްތ ޛްާއަޙްމަދުާާާވަޒަންކުރެްއވުމަށްފަހު

ާާ ބޭފުޅެއްކަމަށްާާމުޢިއްޒުައކީާޕްރޮސިކިުއޓަރާޖެނެރަލްކަމުެގާމަޤ މަށްާޤ ބިލް

ނިންމި ނިންމ ާާކޮމިޓީންާ މިޮގތަށްާ ކޮމިޓީންާ އެހެންވީމަ،ާ މަޖިލީހަށާްާ.ާ

ވީމ ، ހުށަހަޅަން.ާ މިކަންާ ާއަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުނާްާމިާ މިާ ނަންފުޅުާ

ކޮމިޓީެގާާފ ސްކޮ އެދޭކަެމއްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ށްދެއްވުަމކީާ

 690ާމުޤައްރިރެއްެގާހައިސިްއޔަތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއެކޮމިޓީެގާރިޕޯޓ އިާބެހޭޮގތުންާޮގތެއްާނިންމެުވމަށްާމަޖިލީހަށާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހުށަހަޅުއްވ ދެްއވީ ރިޕޯޓެއްާ މުޤައްރިރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކޮމިޓީެގާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.

ކެލ ާދ ިއރ ެގާމެންބަރުާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަށްާހުޅުވ ލަން.ާާ

 695ާމަޢުސޫމް.هللاާޢަބްދު

ާ

ާާާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަންފުޅުާާޝުކުރިއްޔ ާ ޖެނެރަލްެގާ ާޕްރޮސިކިއުޓަރާ

މަޖިލީހަށާްާދިރ ސ ކުރެްއވުާާާމަޢުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީެގާ ހޮއްެވވިާ މަށްާ

މއ.ޑޯންޝައިން މުޢިއްޒުެގާާާ،ހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާ އަޙްމަދުާ އަލްުއސްތ ޛްާ

 700ާނަންފުޅުާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމެންެގާއ ދެ،ާއެންމެާފުރަތަމަާތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްާހުޅޫހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

މަސައްކަތަށްާއަދިާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާާާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާކޮށްދެއްވިާބުރަާާމިާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަށްާާ ބަސްފުޅުތަކަށްާ ހެޔޮާ ވިދ ޅުެވފައިވ ާ ެގނެސްދެްއވުމުަގއިާ

ާާ އަޅުއެމަނިކުފ ނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ  705ަގނޑަކީާާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާ
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ކުރީަގިއާާ އެހުމުެގާ ވޯޓަކަށްާ މިކަމަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މެންބަރެއް.ާ އެކޮމިޓީެގާ

މިާާ އަޅުަގނޑަށްާ ިމއެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާާއަޅުަގނޑުާ

މަސައްކަތުެގާާ ބައެްއާ ކުރެވުނުާ ކޮމިޓީަގއިާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާނިެގާ ޖެނެރަލްާ

ހައިސިއްޔަތު މެންބަރެއްެގާ އަޅުަގނޑުާ ބަެއްއާާތެރޭަގިއާ ކުރެިވފައިވ ާ ންާ

 710ސުވ ލުތަކ އިާުގޅިެގންާެއއްޗެްއާދަންނަވ ލަންޖެހޭތީވެ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މުޙަންމަދުާނަޝީދުާމިތަނަށްާމިފޮނުއްވ ފަިއވ ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުެގާނަންފުޅުާާ

އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގިއާާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ ފޮނުއްވުމުަގއިާ

ވ ތީވެ ާމިކަންކުރަްއވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްެވސްާާާ

ބައިތަކަށްާ ތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

އުސޫލުންާ މަސައްކަތްކުރ ާ ކޮމިޓީަގއިާ އެހެންވެސްާ  715ބަހ ލައިެގންާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާާ ކުރިމަތިކުރީމުާ ސުވ ލުތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ެއއީ ާާޖެނެރަލްއ އި.ާ ވަރަށްމިއަދު ވަރަށްާާޤައުމަށްާ ބޭފުޅެއް.ާ މުހިންމުާ ާ

އަދަދުާ މީހުންެގާ ކުށްކުރ ާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޤ މެއް.ާ ޚ އްޞަާ

ވަރަށްާިގނަވެފައިާމިވަނީ.ާއެަމނިކުފ ނ ާސުވ ލުކުރުމުންާއެނުގނީާމަޤ މ އިާ

ދޭތެރޭެގ4000ާާާާއ އ2000ާާާާިާާނުަވތ2000ާާަޙަވ ލުިވއިރުަގއިާާ  720އ އިާ

ނިމިާޝަރީޢަތަށްާނުފޮނުވިފައިވ ކަން.ާެއީއާާއަދަދެްއެގާމައްސަލަާތަޙްޤީޤްކޮށް

އަޅުަގނޑުާާ ޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ ިއރު.ާ މަޤ މުާ އެމަނިކުފ ނ ިއާ ކުރީަގއިާ މީެގާ

މެންބަރުންނަށްާވޯޓުދެްއވ ާާހުރިހ ާާޢިއްޒަތްތެރިާާއުއްމީދުކުރ ާޮގތުަގއިާމިއަދުާާ

ހޮްއވަވ ދެއް އެމަޤ މަށްާ މަސައްކަތްާާވަާއެމަނިކުފ ނުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ވ ނެ.ާ

ނުދިއުމުެގާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ ކުރަްއވ ފައިވޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ  725ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކަށްާ ބައެއްާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ ސަބަބެއްކަމުަގއިާ

ރ އްޖޭެގާކަންކޮޅުތަކުަގއިާކުށްާާާާމ ލޭެގާމަުގތަކުަގއ އިާާސުވ ލުާކުރިމަތިކުރީ

ަގންނަަވނީާކިހިނެއްތޯ.ާާޢ ންމުވަމުންދ ާމައްސަލ ަގިއާއެމަނިކުފ ނުާދެކެަވޑައިާ

ވަރަށްާާ ތިމަންނައަށްާ ވިދ ޅުވެދެއްީވާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ާ މިދަނީާ އަމުއުނދަޫގވެެގންނޭާ ބައެއްކަހަލަާާކޯޓުާ ނެރުމުަގިއާ  730ރުާ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ތަޙްޤީޤީާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ހ ލަތްތަކުަގއި.ާ

ާާ ނިމިެގން ތަޙްޤީޤްކޮށްާ 13ާާާާމިހ ރުާ މީހަކުވެސްާާކިލޯ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ
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ޖިންސީާ ކުޑަކުދިންނ އެކީަގިއާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ ދޫކޮށްލަފ ނެ.ާ މަުގމައްޗަށްާ

ޯގނ ކުރ ާ ޖިންސީާ ކުދިންެގާ ސ ދަާ ތެރަާ ނުވަތަާ ދިހަބ ރަާ ޯގނ ކޮށްެގންާ

ނެރިާާ މަުގމައްޗަށްާ މީހ ވެސްާ ތަޙްޤީޤްކުރ ާ ފުލުހުންާ  735މައްސަލ ަގއިާ

ދީފައިާއޮންނަާމިނިވަންކަމެއްެގާތެރެއިންާާާދޫކޮށްލަފ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިޮގތަށްކުރ ތީާ މިކަންާ މ އްދ އ އ49ާާާާިކޯޓުތަކުންާ ަވނަާ

ޙަވ ލ ދީާއަޅުަގނޑުާއެމަނިކުފ ނަށްާސުވ ލެއްާކުރިމަތިކުރިން.ާއެމީހަކ މެދާުާ

ހެކިބަސްާާ ނުވަތަާ ފޮރުވުމަށްާ ހެކިާ ަމއްސަލައެްއެގާ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވ ާ

މަސައްކަތްކޮށްފ ނެކަމަށްޓަކަިއާާާާދޭންހުރި ފޯރުވުމަށްާ ނުފޫޒެއްާ  740މީހަކަށްާ

ފިލ ފ ނެކަމަށްޓަކަިއާާ ނުވަތަާ ހ ޒިރުނުވެދ ނެކަމަށްޓަކައިާ ކޯޓަށްާ ނުވަތަާ

ނުރައްކަލެްއާާ ސަލ މަތަށްާ މުޖުތަމަޢުެގާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަާ ބަންދުންާ ނުވަތަާ

ޝަރީޢަ މީހަކުާ ެއއްވެސްާ މެނުވީާ ތުނާްާކުރިމަތިވެދ ނެކަމަށްޓަކައިާ

ބަހައްޓަިއެގނެއްނުވ ނޭ.ާ ބަންދުަގއިާ އެމީހަކުާ ކުރިންާ ޙުކުމްކުރުމުެގާ

ާ އޮތްކަމުަގިއވިޔަސްާ މިހެންާ ބުނެފައިާ"މެނުވީޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާ"745 

މިކަހަލަާާ މެދުވެރިވެދ ނެތީއޭ.ާ ހ ލަތްތައްާ މިދެންނެވިާ ކުރީަގއިާ މިއޮންނަނީާ

މަނިކުފ ނަށްާ ނިކުމެއުޅޭކަންާ މަުގމައްޗަށްާ މީހުންތައްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއެ މުޢިއްޒުއަކީާ މިބޭފުޅ ،ާ އ ދެ،ާ ނިގވަޑައިަގންނަވ ތޯއޭ.ާ

މަސައްކަތްކުރަްއވ ،ާާ ިގނަދުވަހުާ ަވރަށްާ ދ އިރ ަގއިާ ޝަރުޢީާ

 750ފަނޑިޔ ރުކަންކުރައްވ ،ާވަކީލުކަންާކުރައްވ ާއަދިާއެދ އިރ ަގއިާވަރަށްިގނަާާ

އަޅުަގާނ ބޭފުޅަކަށްވ ތީވެާ ހ ސިލްކުރަްއވ ފަިއވ ާ ޑުމެންާތަޖުރިބ ތަކެއްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިާމުޢައްސަސ އަށްާއެމަނިކުފ ނުާޢައްޔަންކުރުުމެގާާ

މިހ ރާުާ ތިަމންނަާ ވިދ ޅުވީ،ާ ކުރިމަތިކުރުމުންާ މިސުވ ލުާ ކުރީަގއިާ

ޮގތަށްާާާާޤަސްދުކުރަްއވަނީާހައިކޯޓަށްާދ ށޭ.ާހައިކޯޓަށްާޮގސްެގންާމިދެންނެވި

ާާ ާާކޯޓަށް މ ރ މ ރީ އ ދެ،ާ މީހުން.ާ 14ާާާާދޫކޮށްލެވޭާ  755ފަހަރަށ12ާާާްފަހަރަށް،

ކުރުމުެގާާ ޙުކުމެއްާ މަްއޗަށްާ އޭނަެގާ މީހ ވެސްާ ެގންދ ާ އަޅައިެގންާ ކަޓަރުާ

ކުރީަގއިާމިދެންނެވިާމަރުޙަލ ެގާތަޙްޤީޤުާނިމުމުންާމަުގމައްޗަށްާދޫކޮށްފަިއާ

ޤަސްދުކުރަނީާ މިހ ރުާ ތިމަންނ ާ ޮގތްހުސްވެެގންާ ތިމަންނައަށްާ ހުންނ ތީވެާ

ނެރޭށޭ ޙުކުމެއްާ މިރ އްޖޭަގިއާާހައިކޯޓުންާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ.
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 760މިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކެއްާުއފެދިާޖުޑިޝަރީާވަކިވެާއަދިާޢަދުލުއިންޞ ފުާ

މިފަދަާޤ  ބޭނުންވ ާ އިތުބ ރުާ ރައްޔިތުންާ މަްއޗަށްާ ދ އިރ ެގާ އިމްކުރ ާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ފަދަާ ޖެނަރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ވަުގތެްއަގއިާ

ޤ އިމްކުރ ާމެންބަރު ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ޮގވ ގޮވުމަށްާ ފަރ ތްތަކުންާ ފަދަާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ ވެއްޖެއޭ.ާ ދެްއވަންާ ކަންފަތްާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ދ އިރ ަގއިާ

 765ނުދަންނަވަންާފަހަރެއްަގިއވެސްާމީހަކުާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށްާެއްއޗެއްާބުނުމުންާާ

ތ ިއާޤަދަރަށްޓަކަިއާާއެމީހަކ ާދޭތެރޭަގއިާއެފަރ ތްތަކުންާއެފަރ ތްތަކުެގާހައިބަ

ތިމ މެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ނެތްކަމެއްާ ެއއީާ ދަޢުވ ކުރުންާ

އަނެއްބަެއްއެގާމަްއޗަށްާދަޢުވ ާކުރިމަތިާކުރަންޖެހޭނީާމިރ އްޖޭަގއިާމަުގތަްއާާ

ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ތިބިާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ކުށްތައްާ މިކުރެވެމުންދ ާ މަތީަގއިާ

ޮއތްާާ ދ އިރ ތަކަށްާ އެންމެފުޅ ދ އިރ ެއއްަގިއާާޤ އިމްކުރ ާ  770ފުރުޞަތުތައްާ

މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަށްހުރިކަމެއްާ މިއީާ ބޭނުންކޮށްފައި.ާ

މެންބަރުންނަށްާމިދަންނަވަނީާކޯޓުތަކަށްާމައްސަލަާފޮނުވުުމންާއެކޯޓުތަކަށްާާ

ފަރ ތްތަްއާާ ލިބިފައިވ ާ ހެކިތައްާ ސ ބިތުވ ާ ކުށްވެރިވ ކަންާ އެމައްސަތަކުަގއިާ

މުެގާކުރީަގއިާދޫކޮށްާމަުގމަތީަގއިާބޭތިއްބުމަކީާޯގހެއް.ާއަޅުަގނޑުާާޙުކުމްކުރު

ހަވ ލ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  775އެދެންާ

އިރުަގއިާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނަރަލްެގާމަސައްކަތްޕުޅުާާތްދެވިފަިއވ ާމިމ އްދ ާއޮ

ާތުހުމަތުާކުރެިވއްޖެނަަމާފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައިާބަންދުކުރެވޭާމީހަކުާކުށަކަށް

30ާާާާ ދުަވހުެގކުރީަގއިާއެމީހަކ ާދޭތެރޭަގއިާމިނިވަންކޮށ45ާާާާްދުވަސްާނުވަތަ

ޖެނަރަލްެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ހަމަޖެއްސުމ އިާ ދޫނުކޮށްލެވޭނެޮގތަށްާ

ހިފެހެއްޓުމަށާްާ ފަރ ތްތައްާ މިދެންނެވިާ ފަސޭހަކުރުމުެގޮގތުންާ  780މަސައްކަތަްއާ

ާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާޙުކުމެއްކޮށ45ާާްނެރެންާާފަހުަގއިާކޯޓުތަކަށްާއަމުރެއް

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިއަދުާާހުޅުހެްނވޭރުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއީާ ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ޮގތެއްާ އަދަބުދީާ ދޭތެރޭަގއިާ  785ާއެމީހަކ ާ

ކުރަންޖެހޭކަމެއްާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާާ މަޖިލީހުންާ ހަމައެކަނިާރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާ.ާ



 30 

ދެްއިވާާާާމިއަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތެދުވީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ މިވ ހަކަާ

މިރ އްޖޭަގިއާާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ

މުޢިއްޒު ބޭފުޅަކީާ ކުޅަދ ނަާ އެންމެާ މިދ އިރ އަށްާ ތިބިާ ާާކަމުަގއިާމިއަދުާ

ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށްާާއަޅުަގނޑުމެ މިމަޤ މަށްާ އެބޭފުޅ ާ ފެނިެގންދ ތީާ  790ންނަށްާ

އެްއބ ރުލުން މެންބަރުންާ ވަރަށްބޮޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުމަކީާ ޑަށްާާާ

ާއެދޭކަމެކޭާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ދެއްކެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވ ހަކަފުޅުާ ދަށުންާ ައއިޓަމްެގާ މިާ ކޮންެމާާޝުކުރިއްޔ ،ާ ުވމުަގއިާ

ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްެވސްާ 3ާޢިއްޒަރްތެރިާ އަރުވަުމންާާާ  795މިނެޓްާ

ދ އިރ ެގާާ މަތިވެރިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށް.ާާާ

ާ

އަޅުަގާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކެލ ާޝުކުރިއްޔ ާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ ާނޑުާ

 800ާމަޢުޞޫމްާހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ

ޖެނަރަލްެގާމަޤ މަށްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާމއ.ޑޯންޝައިންާާޕްރޮސިކިއުޓަރާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާ

ފެ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ މުޢިއްޒުާ އަޙްމަދުާ ންނަކަމަށާްާއަލްއުސްތ ޛުާ

ފ ސްކުރުމަށްާތ އީދުކުރުމަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާެއކަންާ

ކުރުޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރައްަވއިފި.ާ މިހ ރުާ

 805ދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާޤަސްދުކުރީާއަޅުަގނޑުާރަނަގޅަށްާާ

އެބޭފު އިތުބ ރުކުރޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބޭފުޅ ެގާދަންނަާ ޅ ެގާޝަހުސިއްޔަތ ިއ،ާ

ކަންކަމުަގއިާެގންުގޅުއްވ ާުއސޫލުތަކ އިާމިހުރިހ ާކަމަށްކަށްާބަލ އިރުާއަދިާާ

މިދިޔަތަނުެގާތަޖުރިބ އަށްާބަލ އިރުވެސްާމިކަމަށްާއެންމެާެއކަށޭނަ،ާއެންެމާ

ވުމ އެކީަގިއާާ ބޭފުޅ ކަމަށްާ ފެންނަާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ އެންމެާ ޤ ބިލު،ާ

އެދުނީ.ާއަޅުަގނޑުެވސް ފުރުޞަތަކަށްާ ޤަސްދުކޮށްެގންާ ތ އީދުކުރަންާ ާ810 

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ތ އީދުާ މިާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މެންބަރުާދެއްވައިފިކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާމިފަދަާކަންކަމަށްާ

ތެރިާާތްކަެއއްާދަންނަވ ލ ނަންާޢިއްޒައަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދަންނަވ ލީާވ ހަ
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ދީލަތިކޮ ވަރަށްާ ދެއްވ ނެ.ރައީސްާ ފުރުޞަތުާ ާށްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާާ

މިޮގތަށްާާ މިދެންނެވިާ މ ހައުލެްއަގއިާ ހުޅުވިފަިއވ ާ ޤަބޫލުކުރަނީާ  815އަޅުަގނޑުާ

ތަޢުރީފުކުރުމުެގާ އަދިާ ވ ހަކަތަކެއްާ ދިުގާ އަނެއްހެންާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ހިތްހަމަނުޖެހިެގންޮގތުންނަ ނޫނީާ އަނެއްމަވެސްާ ކޮމިޓީާނަމަވެސްާ މިދ ާ ކ ާ

ބުރަވަނީާާ މިކަންކަމުަގއިާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބެލުމަށްާ ސްޓޭޖްަގއިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ820 

ދ އިރ ެގާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފޮނަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ފުރުޞަތުهللاޢިއްޒަތްތެރިާ ާއަށް.ާ

އަޒީޒުާާ ޢަބްދުލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ މ ވަށުާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ825 

ބޭނުންާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާޕްރޮސިކިާާމިކޮށްލަނީ،ާޢަބްދުލްާއަޒީޒުާޖަމ ލުާ ނަންފުޅުާ މަޤ މަށްާ ޖެނަރަލްެގާ ާއުޓަރާ

އަލްއުސްތ ޛުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުެގާނަންފުޅަށްާމިމަޖިލީހުެގާާާމއ.ޑޯންޝައިންާާާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ުއފެދިފައިާއޮތްާ ހިތުަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ ކުރީަގއިާ މެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމުެގާ

 830އި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަކީާއެމަނިކުފ ނުެގާމަތީާބައެްއވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްޓަކަާ

ތަޢުލީމުެގާދުވަސްވަރުަގއިާަވރަށްާއަރިހުަގއިާވަރަށްާިގނަދުވަހުާއުޅުމުަގިއާާ

ވަރަށްާާ ޝަހުސިއްޔަތުާ އެމަނިކުފ ނުެގާ މީހަކަށްވ ތީާ ލިބިފައިވ ާ ފުރުޞަތުާ

ހަމައިަގާާ ޙަރުދަނ ކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަކީާ އިނޭގ.ާ ރަނަގޅަށްާ

މީހުންެގާާާހުންނަވ  އެމަނިކުފ ނަކީާ ބޭފުޅެއް.ާ އިންޞ ފުވެރިާ ވަރަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބޭފުޅެއްނޫން.ާ ހެއްލިަވޑަިއަގންނަވ ނެާ  835ނުފޫޒުތަކުންާ

މިވޯޓުދެނީާ ކީްއވެެގންކަންާ ވޯޓުދޭއިރުަގއިާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިދަންނަވ ލީ.ާާ ައޅުަގނޑުާ އެނގިވަޑަިއަގތުމަށްޓަކައިާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ

ާާ ދެކޮޅުހެދިކަހަމަގަާއަޅުަގނޑު އެންމެންާ އަޅުަގނޑުާާއިމުވެސްާ މަށްވިޔަސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޯވޓުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދޭނަން.ާ ވޯޓުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

 840މިދެނީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިދިޔަާދުވަސްތަކުަގިއވެސްާމިމަޤ މުާއެމަނިކުފ ނުާ
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ނު ހުރިހ ާ އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ފޫޒަކުންާއަދ ކުރަްއވ ފަިއވަނީާ

އެމަނިކުފ ނަކީާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރ ތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެްއކިބ ެވވަޑައިެގންކަމަށްާ

ތަޖުރިބ ތަކެްއާ ިގނަާ ހ ސިލުކުރައްވ ާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ދ އިރ އިންާ ޤ ނޫނީާ

ޒަތީާާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ބޭފުޅަކަށްވެފައިާ ހުރިާ ހ ސިލުކުރައްވ ފައިާ

އަޅުަގނ ުގޅޭތީާ އެންމެބޮޑަށްާ މިކަމ ާ ފ ހަަގކުރަނީ.ާޝަހުސިއްޔަތުާ  845ޑުާ

ވަރަށްާާ ލޯބިކުރ ،ާ އިންޞ ފަށްާ ހަމައ އި،ާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަކީާ

ބޭފުޅެއް.ާާ މިޒ ޖެއްެގާ ސ ދ ާ ވަރަށްާ ހިތްތިރިާ ވަރަށްާ އަދިާ އިޚްލ ޞްތެރި،ާ

ލިބިވަޑައިަގތުުމެގާާ މަޤ މުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ނެތް.ާ އެްއޮގކަށްވެސްާ ބޮޑ ކަމެއްާ

އޮންނަ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ހަމަާ ޮއޭވ.ާާާާކުރިންވެސްާ މިހ ރުވެސްާ ގ ތްކަންާ

ތ އީދުކުރަނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އެސަބަބަށްޓަކަިއާ  850އެހެންވީމ ،ާ

މެންބަރުންނ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ މިވ ހަކަާ މިހެންެވެގންާ އެހެންވީމ ،ާ

ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ވޯޓުދެްއވުމަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ޚިއްޞ ކޮށްލުމުންާ

ާންާޝުކުރިްއޔ .ާާއިލްތިމ ޞްކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަ

ާ

 855ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާކުރިންާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަުމންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކުރެްއވިާއިލްތިމ ޞްާާ

އަޅުަގާނ ބުއްދިވެރިކަމަށްާ ބެހެއްޓުންާ ހަނދ ނުަގިއާ ޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ މީެގކުރިން މިކަހަލ16ާާާަފެނޭ.ާއެއީާ މަޖިލީހުަގިއވެސްާ ވަނަާރައްޔިތުންެގާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ވ ހަކަތަކުންާ ދެކެވެމުންދިޔަާ ބަެއއްފަހަރުާ ކަންކަމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޢ ންމުކޮށްާ ބެހޭޮގތުންާ ބޭފުޅަކ ާ އެާނިސްބަތްވ ާ  860ނަންފުޅަށްާ

ވ  ދައްކަންނުޖެހޭާ ޖަލްސ އެއްަގއިާ ދެކެިވެގންދިޔަާާކޮންމެހެންާ ހަކަތަްއވެސްާ

އެހެންކަ އެހީމު.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތައަޑުާ މިދެކެޭވާ މިއަދުާ ކަކީާާމުން،ާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާާهللާالحمد  ބަސްތަކެއްާ ތަޢުރީފުެގާ ރަނަގޅުކޮށްާ ވަރަށްާ

ކޮމިޓީަގިއާާ ތެދުެވވަޑަިއެގންާ ެއއްބޭފުޅަކުާ ކޮންމެެވސްާ ދަމުންޮގސްާ މިހެންާ

ކޮންމެވެާ ވ ހަކައަދައްކ ފަިއވ ާ ެއހެންާ ެގންދަވަންާސްާ ހަމައަށްެވސްާ  865ާާކ ާ

ބޭނުނާްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެފުރުޞަތުާ

ބޭފުޅުންެގާާނެހެނެކުރަންޖެހޭ އަރުވ ާ މިފުރުޞަތުާ ކުރިއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އް.ާ
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އެދޭާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ބިނ ކުރެއްވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ އެޮގތަށްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ވަން.ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާާވ ހަކަާދަންނަ

 870ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށް.

ާ

މަޝްަވރ ކުރެވެމުންދ ާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާޖެނަރަލްއަކަށްާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާފަރ ތަކ މެދުަގއިާކޮމިޓީާާޕްރޮސިކިއުޓަރާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާާ

ާމަރުޙަލ ާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކިޔ ލުމަށްފަހުާާ ހަމަާ ރިޕޯޓ މެދުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ނިމިާ

މާިާ ހިތ ާ ދަންނަވ ލ ނަމޭާ އެއްޗެއްާ ފެންނަާ ހަމަާ  875އަޅުަގނޑުެވސްާ

އަޅުަގ ހެޔޮފުޅުާ ވަރަށްާ ދެންާ އެދުނީ.ާ މ ވަށުާާފުރުޞަތަކަށްާ ނޑުމެންެގާ

އަބޫބަކުރުާާ ޖަމ ލުާ އަޒީޒުާ ޢަބްދުލްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އ ިއާާންކުރަްއވ ާއަލްއުސްތ ޛުާމުޢިއްޒުޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނަރަލްއަކަށްާޢައްޔަ

ރިވެތިާާމެދުަގއިާވިދ ޅުވިާހެޔޮބަސްފުޅުާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ކަންނޭނެގ.ާ އަޅަިއަގތީތީެވާާބަސްތަކެއްާ ހަމަާ  880އަށްާ

ހަމަިއަގާާ އެްއަވުގތެއްަގއިާ އެއިާ ހިތަށްއެރީ.ާ ދަމ ލ ނަމޭާ އެާ ހަމަާ ކުޑަކޮށްާ

ތިބުންާއެހ ާލ ޒިމްާނޫންކަމަށްާބަޔަކުާދެކެމުންދ ާޒަމ ނެއްަގއިާޚ އްޞަކޮށްާާ

ވިދ ޅުެވާާ ހުންނަވ ނެކަމަށްާ ހަމައިަގާ ައބަދުާ ޖެނަރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ

އުފ ވެާ ވަރަށްާ ހަަމާާދެއްވީތީާ ައޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ ާ ހަމަާ އްޖެ.ާ

 885ވޯޓުދޭންާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާނިންމިާާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާދެންާ

ޮގތުަގިއާާ އަލްއުސްތ ޛުާމުޢިއްޒަކީާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާ

ާާ އެބޭފުޅެްއެގ އިންޓްރިިގޓީއެއްާ ވަރުަގދަާ ާާވަރަށްާ އަބަދުެވސްާސްފެއަރަގއި

މަާހުންނަާބޭފުޅެއްކަމަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވަނީ.ާއެީއާަވރަށްާއުފ ވެރިާާހަ

ޚަބަރެއް.ާވަކިާފަރ ތެްއެގާޯއޑަރަށްާނުވަތަާވަކިާފަރ ތެްއެގާބިރުދެއްކުމަކަށްާާ

ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާާ ޚިޔ ލުަގއިާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅެއްެގާ  890ފަސްޖެހުމެއްނެތިާ

ބިފަިއވ ާމަޢުލޫމ ތެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާާއެޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންދަވ ކަަމށްާއެއީާލި

ސަބަބު ޢިއްޒަތްތެރިާތަކައެާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ށްޓަކައިާ

ހައިލަޓްކޮށްާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވުންާ އެފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުާ

ހުރިހ ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަމަާ ވޯޓުދިނުމަށްއެދިާ މުޢިްއޒަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ
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އަރިހުން ަވްއސަލަމްޢަލައިކުމްާމެންބަރުންާ ދަންނަވަންާ އ ދޭހ އެކުާ ހަމަާ ާ895 

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާ މެްނބަރު ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުރުޞަތަކަށްާަގލޮޅުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާާާމިއެދުނީާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފްާާ މިހ ރުާ މަޤ މަށްާ ޖެނަރަލްެގާ ާޕްރޮސިކިއުޓަރާ

އަޅުަގނޑުެގވެސްާާާާމއ.ޑޯންޝައިންާާާކެުވން:ވ ހަކަދެއް މުޢިއްޒަށްާ މުޙަންމަދުާ  900އަލްއުސްތ ޛުާ

ހ މަކޮށްލުމުެގޮގތުން އޮތްކަންާ ާ.ތ އީދުާ އެމަނިކުފ ނުާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ

އަރިހުަގއިާޚ އްޞަާމަޖިލީަގއިާމަސައްކަތްކުރުުމެގާފުރުޞަތުާލިބިާމ ބޮޑަށާްާ

ާ އޮތްކަހަލަާ މެންބަރުންނ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ގ ތްުގޅުމެްއާާއެހެންާ

އިތުބ ރެއްާާ ވަރަށްބޮޑުާ މަނިކުފ ނަށްާ ނެތްކަމުަގިއވިޔަސްާ

ަވކިާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރެިވފައިވޭ.ާ  905އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

ެގންުގޅުްއަވއިެގންާާ އަމިއްލަޮގތެއްާ ެއބޭފުޅ ެގާ އަބަދުވެސްާ އަތަކަށްނުޖެހިާ

ފ ހަަގ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅެއްކަންާ ދެންާާމަސައްކަތްކުރައްވ ާ ކުރެިވފައިވޭ.ާ

ދޭތެރެއިންާ ދޭތެރެާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަމިއ އެކުާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާާ ެއއީާ ވ ހަކަެއއްާ ައޑުިއވިެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

މައްސަލަތަްއާާ ނުނިމިާ ތ ށިެވެގންާ ބަެއއްކަންކަންާ އޮފީސްތެރޭަގއިާ  910ޖެނަރަލްާ

ވިދިެގ ހަމައެއ ާ އެކަމުންާ ރައްދުާާހުރިކަން.ާ މިޑިޔ ަގއިާ އެއަށްާ އެބޭފުޅ ާ ންާ

ކުރީއްސުރެންާާ އެއީާ ވިދ ޅުވިާ ހަމަާ ދެކުނިން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްވިތަންވެސްާ

އޮފީހ ާ އެމަނިކުފ ނުާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ ޕެންޑްވެފައިހުރިާ

އެކަންކަމައިެގންވެސްާާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރިކަމެއް.ާ ޙ ވ ލުެވވަޑަިއެގންނެިވއިރުާ

 915ރެްއވި.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުަގިއާާއެމަނިކުފ ނުާމަސައްކަތްކު

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިޮގތަށްހުރިާމަސައްކަތްތައްާވީހ ެވސްާސްޕީޑްއަޕްާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިރ ދަކުރެިވއްޔ ާ ހަމަާ އޭރުންާ ކޮށްލަދެއްވ ށޭ.ާ

އެހެންކަމުންާ، ދ ނޭ.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތައްވެސްާ ާއުންމީދުކުރ ޮގތަށްާ

އެއަޅުަގނޑު އޮތީތީާ ތ އީދުާ ދަންނަވ ލަންެވސްާ ވަރަށްބޮޑަށްާާާާ.ވ ހަކަާ

 920ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާމިއެދުނީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ައޅުަގނޑަށްާކުރީަގއިާކޮމިޓީދެއްކި ންާދިރ ސ ކޮށްފައިާާވ ހަކަައކުން.ާދެންާ

ހުރިާދިރ ސ ތަކުެގާމައްޗަށްާބުރަވިާވ ހަކަާިއވުނީ.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އެވ ހަކައަށްާާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  925ހުޅުހެންވޭރުާ

ޤަބޫލުމިކުރަނީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ވުމ އެކީަގިއ،ާ ދެްއަވއިފި.ާ ޖަވ ބެއްާ

އޮތީ ުއފެދިފައިާ ހިތުަގއިާ ތަނުަގިއާާއަޅުަގނޑުެގާ މިވޭތުވެދިޔަާ ާ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ،ާޖެނެރަލްާމިވަުގތުާހުންނެވިާމަޤ މުަގއިާހުންނެވިާބޭފުޅ ެގާާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިއޮތީ.ާ ައއިސްފަިއާ މިހ ރުވެސްާ ނަންާ

ކުށްވެރިންތަކެްއާާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ހުރީމ ،ާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއްާ  930ދ އިރ ެގާ

މި ހިސ ބަށްާ ހަމަާމިކަންބޮޑުވ ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީމ ާ ޙ ލަތުާ ރ އްޖޭެގާ ވަުގތުާ

ދެއްކެިވާާ މުޤަްއރިރުާ ކޮމިޓީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ އެދުނީ.ާ އެކަމަށްާ

ވ ހަކައަށްވެސްާޖަވ ބެއްާލިބިެގންާއެދިޔައީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާ

އިތުރަށްާ ަމޤ މުާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ މުސްތަޤްބަލުަގިއވެސްާ

ނުރައްކ ތެރިކަުމެގާާހަރުދަނ ވެެގ ބޮޑެތިާ މިއޮތްާ ދިމ ވެފައިާ މިރ އްޖެއަށްާ  935ންާ

މަޤ މަކަށްވ ތީެވާާ ޒިންމ ދ ރުާ ނުހަނުާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ މިމަޤ މަކީާ ތެރޭަގއިާ

ޕްރޮސެކިއުޓަރާާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާ ނުހަނުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ހަ ޢަދްލުއިންޞ ފުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިޮގވ ލަނީ،ާ މަތަކުަގިއާޖެނެރަލްއަށްާ

ނުހަނުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާމިމަސައްކަތްާކޮށްދެްއވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހުރިޮގތުންާ ޙ ލަތުާ މިަވުގތުާ ރ އްޖޭަގއިާ ތެރޭަގއި.ާ ކަންބޮޑުވުމެްއެގާ  940މިތިބީާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ބޮޑަށްާ ނުހަނުާ ތިބުމަކީާ މަުގމަތީަގިއާ ކުށްވެރިންާ

ހިތްދަ ކަމެކޭ،ާ ކަންބޮޑުވ ާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާާރައްޔިތުންާ ކަމެކޭ.ާ ތިވ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ަގއިާިމކަންާއޮތީާވަރަށްާބޮޑަށްާފުޅ ެވެގންޮގސްފައޭ.ާާ

ތ އީދުކުރަމޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ުއންމީދުކުރަމޭ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ދެހ ހެއްހ ާާ ޝައްކަކ ނުލ ާ އެއްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  945މިނަންފުޅަށް.ާ

އެ ވ ހަކަ.ާ ތިބިާ މިވޭތުވެދިޔަާާމީހުންާ މިދިޔަީއާ ދަތިވެެގންާ މަނިކުފ ނަށްާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ހުރިކަމަށްާ ދަތިތަކެއްާ މަސަްއކަތްކުރުމުަގިއާ ތަނުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެރިޕޯޓްާ ދިރ ސ ަގިއާ ކުރިާ އެކޮމިޓީންާ ޤަބޫލުކޮށްފިން.ާ
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ެއކަންާާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ެއކޮމިޓީަގއިާ އިްއވުމުަގއިާ

 950ާކޮށްދެއްވީތީވެ.ާދެްއވިާާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ތަފްސީލު

ާ

މެންބަރަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ އެދިވަޑައިެގންފަިއާ ދެންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އިލެކްޝަންސްާާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އެރުވުުމެގާ ފުރުޞަތުާ

ހުށަހެޅިފައި މެންބަރުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުުމެގާާކޮމިޝަނަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ވ ާ

މިހ ރާުާ އެބަދޭ.ާ ހިނަގމުންާ އެބަާ ިމހ ރުާ ބައްދަލުވުމެއްާ  955ކޮމިޓީެގާ

ޖެހީމ ާާ ރަނަގބީލުާ ނިމުމަށްފަހުާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

މިކޮޅަށްާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ކޮމިޓީަގއިާ މިހ ރުާ މެންބަރުން،ާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ

އެފުރުޞަތުާވަޑައިެގންދެއްވ  ޔަޤީންކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ނެކަމަށްާ

އެކޮމިޓީާ ހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ ދަންނަވ ލަމުން،ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ވ ހަކަާ  960ހިނަގމުންދ ާ

ާމިއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިހ ރުވެސްާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާާއިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާދިއްދޫާދާ 

މުޢިއްޒަކީާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އަޙްަމދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ މއ.ޑޯންޝައިންާ ހުންނެވިާ މަޤ މުަގއިާ

ބޭފުޅެއްނޫން.ާ ބޭނުންވ ާ ތަޢ ރަފަކަށްާ އިތުރުާ  965އަޅުަގނޑަކަށްާ

ހަތަރުއަހަރެއްހ ާއަޅުަގނޑ އެާ އިޞްލ ޙުކުރުުމަގއިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ކުަގއިާ

ދުވަހުެގާމަސަްއކަތުަގއިާއަޅުަގނޑ އިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބިާޮގތަށްާ

އެއ އެކުަގިއާާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑަކީ.ާ މީހެއްާ ޖެހުނުާ ތިބެންާ މިމޭޒުަގއިާ

މުޖްތަ އޭރުެގާ ޙަވ ލުވުމަށްފަހުަގއިާ އެމަޤ މ އިާ ތެރޭަގިއާާއެމަނިކުފ ނުާ މަޢުެގާ

އަޅުަގނޑުާ އަޑުއިވުނީމ ާ ވ ހަކަތައްާ ނުދ ކަމުެގާ ކުރިއަށްާ  970އެމައްސަލަތައްާ

ާާ އޭރުެގ ުއޅުނުާ ދ ޚިލ16ާާާީާއެކޮމިޓީެއްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވަނަާ

އެވ ހަކަތަްއާާ ައޅުަގނޑުާ ވަުގތެއްަގއިާ ަވޑައިެގންާ އެމަނިކުފ ނުާ ކޮމިޓީއަށްާ

އަޅު ުގޅޭޮގތުންާ ެއކަމ ާ ތަޖުރިބ ކޮށްލުމުެގާދެއްކީމ ާ އަިމއްލައަށްާ ަގނޑުާ

ޮގތުންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާއޭރުެގ،ާމިހ ރުެގެވސްާހަމާަާ

ފެށިެގނާްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަދިާ އޮފީސްާ ޖެނެރަލްެގާ  975ޕްރޮސެކިއުޓަރާ
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ދިޔައިރުާކުރީެގާއޭ.ޑީ.ކޭާހޮސްޕިޓަލ ާުގޅިެގންާހުރިާއިމ ރ ތެއްެގާތެރޭަގިއާާ

ހުން ބަލ ލިނާްާއެތަންާ ެއތަންާ ޮގސްފައިާ އެތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނަނީ.ާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތް.ާ އޮތްާ މ ޙައުލުެގާ މަސައްކަތުެގާ އެބޭފުޅުންެގާ

އެވަރުެގާމަސައްކަތްޕުޅެއްާއޭރުަގިއާކުރައްވަމުންާެގންދެިވއިރުާއެމ ޙައުލަކީާާ

 980ޅުަގނޑުާއެފަދަާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެްއވޭވަރުެގާމ ޙައުލެއްނޫނޭ.ާއެކަންާއަ

ާާ ވަނ16ާާާާަދ ޚިލީާކޮމިޓީއަށްާރިޕޯޓްކޮށްާއެކަންތައްތައްާހުށެހުޅުމ ާުގޅިެގން

ެއކަންާ ދަންނަަވއިެގންާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކޮމިޓީންާ ދ ޚިލީާ ރައްޔިތުންެގާ

މަސައްކަތުެގާާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ވަނީާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވ ާ އިތުރަށްާ

ާ ޤ ިއމުކޮށްދެއްވ ފައި.ާ މ ޙައުލެއްާ އަޅުަގނޑުާާރަނަގޅުާ އެހެންވީމަ،ާ

ތ ށިޮގތެްއަގިއެވސްާާ ވަރަށްާ މަސައްކަތުަގިއާ އޭރުަގިއާ އޮތީ،ާ  985ދަންނަވަންާ

ެގންދެީވާ ކުރައްވަުމންާ މަސައްކަތްޕުޅުާ މުޢިއްޒުާ އަޙްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ

މަދުކަމ އެކުަގިއވެސްާާ މުަވްއޒަފުންެގާ ލިބިވަޑައިެގންފައިވ ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

މު ޤައުމުެގާ ޙ ލަތަށްާ ވަރަށްާއޭރުެގާ އެމަސައްކަތްތައްާ ހިންމުކަމަށްޓަކައިާ

ހަމައެއ ެއކުަގިއާާ އަދިާ ެގންދެިވއޭ.ާ ކޮށްދެއްވަމުންާ ފުރިހަމައަށްާ

ފ ހަަގކުރެްއިވާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ  990އެމަސައްކަތްޕުޅުަގއިާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މެދުަގއިާ މުޢިއްޒ ާ އަޙްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛްާ ފަދައިންާ

ާނުއުފެދޭ.ާއެމަނިކުފ ނުެގާޢިލްމީާޤ ބިލުކަމ ާއެކުރައްވ ާާއެްއވެސްާސުވ ލެއް

ޢަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުާާ ޮގތުަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ މަސައްކަތްޕުޅުތައްާ

އެމަނިކުފ ނީ.ާ ބޭފުޅެއްާ ޔަޤީންކުރ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ނެކަންާ

އަޚެްއެގާާ ގ ތްާ ާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  995އެހެންވީމަ،ާ

ިމާޮގ ައޅުަގނޑުާ ޙަިއސިްއޔަތުންވެސްާ މީހެއްެގާ މަސައްކަތްކުރިާ ތުަގއިާ

ދަންނަވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭނުންވަނީާތިާއެންމެާބޭފުޅުންެގެވސްާއިތުބ ރ އިާޔަޤީންކަންާއަލްުއސްތ ޛްާާ

އެމަނި ެއޔަޤީންކަމ ެއކުަގިއާ ދެްއވ ށޭ.ާ މުޢިއްޒަށްާ ކުފ ނުާއަޙްމަދުާ

އޮތްާާ ައޅުަގނޑަށްާ ޔަޤީންކަންާ ފުރިހަމަާ ކުރައްވ ނެކަމުެގާ  1000އެމަސައްކަތްޕުޅުާ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ
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ާާާާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ 9ާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތަށާްާާ އަދިވެސްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާއެދިަވޑަިއެގންފައިާއެބައޮތް.ާައޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަންާައޅު 30ާާަގނޑުމެން

 1005މިނެޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅަށްާމެދުކަނޑ ލުމުެގާކުރިންާމިމައްސަލަާކޮންމެވެސްާާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑުއްވަރީާ ނިންމިދ ނެކަމަށް.ާ ޮގތަކަށްާ

ވިލުފުށީާާ ދޫކޮށްލެއްވީ.ާ ފުރުޞަތުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ޢަލީއަށްާ ވިސ މްާ

ޟްާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ 

ާއަރުވަންާ.

ާ1010 

ާާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ާާިވލުފުށީާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާވަނ220ާާާާަ`.ާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާާާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ނުޖެހޭާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ މިނިވަންާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

ޤ ނޫނު ހުންނ ނެކަމަށްާ އޮތީތީެވާާޖެނެރަލްއެއްާ ކަނޑަައޅ ފައިާ އަސ ސީންާ

މިއަދާުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހޭތީވެާ އެކަންކުރަންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

 1015ާއެކަންާކުރުމަށްާމިތިބީާތައްޔ ރުވެ.ާާ

ާ

މެންބަރުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަންާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ.

ާ

 1020ާމ ބެހޭާނުކުތ ()ނިޒ 

ާ

ހެދިފައިާާނޮޅިވަރަންާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ހުށަހެޅިފައިވ ާާމިއޮންނަނީާ މިހ ރުާ ފަސޭހައަކަށް.ާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާޅެއްާނެތްާ.އިޢުތިރ ޟުކުރަްއވ ާެއއްެވސްާބޭފުނަންފުޅ މެދުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ1025 

ާ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާ

ެގންދ ާ ކުރަމުންާ ެގންދެވޭތޯާ ހަލުވިކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ މިމަސައްކަތްާ

ާާ ަގވ އިދ އި ިއތުރުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަެމއްާމަސައްކަތެއް.ާ މިތަނުަގއިާ ޚިލ ފަށްާ
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 1030މުންާދަނީކީނޫން.ާއިށީދެވަޑައިަގންނަވ ާއިށީދެަވޑަިއަގންނަވ .ާވިލިފުށީާހިނަގ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުަވން.

ާ

ހުށަހެޅިފައާިާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ ކުރިމަްއޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އެހެންކަމުންާ ާއ ދެ،ާ

އަޙްމަދުާާމިއޮތީާާާާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން އަލްއުސްތ ޛުާ ހުންނެިވާ ަމޤ މުަގއިާ އެާ މިހ ރުވެސްާ

 1035މުޢިއްޒުެގާނަންފުޅު.ާވަރަށްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެމަނިކުފ ނަށްާ

ދިއްދޫާާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި.ާ މިތ ާ ތަޢުރީފުކުރުއްވ ާ

ވަރަށްާގ ތްާބޭފުޅަކަށްާާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުެގ

ޮގތަކަށްވެސްާާ ކަހަލަާ އެބަޖެހޭާ ވޯޓުދޭންެވސްާ އެއަށްާ ވ ތީވެާ

ރަނަގޅުކަމެްއާާ މީހ ެގާ ހުރުމަކުންނެއްާ ކައިރީަގއިާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑަކީވެސްާ ނޭނޭގނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެްއާ  1040އަދިާ

ރައްޔިތުންެގ މުޢިއްޒ އެކުަގިއާ މަޖިލީހުަގިއާާާިގނަދުވަސްވަދެންާ ޚ އްޞަާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ިގނަާ ވަރަށްާ މުޢިއްޒުެގާ ވ ތީވެާ މީހަކަށްާ މަސައްކަތްކުރިާ

ރަނަގޅުާާ އޭެގާ ފެނިލެއްިވޮގތަކަށްާ އަތަކަށްާ އަޅައިފިާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޮގތަށްެވސްާާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހުރިާ އޭަގއިާ މަޞްލަޙަތުާ އޮތްވަެވސްާ ޮގތްާ

އަޅުަގނޑަށް ނިންމަވ ކަންާ ފުލުސްާކަންކަންާ މިހ ތަނަށްާ އަދި،ާ އެނޭގ.ާ ާ1045 

އެީއާާ މައްސަލަތަކަކީާ ެއާ މައްސަލަތަްއާ ހުރިާ ފޮނުއްވ ފައިާ އޮފީހުންާ

ސ ބިތުނުކުރެޭވވަރުެގާަމއްސަތަށްކަމަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެާނޫންނަމަާއެފަދަާ

ނޫންކަމަށްާ ޢަދުލުއިންޞ ފުންާ އެންމެާ ހުރީާ ހިންގ ފަިއާ ތަޙްޤީޤުތައްާ

އެފަ ބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރައްވ ތީވެާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭވެސްާ ކަންކަމ ާ ދަާ

 1050ރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއިާއަލުންާއަނބުރ ާއެފަދަާމައްސަލަތައްާފޮނުވ ލ ފައިާ

މިތ ނގައި އެހެންކަުމންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ާހުރިކަންވެސްާ

މުޢިއްޒަކީާާ އަޙްަމދުާ ފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިންާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަރަށް ެއއީާމިކަމަށްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ބޭފުޅެއްކަމަށްާ ޤ ބިލުާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެޮގތަށްާ އޮތީތީވެާ ނަންާ ބޭފުޅެއްެގާ އެންމެާ ކޮންމެހެންާ

މުޢިއްޒުެގާާ ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަނީކީެއއްނޫން.ާ އެހެންާ  1055ތ އީދުކުރަންާ

މިދަންނަވަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ ކަންތައްތަކަކ ާ ފެނިފައިހުރިާ ފަރ ތުންާ
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މިތަނާްާހަ މިދަނީާ ފެނިެގންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެއ އެކުަގއިާ މަާ

ބޮޑުާާ މުޢިއްޒަށ2ާާާްތަމްސީލުކުރަމުންދ ާ އަޙްމަދުާ ހ ދަބޮޑަށްާ ޕ ޓީންާ

ކޮންކަހަލަާާ އަޑީަގިއާ މީެގާ އެހެންވީމ ،ާ މިެގންދަނީ.ާ ތ އީދުކޮށްެގނޭާ

 1060ހެންާކަންތައްތަކެއްތޯާއޮތީ.ާމިއީާައޅުަގނޑުާހިތުަގއިާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާއެ

ކަންތައްތަްއާާ ޤައުުމެގާ މިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ދ ނެ.ާ ނުވެވެސްާ

ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ ރަނަގޅުކުރަންވެެގން.ާ

ނެތްާ ޝައްކެއްާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދޭތެރޭަގއިާ މުސްތަޤިއްލުކަމ ާ

އެބޭފުޅު އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ ދަންނަވަންެވެގންާ ހަމާަާވ ހަކަާ ންނަށްާ

ފަރ ތުންާާ މުޢިްއޒުެގާ އަޙްމަދުާ މިއޮތީާ ޔަޤީންކަމެްއާ  1065ޔަޤީނުންވެސްާ

ފުރިހަމަޮގތުަގިއާާ އެންމެާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ތިމަންނަެގާ ދެއްވ ފަިއ،ާ

ޝަްއކެްއާާ ެއކަަމކަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންކަމުންާ އަދ ކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް.ާ

ދިޔަ ފ އިތުވެާ މިާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ިއންތިޚ ބުތެރޭަގިއާާާާނުކުރަން.ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާކުރިމަތިލެއްވިާބަެއއްާމެންބަރުންެގާމައްޗަށްާނުބަިއާާ

އެބޭފުޅުންާާ ކުރީަގިއާ ދިއުުމެގާ ވޯޓަށްާ ހިންަގއިެގންާ  1070ތަޙްޤީޤެއްާ

އޮފީހުންާ ފުލުސްާ މައްސަލަތަކެއްާ ބަންދުކުރެއްވުމަށްޓަކަިއވެސްާ

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ފޮނުއްވި.ާާތަޙްޤީޤކުރައްވ ފައިާ އޮފީހަށްާ ާ

ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ކުރެްއވީާ އެކަންާ މުޢިްއޒުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބެއްލެވުމަށްފަހުަގިއ.ާއެފަދަާމައްސަލަތަކަކީާެއއީާސ ބިތުާހިފޭނެާރަނަގޅަށްާ

 1075ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިާއޮތްާކަންކަަމށްާނުވ ތީވެާއަލުންާއަނބުރ ާއެމައްސަލަތަްއާާ

ާފޮނުވ ލ ފައިާހުރީ.

ާ

ާވަުގތުާ.ާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާ

ިމާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ އަދި،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ މުޢިއްޒަށްާ އަޙްމަދުާ ައޅުަގނޑުާ  1080ާއެހެންވީމ ،ާ

ވ ހަކަވެސްާާނަންފުޅަށްާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުރިާ ތައްޔ ރަށްާ ވޯޓުދޭންާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަފުޅުތަްއާހަމަާކުރުކޮށްލަދެއްވުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފުރުޞަތުާ ހ މަކުރެްއވުމުެގާ ތ އީދުކުރަްއވ ކަންާ އެދެން.ާ  1085އަޅުަގނޑުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ވޯޓުދެްއވުމުަގއި.ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް

ާ

ހަަމާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަގ ާ މެޑަލްޖެއްސަވަންާާމުޢިއްޒުާ ބައިންދެވުުމަގިއާ  1090ޮގޑީަގިއާ

އެރީާހަމަާމެޑަލްއެއްާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ތީެވާއަޅުަގނޑުެވސްާހިތަށް

މ ބޮޑަށާްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޖަހ ލ ނަމޭ.ާ

ކަމަކުނުދ ނެ.ާ ޯގސްކޮށްލީމަކ ވެސްާ އެާ ފިރުމަފިރުމާ  މިނަންފުޅުަގއިާ

މުޢިއްޒަށް.ާ ވޯޓުލ ދޭނަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އެހެންވެެގންާ އަޅުަގނޑުާ

ފ ހަަގކޮށްލަ އަޅުަގނޑުާ ޯގސްކޮށްާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ހަމަާ ބޭނުންވޭާ  1095ންާ

މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ނަޒަރުަގިއ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިނގ ފައިވ ކަމެއްާ

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ ދައުރުެގާ މިާ މިފަހަރެުގާ އިންތިޚ ބުވުމަށްފަހުާ

ޕްރޮސެކިއުޓްކުރެވުނުާމެންބަރަކީާއަޅުަގނޑު.ާއެހެންމަެވސް،ާކަންހިނގ ދިޔަާާ

ޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާނުވެސްާާޮގތްާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާއެނިގވަާ

 1100ދ ާފޮއްޓަކ ާއަޅުަގނޑ ާދެތެރޭަގއިާދަޢުވ ކޮށްފަިއވަނީާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ދިވެހިާ ކޮންމެާ އަނެްއކ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ފެހިާ މިާ ރ އްޖޭެގާ މިާ

މިހ ރުެގާ ކަންތައްކުރަންވ ހިނދުާ އެްއޮގތަކަށްާ ރައްޔިތަކަށްވެސްާ

ރޯ ކައިރިއަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފޮއްޓެްއެގާ އިލެކްޝަންސްާ ދުވ ލުާ މ ާ

ދިޔައިރުާދަޢުވ ާނުކުރަްއވ ާައޅުަގނޑ ާދޭތެރޭާދަޢުވ ކުރެްއިވކަމީާއަޅުަގނޑުާާ

 1105ާވަރަށްާހައިރ ންވ ާކަމެއްކަުމަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާަމއްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

 1110ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ޯގޅިާާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ނައްޓ ލައިެގންާ މަުގންާ ޯގޅިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މަަގށްާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ ޯގޅީާ އެހެންީވމ ،ާ ާއަޅައިފިކަންނޭނެގ.ާ

ާތެދުކޮށްލުމުެގޮގތުންާ.ާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ާ1115 

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

 1120ާރަންވެސްާއިނޭގތޯ.ާޯގޅިާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާއެނޭގާޯގޅިއ ާމަގ ާަވކިކުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީ

ާާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިދަނީ ދަންނަވ ލިާހަމަާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ޯގޅިައކުން.ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ

މިނިވަންާާ ހެދިފައިވ ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީާ މައިަގނޑުާ

މުއައްސަސ ތަކަށްާބަެއއްާފަހަރުާރައްޔިތުންެގާއިތުބ ރުާެގްއލޭޮގތްާދިމ ވޭ.ާާ

ކޮމިޝަނަށްާމިސ  އިލެކްޝަންސްާ އޮތްާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިންތިޤ ލީާ ލަކަށްާ

ނޫޅޭާ މިރ އްޖެއަކުާ މިހ ރުާ ރައްޔިތަކުާ ދިެވހިާ އެްއވެސްާ  1125އިތުބ ރުކުރ ާ

މުޢިއްޒަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައި.ާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރެްއޭވނެކަމަށް ރަނަގޅަށްާ ެއކަންތައްާ އެބޭފުޅ އަށްާ ވެސްާާތ އީދުކުރަމޭ.ާ

ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޖެހިފައިާއޮންނަާކުންޏެއްެގާވ ހަކަދެްއކުމަކީާާ

އެއީާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާއެބޭފުޅ ާއަބުރަށްާނުވަތަާއެބޭފުޅ އަށްާއިތުބ ރުާާ

ާާ މިފަދަ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަެއއްނޫން.ާ ދައްކ ާ  1130ވަނ2ާާާަާނުކުރަންާ

ޕްރޮސެކިއު ހަމަާ ވިޔަދިނުމަކީާ އިތުބ ރުާކަމެއްާ ޖެނެރަލްއަށްާ ޓަރާ

ދޭތެރޭަގިއާާ ކަންތައްތަކ ާ މިކަހަލަާ ީމެގފަހުންާ ވ ނެތީވެާ ެގއްލޭފަދަކަމަކަށްާ

ރަނަގޅުވ ނެ.ާާ ކަންތައްކުރެްއވުންާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ ފުންކޮށްާ އިތުރަށްާ

ޖެނެރަލްގާެާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ މަްއސަލައިަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ސަބަބަކީާ

އެހެންނަމަވެ އެކިާމުޢިއްޒެއްނޫންާ ތަފ ތުާ މީޑިއ އަށްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ  1135ސްާ

އަދިާާ ޮގތަކަށްާ ެގއްލޭފަދަާ އަބުރުާ އަޅުަގނޑުެގެވސްާ ދައްކ .ާ ވ ހަކަތައްާ

ކަންތަްއާާ ވަނީާ ޮގތަކަށްާ ެގއްލޭފަދަާ މަޞްލަޙަތުާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ
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ާާ އެހެންވީމ ، ނުވުމަށްޓަކަިއ2ާާާާކުރަްއވ ފައި.ާ މިކަމެއްާ ފަހަރަކަށްާ ވަނަާ

ކަން ޔައުިމއްޔ އަށްޓަކައިެވސްާާމިކަހަލަާ ފ ހަަގކުރުމަކީާ ކަންާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާ ފ ހަަގކޮށްލީ.ާ މިާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ  1140މުހިންމުކަމަށްވ ތީާ

ވ ހަކަެވސްާާ ވޯޓުދެއްވ ނެާ ނަމަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ ހިތުންރުހުމުންާ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޢިއްޒަތްާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާާޝުކުރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ާތެރިާ

ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ އެންމެާޖެނެރަލްއެއް މުައއްސަސ އަކީާ އެާ އުފައްދަވ ާ  1145ާޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްާ

ހުންނަވ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެންމެާފަރުދަކުާ އެާ ވ އިރުާ މުއައްސަސ އަކަށްާ މިނިވަންާ

ވ  މުހިންމުާ އެހ ާ ނިންމުންތައްާ ފަރުދަކަށާްާފަރުދެއްކެާ އެންމެާ އެާ އިރުާ

އެންމެންާއިތުބ ރުކުރުމަކީާވަރަށްާމަދުާޙ ލަތެއްަގއިާނޫނީާދިމ ނުވ ނެކަމަށް.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާިމއަދުާމިާފެނިެގންދަނީާއަލްުއސްތ ޛުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުެގާާ

ތ އީދުކުރައްވ ތަން.ާާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޝަޚްޞިއްޔަތަށްާ  1150ނަންފުޅަށ އިާ

ދަންނަ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާއަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ ަވނ223ާާާާަވ ލަންާ

މ އްދ ަގއިާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްއަށްާލިބިވަޑަިއެގންވ ާބ ރުތަކުެގތެރޭަގިއާާ

ކަނޑައަޅުއްަވިއެގންާ އުސޫލުތަކެއްާ ެގންދެވުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ދަޢުވ ާ ޖިނ ޢީާ

ފުރުޞަތާުާ ެގންދެވުަމށްާ ކުރިއަށްާ ދަޢުވ ތައްާ ެއްއޮގތަށްާ އުސޫލުތަކ ާ އެާ

މިއީާާލި އިތުރަށްާ ބ ރުތަކުެގާ ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ާ  1155ބިވަޑަިއަގންނަވައޭ.ާ

ާާ އިޚްތިޔ ރެކޭ. އެޓ ރނ133ާާާީލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ސިޔ ސަތުތަްއާާ ަމއިަގނޑުާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ މިއޮންނަނީާ ޖެނެރަލްއަށްާ

ޖިނ ޢީާ މިއޮންނަނީާ ޖެނެރަލްއަށްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ބ ރު.ާ ާާކަނޑައެޅުުމެގާ

ބ ރު.ާ ކަނޑަެއޅުމުެގާ އުސޫލުތައްާ ެގންުގޅޭނެާ އުފުލުމުަގއިާ ދަޢުވ ތައްާ

ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިުއޓަރާ ޮގތުަގއިާ ލިބިފައިވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ  1160އަޅުަގނޑަށްާ

މައްސަލަތަްއވެސްާާ ފުނިޖެހެމުންދަނީާ މައްސަލަތައްާ ިގނަާ ތަފ ތުާ އޮފީހުަގއިާ

ތަޙްޤީޤުތައްވެާ ިގނައީ.ާ މީހުންެވސްާ ކުށްކުރ ާ ިގނަީއ.ާާިގނައީ.ާ ސްާ

މުވަްއޒަފުންާއެހ ާމަދު.ާލޯޔަރުންާއެހ ާމަދު.ާޕްރޮސެކިއުޓަރުންާއެހ ާމަދު.ާާ

ެއާާ ވ ހަކަައކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެބަހުރޭ.ާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިާ ދަތި.ާ އެހ ާ ޖ ަގާ
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އުސޫލުތަކެްއާާ ޖިނ ޢީާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ  1165ލޯޑްކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ

ާ ނުުގޅޭާ މިހ ރ ާ ދުަވސްވީާ މައްސަލަތަްއާާކަނޑައަޅުްއވަިއެގންާ

ކޮންމެހެނާްާ ހަމަާ ރަނަގޅުާ ފުރ ނަމުންާ ޭއެގތެރެއިންާ އެްއކައިރިކުރަްއވަމުންާ

ދަޢުވ ާާ ނޫނީާ މައްސަލައަކަށްާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާ ދައުވ ކުރަްއވަންާ

ރައްޔިތުންެގާާ ވީނޫންތޯއޭ.ާ ކަނޑައަޅުްއވަންާ ުއސޫލުތަކެއްާ ނުކުރެއްވުުމެގާ

ކޮށްދެވިދ ނެ ުގޅޭޮގތުންާ އެކަމ ާ އެބަހުރި.ާމަޖިލީހަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ ާ1170 

އުސޫލުތަކެްއާާ އެފަދަާ ުގޅިެގންވެސްާ ކޮމިޓީތަކ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ

އަދަދުާާ މައްސަލަތަކުެގާ ކުޑަކުރައްވ ާ ލޯޑްާ އެާ ކަނޑައަޅުްއވަިއެގންާ

ކުރެއްވިދ ނެ.ާާ އެކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ކުރެްއޭވާ މެނޭޖްާ މަދުކުރުއްވ ާ

އޮފީހަ ޖެނެރަލްެގާ ކޮންމާެާޕްރޮސެކިއުޓަރާ ަވންނަާ އެތަނަށްާ ކީާ

ދަޢުވ ާާ މައްސަލަައކަށްާ ކޮންމެާ ވަންނަާ ތަޙްޤީޤު،ާ  1175މައްސަލައަކަށްާ

އުފުލަންޖެހޭާތަނެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަައކީާރައްޔިތުންެގާ

މަޖިލީހ ާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާއޮފީހ ާުގޅިެގންާމިދެންނެވިޮގތަށްާހުރިާާ

މަދުކުރައްާ ކޮންމެހެނާްާމައްސަލަތައްާ ހަމަާ އޭެގއެތެރެއިންާ އޭެގާ ވ ާ

ދަޢުވ ކުރަްއވަންާޖެހިވަޑައިަގންނަވ ާމައްސަލަތަކަށްާނޫނީާދަޢުވ ާނުކުރަްއވ ާާ

މަސްއޫލިއްތަށްވެސްާާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރެގާ ހެއްދެވުމަކީާ  1180ޮގތެއްާ

ދިއްކުރެޭވާާ ބެހޭޮގތުންާ ެއކަމ ާ ައދި،ާ ފެސޭހަފުޅުވަނެކަމަކެކޭ.ާ

މަ ޕްރޮސެކިއުޓަރާާއިނިގލިތަްއވެސްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމެކޭ.ާ ދުވ ނެާ

ފަރުދެއްެގޮގތުަގިއާާ އެންމެާ ހުންނަަވއިާ މަޤ މުަގއިާ މުހިންމުާ މިާ ޖެނަރަލްެގާ

އެާާ ބޭފުޅަކަށްާ އެހެންާ ނޫންާ މުޢިއްޒުާ އަޙްަމދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ ހުންނަވ ާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމަކަށްާ ފުރުއްވޭނެާ މިއަދުާ  1185މަޤ މުާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ވަޢުދުެވެގންާާާ`.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ވެރިކަެމއްކުރުމަށްާ ހެޔޮާ ރަީއސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޑައިެގންނެވިާ

ދިވެހިާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ  1190އަލްފ ޟިންާ

ތުންެގާަމއްޗަށްާޖިނ ޢީާކުށުެގާދަޢުވ ކުރުމުެގާބ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީންާރައްޔި
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ދީފައިވ ާފަރ ތްކަމަށްާފޮނުއްވ ފައިވ ާއަލްއުސްތ ޛުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒަކީާއ ދެާާ

ޑީ.އ ރު.ޕީއ ާާ ޕ ޓީާ ބޮޑުާ އެންމެާ އިނދިކޮޅުާ އޮތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ

ާާ ތ އީދުކުރަްއވ ާބޭފުޅަކަށްާާއަދިާމިނިވަންާބޭފުޅުންނ ާއަދިާޕީ.އޭެގާބޭފުޅުން

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އަޅުަގނޑުާ  1195ވީތީވެާ

މިހ ރާުާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ އެނެގނީާ މީެގންވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވެރިކަންާ ކޮށްެގންާ ނަހަމަޮގތުަގއިާ ބޭނުންާ ޤ ނޫނުެގާ ނުވ ކަންާ ބޭނުމެއްާ

ައޅުަގާާކުރ ކަށެއް. ރައީސް،ާ އެބައޮތްާާޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލެއްާ ނޑުެގާ

2008ާާާާކޮމިޓީއަށް.ާއަޅުަގނޑުެގާފުރަތަމަާސުވ ލަކީާާ ވަނ16ާާާާަވަނަާއަހަރު

އޮތްާ ބަދަލުވުމަކީާ ޙ ލަތުާ މަސައްކަތަކުންާ ކުރިާ މަޖިލީހުަގއިާ  1200ރައްޔިތުންެގާ

ލިޔެ އަލުންާާކަމެކޭ.ާ ޝަރުތުތައްާ ެއކަންާކިއުމުންާ ބެލެވެން.ާ ޖެހޭނޭާ

އެ އެކަންާ އެހ ާނބެލިެގންނޭާ އަޅުަގނޑުމެންޭގނީ.ާ އެއިރުަގިއާާާާލަތުާ ޖެހޭނޭ.ާ

ާާ ކުރެވޭއިރުާޤ ނޫނުާައސ ސީަގއިާނޫނީާާާއްޔަންޢައޮތްާޙ ލަތަށްާވުރެާމިހ ރު

ލިޔެކިއުމުންާ އޮތްތޯާ ބަދަލުވެފައިާ ޙ ލަތްތައްާ ބުނެފަިއވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ

 1205ފެންނަންާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާރިޕޯޓުަގިއާބުނެފަިއވ ާާ

ާއެާލިޔެކިއުމަށްާބަރޯސ ކޮށްާމިއޮތީާޝަރުތުތައްާފުރިހަމަވ ާާޮގތުންާމިހ ރު

މިކަނާްާ ނޫން.ާ ފުރިހަމައެްއާ މިކަންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ .ާ ކަމަށްާ

ޔަޤީންާ އެކަންާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަލުންބަލުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަވ ނީާ

ޔަޤީ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތްކަމެއް.ާ ބަދަލުވުމަކީާ ހ ލަތުާ ންާކުރުމުން.ާ

މީެގާާބެލެވެން ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1210ޖެހޭނެކަމަށްާ

މުޙިންމުާ މަރުޚަލ އަކީާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރުންާ

މަރުޚަލ އެކޭ.ާައޅުަގނޑުާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލަށްާއަލްޢުސްތ ޒުާއަޙްމަދުާާ

ޤ ނޫ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހޮިވއްޖެނަމަާ ާާމުޢިއްޒުާ 223ާާނުައސ ސީެގ

ހަމަތަކ ިއާ އެންމެހ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ެއބަވޭާ ބުނެފަިއާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ނެެގހެއްޓުން.ާާ މިނިވަންކަންާ ޙައްޤުތަކަށްާ ފަރުދުންެގާ އެންމެހ ާ  1215ޤ ނޫނުެގާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކަންބޮޑުވޭާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރޭަގެވސްާޓީ.ީވާާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ކީާ ޚަބަރުަގއިާ ނާްާެގާ ޓީ.ވީާ ފަރ ތުންާ ނިޒ މުެގާ ޝަރުޢީާ

ވެރިންާާ ކަންކަމުެގާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ދަޢުލަތުެގާ ުގޅިެގންާ ކުރިާސުވ ލަކ ާ
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ހި ތަޙްޤީޤެއްާ ކަހަލަާ ކޮންވެސްާ މައްޗަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ގ ާާނޚ ޒިރުކުރަްއވ ާ

ާާ ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ބުނެފައިވ 223ާާާާވަހަކަ.ާ ަގއިާ )ފ(ާ މ އަދ ެގާ  1220ވަނަާ

މިނިާ ދީފަިއވ ާާރައްޔިތުންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަނަކަންާ

ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ނެެގހެއްޓުމަކީެވސްާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ

ތެރެއިންާާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ .1ާާާާވ ޖިބުތަކުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކަމެއްާ

ދަންނަވ ލަންާ އަދިވެސްާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ

 1225ތެރިާރަީއސްާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުރަމޭާައޅުަގނޑުާހިމެނޭާބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތް

އެންމެާ ތިޔަާ ނަންފުޅަކީާ ފޮނުއްވިާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޕ ޓީެގާ

ބޭފުޅޫންނަށްާއިތުބ ރުާހުރިާތިޔަާއެންމެާބޭފުޅުންނަށްާމ ދަމ ވެސްާޖިނ ޢީާ

އެންމެާ ތިޔަާ އެބޭފުޅ އަކީާ ވ ހިނދުާ ބޭފުޅަކަށްާ އުފުލ ނެާ ދައުވ އެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާބޭފުޅުން އެިއާ ވ ކަންާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުރިާ އިތުބ ރުާ ނަށްާ

ބޭނުންވަނާީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ  1230އުފ ކުރ ކަމެކޭ.ާ

ހެޔޮވެރިކަެމއްާ މިއޮތީާ އައިސްފައިާ މިތަނަށްާ މިހ ރުާ މިތަނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ

މައްޗަާ ރައްޔިތުންެގާ ދައުވ ާ ޖިނ ޢީާ ކުރުމަކީާ ވެރިކަންާ ހެޔޮާ ށްާާކުރ ށޭ.ާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ އެކަންކުރުމޭ.ާ ޮގތުަގއިާ ހަމަާ ނުކޮށްާ ނަހަމަޮގތުަގއިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ1235 

ރަީއސްާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރުޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާކޮށްާާ

ޕްރޮސެކިއުޓަާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ބޭނުންވަނީާ ހޮވޮފަިއވ ާާދަންނަވ ލަންާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ރާ

އަލްޢުސްތ ޒުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒަކީާމިނިވަންކަމ އެކުާމުސްތަޤިްއލުކޮށްާއޭނ ެގާާ

އަދ ކުރު ބޭފުޅެއްކަުމެގމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ ދެމިހުންނ ނެާ ޔަޤީންކަންާާާާުމަގއިާ

ައއްޔަންކުރ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަޤ މަށްާ ެއއީާ އެބައޮތޭ.ާ  1240އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

އިާހުންނަންޖެހޭާވަރަށްާމުޙިންމުާސިފައެއްކަންާއަޅުަގނޑުާދެކެމޭ.ާާމީހެއްަގ

ހަމަާއެހެންމެާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރުާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ވިދ ޅުެވއްޖެާާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބެހޭޮގތުންާ މަސަްއކަތްޕުޅ ާ ކޮމިޓީެގާ

ބަން މީހުންާ ދ އިރ ަގއިާ ތަޙްޤީޤުެގާ އެމަނިކުފ ނުާ ދުަގިއާާމިހ ރުާ

ކޯޓުތަކުންާ ދަށުާ ބަެއއްާ މައްސަލ ަގއިާ ކުރުމުެގާ ތަޙްޤީުގާ  1245ބައިތިއްބައިެގންާ
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ެއކަންާ ހައިކޯޓަށްާ މިހ ރުާ އެމަނިކުފ ނުާ ުގޅިެގންާ ނިންމުންތަކ ާ ނިންމ ާ

ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ޤަސްދުކުރައްވ ާ ކުރަންާ އިސްތިއުނ ފްާ

އެ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ މަރުޚަބ ާާބޭނުންވަނީާ ކަމަށްާ

ކޯޓު އެމަނިކުފ ނުާ އެީއާ ކަމެކޭ.ާ މަސައްކަތްތަކ ާާތަކުކިޔަންޖެހޭނެާ ެގާ

ދިވެހިރައްޔިތުންެގާާ މެދުަގއިާ މަސައްކަތ ާ ކޯޓުތަކުެގާ އަދިާ  1250ބެހޭޮގތުންާ

އެންމެާ އޮތްާ ވަޑަިއެގންނެވެންާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ޔަޤީންކަންާ އިތުބ ރ އިާ

އެންމެންވެ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޭގ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާރަނަގޅުާ ވ ންޖެހޭނީާ ސްާ

ރައް ދިވެހިާ ކޯޓުތަކަށްާ ހޯދަިއާޝަރުޢީާ ޔަޤީންކަންާ އިތުބ ރ އިާ ޔިތުންެގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބައެކަށޭ.ާ ބަލައިަގންނަާ ެއކަންާ މަސައްކަތްކުރ ާ ދިނުމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކީަގއިާ ކައިރިވެފަިއވ ތީއ އިާ ކޮޅ ެވސްާ ހުސްަވުގތުާ  1255އަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވ ލަ ކުރުކޮށްާ މިނަމަށްާހަމަާ ައޅުަގނޑުެވސްާ ބޭނުންވަނީާ ންާ

ކޯޓުތަކުެގާާ ދަންނަވ ލިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ތ ޢީދުކުރަމޭ.ާ

މަރުޙަލ ާ މަސައްކަތްތުެގާ ެއކިެއކިާ ކޯޓުތަކުަގއިާ ެއކިެއކިާ މަރުޙަލ ަގއިާ

ކަމ އެކީަގިއާާ އިންސ ފުވެރިާ މީހުންާ ބަންދުކުރެވޭާ ތަޙްޤީޤަށްާ އެބަހުރި.ާ

 1260ކަންތަްއތައްާކުރުމަށްާބ ރުއެޅުމުެގާޮގތުންާޝަރުޢީާާާއެމީހުންނ ާދޭތެރޭަގއިާ

ކޯޓުތަކަށްާިމވަނީާދައުރެއްާދީފައި.ާެއާދައުރުާހަނިކުރުންާެއއީާހަޤީޤަތުަގިއާާ

ކުރިައށްާާ ބަލައިަގނެާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ އެްއވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންީވމަ،ާ ނުދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ދ ންޖެހޭނެކަމެއްާ

ާާޕްރޮސެ ދުާކުރ ާވ ހަކަާމިހުށަހެޅިފައިވ ާނަންފުޅަށްާތ ޢީކިއުޓަރާޖެނެރަލަށް

ޝުކުރިއްޔ ާ. ކުރުކޮށްލ ނަންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ  1265ާދަންނަވަމުންާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާިމހ ރުާހުސްވަުގތުކޮޅ ާހަމައަށްާއ ދެވުނުާއިރު،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެމންބަރ5ާާައިތުރުާާ އެދިވަޑައިެގންފަިއާކުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަކަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ މ30ާާާާިއެބައޮތް.ާ ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ 5ާމިނެޓްެގާ

ރިޕޯޓ ާާ ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ ޭއެގފަހުންާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ  1270ބޭފުޅުންނަށްާ

ވޯޓަކަށްދަންނަވ ލަންބެހޭޮގތުން ނިންމުމަށްާ ޮގތެއްާ ާާ ޤަސްދުކުރަނީ.ާާ
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ފެށިެގ މިހިސ ބުންާ ާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ 30ާންާ މިނެޓްެގާާ

ާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާނަގ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 1275ާ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ

ފަހުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާާމިނެޓްެގާހުސްވަުގތުކޮޅަށ30ާާް`.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިެގ މިހ ރުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ންދަނީާފަށައިެގންާ

ޤ ނޫނު ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވ ޮގތުެގމަތީނ221ާާާާްއަސ ސީެގ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

ހޮއްވެިވާާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ނަންފުޅުާ ޖެނެރަލްެގާ  1280ޕްރޮސެކިއުޓަރާ

ވ ހަކަދައްކަމުން.ާާ ބެހޭޮގތުންާ އެއ އިާ ހުށަހެޅުއްީވމަާ ރިޕޯޓްާ ކޮމިޓީެގާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންާއަލުންާމަސަްއކަތްާފަށައިެގންާކުރި 11:00ާާއަށްާެގންދ އިރު

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިނަގމުންދ ާވ ހަކަާ ފެށިެގންާ ދެާކޮމިޓީއެްއާ މަޖިލީހުެގާ ަގއިާ

މެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާޤައުމީާތަރަްއޤީެގާކޮމިޓީއ ިއާާ

ެއބަާާ ފެށިެގންާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ ދެާ މިާ ކޮމިޓީ،ާ  1285މ ލިއްޔަތުާ

ޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާާހިނަގމުންާދޭ.ާއަޅުަގނ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ .

ާ

މަޤ މަށާްާާގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޕީ.ޖޭެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ާާާާއިބްރ ހީމްާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: މިއަލްއުސްތ ޛް ނަންފުޅުާ މުޢިއްޒުެގާ ހުށަހެޅިެގންާއަޙްމަދުެގާ  1290މަޖިލީހަށްާ

ވ ހަކަާދެކެވެމުންދ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުާހިތުންާާއެމަނިކުފ ނ އިާބެހޭޮގތުންާ

ކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ދަންނަވ ލުމަކީާ އެްއޗެްއާ ކޮންމެވެސްާ

ކަމެއްކަމަށްާދެކޭތީވެާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާެއދިާދަންނަވ ލީ.ާ

އަޙްމަދުާ އަލްުއސްތ ޛްާ ވަރަށްާާާއ ދެ،ާ މަޤ މަށްާ ޕީ.ޖީއެްއެގާ މުޢިއްޒަކީާ

 1295އެކަށީެގންވ ާބޭފުޅެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާމިހެންާމިދެންނެވީާ

އެމަނިކުފ ނުާޤ ނޫނީޮގތުންާމަތީާތަޢުލީމުާޙ ސިލުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއިާއޭ.ޖީާ

އޭ.ޖީާާ އޭރުާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ ދުވަހުާ ިގނަާ ވަރަށްާ އޮފީހުަގއިާ

ެގންދ އިރު.ާއޭެގއިތުރުންާއޮ ހިނަގމުންާ ޖިނ ޢީާމައްސަލަތައްވެސްާ ފީހުަގއިާ
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ވަނަާއަހަރުެގާމިހ ރުާމިކޯޓުާސިސްޓަމްާބަދަލުެވެގންާއަިއއިރުަގިއ1997ާާާާ

 1300ޖިނ ޢީާކޯޓުާއުފެދިެގންާއެންެމާފުރަތަމަާޖިނ ޢީާކޯޓުެގާއިސްާޤ ޟީއަކަށްާާ

އިާ ދުވަހެްއވަންދެންާ އެތައްާ ވެަވޑަިއެގންާ ޤ ޟީއެްއާާއެމަނިކުފ ނުާ ސްާ

މިއަލަށާްާ ެއއަށްފަހުާ ަމސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ ކޯޓުަގއިާ ޖިނ ޢީާ ޮގތުަގއިާ

ޢަމަލުކުރަންާފެށުނުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާއެންމެާފުރަތަމަާޕީ.ޖީއެއްެގާާ

މަތީާާ ވަރަށްާ ދައުރުަގިއާ ކުރީެގާ ިމމަޖިލީހުެގާ އެމަނިކުފ ނުާ މަޤ މުވެސްާ

ހޮވިފަިއވުމ އެކުަގ މަސައްކަތްޕުޅުާާއަޣްލަބަޔަތަކުންާ އެމަނިކުފ ނުެގާ  1305އިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކުރައްވ ފައިވ ކަންާ އެދެވޭޮގތެްއަގއިާ އައިއިރުަގއިާ މިހ ތަނަށްާ

ވަކ ލ ތުކުރ ާާ ކޯޓުތަކުަގއިާ ޝަރުޢީާ ދެންާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ދަތިތައްާ ދިމ ވ ާ ތެރޭަގއިާ ކޯޓުެގާ ވ ތީވެާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ މީހެއްެގާ

ވަރަށް ފަހަރެއްަގއިެވސްާާާާއަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ

 1310ކޯޓުތެރޭަގއިާއެދިމ ވ ާދަތިތަކަކީާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވ ނަންާެއއީާުއސްތ ޛްާާ

އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަކެއްކަމަކަށް.ާ ދިމ ވ ާ ސަބަބުންާ މުޢިއްޒުެގާ އަޙްމަދުާ

ތ އީދު ނަންފުޅަށްާ މުޢިއްޒުެގާ އަޙްމަދުާ އުސްތ ޛްާ ކުރެޭވާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމިފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ފުރުޞަތަކަށްާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ1315 

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު މިމަޖިލީހުއެދި މީހަކުާ ކަމަށްާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ނާްާމިދަންނަވ ލީާ

އެއްޗެްއާާ ުގޅޭޮގތުންާ ރިޕޯޓ އިާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ ބެހޭޮގތުންާ ރުހުންދިނުމ ާ

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާމިއެދުނީާ ފަހަރެްއަގިއވެސްާ ދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި.ާ

ވޯޓުދޭާ މުޢިއްޒަށްާ ައޅުަގނޑުާ ވީތީާ ރައްޓިްއސަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ މުޢިއްޒަކީާ

ޤަބޫލު އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ މިމަޖިލީހަށާްާވ ހަކަާ  1320ކުރ ޮގތުަގިއާ

ކޮމިޓީންާ ނެންެގވިާ ދިރ ސ ކުރަްއވަންާ އެނަންފުޅުާ މިމަޖިލީހުންާ ހުށަހެޅިާ

މުޢިއްޒުާ އެމަޤ މަށްާ ބެއްލެވުމަށްފަހުަގއިާ މިންަގނޑުތަކުންާ ބައްލަވަންވީާ

އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭާ އެކަމ ާ ފ ހަަގކުރައްވ ފައިވ ތީާ އެރިޕޯޓްަގއިާ ޤ ބިލުކަމަށްާ

ާާ ނުކުރަން. ދޭތެރޭަގއިާާޝައްކެއްާ ޤ ބިލުކަމ ާ ޢިލްމީާ ތަޖުރިބ އ އިާ ޤ ނޫނީާ

މީެގކުރިންެވސްާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަން.ާ ޝައްކެއްާ  1325އަޅުަގނޑުާ
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އަދިާާ ެގންދަވ ާ ފުރުްއވަމުންާ އެމަޤ މުާ ދެއްވ ާ ރުހުންާ މިމަޖިލީހުންާ

މިމަޖިލީހުަގއިާ އެނަންފުޅަށްާ ހުށަހެޅިާ އެނަންފުޅުާ މިމަޖިލީހަށްާ މިއަދުވެސްާ

ާާ ދެންާރުހުން ކުރުކޮށްލ ާ އެކަންާ ބަޙުސްަގއިާ މިދ ާ ކުރަމުންާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ

ފެށުންާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިއުމަށްޓަކަިއާ ައއިޓަމަށްާ އޮތްާ

އެވ ހަކަވެސްާާ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުކަމަށްާ  1330އެންމެާ

އޮތްާ ރުހުންާ އަޅުަގނޑުެގާ މުޢިއްޒަށްާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ާާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާ.

ާ

ރައީސް.ާާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޫގފ ނއު ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާ.`ާ

ާާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމް ޕްރޮސެކިއުޓަރާާއަލްއުސްތ ޛްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޢިއްޒުާ  1335އަޙްމަދުާ

އަޅުަގާނ މަޤ މަށްާއިންތިޚ ބުކުރުމުަގއިާ ތ އީދާުާޖެނެރަލްކަމުެގާ ފުރިހަމަާ ޑުެގާ

އޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަނީ.ާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާެއނޭގާބޭފުޅެްއާާ

ފަރ ތްޕުޅުންވެސްާާ ބޭފުޅުންެގާ އިތުބ ރުކުރ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ

އޭނ ާ ޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ެއވ ހަކަާ ބޭފުޅެްއވީމަާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ތިއްބަވާ  ބޭފުޅުންާ އެބޭފުޅުންނަށްާދެނެވަޑައިނުަގންނަވ ާ ވ ނަމަާ  1340ކަމުަގއިާ

ވިޔަސްވެސްާާ ވަޒީފ ެއއްކަުމަގިއާ ކޮންމެާ ޮގތުން.ާ އެރުވުމުެގާ މިމަޢުލޫމ ތުާ

މަޤ މުތަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ ބޮޑެތިާ މިކަހަލަާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ

އަންނަންޖެހޭނީާކަމަށްާޤ ބިލުާމީހުން.ާއޭެގާމ ނަައކީާޢިލްމީޮގތުންާއޭނައަކީާާ

ވ ންޖެހޭ ބޭފުޅަކަށްާ ހުރިާމޮޅުާ އިތުބ ރުާ އޭނ އަކީާ ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ ނެ.ާ

އަލްއުސްތ ޛްާާ ބަލ އިރުާ ކަންތަކަށްާ ދެާ މިާ ދެންާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ  1345މީހަކަށްާ

ހަމައެހެންމާެާ ބޭފުޅެއް.ާ ފުންނ ބުއުސްާ ޮގތުންާ ތަޢުލީމީާ މުޢިއްޒަކީާ އަޙްމަދުާ

ތަޖުރިބ ަގިއވެސްާާ އަިމއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ ފަރ ތުންވެސްާ ބޭފުޅުންެގާ ހުރިހ ާ

މީހުންެގާއެބޭ މ ނަައކީާ ޭއެގާ ބޭފުޅެއް.ާ ޢަދްލުެވރިާ ވަރަށްާ ފުޅ ައކީާ

ޮގތަކަށްާއޮޑިާދީލައެއްާނުލ ނެ.ާ ރިޝްވަތަކަށްާނުހެއްލޭނެ.ާމީހުންާބުނ ހާ 

ތަޢުލީމީާ ެއންމެ،ާ އަދ ކުރުމުެގާ ަވޒީފ ެއއްާ ބޮޑުާ މުސްތަޤިއްލުާ  1350މިކަހަލަާ

މުހިންމުާ އެންމެާ ދެންާ އިތުރުންާ މީހަކަށްވުުމެގާ ޤ ބިލުާ ާާޮގތުންާ

ކަމަކަމަށްވ ންޖެހެނީާއިތުބ ރުާހުރިާމީހަކަށްވުން.ާެއއީާބޮޑެތިާވަޒީފ ތަކުަގިއާާ



 51 

ފަސޭހައިންާ ވަރަށްާ ވެއްޖިއްޔ ާ ދީލ ލަންާ އޮޑީާ ބުނ ހ ޮގތަކުންާ މީހުންާ

މައްސަލަތަކުެގާާ ޖިނ ޢީާ ރ އްޖޭެގާ ހިނަގއިދ ނެ.ާ ކަހ ލައިެގންާ ޢަދްލުންާ

އަޅުަގނޑު ވ ހަކަާ ބޭފުޅެއްެގާ ހުންނަވ ާ މިދައްކަނީ.ާދަޢުވ ކުރަންާ  1355މެންާ

ނުވަތަާާ ޢަދްލުވެރިާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ މިއީާ ބޭފުޅަކީާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ

ފުރިހަމަވ ާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ިއންޓަރްގރިޓީާ މިކިޔ ާ އިނިގރޭސިބަހުންާ

މީހެއްކަމުަގއިާވ ންޖެހޭތީާއެކަންާއެބޭފުޅ ެގާކިބަިއަގއިާހުރިާވ ހަކަާއެހެންާ

ޓަކައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަނީ.ާއަދިާމީަގިއާާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްާ

 1360ާއެބޭފުޅ އަށްާވޯޓުދެްއވުމަށްވެސްާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިފުރުޞަތެއްާާާމަށްޗަްނގޯޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ

ާާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދީާ ާާމިހޯދ ލީ ާމުޢިއްޒަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާގ ތުންާާއަލްއުސްތ ޛްާއަޙްމަދު

ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެްއާދަންނަާ ހަމަާ އެބޭފުޅ ައކީވެސްާ ައޅުަގނޑ ާ ބޭފުޅަކަށްވެފައިާ

އިތުރަށްާާ ެއވ ހަކަާ ބަޔަކަށްވ އިރުާ މަސަްއކަތްކުރ ާ  1365ޕްރޮޝަނެއްަގއިާ

އެބޭފުޅ ެގާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގިއާ ވަރަށްާ މިމަޖިލީހުަގިއާ ދައްކ ކަށްނޫން.ާ

ލުކަމ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދެކެިވއްޖެ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ބި

މަޤ މުތަކަށާްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ފަދަާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ މިރ އްޖޭަގއިާ

ޢައްޔަންކުރ ާާ މަޤ މުތަކަށްާ އެފަދަާ އެއީާ މަދޭ.ާ މީހުންާ ޢައްޔަންކުރ ނެާ

 1370ދިާތަޢުމީލީާޮގތުންާމީހުންނަކީާތަޖުރިބ ވެސްާހުންނަންޖެހޭާމީހުންނަށްވޭ.ާއަ

ޢ ންމުންެގާ އޭނަައކީާ އިތުރަށްާ އަދިާ ބަޔަކަށްޭވާ ހުންނަާ ފެންވަރެއްާ އެފަދަާ

އަދިާ އިތުބ ރުކުރ ާ ދޭތެރޭަގއިާ އެމީހަކ ާ ވ ހަކަދަްއކ ިއރުާ މީހުންާ ތެރޭަގއިާ

ވ ންޖެހޭ.ާ މީހެއްކަމަށްެވސްާ ކުރ ނެާ ކަންތައްތައްާ ނުޖެހިާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ

ރަ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މުޤައްރިރުާއ ދެ،ާ ކޮމިޓީެގާ ނަގޅުާ

 1375ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާއަލިއަޅުވ ލަްއވައިފިާމިދޭތެރެއިންާހަމަާމިފަދަާޤ ބިލާުާ

ވ ހަކަތަކެްއާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ ޢ ންމުންެގާ ބެހޭޮގތުންާ ބޭފުޅަކ ާ

ދެކެިވެގންާހިނގައްޖެ،ާމައްސަލަތައްާފުނިޖެހިފައިާހުރިާވ ހަކައ އިާއެފަދަާ

އެހެން މިމަޤ މާުާވ ހަކަތައް.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެބޭފުޅ އަށްާ ެއއީާ ިވޔަސްާ

ޙަވ ލުކުރިއިރުާއެބޭފުޅ ެގާއެއޮފީހުަގއިާތޮށްޖެހިފައިާހުރިާމައްސަލަތަކެއްކަންާާ
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ޕްރޮސެކިއުޓަރާާ އަދިާ ހިނަގއްޖެާ ހ މަވެެގންާ މިހ ރުާ  1380އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަކަށްާާޖެނެރަލްވެސްާމީޑިއ ެގާފަރ ތުންާއެކަންާހ މަކޮށްދެްއވައިފި.ާދެވަނަކަ

ޤ ބިލާުާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޅެނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ

އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަވ ލުކުރ އިރުާ މަސައްކަތްތަްއާ ބޭފުޅުންނ ާ

ފަސޭހަޮގތެްއަގިއާާ ެއކަންތައްތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭާ

ހަމާަާއެމަސައްކަތްޕުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާކަހަލަާމ ޙައުލެއްވެސް  1385.ާމިހ ރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާކުރީަގިއެވސްާހަމަާމަސައްކަތްކުރިާޤ ނޫނުތަކ ާއެްއޗެހިާ

އަޔަކަސްާާ މ އްދ ެއްއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދެންާ އެބައޮތް.ާ އެޮގތަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ޢަދްލުާ ޖިނ ޢީާ މަސައްކަތް،ާ ކުރެވެންޖެހޭާ އޭެގތެރެއިންާ

ކަންތައްތަ ނޫނީާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ މުޅިނާްާއެނުލިބޭނެާ ހަމަޖެހިެގންާ އްާ

ކުށްވެރިންާާ ކޯޓުތައްެވސްާ ެއހެންކަމަށްވ އިރުާ އެހެންވީމަ،ާ  1390ހުރީކީއެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ އެކަމ ާ ރައްޔިތުންާ އެދޫނުކޮށްލަްއވ ާ

ރައްޔިތުންެގާވަކީލުންނަށްާވ ިއރުާއަބަދުާއައިސްާއަޅުަގނޑުެމންާކައިރީަގިއާާ

ޮގތަކަށްާއެކަންާކުރެްއވުމަކީާަވރަށްާބޭނުންތެރިާއެޝަކުވ ާނުކުރ ނެާކަހަލަާާ

ހަމަޮގތުަގިއާާ ޭއެގާ ބ ރުތައްާ އެލިބިފައިވ ާ ކޯޓުތަކަށްާ ކަމެކޭ.ާ

 1395ބޭނުންކުރެއްވުމަކީާމިކަހަލަާަވުގތެްއަގއިާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިހެންާ މިދަންނަވ ލަނީާ ާ މިހެންާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާ ހަމަާ

ާމަޤ މަށް ދައްކ ފަިއާާާ ވ ހަކަެއއްާ ހުރިހ ާ ޤ ބިލުވ ހަކައ އިާ އެބޭފުޅުންާ

ޕްރޮސެކިއުޓަރާާ ތެރޭަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ ދޫކޮށްލ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނ ޤ ބިލުކަމުންނާޭާ ހެދިެގންނޭާނުވަތަާއެބޭފުޅ ެގާ ޖެނެރަލްެގާމަސައްކަތްޕުޅ ާ

އެހެ ހުންނަނީ.ާ ދޫވެފައިާ މީހުންާ ކޮށްފައިވ ާ ކުށްތައްާ ބޮޑެތިާ  1400ންާޖިނ ޢީާ

ެއކަންާ ޯވޓުދީެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެވަނަފަހަރަށްވެސްާ ޮގތަކަށްާ ހީވ ކަހަލަާ

ކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާރައްޔިތުންާއެކަމ ާހިތްހަމަނުޖެހިެގންާއެވ ހަކަދައްކ ނެތީ.ާާ

ވަރަށްވުރެާާ އެކުރަްއވ ާ މިހ ރުާ އެބޭފުޅުންެގާ ކޯޓުތަކުންެވސްާ

ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ރައްޔިތުންާާޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ

ހަމަގައިމުންވެސްާާ ވ ހަކަދައްކ ކަންާ މިހ ރުާ  1405ކަންބޮޑުެވެގންާ

ވަކިވުމަކީެއްއާާ ބ ރުތައްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ
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ެއްއޮގތަކަށްވެސްާާ އެކަންާ ކަންތައްތަްއާާރައްޔިތުންނަށްާ ވިސްނުމެއްނެތިާ

ޢަދުލު އެާ އެބޭފުޅުންެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިންޞ ފުެގާާކުރެްއވުމެއްނޫން.ާ

ނިޒ މުެގާތެރެއިންާޢަދުލުވެރިާނިންމުންތަކެއްާއެބަާއަންނަކަންާޤަބޫލުކުރެވޭާ

 1410ަގނޑުެގާތ އީދުާއަޙްމަދުާކަހަލަޮގތަކަށްާއެކަންާކުރެްއުވން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުާ

އިށީނމުޢިއް އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ އޮތްާ ދެލ ނަން.ާޒަށްާ

ާފުރުޞަތަށް.ާާާރިާރަީއސްާދެއްވިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ
ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާާފޭދޫާދ އިރ ެގާއަލްޙ ންާފަހުމީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުހިންމުކަމުނާްާމިފުރުޞަތައްާ ވ ހަކައިެގާ މިދެކެވެންދ ާ  1415މިއެދުނީާ

އަޅު މިމަޤ މ އިާާރިކޯޑަށްޓަކައިާ ވިސްނުންވެސްާ މިމަޤ މުާަގނޑުެގާ އަދިާ

އޮތްާާއަޅުަގނޑުމެ ފ ސްކުރައްވ ފައިާ މިކޮމިޓީންާ މިހ ރުާ ޙަވ ލުކުރުމަށްާ ންާ

އަލްއުސްތ ޛުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުއ ާބެހޭޮގތުންާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލުމަށްޓަކަިއ.ާާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ

ބަޔ ންާ ާާކަނޑައެޅިާ ޖެނަެވެގންވ  ޕްރޮސިކިއުޓަރާ މަޤ މަކީާޮގތުަގއިާ  1420ރަލްެގާ

މިނިވަ ވަރަށްާ ޒިންމ ބޮޑުާ މަސްޢޫލިއްޔަތ އިާ މުސްތަޤިއްލުާވަރަށްާ ންާ

ޮގތުަގިއާހިންަގންޖެހޭާމުޢައްސަސ އެއް.ާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާާމުޢައްސަސ ެއއް

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއޮތީާ ނަންާ މުޢިއްޒުެގާ އަޙްމަދުާ އަލްުއސްތ ޛުާ މިއަދުާ

އިވެ ކޮމިޓީންާ ޢައްޔަންކުރިާ ބައްލަވަންޖެހޭާމިމަޖިލީހުންާ ލުއޭޓްކުރައްވ ާ

ެއާާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ސްކުރައްވ ފަިއ.ާ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ  1425ކަންތައްތަކަށްާ

.ާއެހެންނަމަެވސް،ާައޅުަގނޑުާާނިންމެވުމަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާއިޚްތިރ މްކުރަން

ފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިމަޤ މުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ ިއާމި

ބޮޑު ާާޒިންމ ތަކުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އ223ާާާްކަންާ ބަލ ލުމުނާްާވަނަާ ދ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއުންމީދުކުރަމޭާމިމަޖިލީހުންާފ ސްވެެގންާއެނެގންާއޮންނ ތީ.ާާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލިބިެގންާ ރުހުންާ  1430މިމަޖިލީހުެގާ

ޢައް މުޢިްއޒުާ އަޙްމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ މަޤ މަށްާ ޔަންާާޖެނަރަލްެގާ

އެމަނިކުފ ކުރެްއވުމަށްފަ އުންމީދުކުރ ާާހުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަރ ތުންާ ނުެގާ

ބަޔ ންެވެގންވ ާާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ައޅުަގނޑުެމންެގާ އަދިާ ފަދަޮގތަކަށްާ

ެގންދަ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްޕުޅުާ މިޮގތުެގމަތީންާ މަސައްކަތަކީާާވ ނެކަމަށް.ާ



 54 

ެގން ކުރިއަށްާ މިނިވަންކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ހީވ ިގކަމ ެއކުާ  1435ދަންޖެހޭާވަރަށްާ

މަސައްކަތެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖިނ އީާޢަދުލުެގާނިޒ މްާޙަރުދަނ ކުރުމ އިާއަދިާާ

ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ ޭއެގާ ކަންތައްތައްާ ޖިނ އީާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނަރަލްެގާމަޤ މުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ދިވެހިރ އްޖެާއަދ ކުރަންޖެހޭކަންާ މިހ ރުާ އެބައިނޭގ.ާ ށްާ

ކަމަށްވ ތީާާ ފައްތަރެއްަގއިާ އެހެންކަހަލަާ ވަރަށްާ ސިޔ ސީޮގތުންާ  1440މިއޮތީާ

ދައުލަތުެގާާ އެބަޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަންާ ކިތަންމ3ާާާެއަޅުަގނޑުމެންާ ބ ރުާ

ފުރިހަމައަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާވަކިކުރެވިފައިާއޮތްކަމަށްިވޔަސްާެއއްބ ރުންާ

ފޯރުވުުމެގާމަސައްކަތްތައްާހިނަގމުންދ ނެކަން.ާއެީއާާާާއަނެއްާބ ރަށްާނުފޫޒު

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ މަސްރަޙުެގާ ސިޔ ސީާ ދުނިޔޭެގާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާާ ާ އެދޭޮގތަކީވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ހިތްއޮތީާ  1445ޤަބޫލުކުރ ާ

އަޅުަގ ފަރ ތުންާ ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހާުާާނޖެނަރަލްެގާ ނިންމ ާ މިކަންާ ޑުމެންާ

ސި ޕޮލިޓިކަލްާއެްއވެސްާ އެްއވެސްކަހަލަާ ނުފޫޒެއްނެތިާ ޔ ސީާ

ކަނޑައެޅިފަިއވ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނުދެއްވ ާ ޖ ަގާ ޕްރޮސިކިއުޝަނަކަށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އަދިާ ޙައްޤަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ

ކުށްތަކުެގާާ ޖިނ އީާ ޮގތުެގމަތީންާ ބަޔ ންކުރެވިެގންވ ާ  1450ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ހޭާފަރ ތްތަކ މެދުާދަޢުވ ާކޮށްދެްއވ ާެއކަންތައްތައްާކުރިައށްާާއަދަބުާލިބެންޖެ

ވ ހަކަާާ އުންމީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާާެގންދ ނެކަމަށްާ ދަންނަވ ލ ން.ާ

ާާ ހުންނެވީާހަމައެއ ެއކު، މިހ ރުެވސްާ މަޤ މުަގއިާ ޖެނަރަލްެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ

ބެލިބެލުމު އަޅުަގނޑުާ މުޢިްއޒުކަމަށްވ ތިާ އަޙްމަދުާ އަދިާއަލްއުސްތ ޛުާ ންާ

ތަޙްޤީޤުކުރަްއވ ާާ ޕޮލިހުންާ މިހ ރުވެސްާ ކުރުމުންާ ދިރ ސ ކުރިާ  1455އަޅުަގނޑުާ

ވަރަށްިގނަާާ ފޮނުވިފައިހުރިާ ާ އޮފީހަށްާ ޖެނަރަލްެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ

އެމަ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ބ ރުމިނުަގިއާއްސަލަތަކެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ މަސައްލަތައްާ

ކޯޓުތަ ބ ރުމިނުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ނުދ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާކަށްާ ކަންެވސްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާމި އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ފުރުޞަތުަގއިާ

ބޭފުޅަކ މެދުާ އޮތްާ ރުހުންާ މަޤ މުަގއިާ ނުަވތަާ ބޭފުޅަކ މެދުާ  1460ހަމައެކަނިާ

ޚުޝ މަދުާކުރުމަށްވުރެންާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާމިހިރާަާ
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ާމިހިރަ އެހެންވީާ މިކަންތައްތަކަށް.ާ އަޅުަގމ ،ާ ނޑުާާފުރުޞަތުަގިއާ

މިާ ބޭނުންވަނީާ މިާދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ މަޤ މުެގާ

ލޯމަތީަގިއާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޙ ލަތްތައްވެސްާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ޙަވ ލުކުރަނީާ

ޙ ލަތުގައޭ އަޙްމަދުާާާާ.ހުރިާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ  1465އަދިާ

ފަދަ ވިދ ޅުވިާ ޖެނަރަލްެގާދީދީވެސްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ މިހ ރުާ މިއީާ އިންާ

ކޮށްދެްއވ ާާ މުޢިްއޒުާ އަޙްމަދުާ ައލްއުސްތ ޛުާ ހުންނަވަިއެގންާ މަޤ މުަގއިާ

ޤަބޫލުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ޚިދުމަތްތަކެއް.ާ ރަނަގޅުާ ޚިދުމަތްތަކަކީާ

ޢައްޔަންކުރައްވ ފައިެވސްާާ ނ އިބަކުާ މަޤ މަށްާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރަމު.ާ

މިހ ރުާހުރުމ އެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށްާ ހުންނަަވއިެގންވިޔަސްާ ނ އިބަކުާ  1470ކުާ

ދެ ސަމ ލުކަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްވުރެންާ ކުރިއަށްާދެއްވ ާ އްވަިއެގންާ

މިމަޖިލީހުެގާެގންދ ނެކަމަށް ހަމަާ ވ ހަކަާ އުންމީދުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ

ރިކޯޑަ ދަންނަވ ލީމުޔައުމިްއޔ ެގާ ައޅުަގނޑުާ ދެށްޓަކައިާ ހަމައެއ ެއކު،ާ ންާ.ާ

އޮފީހުަގިއާާ ޖެނަރަލްެގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

 1475ާޓަރާޖެނަރަލްާމަޤ މުން....ޕްރޮސިކިއު

ާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ
ާ

 1480ާޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިބިެގންވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްާާވަކިކުރުުމެގާބ ރުެވސްާފޭދޫާދ އިރ ެގާއަލްޙ ންާފަހުމީާ

ާާާާމިާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ދ ނަމޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ ާާޢައްޔަންކުރ ާ ާާއަދި ާާމިދޭާރުހުމުން

ފ ރަވެރިކަމ ެއކުާާ ވަރަށްާ ރައްކ ތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ފަދައިންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދ ތޯާ އަދ ކުރުމުންާ ފުރިހަމަައށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ

ނަވ ލުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާާންބަލަމުންާެގންދ ނަމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިވ ހަކަާދަ

ސިޔ ސީާާމި މިރ އްޖޭެގާ އުންމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދީ.ާ  1485ފުރުޞަތުާ

މުސްތަޤި މިނިވަންާ އެްއކިބ ވެާ ކަންތަްއތަކުންާ ހިނގ ާ އްލުާމަސްރަހުަގއިާ

މި ޝުކުރިއްޔ ާާމުޢައްސަސ ެއއްޮގތުަގއިާ ދެމިެގންދ ނެކަމަށްާ ުމޢައްސަސ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.
ާ



 56 

ދަށުންާާހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުންާވ  ައިއޓަމްެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1490ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހުރިހ ާ ތިއްބެިވާ އެދިަވޑަިއެގންފައިާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ

މިހ ރުާާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާނިމުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ އެދެނީާ އަރިހުންާ 5ާއަމީންޢ ންމުާ ރަނަގބީލުާާމިނެޓްާ ެގާ

ކުރިންާާ ދެންނެުވމުެގާ ވޯޓަށްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް.ާ

 1495ާޖަހަންޖެހޭާރަނަގބީލު.

ާ

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ވޯޓަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ ން.ާ ކުރިއަށްާ ވޯޓ ިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއާދަންނަވ ލުމުެގާ  1500ެގާ

ބޭފުޅަކުާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ާާޢައްޔަން ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިނަގ 221ާާާކުރުމަށްާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ ފ ސްވެއްޖެކަމަށްާ ނަންފުޅުާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ވޯޓުަގއިާ

ލަބިްއޔަތުންާފ ސްވުމުން.ާާޣްބުނެފައިވަނީާމަޖިލީހުެގާޖުމްލަާމެންބަރުންެގާއަ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ފައިާ މިވ ހަކަާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ  1505ހަމައެކަނިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަތިނ221ާާާާްމިދަންނަވ ލަނީާ ޮގތުެގާ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

ާާ ަމޤ މަށް ޖެނެރަލްެގާ ރައްޔިތުންެގާާޢައްޔަންޕްރޮސެކިއުޓަރާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ

ރައީސުލްޖުމް މައްޗަންޮގޅިާާމަޖިލީހަށްާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ހޫރިއްޔ ާ

ޖެނެރަލްގާެާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ މުޢިއްޒުާ ައޙްމަދުާ އަލްޢުސްތ ޒުާ ޑޯންޝައިންާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ހަމަޖެއްސުމ ާ  1510މަޤ މަށްާ

ާާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުން.
ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 1515ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާާބަރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެން
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ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 71ާ1520ާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

71ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  1525އަދަދުާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ 

39ާާ .ާއެހެންކަމުންާވޯޓުަގިއާބަިއވެރިެވާަވޑަިއެގންނެވިާހުރިހ 71ާ.ާޖުމްލަ

ވަނަާމ އްދ ަގިއވ ާޮގތުެގ221ާާާާއަސ ސީެގާާންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާޤ ނޫނޫމެ

ާ މަޤ މަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ކުރުމަށްޓަކަިއާާޢައްޔަންމަތިންާ

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއަވާާރައްޔިތުންެގާ

 1530މައްޗަންޮގޅިާޑޯންޝައިންާއަލްއުސްތ ޒުާއަޙްމަދުާމުޢިްއޒުާޕްރޮސެކިއުޓަރާާ

މަޖިލީހަށްާފެންނަކަމަށާްާާާޖެނެރަލްެގާމަޤ މަށްާހަމަޖެއްސުމަށްާމިޢިއްޒަތްތެރި

ާމިނިމުނީ.3ާާއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާފ ސްވެ

ާ

. .ާުާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލ

ާ1535 

4ާާދަނީ.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާށްާއަޅުަގޑުމެންާމިހ ރުާމ4ާާިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާާުވންާ:ާވ ހަކަދެއްކެާރިޔ ސަތުން

މަރުޙަލ ާ ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ މިއޮތީާ ަގިއާ

ކޮމިޓީންާ މަސަްއކަތުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ މިބިލަށްާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ

މިނެޓ30ާާާްަގޑ2ާާާާިމިހ ތަނަށްާބ ކީާމިއޮތީާާަގޑިއިރު.5ާާާާލަފ ދެއްވ ފަިއވަނީާާ

 1540ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅ23ާާާުއިރު.ާމިހ ތަނަށްާާ

ާާ އަދި ވ ހަކަފުޅ10ާާާާުދައްކަވ ފަިއވޭ.ާ އަދިެވސްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އޮތްާާ ކުރިއަށްާ ޤަސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއޭވ.ާ ދައްކަވަންާ

ވ ހަކަާމ15ާާި ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ ތެރޭަގިއާ އިރުާ ދައްކަވަންާފުޅުނެޓްާ
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ފުރުޞަތުަގިއާާ ފުރަތަމަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ

މޭޒަށްާ އިދ ރީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ  1545ވ ހަކަދަްއކަވަންާ

ކޮށްލަްއާާ ތަރުތީބުާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއިރަށްާ އަންގ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ފުރަތަމަާނއެ އަރުވަންާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ައިއޓަމްަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޭގނެ.ާ

މެންބަރަކަށްވެސްާާާާއިރުާމިނެޓ7ާާްފުރުޞަތުަގއިާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ

ލިބިވަޑައިާަގންނަވ ޮގތަށްާމިޮއތީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާާ

ޢިއްޒަތްާ ދ އޮރ ެގާ ދ ންދޫާ ޮއތްާ ކުރިއަށްާ އެންމެާ މެންބަރުާލިސްޓުެގާ  1550ތެރިާ

ާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.

ާ

އިދ ރީާާރ ެގާމެންބަރުާދ ންދޫާދ އިާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`ާ

ޅަފަތުާާބިލުާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މިހ ާ ސަރުކ ރުެގާ މަޖިލީހަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ަގިއާ

 1555ާ.ާ.ކަމަށްޓަކައި..

ާ

ތަރައްޤީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޤައުމީާ އިނޭގތޯ.ާ މަޑުކޮށްލަދެއްވަްއޗޭާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކޮމިޓީއ އިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީައށްާވަޑައިަގންނަވ ާބޭފުޅުންާޖަލްސ ާތެރެއިންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަޑައިަގތީަމާ ނުކުމެާ ެއބޭފުޅުންާ ަގންނަވ ތީ،ާ ނުކުމެވަޑައިާ

ކުރިައށް ވ ހަކަފުޅުާ ކުޑަާާމެންބަރުާ ފަސޭހަފުޅުވ ނެތީާ ެގންދަވަންާ ާ1560 

ދ އިރ ެގާާާާ.ހިނދުކޮޅެއްާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން.ާޝުކުރިްއޔ  އަޅުަގނޑުާދ ންދޫާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

އިދ ރާީާާާ.`ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާބިލުާޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:މުޙަްނމަދުާރިޔ  ާދިވެހިާ އަޅުަގނޑުާާާ ކަމަށްޓަކަިއާ ހުށަހެޅުއްިވާ  1565ސަރުކ ރުންާ

މިހ ާ ސަރުކ ރުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

ހުށަހެޅުއްވީތީ.ާާ ބިލެއްާ މުޙިންމުާ މިހ ާ ހިންުގަމށްާ ދަޢުލަތްާ ޅަފަތުަގއިާ

ނެުގމަށް ޓެކްސްާ ޮގތުންާ ސީދ ާ ރައީސްާ ޓެކްސްާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވަތަާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލެއްާ ހަމަޖެއްސުމުެގާ އޮނިަގނޑުާ އިދ ރީާ ނެުގމަށްާ

މިދަނީ.ާާ ބަޙުސްކުރަންމުންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ  1570މަޖިލީހުަގއިާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ފޮލ އެްއެގާ ޚިޔ ލީާ ވ ހަކަައކީާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ

ވ ހަކަާ ދިޔަާ ދަްއކަމުންާ ކުރިންާ މީެގާ އަހަރެްއެގާާރ އްޖޭަގއިާ ކޮންމެާ ެއއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ަވުގތުަގއިާ ހުށަހެޅިެގންދ ާ ބަޖެޓުންާ ދަޢުލަތުެގާ

އަޑުއިވެމުންދަނީާޓެކްސްާނަަގއިެގންނޭާޤައުެމއްާތަރައްޤީާވ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާާ

 1575ތަާއަހަރުާކުރިންާނުވ10ާާަވަތަާމީެގާާހަރުާކުރިންާނުއ20ާާަހިތަށްއަރ ާމީެގާާ

ާާ ޓެކްސ3ާާްމީެގ ކުރިންާ މިޤައުމުާާާއަހަރުާ މިއަދުާ ފެށުނުނަމަާ ނަަގންާ

އެހެންނަމަވެސްާ ކުރީހޭ.ާ މަސައްކަތްާ އުސްމިންތަކަކަށްާ ތަރައްޤީެގާ

ާާ 3ާާާާވެއިތުވެދިޔަ ނުވަތަ ތެރޭަގއިާ އަހަރުާ އަހަރުެގ4ާާާާވަރަކަށްާ ވަރަކަށްާ

އެީއާާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދިޔަާ ދަްއކަމުންާ ނެުގމ ުގޅޭޮގތުންާ ޓެކްސްާ ތެރޭަގއިާ

އުން ވަރަށްބޮޑުާ ނެތިންާރައްޔިތުންާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއް.ާ ކުރިާ  1580ީމދެއްާ

ނުވަތަާާ ބަޔަކުާ ތިބިާ ދަްއކަންާ ޓެކްސްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ކަށްާ

މިކަންާ ތިބެެގންާ ބަޔަކުާ ހުރިާ އެފަދަާނުފޫޒުާ ތެރޭަގއިާ ކުރީެގާސަރުކ ރުެގާ

ެއހެންނަމަވެސްާ ނެތިން.ާ ދައްކ ކަށްާ އެވ ހަކަާ މިއަދުާ ވ ހަކަ.ާ ނުކުރެއްވިާ

މެންާމިތިބީާލ މެހިފައިާއޮތްާދުނިޔެެއއްަގއިާކަމަށްވ ތީާދުނިޔޭެގާއަޅުަގނޑު

އަލީަގިއާާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ލިބިފައިވ ާ ބަލ ާ ޤައުމުތަކަށްާ ހުރިާ  1585ތަރައްޤީވެފައިާ

މިކަންާނުކޮށްވ ންާނެތްކަންާމިއަދުާއެންމެާރައްޔިތުންނަށްެވސްާއެބައިނޭގ.ާާ

ާާ ބިލ އި އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ރައީސްާ ވިޔަފ ރީެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ައދިާ

ޓެކް އަޅުަގނޑަށްާާފައިދ އިންާ އެކުއެކީަގއިހެންާ ދެބިލުާ މިާ ނެުގންާ ސްާ

.ާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާބިލާުާޔަޤީންކުރެވޭާމަޖިލީހަށްާފޮނުވިފައިާމިއޮތީ

ސީދ ާާ ބިލަށްާ އިދ ރީާ މިާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްާ  1590އަޅުަގނޑުމެންާ

ބައްޓަންކުރަންާޖެހިއްޖެނެމާަާވިޔަފ ރީެގާފައިދ އިންާޓެކްސްާނެުގންާމިބި ލުާ

އުނދަޫގތަކެއްާކުރިމަތިނުވ ނެާބ ވައޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބައެްއާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލެއް.ާ ެއްއާ ކޮންމެވެސްާ ނިންމޭނީާ

އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ނެުގމުަގއިާ ޓެކްސްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ

އޮ ހެދުމ އިާ މަކަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާޤައުމުތަކުަގއިާ ިމާ ވ ހަކަާ  1595ޅުވ ލުމުެގާ

ރ އްޖޭަގިއާާ ޓެކްސްާ އިލްތިމ ސްއަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ ދެއްކެވި.ާ މަޖިލީހުަގއިާ

އެހެންާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ ވިޔަފ ރިވެރިންނ ާ މިކަމަށްާ މިނެޭގއިރުާ އަލަށްާ
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މީހުންާ އޮޅުވ ލ ާ ދެންޖެހޭނެއޭ.ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ އެއްބ ރުލުންާ ފަރ ތްތަކުެގާ

ފަ އެފަދަާ ފަރ ތްތައްާނުވަތަާ ެއފަދަާ ނުވަތަާ މީހުންާ ަވންކަންކުރ ާ ރ ތްތައްާ

މެކޭނިޒަްމާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރެޭވޮގތަކަށްާ އެކަންާ ކުރ ނެ.ާ  1600އެކަންާ

އެބަޖެހޭާބަދަލުކުރަން.ާކުރީަގިއާއެކަންކުރަމުންާދިޔައީާއެކަންާކުރަމުންާދ ާާ

ހިންުގ ވެރިކަންާ ޤ ނޫނުެގާ ނުދެވޭތީ.ާ އަދަބުާ ޙައްޤުާ މަށްާމީހުންނަށްާސިދ ާ

އެފަދަާ ބަދަލުަގއިާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ ޤ ނޫނުެގާ ހުރީތީވެ.ާ ހުރަސްތަކެއްާ

ސީދ ާބޮޑެތިާަވއްކަންކުރ ާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭަގިއާފިޔަަވޅުައޅ ފައިާނެތަތީވެ.ާާ

ދިޔައީމަ.ާ ދިރިުއޅެމުންާ ޢަބުރުވެރިކަމުަގއިާ ޢިއްޒަތ ާ މީހުންާ އެފަދަާ  1605އަދި،ާ

ކޮން ޤ ނޫނުަގއިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ މެވެސްާ

ާާ ކުށަކަށް ެއއްާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ވިދ ޅުވިާ ދިނުމ 2ާާާާމެންބަރަކުާ އަދަބުާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާޖިނ ޢީާކުށެއްެގާދަޢުވ 60ާާާާބެހޭޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ ޙުކުމްކޮށްފިނަމަ ކޯޓަކުންާ ސ ބިތުނުވ ކަމަށްާ މަްއޗަށްާ ަވނ2ާާާާަމީހެއްެގާ

 1610ވަތަާއެާކުށުެގާޢަމަލުާފުރިހަމަވ ާއެހެންާކުށެއްާފަހަރަށްާހަމަާއެކުށުެގާނު

ފަހަރަށ2ާާާާްދަޢުވ ާއެމީހެްއެގާމައްޗަށްާނޫފުލޭނެއޭ.ާޖިނ ޢީާޢަދުލުެގާދަޢުވ ާާ

އުފުލިފަިއާ ދަޢުވ ެއއްާ މައްޗަށްާ އެމީހެއްެގާ ކޯޓަކުންާ މިއޮތީާ ވ ހަކަާ ކުރެވޭާ

ނުކު ދަޢުވ އެއްާ އެހެންާ ދ ނަމަާ ތަންފީޒުކުރަމުންާ ދަޢުވ ެއއްާ ރެޭވާާނުވަތަާ

އުސޫލަކީާާ ކަންކުރަމުންދ ާ އިދ ރ ތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ވ ހަކަ.ާ

ކަސްޓަމްސްާ ކަސްޓަމްސް.ާ ހިނގ ާ ބަލަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1615މިސ ލަކަށްާ

ނުވަތަާާ ފަިއސ ތަކެއްާ އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ހަދ ާ އޮޅުވ ލުމެއްާ މަކަރެއްާ

ޖޫރި ޖޫރިމަނ ކުރަނީ.ާ ކަސްޓަމުންާ ދައްކަންޖެހިއްނަމަާ މަނ ާާފައިސ ތަކެއްާ

ދައްކައިފިނަމަާޖިނ ޢީާދަޢުވ ާނުކުރައްވ .ާފައިސ ާނުދަްއކަިއފިނަމަާފައިސ ާ

ކޯޓަށްާ ޖިނަޢީާ ދަޢުވ ާ ޖިނ ޢީާ އަދިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ކޯޓަށްާ މަދަނީާ ހޯދުމަށްާ

 1620ހުށަހަޅުއްވަނީ.ާއަދި،ާކަސްޓަމުންާމީެގކުރިންާބޮޑެތިާވައްކަންކޮށްފައިާތިބިާ

ކުޑަާޖޫރިމަނ އެްއާދައްކ ފަިއާޖިނ ީއާާމީސްމީހުންާހަމަާޤ ނޫނުަގއިާބުނ ާކުޑަ

ކޯޓުންާއެބަހުރިާދޫކޮށްފަިއެވސް.ާއަދި،ާއޭނ ެގާމައްޗަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ާާ ކުށަކަށް އެއްާ އެހެންވީމ ،2ާާާާއެބުނ ާ މ ނަކޮށްެގން.ާ ނުދިނުމުެގާ ައދަބުާ

ބިލުާ އިދ ރީާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ
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ބަޙުސަ މ ބޮޑުާ ކޮންމެހެނާްާމިއީާ ބިލަކަށްާ ދ ންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ  1625ކަށްާ

ބިރުަގންނ ކަށްާ ެއކަމަކަށްާ އ ވެާ ކަމެއްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދ ކަށް.ާ

މުޅިާާ ސިޔ ސީާ މިރ އްޖޭެގާ ެއއްކޮށްާ ެވރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުޖެހޭ.ާ

ވެރިކަންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުވެފައޭ.ާ މިއޮތީާ އޮނިަގނޑުވެސްާ

ރައް ބިރުވެރިާބަދަލުވ ންާ ަވރަށްާ މިއީާ ދިޔައިރުާ އަޑުިއއްވަމުންާ ޔިތުންާ

 1630ޙ ލަތެއްކަމަށްާރަްއޔިތުންެގާސިނކުޑިއަށްާވިސްނަމުންާދިޔައޭ.ާމިރ އްޖޭަގިއާާ

މީޑީއ އިންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނޯންނ ނެކަމަށްވެސްާ އިސްލ މްދީންާ

ެގާއިރ ދަފުޅ ާމިންވަރުފުޅުންާެއާޙ ލަތުާމިއޮތީާهللاާވިސްނ ދެމުންާދިޔައޭ.ާާ

އެކަެމްއާާބަދަ ކަމެއްވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ލުވެފައޭ.ާ

އަޙްލުވެރިވ ނީ.ާާ ފަރިތަވެާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އަލަށްކޮށްެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނުނަގ ާ ޓެކްސްާ އެބައެނޭގާ  1635އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޓެކްާ ެގންދެޭވކަށް.ާ ކުރިއަށްާ ޤައުމުާ އޮތްތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ ސްާާނެތްކަންާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއްކަން.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ ނެުގމަކީާ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތިން.ާ ދިުގކުރ ކަށްާ ވ ހަކަާ

މި މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހަށްާ މިބިލުާ ބިލުާކުރުކޮށްލަމުންާ

ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވ ނަމަާ  1640ކޮމިޓީެގާ

ޮއވެެގންާާ ދައުރެއްާ ައވަސްާ ވަރަށްާ ވިސްނުންފުޅ ެއކީާ މެންބަރުންެގާ

ފ ސްކޮށް،ާ މިބިލުާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އައިސްާ އަލުންާ މަޖިލީހަށްާ

ާާ ނުވަތަ މަސްާ ހަެއއްކަާ އިދ ރ1ާާާީކުރިއަށްއޮތްާ ދީާ މުޙުލަތެއްާ އަހަރުެގާ

މިރ އްޖެއަށްާޓެކްސްާނެޭގނެކަމަށްާާާއޮނިަގނޑުާބައްޓަންކޮށްާވަރަށްާއަވަހަށް

ކުރުކޮށްލ ާާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ އުންމީދުކުރ ތީާ  1645އަޅުަގނޑުާ

ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާާާهللاާކެލޭާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެރި`. ޓެކްސްާޝުކުރިްއޔ ާ ިމއަދަކީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާާާާ

ާާާ:މައުޞޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ އަޅުަގނޑުާާނެުގމުެގާ ހިނަގމުންދ ިއރުާ ބަޙުސްާ ބިލުެގާ އިދ ރީާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ިމއަދު.ާ ދުވަހެއްާ ހިތ މަކުރ ާ  1650ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ

މިހެންާ ވިޔަފ ރިވެރިންނ އިާ ބޭބޭފުޅުންނ އިާ ބޭރުެގާ ފަޚުރުވެރިކަމ އެކުާ
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ޖުމްލައެ ބުނަމުންއަންނަާ ފަޚުރުވެރިކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ ްއާާބައްދަވ އިރުާ

ޒަމ ންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޯެވއޭ.ާ ޓެކްސްެއއްާ ކޯޕަރޭޓްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ބޭނުންވ ާ އ މްދަނީާ އިތުރުާ ބޮޑުވެާ ޚަރަދުތައްވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ ބަދަލުވެާ

ނިޒ މެްއާާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ނަަގންޖެހޭތީާ ޓެކްސްާ  1655ޙ ލަތެއްަގއިާ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭާާ ކަންތައްާ ިއދ ރީާ އެކަމުެގާ ވަުގތުާޤ އިމްކުރަންޖެހިާ

މިފަދާަާ އުންމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ.ާ އެކަންތައްާ

ފޯރޭނެޮގތަކަށް،ާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފައިދ ާ ޓެކްސްެގާ ނެޭގާ ދަށުންާ ނިޒ މެއްެގާ

ހެނދުނުެގާ މިއަދުެގާ ކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ފޯރ ޮގތަކަށްާ

 1660ތެރިާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުިވ،ާވަުގތުކޮޅުަގއިާވ ހަކަާދެކެވުނުއިރުވެސްާޢިްއޒަތް

ފޯރުކޮށްދޭންވެސްާާ ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ ކޮށްެގންާ ޚަރަދުތައްާ ސަރުކ ރުންާ

ބިލުަގިއާާ ިއދ ރީާ މިާ އޮތަސްާ އެޮގތަށްާ ެއކަންތައްާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ދަތިާ

އެީއާާ ބޭނުންވަނީ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ތަންކޮޅެއްާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އެބައޮތް ތެރޭަގއިާ ކުޑަކޮށްާާމަޤްޞަދުތަކުެގާ ޚަރަދުާ ވ ހ ާ ހިމަނުއްވ ފައިާ ާ

ވ ހ ާާ ވ ހަކައެއް.ާ ރަނަގޅުާ އ ދެ،ާ ކުރިއަށްެގންދިއުން.ާ ކަންތަްއާ  1665އިދ ރީާ

ޚަރަދުާކުޑަކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްާެގންދަންޖެހޭނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

މިާއިންލެންޑްާރެވެނިުއާއޮތޯރިޓީެގާމަޤްޞަދުާތެރޭަގިއާެއކަންތައްާއޮތުންާާ

ެއީއާާއަޅުަގނޑަކަ ވ ނެހެނެއް.ާ ރަނަގޅުކަމަކަށްާ މުޅިންާ ެއާ ހިއެއްނުވޭާ ށްާ

މަސަްއކަތްާާ މުޢައްސަސ ެގާ އެާ ހަދައިެގންާ ޚަރަދުކުޑަކުރަންާ އެންމެފަހުންާ

 1670ރަނަގޅަށްާނުެގންދެވިފައިާޮއންނ ނީ.ާމިހ ރުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާ

ބަޖެޓް ސަރުކ ރުންާ ދޭންވ ވަރަށްާ މުޢައްސަސ ތަކަށްާ މިނިވަންާ ާފެނޭާ

މުޢައްސަސ ެއްއާާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭތަން.ާ ކަންތައްތައްާ ނުދީެގންާ

ޤ އިމްވެފައިާއޮންނައިރުާމިާމުޢައްސަސ ައކަށްާެއކަށީެގންވ ާބަޖެޓެއްާދެިވ،ާާ

އެާބަޖެޓްާރަނަގޅަށްާމެނޭޖްކުރެވޭޮގތަށްާކަންތައްތައްާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާއެީއާ

ފެ ކުރެވޭާ ހުރިހ ކަމެއްާ ނަަގންޖެހޭާ އެކަންތައްާާޓެކްސްާ  1675ންވަރަށްާ

ެއާާ އެކަމަކުާ ޖެހޭނެ.ާ މެނޭޖްކުރެވެންާ ރަނަގޅަށްާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ

ވަރަށްާ ކުރުންކަމަކަށެއް.ާ ކަންތައްތައްާ ކުޑަކޮށްާ ޚަރަދުާ ނުޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ
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ާ

މިހުށަހެޅިާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެުގމ ބެހޭާޝުކުރިއްޔ ާ ޓެކްސްާ  1680ާފަިއވ ާ

އަދިާާއިދ ރީާާާތަޞްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުކުތ އެްއވޭ.ާ ދެތިންާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ނުކުތ ާާ ދެތިންާ އެާ ބޭނުންކުރ ނަންާ މިފުރުޞަތުެގާ އަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވ ލަނާްާފ ހަަގކޮށްލުމަ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ށްޓަކައި.ާ

 1685ބޭނުންވަނީާޙަޤީޤަތުަގިއާޓެކްސްާއޮތޯރރިޓީއަކީާވަރަށްާބޮޑެތިާބ ރުތަކަކ ިއާާ

އެފަރ ތުެގާާ މުޢައްސަސ އެކޭ.ާ ޮއންނަންޖެހޭާ ދީފައިާ އިޚްތިޔ ރުތަކެއްާ

މަސައްކަތ އިާމަސައްކަތުެގާބ ވަތުންާދުނިޔޭެގާިގނަާޤައުމުތަކުަގއިާއެކަންާާ

ބ ރުތަކަކ ިއާާ ބޮޑެތިާ އެހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ެއޮގތަށް.ާ އިންތިޒ މްކުރެވިފަިއވަނީާ

އެއްެވސްާާ ވ ންޖެހޭނީާ މުޢައްސަސ އެއްާ ދެވިފަިއވ ާ އިޚްތިޔ ރުތަކެއްާ

ބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ާާ ތަބ ވ ންނުޖެހޭޮގތަށްާ ފިއްތުމަށްާ ނުފޫޒ ާ  1690ފަރ ތެއްެގާ

ޖ  ފިއްތުމަށްާ ފަރ ތެއްެގާ އެްއވެސްާ ަގދެވިފަިއާާމުޢައްސަސ އަކަށް.ާ

މިބިލުަގިއާާ މިހ ރުާ މުޢަްއސަސ ައކަށް.ާ ބައްޓަންކުރެވިފައިވ ާ ނޯންނ ޮގތަށްާ

މިޮގތަށްާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ޮގތުންާ ކަންތަްއތައްާ އޮތޯރިޓީެގާ ޓެކްސްާ

އޮތޯރިޓީެގާާ ޓެކްސްާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮތްކަމަކަށެއްާ

 1695ކީާއިންތިޚ ބުކުރ ާމީހެއްކަމަށްާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްއަކީާމަޖިލީހުެގާރުހުމ އެ

ބ ރުތަކެްއާާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ހިންުގމުަގިއާ އޮތޯރރިޓީާ އެާ ވީކަމުަގިއވިޔަސް،ާ

ނިންމުންތަކުެގާ ވަކިފަރ ތެއްެގާ މިދަނީާ ެއކުލަވ ލެިވެގންާ ބޯޑުާ ލިބިފައިވ ާ

ބައްޓަންވ ންޖެހޭ.ާ އެބަާ މިކަންާ ނުވ ނެޮގތަކަށްާ އެހެންާ މައްޗަށް.ާ

މުސްތަޤިއް އެންެމާހަމައެހެންމެ،ާ ބޭނުންވ ާ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ލުކޮށްާ

 1700މުހިންމުާއެއްކަމަކީާޓެކްސްާއޮތޯރިޓީައކީ،ާޓެކްސްާއޮތޯރިޓީަގއިާއިސްކޮށްާާ

ޔަޤީންކަންާ ަވޒީފ ެގާ އެމީހުންެގާ ެއއީާ ފަރ ތްތަކަކީާ ތިއްބަވ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވ ންޖެހޭކަން.ާ ބަޔަކަށްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ އޮންނަންޖެހޭޮގތަށްާ

ޤަ އެކަންތަްއާާއަޅުަގނޑުާ އޮންނަނީާ އޮތޯރިޓީަގއިާ ޓެކްސްާ ބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

އެބޯޑުާާ ކަމަށްވަންޏ ާ ބޯޑެއްާ އޮންނަނީާ ލަފ ދޭންާ ބައްޓަންކުރުމުަގއިާ

އެކަންާާ މައްޗަށްާ ނިންމުމުެގާ ފަރ ތެއްެގާ އެންމެާ  1705ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ
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ެއާާ ހަމައެހެންމެ،ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އެކަންާ ނުދ ނެޮގތަކަށްާ ހަމަޖެހިެގންާ

މުއްދަތަކަށްާާޢަ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މީހުންނަކީާ އްޔަންކުރެވިފަިއވ ާ

އެމީހުންެގާާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ އެާ ވ ންޖެހޭ.ާ މީހުންނަށްާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ

ވަޒީފ އިންާއެމީހުންާަވކިކުރަންޖެހޭނީާވަރަށްާބޮޑެތިާަގވ އިދ ިއާޚިލ ފުާނޫނީާ

އިޚްމ ލުތަކެްއެވެގން ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ހިންުގމުަގއިާ ުއސޫލެއްެގޮގތުންާާތަންާ ާ.1710 

ަވކިާާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ ޢައްޔަންކުރިާ ާ އެމީހުންާ ވ ންޖެހޭނީާ އެމީހުންާ

ކަނޑައެޅިފަިއވ ާމުއްދަތަކަށްާޢައްޔަންކޮށްާއެމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާަވޒީފ ަގިއާާ

ދެމިތިބެވޭނެޮގތަށްާބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ާތަނަކަށްާނޫނީާބަޔަކަށް.ާއެމީހުންެގާ

ޮގތަށްާބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ާަވޒީފ އަކަށް.ާހަމައެހެންމެ،ާާވަޒީފ ާވ ންޖެހޭނީާއެާ

މުޢައްސަސ ާ ެއާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ މުސްތަޤިއްލުކަންާ  1715އެމީހުންެގާ

ކަންތައްތަްއާާ ުމވަްއޒަފުންނ ިއާ ފައިސ އ އިާ ބޭނުންވ ާ ހިންުގމަށްާ

ބަޔަކަށްާާ ތިބޭާ އިސްކޮށްާ ުމޢައްސަސ ެގާ އެާ ނިންމުމުގައިވެސްާ

އެ މުސްތަޤިއްލުކަމެްއާާއިޚްތިޔ ރުތަކެއްާ ޙަޤީޤީާ އެހެންނޫނީާ ލިބެންޖެހޭ.ާ ބަާ

މިނިވަންކަމ އެކީާމުސްތަޤިއްލުކޮށްާާ ވ ންޖެހޭނީާ މުޢައްސަސ ާ މިާ ނޯންނ ނެ.ާ

ބައްޓަންކޮށްފަިއވ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވޭނެޮގތަށްާ  1720މަސައްކަތްާ

މުޢައްސަސ އަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާ

ވަރަށްާާމިހެ ދުނިޔޭެގާ އަޑުިއވިެގންދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަންނަވަނީާ ންާ

އަލަށް.ާ މިކުރަނީާ މިކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ

ެއކިެއކިާާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނެުގމ ުގޅޭާާ ޓެކްސްާ ނޫނީާ މުޢައްސަސ ެއއްާ ނަގ ާ ޓެކްސްާ  1725ބޭނުމަށްޓަކައިާ

ޭއެގންާމައްސަލަ ބޭނުންކޮށްާ ބޭނުމަކަށްޓަކަިއާ އެހެންާ އަދިާ ސިޔ ސީާ ތައްާ

ނުވ ނެ.ާާ އޮެވެގންާ ފަހިވެފައިާ އެކަމަށްާ ނަަގމުންދ ތަން.ާ ފައިދ ާ ނ ޖ އިޒުާ

ރައްޔި ދޭތެރޭާ މުޢައްސަސ އ ިއާ މިވ ޮގތަކީާ ފަހިވުމުންާ ތުންެގާާއެކަމަށްާ

އެންެމާާ މަސައްކަތްާ އެފަރ ތުެގާ ގެއްލިާ އިތުބ ރުާ އޮންނަާ މެދުަގއިާ

މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިމަތިލަނީ.ާ ދަތިތަކަކ ާ ކުރުމަށްާ  1730އެދެޭވޮގތުަގއިާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާާ އެފަރ ތުެގާ ކ މިޔ ބުކަމ އެކީާ މިީއާ މުޢައްސަސ ާ

ނުވ ނެޮގ މިކަންާ ހެދުމަށްޓަކައިާ މުޢައްސަސ އަކަށްާ ތަކަށްާާއަދ ކުރެވޭނެާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާެއބަާބަދަލުކުރަންޖެހޭ.ާދެންާޓެކްސްާނެުގުމެގާާ

ނިންމ ާާ އޮތޯރރިޓީންާ ޓެކްސްާ އެާ ހުންނަޮގތުންާ މިާ ކަންތައްތައްާ

ބިނ ވެެގންދަނީ.ާާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ަވރަށްާ މައްޗަށްާ  1735ނިންމުންތަކެއްާ

މި ހަމަޖައްސ ފައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެޕީލްކުރެއްވުުމަގިއާ އޮންނަނީާާމިކަންާ

ޓްރައިބިއުނަލްިއންާާ އެާ ޓްރައިބިއުނަލްެއއް.ާ އޮންނަާ އެޕީލްކުރުމަށްޓަކައިާ

އެކަންކަންާާ ިއތުރުާ ނޫނީާ ބަލ ާ މެދުވެރިކޮށްާ ކޯޓުތަްއާ ކަންތައްތައްާ ނިންމ ާ

މިއޮންނަނީާ ފުރުޞަތުެވސްާ ކުރިއަށްެގންދިއުުމެގާ އެޕީލްކޮށްެގންާ އިތުރަށްާ

 1740އިރެްއަގއިާމިާޓްރައިބިއުނަލްާއެބަާާމިޤ ނޫނުަގއިާހަނިވެފައި.ާއެހެންާއޮންނަ

އެކީަގިއާާ މިނިވަންކަމ ާ މުސްތަޤިއްލުކަމ ާ އެހ މެާ ހަމަާ ވ ންޖެހޭާ

ބޮޑީއަކަށް.ާާ ނޫނީާ ފަރ ތަކަށް.ާ ނޫނީާ މުޢައްސަސ ައކަށް.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ނޫން.ާ މިޮގތަކަށެއްާ އޮތީކީާ މިކަންާ މިޤ ނޫނުަގއިާ މިހ ރުާ

ހަނދ ންވ  ައޅުަގނޑުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ ޮގތުންާ

ބޮޑީއެްއެގާާ ޢައްޔަންކުރ ާ ބަހެއްނެތިާ ފަރ ތެއްެގާ އެހެންާ  1745ޢައްޔަންކުރ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އިޚްތިޔ ރުވެސްާ ދެވިފައިވ ާ ކޯޓުތަކަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޮގތުަގއި.ާ

ބައެއްކަހަލަާާ ނިންީމމ ާ ބޮޑީންާ އެޕީލްާ މިާ މ ނަކުރެވުނުޮގތުަގއިާ މިޤ ނޫނުންާ

ބައެާ ކޯޓުތަކުެގާާޙ ލަތްތަކުަގއިާ ނޫނިއްޔ ާ ކަންކަމަށްާ އްކަހަލަާ

މިފަރ ތުެގާ ނިމިފައިވ ިއރުާ ނޯންނަޮގތަށްާ އެޕީލްކުރެެވންާ ޒަރިއްޔ އިންވެސްާ

ބެހޭޮގތުނާްާ ޢައްޔަންކުރުމ ާ ޓްރައިބިއުނަލްެގާ މިާ ނޫނީާ ބޮޑީެގާ މިާ  1750ނޫނީާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިސްނަން.ާ ިއތުރަށްާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަވުގތު އަޅުަގނޑުާާާއަޅުަގނޑުާ ދެންާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަްއވ ތީ،ާ ހަމަވީކަަމށްާ

ާމިހ ހިސ ބަށްާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1755ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޓެކްސްާާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

އެކަާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ އެކުލަވ ލ ާ އޮނިަގނޑުާ އިދ ރީާ ޢަމަލުކުރަންޖެހާޭާނެުގމުެގާ ާމަށްާ

ާާާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަނޑަައޅ ާޤ ނޫނެއްެގާބިލު،ާޓެކްސްާނެުގމ ބެހޭާއިދ ރީާބިލެްއާާއުސޫލުތައް

ފިނޭންސަށްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ފޮނުއްވިކަމަށްޓަކައިާ މިމަޖިލީހަށްާ

ޤ ނޫނާީާ ވަކިާ ނަމުަގިއާ ރެވެނިއުެގާ ިއންލެންޑްާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ
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އު ޤ ނޫނީާޝަޙްޞެއްާ ބޮޑުާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ މިއީާ  1760ފެދިެގންދ އިރުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާއުފައްދ ާބޯޑެްއ4ާާާާމުޢައްސަސ ެއއް.ާއ ދެ،ާމިބިލުެގާާ

އެބަޮއވޭ.ާމިާބޯޑުަގއިާހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންނަށްާބަލ އިރުާބޯޑުެގާާ

ރުާާމެންބަރުންާއެކުލެޭވއ7ާާިސައިޒ އިމެދުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރަނަގޅޭ.ާާ

ކޮމިޝަނަރާާ ައދިާ ޗެއަރމަންއެއްާ ވައިސްާ ޗެއަރަމަންައކ ިއާ އޭެގތެރޭަގއިާ

ެއހެންނަމަވެސް،ާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއވަނީ.ާ މިބޯޑުާ ހިމެނޭޮގތަށްާ  1765ޖެނެރަލްާ

ައޅުަގނޑަށްވެސްާާ އެއީާ ނެތުމުންާ ކަނޑަެއޅިފައިާ މުއްދަތެއްާ މިބޯޑުެގާ

އޮންނަންޖެހޭނެކަމެ ކަނޑަެއޅިފައިާ ބޯޑުެގާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ މިާ އް.ާ

އަދިާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ސިޔ ސަތުާ އެބަޖެހޭާ ބޯޑުންާ ބަލ އިރުަގއިާ މެންޑޭޓަށްާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ އ ދެ،ާ ލަފ އަރުވަން.ާ މިނިސްޓަރަށްާ ހިންުގމ ބެހޭޮގތުންާ

 1770ދެކޭޮގތުަގއިާމިާބޯޑަކީާމިނިސްޓަރުާޢައްޔަންކުރަްއވ ާބޯޑެްއެގާބަދަލުަގއިާމާިާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީ ެއކަމަށްާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ އިޢުލ ންކުރެވިެގންާ ޢ ންމުކޮށްާ

ޤ ބިލުާ ެއކަށޭނަާ ކަމަށްާ އެންމެާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ އެޕްލައިކުރަްއވ ާ

މިދެންނެވާީާ މިހެންާ އ ދެ،ާ ފުރުޞަތެއް.ާ ދެވެންޖެހޭނެާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ މިނިސްޓަރަކީާ ބައެއްފަހަރަށްާ

ބޭފު އިޒުނަލިބިެގންާާޢައްޔަންކުރައްވ ާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ  1775ޅަކަށްވ އިރުާ

މިނިސްޓަރާުާ ތިއްބެވިކަމަށްވިޔަސްާ މިނިސްޓަރުކަމަށްާ އެބޭފުޅުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އޭަގއިާ ބޯޑަކަށްވ ނަމަާ ޢައްޔަންކުރައްވ ާ

މިއަދުެގާ ޖެހިެގން.ާ ކުލަވަރުާ ސިޔ ސީާ ދ ނީާ އެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ޙ ލަތަ ރ އްޖޭެގާ މިދެންނެވިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ އިރުާ ށްާ

އޮންނަާ އެާ ެއަވުގތަކުާ ހަމަގައިމުވެސްާ ދ ނީާ އެާ  1780ޢައްޔަންކުރެވޭނަމަާ

ސަރުކ ރަށްާތ އީދުކުރެވޭާނޫނީާސަރުކ ރަށްާބޭނުންފުޅުވ ާބަޔަކުާމިދެންނެވިާ

ބޯޑުަގއިާހިމެނިެގން.ާއެހެންކަމަށްވ ތީާބައެއްފަހަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމާިާ

ކުންފު ުއފެދިެގންދ އިރުާބައެއްކަހަލަާ ބޯޑުތަްއާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ނިތަކ އިާ

ޕ ޓީއަށްާާ ހިންަގވ ާ ސަރުކ ރުާ މުޅިންވެސްާ މިފެންނަނީާ

ބޯޑުަގިއާާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ބޭފުޅުންާ  1785ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ

ހިމެނިެގންދ ތަން.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިދެންނެވިާކުރިންާާ
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ތަށްާއެކަމަށްާކުރިމަތިލަްއވ ާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާާއަޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތްކުރިޮގ

ކަނޑައެޅުއްވުުމަގިއާާ ބޯޑަށްާ ބޭފުޅުންާ ޤ ބިލުާ އެކަށޭނަާ އެންމެާ

ާާ ވަނ8ާާާަމިމަޖިލިސްގެވެސްާދައުރުާއޮތުންާމުހިންމުކަމަށް.ާއ ދެ،ާމިބިލުެގ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޖެނެރަލްއަކީވެސްާ ކޮމިޝަނަރާ ވ ޮގތުންާ  1790މ އްދ ަގއިާ

ޢައްޔަންކުރައްވ އިރުަގިއާާޢައްޔަންކު އެހެންނަމަވެސް،ާ މަޤ މެއް.ާ ރައްވ ާ

އޮތްކަމުަގިއވިޔަސްާާ އެކަންާ އެހެންާ އޮންނަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ބަހެއްާ މަޖިލިސްެގާ

މަޤ މުަގިއާާ ޖެނެރަލެްގާ ކޮމިޝަނަރާ މިދަންނަވ ާ އެބަބުނޭާ މިމ އްދ ެގާ ހަމަާ

ބ ރުާ އިޚްތިޔ ރ ާ ވަކިކުރެްއވުމުެގާ މަޤ މުންާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ

އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ކަން.ާ  1795ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ފ ހަަގކުރެްއިވާާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ކުރިންާ

އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުންނަކީާ ާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މިދެންނެވިާ ފަދައިންާ

އޭ އަދިާ އިތުބ ރ ާ ޔަޤީންކަމ ާ މެދުަގއިާ ރައްކ ތެރިކަންާާވަޒީފ އ އިާ ެގާ

14ާާއޮންނަންޖެހޭނެާބައެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުެވސްާދެކެން.ާއ ދެ،ާމިބިލުެގާާ

ާާ މ އްދ ަގއި، ޖުރުމަނ ތަކެްއ14ާާާވަނަާ ވ ޮގތުންާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1800ވަނަާ

ޮގތުެގމަތީންާކިތައްމެާކުޑަާާ މިާޖުރުމަނ ަގއިާ އެބައޮތްާވަރަށްާބޮޑު.ާއ ދެ،ާ

އޮންނަނީާދެލައްކަާރުފިޔ އަށްވުރެާބޮޑުނޫންާާވިޔަފ ރިވެރިޔަކަށްވިޔަސްާެއާމި

ާާ ޖުރުމަނ ކުރުމ އެކުަގއި 3ާާާާއަދަދަކަށްާ ދުވަހ 36ާާާާމަސްދުވަހ އި މަސްާ

މިދެންނެވާިާ ައދިާ އަރުވ ލުން.ާ ނުވަތަާ ލުންާ ޖަލަށްާ މުއްދަތަށްާ ދެމެދުެގާ

ދެވޭޮގތަށްާާ އަދަބެްއެވސްާ އެއްާ ކޮންމެާ މިއިންާ ވަކިންާ  1805ޖުރުމަނ އ ާ

ިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާޚ އްޞަކޮށްާރ އްޖެތެރޭެގާމިާމިއޮންނަނީ.ާއެނިގަވޑަ

ހިންަގމުންާ ިވޔަފ ރިާ ސިސްޓަމެޓިކްކޮށްާ އެހ ާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަކީާ ކުދިާ

މިމ އްދ ާ މިދެންނެވޮިގތަށްާ ފުޅ ކޮށްާ މިހ ާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ނުެގންދެވޭާ

އެއަށްވުރެާާ ނޫނީާ ދެލައްކަާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އ ދައިެގާ ވަރަށްާ މީެގާ އޮތުމުންާ

ާާ ހިންަގވ ާާކުދި ފިހ ރަތައްާ ހުންނަާ ކެޕިޓަލްާ އަދަދަކުންާ ކުޑަާ  1810އެއަށްވުރެާ

ބޭފުޅުންނަށްާއެާލިބިެގންދ ނެާގެއްލުމަކަށްޓަކައި.ާައޅުަގނޑުާއެދެންާމިބިލާުާ

މަސައްކަތްކުރެވެމުންދ އިރުާާ ކޮމިޓީަގއިާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ

މިނޫން ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ ކަންތައްތަކަށްާ ާމިދެންނެވިާ ޮގތަކަށްާާާ
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ނޫނާީާ ކުންފުނިތަކަށްާ ފެންވަރުެގާ އެކިާ މިާ ޮގތަކަށްާ ކެޓެަގރައިޒްކުރެވޭާ

އ ދެ،ާާ އޮތުން.ާ ކަނޑަެއޅިފައިާ އުސޫލެއްާ އަދަބުދެޭވނެާ  1815ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ

ާާ މިބިލުެގ ފޮނުވ17ާާާޭހަމަާ ޕޯސްޓުންާ ވ ޮގތުންާ ަގއިާ )ޅ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާާތަކެތިާމ ލޭަގއިާނަމަާތިންދުވަސްާއަދިާރ އްޖެތެ ދުވަހުެގ21ާާާާރޭަގއިާނަމަ

އަޅުަގނޑުެގެވސްާާ ެއއީާ ބެއްލެވުންާ ބައްލަވ ާ ކަމަށްާ އެލިބޭނެާ ތެރޭަގއިާ

ތަޖުރިބ އަށްާބަލ އިރުަގއިާމިދެންނެވިާޮގތަށްާބަެއއްފަހަރަށްާނުލިބިާހުންކަނާްާ

މިދެންނެވިާ އެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ  1820އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ވިސްނ ވަ މިާޕޮއިންޓ މެދުަގިއވެސްާ ޮގތަކަށްާ މިނޫންާ ޑައިެގންާ

ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުކަމަށްާ ހަމަޖެއްސެވުންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާޓެކްސ23ާާާާްއަދިާހަމަާމިދެންނެވިާބިލުެގާާ

ޕޭއަށްާ ޓެކްސްާ ފަރ ތަކަށްާ ކޮންމެާ ކުރެވޭާ ރަޖިސްޓްރީާ ދެއްކުމަށްާ

އައި ނަންބަރެއްާ ދޫކުރަްއވ ނެކަމަށްާއަިއޑެންޓިފިކޭޝަންާ  1825.އ ރު.އޭއިންާ

އެނަންބަރާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގިއާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބައޮތް.ާ

ކަނޑައެޅިފަިއާާ މިޤ ނޫނުަގއިާ މުއްދަތެްއވެސްާ ދެވެންޖެހޭނެާ ދެވޭއިރުަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގިއވ ާޮގތުނ24ާާާާްއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާމިޤ ނޫނުެގާާ

ާާ ެގ )ށ(ާ ނުވަތަާާމިމ އްދ ެގާ ފޮޓޯކޮޕީާ ލިޔެކިޔުންތަކުެގާ ހުށަހެޅޭާ ދަށުންާ

ނެިގދ ނެެއވެ.ާާ ައއި.އ ރު.އޭއަށްާ ބައިތައްާ ބޭނުންވ ާ  1830އެލިޔެކިޔުންތަކަކުންާ

މިދެންނެވިާމ އްދ ވެސްާމިހެންާއޮތުމުންާމީަގއިާދެވަނައަށްާމިއަންނަާބައި،ާ

މިކަމ ބެހޭާ ވެރިފަރ ތުެގާ މިާ ެގންދެވުމުންާ ެއއްކޮށްާ ލިޔެކިޔުންތައްާ ާއެާ

މައްސަލަތަކަކަށްވެސްާާ ދިމ ވެދ ނެާ އޭަގއިާ ނެތުމުންާ ލިޔެކިޔުންތައްާ

ވިސްނ ަވޑަިއަގތުންާެއއީާމުހިންމުާކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަދިާ

 1835ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާވ ޮގތުެގމަތީންާބައެއްފަހަރަށ27ާާާްހަމަާމިބިލުެގާާ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ މީހުން،ާ ތިބޭާ މަރުވެފައިާ މ އްދ 25ާާމިާ ދަށުންާވަނަާ ެގާ

ާާ މަރުވެފައިވ  ނަމުަގއިާއެމީހ ާއެްއވެސްާއެންުގމެއްާ މީހެއްެގާ ޓެކްސްދައްކ ާ

ާއަހަރަށްވުރެާިގނަދުވަސްާފައިތުވެފަިއވ ނަމަާނުފޮނުވޭނޭ.6ާާާމަރުވިތ ާ

ާ

 1840ާވަުގތު..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

މިހ ހިސ ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ވ ހަކަކޮޅުާ ައޅުަގނޑުެގާ ައދިާާއ ދެ،ާ ނިންމ ލުމެުގކުރިންާ ާބުންާ

ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާ ާާކުޑަކުޑަ ާވަނަާމ އްދ ެގ34ާާާާަވުގތުކޮޅެއްާދެްއިވްއޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާމި

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނ ާ ަގިއާ ފައިސ އ އިމެދުާ)ށ(ާ ލިބެންވ ާ ޮގތުަގއިާ ޓެކްސްެގާ

އި ބަލައިދިނުމަށްާ އަލުންާ ނުވަތަާ ހުށަނޭޅާޭާއިޢުތިރ ޟެއްކޮށްާ  1845ސްތިޢުނ ފަށްާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ެއއީވެސްާ މައްސަލަާ

ފ ހަަގކޮށްލ ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ

ބައްލަވ ާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ކަންތައްތައްާ މިދެންނެވިާ މައްސަލަެއއް.ާ

އަކަށްާޮގސްެގންާމިދެންނެވިާއަޅުަގނޑުެވސްާއުންމީދުކުރަނީާމިާބިލުާކޮމިޓީ

ނިންމަވ ދެއްވ ނެކަމަށް.ާާ ރަނަގޅުޮގތެއްާ މީަގއިާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ  1850ކަންތަކަށްާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާމެންބަރުާާާކިނބިދޫާދ އިރ ެގ ރައީސް.ާާާޝުކުރި  .عليكم ާالسالم`. ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއްޔ ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މޫސ ާޒަމީރުާ އިދ ރީާހުށައަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާ މިއޮތްާ ހެޅިފައިާ

ރެވެނިޔުާާ އިންލެންޑްާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ވ ހަކަދައްކ ލަންާ  1855ބިލ ބެހޭޮގތުންާ

ޮގތުަގިއާާ މުޢައްސަސ ެއއްެގާ މިނިވަންާ އޮތޯރިޓީައކީާ

ވަރަށްިގނަާާ ތެރެިއންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ

އަޅުަގނޑަށް ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާާބޭފުޅުންާ ވަރަށްާ ވެސްާ

ކުރ ާ ޮއތޯރިޓީންާ އަދިާ ބޯޑ އިާ ކަނޑައެޅޭާ އޮތޯރިޓީެގާ މިާ ހަމައެއ ެއކުަގއިާ

 1860މަސައްކަތްތައްާރިވިޔުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކަނޑައަޅ ާޓްރައިބިއުނަލްާާ

މިނިވަންާާ ބޭފުޅުންނަކީެވސްާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ މިާ މިތަންތަނަކީވެސް،ާ

ކަނޑައެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާާބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ޅެންޖެހޭކަމަށްާ

ލިބިެގންާޢައްޔަންކުރުމ އިާައދިާކަނޑައެޅޭާާ އެޮގތުންާމިާމަޖިލީހުެގާރުހުންާ

ތެރޭަގިއާާ އެމުއްދަތުެގާ މަސައްކަތްކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާ މުއްދަތަކަށްާ ވަކިާ

ނޫނިްއޔ ާާ ހުއްދައ ެއކުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ިމާ  1865ވަކިކުރެޭވކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ

މުހިންމުކަމަށާްާރުހުމ  އޮތުންާ ޮގތުަގއިާ ބައެްއެގާ ވަކިކުރެވޭާ އެކުަގއިާ

ބިލ ާާ މިާ ައޅުަގނޑުާ މިއ އެކުަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ



 70 

ާާ ވަނ15ާާާާަބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަނެއްާޕޮއިންޓަކީ

އަދަބުތަ ޮއތްާ ކަނޑައެޅިފައިާ އެާ އަދަބުތައްާ ަގއިވ ާ )ރ(ާ ކ ާމ އްދ ެގާ

 1870ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާބައެއްާމެންބަރުންާވ ހަކަދައްކަވައިފި.ާާ

އެކުރެޭވާާ ވ ންޖެހޭނީާ އަދަބުތައްާ އެާ ފ ހަަގކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ކަނޑައެޅިެގންާާ ކުރިންާ ޝ އިުއކުރެވިާ ކުރިންާ އެކަށީެގންވ ޮގތަށްާ ކުށަކ އިާ

އަދަބުާލިބޭނެކަންާއެނޭގ.ާމިހ ރުާާއަދިާއެާކުށްކުރ ާމީހުންނަށްާމިކުށަށްާމި

އެކަންތަްއާާ މ ބޮޑަށްާ އޮތްޮގތުންވެއްޖިްއޔ ާ މިކަނޑައެޅިފައިާ

ާ ހަމައ އެކުާ ދެންާ 14ާފ ހަަގކުރެޭވކަށެއްނެތް.ާ މ އްދ ަގިއާާާ  1875ވަނަާ

އިތުރަށްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދަބުތައްެވސްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

ވ ާކޮމިޓީންާއެކަންތައްތަްއާާމުރ ޖަޢ ކޮށްާމިާބިލުާބަލައިަގނެާކުރިއަށްެގންދަ

ބައްލަވ ފައިާއެާރަނަގޅުާޮގތަށް،ާކަނޑައެޅޭާޫއސޫލެްއެގޮގތުންާމިާކުށްކުރ ާ

މީހުންނަށްާމިލިބެނީާޙައްޤުާއަދަބުކަމުަގއ އިާއަދިާއެކުށުެގާބ ވަތުންާމިލިބާޭާ

 1880އަދަބުާއެއީާޙައްޤުާއަދަބެްއެގާޮގތުަގއިާއޮތުންާމުހިންމުކަމަށް.ާހަމައެއ ެއކުާާ

މިހ ރުާާާއަޅުަގނޑު މިދަންނަވ ލީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ިމާާ މައިަގނޑުާޮގތެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާސަރުކ ރުެގާއ މްދަނީާމިހ ރުާ

ޓެކްސްާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކުާ މިލިބެނީ.ާ ޑިއުޓީންާ ކަސްޓަމްސްެގާ

ތަ އޭެގިއތުރުންާ އަދިާ އ މްދަނީންނ އިާ އުފެއްދިެގންާ ފ ތާުާއޮތޯރިޓީެއއްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ނެެގންފެށުމ ެއއްކޮށްާ  1885ޓެކްސްތައްާ

ކޮންމެހެނާްާ ޤައުމަށްޓަކަިއާ އަދިާ ސަރުކ ރުންާ މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާ

ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭާނޫނިއްޔ ާއުފެއްދުންތެރިކަމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާބައެއްާ

ފިޔަ އެއްޗިހިާ ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭާ ޑިއުޓީެއްއާާމަސައްކަތްތަކ ހެދިާ ދެންާ ވ ާ

އ މްދަނީއ ިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންެވއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ ނުނެޭގނެ.ާ

ކަސްޓަމްސްއ ިއާާ ޓެކްސްއަށްވ އިރުަގއިާ ބަރޯސ ާ އ މްދަނީއަށްާ  1890ސަރުކ ރުެގާ

ދުވަހުވެސްާާ ހުރިހ ާ މިދިޔަާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިމ ލަށްާ

ކަން ކަސްޓަމްސްެގާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ތައްތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މ ރަނަގޅުނޫންކަމަށް،ާއިންވޮިއސްާބެލެހެއްޓޭޮގތ ާެއްއޗިހިާކަމުނުޮގސްެގންާާ

އެބަހުރި.ާ ވ ހަކަދަްއކަވ ފައިާ މެންބަރުންވެސްާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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އޮތޯރިޓީއަކީާާ ޓެކްސްާ އުފައްދ ާ މިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ  1895އެހެންވީމަ،ާ

އްނުކުރެވޭާތަނެއްެގާޮގތުަގިއާާމިކަހަލަާމިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއިނިގލިާދި

ވަރަށްބޮޑަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ މުހިންމުކަމ ާ އޮތުމުެގާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާ މިކަންތައްާ ެއޮގތަށްާ އެއ އެކުަގއިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނޭ.ާ

ޮގތުަގިއާާ މުޢައްސަސ އެއްެގާ މިނިވަންާ ފ ހަަގކޮށްލިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ

އެއ ެއކު ހަމަާ އަދިާ މުހިންމާުާާާއޮންނަންޖެހޭ.ާ އަނެއްާ  1900ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ

މެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ ހަމަާ ޓްރައިބިއުނަލުންާ ޕޮއިންޓަކީާ

ބުނ ތަނެއްެގާާ ފަހުބަސްާ އެންމެާ އެއީާ ޓްރައިބިުއނަލުންާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެން،ާ

ޝަރުޢާީާ ޤަބޫލުކުރެޭވކަމެއްނޫނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އޮތުމަކީާ ޮގތުަގއިާ

ކޯޓުަގއިާާ ތެރެއިންާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށާްާހަމަތަކުެގާ އެޕީލްކުރެޭވޮގތަށްާ

ިމާާ މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ  1905އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ ޕޮއިންޓްތަކަކީ.ާ ބޭނުންވިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާعليكمާالسالم`. ރައީސްާ.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބިލަކީާމި،ާ

އަންނަާާއަޅުަގނޑުމެންފަދަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް މުހިންމުާާާކުރިއަރަމުންާ ވަރަށްވެސްާ  1910ޤައުމަކަށްާ

ދަންނަވަލަންޖެހެނާީާ ހަމަމިއ އެކުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާޢ ންމުކޮށްާމިއޮންނަާއޮޅުވ ލުމ އިާމަކަރުހެދުމުެގާ

ބައްޓަންކޮށްާާ ބަލަިއެގންާ ބޭްއވޭތޯާ ކުޑަކޮށްާ ވީހ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ

އެނޭގާާ ދަންނަވ އިރުވެސްާ މިހެންާ ވ ކަން.ާ މިބިލުާ ބިލަކަށްާ ނިންމަންޖެހޭާ

ނެުގމުެގާާ ޑިުއޓީާ ޓެކްސްއ އިާ އޮންނަނީާ މަކަރުހެދުންާ  1915އޮޅުވ ލުމ އިާ

މިާ މިކަންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ިއއްޔެވެސްާ އެކަނިނޫންކަން.ާ ކަންކަމުަގއިާ

ައޅުަގނޑުާއަޚްާހުޅުހެންވޭރުާމަ ޖިލީހުންވެސްާފެނިެގންާހިނގައްޖެ.ާއ ދެ،ާ

ާާ އަހަރ5ާާާުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާމިާމަޖިލީހުގައި

އިއްޔެެވސްާާ ނޭނޭގކަންާ ފިއްތަށްާ ފިއްތަންޖެހޭާ ވޯޓުލ ންާ ވޭތުކުރިއިރުވެސްާ

 1920ާފ ހަަގކުރެިވެގންދިޔަ.ާއަދި،....ާ.

ާ
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ެގންޮގސްދެްއވުންާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ މައުޟޫޢުއަށްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ައދިާާާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އިނޭގތޯ.ާ މިދަނީާ ކުރިއަށްާ މަޢުޟޫއުއ އިެގންާ މިާ ހަމަާ  1925ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް ބަލައިނުަގންނަންާނިންމިާނަމަވެސްާމުސ ރަާކުޑަކުރުުމެގާބިލުާާމައިާދެޕ ޓީ

ވޯޓުދޭންީވޮގތްާއޮޅުނުާމެންބަރުންާމަދުންނަމަވެސްާމިާދެޕ ޓަީގއިާތިބިކަންާާ

ނެުގުމެގާާ ޓެކްސްާ ހަމަާ މިއީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހިތ މައ ެއކުާ އަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނުވެސްާފުރިހަމަނުކޮށްާބައްޓަންާނުކުރެިވއްޖެނަމަާދިމ ެވދ ނެާކަންކަންާ

ހަ އަޅުަގނޑުާ ޓެކްސްއ ިއާާކަންާ ވިޔަފ ރިވެރިންެވސްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ  1930މަާ

އޮޅިއްޖެނަަމާާ ނަމަެވސް،ާ ގ ތްކަމެއްކަން.ާ ހަމަާ ވުަމކީާ ކަންކަންާ ުގޅިެގންާ

ވަރަށްާބޮޑެތިާޖުރުމަނ ތަކެއްާމިާބިލުަގއިާވ ކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާ

ޤައުމަށްާ ނެުގމީާ ޓެކްސްާ ޝައްކެއްނެތްާ ެއއްެވސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ވަކިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ މަގެއް.ާ އައުާ ލިބޭނެާ އ މްދަނީާ

 1935އަތޮޅުތަކުަގއިާދިރިއުޅޭާވިޔަފ ރިވެރިންާހޭލުންތެރިކުރުމުަގއިާވަރަށްާޚ ްއޞަާާ

ނޫންނަމާަާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަންާ ދޭންޖެހޭާ ސަމ ލުކަމެއްާ

ޅިައކަށްާފެތިދ ނޭކަންާއެފަދަާފަރ ތްތައްާނޭނިގތިއްބ ާޤ ނޫނީާކޮންމެވެސްާޮގ

އަޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތްކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުަގިއވ ާބަެއްއާާ

ާާ ބ ބުެގ ެއއްަވނަާ ބަލ ލ އިރުާ ެގ4ާާާާމ އްދ ތަކަށްާ )ށ(ާ ނަންބަރުެގާ ވަނަާ

ާާ  1ާ1940އަރިމަތީަގއިާބޯޑުެގާމަސްޢޫލިްއޔަތުކަމަށްާލިޔެފައިާއެއ ވިދިެގންާއަންނަ

ާާ 2ާާާާނަންބަރު، ނަންބަރުަގިއެވސްާއަޅުަގނޑަށ4ާާާާްންބަރު،ާާނ3ާާަނަންބަރު،

ލަފ ދިނުންކަމަށް.ާާ ބޯޑުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތަކީާމިނިސްޓަރަށްާ މިާ މ ނަކުރެވުނީާ

މިތ ާާ ވަޒީރުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތޯާ މިބޯޑުެގާ ހަމަާ މިއީާ

އިންނެވުމ ެއކުާައޅުަގނޑުާަވޒީރުާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިީއާާ

ބޯ މިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުކަމުަގިއވ ނަަމާާހަމަާ މިއީާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތޯ.ާ  1945ޑުެގާ

ހޭލުންތެރިކުރުމުެގާ ރައްޔިތުންާ ކުރިންާ ފެށުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ

ލަފ އެރުމުެގާ ހަމައެކަނިާ ނިކަމެތިކޮށްާ މިހ ާ ހަމަާ ދ ނީާ ޕްރޮްގރ މްވެސްާ

ހިތަށްއަރ  އަޅުަގނޑުާ ބ ަވއޭާ ރޫޙަކުންާ ނުލަފ އެރުވުމުެގާ .ާާބަދަލުަގއިާ
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ހުރިކަނާްާ ކަންކަންާ މިފަދަާ ވަރަށްިގނަާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1950ވަނަާޞަފްހ ެގާއަރިަމތީަގއިާ"ބޯޑުެގ5ާާާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާިމޮގތުންާާ

ަގިއާާ )ރ(ާ އޮވެފައި،ާ މިހެންާ ޢިނ ޔަތް"ާ މުސ ރައ އިާ މެންބަރުންެގާ

އަ ނެތްކަންާ ވ ހަކައެއްާ ެއއްވެސްާ ޢިނ ޔަތ ބެހޭާ ޅުަގނޑުާާމުސ ރައ އިާ

އެތަްއާާ ނުުގޅޭާ ސުރުޚީއ އިާ އަރިމަތީާ މިފަދަާ ހަމަާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ލިޔެވިފަިއވ ކަންާާ ނުކުތ ތަކުަގއިާ އަންނަާ ެއއ ުގޅިެގންާ ޕޮއިންޓްތަކެއްާ

 1955އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެޭވާާ

ާާ ބ ބުެގ ފުރަތަމަާ ޕޮއިންޓްތަކަކީާ ަގިއ5ާާާާދެންހުރިާ )ހ(ާ ނަންބަރުެގާ ވަނަާ

އަދ ނުކުރުމުންާ ފުރިހަމައަށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އޭނ ެގާ މެންބަރަކުާ ބޯޑުެގާ

މިނިސްޓަރަށްާފެނިއްޖެާހ ލަތެއްަގއިާެއާމެންބަރަކުާަވކިކުރެވިދ ނެާވ ހަކަ.ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާިމމ އްދ ަގއިާމިހެންާލިޔެފައިވ ކަމަށްާވަނީނަމާަާ

 1960މަށްާބ ލަންޖެހިފައިވ ާމީހަކުާނިންމ ލުމަށްާމިނިސްޓަރުާސިޔ ސީޮގތުންާހަމަބި

މެންބަރަކުާ ނުކުރިާ އެކަމެއްާ ނުކުރުމުންާ ކަންކަންާ ޯއޑަރަކަށްާ ދެއްވ ާ

ނަުމަގިއާާ ީމހެއްެގާ ނުއުފުއްލިާ ަމސްޢޫލިއްޔަތުާ ބޭނުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ

ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ވ ހަކަ.ާ ބޭރުކުރެވިދ ނެާ ބޯޑުންާ

އަޅުަގނޑުާާކަންކަ ހަމަމިއ އެކުާ އަދިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ން.ާ

 1965ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާހުށަހެޅިޮގތަށްާ

ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ޢައްޔަންކުރަންވ ނީާ މެންބަރުންާ ބޯޑުެގާ މިާ

ޖެނެރަލާްާ ކޮމިޝަނަރާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ އަދިާ ލިބިެގންކަން.ާ

ބިރުންާޢައްޔަންކުރު ަވޒީފ ެގާ ނުފޫޒ އިާ ސިޔ ސީާ ވަކިކުރުަމކީާ މ އިާ

ކަމެއްކަން.ާާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެއްކިބ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ

މެންބަރުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ުގޅޭޮގތުންާ މިބިލ ާ ރަީއސް،ާ  1970ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއކަންކަމަށްވެސްާ ބަޙުސްކޮށްފަިއވ ތީާ ފ ހަަގކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ާާވަރަށްިގނަާ

މައްސަލަތަކެްއާާ ިގނަާ އިޞްލ ޙްކުރަންޖެހޭާ ރިޢ ޔަތްކުރުމ އެކުާ

ހުރިކަމުަގިއވީނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރުކުރުުމެގާަމޤްޞަދުަގއިާިމާާ

ފޮނުވ ާާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ބަދަލުަގއިާ ބޭރުކުރުމުެގާ ތަޅުމުންާ ބިލުާ
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ހުށަހަޅަ ވ ހަކަާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްާ ދިރ ސ ކުރަންާ  1975ން.ާާއިތުރަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޝުކުާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ައޅުަގނޑުެވސްާާ`.ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރިއްޔ ާ

ާާާهللاޢަބްދުއްރަހީމްާޢަބްދު އެދި ބިލ ބެހޭޮގތުންާފުރުޞަތަކަށްާ އިދ ރީާ ނެުގމަބެހޭާ ޓެކްސްާ ާދަންނަވ ލީާ

ވިސްނުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙިއްއަޅުަގނޑުެގާ ތިބޭފުޅުންނ ާ  1980ސ ކޮށްލުުމެގާާދަތުރުކުރ ޮގތްާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވ ލުމުެގކުރިންާ ެއއްޗެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ މިާ ބޭނުމުަގއި.ާ

ސ ފުކޮށްލަން.ާ ކަމެއްާ ދެތިންާ އަރިހުންާ ަވޒީރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންާ

އޭެގތެރެއިންާެއއްކަމަކީ،ާމިވަރުެގާވަރުަގދަާމުޢައްސަސ އެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދެމެހެއްޓެ ވިސްނ އިރުާ ކުރިއަށްެގންދަންާޤ އިމްކުރަންާ މިކަންާ ނިވިޮގތަކަށްާ

މުހިންމާުާ މިފަދަާ ހަމައެހެންމެާ ހައްދަވ ފަިއވަނީ.ާ  1985ކިހ ވަރެްއެގާދިރ ސ އެއްތޯާ

އޮތްާ މިހ ރުާ އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ މިާ ތަޢ ރަފްކުރ އިރުާ އަލަށްާ ކަމެއްާ

ކަންތައްތަްއާާ ކުރަންުއޅޭާ މިާ ޤ އިމްކޮށްާ މުޢައްސަސ ާ މިާ އަދިާ ޙ ލަތ އިާ

ހެޔޮާާކުރަންފެށުމުން ރަނަގޅުާ ކުރ ނީާ އިޤްތިޞ ދަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ

އަސަރުތަކެއްތޯާާ ނުރަނަގޅުާ ނުބައިާ ނުވަތަާ އަސަރުތަކެއްތޯާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ އަދިާ އެބައޮތްތޯ.ާ  1990ދިރ ސ ކުރަްއވ ފައިާ

އަތްފޯރ ފަށަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ އަތްނުފޯރ ފަށުަގއިާ

ތޯ.ާމިހެންާމިދަންނަވ ލަންާޖެހުނީާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ ާދޭތެރޭަގިއާާެގނެވިދ ނެ

ވިސްނ ާފިކުރުކޮށްާހޯދިާހޯދުންތަކުންާޤައުމެއްެގާއިޤްތިޞ ދުާމިފަދަާފުނާްާ

އަނދަވަޅެއްެގާތެރޭަގއިާއޮްއވ ާމިފަދަާމުހިންމުާކަމެއްާއަލަށްާތަޢ ރަފްކުރިާ

ފަހަރެ ނޭނުގނު.ާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ އޮތްކަމެއްާ ނެތޭާާޤައުމެއްާ  1995އްަގއިާ

ދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާއެހެންާބޭފުޅަކަށްާއެނިގަވޑަިއެގންފަިއާއޮތުމަކީވެސްާާ

ދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ އެކަށީެގންވ ކަެމއް.ާ ހަމަާ

އޮތްޮގތުންާާ ހ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުވެސްާ މިެގންދަނީާ

ވި ތެރެއިންވެސްާ މުވަްއޒަފުންެގާ މީހުނާްާސަރުކ ރުާ ޕަސަންޓްާ އްސަކަށްާ

ވ ހަކަ.ާާ އަރަިއެގންދ ާ އަތްނުފޯރ ފަށަށްާ އަުގާ ޑޮލަރުެގާ ވ ހަކަ.ާ  2000އުނިކުރ ާ

މިފަދާަާ މިއީާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ ިއރުާ ވ ހަކަތަކެއްާ މިކަހަލަާ
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އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ތަޢ ރަފްކުރަންާ ރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިޒ މެއްާ

ކަ މިކަހަލަާ ޙ ލަތަށްާވަުގތުތޯއޭ.ާ ވަުގތަށ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ އިރުާ މެއްާ

އެންމާެާ ފިކުރުކޮށްލުންާ ހަމަާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ވިސްނ ލުންާ

ޙަޤީޤީާާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  2005ރަނަގޅުކަމެކޭ.ާ

ތިލަފަތާްާ ޙ ލަތުާ އެތެރޭެގާ ޤައުމުެގާ ޮގތުންާ އިޤްތިޞ ދީާ ބޭނުމަކީާ

އިޤްތިޞ ދީާާހަމަޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ބޭްއވުން.ާ ާ

ކަމެއްކުރ އިރުާާ މިކަހަލަާ ނަޒަރުކޮށްލުމަކީާ މަްއޗަށްާ އޮތްޮގތެއްެގާ ހ ލަތުާ

ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްަގއިާމިކަންާކުރިއަށްެގންދަންާބޭނުންވ ކަމަށްވަންޏ ާހަމަާ

ހިތަށްއަ އަޅުަގނޑުާ ކަމެކޭާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަދިާކޮންމެހެންވެސްާ  2010ރ .ާ

ވަރަށްިގނަާާ ބިލުަގިއާ ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ

ކަންތައްތަކަށްާއަލިއަޅުްއވ ލަްއވ ފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މުޢައްސަސ ެއްއާ ވަރުަގދަާ މިފަދަާ ހިތަށްއަރަނީާ

ދޭ މިހިރަޮގތ ާ ބ ރުތައްާ މުޢަްއސަސ ެގާ މިާ ތެރޭަގިއާާޤ އިމްކުރ އިރުާ

ާާ ބިލުެގ މިާ މިދަންނަވ ލީާ އެހެންާ މ އްދ ަގިއ46ާާާާކަންބޮޑުވ ންޖެހެއޭ.ާ  2015ަވނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގިއާއެބައޮޭވާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާއޭނ ެގ8ާާާާއ ދެ،ާާ

މަޤ މުންާވަކިކުރަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާފެނިއްޖެާޙ ލަތެއްަގއިާއެކަންާާ

ފޮނުވ  ޖެނެރަލަށްާ ކޮމިޝަނަރާ ާބަޔ ންކޮށްާ މަޤ މުނާްާާ ލިޔުމަކުންާ

އުފައްދ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަކިކުރެވިދ ނޭ.ާ

 2020އެހެންާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކަށްވުރެާމ ާވަރުަގދަާމުޢަްއސަސ އެކޭ.ާެއއީާ

ުގޅުންހުރިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ މ ލިްއޔަތ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވ ާބޭފުޅަކުާމިތ ނަގިއާާމުޢައްސަސ އަކަށްވ އިރުާއެާމުޢައްސަސ ަގއިާހުންނަ

ވިދ ޅުވިފަދައިންާ މެންބަރަކުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ދެންމެާ

ހިނދެއްަގިއާާ ބޭނުންވެއްޖެާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ

 2025އެބޭފުޅަކުާވަކިކުރެޭވޮގތަށްާޮއތުންާއެއީާހަަމގައިުމވެސްާއަޅުަގނޑުާކުރިންާ

މުޢައް މިފަދަާ ކުރިއަށްާާދެންނެވިހެންާ ޮގތެްއަގިއާ ދެމެހެއްޓެނިވިާ ސަސ އެްއާ

ެގންދިއުމަށްާހުރަސްއެޅިެގންދ ނެާކަމެއް.ާއެހެންވެާެއވ ހަކަާމިފ ހަަގކޮށްލީ.ާ

ދެއްވ ފަިއާާ މީަގއިާ ެއކުލަވ ލުމުެގާއިޚްތިޔ ރުެވސްާ ބޯޑުާ މިާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ
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އުސޫލަ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ޭއެގބަދަލުަގއިާ މިނިސްޓަރަށް.ާ ކީާާއޮންނަނީާ

ރުހުމ އެކީަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އޮންނަންވ ނީާ  2030އެކަންާ

މުހިންމާުާ ިމފަދަާ އަދިާ ދެންާ އެކަންކުރައްވ ޮގތަކަށް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ވިސްނ ިއރުާ ޤ އިމްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުޢައްސަސ ެއއްާ

މުޢައްާ މިާ ފ ހަަގކުރިންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުާހިތަށްއަރ ާ ސަސ ެގާ

އޮލްޓިންގާާ އެކަށީެގންވ ާ ހަރުދަނ ާ ީމެގތެރޭަގއިާ ކުރެްއވިއިރުާ ޑްރ ފްޓްާ

 2035މެކޭނިޒަމެއްެގާވ ހަކަާބަޔ ންކޮށްފައިާނެތީމަާއެކަމ ާހިތ މަކޮށްާވަރަށްބޮޑަށްާ

މިބިލ ާާ މަިއަގނޑުޮގތެއްަގއިާ އ ދެ،ާ ފ ޅުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންބޮޑުވުންާ

ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ މިީއ.ާާދޭތެރޭަގއިާ ވ ހަކަތަކަކީާ ހުރިާ

ކަމެްއާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންކުރ ާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ

ޭއެގާާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ އެކަމެްއެގާ ކުރަންވ ނީާ

ވިސްނަންވ ނީާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށޭ.ާ މަންފ ހުރިާ  2040ލ ބައ އިާ

ތަރައްޤީއަށޭ.ާރަްއޔިތުންެގާލ ބައ ިއާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމެގާކުރިއެރުމ އި

ދެންނެވިހެނާްާ ކުރިންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ މަންފ އަށޭ.ާ

މިއަދުާާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

މިއޮތީާއިޤްތިޞ ދީޮގތުންާވަރަށްާފުންާއަނދަވަޅެްއެގާތެރެައށްާެވއްޓިފަޭއ.ާާ

 2045ަގއިާޤައުމުާޮއްއވ ާމިކަންކުރަންާވިސްނ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާޙ ލަތެއް

މިާ ހޭލުންތެރިކުރަން.ާ މިކަމަށްާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭާ

ފ ސްކޮށްާ މިޤ ނޫނުާ ފަށ ނީާ ޢަމަލުކުރަންާ މިޤ ނޫނަށްާ އެބައޮތްާ ބިލުަގއިާ

ނަޒަރުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ތަސްދީޤްކުރެްއވުމުންނޭ.ާ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ރަނަގޅުޮގތެއްނޫން.ާ އެންމެާ ކުރުމަކީާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ

މިޤ ނޫނާުާ އެބަޮއތްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މިޤ ނޫނުަގއިާ  2050ޤަބޫލުކުރ ޮގތަކީާ

ާާ ހަދަންޖެހ6ާާާޭާތަސްދީޤްކުރ ތ  ުގޅިެގންާ މިއ އިާ ތެރޭަގއިާ މަސްދުަވހުެގާ

ޤަބޫލުކުރަ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމަންވ ނޭ.ާ ހަދ ާ ެއާާަގވ އިދުތައްާ ނީާ

ރައްޔިތުންާ އިތުރަށްާ ތިންމަހެއްހ ދުވަސްާ އަދިާ ހެދުމަށްފަހުާ ަގވ އިދުތައްާ

ެއީއާާ ދޭންވ ނެކަމަށް.ާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ހޭލުންތެރިކުރުމުެގާ

 2055އަޅުަގނޑުމެންާއަލަށްާމިފަދަކަމެއްާތަޢ ރަފްކުރ އިރުާމިކަމ ާުގޅޭާވަރަށްިގނަާާ
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ވިޔަފ  އަދިާ ރައްޔިތުންނ އިާ އެނޫންފަރ ތްތައްވެސްާާޢ ންމުާ ރިވެރިންނ އިާ

ތިބޭނެތީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާއަލަށްާތަޢ ރަފްކުރ ާކަމަކަށްވ ތީާާ

މިކަމަށްާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެީއާ ކުރުވުންާ ހޭލުންތެރިާ މިކަމަށްާ

ފެށިއްޖެނަމާަާ ކަމެްއާ މިކަހަލަާ ހޭލުންތެރިނުކުރުވ ާ އެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގއިާ

ާާ ކުރިއަކަށްާާއަޅުަގނޑު ޮގތަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ އެކަންާ  2060ދަންނަވ ނީާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ދަނަންވ ލ ފައިާ ިމވ ހަކަތައްާ އެހެންވީމަ،ާ ނުެގންދެވޭނޭ.ާ

ނިންމ ލ ނަން.ާާ ވ ހަކަކޮޅުާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއޮތީާޝުކުރިއްޔ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2065މެންބަރު.ާ

އައިސްފަިއ.ާާ ަވުގތުާ މެދުކަނޑ ލުމުެގާ ހިނދުކޮޅަކަށްާ ކުޑަާ މަސައްކަތްާ

ާާ ފަށ ނީ ައލުންާ މަސައްކަތްާ އެމަސައްކަތ13:00ާާާާްއަޅުަގނޑުމެންާ ަގއި.ާ

ފަށ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާމިހ ތަނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރަ ޖަވ ބުދެްއވުމުެގާާމެންބަރުންާ ުއފައްދަވ ފަިއވ ާސުވ ލުތަކަށްާ އްވ ފަިއވ ،ާ

ބައްދަލުކުރ ނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  2070ފުރުޞަތެއްާ

ާގައި.ާޝުކުރިްއޔ .13:00ާާާާ

ާ

ާ]ށ13:00ާްނ12:00ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑު ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހުާ އ ދެާ މިޖަލްސާ `.ާ  2075އަނެްއކ ެވސްާ

ހުޅުމީދޫާ މިއަރުވަނީާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަނީ.ާ

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބަށް.ާ

ާ

ނިޒ މެްއާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޓެކްސްެގާ ރައީސް.ާ ނ އިބުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

 2080ާށްޓަކަިއާސަރުކ ރުންާކުރަްއވ ާމަސައްކަތަކީާވަރަށްާާޤ އިމްކުރުމަާާރ އްޖޭަގއިާއިލްޔ ސްާލަބީބްާ

މިހ ރުާާާރަނަގޅުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެކަމަށްޓަކައިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަސަްއކަތެްއކަމުަގިއާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލެްއާ އިދ ރީާ ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާ މިވަނީާ ސަރުކ ރުންާ
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ުމއްސަނދި ޓެކްސްއަކީާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާ ންނ ިއާާމަޖިލީހަށްާ

މުހިންމާުާ ވަރަށްާ އެޅޭނެާ ނައްތ ލުމަށްާ ފަރަޤުާ ދެމެދުގައިވ ާ ފަޤީރުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޓެކްސްާ މިހ ރުާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ  2085ނިޒ މެއްކަމުަގއިާ

އެތެރެކުރ ާ ރ އްޖެއަށްާ ނުސީދ ޮގތުންާ މިއަންނަނީާ މިނަަގމުންާ ރ އްޖޭަގއިާ

ބަދަލުަގ ޭއެގާ ޮގތުަގއިާ ޑިުއޓީެގާ ކަސްޓްމްސްާ ސީދ ާާމުދަލުންާ އިާ

ވިޔަފ ރިވެރިންާއަތުންާނޫނީާކޯޕަރޭޓްާޓެކްސްއެްއާނެުގމަކީާއެކަންާމިހ ރުާާ

އެންެމާ ދެކޮޭގތުަގއިާ މ ހިރުންާ އެކަމުެގާ ޤައުމުތަކުންާ ޒަމ ނުެގާ މިާ

ހިންގެވުމަށްާާ ރ އްޖޭަގިއާ މިކަންތައްާ އަދިާ ވަނީވެފަިއ.ާ  2090ރަނަގޅުޮގތްކަމުަގއިާ

މިޤ  ެގންދ އިރުާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ާާއިދ ރީާ މ އްދ ެގ12ާާާާނޫނުެގ ވަނަާ

ހި ެގާ އައި.އ ރު.އޭާ އެބައޮތްާ ަގއިާ ޮގތުންާ)ހ(ާ ޙަރުދަނ ކުރުމުެގާ ާންުގންާ

ރ އްޖޭެގާެއކިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާޤ އިމްކުރަންޖެހޭކަމަށްާފެންނަާއަދަދަކަށްާ

އިޚްތިޔ ރުާާ ުއވ ލުުމެގާ އުފެއްދުމ އިާ ިއދ ރ ތައްާ މަތީންާ މަޝްވަރ ެގާ ބޯޑުެގާ

ޖެނަރަލްއަ އަޅުަގނޑުާާކޮމިޝަނަރާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ލިބިެގންވ ާ  2095ށްާ

ބެހިެގންދ އިރުާ ޕްރޮވިންސްތަކަކަށްާ މިހ ރުާ ރ އްޖެއަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ހެދިެގންދ ނެ.ާ އިދ ރ ތަްއާ މިކަހަލަާ ރަށްރަށުަގިއވެސްާ އަތޮޅުތަކުަގޔ އި،ާ

އަދިާާ ވިޔަފ ރިވެސްާ މެދުާ އަދިާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ކުދިާ ރ އްޖޭެގާ ސަބަބަކީާ

ިވޔަފ  ޙަރަކ ތްތެރިވަމުންާބޮޑެތިާ އަތޮޅުތަކުަގިއާ ރ އްޖޭެގާ ރިވެރިންެވސްާ

ެއާ ތަރައްޤީަވމުންދ އިރުާ ރަށްރަށުަގއިާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ ެއއީާ އަދިާ  2100އެބަދޭ.ާ

މުހިންމާުާ ަވރަށްާ ހުރުމަކީާ އިދ ރީއެއްާ މިކަހަލަާ ތެރޭަގއިާ އަތޮޅުތަކުެގާ

މަޔ އެކީާާކަމެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ 

އަތޮޅުތަކުެގާާ ނިޒ މެއްާ މޮނީޓަރކުރެވޭނެާ ރަނަގޅަށްާ މިކަންާ ދަންނަވ ލަންާ

ނެތާީާ ހިމެނިފައިާ އޮފީސްތަކުަގއިާ މިދ އިރ ތަކުެގާ ނޫނީާ ތެރޭަގއިާ

 2105އަޅުަގނޑުމެންާހުޅުދޫާމީދޫއ ިއާއިންވެެގންާއޮންނަާާާާކަމުަގިއވަންޏ މުާމިހ ރު

ރިސޯޓްގައި މައްސަލަެއއްާާހެރެތެރަށްާ ށްވަންޏ މުާކަމަދިމ ވާ ާާދިމ ވ ކަހަލަާ

ޓެކްސްއެްއާާ އެައކަށްާ ވެރިންނަކަށްާ ވިޔަފ ރިާ ތިބިާ ރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބެލޭނެޮގތަކަށްާާ މައްސަލަތަްއވެސްާ ެއކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދެއްކޭނެ.ާ

މިޤ ނޫނުަގއިާއިދ ރ ާތެރެއިންާއޮތުމަކީާމުހިންމުާކަމެްއކަުމަގިއާއަޅުަގނޑުާާ



 79 

ކުރީެގ މިބިލަކީާ ދެންާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށ16ާާާްާާދެކެން.ާ މަޖިލީހުންާ  2110ވަނަާ

ބައްލަވ ާދިރ ސ ކުރަްއވ ާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ފަިއވ ާބިލަކަށްވ ތީާމިއިދ ރ ތަކުެގާާ

ާާަގނޑަށްާފެނޭ.ާއަދިާޭއެގއިތުރަށްާކަންތައްތަްއާހުރީާރަނަގޅަށްާކަމަށްާއަޅުާ

އ ާާ ރ އްޖެއަށްވެސްާ މުޅިާ މިކަމަކީާ ބޭނުންވޭ،ާ ހުށަހަޅ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާކަމަކަ އިދ ރ ައކަށްވ ތީާ އުފައްދ ާ އަލަށްާ 2ާށްވެފައިާ އަހަރުފަހުނާްާާ

އިންލެންޑްާާ އެާ އަދިާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ ބަލާ  މިބިލުާ  2115އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިމ ވ ާ މުރ ޖ ކުރުމަށްފަހުާ އަލުންާ މަޝްވަރ ކުރަްއވަިއެގންާ ރެވެނިުއއ އިާ

ާާ އަލުން މިބިލުާ ޙައްލުވ ނެޮގތަކަށްާ މުރ ޖ ކ2ާާުދަތިތައްާ ރުމަށާްާއަހަރުފަހުންާ

ވިޔަފ ރިވެރިންާ ކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ދެންާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ކަމެއްކަުމަގިއާާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެއީާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ުގޅިެގންާ

އެްއވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ކުރައްވ ނެކަމުަގއިާ މިކަންާ ދެކެން.ާ  2120އަޅުަގނޑުާ

ައޅުާ މިއިޞްލ ޙ އެކީާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރަން.ާ ވ ހަކަާޝައްކެއްާ ަގނޑުާ

ާނިންމ ލަންާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ިމއަދު އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ޖަހ އިރ1ާާާާުއ ދެ،ާ

އޮތީމަާ ހަމަޖެހިފައިާ ބ ްއވ ޮގތަށްާ ބައްދަލުވުމެއްާ ކޮމިޓީގާ  2125އިޖުތިމ ޢީާ

ހ ރުާއަޅުަގނޑުާާއ ދެ،ާމިާާންާމިހ ރުާކޮމިޓީަގއިާތިއްބެވީ.އެކޮމިޓީެގާމެންބަރު

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލަތްދޫާ މިއަރުވަނީާ އަޙްމަދުާފުރުޞަތުާ

ނިޒ މީާާ ތުޅ ދޫާާޙަމްޒ އަށް.ާ ނ ޒިމާްާާާޢިއްޒަތްތެރިނުކުތ ެއއްާ މެންބަރުާ

ާރަޝ ދު.

ާ2130 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ ރިޔ ސަތ ިއާާއ ދެ،ާ ާބަރުާ

މިއިންނަނީާާާނ ޒިމްާރަޝ ދުާާ ަގވ އިދުަގއިާ މިހެން.ާ ރައީސްާ ނ އިބުާ ާމުޚ ތަބުކުރައްވ ފައިވަނީާ
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 2135ރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާމުޚ ތަބުކުރުމަށްާ"ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް"ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ނު ރަނަގޅުކޮށްލަާ މަނިކުފ ނުާ ެއކަންާ ެއވ ހަާމިޮގތަށް.ާ ކަާާދެއްީވތީވެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ދަންނ ވ ލީާ

ާ

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޝުކުރިްއޔ .ާ  2140އ ދެ،ާ

ބަލައިެގންފިން.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާއެކަންާފ ހަަގކުރެވުނުާދެންާއަޅުަގނޑަށްާާ

އެޮގ އެހެންާ އިންނ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރެއަކުންާ މިހެންާ އެކަންާާއިނޭގާ ތަށްާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލަތްދޫާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ދިމ ވީކަމަށް.ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެްއުވންާއެދެން.ާާ

ާ2145 

ާ.`ާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޤ އިމްވެފަިއާާާ އަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ

ާށްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާއަޅުަގނާ އެންމެންވެސްާ ޑުމެންާ

ދިވެހިންެގ މުއްސަނދިކަންާ ބެހިފަިއާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބައެްއެގެމދުަގއިާ ިގނަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަންވެސްާ

 2150ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާއިދ ރީާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިޮގތުންާާާާރައީސް،

ވަ މ ތްވެެގންވ ާާއެޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފިޔަވަޅެއް.ާ މުހިންމުާ ރަށްާ

މުްއސަނދީންނަށާްާ އެބަޮއވޭ.ާ ދެއްކުންާ ޒަކ ތްާ އިސްލ މްދީނުަގިއވެސްާ

މުއްސަނދިކަމުންާ ލިބޭާ މީހުންނަށްާ އެބައިާ އެބަޖެހޭާ މުއްސަނދީންާ

ދުނިޔެާ ިމއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެރެން.ާ ޒަކ ތްާ ފަޤީރުންނަށްާ

ދުނި ތަފ ތުވެާތަރައްޤީވެާ ޮގތްާ ިވޔަފ ރިކުރ ާ ފުޅ ވެ،ާ ވިޔަފ ރިތައްާ  2155ޔޭެގާ

އަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ މިދެންނެވިާ ހަމަާ ވުމުންެވސްާ މިކަންކަންާ

ފަޤީރާުާ މުއްސަނދިކަމުންާ ލިބޭާ މީހުންނަށްާ އެބައިާ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާ

ނުވަތަާޤައުުމެގާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމަށްާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކަިއާާ

ސްާނެެގންާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާޓެކްސްާޓެކް

މިޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންނ ިއާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބެހޭޮގތުންާ  2160ނެުގމ ާ

އެހެ ދައްކައިފީމު.ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ެއކަންާމަޖިލީހުންާ ންނަމަވެސް،ާ
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އަބަދުވެސްާާޙަޤީޤަތަކަށް ވަރަށްވެސްާ އޮންނަނީާ އ ދެ،ާާވުންާ ދުރުަގއި.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ިމވ ާ އެއްކުރެވިފައިާ މިހ ރުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ޢަޒުމްވަރުަގދަ މ ާ އެއަށްވުރެންާ ކުރ ނާެާާާމަޖިލީހަކީާ މިފަހަރުާ މިކަންާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ  2165މަޖިލީހެއްކަމުަގއިާ

ޑުާސަރުކ ރުންާސ ފުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުަގނ

ސަރުކ ރުންާ ބިލުާ އިދ ރީާ ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާ ބޭނުންވަނީާ

ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ޓެކްސްާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ އިރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ވަނީާ ތައްޔ ރުވެފައިާ

އެބައޮ ނުކުތ އެއްާ ދެތިންާ ބޭނުންވ ާ ވަރަށްާދަންނަވ ލަންާ މިބިލުަގއި.ާ  2170ތްާ

ވ ހަކަދެކެވިއްޖެާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ އިދ ރ ާާ މިާ

އަދިާޤ އިމްކުރުމަށްފަހުަގ ޖެނަރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ އިދ ރ ެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އިާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޮންނ ނެކަން.ާ ބޯޑެއްާ

ވިސްނަންޖެ އެބަާ މަޖިލީހުންާ ސަރުކ ރުާާރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހޭާ

ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާާ ވަންނ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ ބ ރުެގާ  2175ހިންުގމުެގާ

ހިންުގމަށްޓަކަިއާާ ސަރުކ ރުާ މިކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ުގޅިެގންާ ޢައްޔަންކުރުމ ާ މީހަކުާ ރައްޔިތުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

ރިާާޢިއްޒަތްތެކައިާއޭނ ާއެކުލަވ ލ ާކެބިނެޓްާމިއޭނ ެގާސަރުކ ރުާހިންުގމަށްޓަާ

ެއީއާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެޕްރޫވްކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ

ބުނެފަިއވ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަދިާ ޮގތް.ާ ބުނެފަިއވ ާ  2180ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ބަހެއާްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮމިޝަންތަކުންވެސްާ މުސްތަޤިއްލުާ

މަޤ މުތަ އެާ މިބިލުަގއިާާބުނެެގންާ މިހ ރުާ އުވ ލެވޭނެ.ާ މީހުންާ ކަށްާ

ނެޭގާާ ފައިސ ާ މިާ އ ދެ،ާ ޖެނަރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ ބުނެފައިވ ޮގތުންާ

ބޭފުޅަކީާ ހުންނަވ ނެާ ޮގތުަގއިާ ޖެނަރަލެއްެގާ ކޮމިޝަނަރާ މަރުކަޒުަގއިާ

މިހ ރުާޢިއްޒަތްތެމި ބޭފުޅެއްކަމުަގއިާ ލިބެންޖެހޭާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ  2185ރިާ

ާ ބުނެފަިއވޭ.ާ މިތ ނަގިއާާމިބިލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މިމަޖިލީހުެގާ އެކުލަވ ލ އިރުވެސްާ މިބޯޑުާ މިހ ރުާ މިދަނީާ ބަހުސްކުރަމުންާ

ަވނަާރައްޔިތުންެގ16ާާާާބަހެއްާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ
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ރައްޔިތުންެގާާާާމަޖިލީހުގައި ޢައްޔަންކުރުމުަގިއާ މީހުންާ މަޤ މުތަކަށްާ މިފަދަާ

މީހެއްާބަހެއް ަވކ ލ ތުކުރަުމންދިޔަާ އަބަދުވެސްާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާ2190 

ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަކީ.ާ

ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްޔިތުންެގ3ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ަވކިކޮށްާ ބ ރުާ

ކިާާމަޖިލީހަށްާބ ރުތަކެއްދީާާއަދިާވެރިކަންކުރ ާފ ރަތަށްެވސްާބ ރުތަކެއްދީާވަާ

އ ާ މިހާ  މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ އިމްކޮށްފައިކަން.ާ ވަނީާ ޙުދޫދުތަކެއްާ

 2195ސިޔ ސީާފަރ ތްތަކުންާހިތްހަމަނުޖެހޭާފަރ ތްތަކެްއެގާާާާއިދ ރ ެއއްާކަނޑައެޅިާ

ބޭނުންކޮށްެގންާ މިއިދ ރ ާ ކަންކަންާ ކޮށްލުަމށްޓަކައިާ ފުނޑުފުނޑުާ ވިޔަފ ރިާ

މިކޮ ކުރ ނަމަާ ތުޚުމަތުތައްާ ބޯޑުަގިއާާކޮށްފ ނެކަމުެގާ މިދެންނެވިާ މިޝަންާ

މަޖިލީހުނާްާ ބޭފުޅުންނަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރައްޔިތުންެގާ ހިމެނޭާ

ދެކެވަޑައިަގންނަވ ނަަމާ މަޖިލީހުންާ ބޭފުޅުންކަމަށްާ އޮންނަންޖެހޭާ ރުހުންާ

އެކަންާާ ކޮމިޓީައކުންާ ކޮންމެވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ފެންނަނީާ  2200އަޅުަގނޑަށްާ

ޢިއްޒަތްާ އޮތުން.ާ މަޖިލީސާްާކުރ ޮގތަށްާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ތެރިާ

އޮތްތަންވެސްާ ފަހަރެއްަގިއާ މަދުާ ވަރަށްާ ހޭލ ަގތީސުއްރެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ދުށީމު. ހުރިހ 16ާާާާއަޅުަގނޑުާ މިދިޔަާ މަޖިލީހަކީާ ރައްޔިތުންެގާ ަވނަާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރިާމަޖިލީހެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާމަޖިލީހަކަށްވުރެންާިގނަާާ

ާާާާބަރުލަމ ނީ  2205ވުރެންާިގނަާމަސައްކަތްާާޚަޔ ތުަގއިާކުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތައް

ާާވ16ާާަ ވަނަާރައްޔިތުންެގ17ާާާާނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުރި.ާއަދިާމި

ާާާާމަޖިލީސްާވެެގންދ ނީ ތަނަކަށް. މ ިގނަާމަސައްކަތްކުރ ާ ވީިއރުާާއެއަށްުވރެާ

މަސައްކަތްތަކުގެާ ިގނަާ އަޅުާާާމިާ ބޭނުންވަކުރިމަތީަގއިާ ނީާަގނޑުެމންާ

ޢައްޔަންކުރ އިރަށްާމިތ ނަގއިާތިންހަތަރުދުވަހުާާާކަމަކަށްާމީހަކުސަރުކ ރުންާާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ފ ސްކުރ ކަށްާ އެކަންާ ބަޙުސްކުރުމަށްފަހުާ  2210އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަހެްއާާ މަޖިލީހުެގާ އެކަން،ާ މަޖިލީހުންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާ

ކަންާނިންމ ޮގތަށްާއޮތުން.ާާބުނަންާބޭނުންވ ކަމަށްާބުނ ނަމަާކޮމިޓީއަކުންާއެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެވަނަާނުކުތ އެއްާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

އ ދެ،ާާ ބ ރު.ާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގާ އެބަވޭާ ބުނެފައިާ މިބިލުަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ

ވަރަށްާާ ދިރ ސ ކުރަްއވ އިރުާ ކިމިޓީންާ މިބިލުންާ ދަންނަވ ނީާ  2215އަޅުަގނޑުާ
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ވ ލަންޖެހޭާދެާނުކުތ އެއްާއެބައޮތޭ.ާފުލުހުންނަށާްާމުހިންމުާޮގތެއްަގއިާބައްލަާ

ޓެކްސްާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ މިހ ރުާ ބ ރ އިާ ދީފައިވ ާ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްާ

ބ ރުތައްާ އޮންނ ނެާ ދީފައިާ ރެވެނިއުއަށްާ އިންލެންޑްާ ނުވަތަާ އޮތޯރިޓީއަށްާ

އެތަނުެގާާ ނުވ ނެ.ާ އޮެވެގންާ އުސޫލުތަކެއްާ ބޭނުންކުރެވޭނެާ ނަހަމަޮގތުަގއިާ

ިވޔަފ ރިާވެރިން މީހެއްެގާ ެއއްވެސްާ ޒ ތީޮގތުންާ ބޯޑުންާ އެތަނުެގާ ނުވަތަާ ާ2220 

އިމުންާާ ޤ ނޫނުެގާ ލިޔެކިޔުންާ ހުންނަާ ތެރޭަގިއާ ެއވިޔަފ ރިާ ވަދެާ ތެރެއަށްާ

ވަރަށްާ އޮންނަންޖެހެނީާ ެއކަންާ ނުވ ނެ.ާ ޮއެވެގންާ ޮގތްާ ބެލެވޭނެާ ބޭރުންާ

އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ އެމިންތައްާ ފެނޭާޞަރީޙަކޮށްާ ާ

ރޫޚ ިއާ ބ ރުދިނުމުން،ާ މުޢައްސަސ ތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ބޭނުންކުރަމުންދ ތަން.ާާ އެބ ރުތަްއާ މުޢައްސަސ ތަކުންާ ބައެއްާ  2225ޚިލ ފަށްާ

ރަނަގޅަށްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މެދުަގއި ބ ރުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުފަށަނީސްާ ެއއްބ ރުާާާހިނަގންާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިންަގންއުޅޭތަންވެސްާ ނުފޫޒުާ މަްއޗަށްާ އަނެއްބ ރުެގާ

ފެންނަމުންދަނީާމަދަކުންނެއްނޫން.ާީވއިރުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިޤ ނޫނުާ

މިދެންނެވިާ ކަމެކޭާ ބަލަންޖެހޭާ އިޞްލ ޙުކުރަމުންދ އިރުާ  2230އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަލ ލަ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ އ ދެ،ާ އޮތުން.ާ ތިންވަނަާާޮގތަށްާ ބޭނުންވޭ،ާ ންާ

ބ ބުަގއިާމިބުނެފަިއވ ާޓެކްސްާހޯދުން.ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންނަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ފައިދ އިންާ ލިބޭާ ވިޔަފ ރިތަކުންާ ކުރެވޭާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ވަސީލަތްތައްާ

ޓެކްސްާނެުގމަށްާމިހެންހުރިާއެާޓެކްސްާޙައްޤުޮގތުަގއިާދިެވހިާމ ލިއްޔ އަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވ ލަންާލިބުމަކީާ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ  2235އެދޭކަމެއް.ާ

ރެވެނިުއާ އިންލެންޑްާ ނުވަތަާ އޮތޯރިޓީާ ޓެކްސްާ މިާ ބޭނުންވަނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއުފަންކުރ އިރުާމިހ ރުާއުފަންވެފައިވ ާއިންލެންޑްާރެވެނިުއާާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއުފަންކޮށްާޤ ނޫނީާބ ރުާއެތަނަށްާލިބުމުންާއަޅުަގނޑުާާ

މިބި މެދުަގިއާާއެދެމޭާ ރައްޔިތުންެގާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ އޮންނަން،ާ ލުަގއިާ

 2240ޓެކްސްއ އިާބެހޭާހޭލުންތެރިކަމެއްާއުފައްދަންާފަށަން.ާޓެކްސްާނެެގނީާކޮންާާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރީަގއިާ ފެށުމުެގާ ނެެގންާ ޓެކްސްާ އުސޫލަކުން.ާ

އަދިާ ފައިދ އ އިާ ޓެކްސްެގާ ކޮބައިކަމ އިާ ޓެކްސްއަކީާ ހޭލުންތެރިކުރުވ ާ
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މުހިންމުކަމެއްކަންާއެ ކިހ ާ ދެއްކުމަކީާ ޓެކްސްާ ފަރ ތްތަކުންާ ލިބޭާ ފައިދ ާ

ބަޔ ންވެފަިއާާ މިބިލުަގިއާ ބަޔ ންކޮށްދިނުމަކީާ ފ ހަަގކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ރައީސް،ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގިއާ  2245އޮންނަންޖެހޭނެާ

ދަ ކުރިންވެސްާ ނިންމ ލުމުމުެގާ ވ ހަކަކޮޅުާ ދިވެހިާއަޅުަގނޑުެގާ ންނަވ ލ ނީ،ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ އަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ ސަރުކ ރުންާ

މިދެންނެިވާާ މަސައްކަތުަގއިާ ކުރަްއވ ާ އ ލ ކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަންާ މެދުަގއިާ

ސަރުކ ރަށްާާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ތީާ ބިލެއްާ މިފަދަާ މަރުޙަލ ަގއިާ މުހިންމުާ

ޝުކުރުދަންނަވަމޭ ިމާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމޭ،ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ާ.2250 

މިބިލުާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ެމންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގނެސްދިނުމަކީާ ސިފަާ ޤ ނޫނީާ އިދ ރ އަށްާ މިާ ފ ސްކޮށްދެއްވ ާ

ާއެދޭކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައިސްާ.

ާ

ޢިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތުާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މެންބަރު.ާ  2255ްއޒަތްތެރިާ

ނެތް.ާާ މ ލަމުަގއިާ ވަޑައިެގންާ މިަވުގތުާ މެންބަރަކުާ ތިންާ އޮތްާ އަރުވަންާ

ދ އިރ ެގާާ ެވލިދޫާ އަރުވަނީާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދަށްާ.

ާ

ޝުކުރިާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ އ ދެ،ާ`.ާ ފުރުޞަތަށް.ާ ދެއްވިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2260ާްއޔ ާ

ޤ އިުމެވެގންދ އިރުަގިއާާާާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތަޢ ރަފްވެާ ނިޒ މެއްާ ޓެކްސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ޮގތުަގިއާާ ރަނަގޅުާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ެއކަންާ ކުރީަގިއާ ކުރުުމެގާ އެކަންާ

ންޖެހޭާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްވެސްާާލުއިފަސޭހަާޮގތެްއަގއިާއެޓެކްސްއަށްާދަްއކަ

ހިތްހަމަޖެހިެގން،ާމިދެންނެވީާމައްސަލަެއއްާނެތިާއެާޓެކްސްއެއްާދެްއކޭނެާާ

 2265އިންތިޒ މުާހަމަޖައްސައިދީާއެކަމ ާބެހޭޮގތުންާހަދަންޖެހޭ،ާއެކުލަވ ލަންޖެހޭާ

ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކަިއާާ ނިޒ މުާ ޤ އިމުކުރަންޖެހޭާ އަދިާ ެއކުލަވ ލ ާ އޮނިަގނޑުާ

ސަރު ބިލާުާމިހ ރުާ އިދ ރީާ ޓެކްސްނެުގމ އިބެހޭާ މިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ކ ރުންާ

ފޮނުވ ފައިވ ތީާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާމަރުޙަބ ާކިޔ ާައދިާޝުކުރުވެސްާާ

މެންބަރުނާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަން.ާ
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ައޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްއެއްާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ނަަގންާވ ހަކަދަްއކައިފި.ާ ާ2270 

ލިބޭާާ ސަރުކ ރަށްާ އ މްދަނީއަކީ،ާ ލިބޭާ އެޓެކްސްއިންާ ބޭނުންވަނީާ

ިގނަުގނަާާ ބޭނުންވ ާ ރަްއޔިތުންާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ އ މްދަނީއަކީާ

ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކަިއާ ބޭނުންތައްާ އެމީހުންެގާ އަދިާ ޚިދުމަތްތަކެއްދީާ

ނެ ޓެކްސްައކުންާ އެފަދަާ ފައިސ ައކަށްވ ތީާ ފައިސ ާާޚަރަދުކުރެިވެގންދ ނެާ ޭގާ

ޔަޤީނުންވެސްާާ ހަމަާ އެއީާ ބޭނުންކުރެވޭނަމަާ ޮގތުަގއިާ  2275ރަނަގޅުާ

ފަޤީރުންނ ާ މުއްސަނދިންނ އިާ ފަރަޤުާ ިމޮއންނަާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދޭތެރާެާ ނޫނީާ ކުޑަވުމެއްާ ކޮންމެވެސްވަރެއްެގާ ފަރަޤުާ އޮންނަާ ދޭތެރޭަގއިާ

ަގނޑަށްާމިބިލަށާްާގ ތްވުެމއްާއަންނ ނެާކަމެއް.ާއެހެންކަމުން،ާެއޮގތުންާއަޅުާ

ދައްކަންޖެހޭާ ޓެކްސްެއްއާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތ އީދުކުރެވެނީ.ާ

ފަރ ތެއްާ ދެއްކޭނެާ ޓެކްސްެއއްާ ހިތްހަމަޖެހިެގނެއްާ ފަހަރެއްަގއިާ  2280އެްއވެސްާ

އޮންނަންޖެހޭނާީާ ހަމަޖެހިފައިާ މިކަންާ އެހެންކަމުން،ާ ޔަޤީން.ާ މަދުވ ނެކަންާ

ކުރެވިފަ މިކަންާ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިދ ރީާ އޮންނަންޖެހޭނީާ އިާ

މިވަުގތުާ ކަމަށް.ާ ފުރިހަމައަށްާ އެންމެާ ރަނަގޅަކަށްާ އެންމެާ އޮތްާ ކުރެވެންާ

އަޅުަގނޑުާހިތުަގއިާކުރެވޭާސުވ ލަކީ،ާމިފަދަާކަމެއްާކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ެއިއންާކުރަންޖެހޭާ ބަލަިއަގތުމ ިއާ ިމއަންނަާޓެކްސްާ ތަޢ ރަފްވެެގންާ  2285އަލަށްާ

ާ ބިންގ ާާހުރިހ ާ މިއަޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ

ބޭނުންވ ާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމަށްާ މިކަންތައްާ އެޅުމަށްފަހުަގއިާ

މިދަންނަވަނީާ މިހެންާ އެބަހުރިތޯއޭ.ާ ޤ ބިލުކަންާ އަދިާ ވަސީލަތްތަކ އިާ

ހިޔުމަނާްާ މީހުން.ާ ޤ ބިލުާ ހަމަގައިމުންވެސްާ ބޭނުންވޭާ މިކަމަށްޓަކައިާ

ާާރިސޯ އިންފްރ ސްޓަރަކްޓަރ މިކަމ ުގޅޭާާސްާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ  2290ތަޖްރިބ .ާ

ާާ ލިބިފައިވ  ތަޖްރިބ ާ ތަޢުލީމ އިާ ެއކަށީެގންވ ާ ާާފަންނުަގއިާ މީހުންވެސްާތިބި

މިކަންާާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ނޫނިއްޔ ާ ހިމެނިެގންާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ

އަޅުަގނޑު މިބިލުންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނުދ ނެކަމަށް.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާާާކުރެިވެގންާ

ާާ އަޅުަގނޑ4ާާާާުބޭނުންވަނީ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގާ ޕޮއިންޓެއް.ާ

ރެވެނިުއާާ އިންލެންޑްާ މިވަނީާ ބ ބުަގިއާ ފުރަތަމަާ މިބިލުެގާ  2295ދަންނަވ ނީާ

ބަލަހައްޓ ާ ހުރިހ ކަމެއްާ ޓެކްސްެގާ މިއީާ އ ދެ،ާ އުފެއްދުން.ާ އޮތޯރިޓީާ
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ވ ާހުރިހ ކަެމްއާކުރުމުެގާމަިއާާއިންތިޒ މުކޮށްާބަލަހަްއޓ ާއަދިާެއއިންާބޭނުން

އޮފީސް.ާމިާއޮފީސްާހިންުގމުަގއިާޓެކްސްާނެުގމ އިާނެޭގނެޮގތްތަކ އިާއަދިާާ

ކަންކޮޅުތަކަށްާާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަންާ އެހެންމެާ ހަމަާ

މަސްޢޫލުވ ާާ ރޭވުމަށްޓަކައިާ ކުރެވޭނެޮގތްާ އިންތިޒ ުމާ  2300ފަސޭހަޮގތެްއަގއިާ

އެހެން މިއީ.ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާާކަމުންފަރ ތަކީާ މިބިލުަގިއާމިފަރ ތްތަކުެގާ ތައްާ

އެހެންމާެާ ހަމަާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

ނޫނީ މިމުއައްސަސ ާ ދަންނަވ ނީާ އަނެއްކަަމކަށްާ މިކަންތައްާާާާއަޅުަގނޑުާ

ހި ރަނަގޅަށްާ މިބިލުަގިއާާއެންމެާ އެކުލަވ ލުންެވސްާ ބޯޑެއްާ ންުގމަށްޓަކައިާ

ނިންމ ާހިމަ ބޯޑުންާ އެާ އެކުލަވ ލުމަކީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޯޑެއްާ  2305ނ ފައިވޭ.ާ

އެތަނުެގާާ ދިނުމުންާ މުއައްސަސ އަށްާ މިާ މިއޮފީހަށް،ާ ކަންތައްތައްާ

އެާބޯޑުެގާނިންމުންތަކ ާއެްއޮގތަށްާާާާކަތްާކުރުމުެގާިއސްފަރ ތްތަކަށްމަސައް

ާއެމަސައްކަތްކުރުމަށް ާމަުގފަހިވެެގންދިއުމުންާ ާާ ާިގނަވަރަށްާ ޅުާރަނަގާ

އ ދެ،ާާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މަުގފަހިެވެގންދ ނެކަމަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ

 2310ތ ،ާވ ބޯޑުާއެކުލަވ ލުުމަގއިާމިާބިލުަގއިާއެބައޮތްާަވކިާމުއްދަތެއްާބިލުާފ ސް

1ާާާާ ދުވަސްާެއއީާތަންކޮޅެއްާކުރ30ާާާާުމަސްާދުވަސް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ

އެމުއްދަތުާާޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާާމުއްދަތެއްހެން.ާއެހެންވީމ ،ާެއާމުއްދަތުާއަ

އެހެންމާެާ ހަމަާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ދިުގވ ންޖެހޭނެާ ތަންކޮޅެއްާ މިއަށްވުރެާ

ާާ ާާފ ހަކުރެވޭ އެންެމާޮގތުަގއި ިމކަމަށްާ ހޯދުމުގައިވެސްާ މެންބަރުންާ ބޯޑަށްާ

ކުރެޭވާާ މިކަންާ ކަހަލަާ ކުރެވޭާ މިކަންާ ނޫނީާ ތަޖްރިބ ހުރިާ  2315އެކަށޭނެާ

ބ  ހޯދުމަށްާ މީހުންާ ބޯޑުފެންވަރުެގާ ހަމަާ އަދިާ ާާގެާރުއަޅ ފަިއވޭ.ާ

ާާ ވަރަށް މިބިލުަގއިާ މަސައްކަތްތައްވެސްާ ފުރިހަމައަށާްާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާ

ާާ ބިލުާވަރަށް މިާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރެވިފަިއވޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ

ފ ސްކުރަންާ ވަުގތަށްާ ވަުގތުންާ މިއަދަކުާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީކީާ

ނޫން.ފުރިހަމައައެންމެ އޮތްބިލެކޭާ ވ ންޖެހޭނީާާާށްާ މިބިލުެވސްާ  2320ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ކޮ ފަހަުގއިާ ބަލައިަގތުމަށްާ ކޮމިޓީަގއިާމަޖީލީހުންާ ފޮނުވަިއެގންާ ާާމިޓީައކަށްާ

ޓެކްނިކަލްާ ބެހޭާ މިކަމ ާ ކުރެިވެގންާ ދިރ ސ ާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

އިންވޯލްާ މިބިލުފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ރަނަގޅުޮގތެްއަގިއާ ާާވެެގންާ
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ޤ ނޫނަކަށްާާާޮގސްށްފަހުާމަޖިލީހަށްާެގނެސްާމިބިލުާފ ސްެވެގންާދިރ ސ ކުރުމަ

ެވެގންާ މިބައްޓަންާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ މީެގާ ނޫނިްއޔ ާ ދިއުންާ  2325ވެެގންާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންެވާ ކުރެވޭ.ާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުދ ނެކަމުަގއިާ

އަޅުަގނޑަ ެއއްޮގތަށްާ ބޭފުޅުންނެކޭާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ކުރިންާ ށްާާމިތަނުަގއިާ

މިބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގތުމަށްާތ ޢީދުާކުރެޭވާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާ

ަމސްޢޫލިއްޔަތުާާ ބޯޑުެގާ އެބައޮތްާ ދަްއކ އިރުަގިއާ ވ ހަކަާ ބޯޑުެގާ އަޅުަގނޑުާ

 2330ފުރިހަމައަށްާއަދ ނުކުރެވޭނަމަާމިނިސްޓަރަށްާއިޚްތިޔ ރުާއެބަޮއތްާމެންބަރަކުާ

މިނިސްޓަ އިޚްތިޔ ރުާ އެާ ކުރުުމެގ.ާ އަޅުަގނޑުާާވަކިާ އޮންނައިރުަގއިާ ރަށްާ

ވަުގތެްއަގިއާ ކޮންމެާ ފެންނަާ މިނިސްޓަރަށްާ އެކަނިާ ހުސްާ ހިތަށްއަރަނީާ

ބޯޑާުާ ނުލ ާ މެންބަރަކ ާ އެާ ބަދަލުަގއިާ ކުރުމުެގާ ވަކިާ މެންބަރުާ އެބޯޑުެގާ

ނަތީޖ ވެސްާ ނިކުންނަާ އެާ ވ ހަކަދައްކ ފަިއާ ތެރޭަގިއާ މެންބަރުންެގާ އެހެންާ

އެންެގވުމަށް ދިނުމަށްފަހުަގިއާމިނިސްޓަރަށްާ މިނިސްޓަރަށްާ  2335ފަހުަގއިާ

މެާ އެާ އަލީަގިއާ ރަނަގޅުާާންބަރައެމަޢުލޫމ ތުެގާ ެއންމެާ އެއީާ ަވކިކުރުންާ ކުާ

ކަންތައްތައްާާ ބޯޑުެގާ ހަމަާ އަދިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތްކަމުަގއިާ

ނިންމުމުަގއިާޯވޓުާދިނުމުަގއިާދެފަރ ތްާއެްއވަރުާވެއްޖެނަމަާޗެއަރމަންއަށްާާ

ކަމަށްާއެބައޮތްާމީަގއިާކަނޑައަޅ ފައި.ާޗެއަރމަންާމިތަނުނާްާވޯޓުދޭންާޖެހޭނެ

ދެއަޅުަގނޑަ ޗެއަރަމންއަށްާ ދޭހަވަނީާ އިޚްތިޔ ރުާާާށްާ ނުވަތަާ ބ ރުާ  2340ވޯޓުެގާ

ނެތީމ ،ާާ ފެންނަންާ ތަފްޞީލުކޮށްާ އެހ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ލިބިެގންދ ކަމަށް.ާ

ޗެައރމަންއަކީ ދެވިދ ނޭ.ާ ވޯޓުާ ދެފަހަރުާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ެވސްާާއަޅުަގނޑަށްާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާާ ޑިސަިއޑްާ ހަމަާ އަދިާ މެންބަރެއް.ާ ބޯޑުެގާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ނިން ވެއްޖިްއޔ ާ ެއްއވަރުާ ކަމެއްާ އަނެއްކ ާާނުވަތަާ މުމަށްޓަކައިާ

ދޭނީކަމަށާްާޗެއަރމަން ވޯޓުާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ އެއީާ ދޭނަމަާ ވޯޓުާ  2345އަށްާ

ންތައްތައް،ާިމާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއ ދެ،ާމިބިލުަގއިާއެބައޮތްާމިކަ

ޓެކްސްެގާކަންތައްތައްާހިންުގމަށްޓަކައިާކޮމިޝަނ ާޖެނެރަލްއެއްާއިސްކުރ ާާ

ފޮނުވުމަށްފަހުަގިއާާ މިމަޖިލީހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ިއސްކުރަނީާ ވ ހަކަ.ާ

ލިބުމަށްފަހުަގއިާާ ރުޙުންާ ވަކިެވެގންާާވަކިާާމިމަޖިލީހުެގާ އެހެންާ ހަމަާ

ވަ އެމަޤ ުމންާ އެމީހަކުާ ހީވަނީާދ އިރުވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ  2350ކިކުރ އިރުވެސްާ
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ކަނޑައެޅިފަިއާާ ޮގތްތަކެއްާ ަވކިާ ަވކިކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަށީެގންވ ާ ޖެހޭނެހެންާ

ދެންާ ބަދަލުަގއި.ާ ަވކިކުރުުމެގާ ކުއްލިއަކަށްާ ހަމަާ އޮންނަންޖެހޭނެހެން.ާ

އަނެއްކަަމކަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިާޖެހޭާމައްސަލަތައްާމިދެންނެީވާާ

މި ާކަމުގައިޤ ނޫނ އިާ ާާ މައްސަލަތައްާ ކުރުމަށްޓަކަިއާާޢައްޔަންޖެހޭާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެބައޮތް.ާ އުފެދިފައިވ ކަމަށްާ ެއއްެވސްާ  2355ޓްރައިބިއުނަލްާ

ޝަރީޢަތުެގާމަރުޙަލ ަގއިާކުރީަގއިާއޮންނަކަމެއްާމިއީ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމާެާ

ކަނޑައެޅިފަާ ދިނުމަށްޓަކަިއާ ޢަދަބުތައްާ ޢަދަބުތައްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ިއާާމިބިލުންާ

އޮތްާތަފ ތުާޢަދަބުތައްާއޮޭވ.ާއެއީާޖޫރިމަނ ާކުރުމ އިާހަމަާޖަލަށްާލުމ އިާ

ޭގބަންދުާކުރުން.ާއަދިާހަމަާެއހެންމެާއަރުވ ލުން.ާއަދިާހަމަާޖޫރީާމ ނ އ ިއާ

ާާ ތަފ ތު ކުރުންާ މިކަންތައްާ ޢަދަބ3ާާާުއެްއކޮށްާ ެއބައޮތް.ާ  2360މަރުޙަލ އެއްަގއިާ

އަ މިބައިވެސްާ އެހެންކަމުންާ ބައި.ާ ކޮމިޓީަގިއާާދިނުމުެގާ ހީަވނީާ ޅުަގނޑަށްާ

އެންމެ މިކަމަށްާ ބަލ ލ ފައިާ ރަނަގޅަށްާ ޮގތަކަށްާއެބަޖެހޭހެންާ ރަނަގޅުާ ާ

ހުށަހަޅަން. ޢަދަބާުާާާމިބިލުަގއިާ ކުރުމަށްާ މިކަހަލަކަމެއްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ދިނުމެއްނޫންާމިކަންާޙައްލުާކުރުމަކީ.ާމިާހުރިހ ކަމެއްާރަނަގޅަށްާއޮޅުންާާ

 2365ެމއްާޮގތުންާދ ކަމަށްވަންޏ ާއެކަންާކުރެވޭނެކަމަށްާާފިލުވައިދީާރަނަގޅުާނިޒ 

 އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާ

ާ

ާއ ދެ،ާަވުގތުހަމަެވއްޖެާމިހ ރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2370ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ

ާާމުހަންމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ރައީސްާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލަކީާޝުކުރިއްޔ ާ އިދ ރީާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ ާ.ާާ

މުާާއަޅުަގނޑުާއްކެުވންާމަދުާވ ހަކަދެާއިލްހ މްާއަޙް ވަރަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގދަންނަވ ނީާ ބިލެކޭ.ާ ނޑުމެންެގާާހިންމުާ

ާާ ވެއިތުވެދިޔަ މިުގނަމުންދަނީާ މިހ ރުާ ބަލައިރ50ާާާުރ އްޖެާ އަހަރަށްާ  2375ށްާ

ދުވަ ހިތ މަވެރިާ ދެންނެއެންމެާ ނުވ ނެ.ާސްތަކެކޭާ ކުށަކަށްާ ވުމުންާ

ދީާޮގތުންާވަރަށްާލޮޅުންތަކެއްާއަރ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަނީާވަރަށްާާއިޤްތިޞ 

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ެވއްޓިފަިއ.ާ މަްއޗަށްާ ފައްތަރެްއަގާ ނ ޒުކުާ
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ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާާ

ބެހޭޮގތުން ވ ހަކައ އިާވ ހަކަދަާާބިލ ާ ހަދ ާ މަކަރުާ  2380މިވ ހަކަތައްާާާއްކ އިރުާ

މިމަކަރުާާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދެކެވޭއިރުާ ދެކެވޭ.ާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ

ދިޔަީއާާ ފެނިެގންާ އިއްޔެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ހެދުމުެގާ

ތެރޭަގިއާާާާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާުގޅިފަިއާހުރިާކަމަކަށްާވޯޓުލީާމަންޒަރު.ާއޭގެާ

ދެާޕ ޓީންާވ ހަކަދައްކ ާކަންތައްާވެެގންާދިޔައިރުވެސްާމަކަރުާހެއްދެވިތަންާ

ހެދުމުަގއިާ މަކަރުާ އެހެންވީމަ،ާ ދިޔަ.ާ ފެނިެގންާ  2385އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ ދެންާ ހައްދެއް.ާ ނޯންނަނެާ

ާާ ކުރ  އިޙްތިރ މްާ ވަރަށްާ ވ ހަކައަށްާ ދަންނަވ ލަންާދެއްކެިވާ ވ ހަކަވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޮގތްާ ނަަގންވީާ ޓެކްސްާ ފުރަތަމަާ ދެންާ ުގޅިެގން.ާ އެވ ހަކައ އިާ

އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތްހެންާ ނަންގަވަންވީާ ޓެކްސްާ ފުރަތަމަާ ދަންނަވ ޮގތުަގއިާ

 2390ންާޓެކްސްާނެުގމުެގާއިދ ރީާާހީވަނީާފުރަތަމަާފ ސްކުރަންޖެހޭނީ.ާއޭެގާކުރި

ފ ސްކުރީަގއިވ ޮގތަކީ ަގމީހެއްާާާބިލެއްާ އަހަްއމަދުބޭާ އުޅޭާ މަތީަގއިާ ބ ޒ ރުާ

ފަހައިދޭށޭާބުނީމަާަގމީހެއްާފަހ ދެނީ.ާދެންާއަހައްމަދުބޭާއަިއސްާއެާލ އިރުާ

ފޮތިަގނެެގންާާ ެއއްކަލަާ ަމށ ާއޭތިާރަނަގޅުކޮށްާ އެާކޮށ ާ އެާނުލެވޭ.ާދެންާ

އެކަންތައްާކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާފުރަތަމަާއަންނަންޖެހޭނީާއަޅުަގނޑުާާ

އޭތިާާދެ އައިސްާ ބިލެއް.ާ ބެހޭާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ އަންނަންޖެހޭނީާ  2395ކޭޮގތުަގއިާ

ފ ސްވެެގންާއިދ ރީ.ާެއއިރުންާނޫންތޯާއިނޭގނީާލެވޭނެތޯާނުލެވޭނެތޯވެސް.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭތިާ ހަދ ފައިާ ޮއފީހެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ

މީ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމ ،ާ ބަލ ނމީ.ާ ތިާާނުލެވިއްޖެތޯާ

އަިއކަމެްއވެސްާާ ކިހިނެއްާ ދެންާ ައއިސްފައި.ާ މިއޮތީާ އިސްފަސްކޮށްފައިާ

ނޭ ާާާނއަޅުަގނޑަކަށްާ ބެހޭޮގތުން ބިލ ާ އިދ ރީާ ދެންާ  2400ވ ހަކަދަްއކ އިރުާާޭގ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާާާަގނޑުމެންނަށްއަޅު އޮތުންާ ބޯޑެްއާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މުއްދަތުާ

މި އޮތީމަާ ބޯޑެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މުއްދަތުާ ފެނޭ.ާ ވ ޮގތަކީާާވަރަށްާ

ާާ ދޭާެއބަާލިބިެގންއެމީހުންނަށްވެސްާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާމުސްތަޤިއްލުކަމެއް

ބޭނުންފުޅުވ ާ ިމވ ޮގތަކީާ އެނޫނިއްޔ ާ ޮއތީމަ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ މުއްދަތެއްާ

ދެނާްާ ެއބަދޭ.ާ ލިބިެގންާ އިޚްތިޔ ރުވެސްާ ކަނޑ ލުމުެގާ  2405ޮގތަށްާ



 90 

ކުށެއްކޮށްފިއްާ އެނޭގާ ކުާާާޔ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ރަންޖެހޭނެކަން.ާާަވކިވެސްާ

ވަކިާ ެގންނަންޖެހޭނީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ކަނޑަެއޅިފަިއާާ މުއްދަތެްއާ އެމީހުންނަށްާ މަތިންނޭ.ާ އުސޫލުތަކެއްެގާ

ޖެނެރަލް.ާާ ކޮމިޝަނ ާ މިއޮތީާ ދެންާ އެބައޮތޭ.ާ އިތުބ ރެއްާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ

ކޮމި ދަްއކ ިއރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ޖެނެރަލްެގާ  2410ޝަނ ާކޮމިޝަނ ާ

އެބަޖެހޭ.ާާ ވ ންާ މީހަކަށްާ މިނިވަންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ޖެނެރަލްއަކީާ

ނަންާ އެބޭފުޅެއްެގާ ރުޙުމ އެކުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރެވޭނިާ މިނިވަންާ

އެހެންނޫނީ ލިބިެގން.ާ ރުޙުންާ ާާފ ސްވެެގންާ ނެރޭާާއްޔ  އެބޭފުޅ ާ ވ ޮގތަކީާ

ާާ ސަބަބުން ާާރިޕޯޓެއްެގާ ޢަމަލެްއެގނުވަތަ އެއިރުަގާާކުރަްއވ ާ ސަބަބުންާ ާ

ާާ ާާހުންނެވިާރައީސަކުާބޭނުންފުޅުވީ  2415ަވކިކޮށްލަްއވަން.ާާހިތްޕުޅ ާހަމަނުޖެހިެގން

ވަކިކޮށްލަންވީ.ާާ ވަޒީފ އިންާ ހިތްޕުޅ ހަމަނުވުމ އެކުާ މިނިސްޓަރުެގާ ނުވަތަާ

ހުންނ ނީާ ތ ށިެވފައޭާ ދޭތެރޭަގިއާ ެގާ ދެާ ހުންނ ނީާ އެބޭފުޅ ާ އެހެންވީމ ،ާ

އެހެ ނުދެވި.ާ ވ ންާއެްއކޮޅަށްެވސްާ މީހަކަށްާ މިނިވަންާ ވަރަށްާ ންވީމ ،ާ

އެްއާާ މުޙިންމުާ އެންމެާ މީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ

ނުކު މޮނީޓ ާ މޮނީޓަރކުރުމޭ.ާ ޤަބޫލުކުރ ާާާރެވެންޏ އަސ ސަކީާ  2420އަޅުަގނޑުާ

ރިކޯޑަށްޓަކަިއާާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނުދ ނެކަމެއް.ާ ކުރެިވެގންާ ޮގތުަގއިާ

ާކުރީާސަރުކ ރުަގއިާވަރަށްބޮޑަށްާދިރ ސ ކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާމިއީ

މަސައްކަތެްއާާ ާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ ެގންނަވ ާ ބޭފުޅުންާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ

ހ ޝިމަށްވެސްާ ޢަލީާ މިނިސްޓަރާ ފައިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަސައްކަތަކީ.ާ

 2425ިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމަސަްއކަތްާކުރެްއވިކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަެވސްާާނއެ

ާާ ާާއަޅުަގނޑު ދަންނަވ ލަން. ރެކޯޑަށްޓަކައިާ ކުއްލިައކަށްާމިބޭނުންާ ކަމަކީާ

ވިޔަފ ރިންާާ ދެންާ ނޫން.ާ ބިލެްއވެސްާ ައއިާ ތަޅުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޖުރުއަޅުަގާނ ޕަސެންޓުންާޑުމެންާ ިވޔަފ ރިާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ މަނ ާ

ާާޖުރު ހ2ާާަމަނ ާކުރ ާވ ހަކަ. ާާނލައްކަާރުފިޔ ާ ލައްކަާރުފިޔ 2ާާާދ ންވަނީ.

ާާރުޖު ނިސްބަތުން އެކަމުންާ ދެންާ މިއޮތީ.ާ ވ ޮގތަށްާ ާާވިމަނ ާ  2430އެމީހ ާޔަފ ރި

ާާ 45ާާާާވިޔަފ ރިކުރ  މީހަކު ިވޔަފ ރިކުރ ާ ރުފިޔ 2ާާާާރުފިޔ ާ އިންާލައްކަާ

ކަމެއްނޫންޖުރު އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާމަނ ކޮށްފިއްޔ ާ
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ާާކަންނޭނެގ .ާާ އެމީއެމީހ ެގ ކުރަންޖެހޭނީާ ޖޫރިމަނ ާ ކުރ ާއެހެންވީމ ،ާ ހ ާ

ނިޒ މެްއެގާާ ރަނަގޅުާ ކޮންމެާ ނަމަވެސްާ އުސޫލުންާ ޕަސެންޓްާ ވިޔަފ ރީެގާ

ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިރ ސ ކުރައްވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ  2435ދަށުންާ

ންނަށްާންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާައޅުަގނޑުމެދަންނަވަން.ާދެންާހަމަާއެއ ެއކުާދަ

އުނދަގޫާ ނެުގުމެގާ ކުރިމަތިމިޓެކްސްާ އަޅުަގނޑުާތަކ ާ އަތޮޅުެގާާވ ނީާ މެންާ

ކަންތައް.ާާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ ފަރ ތްތަކުންާ ކުރ ާ ިވޔަފ ރިާ ތެރެއިންާ

ރަނަގޅުާ ކުރެވޭނެާ އެކަންތަްއާ ޤ އިމުކޮށްާ ނިޒ މަކުންާ ރަނަގޅުާ އެކަންތަްއާ

 2440ފަހިކޮށްެގންާނޫނީާމިކަންތައްާކުރުމަކީާރަނަގޅުކަމެްއނޫން.ާޤ ނޫނާުާާާމަގެއް

އ79/31ާާެނަންބަރުާާ އިމްޕޯޓްާ އިސްލ ޙުާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކްސްޕޯޓަށްާ

ކޮމިޓީއަށްާ މިހ ރުވަނީާ ބަލައިަގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލުާ ެގނައުުމެގާ

މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ ދެންާ ޮގސް.ާ ކޮމިޓީއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޮގސް.ާ

ވަރަށްާ ޤަސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ

 2445ކަމަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާއަވަހަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމ ނެ

ާާ ާާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީާމިހ ރުާމިބިލަކީވެސްާައޅުަގނޑުމެން މިާވަރަށްާއަވަހަށް

ާާ ާާރަމަޟ ން ރަމަޟ ންމަހަށާްާމަހަށް ސަރުކ ރުންާ ނިންމަންވެެގންާ ކަންތައްާ

މަންފ ާ މީެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަނޑ ލަިއެގންާ ޑިުއޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިކުރ ނެ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްކަމަށްާ ނިންމަނާްާބިލުާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ދޭންާ

އަޅު އެކަުމންާ ކުރަނީ.ާ މަޢުލޫމ ތާުާމިމަސައްކަތްާ މިހ ރުާ  2450ަގނޑުމެންނަށްާ

މިބިލުވެާާލިބެނީ އަހަރުކަމަށްާ ފައްޓަވަނީ.ާާމިއަންނަާ ޢަމަލުކުރަންާ ސްާ

އެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާރައްޔިތުންާއެދެމުންދަނީާރަމަޟ ންާމަހަށްާމިކަންތައްާ

އެ ހުރިހ ާކުރ ނެތޯ.ާ ެއއްވެސްބައެއްާ ކެޑުންާ ބައިސ ާ ފޮނިާ އެާ ހެންވީމ ،ާ

ބޭފުޅުންވެސްާދޫކޮށްލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެްއވެސްާބަޔަކުާފޮނިބައިސ ާ

ފައިދ ާާ ރައްޔިތުންނަށްާ މައްސަލައެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ މިއީާ  2455ކަނޑަންެވއްޖިއްޔ ާ

ދެ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ ކަންތައްާ މިނިސްކުރ ޮގތަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ާޓަރުންާ

ޓެކްސްާާ ދުަވހަކ އިާ ނަގ ނެާ ޓެކްސްާ ބޭނުންވޭާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

އެބަޖެހޭ.ާ ޤ އިމުކުރަންާ އުސޫލެއްާ ނަގ ނެާ ޓެކްސްާ ަގވ އިދެއްާ ނަގ ނެާ

މިކަންތަކަށްާ ދުވަހޭ.ާ މިވެނިާ ތެރިކުރެވޭނީާ ހޭލުންާ އެްއޗަކީާ މިދަންނަވ ާ
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ކަނޑަެއޅިގެާ މިކަންތައްާ ދުަވހެއް.ާ މިވެނިާ ބަޔ ންކޮށްާޢަމަލުކުރައްވ ނެާ  2460ންާ

އުނދަޫގތަކެްއާާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެނޫނިްއޔ ާ އެބަޖެހޭ.ާ އެެގންާ

ވ ހަކަތަްއާާ ވަރަށްިގނަާ ދަްއކަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކުރިމަތިވ ނެހެން.ާ

އެހެންކަމުގ ވި އެކުއެބަހުރި.ާ ތަންނުދޭތީއ އިާ ވަުގތުާ ާައސްާ ވ ހަކަާާާ

ާރިއްޔ ާ.ކުރުކޮށްލ ނަންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކު

ާ2465 

ޓެކްސްާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާ ސުންޕ ާ އެންމެާ ދުނިޔޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވިޔަފ ރީެގާާާާނެުގމުެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުޙަންމަދުާ ދޫކޮށްލ ާ އުސޫލުާ ޑިއުޓީެގާ އިްމޕޯޓްާ ާނިޒ މުކަމަށްވ ާ

ޖޭަގިއާޤ އިމުކުރުމުެގާމަތިެވރިާާމިރ އްނިޒ މެއްާާނެުގމުެގާާާާފައިދ އިންާޓެކްސްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަޤްޞަދުަގއިާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވީތީާފުރަތަމަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާމިއަދުެގާާ

 2470ސަރުކ ރަށްާޝުކުރުާދަންނަަވން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާޓެކްސްާނެުގމ ބެހޭާ

ާާ ބެހޭޮގތުން ކަންކަމ ާ ހުރިާ މިބިލުަގިއާ ބިލ އިާ ާާައޅުަގނޑުމެންގެާއިދ ރީާ

މަޖި ވަރަށްާމިޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވރަށްިގނަާ ލީހުެގާ

ވަރަށްާ ެގންނަންޖެހޭާ މިބިލަށްާ ދެއްަވއިފި.ާ ޚިޔ ލުތަކެއްާ ބިނ ކުރަނިވިާ

ލ ޙުތަކެއްާރަނަގޅުާކުރަންޖެހޭާވަރަށްާބައިަވރުާކަންތައްތަްއާާިގނަުގނަާއިޞް

 2475ރަށްާާފ ހަަގކޮށްފި.ާއ ދެ،ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްެވސްާވަރަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާވަ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަތަކެއްާ ާާރަނަގޅުާ ިގނަ މެންބަރުނާްާވަރަށްާ

ާާ ކުރުމ އިާބޯޑުެގާމުއްދަތެްއާާޢައްޔަންފ ހަަގކުރަްއވައިފި.ާކޮމިޝަނ ާޖެނެރަލް

ަވރަ މިހެންޮގސްާ ދިނުމ އިާ ރުޙުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަނަގޅުާކަނޑައެޅުމ އިާ ށްާ

ދެާ އެހެންކަމުންޚިޔ ލުފުޅުތަކެއްާ ތަކުރ ރުކުރ ކަށްާާާާއްަވއިފި.ާ އެކަންކަންާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުާނެތިން.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިްއޒަތްތެރި  2480މެންބަރުނާްާވަރަށްާިގނަ

ާާ ާާފ ހަަގކުރެްއވި ފ ހަަގކުރެްއވި ާާކަންބޮޑުވުންާ މ އްދ ެގ14ާާާާމ އްދ ެއއް ވަނަާ

2ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިބަޔ ންާކުރ 14ާާާ)ށ(.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ

މަނ އަކީާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރުންނ ާާލައްކަާރުފިޔ ެގާޖޫރި

ކުޑަތަފ ތު ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިވަނީާާާކޮށްާ ޖޫރިމ ނ އެއް.ާސަބަބަކަށްާ

14ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ  2485ލައްކަާރުފިޔ ެގ2ާާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިބަޔ ންކުރ 

އެމީހުންާ ވ ޖިބުތަކ އިާ މުވަްއޒިފުންެގާ ެގާ އައި.އ ރު.ޭއާ ެގާާވ ހަކަައކީާ
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ކުރ ާާ ޤަސްދުަގއިާ މީހަކުާ ޮގތުންާ ހުރަސްއެޅުުމެގާ މަސައްކަތ ިއާ

ކަންތައްތަކެއްެގާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާބ ރުެގާބޭނުންކުރުމ އިާނުފޫޒުާ

މަސައްކަތަާ މީހެއްެގާ ެއއްެވސްާ އަދިާ ދިނުމ އިާ ރިޝްވަތުާ ށްާާފޯރުވުމ އިާ

އެހުރަސް އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކަކީާ  2490ޤ ނޫނުންވެސްާާާހެނިހެންއެޅުންފަދަާ

ހިންގ ާާމަނ  ވިޔަފ ރިއެއްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައް.ާ ކުރަމުންދ ާ

ވިޔަފ ރިާާ އެމީހެއްެގާ ހުރިޮގތުންާ ކަންކަންާ ވިޔަފ ރީެގާ އެމީހ ެގާ މީހަކަށްާ

ނުަވތަާާ ހުރިޮގތުންާ ކަންކަންާ މީހުންެގާ ހަރަކ ތްތެރިވ ާ ހިންުގމުަގިއާ

އިޚްތިޔ ރުން އެމީހ ެގާ މިފަދަާާާއެނޫންޮގތަކުންވެސްާ ކަމަކުންާ ބޭރުަގިއވ ާ

 2495އަށްާއެިގހުރެާކަނޑައެޅިެގންާާމ ނ އެއްާނ ންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެމީހ ޖުރު

ބޮޑުވ ންާާޤަސް އަދަބުާ ލިބެންޖެހޭާ ސަބަބުންާ ކަެމއްެގާ ކުރ ާ ދުަގއިާ

ާާ ލައްކަާރުފިޔ އަކީާއ ދަިއެގ2ާާާާޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދި

މިފަ ވިޔަފ ރިވެރައކުާ ބަނުގރޫޓްާާކުޑަާ ކޮށްފިނަމަާ ޖޫރިމަނ ާ އަދަދަކުންާ ދަާ

ވެެގންދ ވަރުެގާއަދަދެއްކަންެވސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ޖޫރިމަނ ާާ މީހުންާ ކުރެވޭާ ކުށްތައްާ މިފަދަާ އަދަދުތަކުންާ ބޮޑެތިާ  2500މިފަދަާ

ކުރެޭވޮގތްާއަންނަންޖެހޭާޖެހުންާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަމެއް.ާާ

ޓެކްސަ މިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެހ ާބަބަކީާ ދިވެހިާ މިނެެގނީާ ސްާ

ކުރިއެރުމަށްޓަކަިއާާރަ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ މަންފ އ އިާ ލ ބައ އިާ އްޔިތުންެގާ

ކުރ ާކަމަކަށްވ ތީވެާމީަގިއާާަގނޑުމެންާިވޔަފ ރިތަކަށްާލ ޒިމްޤ ނޫނަކުންާއަޅު

އެހެ އެކުލެވޭތީ.ާ ޙައްޤުާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުާާނިކަމެތިާ  2505ންީވމ ،ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ އަދަދެއްާ ކުޑަާ އަދަދަކީާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މިއަދަދުާާ ނިސްބަތްކޮށްާ ވިޔަފ ރިތަކަށްާ ބޮޑުކުރުމ މެދުާއިތުރަށްާާބޮޑެތިާ

ވިސް މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ނ ވަޑައިަގތުންާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދަންނަ ހަމައެއ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ިގނަާވަން.ާ ވަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެކުާ

ރައްދުކުރުމުަގިއާާ ތަކެތިާ ފޮނުވޭާ ޕޯސްޓުންާ ފ ހަަގކުރައްވައިފިާ  2510މެންބަރުންާ

ާާ މ އްދ ެގާ)ޅ(17ާާާާކަނޑައެޅިފައިާމިއޮންނަާމުއްދަތު.ާއ ދެ،ާބިލުެގ ވަނަާ

ލިޔެކިޔުމެއްާާ ފޮނުވޭާ މެދުވެރިކޮށްާ ޕޯސްޓްާ އެޑްރެހަށްާާަގއިާ ފޮނުވޭާ

ލިާ ނުވަތަާ ނެތްނަމަާލިބިފައިނުވ ކަންާ ދޭހަވ ންާ ލަހުންކަންާ ބިފައިވަނީާ
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ާާބެލެވޭނީާމ ލޭގައިނަމަާޕޯސްޓްކުރ ާދުވަހު ާާދުވަހުެގާތެރޭަގއ3ާާާިންާފެށިެގން

ާާ  2515ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއެާއެޑްރެހަކަށ21ާާާާްއެހެންާރަށެއްަގއިނަމަާޕޯސްޓްކުރ 

ައޅުަގނޑުާރ ްއޖޭެގާކަންކަންާާ ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

އުސޫލުންާޤ ނޫ ލ މަރުކަޒީާ އުސޫލުންާ ބަޔ ންކުރ ާ ނުއަސ ސީަގއިާ

އިދ ރީާއޮނިަގނޑުާމިދަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާާހިންުގމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

އިދ ރީާ ރަށްތައްާ އެކިއެކިާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބަދަލުކުރަމުން.ާ

ޕްރޮވި ބަހ ލަިއެގންާ ޕްރޮވިންސްތަކަކަށްާ  2520ާާންޝަލްދ އިރ ތައްާ

ްއަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާމިވަނީާހިންަގންާފައްޓ ފައި.ާހަމައެއ އެކު،ާާކޮންސެޕްޓެ

މިއަދުެގާާ ުގޅ ލުމަށްޓަކައިާ ނިޒ މަކުންާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ެއކަންކަމ ިއެގންާ ކޮށްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ މިވަނީާ ސަރުކ ރުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކުރިއަށްދ ންާފަށ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާ

ހުރިހ ކަމެްއާ ސެންޓްރަލަިއޒްކޮށްެގންާ މ ލެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2525ރައީސް،ާ

ޒަމ ނެްއެގާާ އ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހަނައަޅ ޮގސްާ ޒަމ ންާ އުޅުނުާ ހިންަގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަނީ.ާ ދަތުރުކުރަމުންނޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ

ކުރިއަށްއޮތްތ  އެހެންކަމުން،ާ މިދަނީ.ާ ކުރިމަުގަގިއާާހޭލަމުންނޭާ ނަގިއާ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާ އިތުބ ރުހިފޭާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮވިންސްާ އަތޮޅުތެރޭަގޔ އިާ

އުޅޭކަމަށްވ ނަމަާ ކޮށްާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ  2530ނިޒ މެއްެގާ

ާާ ދުވަހުެގ21ާާާާޕޯސްޓްެގާމުއްދަތަށްާރ އްޖޭެގާރަށަކަށްާކަނޑަެއޅިފައިާމިއޮތް

ާ ޤަބޫލުކުރ މުހުލަތަކީާ މުއްދަތެއް.ާއަޅުަގނޑުާ ދިުގާ ވަރަށްާ ޮގތުަގއިާ

ނިންމ އިރާުާ ކަންކަންާ މިމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމުން،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާކުރިައށްާރޭވިފައިހުރިާ

ބެހޭޮގތުންާ ކަމަކ އިާ މިހުރިހ ާ  2535ކަންކަމ އިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންއުޅޭކަމަކ އިާ

އ ދެާ އަޅުަގނޑުާވިސްނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ،ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

އޮންނ ނެޮގތްާާ އޮނިަގނޑުާ އިދ ރީާ ބިލެއްާ އިދ ރީާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ އިާ

ޤ ނޫނެއްާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ ިއާ އެބަޖެހެއޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅުމަށްފަހުާ

ފުލުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހަތުންާ މިބިލުެގާ އެއޮތީާ ކަނޑައަޅަން.ާ

ާ މަސައްކަތްތަްއާާވިއްދ ފަޭއ.ާ ކުރަންހުރިާ ައޅުަގނޑުމެންާ  2540އެހެންވީމަ،ާ
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މިކަމަށާްާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅިެގންާ މިކަމ ާ އަދިާ ިގނަުގނަކަމ ާ

ވިޔަފ ރީަގިއާާ ތެރޭަގޔ ިއާ ޢ ންމުންެގާ އަޅުަގޑުމެންާ ތައްޔ ރުކޮށް،ާ

މިމަޖިލީހުގާެާ ކުރަންޖެހޭކަމަށްާ ކަންކަންާ އުފެއްދުމުެގާ ހޭލުންތެރިކަންާ

ރިާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާއެބަާޤަބޫލުކުރޭ.ާމިދަންނަވ ާވ ހަކައަކީާާޢިއްޒަތްތެ

އަދިާާ ފެށިެގންާ ނިންމ ހިސ ބުންާ ފ ސްކޮށްާ މިބިލުާ  2545އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޓެކްސްާނެެގންާފެށެނީކީާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއިދ ރީާ

ވ ންޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ުގޅޭޮގތުންާ މިއ އިާ އެކުލަވ ލ ާ އޮނިަގނޑުާ

މުއްދަތެްއާ އަދިާ ތައްޔ ރުވުމަށްާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތައްޔ ރީތަްއެވ،ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނަަގންޖެހޭ.ާ އެބަާ

ރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަދަލުތަކ އިާ އަންނ ނެާ  2550ރ އްޖެއަށްާ

ނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަރައްޤީެގާތަޞަްއވުރުާއަޅުަގ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނިސްބަތަށްވެސްާ މިންަވރ ާ ހ ޞިލުކުރެވެމުންދ ާ

ރިޢ ޔަތްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމައިަގނޑުޮގތެއްަގއިާމިދެންނެވިާދާެާ

ތާިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުތ ަގއިާ

އިތު ކަންކަމ ބެހޭޮގތުންާ ފ ޅުކުރެްއވިާ ވިސްނ ވަޑައިަގތުންާާކަންބޮޑުވުންާ  2555ރަށްާ

ދަންނަވ ލުމުަގިއާާ ިމވ ހަކަާ ފެންނަކަމެއްކަމަށްވ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއީާ

ާމިފުރުޞަތުެގާބޭނުންމިހިފީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ާ ސަރުކ ރުންާއަރުވަންާ ޖަވ ބުދ ރީވުމަށްާ މިބިލަށްާ  2560ޤަސްދުކުރަނީާ

ާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ ާދެބޭފުޅުންކުރެާޢިއްޒަތްތެރިާފައިނޭންސްާމިނިސްޓަރަށް.ާ

ާ

މަޖިލީހުގެާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭްނސްާ ބަލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާންބަރުންާތިކުރެއްވިާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާއެރުވޭތޯ.ާޓެކްސްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެާއެންޑްާޓްރެޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާާ

 2565ނެުގމ ބެހޭާއިދ ރީާބިލުާއިންލަންޑްާރެވެނިއިންާއިންާއުފެްއދުމުންާނުވަތަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އިދ ރ އިންާއުފެއްދުމުންާމީެގދަށުންާހުރިހ ާޓެކްސްތައްާނެުގމުެގާއިދ ރ ެއކޭާާ

ރެވެ އިންލެންޑްާ މިދަނީ.ާ އުފެދެމުންާ ނަމެއްާމިާ ކުރުާ އޮތޯރިޓީަގިއާ ނިއުާ
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ފަރ ތްތަކަށްާ ދައްކަވ ާ ޓެކްސްާ އޮތޯރިޓީއަށ އިާ ޓެކްސްާ އޮތުމަކީާ

ކުރިންާ މީެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފަސޭހަވ ނެކަމަށްާ

ކުރަންާ ބޭނުންކުރުން،ާ ނަމެއްވެސްާ އެހެންާ ނުވަތަާ އައި.އ ރު.އޭާ  2570ނަންާ

ބޭނުންކުރެވި ނަމެއްާ ފަސޭހަާ ބިލާުާނުވަތަާ އިދ ރީާ ޓެކްސްއ އިބެހޭާ ދ ނެ.ާ

އެކުލަވ ލުމުަގއިާބޮޑަށްާބަލ ފަިއވަނީާމިާސަރަޙައްދުެގާޤައުމުތަކުެގާޓެކްސްާާ

މިމަސައްކަތްާ ފަށަިއަގނެޭވއިރުާ އަލަށްާ މަސަްއކަތްކުރ ޮގތ އި،ާ އޮތޯރިޓީަގއިާ

ނެުގމަށްޓަކަިއާާ ޓެކްސްާ މަްއޗަށޭ.ާ ކުރެވޭނެޮގތުެގާ ހަރުދަނ ޮގތަކަށްާ އެންމެާ

ސުވ ލުަގިއާާސަރުކ ރު ތިކުރެއްިވާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ  2575ންާ

އަހ ފައިވޭާޓެކްސްާނެުގުމަގިއާސަރުކ ރުންާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަށްާއަމިއްލަާ

ފަރ ތްތަކުންާތައްޔ ރުވެފަިއވޭތޯއ އިާއަދިާޓެކްސްާދަްއކަންޖެހޭާފަރ ތްތަކުންާ

މި މަޖިލީހަށްާ ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ތައްޔ ރުވެފައިވަނީާ ހ ރާުާމިކަމަށްާ

އެންމެފުރަތަމާަާ އޭެގާ ބިލަކީާ އިދ ރީާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ ހުށަހެޅިފައިއޮތްާ

ފެށީާާ ބިލ2004ާާާުާމަސައްކަތްާ އަދިާ ތެރޭގައި.ާ އަހަރުތަކުެގާ  2580ވަނަާ

އޮފީސްތަކ އިާ ސަރުކ ރުާ ކަމ ބެހޭާ މަރުޙަލ ަގިއާ އެކުލަވ ލުމުެގާ

އެކުލަވ ލުމަށް މިބިލުާ އަދިާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު.ާ ވެސްާާވިޔަފ ރިވެރިންނ އިާ

ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގިއާާ ވަރަށްާ ުގޅޭޮގތުންާ ބިލ އިާ އެފަރ ތްތަކަށްާ

ރެވެނިުއައކީާާ އިންލެންޑްާ އޮފްާ ޑިޕ ޓްމަންޓްާ މަޝްވަރ ކުރެވިފަިއވޭ.ާ

މަސައްކަތްާާ ބަލަިއަގތުުމެގާ ބޮޑުބައެއްާ އ ްމދަނީެގާ ސަރުކ ރުެގާ  2585މިހ ރުވެސްާ

އެޑިޕ ޓްމަންޓްަގއިާ މިވަުގތުާ ޑިޕ ޓްމަންޓެއް.ާ މަސައްކަތްާާާކުރަމުންެގންދ ާ

ކުރިއަށްޮއތްާާ ތެރޭަގިއާ މިއަހަރުާ އިތުރުންާ މުވަްއޒަފުންެގާ ކުރަމުންެގންދ ާ

ެއާާ މުވައްޒަފުންތަކެއްާ ިގނަާ ހޯދުމަށްފަހުާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ އަހަރުތަކުަގއިާ

ާާ މީގެއިތުރުން ުގޅިފަިއވޭ.ާ ދައުލަތުެގ2009ާާާާޑިޕ ޓްމަންޓ އިާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޑިޕ ޓްމަން އެާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ މުވައްޒަފުންނަށްާބަޖެޓުންާ  2590ޓްެގާ

އަމ ޒުކުރެިވެގންާދިުގާމުއްދަތުެގާތަޢުލީމްާފުރުޞަތުތަކ އިާކުރުާމުއްދަތުެގާ

ބޭރުންވެސްާާ ރ އްޖެއިންާ އަދިާ ރ އްޖެއިންނ އިާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ތަމްރީންާ

މިާ ިމދަންނަވަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ހަމަޖެހިފައި.ާ ހިންަގންާ ވަނީާ

މަސްޢޫލިއްޔަތަާ ޓެކްސްތަްއާާޑިޕ ޓްމަންޓްެގާ ހުރިހ ާ ރ ވ ާ ސަރުކ ރުންާ ކީާ
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 2595މިސ ލަކަށްާމިހ ރުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ފައިއޮތްާވިޔަފ ރިންާނަގ ާޓެކްސްއ ިއާާ

ޓެކްސްާާ އެޑްވަލަރިންގާ ނުވަތަާ ޖީ.ެއސް.ޓީއ އިާ ކުރިއަށްއޮތްތ ާ އަދިާ

ތަޢ ރަފުކުރުންާމިާއިދ ރ އިންާހިންގ ނެކަމަށް.ާސަރުކ ރުންާޓެކްސްާނަަގންާާ

ާާ ވ ހަކައަކަށްވ ތީާާފަށ ނެކަމުެގ ދެކެވެމުންދ ާ ކުރިންވެސްާ ވަރަށްާ ވ ހަކައަކީާ

ވަނާީާ މަޢުލޫމ ތުާ މިކަމ ބެހޭާ ވިޔަފ ރިތަކަށްވެސްާ އެހެނިހެންާ ކުންފުނިތަކ އިާ

ލަފ ކޮށްފައިވަނީާ ލިބޭނެކަމަށްާ ބޮޑުބައެއްާ ޓެކްސްެގާ އަދިާ  2600ލިބިފައި.ާ

މިހ ރުވެސްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ިއާ ކުންފުނިތަކަކީާ

ފައިނޭންޝަލްާސްޓޭޓްމަންޓްތައްާތަްއޔ ރުކުރަންޖެހޭާފަރ ތްތައްާއެއީ.ާއަދިާާ

ދައްކަންޖެހޭާ ޓެކްސްާ އެމަސައްކަތްާ ފަށ ިއރުާ ނަަގންާ ޓެކްސްެއއްާ

ފަރ ތްތަކުންާތައްޔ ރުވެފައިވ ނެކަމަށްވެސްާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާމީގެއިތުރުންާާ

އެކަމަށް ތަޢ ރަފުކުރުމަށްފަހުާ ބިލެއްާ ބެހޭާ  2605ތައްޔ ރުވެލަންާާާޓެކްސްއ އިާ

ލިބޭނެ.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދަްއކަންޖެހޭާ ޓެކްސްާ ފުރުޞަތެއްާ އެކަށީެގންވ ާ

މަޖިލީހުަގއިާ ބިލުާ އިދ ރީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށްާ އެޮގތުންާ

ބިލެއާްާ ނަަގންޖެހޭާ ޓެކްސްާ އަދިާ ފ ސްވުމުންާ އެބިލުާ ބަޙުސްކުރުމަށްފަހުާ

ާާ ދަށުން އެބިލުެގާ ވ ނެ.ާ މިހ ރުާ ޓެކްސްާާހުށަހަޅ ފައިާ ނަގ ނެޮގތ އިާ ޓެކްސްާ

 2610ނަަގންޖެހޭާފަރ ތްތަކ އިާއެާހުރިހ ާތަފްޞީލުތައްާއޭަގއިާހިމެނޭނެ.ާމިކަނާްާ

ާާ ފައިނޭންޝަލީއ  ޓެކްސްާ އަހަރުެގާ މިއަންނަާ ފެށޭނީާ 2010ާާޢަމަލުކުރަންާ

ވަނަާއަހަރުެގާއ މްދަނީެގާސްޓޭޓްމަންޓަށްާބަލ ފައޭ.ާއޭެގާއެއްކަމެއްާމީަގިއާާ

މިއަހަ ކުރ ނެކަމަކަށްާއެފަރ ތްތަކަށްާ އަސަރެްއާ އެްއވެސްކަހަލަާ ރުަގިއާ

ސަރުކ ރުންާާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ޓެކްސްާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

މީޑިޔ ާާ ފަރ ތްތަކ އިާ އަމިއްލަާ ެއކަމަށްާ  2615ތައްޔ ރުކުރަމުންދ ާ

ާާ މަޢުލޫމ ތުދިނުމަށް ބެހޭޮގތުންާ ޓެކްސްއ އިާ 2000ާާހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ

ޢ ންމުންނަ ވަނީާ އަހަރުާ އަދިާާވަނަާ މަޢުލޫމ ތުދެވިފައި.ާ މީޑިޔ އަށްާ ށްާ

މިކަނާްާ އިތުރަށްާ އަދިާ ފ ސްވުމުންާ ބިލުާ ނަގ ާ ޓެކްސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއކަންާ ތެރެއިންާ ސެމިނ ެގާ އެހެންޮގތްޮގތުންާ ޒަރިންނ އިާ މީޑިޔ ެގާ

ހޭލުންތެރިކަންާ އޭެގާ ނުވަތަާ ތަްއޔ ރުކުރުމުެގާ ޓެކްސްާ  2620ތަޢ ރަފުކޮށްެގންާ

ނޑުމެންާރ ވަިއެގންާކުރިއަށްެގންދ ނަން.ާދެންާވަރަށްާާއިތުރުކުރުމަށްާައޅުަގ
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ޖުރުމަނ އ ާ ބެހޭ،ާ ޖުރުމަނ އ ާ ސުވ ލުކުރެއްިވާ މެންބަރުންާ މަޖިލިސްާ ިގނަާ

ހިމެނިފައިވ ާ މިހ ރުާ ބިލުަގއިާ ވިސްނުމަށް.ާ މ އްދ ތަކަށްާ ބެހޭާ އަދަބ އިާ

ބަލ ފަ ބޮޑަށްާ ހިމެނުމުަގއިާ އަދަބުތައްާ އެހެންާ ޖުރުމަނ އ ާ ިއާާޖުރުމަނ އަކީާ

ހެދޭާމަކަރުތަކ އިާއޮޅުވ ލުންތަކަށްާވީހ ެވސްާާ  2625މިވަނީާޓެކްސްާނުދެއްކުމަށްާ

މެންބަރުނާްާ މަޖިލީހުެގާ ނަމަވެސް،ާ ނިޔަތުަގއި.ާ ކުޑަކުރުުމެގާ

މައްޗަށްާާ ެއކްޓިވްޓީތަކުެގާ އެކޮނިމިކްާ ކެޕިޓަލްއ އިާ ފ ހަަގކުރެްއވިޮގތަށްާ

ރަނަގޅުކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީވެސްާ ޖުރުމަނ ާ ކަމަށްާާބިނ ކޮށްެގންާ

އެންެމާާ ބިލުަގއިާ ވިޔަފ ރިާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ ވިޔަފ ރީެގާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

އ މްދަނީާ މަދުެވެގންާ އެންމެާ ދައްކަންޖެހޭނީާ ޓެކްސްާ އ މްދަނީާ  2630މަދުވެެގންާ

ާާ އޮންނ5ާާާާަގ ތްަގނޑަކަށް ނިމޭއިރަށްާ އަހަރުާ އ މްދަނީާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަާ

ކަންާއެައށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާފަރ ތްތަކަށް.ާއެހެންވުމ އެކު،ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާއެ

މިފަދަާ ތަޢ ރަފުކުރ ާ އަލަށްާ އަދިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައި.ާ އެކަންާ

ެއކަހަލަާ ހެދުމަށްޓަކައިާ އެސެސްމަންޓްާ ސެލްފްާ ޓެކްސްތަކަކީވެސްާ

މަކަރުހަދ ާ ޓެކްސްއަށްާ ޓެކްސްތަކަކަށްވ ތީ،ާ ނެޭގނެާ ދަށުންާ  2635ސިސްޓަމެއްެގާ

ތަކަށްާމިާހިތްވަރުާނުލިބޭޮގތަކަށްާފަދަާކަންތައްތައްާޓެކްސްާދައްކ ާފަރ ތް

ފ ހަަގކުރަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ުމހިންމުކަންވެސްާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ޖުރުމަނ ާ

އެއްސެިވާާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ މިއ އެކީަގއިާ

ޓެކްސްެގާވަކިާކޮންހިސ ބަކުންތޯާނުވަތަާވަކިާތ ރީޚެއްާއެބަޮއތްތޯާއެކަމަށް.ާ

ހީވަ އިދ ރީާއަޅުަގނޑަށްާ ބަޙުސްކުރެވެމުންމިދަނީާ ިމާ މިވަުގތުާ އިދ ރީާ  2640ނީާ

ޓެކްސްާާ ނަމަވެސްާ ފެށޭނެ.ާ އެކަންާ ފ ސްވުމުންާ ބިލުކަމަށްާ އިދ ރީާ ބިލު،ާ

ފެންނަނީ.ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ސްކޮށްެގންކަމަށްާ ބިލުތައްާ ޓެކްސްެގާ ނެޭގނީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ފެށުމުެގޮގތުންާާމެންބަރުާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2645ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިދ ރީާާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ބިލު،ާ ވ ހަކަދެއްކޭާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ލ ނަންާ

ވަރަށްާާ ިމބިލަކީާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ފެށުމުެގޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ބިލުެގާ

ާބިލެކޭ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންާޓެކްސްއޭާއެއަށްާކިޔަސްާއަދިާމުހިންމު
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ރ އްޖޭެގާާ ލިބޭނީާ ފައިދ ާ ޙަޤީޤީާ މީެގާ ނަމެއްކިޔަސްވެސްާ އެހެންާ

މ ލިއްޔ ތަްއ.ާާ ދައުލަތުެގާ ވަދެެގންދ ނީާ މީތިާ  2650ރައްޔިތުންނަށްކަމަށްވ ތީ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ

ފަޤީރުންނަށްާލިބިެގންދ ާވަރަށްާމުއްސަ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާ ނދިންެގާއަތުންާ

މަޖިލީހުގާެާ މިބިލުާ ބަލައިަގނެ،ާ މިބިލުާ އެހެންީވމ ،ާ ހަދިޔ އެއް.ާ ހިތްހެޔޮާ

ހެދުމަކީާ ޤ ނޫނަކަށްާ މީތިާ ބަޙުސްކޮށްެގންާ ކޮމިޓީަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ

އަޅުަގ ކަމެއްކަުމަގިއާ ތ އީދުކުރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  2655ނޑުާއަޅުަގނޑުެވސްާ

ވ ހަކަާާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ އިދ ރީާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ އިދ ރީާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ަމއްސަލަކަމުަގިއާާ ބޮޑުާ އެންމެާ އެއީާ ަމއްސަލަާ ބޯޑުެގާ މީެގާ ދައްކ އިރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިމ ލަކުންާ ކޮންމެާ ބަލ ލިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މަސައްކަތެްއކުރ އިރު މުހިންމުާ މިކަހަލަާ ކުރަްއވ ާާއެނޭގނެާ މިމަސަްއކަތްާ ާ

ބަޔަކަށްާާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ވަރަށްާ މުސްތަޤިްއލުާ އެއީާ  2660ބޭފުޅުންނަކީާ

މުޢައްސަސ އަކަށްާާ މުސްތަޤިއްލުާ ަމރުކަޒަކީާ އެބޭފުޅުންެގާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ

މާިާ ބަލ ލުމުންާ ބިލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ

ރަާ ވަޒީފ ތަކަކީެވސްާ ހުރިހ ާ ނުވަތަާާފެންނަނީާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވަޒީފ ތައް.ާާ އަންނަާ ހަމަޖެހެންާ ޢައްޔަންކުރަްއަވއިެގންާ މިނިސްޓަރުާ

ސިޔ ސީާ އުފެދެންޖެހޭނީާ ވަޒީފ ތައްާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ  2665އަޅުަގނޑުާ

ރައްޔިތުންެގާާ މުސްތަޤިއްލުކޮށްާ ވަރަށްާ އެއްކިބ ވެާ މުޅިންާ ދ އިރ އިންާ

އިންތިޚ  ލިބިެގންާ ރުހުންާ ވ ންޖެހޭނެ.ާާމަޖިލީހުންާ ވަޒީފ ތަކަކަށްާ ބުކުރެވޭާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާޗެއަރމަންއަކީެވސްާމިނިސްޓަރުާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބަދަލުަގއިާ އޮތުމުެގާ ބޭފުޅެްއކަމުަގިއާ ޢައްޔަންކުރ ާ

ލިބިެގންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ  2670ޢައްޔަންކުރައްަވއިެގންާ

ާާ އެީއާޢައްޔަންކުރެވޭ ހެދުންާ އެބޭފުޅ ާ ބޭފުޅަކަށްާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ ނުވަތަާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ބޭނުންާ މުޢައްސަސ އެްއެގާ މިކަހަލަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ދައުލަތަށްާލިބިެގންދ ނީާއޭރުން.ާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނާީާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ބޭނުންާ މިމުޢައްސަސ ެގާ ނޫނީާ ހެދިެގންާ ރަނަގޅަށްާ ބޯޑުާ

ޖެހިއްޖިއްޔ ާާނު މީަގިއާ ކުލަވަރެއްާ ސިޔ ސީާ އެހެންވީމ ،ާ  2675ހިފޭނޭ.ާ
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ކިތައްެމާާ ތަޞަްއވަރުނުކުރެވޭާ ވ ހަކަދައްކ ލ އިރުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަމެއްާޕްރެކްޓިކަލްާލައިފްަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދޭ.ާމިހ ރުވެސްާ

ާ ދަންނަވ ލެވޭނީާ ދަންނަވަންޏ ާ ޙަޤީޤަތަށްާ ޕ ޓީެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މައްސަލަތައްެވސްާާ ދޫކުރުމުެގާ ލޯނުާ ބޭންކުންާ ފެނިެގންާ ކުލަވަރުތައްާ

ޑީ.އ ރު.ޕީެގާާ ދަންނަވ ލަންޏ ާ ސ ފުސ ފުކޮށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ  2680ކުރިމަތިވޭ.ާ

މީހަކަށްވަންޏ ާނުަވތަާސަރުކ ރުާ މީހަކަށްވަންޏ ާނުވަތަާއެހެންާޕ ޓީއެްއެގާ

އްހުރިާީމހަކަށްާވަންޏ ާާހިންގ ާޕ ޓީެގާމީހުންނ އިާކިރިޔ ވެސްާތަފ ތުާޚިޔ ލެ

ލޯނުތައްާހަމަާބަންދުކުރެވޭ.ާކުރިންާދެވެންާނިމިފައިހުރިާއެްއޗެހިވެސްާހަމަާ

ވަކިާޕ ޓީތަކެްއެގާމީހަކަށްވ ތީާއެބަާބަންދުކޮށްލެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާާ

ލިބެންާ ފައިދ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ަމއްސަލަައކުންާ މިކަހަލަާ  2685ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މިކަހަ ސަރުކ ރުާާއަންނަާ ެއކުލަވ ލެވޭއިރުަގއިާ މުޢައްސަސ އެއްާ ބޮޑުާ ލަާ

ލުއިތަްއާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ނެުގމުަގއިާ ޓެކްސްާ އަތުންާ މީހުންާ ޕ ޓީެގާ ހިންގ ާ

ދެވިފައި،ާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީާނޫންާޕ ޓީތަކުެގާމީހުންެގާތެރޭަގއިާތިބިާ

ެއީއާާާާވިޔަފ ރިވެރިންާއަތުންާއ ދަޔ ާޚިލ ފުާއުނދަޫގތަކެއްާކުރިމަތިވުންވެސްާ

އޮތްޮގތުންާާ މިހ ރުާ މަޞްރަޚުާ ސިޔ ސީާ އެކަށީެގންވ ކަމެއް.ާ ވަރަށްާ  2690ހަމަާ

ހަމަާ މިއީާ ބަލ ިއރުާ ދ ޮގތަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިހ ރުާ ކަންތައްތައްާ އަދިާ

ވަމުންދ ޮގތް.ާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

މިކަންކަ ީމހުންނަށްވެސްާ ގ ތްާ އިތުބ ރުހިފޭާ ތަޖުރިބ ވެެގންދަނީާާވަރަށްާ ންާ

މިއޮތްޮގތަށްާާ ބިލުަގިއާ މިހ ރުާ އެކުލަވ ލެވުުމަގއިާ ބޯޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިހެން.ާ

 2695ނުނިންމ ާޗެއަރމަންވެސްާއަދިާބޯޑުަގއިާހިމެނޭާހުރިހ ާއިސްާމަޤ މުތަކަކީާ

ނުވަތަާ އިންތިޚ ބުާ ލިބިެގންނޫނީާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

މީހުންކަމުަގއި ދަންނަވަން.ާޢައްޔަންކުރެވޭާ ނުވ ނެކަުމަގިއާ ެވެގންާ

ނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިކަހަލަާމަސައްކަތެއްާކުރ އިރުަގިއާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑުްއވަރީާ ކުށްތައް.ާ އިނޭގތޯާ ހުންނ ނެާ ހަމަާ

މެންބަރުނާްާ އެހެނިހެންވެސްާ އަދިާ ޢަލީއ އިާ ވިސ މްާ  2700މެންބަރުާ

ށުއެރުންތައްާވަރަށްާިގނަާކުށްތައްާއެބަހުރިާހ މަކުރެއްވިހެންާވަރަށްާިގނަާފު

ނަންބަރުތައްާ ިމާ އެހެންވީމ ،ާ ދިމ ނުވެފައި.ާ ނަންބަރ ިއާ ނަންބަރުާ އެކިާ
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އަޅުަގނޑުެގާާ ެގންނަމުންާ ސަމ ލުކަމަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްާ

 ވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުވެރިވަން.ާާ

 2705 

ާއ ދެ،ާާާާ ވަބަރ ކ ތޫ.هللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުއްާމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާކަނޑިތީ

އޮންނ ނެާާމުޙަްނމަދުާޙުސައިންާ ކުރަންާ އެންމެފުރަތަމަާ ނެުގމަށްތައްޔ ރުވ ނެާ ާޓެކްސްާ

ނެުގމ ބެހޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޓެކްސްާ ބަލައިަގނެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

ޤ  އިދ ރާީާއިދ ރީާ ނެުގމ ބެހޭާ ޓެކްސްާ ނުވަތަާ ފ ސްކުރުން.ާ ނޫނެއްާ

ދެންމެާ ެއއީާ ހެދުން.ާ ޤ ނޫނެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ  2710ކަންތައްތައްާ

ޓެކްސްާ މިއީާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަވ ބުދެއްވަމުންާ

ޓެކްސްާާ ބ ވަތެއްެގާ ހުރިހ ާ އަންނަާ ފެތިެގންާ ތެރެއަށްާ ދ އިރ ެގާ ނެުގމުެގާ

ހިންުގުމެގާާކަލެކްޓް ކަންތައްތައްާ ހިންަގންޖެހޭާ އެކަމ ބެހޭޮގތުންާ ކުރުމ ާ

އޮނިަގނޑެއްާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާޤ ނޫނެއް.ާއޭެގތެރޭަގއިާދެންމެާ

އަދިާ ފަދަާ ޖީ.އެސް.ޓީާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ  2715މިނިސްޓަރުެގާ

ބެލެވި އަންނ ނެކަމަށްާ ވިދިެގންާ މިބިލ އިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާާ

ވިޔަފ ރީެގާ ލިބިފަިއވ ާ ޑްރ ފްޓްާ ޭއެގާ މިހ ރުާ އަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޓެކްސްާފައިދ އިންާޓެކްސްާނެުގުމެގާޤ ނޫނުަގއިާއެބުނ ާބިޒިނަސްާޕްރޮފިޓްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޓެކްސްާ ނެޭގާ އެނޫންނަންނަމުަގިއވެސްާ އަދިާ ނެުގންފަދަާ

ޓެކްސްއެއް ލީންާ ދުަވސްވަރުާ ބަޖެޓުެގާ އޮތީާ ލީންާާާއަހ ފައިާ ވ ހަކަ.ާ  2720ނަގ ާ

ވައްތަރުާާ ެއނޫންާ އަދިާ ކުލައިކުލަިއެގާ ެއނޫންާ އަދިާ ނެުގންވެސްާ ޓެކްސްާ

ވައްތަރުެގާއެނޫންާޓެކްސްތަްއވެސްާތަޢ ރަފުވަމުންދައިރުަގއިާއެާޓެކްސްތަްއާާ

ޤ އިމުކުރެވިފަިއާާ އޮނިަގނޑެއްާ ހިންގ ނެާ ކަންތައްތައްާ ނެުގމުެގާ

ޓެކްސްތަކަށް އެހުރިހ ާ އެއީާ ނުވަތަާއޮންނަންޖެހޭ.ާ ދޭާ ބެލެނިވެރިންާ ާ

 2725އެކަންތަްއާކުރ ނެާޮގތުެގާަމުގތަށްާކަނޑަައޅ ދޭާޤ ނޫކަމަށްވ ތީ.ާއެހެންވީމ ާާ

ބ ވަތުެގާ ބ ވަތްާ މިދެންނެވިާ ދެންާ ޤ އިމްކުރުމަށްފަހުަގއިާ މިއޮނިަގނޑުާ

ޚ އްޞަެވެގންވ ާ ޓެކްސްތަކައްާ އެާ ޚ އްޞަާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ ާ

އަޅުަގނޑުާ ެއކީަގއިާ އުސޫލުންާާސިފަތަކ ާ އެާ ެގންދ ނީ.ާ ފ ސްކުރަމުންާ މެންާ

މިބިލުެގާާ އ ދެ،ާ ބަލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނަގމުންދ ނެކަމަށްާ މިކަންާ

އެްއާާ ބޮޑުވ ާ އެންެމާ ައޅުަގނޑަށްާ ހިންގ ލ ިއރުަގއިާ ނަޒަރުާ  2730މައްޗަށްާ
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ޤ ނޫނ ާ ފ ސްކުރައްވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޓެކްސްާ މިާ މައްސަލައަކީާ

ޮގތުެގމަތި އުފުލ ާާއެްއޮގތަވ ާ މަސްއޫލިްއޔަތުާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ ންާ

ކ ކުކަންާާ ީމހަކީާ އުފުލ ާ ޒިންމ ާ އޭެގާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރަށ ާ

މީަގިއާާ ނުވ ތީ.ާ ބަޔ ންެވެގންާ ކަނޑައެޅިާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ރަނަގޅަށްާ

މިެގންދ ާ ބަލަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ އެބަދެކެވޭ.ާ ވ ހަކަާ  2735މިނިސްޓަރުެގާ

ފ  ެގންދ ާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ސްކޮށްފަިއވ ާ

މިނިސްޓަރެއްކަންާާ ކޮންާ ެއއީާ ބުނެފިއްޔ ާ މިނިސްޓަރޭާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ

ައޅުަގނޑުމެންނ ާާ ޮގތަކުންާ އޮވޭ.ާކޮންމެވެސްާ މ އްދ ެއްއވެސްާ ބަޔ ންކޮށްދޭާ

މިމ އްދ ާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޑްރ ފްޓްަގިއާ މިއައިާ ހަމައަށްާ

މިކަމ ބެހާޭާއުނިވެފަިއވ ތީ އެވަނީާ ބުނެފައިާ މިނިސްޓަރޭާ ޤ ނޫނުަގިއާ މިާ ާ.2740 

ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިންުގމަށްާ ކަންތައްތައްާ

އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ބުނެވިފަެއއްާ ބިލުަގއިާ މިާ މިނިސްޓަރުކަމަކަށްާ

މަސްއޫލިއްޔަތުާާ ޭއެގާ ކ ކުތޯާ މިއީާ އޮޅުންއަރ .ާ އެބަާ އެހިސ ބުންވެސްާ

ރަ ބެހޭާއުފުލަނީ.ާ ނެުގމ އިާ ޓެކްސްާ ފ ސްކުރަނީާ މަޖިލީހުންާ އްޔިތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުެގާ  2745ޤ ނޫނު.ާ

ވަރަށްާާ މިއީާ ބިލެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ މެންބަރުންާ

ކުރިއެރުމ ާާ އިޤްތިޞ ދީާ ޤައުމުެގާ މިާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ މުހިންމުާ

ެގންދިއުމ ާއަޅުަގ ހަމަޖައްސަުމންާ ކަންތައްތައްާ ދިރިުއޅުމުެގާ ނޑުމެންެގާ

އެހެންވީމ ާ މައްސަލައަކީ.ާ ޓެކްސްެގާ ކަމެއްާ ުގޅިފަިއވ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ޓެކްސްާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނ ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ  2750ރައްޔިތުންެގާ

މަޖި ރަްއޔިތުންެގާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ އުފުލ ާ ޒިންމ ާ ލީހ ާާނެުގމުެގާ

ކަނޑައެޅިފަިއާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ފަރ ތެއްާ ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާ ސަރުކ ރަށްާ

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެިވާާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެން،ާ މީަގ.ާ އޮންނަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާ ނުކުތ ައކަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ހަމަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަސްއޫލިްއޔަތު ބޯޑުެގާ އެީއާ އ ދެ،ާ މިއޮތީާރުޖޫޢަވ ންޖެހޭ.ާ ބޯޑުާ ާ.2755 

އެޑްވަިއޒަރީާބޯޑެްއެގޮގތުަގއި.ާމީަގއިާމިާޤ ނޫނުާމިހ ރުާއެކުލެވިފައިާމިވ ާާ

ކަންތަކަށްާާ ޓެކްސްނެުގމ ާ އަންނަނީާ ތަޙްލީލުަގިއާ ައޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ
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ބޯޑޭ.ާާ ބަޔަކީާ ލަފ ދޭާ މިނިސްޓަރަށްާ މިނިސްޓަރޭ.ާ މީހަކީާ ޒިންމ ވ ންޖެހޭާ

އެބައުޅުްއވ  މިދޭތެރޭަގއިާ އަދިާ ކޮމިޝަނަރާާާދެން،ާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ ާ

ަމސްއޫލިްއޔަތުާ އެބޭފުޅެްއެގާ ނުވަތަާ ދައުރުާ އެބޭފުޅެްއެގާ  2760ޖެނެރަލްއެއް.ާ

ކަމަކ ާ މިކަހަލަާ ވަރަށްާ އޮތްޮގތުންާ މިާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ މިާ މިބިލުަގއިާ

ނުުގޅޭާާ ވަރަށްާ ފިކުރުަގިއާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

މި ދ އިރ އަކަށޭާ ހަނިާ ވިސްނުމަށްާކަހަލަާ އަޅުަގނޑުެގާ މިއޮތީ.ާ ކަންާ

އަންނަނީާކޮމީޝަނ ާޖެނެރަލްާއޮފްާޓެކްސޭޝަންާމީނަާވ ންޖެހޭނީާމީަގއިާ

 2765މިާމަސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއވ ާުއސޫލުންާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާރުޙުމ އެކީަގިއާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލަފ ެގމަތިންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ނުވަތަާ

އެބޭފުޅެްއެގާާާާޢައްޔަންކުރުއްވ  ބޭފުޅަކަށް.ާ ިއސްކުރަްއވ ފަިއވ ާ ނުވަތަާ

އެްއކުރަްއވަންޖެހޭާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ެއއީާ ޒިންމ އެއްާ

ެއާާ ނެންގެވުން.ާ ޓެކްސްެއއްާ ހުރިހ ާ ނަންގަވަންޖެހޭާ ހޯއްދަވަންޖެހޭާ

 2770ނެންގެވުމުަގއިާެއކަންތައްާކުރައްވ ޮގތ އިާކުރެވޭާމިންވަރ ާެއކަންާކުރެވެނީާާ

އެ ޚަރަދ ާލިބޭާ ހޭދަވ ާ ކުރުމަށްާ ެއކަންާ އެއްޗަކ ާ ލިބޭާ ޓެކްސްއަށްާ އްޗަކ ާ

ޚަރަދަކުންތާޯާ މިންވަރަކުންާ އެކަށީެގންވ ާ މިންވަރެއްަގިއާ އަޅ ބަލ ލެވޭާ

މަޖިލީހ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަމެްއަގިއާ މިހުރިހ ާ ޔަޤީންކޮށްދެްއވުމ .ާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަސްއޫލުެވވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނީާ

ޓެކްސްއ ާާމަޝްވަ ޢައްޔަންކުރަްއވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  2775ރ އ އެކީަގއިާ

އެހެންާ މެންބަރެއް.ާ ނުވަތަާ ޓެނުއ ާ އެބޭފުޅަކީާ ކޮމިޝަނަށް.ާ ބެހޭާ

ކަނޑައެޅިފަިއާާ އިޝ ރ ތްކުރެްއވިފަދައިންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

7ާާާާއޮންނަންޖެހޭނެާބޭފުޅެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާާ 5ާާާާނުވަތަ ެއާާއަހަރު

ދެންާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑުމެންާބަޔ ންކުރ ާމުއްދަތެއްެގާމަތިންާޓެނުއ ެއްއާާ

އެބޭފުޅަކަށްާާ ޔަޤީންކަންާ މުއްދަތެއްެގާ ހުންނަވ ާ ަވޒީފ ަގއިާ  2780ނުވަތަާ

ެއީއާާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާބޭފުޅަކަށްވުމ އި،ާއަދިާއެބޭފުޅެްއެގާމުސ ރައަކީވެސްާ

މުސ ރަކަނ މަޤ މްތަކުެގާ މުސްތަޤިއްލުާ ވެސްާ ޮގތުެގމަތިންާާއެހެންާ ޑައެޅޭާ

އޮންނަާާ ކަނޑަެއޅިފައިާ މަތިންާ މަޝްވަރ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ

ޓެކްސްެގާާ މިާ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑަށްފެނޭ.ާ ވ ންވެސްާ މުސ ރައެއްކަުމަގިއާ
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ދިއުމުންާ ސަރުކ ރެއްާ ައއިސްާ ސަރުކ ރެއްާ އެއީާ  2785ކަންތައްތަކަކަކީާ

ާާ ޓެކްސް އެާ ުގޅޭޮގތުންާ ެއކަމ ާ ބަދަލުވުމުންާ ކޮމިޝަނަރުާސަރުކ ރެއްާ

ކަންތައްތަކުންާާ ސިޔ ސީާ އޮންނަާ ނުޖެހޮޭގތަށްާ މިހެންވ ންާ ބަދަލުވެާ

އެްއކިބ ވެފައިވ ާބޭފުޅަކަށްާެވެގންާނޫނިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޓެކްސްެގާާ

ހިންިގދ ނެކަމަށެްއާާ ޮގތެްއަގއިާ ިއންޞ ފުވެރިާ ފުރިހަމައަށްާ ކަންތައްތައްާ

ދެން، އ ދެ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ދަންނަވ ލ ނީާާާއަޅުަގނޑަށްާ  2790އަޅުަގނޑުާ

އިޝ ރ ތްކޮށްލެއްިވާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ މައްސަލަ.ާ ނަމުެގާ

ޮގތަށްވުރެންާ ިމއޮންނަާ ބޭނުންކުރެވިފައިާ ނަންާ ކުރުާ މިާ މީަގިއާ ފަދައިންާ

ތަންކޮޅެއްާއަޑުއަހ ލަންާފަސޭހަާއަދިާބަެއއްާފަރ ތްތަކުންާފ ޑުކިއުންާދުރުާ

އަޅުަގނޑުމެ ނަމަކަށްާ ލަފ ކުރެވެނީ.ާާކުރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެވިދ ނެކަމަށްާ ނަށްާ

 2795މިހ ރުާމިއޮތްާއައި.އ ރް.ޭއެގާނަމ ާބެހޭޮގތުންާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާވަނީާ

ނަމެއްކަމަކަށްާާ ކުރުާ ހިތްހަމަޖެހޭާ އެހ ާ އެއީާ ދެން،ާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ފައި.ާ

ޮގތަކަށްާާ ނ ންނ ނެާ ެއކްރޮނިމްާ އެއޮތްޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ

ހީވަނީ.ާާއަޅުަގ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުކޮށްލެވިދ ނެހެންާ މިނަންާ ނޑުމެންނަށްާ

އަތޮޅުތަކުެގާާ މިާސަރަޙައްދީޮގތުންާ މިއޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ

ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ ހިންުގމ ާ މިކަންާ  2800ފެންވަރުަގއިާ

ޤ ނޫނުަގިއާާާާހަމަާލިޔަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާއަޅުަގނޑުާހަމަާހުށަހަޅަންާމި

އެކިެއކިާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އޮންނަންވ ނެކަމަށްާ

ހުރިހ ާ ދިރިއުޅޭާ ރަށްރަށުަގއިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ޞަރަޙައްދުތަކުަގއިާ

ކުންފުނިތަކަށްާ ހިންަގވ ާ ިވޔަފ ރިތައްާ އެތަންތ ނަގއިާ އަދިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މިއީ ޤ ނޫނެއްާ ހިންޭގނެާ އެޕްލައިާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާާހިންަގވ ާ ާ.2805 

ާާ ނަގ 12ާާާމިހ ރު ޓެކްސްާ މިާ އައި.އ ރް.އޭާ މިއޮންނަާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ެއކިެއކިާާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތުންާ ހަރުދަނ ކުރުމުެގާ ހިންުގންާ ކަންތައްާ އޮތޯރިޓީެގާ

ބޯޑުެގާާ އަދަދަކަށްާ ފެންނަާ ޖެހޭކަމަށްާ ޤ އިުމކުރަންާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ

އުފެއްދިދ ނެ އިދ ރ ތައްާ ބަދަލުަގިއާާމަޝްވަރ ެގމަތިންާ އޮތުުމެގާ މިހެންާ އޭ.ާ

 2810ރ އްޖޭެގާއެކިއެކިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާެއކިާއަތޮޅުތަކުަގއިާއެކިާރަށްރަށުަގިއާާ

ކަންތައްތަްއާާ ދެއްކުމުެގާ ޓެކްސްާ މިާ މީސްމީސްމީހުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ
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މީގާެާ މަތިންާއެާ ޮގތެއްެގާ ކުރުމަށްާފަސޭހަވ ނެާ ޮގތުެގމަތިންާ ޤަނޫނުަގިއވ ާ

ހެންާއެތަންާހިންުގންާހަރުދަނ ކުރުމެއްނޫން.ާއެާހިންުގނާްާޕޮއިންޓަކީ.ާކޮންމެ

އޮެވެގން.ާާ ފަސޭހަވ ނެޮގތަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހަރުދަނ ވެސްވ ނީާ

ރ އްޖޭަގިއާާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ  2815އެހެންނަމަވެސް،ާ

ދިރިއުޅޭާާ ރަށްރަށުަގއިާ ެއކިާ އަތޮޅުތަކުަގިއާ އެކިާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ އެކިާ

ހުންނަށްާޓެކްސްެގާކަންތައްތައްާޓެކްސްާދެއްކުމުެގާކަންތަްއތައްާކުރުމަށްާމީ

ސަރަޙައްދުތަކުަގިއާާ މިާ މަތިންާ ޮގތެްއެގާ ލުއިވ ނެާ އެމީހުންނަށްާ ފަސޭހަވެާ

އުފައްދ ފަިއާާ އިދ ރ ތަްއާ ޓެކްސްާ އަތޮޅުތަކުަގިއާ ރަށްރަށުެގާ

ޓެ ނޫނީާ ޮއެވެގންާ މިކަންާ އެޮގތަށްާ އ ދެ،ާ  2820ކްސްާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ޓެކްސްާާ ނޫނިއްޔ ާ ޮއެވެގންާ ޮގތުަގިއާ ފަސޭހަކަެމއްެގާ ދެއްކުމަކީާ

ނުނެޭގނެކަންާޓެކްހުންާލިބެންވ ާއެްއޗެއްާލިބެންވ ާމިންވަރަށްާނުލިބޭނެކަންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ތިޔަާ ތެރެއިންާ ތަޖުރިބ ެގާ ދ އިރ ެގާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ ާ އެއީާ

މަސައްކަތްކުރައް ބެހޭޮގތުންާ މިކަމާ  އަދިާ ހުރިހ ާމިނިސްޓަރަށ ާ ވ ާ

ފަންނީޮގތުންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމެއް.ާ  2825ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

ޓެކްސްެއްއާާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެކަމެްއ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ

ޮގތަކަށްާާ ފަސޭހަވ ާ ބަޔަކަށްާ ތިބޭާ ދައްކަންާ އެާ ލިބޭނީާ ނަަގންވ ވަރަށްާ

ބެ މިބިލ ާ އޮެވެގން.ާއ ދެ،ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާ ހޭޮގތުންާއެއްޗެްއާާއެކަންތައްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބެހޭޮގތުން.ާ ޓްރައިބިއުނަލްއ ާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

 2830އެނޭގާމިާޓްރައިބިއުނަލުންާިމާނިންމ ާނިންމުމަކީާއެންމެާފަހުެގާނިންމުމޭާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިހުރީާ ލިޔުއްވ ފައިާ މިހެންާ

ޤައު ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭާލަފ ކުރެވެޮގތުަގއިާ ޓެކްސްއ ާ މުތަކުަގއިާ

ޤ ނޫނުތަކުަގއިާއެހެންާހުންނ ތީ.ާއެއީާޓެކްސްެގާޓްރައިބިއުނަލަކުންާނިންމ ާާ

ހިފައިެގންާާ ޝަރީޢަތަށްާ ނިންމުމެއްާ ކޮންމެާ ހަމަާ އަބަދުާ ކަންތައްތަކ ާ

ކުރުންާާ އެކަންާ ޢަމަލީޮގތުންާ ެއއީާ ަވނީވިްއޔ ާ ކަމެއްކަމަށްާ  2835ދ ންޖެހިއްޖެާ

އެާ ނުވަތަާތަދިވ ނެކަމަކަށްވ ނީ.ާ ތަސަްއލީއެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަށްާ

ޝަރުއީާ އެބަޮއތްާ ަގއިާ )ށ(ާ މިޤ ނޫނުެގާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ ލުޔެއްާ

ޓްރައިބިއުނަލުންާާ ޚިލ ފުވ ޮގތަށްާ ކަމަކ ާ މިވެނިާ ކަމަކ ާ މިވެނިާ އުސޫލުތަކ ާ
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ދ އިރ ެގތެރެއަށްާާ ޝަރުޢީާ އެކަންާ ނިންމައިފިކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ކަމެއްާ

ކުރެވި ޓްރައިބިއުނަލުންާާެގންދިއުމުންާ ދޮރުާ އެކަުމެގާ އ ދެ،ާ  2840ދ ނެކަމަށް.ާ

ެއކަންާ އިސްތިޢުނ ފުކުރަންޖެހިއްޖިއްޔ ާ މިާ ުގޅިެގންާ ކަމަކ ާ ނިންމ ާ

ކުރެޭވޮގތަށްާއަދިާެއކަންާފަސޭހައިންާކުރެޭވޮގތަށްާއޮންނަންވ ނެކަމަށްވެސްާާ

ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާވަ

ާ2845 

ބިލެއްާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ިއދ ރީާ ބެހޭާ ޓެކްސްނެުގމ ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާ.`ާ

ސަރުކ ރުންާފޮނުްއވިކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާދ އިރ ެގާނަމުަގއިާސަރުކ ރަށްާާާމުޙަްނމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވިޔަ ިމބިލަށްފަހުަގއިާ އ ދެ،ާ ޓެކްސްާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ފަިއދ އިންާ ފ ރީެގާ

ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެޖެންޑ ކުރެވިފަިއވ ކަންާ ބިލުާ ނެުގމުެގާ

ޓެކްސްާާ ތަޢ ރަފުކުރ ާ މިާ ރ އްޖެއަށްާ އަލަށްާ އުންމީދަކީާ  2850އަޅުަގނޑުެގާ

ނެުގމުެގާނިޒ މަށްާޢަމަލުކުރަންާފެއްޓުމުން.ާއެންމެހައިާދިެވހިންނަށްާހެޔާޮާ

ޤްތިޞ ދަށްާހެޔޮާބަދަލެއްާއަންނ ނެކަމަށް.ާޮގތްތައްާމެދުވެރިވެާރ އްޖޭެގާއި

ބަލައިލުމުންާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލީާ މިާ އެދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ފ ހަަގކޮށްލުމުެގާާ ނުކުތ ތައްާ ބަެއއްާ ފ ހަަގކޮށްލެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ާާ މިބިލުެގ މިޮގތުންާ މައިަގނޑ3ާާާާުބޭނުމުަގއި.ާ އައި.އ ރް.ޭއެގާ މ އްދ ާ  2855ވަނަާ

މި މިޮގތުންާމަޤްޞަދު،ާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އިތުރުކުރަންާ އްާ )މ(ާ މ އްދ ާ

)މ( ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ހުށަހަޅ ލ ޮގތްާ ޓެކްސްެގާާާާ-އަޅުަގނޑުާ މީހުންާ

ޓެކްސްއ ާާ ޤ އިުމވުމ އެކުާ އައި.އ ރް.އޭާ އަޙްލުވެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނަށްާ

ކުރަންޖެހޭާ ފެތުރުމަށްާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ މަޢުލޫމ ތުާ އެންމެހައިާ ާާބެހޭާ

ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އިތުރުކުރުމަށްާ މިޮގތަށްާ މަސަްއކަތްކުރުން.ާ  2860އެންމެހައިާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާ އިތުރުކުރަންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ )ބ(ާ މިމ އްދ ެގާ ނޫންނަމަާ

ރަނަގޅުކަމަށްާާ އެންެމާ އިޞްލ ޙުކުރިައސްާ ޙ ޞިލުވ ނެޮގތަށްާ މަޤްޞަދުާ

ސްާނެުގންާާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާމިާއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅީާޓެކް

މިއީާމުޅިންާއަލަށްާރ އްޖެއަށްާތަޢ ރަފުކުރަންާއުޅޭާކަމަކަށްވުމުންާމިކަމުެގާ

 2865މަޢުލޫމ ތުާއެންމެހައިާރައްޔިތުންނަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާދިނުމަށްާވަރަށްާ
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މިކަންާ ވ ހަކަފުޅުަގއިެވސްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ

ކު އެކަންާ މިބިލުންާ ބޭނުމުަގއި.ާފ ހަަގކޮށްފަިއވުމ އެކުާ ބ ރުއެޅުުމެގާ ރުމަށްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގ9ާާާމީެގާއިތުރުންާކޮމިޝަނ ަގިއާހުރުންާޝަރުތުތައްާއ ދެ

ާާ ެގ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ވ ޮގތަކ5ާާާީ)ހ(.ާ ނަންބަރަުގއިާ މިާ ނަންބަރުާ ވަނަާ

ނުވަތަާާ ރިޝްވަތުާ ޚިޔ ނ ތްާ ޙީލަތްާ މަކަރ ާ ފޭރުންާ ޓެކުންާ  2870ވަްއކަންާ

ސ ބި ޝ ރީޢަތަށްާ ކުށެއްާ ނުވުން.ާާއިޙްމ ލުންާ މީހެއްކަުމަގއިާ ތުވެފަިއވ ާ

މުހިންމުކަމަށާްާ އަލިއަޅުވ ލުމަށްާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ މިއަށްވުރެންާ މިމ އްދ ާ

ާާ ފ ހަަގކުރެވުނީ ައޅުަގނޑަށްާ ދެން،ާ ފެނޭ.ާ މ އްދ 20ާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ވަނަާ

ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ފަށާ  ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ )ހ(.ާ މިމ އްދ ެގާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާވަޒަންވެރިވެފަިއވ ާާާާމަސ3ާާްލަސްވެެގން  2875ދުވަހުެގތެރޭަގއިާ

އަންނަަގންވ ނެއެެވ.ާާ މަޢުލޫމ ތުާ ބެހޭާ އެކުންޏަކ ާ ކުންފުންޏަކުންާ ކޮންމެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ދުވަހުާ ފުރަތަމަާ ބަޙުސްެގާ މިބިލުެގާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާެއވ 20ާާާާމެންބަރުވެސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިން

އަޅުަގނޑަށްެވސ6ާާާާްމަސްދުވަސ3ާާާާް ބަދަލުކުރުމަށްާ މަސްދުވަހަށްާ

ކަމެްއާާ މިކަހަލަާ އަލަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  2880ތ އީދުކުރެވޭ.ާ

ތަޢ ރަފުކުރ އިރުާެއކަށީެގންވ ާވަުގތުތަކެއްާކުންފުނިތަކަށްާދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާާ

އްޔިތުންނަށްާއަދި،ާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހުަގއިާހަދ ާޤ ނޫނުެގާސަބަބުންާރަ

މުހިންމުކަނާްާ ެގންދިއުންާ ކުރިއަށްާ ވިސްނައިެގންާ އުނދަޫގނުވ ނެޮގތަށްާ

ފ ހަަގކުރެވުނުާާ ައޅުަގނޑަށްާ ޮގތެއްަގއިާ މައިަގނޑުާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިބިލާުާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނިމުނީ.ާ ދަންނަވ ާ މިާ  2885ކަންތައްތައްާ

އެާ ވީާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ ފޮނުަވިއެގންާ އަވަސްާާކޮމިޓީއަކަށްާ ންމެާ

ާފުރުޞަތެއްެގތެރޭަގއިާނިންމަިއދިނުން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ`.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޓެކްސްާނެުގމ ާބެހާޭާާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ

ބިާޢަޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުހިންމުާ ވަރަށްާ ދަނޑިވަޅުަގިއާ މިާ މިީއާ ބިލުާ އިދ ރީާ  2890ލެއްކަމަށްާާމިާ

އ ދެވިފަިއާާ މަރުޙަލ އަށްާ މިާ ތަރައްޤީެގާ ޤައުމީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ދެން،ާާ ެއބަޖެހޭ.ާ ނަަގންާ ކޮންމެހެންވެސްާ ޓެކްސްާ ވިޔަފ ރީެގާ އޮތްއިރުާ

ޚިޔ ލުާާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ާާފ ލުކުރުއްަވއިފި.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުވެސްާފ ހަަގކޮށްލަ ވަނ14ާާާާަންާބޭނުންވޭ

ާާ ެއ2ާާާާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިބުނ   2895ލައްކަާރުފިޔ އަށްާބޮޑުނޫންާއަދަދަކަށްާ

ލަްއކަާރުފިޔ ިއންާޖޫރުމަނ ކުރ ާޮގތަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާދެން،3ާާާއޮތްއޮތުންާާ

ދުނިޔޭެގާ ެއއްަވނަާ އިވޭޑްކުރުމަކީާ ޓެކްސްާ މަކަރުހަދ ާ ޓެކްސްއަށްާ

ކުޅަދ  ވަރަށްާ ނުވަތަާާާޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ މ ހިރުންާ އެކަމުެގާ ނަކަމ އެކުާ

ފުރުޞަތުާ ވީހ ެވސްާ މިކަންކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ކަެމއް.ާ ފޫލްސްޓ ޒްާ

އެބަޖެހޭ.ާާ ކުރަންާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ކުރެވެންހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2900ކުޑަކުރުންާ

ބަޔަކަށްާ ކުރުމަށްާ އެކަންާ ނުވަތަާ ހެދުމަށްާ މަކަރުާ ޓެކްސްއަށްާ ދެން،ާ

ރިޝްވަ އަދަބުާފަހިވ ޮގތަށްާ ހަރުކަށިާ މީހުންނަށްާ ހިފ ާ ރިޝްވަތުާ ދީާ ތުާ

ކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެޮގތުންާާ މުހިންމުާ ދިނުންާއެއީާވަރަށްާ

ހުށަހަޅަން.ާާ ޮގތުަގއިާ އަދަބުތަކުެގާ ދިނ1ާީއަޅުަގނޑުާ ރިޝްވަތުާ ާ.

ޓެކްސަބަލްާ އަދަދ ،ާ ޓެކްސަބަލްާ ކުންފުނީެގާ އެާ  2905ކުންފުންޏަކުންނަމަާ

%ާ ާާޖޫރ5ާާުއަދަދުެގާ އަދަދަކީ އެާ ނުވަތަާ ދެއްކުން.ާ ލަްއކ3ާާާަމަނ އެއްާ

ާާ އަދަދެއްނަމަ ކުޑަާ ޖޫރިމަނ އެއް.3ާާާރުފިޔ އަށްވުރެންާ ރުފިޔ ެގާ ލަްއކަާ

5ާާއެއަށްވުރެންާބޮޑުނަމަާކުރިންާމިދެންނެވިާޓެކްސަބަލްާއަދަދ އިާޭއެގާާ%

ާާ ހަމަ ދެްއކުން.ާ ޖޫރިމަނ އެއްޮގތުަގއިާ ޕޮއިންޓެއްެގޮގތުަގިއ2ާާާާެގާ ވަނަާ

 2910ނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާރިޝްވަތުާދިނީާވަކިާފަރުދެއްާނަމާަާއަޅުަގ

މަހ 36ާާާމަހ އ3ާާާާިލަްއކަާޖޫރިމަނ އެއްާދެއްކުމ އެކ3ާާާާުކުރިންާދެންނެވުނުާާ

ނުވަތަާ ބަންދުކުރަންާ ޭގަގއިާ ނުވަތަާ ޖަލުަގއިާ މުއްދަތަކަށްާ ދެމެދުެގާ

.ާރިޝްަވތ3ާާުއަރުވ ލަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާއެޮގތަށްާބ ްއވަން.ާދެން،ާާ

ާާ މީހުންނަށްވެސް ހިފ ާ މީހ ާނުވަތަާރިޝްވަތުާ ވަނަާނަންބަރުަގިއ2ާާާާހިފ ާ

މިބިލުާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ޢަމަލުކުރަން.ާ  2915ދެންނެވުނުޮގތަށްާ
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ެއްއާާ މަދުވެެގންާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ބަދަލުވ ާ ޤ ނޫނަކަށްާ

ނެުގމަ ޓެކްސްާ އުފައްދައިާ އޮތޯރިޓީާ ޓެކްސްާ ށްާމަސްދުވަހުެގތެރޭަގއިާ

ފިސ ރާިާ މިާ ބެހޭޮގތުންާ ޓެކްސްއ ާ މިާ އަދިާ ވުން.ާ ތައްޔ ރީތައްާ ވ ންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަކަށްާ ކުރެވޭނެާ އަވަހަކަށްާ އެހ ާ ވ ތީވެާ ބޮޑުކަމަކަށްާ

އެަވއ ނަސްާާ ޕަބްލިކްާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ  2920ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ާއަހަރެއްހ ާދުވަސްާާޕްރޮްގރ މެއްާހިންަގން.ާެއޮގތުންާކުރިއަށްާިމއޮތްާދޮޅު

މިކަނާްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މުއްދަތެްއކަމަށްާ އަވަސްާ އެންމެާ

ާާ ފެންނަނީ ައޅުަގނޑަށްާ އެކަނ2011ާާާްކުރެވޭނެކަމަށްާ ހިސ ބުންާ ވަނަާ

މިީއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަަވސްވެއްޖިއްޔ ާ އެއަށްވުރެންާ ފެށުން.ާ

ހި ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ޤަބޫލުނުކުރ ތީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ  2925ތްާ

ާާ ހުށަހަޅަން ވަނަާއަހަރުެގ2011ާާާާއެހެންާދަންނަވ ލަން.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާ

ާ މަހުާ 1ާޖެނުއަރީާ އެއަށްވުރެންާާާ އެކަންކުރަން.ާ ފެށިެގންާ ންާ

މަޤްޞަދާުާ މިކަމުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަވަސްެވއްޖިއްޔ ާ

ޮގސްދ ނެހެ ބޮއްސުންލަިއެގންާ މިކަންާ ޙ ޞިލުނުވެާ ން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ ދެންާ ފ ސްކޮށްާ މިބިލުާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ  2930އެހެންވީމ ،ާ

މަޖިލީހަށްާ މިާ ެގނެސްާ މިތަނަށްާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ާ ބިލުތައްވެސްާ ާާބެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާެގނެސްާފ ސްކޮށްާމިކަންާކުރެވޭނެާޮގތެއްާހެދުމަކީާ

ކަމެާ ބޭނުންވ ނެާ މިއަދުާ އެންމެންެވސްާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާ އްކަަމށްާ

މެންބަރުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ިގނަާާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ބެހޭޮގތުންާ ކަންތައްތަކ ާ އެހެންާ މިބިލުެގާ  2935ދެންާ

ދެއްިވާާ ދަންނަަވމުންާ ވ ހަކަާ އިއްތިފ ުގވ ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ނުކުތ ތައްާ

 ާ.ފުރުޞަތަށްާޝުކުރުވެރިވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޓެކްސްނެުގމ އިބެހޭާއިދ ރީާބިލު،ާއ ދެ،ާާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

މިހ ރަށްވެސްާާާމިބިލަކީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާރިޒ  މިހ ރުންާ މިވަުގތަށް،ާ ފޮނޮވ ފައިާއޮތްާ  2940ސަރުކ ރުންާ

ފ ހަަގ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަވެސްާ ބިލެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ކޮށްލަން.ާވަރަށްާ

ޤ ނޫނެއްާ ިއދ ރީާ ނެުގމ އިބެހޭާ ޓެކްސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެއ އެކުާ
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ފ ސްކުރުމަކީާ ޤ ނޫނެްއާ ޓެކްސްއ އިބެހޭާ މިކަމ ބެހޭާ ކުރީަގއިާ ފ ސްކުރުމުެގާ

ދެވަނައަށްާާ ފެނެޭއ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ކޮންމެހެވެސްާ

އެއްކޮ މިބިލުާ މ އްދ ތަކަށްާ ބިލުެގާ އަނެއްކޮޅުންާާބަލ ލ އިރުާ  2945ޅުންާ

ެއްއާ މ އްދ ތައްާ މިބިލުެގާ ބަލ ލިއިރުަގއިާ ނުވަތަާ ދިރ ސ ކޮށްލިއިރުަގއިާ

މ އްދ ާއަނެއްާމ އްދ އ އިާފުށުއަރ ކަހަލަާޮގތަކަށްާނުވަތަާމ އްދ ތައްާވަރަށްާާ

ފ ހަަގކުރެވޭ.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިުގވެފައިހުރިކަންާ ބޮޑަށްާ

ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުގަާ ތަފްސީލުކޮށްާއަޅުަގނޑަށްާ މިއަށްވުރެާ މިމ އްދ ތައްާ އިާ

ތިންވަނަާާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިޔެވިދ ނެކަމަށްާ ކުރުކޮށްާ  2950މިއަށްވުރެާ

ކަންކޮޅެްއަގިއާާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ މަސައްކަތަކީާ މިއިދ ރ ެގާ ކަމަކީާ

މުސްތަޤްބަލުަގިއާާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މަސައްކަތެއްކަމަށްާ ހިނގ ނެާ

ޢަމަލުކުރަނާްާޓެކްސް ޤ ނޫނަށްާ ނުވަތަާ މަސައްކަތްތައްާ އިދ ރީާ އ އިބެހޭާ

ރަށެއްަގިއާާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޅިާ މިމަސައްކަތްާ ފަށ އިރުަގއިާ

އޮތުމަކީާ ޤ އިމުެވފައިާ ނިޒ މެއްާ ދެއްކޭނެާ ޓެކްސްާ  2955ފަސޭހަކަމ އެއްކޮށްާ

ދަންނަވ ލ ނަން، މިސ ލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ާކޮންމެހެންވެސްާ

ކުލިާ ދަްއކަންޖެހޭާ ވެހިކަލްތަކަށްާ ރަށެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުވެސްާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ ދެއްކުމުގައިެވސްާ ފީާ ދަްއކަންޖެހޭާ ސަރުކ ރަށްާ ނުވަތަާ

މ ލޭެގާާ ައއިސްާ މ ލެއަށްާ އެބަދޭ.ާ ކުރިަމތިވަމުންާ މިހ ރުވެސްާ ދަތިތަކެއްާ

މިނިސްޓްރީއަ އެކަމ ބެހޭާ ނުަވތަާ ުވޒ ރ ައކަށްާ ސައިކަލެްއާާކޮންމެވެސްާ  2960ށްާ

ކުލިާ ދަްއކަންޖެހޭާ ވިޔަސްާ ޕިކަޕަށްާ ައދިާ ިވޔަސްާ ކ ރަށްާ ނުވަތަާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިއޮންނަނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދައްކަންޖެހޭތީވެާ

ެއކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރުން.ާ އެޮގތަށްާ ެއކަންެވސްާ ބުރައަކަށްވެފައިާ

މިކަން ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ އުފުލަންޖެހޭާ އެބުރަާ އޮތުމަކީާާޮގތަކަށްާ ާ

ކަމެއްކަމަކަށްާާ ެވެގންވ ނެާ އެާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ހަމަާ  2965އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ޮގތަކަށްާާ ފަސޭހަާ އެންމެާ ީވާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރެޭވ.ާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑަށްާ

ފ ހަަގކުރެވޭ.ާާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އޮތުންާ ހަމަޖެހިފައިާ މިކަންާ

ވަތަާމިކަމ ބެހޭާޓެކްސްއ އިާބެހޭާާދެންާފަސްވަނަކަމަކީާމިމުޢަްއސަސ އަށްާނުާ

ޓެކްސްާާ ނުވަތަާ ޓެކްސްއަށްާ ާ މިކަމަށްާ ފެށުމުންާ ޢަމަލުކުރެވެންާ ޤ ނޫނަށްާ



 111 

ނުވަތަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ނުވަތަާ މީހުންނަށްާ މަކަރުހަދ ާ ޮއޅުަވއިލ ާ  2970ދެއްކުމަށްާ

އަދަބުާ ދޭންޖެހޭާ ވިޔަސްާ ފަރުދުންނަށްާ އަިމއްލަާ އަދިާ ކޮންޕެނީތަކަށްވެސްާ

ފު ައވަސްާ ަވުގތުންާވަރަށްާ ޮގތަކަށްާ ނުދ ާ ދިުގދެމިެގންާ ރުޞަތެްއަގއިާ

ޮގތަކަށްާއެޤ ނޫނުާހަމަޖެހިފައިާއޮތުމަކީާަވރަށްާމުހިންމާުާ ވަޮގތަށްާދެވޭނޭާ

މިކަހަލަާ ބައެްއކަހަލަާ މިހ ރުވެސްާ ސަބަބަކީާ ދެކެން.ާ ކަމެއްކަމަށްާ

 2975ިއާާކަންތައްތަކަށްާޢަމަލުކުރެވެމުންދ އިރުަގއިާނުވަތަާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކުަގ

ޤ ނޫނީާޮގތުންާދޭންޖެހޭާއަދަބުާނުވަތަާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާއެޅުުމަގިއާާ

ޭއެގާސަބަބުންާހަމާަާ މިއޮންނަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާދިުގލ ާދެމިެގންޮގސްފައި.ާ

އެމައްސަލަތަްއާާ ދެއަހަރުވ އިރުވެސްާ އަހަރުާ ނުވަތަާ ތިންހަތަރުމަސްާ

ާާ ހިނަގއްޖެކަމަށް އެޮގތަށްާ ނުނިމިފައި.ާ އަޅުަގނޑަށްާާމިހުންނަނީާ ވަންޏ ާ

 2980ހީވަނީާމިާއެހ ާފަސޭހަކަމަކަަމށްާނުވ ނެހެން.ާއެކަންާތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިާާ

އޮެވއްޖިްއޔ ާ އެޅޭޮގތަކަށްާ ހަލުވިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ފިޔަވަޅުތައްާ އަޅަންޖެހޭާ

ކަންނޭނޭގާމިކަންާތަންފީޒުކޮށްާނުވަތަާދެމެހެއްޓެނިވިާޮގތެެެއްަގއިާމިކަންާާ

ހަވަނަކަމަކީާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނަންާމިހ ރުވެސްާާާކުރެވޭނެާޮގތެްއވ ނީ.

ނުވަތަާާ އިދ ރ ތަކުަގއިާ ނުވަތަާ ކުރަމުންާ އޮފީސްތަކުަގިއާ ސަރުކ ރުެގާ

 2985މިނިސްޓްރީތަކުންާކުރަމުންާެގންދ ާމަސައްކަތްތައްާވަރަށްާސްލޯކޮށްާނުވަތަާ

ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައް،ާ ދޭާ ލަސްކަންާ ާވަރަށްާ

މިާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އެހެންވީަމ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ދެވޭކަންާ ލަހުންާ ވަރަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ނުވަތަާ ޚިދުމަތްތައްާ މުޢައްސަސ ެގާ

ދޭންޖެހޭާއެހީތެރިކަންާނުވަތަާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާވަރަށްާއަަވސްާާ

ޮގތަކަށްާ ހުންނަާ ސްޕީޑްާ ތަންކޮޅެއްާ ޮގތަކަށްާާާާފުރުޞަތެއްަގއިާ  2990ކުރެވޭނެާ

އިތުރުާ ލިބިެގންދ ނެާ ހަމަާ އިދ ރ އަށްާ އޮތުމަކީާ އިންތިޒ މުވެފައިާ

ނުވަތަާާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ މިބިލަކީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ކުރިމައެރުމެއްކަމަށްާ

މިބިލުެގާާ ކަަމކަށްވ ތީވެާ ފައިދ ކުރ ނެާ މިކަަމކުންާ ސީދ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުގެވެސް ދޭތެރޭަގއިާ ސުވ ލެްއާާާާމުހިންމުކަމ ާ ެއއްެވސްާ ހަމަާ

ޮގތަކަށްާާ ޢަމަލުކުރަންފެށޭނެާ މިބިލަށްާ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ  2995ނުއުފެދޭ.ާ

ޓެކްސްާ މިާ ޢަމަލުކުރަންފަށ ާ ފުރުޞަތެއްަގއިާ އަަވސްާ އެންމެާ ވީާ ނުވަތަާ
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ޓެކްސްާާ އަތުންާ މުއްސަނދިންާ ރ އްޖޭެގާ ނުަވތަާ އަތުންާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ

ފަޤީ ހަމަާ ފައިދ ާ ޭއެގާ ޮގތަކަށްާނަަގިއެގންާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެާ ރުންނަށްާ

ނުވަތަާވީާއެންމެާއަަވސްާފުރުޞަތެއްަގއިާއެބޭފުޅުންނަށްާލިބޭނެާޮގތަކަށްާ

މިކަހަލަާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ސަރުކ ރުންާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ  3000އޮތުމަކީާ

ދަނޑިވަޅެއްަގިއާާ އޮތްާ ހީނަރުވެފައިާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންވެސްާ ވަުގތެްއަގއިާ

ހު ހަލުވިކުރުމަށްޓަކަިއާާމަޖިލީހަށްާ މަސައްކަތްާ މިކަމ ބެހޭާ ށަހަޅައިެގންާ

ޝުކުރުދަންނަވަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ މަސަްއކަތަށްާ މިކުރައްވ ާ

މިާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފިާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުެވސް.ާ

 3005ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާިގނަާމެންބަރުންާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާމިމަސައްކަތްާ

ދިރ ސ ކުރަްއވ ާާ މިބިލުާ އިތުރަށްާ ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީައކަށްާ ޤަބޫލުކުރައްވ ާ

ތަންކޮޅެްއާާ މ އްދ ތައްާ މިބިލުެގާ ޮގތަށްާ ދެންނެިވާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ

ރައްޔިތުންނ ިއާާ މިއީާ ހަމަާ ރަްއޔިތުންނަށްވެސްާ ޮގތަކަށްާ ތަފްސީލުވ ނެާ

އެއް ބޭފުޅުންނަކީާ ހުރިހ ާ ކަމަކަމަށްވ ތީެވާ އޮތްާ އަނެްއާާުގޅިފައިާ މ އްދ ާ ާ

އެހ ާ އޮތުމަކީާ ޮގތަކަށްާ އޮޅުންއަރ ާ މިހެންާ ވަދެެގންޮގސްާ ތެރެއަށްާ  3010މ އްދ ާ

ފަސޭހަވ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާދެންާކުރިއަށްާހުރިާާ

ފޮނުވ އިރުަގިއާާ ބިލުތައްާ ނުވަތަާ ހަދ އިރުަގއިާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނުތައްވެސްާ

މިބިލު ޮގތަކަށްާ ތަފްސީލުާ އަޅުަގނޑަށްާާތަންކޮޅެއްާ އެކުލެވިެގންވުމަކީާ ތައްާ

ެއީއާާ ވ ނެ.ާ ފަސޭހަކަމަކަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ހަމަާ

ހުރިހ ާ އެހެންީވމަ،ާ ކަމަކަށްވ ތީވެ.ާ ުގޅިފައިހުރިާ  3015ރައްޔިތުންނ ިއާ

ހަމާަާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބިލަކީާ ވ ހަކަދަްއކަަވިއފި،ާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ބިލެ ނިންމަންޖެހޭާ މިބިލަށްާއަވަހަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެހެންވީމަ،ާ އްކަމަށް.ާ

އިތުރަށްާާ ފޮނުަވިއެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ އަދިާ ތ އީދުކުރަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ައވަހަށްާ ހަލުވިކޮށްާ އިތުރަށްާ ހަމަާ ަމސައްކަތްާ މިބިލުެގާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ

ވ ހަކަާާ އެދުމެއްާ އެދޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  3020ނިންމައިދެއްވުމަކީާ

ާ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ދަންނަވަން

ާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޓެކްސްާނެުގމުެގާާާގަމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާ
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ާވ ހަކަައކީާމިއީާވަރަށްާކުރީްއސުރެާދެކެވެމުންާއަންނަާވ ހަކަެއއް.ާޓެކްސްާާާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

ވ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ފުރަތަމާަާނެުގމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ ވުުމެގާ ތައްޔ ރީތައްާ  3025ޖެހޭާ

މަސައްކަތް.ާާ އުފެއްދުމުެގާ އިދ ރ ާ ހިމެނޭާ މަސައްކަތުތެރޭަގިއާ ކުރަންޖެހޭާ

އ ދެ،ާޓެކްސްނެުގމ އިބެހޭާއިދ ރީާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާހަމައަށްާއަިއސްާ

ނެުގމު ޓެކްސްާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގއިހުރިާމިބިލ މެދުާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ މައްސަލަތަކުެގާ ދިމ ވ ނެާ މިކަމުަގއިާ އުނދަޫގތަކ އިާ

ައޅުަގނޑުވެސްާާ ެއޮގތުންާ އ ދެ،ާ ދަްއކަަވއިފި.ާ މެންބަރުންާ  3030ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޒިންމ އ ިއާާ އޮތޯރިޓީެގާ މިާ ތެރޭަގއިާ ނުކުތ ތަކުެގާ ބައެއްާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ

މެ ރައްޔިތުންެގާ މިކަންާ ތެރޭަގއިާ ހޭލުންތެރިކަންާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ދުަގއިާ

ކުރަންޖެހޭާ އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ރަްއޔިތުންާ މިކަންކަމަށްާ އިތުރުކޮށްާ

ނުކުރެވޭ.ާާ ފ ހަަގެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިބިލަކުންާ ކަންތައްތަކެއްާ

ތެރޭަގިއާާ މަޝްވަރ ކުރުމުެގާ ޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ  3035އެހެންކަމ އެކު،ާ

މެދުަގ ރައްޔިތުންެގާ އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކަިއާާނަމަވެސްާ މިކަންކަމަށްާ އިާ

ޮގތުަގިއާާ ކަމެއްެގާ ކުރަންޖެހޭާ އޮތޯރިޓީންާ ިމާ ކަންތައްތައްތަކީާ ކުރަންޖެހޭާ

ދެންާާ ކަމެއް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަކީާ

މިބޯޑުަގިއާާ އުފައްދ ިއރުާ ބޯޑެއްާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ މިބޯޑުާ ހަމައެހެންމެ،ާ

ާާހިމަނ ފައިވ ާމީހު  3040މެންބަރަކ4ާާާުންނަކީވެސްާޢ ންމުާމެންބަރުންެގާތެރެއިން

މިާާ ީމެގތެރެއިންާ އެބައޮވޭ.ާ ބަދަލުަގިއ4ާާާާހިމަނ ފައިާ މެންބަރުންެގާ

ާާ މެީގެވސް ހަމަާ ފެނޭާ ޮގތަކަށ5ާާާްއަޅުަގނޑަށްާ ހިމަނ ލ ާ މެންބަރުންާ

ާ މިއޮންނަާ ޮގތުންާ ކޯރަެމއްެގާ މިބޯޑުެގާ އޭެގއިތުރުންާ 4ާާބޭއްވުން.ާ

ބަދަ ާާމެންބަރުންެގާ ކަމެއް.5ާާާާލުަގއި ރަނަގޅުާ ހަމަޖެއްސުމަކީާ މެންބަރުންާ

 3045އެއީާމީެގާމިާޗެއަރމަންާދެފަހަރަށްާވޯޓުދޭންޖެހޭާޮގތަށްާއޮތުމަކީވެސްާެއީއާ

ނުކުރެވޭ.ާާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތެއްކަމަކަށްާ އިންސ ފުވެރިާ އެހ ާ

ބޯޑުާ ކޮންމެާ ތިއްބަވ އިރުވެސްާ މީހުންާ މިބޯޑުަގއިާ އެހެންކަމުން،ާ

ހަމަާމެންބަ އޮތުމަކީާ ޮގތުަގއިާ މީހެްއެގާ ވޯޓުދެވޭާ ެއއްފަހަރުާ ރަކީވެސްާ

ޗެއަރމަންާާ މިބޯޑެުގާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ފެންނަާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހަމަޖައްސަވަންާ ޗެއަރމަނަކަށްާ ފަރ ތެއްާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ  3050މިނިސްޓަރެއްާ
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ތެރެއިން ހަމާަާާާމިއޮތީވެސް.ާދެންާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާމިބޯޑުެގާ

ޖެނެރަލްއ އިާ ކޮމިޝަނަރާ ދެންާ ހަމަޖެއްސުން.ާ ޗެއަރމަންާ މިާ ވޯޓަކުންާ

ޢައްޔަންކުރެވެނީާާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ ޖެނެރަލް،ާ ކޮމިޝަނަރާ ޑެޕިއުޓީާ

ހަމަާާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަނީނަމަާ ރުހުމ އެކުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

 3055ެގާރުހުންާލިބެންޖެހޭނާެާމިާޑެޕިއުޓީާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްއަކީާހަމަާމަޖިލީހު

ޖެނެރަލްެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާާ ެއއީާކޮމިޝަނަރާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ މީހެއްކަމަށްާ

އަދ ކުރަންޖެހޭނެާމީހެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާހަމަާމިާޑެޕިއުޓީާ

ޖެނެރަލްެގާ ކޮމިޝަނަރާ މިާ ދެންާ ޖެނެރަލްވެސް.ާ ކޮމިޝަނަރާ

ފ ހަަގކުރެވޭ މިބިލުންާ ކުޑަކަމަށްާޒިންމ ތައްވެސްާ ތަންކޮޅެއްާ ލެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކަނޑިތީމުާ ެއޮގތުންާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ  3060އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ ދެއްކެވިާ ޙުސައިންާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދެންާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ްއސަލައެއްާމިާޖުރުމަނ ެގާމަްއސަލަ.ާޖުރުމަނ ެގާކަންބޮޑުެވވަޑަިއެގންނެވިާމަ

ޢ ރިފާްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ަވއިކަރަދޫާ މައްސަލ ަގއިާ

އެާ ބޮޑުމިނަށްާ ކުޑަާ ފަިއސ ެގާ އެކަމުެގާ ފަދައިންާ  3065އެފ ހަަގކުރެއެވިާ

ޖުރުމަނ ތައްާބަހ ލުމަކީވެސްާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެޭވާާ

ދެންާމިބިލުަގއިާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަތަކެއްާއެކުލެވިފަިއވ އިރުާމިބިލުާާާާކަމެއް.

ދިާާވަރަށް ވަރަާާސ ކޮށްާރ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ާާމިކަމަކީާ ށްާ

ވަރަށްބޮޑަ މިކަންކަމަށްާ ކޮމިޓީއަކަމަކަށްވ އިރުާ މިބިލުާ ބަލަިއެގންާ ށްާާށްާ

 3070ޅުަގނޑަށްވެސްާާެގންޮގސްާކޮމިޓީންާމިކަންކަންާބަލ ާމިބިލުާފ ސްކުރުމަކީާއަާ

ތުންެގާާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްވެާރަްއޔިެއކު،ާާވަރަށްބޮޑަށްާފެންނަކަމެއް.ާހަމައެއ 

ހިންގ  ރައްޔިތުންނަށްާމެދުަގއިާ ުމއްދަތެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ފެށުމުަގިއާ ންާ

އ  މިހ ާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަކަށްާާާދޭންޖެހޭނެކަމަށްާ

މި އަހުލުވެރިނުވެތިބެާ ނިކުެމާއަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ ކަންކަމުެގާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހަރުަގއިާ އުޅެެގންާ މަސައްކަތްކުރަންާ  3075މިކަންކަމަށްާ

އުނދަޫގތަ އެހެންކަމުން،ވަރަށްބޮޑެތިާ ކުރިމަތިވ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާާާކ ާ

ހަދަންޖެހާޭާާާމިކަންކަން މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ އަދިާ އޮޅުންފިލ ާ ރަނަގޅަށްާ
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ާާ ޤ ނޫނުތައް އަދިއެންމެހ ާ ާާހަދާ  ހަދ . ގަވ އިދެއްިވޔަސްާ ގަވ އިދުތަްއާާާ އެާ

ކުރަންާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ނެުގމަކީާ ޓެކްސްއެްއާ މެނުވީާ ފަހުންާ ހެދުމުެގާ

ހަމާަާ މިބިލުާ ވީމ ،ާ ނުފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެްއކަމަކަށްާ  3080ހެޔޮވ ވަރުާ

ޮގތުަގިއާާ ޤ ނޫނުެގާ ދިރ ސ ކޮށްާ ެގންޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ެގންދަންޖެހޭާ

މަާއަޅުަގނޑަށްވެސްާާވ ާމުއްދަތެއްދީާމިޤ ނޫނުާހިންުގމަކީާހަހަދ ާއެކަށީެގން

ކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެއްިވާާފެންނަކަމެއް

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާ.
ާ3085 

ޖުމްލަޮގތެއްަގިއާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާޓެކްސްެގާމިބިލަށްާތ އީދުކުރަންާއަދިާިގނަާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާޢަލީާވަޙީދު

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދެއްކެވިާވ  ޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުވެސްާާހަކަފުޅ ާއަދި

ކުޑަކުޑަާާ ތ އީދުކޮށްާ ހަމަާ މަޢުލޫމ ތުތަކަށްާ ފ ހަަގކުރެއްިވާ ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ

ައޅުަގ ފ ހަަގކޮށްލ ނަންނުކުތ ތަކެއްާ އެންެމާނޑުވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ާ.3090 

ަގނޑުާދަންނަވ ނީާާަގއިާސަމ ލުކަންާދޭންޖެހޭ.ާއަޅުޮގތުކަމަށްާާކަމެއްމުހިންމު

ފ ސްވެެގންދިޔުމަށްފަހާުާ މިބިލުާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

ާާ ފަށަނީާދ އިރ ަގއިާމިޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހަމަާމި

ާާާާހަމަ ރ ސްތ ވަރަށް މިާާދިުގާ އެހެންވީމ ،ާ ދަތުރަކަށްާދަތުރަކަށޭ.ާ ފަދަާ

ފެށުމަކީާާ ވެެގންާ ތައްޔ ރީތަކެއްާ ހުރިހ ާ އެކަމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3095ފަށ އިރުާ

ނުވަތަާ އުފެދިާ ޝައްކުާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ މީެގާ

މިކަހަލަާ ގެއްލިާ އިތުބ ރުާ މިކަމަށްާ ކުރިމަތީަގއިާ ކަންތައްތަްއާާާާރައްޔިތުންެގާ

އެކަހެ ފ ލެވުމުންާ ހެޔޮާ ލިބޭނެާ މިކަންކަމަށްާރިވުމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކޭ.ާ

އަދިާ ލެވެލްަގއިާ ކޮމިޓީާ އަދިާ ފ ސްކުރުމުަގޔ އިާ މިބިލުާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ

 3100ޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުެގާވުޒ ރ ިއންވެސްާމިކަންކަމަށްާތައްޔ ރުވެެގންާިމކަމަށްާ

އެފަށައިަގންނަ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ ާާންާ އެދުމެއް ދަންނަވ ލަން.ާދޭާ ވ ހަކަާ

ވަޒީރުވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންހަމަާ

ތަޢުލީމާީާ ކަމުެގާ ފަށައިަގންނައިރުާ މިފަދަކަމެއްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ

އަޅުަގނޤ ބި ތިބެންޖެހޭނެ.ާ މީހުންާ އުފ ވ ާާލުާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޑުާ

ޢިއްޒަ ކަހަލަމަންޒަރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ވަޒީރ އެްއކޮށްވެސްާ  3105ާާތްތެރިާ
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އެ ފެނިެގންދ ކަމީ.ާ ތަންތަނުންާ މިކަހަލަާ ބޭފުޅުންާ ހެންވީމ ،ާޒުވ ންާ

ސަރުކ ރުެގާާ ިމއަދުެގާ އިތުރުކޮށްާ މިކަންކަންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މީހުންާއެމްޕަވަރކުރަްއވ ާާ ޢިލްމީާ ިމާޒުވ ނުންާ ތެރޭަގިއވެސްާ ސިޔ ސަތުެގާ

ާާ ހޭލުންތެރާިާމިކަހަލަ ދަންނަާ ތަންދޮރުާ ނެރެާ ޒުވ ނުންާ ދ އިރ ކަށްވެސްާ

މިކަހަލަާާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާ އަރިހުަގއިާ ބޭފުޅުނެްގާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ  3110މީހުންާ

ފައިދ ާާ ހޮޔުާ މީެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ެގންދ ނަމަާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްާ

އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އޭެގއިތުރުންާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ާާރައްޔިތުންނަށްާ

ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިާސިސްޓަމްާަވރަށްާކްލިއަރާާ

މިޓެކްސްާާ ވ ންޖެހޭނެއޭާ ޓްރ ންސްޕޭރަންޓްާ ވަރަށްާ ވ ންޖެހޭނޭ.ާ ކަޓްާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންނޫންކަމުގައިވަނީނަމަާ ސިސްޓަމް.ާ  3115ނެުގމުެގާ

ދޭތެރެ ދޭތެރެާ ބައެއްފަހަރުާ އަދިާ ފެށިެގންއ އިރުަގއިާ އިންާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާ

ސިޔ ސީާބޭނުމަށްޓަކައިާކަެމްއާނޭނެގާއެކިފަހަރުާކަސްޓަމ ިއާމިތަންތަނަށްާާާ

ކަމެއް.ާ ހިތ މަށްހުރިާ ވަރަށްާ އެއީާ އެބަދޭ.ާ ދިުގކުރަމުންާ އިނިގލިާ

އެހެންވެެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއކަންކަމަކީާސިޔ ސީާމައިދ ނުަގިއާާ

ނަަގންވެސް އެޑްވ ންޓޭޖްާ ސިޔ ސީާ އެާ ކުރައްވ ފ ނެކަެމއް.ާާބައެއްބޭފުޅުންާ ާ3120 

ވިހ ވެސްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އޮންނަާ އޯަގނަިއޒްޑްކޮށްާ ސިސްޓަމްާ މިާ ޓްރ ސްޕޭރަންޓްކޮށްާ

މިއިދ ރ އަށްާާ ނުވަތަާ ވުޒ ރ އަށްާ މިާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ކަމުަގިއވަނީނަމަާ

ދ ރީވުުމަގއިާރައްޔިތުންާާސަލ މަތްތެރިކަމ އެކުާއަދިާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާޖަވ ބު

އެއ ެއއްކޮށްާާ ދެންހަމަާ ދ ނޭ.ާ ބަޔަކަށްެވެގންާ މަޤުބޫލުާ  3125ކުރިމަތީަގއިާ

ާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ،ާޅަފަތުަގއިާމިކަހަލަާކޮންމެކަމެއްވެސްާ

ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނޭ.ާާ ޮގންޖެހުންތަކ ިއާ ވަރަށްބޮޑެތިާ އަންނައިރުާ އުފެދިެގންާ

ރަްއޔިތުންވެ ހޭލުންތެރިކުރުވ ާއެހެންވީމ ،ާ ފުރިހަމައަކަށްާ ވީއެންމެާ ސްާ

މިކަމަކީާކޮރަޕްޝަނ ިއާރިޝްވަތ ާވަރަށްާދޯޅުާކަަމކަށްވ ތީވެާމިކަންކަމަށްާާ

ސަރުކ ރުެގާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ލެވެލްަގޔ އިާ ކޮމިޓީާ  3130ސަމ ލުވެަވޑަިއެގންާ

ކުރިމަތިލައިފިއްޔ ުމާާ ިމކަމަށްާ ިވސްނ ވަޑައިެގންާ ލެވެލްަގއިެވސްާ ވުޒ ރ ެގާ

ފައިދ ާއި ހެޔޮާ އެންމެާ މީެގާ މިޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ ދަކުރެްއިވއްޔ މުާ
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ރިޒަލްޓްަގިއާާ އެންޑްާ މީެގާ ރައްޔިތަްއވެސްާ ދެރަނިކަމެތިާ އެންމެާ ލިބޭނެ.ާ

މިބިލަށާްާ ހަމަާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ މިކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފައިދ ކުރ ނެ.ާ

 3135ހަޅުއްިވކަމަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާޙ ލުާައދިާސަރުކ ރަށްާމިބިލުާހުށަ

އެންމެާ މީެގާ ރިޢ ޔަތްކުރެއްވ ާ މިކަންކަމަށްާ ޙ ލުާ މަރުޙަބ ކިޔ ާ

ވިސްނުންތެރިޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތިލުމަކީާއެންމެާބުއްދިވެރިާޮގތްާާ

ކުރުކޮށްލަންާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ޙ ލުާ ފ ހަަގކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ

ާާތެރިާރަީއސް.އްޒަތްޝުކުރިއްޔ ާޢިާ

ާ3140 

ބިލެއްާޝުާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިފަދަާ ައޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދައުލަތުެގާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާާ އެންމެފުރަތަމަާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ތީވެާ ާފަރ ތުންާ

ދަންނަވަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ނަމަވެސް،ާާވަޒީރަށްާ ާ.

ޓެކްސްެގާ މިބިލުަގއިާ ބިލުކަމަށްވެފައިާ އިދ ރީާ ޓެކްސްނެުގމ ބެހޭާ މިބިލަކީާ

އަޅުްއވ ނެާާ ކަންތައްތަކަށްާ ބައެއްާ ދިމ ވ ާ ުގޅިެގންާ  3145މައްސަލަތަކ ާ

ބައެއްާ މިކަހަލަާ އަދަދުތަކ އިާ ޖުރިމަނ ކުރައްވ ނެާ ފިޔަވަޅުތަކ އި،ާ

އަޅުަގނޑަށް އެބަވޭ.ާ ހިމަނުއްވ ފަިއާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގިއާާވ ހަކަތަްއވެސްާ ާ

ރަނަގޅުާާޢިއްޒަތް އޮޅުންފިލުވ ލަދެއްވުންާ ަވޒީރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާތެރިާ

އެބައޮ އަޅުަގނޑަށްާއަތުަގއިާ މިބައިތަްއާ ޤ ނޫނުވެސް.ާ ޓެކްސްއ ބެހޭާ ތްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ތެރެއިންހެން.ާ ޤ ނޫނުެގާ ޓެކްސްއ ބެހޭާ އަންނަންޖެހޭނީާ  3150ހީވަނީާ

ފުށުއެރުންތައް ބައެއްާ އެބަހުރި.ާާައޅުަގާާމިކަހަލަާ ތެރޭަގއިާ ނޑުމެންެގާ

ންހަމަާދ ދިާދެންމެއަކުާތޮްއޑޫެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުވެސްާާދެ

ދަތުރަކަށް.ާާ ވަރަށްދިުގާ މިފުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ އެފ ހަަގކުރެއްވިާ

ދިމ ވ ނެ.ާ ކަންތައްތަކ ާ ވަރަށްިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަތުރުަގއިާ

ާއެހެންވީމ ، ައޅުަގނޑުމެންެގާާާ ތަްއޔ ރުެވެގންާ ރަނަގޅަށްާ  3155ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ޖެއްސޭނޭާ ކޮޅެްއަގިއާ ށްާމިމަސައްކަތްާ

މިކަމަ ތައްޔ ރުވެާ އެއީާރަނަގޅަށްާ ނެުގންާ ޑިޒިޝަންތަކެްއާ އިންފޯރމްާ ށްާ

ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމައެހެންާލުއިފަސޭ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ ހަެވެގންދ ނެާ
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ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ސަބަބުންާ އައުމުެގާ ބިލެއްާ  3160މިފަދަާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ މިއަދުާ ދިއުމަށްާ އުފުލެމުންދ ާ އަުގާ ތަކެތީެގާ ރ އްޖޭަގއިާ

އަ ޙައްލުވެާ މައްސަލަތަްއާ ބޮޑެތިާ ދިމ ވެފަިއވ ާ ޅުަގނޑުމެންެގާާރ އްޖޭަގއިާ

ރ އްޖެއަށްާލިބޭާއ މްދަނީއ އިާމުއްސަނދިކަންާއެންމެންނަށްާޚިއްޞ ވުުމަގިއާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ޤަބޫލުކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބިެގންދ ނެކަަމށްާ ފައިދ ތަކެއްާ

ދުނިޔޭެގާ މިވަުގތުާ ފަށައިަގންނައިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3165މިމަސައްކަތްާ

ހީނަރު އައިސްފައިވ ާ ާއިޤްތިޞ ދަށްާ ޤައުމުގެާކަމ އިާ ާާއަޅުަގނޑުެމންެގާ

ާއިޤްތިޞ ދު ާާ މަތިވެެގންާ ލިބުންާ ޑޮލަރުާ މިސްރ ބ ާ މިއުޅޭާާމިދ ާ

ލަތަކ އިާމިހުރިހ ާކަންތައްތަކަށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންވ ނޭ.ާާމައްސަ

ހިސ ބަށްދ އިރުަގއިާާ ހިންަގންފެށޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިދ ރީޮގތުންާ މިކަންާ

ވެ މިހ ރުާ އިޤްތިޞ ދުާ ދުނިޔޭެގާ ވަޅުަގނޑުންާާއަދިާ މިވ ާ  3170އްޓިފަިއާ

ބަެއްއާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އަރަިއަގނެވިދ ނެކަަމކަށްާ

ައދިާާ ވުމަށްޓަކަިއވެސްާ މިކަންާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މ ހިރުންާ އިޤްތިޞ ދީާ

އެފަދަާ އެހެންީވމަ،ާ މެދުވެރިވެދ ނެކަމަށް.ާ ިގނަދުަވސްާ އަހަރަކަށްވުރެާ

މު ައޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާޙ ލަތެއްަގއިާ މަފްޙޫމަކުންާ އ ާ ޅިންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ އަްމދަނީެގާ ލިބޭާ  3175ދައުލަތަށްާ

އިމްޕޯޓްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިލ އެއްކޮށްާ މިާ އަދިާ ބަލަހައްޓަމުންދ އިރުާ

އެކަުމެގާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިފަދަާ ކަނޑ ލެވިެގންދ ާ ބޮޑުބައެއްާ ޑިއުޓީެގާ

ޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެންާ ެގއްލުންތަކެއްތޯާާސަބަބުންާ ކޮންކަހަލަާ ކުރ ނީާ ާ

ކަންތައްތަކެކޭ.ާ ބަލ ލަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ މިއީވެސްާ

 3180މިކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކަށަވަރުކޮށްދޭތޯއޭ،ާިމާާ

ކަށަވަރުކޮށްދޭތޯޭއާާ ޤ ނޫނުންާ ޓެކްސްއ އިބެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ބިލ އިާ

ާާ ސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެން ކަނޑ ލުމުެގާ ޑިުއޓީާ އިމްޕޯޓްާ ލިބޭާ ރ އްޖެއަށްާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ެގއްލުންާ ލިބޭާ މިާ މިލިޔަންެގ600ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ލަފ ކުރެވެނީާ މިާ ލިބޭނެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގއްލުމެއްާ

ފޫބައްދ ާާ މިކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ބުރަވ އިރު.ާ މަޢޫލޫމ ތުތަކުންާ  3185ލިބިފައިވ ާ

އެްއވެސްާާއަ ޚިދުމަތްތަކަށްާ އަސ ސީާ ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޅުަގނޑުމެންެގާ
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އިދ ރީާާ ޓެކްސްެގާ މިފަދަާ ކުރިމަތިވެދ ނެތޯއޭާ ެގއްލުންތަކެްއާ ކަހަލަާ

ދެތިންއަހަރުދުވަސްާާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަްއާ

ހުސްަވުގތުކޮޅުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާނެުގމުެގާސަބަބުން.ާމިއަންނަާމަރުޙަލ ަގއިާާ

ކަންތައްތަކެއްތޯ.ާާ ކޮންކޮންާ ދިމ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  3190ތެރޭަގއިާ

ސ ފުކޮށްދެއްވުންާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަންކަންާ

މިއ މެދާުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންނޭާ އެދޭކަެމކޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ

ރުާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރަށްެވސްާާޮގތެއްާނިންމަންާއެނޭގނީ.ާއަދިވެސްާއެއްފަހަ

ވަރަށްާއިހްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

 3195ާރައީސް.ާާ

ާ

އ ދެ،ާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ

މިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދުާއ މިރު ސަރުކ ރުންާ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ބިލެއްާ މުހިންމުާ ފަދަާ

ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަަގިއމުވެސްާމިހ ރުާ

ޮގތަކުންާާ ކޮންމެވެސްާ ކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ  3200ކޮންމެހެންވެސްާ

ފޯރުކޮށްދެންޖެހާޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނެިގެގންާ ޓެކްސްާ

ހޯދުން.ާޚިދުމަތްތަ ޮގތްތަކެއްާ ހޯދ ނެާ ފައިސ ާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ އްާ

އެޮގތުެގމަތީންާއަޅުަގނޑުމެންާޓެކްސްާނޫންާއަދިާއެހެންޮގތަކަށްާނަމަވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާ ހޯދުމަކީާ ކުރެވޭނެޮގތްތަކެއްާ މިކަންކަންާ ހޯދައިެގންާ މިފައިސ ާ

ކުރަން މިހ ރުާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3205ޖެހާޭާހީވަނީާ

ހިތަށްއަރ ާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ކަމެއްކަންނޭނެގ.ާ

ބިލެއާްާ ދެާ ޮއތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސުވ ލަކީާ

އިސްކަންދީެގންާ މިކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްއިރުަގިއާ އެބައޮތް.ާ

މަސަްއކަ ބިލުެގާ ކުރަންވީާ މިކުރެވެނީާ ފުރަތަމަާ މިހެނާްާއެންމެާ ބ އޭާ ތްާ

އ ވީަމާާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތުާ މީެގާ ެވދ ނެާ ފަހަރެއްަގއިާ  3210ހިތަށްއަރ .ާ

ވ ހަކަާާ ބިލެއްެގާ އިދ ރީާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ ވިޔަފ ރިންާ ނެތީކަމަށްވެސް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލެއްާ އިދ ރީާ މިދައްކަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނެުގ ޓެކްސްާ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާ ފުރަތަަމާއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައިާ މަށްާ
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ނުނިންމ ާާ ޮގތެއްާ ނެުގމަށްާ ޓެކްސްާ ނުަވތަާ ކަނޑަނ ޅ ާ ޤ ނޫނެއްާ

 3215އަޅުަގނޑުމެންާއިދ ރީާބިލުެގާމަސައްކަތްާނިންމ ފައިާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވިޔަފ ރިންާޓެކްސްާނެުގުމެގާބިލުެގާމަސަްއކަތްކުރަމުންދ ިއރުާއަނެއްކ ާމިާ

އަޅުަގނޑު މިއީވެސްާ ތަޢ ރުޟްނުވ ނެބ އޭ،ާ ސުވ ލެއް.ާާާާބިލ ާ ހިތަށްައރ ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ އ ދެ،ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެހެންވީމަ،ާ

ވ ހަކަފުޅުަގިއވެސް،ާ އިބްރ ހީމްެގާ ޤ ސިމްާ މެންބަރެއްކަމަށްވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އިބްރ ހީމްެގާާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  3220މ މިިގލީާ

ކޮންމެވެސް ެއވ ހަކަާ އިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފަިއާާވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ ވަރަކަށްާ ާ

އައިސްފައިވ ތީާާ އެސުވ ލުާ ހަމަާ ހިތަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމަާ ވަނީ.ާ

އެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާދެންާމީަގއިާބިލުަގިއާހުރިާކަންކަމަށްާބަލ ލ އިރުަގިއާާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާފ ހަަގކުރެވޭާބައެއްާނުކުތ ތައްާއެބަހުރި.ާެއންމެާފުރަތަމާަާ

ޮގ ޚިލ ފުވުމުނާްާނުކުތ އެްއެގާ ގަވ އިދ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ  3225ތުަގއިާ

ވ ހަކަާާ ރުފިޔ ެއއްެގާ ދެލައްކަާ މީނދަާ މީަގއިާ ޮގތުަގއިާ ޖޫރިމަނ ެގާ ކުރެވޭާ

ދެލައްކަާ މިއިންނަނީާ ބަޔ ންކޮފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ ެއކަންާ އިނޭގތޯ.ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ީމަގިއާ އިނޭގތޯ.ާ އަދަދަކަށްާ މަތިނޫންާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ

އިޝ ރ ތްކުރަްއވަިއފިާާބައެއް ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ

އެކިޮގތްޮގތަށްާ ދޭތެރޭަގިއާ މީހުންނ ާ ެއކިާ ވިސްނުމުަގއިާ  3230އެކިއެކިާ

ކަންބޮޑުޭވާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުެގާ ޮގތުެގވ ހަކަ.ާ ޢަމަލުކުރެވޭާ

ފަރ ތްތަކ  ބައެއްާ އަދަދަކުންާ މަތިނޫންާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ ާާދެލައްކަާ 1ާމެދު

ރުފިޔ އިންވެސްާކޮށްފ ނޭ.ާމިހެންާމިކަންާއޮވެއްޖެކަމަށްވަންޏ .ާއެހެންވީމަ،ާ

ވަކިާއަދަދެއްާކަނޑައެޅިފައިާނެތީކަމަށްވަންޏ ާއެާހިތ ވ ާީމހަކ ާދޭތެރޭަގިއާާ

 3235ހިތ ވ ޮގތަކަށްާކަންތައްކުރުމުެގާފުރުޞަތުާމިކަމުަގއިާއެބަޮއތޭ.ާއެކަންެވސްާާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އަނެއްކަމެްއެގާާކަންބޮޑުވ ާ ހަމަާ ދެންާ ންނަވ ލަން.ާ

ޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާޢަލީާރިޒ ާއިނޭގތޯ.ާިމލަންދޫާދ އިރ ެގާާ

ތަންކޮޅެްއާ ވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ ރިޒ ެގާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތެދުާާ ކުރެޭވނެޮގތެއް.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކަންާ ފަސޭހައިންާ

އަ އެކިއެކިާާވ ހަކަެއއް.ާ މިހ ރުވެސްާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖެތެރޭެގާ  3240ޅުަގނޑުމެންާ
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ޚިދުމަތްތަކަށްާދައްކަންޖެހޭާފައިސ ާދެއްކުމުަގއިާވަރަށްބޮޑެތިާތަކުލީފްތަކެްއާާ

އަޅުަގނޑުމެންާއުފުލަމުންާއެބަާެގންދަން.ާއެހެންވީމަ،ާޓެކްސްެގާނިޒ މެްއާާ

ކުރެްއވު މަސައްކަތްތަކެއްާ އިދ ރީާ ޭއެގާ މިކަންާޤ އިމްކުރެިވެގންާ މަށްާ

މިކަނާްާ ތަންކޮޅެްއާފަސޭހަކަމ އެކުާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދ އިރުަގއިާ ރޭވިެގންާ

ހީވަނީާާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއީާ އޮތުންވެސްާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޮގތްތަކެއްާ  3245ކުރެވޭނެާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ

ތަފްސީލުތަކެއްާއެކުލެވޭޮގތުެގާާދެކެން.ާހަމައެފަދައިންާމިހ ބޮޑުާބިލެ އްާމިހާ 

ފަސޭހަޮގތްތަކެްއާާ ތަންކޮޅެއްާ އޮތްއިރުަގއިާ އެކުލަވ ލ ފަިއާ މީތިާ މައްޗަށްާ

މުހިންމާުާ ކޮންމެހެންާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެކުލަވ ލުމަކީާ މީަގއިާ

އުސޫލުތަްއވެސްާާ ކަނޑަައޅ ާ ނެުގމަށްާ ޓެކްސްާ  3250ކަމެއްކަންނޭނެގ.ާ

ދަންނަ ތެރޭަގިއާާކުރުޮގތަކަށް،ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ހަކަައކީާ ިމއުޅޭާ ވަންާ

އެބައުޅޭ.ާާ ފަރ ތްތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ހޯދ ާ އ މްދަނީާ ޮގތްޮގތުންާ އެކިއެކިާ

ވިޔަފ ރިތަްއ.ާާ ިވޔަފ ރިކުރ ާ ތަފ ތުޮގތްޮގތަށްާ އެބައުޅޭާ ވިޔަފ ރިކުރ ވެސްާ

މީހުންނ ،ާާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ްގރޫޕުެގާ ްގރޫޕްހަދަިއެގންާ އޭެގތެރޭަގއިާ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގންާާރަޖިސް މީހުންނ އި،ާ މަސައްކަތްކުރ ާ  3255ޓްރީނުކޮށްާ

އެބަހުރި.ާ ފަރ ތްތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ މިކަހަލަާ ފަރ ތްތަކ އިާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ޓެކްސްާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަފްސީލްކޮށްާ ތަންކޮޅެްއާ އެކަންތައްތަްއވެސްާ

އަޅުާ ެއއީާ އޮތުންާ ކަނޑައެޅިފައިާ މީެގތެރޭަގއިާ ޮގތްތަކެއްާ ަގނޑަށްާާނެޭގނެާ

ދެންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ

 3260ހަމައެއ ެއކުާއަޅުަގނޑުާއެއަށްާއިތުރުކޮށްލަންާބޭނުންވޭާޓެކްސްެގާނިޒ މެްއާާ

އެްއވެސްކަހަލަާާ ބ ވަތެްއެގާ އެްއވެސްާ ޤ އިމްކުރެިވެގންދ ިއރުަގއިާ މިތަނުަގއިާ

ރަ ަމސައްކަތެއް،ާ ހޯދުމުެގާ ކުރުމަކ ނުލ ާއ މްދަނީއެއްާ ޖިސްޓްރީާ

ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ އޮތުންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޮގތެއްާ ނުކުރެވޭނެކަހަލަާ

މިކަންާކުރުމުަގއިާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަކަމަކަށްާވެެގންދ ނެކަންނޭނެގާކޮންމެާ

 3265ބ ވަތެްއެގާމަސައްކަތެއްާކުރިައސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާބައެއްފަހަރުާއެބަާފެނާޭާ

ފޮހެދޭ ބަިއކަލްާ މީހުންވެސް.ާާާއިނޭގތޯާ ފޮހެދޭާ ސައިކަލްާ މީހުންވެސް.ާ

މަސައްކަތެއް.ާާ ލިބޭާ އ މްދަނީާ އެމަސަްއކަތްކީެވސްާ އެމީހުންެގާ
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ނެޭގނެތޯާ ޓެކްސްާ އެކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ

މައްސަލައެއް.ާާ ކަންބޮޑުވ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންކަމަކީާ އިނޭގތޯ.ާ

ނެގުާ ޓެކްސްާ ކުރަްއވ ފަިއވަނީާއެހެންވީމަ،ާ މ ނަާ ވިޔަފ ރިާ  3270މުަގއިާ

މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ިވޔަފ ރިތަކަކަށްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ

ބިލުާާ ފައިދ ެގާ ިވޔަފ ރިާ އިނޭގތޯާ ެވދ ނެާ ފަހަރެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އޭތިާާ ވ ހަކަައކަށްވެސް.ާ ދެކެވޭާ ނެތީމަާ ފެނިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ އެބައި އޮވެދ ނެކަމެްއެގާާފެނިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ފުރިހަމަކޮށްާ މީެގާ ހަމަާ ެއކީާ

މިވ ހަކަވެސްާާ ހަމަާ ކަންބޮޑުވ ތީާ އެޮގތުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  3275ޮގތުަގއިާ

ބިލެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީވެސްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ދަންނަވ ލީ.ާ

ރަށްރަށުަގިއާާ ރ އްޖެތެރޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

ދ  ހިމެނޭާ އަދިެވސްާާއަޅުަގނޑުާ ބަނދަރ އިާ ރަށްތަކުެގާ ހިމެނޭާ އިރ ަގިއާ

ވަނީާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ހަމަާ ނިޒ މުާ ނަރުދަމ ާ ބޭނުންވ ާ އެހެންާ

 3280އެކަންކަންާނުކުރެވި.ާއެކަންާކުރުމަށްޓަކައިާފައިސ ާލިބޭނެާޮގތްތަކެްއވުމަކީާާ

ވީހ ވެސްާާ ބިލުާ މިާ ކަމަކަށްވ ތީާ ބޭނުންވ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

ާކޮމިޓީައކަށްާހުށަހަޅައިެގންާކޮމިޓީައކުން،ާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތުންާާއަވަހަކަށްާ

ވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާމިބިލުާފ ސްކޮށްދެްއވުމަކީާައޅުަގނޑުެވސްާހަމަާއެދޭާ

ވަރަށްބޮޑަށްާ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާ ދެއްވިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަެއއްކަުމަގއިާ

 3285ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ބެހޭޮގތުންާާއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ މިބިލ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންނެވިާ ވ ހަކަދަްއކަވަންާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންނެވިާ ފުރުޞަތުަގއިާ ފުރަތަމަާ

ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންތިއް މިވަުގތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާތެރެއިންާ ހުރިހ ާ  3290ބެވިާ

މެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާނިމުނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާބިލ ާާ

ވ ހަކަދައްކަމުންެގންދ ތ ާާ ަވުގތ4ާާާުބެހޭޮގތުންާ ިގނަާ ަގޑިއިރަށްވުރެާ

ހޭދަވެެގންާހިނަގއްޖެ.ާދެވަނަާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާާ

އިޝ ރ ތ3ާާް އެއްޗެްއާާމެންބަރަކުާ ކޮންެމހެންާ އެބައޮތް.ާ ކުރައްވ ފައިާ
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ެއާާ ހުންނެވިއްޔ ާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ  3295ވިދ ޅުވެލަްއވަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދޭތެރޭަގިއާާ ވަުގތ ާ ހަމަާ ހިންުގމުަގއިާ ރ ވ ާ މަސައްކަތްާ

އަޅުަގނޑުާާޚިޔ ލުކުރަމުންެގންދިއު ކަމެއްކަުމަގއިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެީއާ ންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެދިވަޑަިއެގންފައިވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ

ހަމަޖެހިފައިވަނީ.3ާާާމެންބަރުންނަށްާާ އަރުވަންާ ވަުގތުކޮޅެއްާ  3300މިނެޓްެގާ

ފަށ ނަން.ާ ަވުގތުާ ފުރުޞަތުެގާ ދެވަނަާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުާ

އުތުރުާއެންމެ ކުޅުދުްއފުށިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އަށް.ާާ

ާ

ފ ހަަގކުރެްއިވާާާއުތުރުާދ އިރ ެގާާދުއްފުށިކުޅު ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3305ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިންާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސާ  މިހ ރުާފަދައިންާ އުފެދިެގންދ ިއރުަގއިާ ޑިޕ މްޓްމަންޓްާ ރެވެނިޔުާ ާލެންޑްާ

އަދިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފެންނަކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ނަންާ ކިއިފަިއވ ާ އެާ

ޓެކްސްާނެުގމ ބެހޭާއިދ ރީާބިލެއްަގއިާވަރަށްބޮޑަށްާޓެކްސްއ ިއބެހޭާބިލެއްެގާ

ހިމެނި މިއަށްާ ބައިތައްާ ައޅުަގނޑުވެސްާާހުންނަންޖެހޭާ ފައިވ ކަންާ

އަޅ ނެާާ ނުދެއްކީމަާ ޓެކްސްާ ޖުރިމަނ ކުރުމ ާ މިާ ސަބަބަކީ،ާ  3310ފ ހަަގކުރަން.ާ

ދަށަށްާާ ޤ ނޫނެއްެގާ ޓެކްސްއ އިބެހޭާ ކަންކަމަކީާ މިހުރިހ ާ ފިޔަވަޅ އިާ

އަންނަންވ ނެާކަންތައްތަްއކަމުަގއިާފެނޭ.ާއަދިާހަމައެއ ެއއްކޮށްާމިހ ރުވެސްާ

ތެރެއި ދ އިރ ެގާ ިމާާކަސްޓަމްސްެގާ ނެެގމުންދ އިރުަގއިާ ޓެކްސްާ ންާ

ޓެކްސްއ އިބެހޭާއިދ ރީާބިލެްއަގއިާމިހ ރުާހުރިާވަސީލަތްތައްާބޭނުންކޮށްެގންާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ފ ހަަގކުރެޭވ.ާ ެގންުގޅެފައިނުވ ކަންާ ވިސްނުންާ  3315އެކަންކުރުމަށްާ

ބަލަހައްޓ ާ ސަރަޙައްދުތައްާ ރ އްޖޭެގާ އެތެރެވ ާ ރ އްޖެއަށްާ ކަސްޓަމަކީާ

ނިޒ ެމްއާާތަނަކަށްވީހި ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ މިހ ރުވެސްާ ކަސްޓަމުންާ ނދު،ާ

ެގންުގޅޭާއެބަ.ާއެހެންކަމުންާއެާޓެކްސްާނެުގމުަގއިާއެބަިއތައްާމިާދެބައިާ

ލިބެންހުރާިާ މިާ މީަގއިާ ދިއުމަކީާ ތެރެއިންާ ވިސްނުމެްއެގާ އެއްާ އެްއވެެގންާ

މުހިންމާުާ ަވރަށްާ ބަލ އިރުާ އެްއޗަކަށްާ މިހުރިހ ާ މީހުންނ ާ  3320ވަސީލަތ އިާ

ޖޫރިމަނ ކުރުމުަގިއާާކަ މިާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ މެއްކަުމަގއިާ
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ކުށެްއެގާާ ކުރެވޭާ އެާ އެްއވެސްކަހަލަާ އުސޫލުތަކަކީާ މިހިރަާ ެގންުގޅެފައިާ

މައްޗަށްާބިނ ނުކުރެވިާދެވިފަިއާހުރިާއަދަދުތަކެއްކަމަށްާފެނޭ.ާއެއީާދެލައްކަާާ

އަދަދަކުން ދޭތެރޭާ ެއއްރުފިޔ އ އިާ ޖުރުމަނ ކުރަން.ާާާރުފިޔ އ އިާ މިއިންނަނީާ

އަދަދަކީާާ ކުޑަާ އެންމެާ ބޭނުންވ ާ ޖުރުމަނ ކުރަންާ އެާ  3325އެހެންކަމުންާ

ކުރަންޖެހާޭާ ޖުރުމަނ އެއްާ ރުފިޔ ެގާ ދެލައްކަާ އެއްރުފިޔ އަށްވ އިރުާ

ހަމަާ ކުރުަމކީވެސްާ ޖުރުމަނ އެއްާ އެއްރުފިޔ ެގާ ހަމަާ ކުށެްއަގިއވެސްާ

ސް މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ބައެްއާާހިނގ ފ ނެކަމެއް.ާ ޕެސިފައިކުރަންޖެހޭާ

ފ ހަަގކުރެވޭ.ާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ުއނިކުރެވިފަިއވ ކަންާ ބިލުަގއިާ މިާ ކަންތައްތައްާ

 3330ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ހިތަދާޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއަރުވަނީާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ ދެަވނަާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމަށް.ާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ފުރުޞަތަކަށްާާާعليكمާالسالمާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ  3335ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ފ ހަަގކޮށްލަންވ ާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ ުގޅޭޮގތުންާ ބިލ ާ މިާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީާ ާއެދިާ

ޞަތުަގއިާެއވ ހަކަތަްއާދަންނަވ ނުލެވުނީތީ.ާބިލުެގާާހުރުމ އެކުާފުރަތަމަާފުރުާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ

މިވަނީާ ލިބިދީފައިާ ބ ބުންާ ދެވަނަާ ބ ރުތައްާ ތަޙްޤީޤްކުރުމުެގާ ބ ބު،ާ ދެވަނަާ

ހަަމާ ައޅުަގނޑުާ ލިބިދީފައިވ އިރުާ ބ ރުާ މިޮގތަށްާ އިދ ރ އަށް.ާ ޓެކްސްެގާ މިާ

ކަމެ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުހިންމޭާ ވަރަށްާ ބޭނުންވަނީާ  3340އްާދަންނަވ ލަންާ

މިހ ރަށްވުރާެާ މިންވަރުާ މިވ ާ ލިބިދީފައިާ ބ ރުާ މިާ ތަޢ ރަފްކުރ އިރުާ އަލަށްާ

ާާ ބިލުެގ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ މ އްދ އަށ24ާާާްފުޅ ކުރުމަށް.ާ ވަނަާ

ދައްކ ފަިއވަނީާާ ޓެކްސްާ އ ދެ،ާ ތަޙްޤީޤްކުރުަމށްޓަކައިާ ބަލ ލ އިރުވެސްާ

ާ ލިޔެކިޔުންތައްާ ބެލުމަށްާ ނޫންތޯާ ނޫނީާ ހޯދުމަށްާރަނަގޅަށްތޯާ

ާާ މިދެންނެވި ހޯދ ކަމުގައިިވޔަސްާ ލިޔެކިޔުމެއްާ  24ާ3345ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްޓަކައިާ

ާާ ބަލ ލިކަމުަގިއވިޔަސް އަށްާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ މުއްދަތެްއ30ާާާާވަނަާ ދުވަހުެގާ

މުއްދަތުާ މޮިގތަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ދޭންާ

ކިޔުންާފޮރުުވންާމަނ ކޮށްފައިާލިބިދިނުމުންާފޮރުވަންާބޭނުންވ ާބަޔަކަށްާލިޔެ
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ލިބިދެވޭ.ާ ފޮރުވުުމެގާފުރުޞަތުާ ޤ ނޫނުަގއިާއޮތްކަމުަގއިިވޔަސްާލިޔެކިޔުންާ

އެބަޖެހޭ.ާާ އަމުރުނެރެންާ ޓްރިބިއުނަލުންާ ފ ސްކުރުމަށްާ ތަނެއްާ  3350ހަމައެހެންމެާ

އެާާ އަުމރުނެރެެގންާ އެބަދޭ.ާ ވަުގތުތަކެއްާ ދޭތެރޭގައިެވސްާ އަމުރުނެރުމ ާ

ާލިޔެކިޔުންތަކަށްާެވެގންދ ނީާކިހިނެއްބ ޭއާސުވ ލުއުފެދޭ.ާާއަރުމ އެކުާދެވޭއިރު

ހަނުހުރުމުެގާ މިފަދަާކަމެްއަގއިާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ

ފަރ ތަކުންާ މިފަދަާ ލިބިދީފައިވ އިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މިނިވަންކަންާ

ކަންތައްތަްއާާ ހިނދެއްަގިއާ ޤަސްދުކޮށްފިާ ހަނުހުރުމަށްާ  3355މަޢުލޫމ ތުނުދީާ

މައިަގނޑުާާ އަޅުަގނޑުެގާ ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ ދޭތެރޭަގއިެވސްާ ވ ނެޮގތ ާ

ޓެކްސްެގާާ ސީދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަޢ ރަފްކުރެވޭއިރުާ ޓެކްސްާ ނުކުތ އަކީާ

ތަކުރ ރުކޮށްާ ވ ހަކަާ މަކަރުހަދ ާ ޑިއުޓީަގއިާ އިމްޕޯޓްާ ނޫނަސްާ ޮގތުަގއިާ

ކުންފުނިތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ ބައެއްާ ބަެއއްފަހަރުާ ދެކެވެމުންދ އިރުާ

ހައްދަވ ،ާާސި ކުންފުނިތަްއާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅުންެގާ  3360ންަގޕޫރުަގއިާ

މުދ ާ ަގންނަާ ޤައުމުތަކުންާ ކައިރިާ ނުވަތަާ މުދ ާ ަގންނަާ ސިންަގޕޫރުންާ

ކަންތައްތަްއާާ ހ ލަތަށްާ އެތެރެކުރެވޭާ ރ ްއޖެއަށްާ ނަމުަގއިާ އެކުންފުނީެގާ

ތަޢ ރަފްކު ޓެކްސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދެކެޭވިއރުާ ރ އިރުާޮގސްފަިއވ ކަމަށްާ

ވަރަށްާހަރުކަށިވ ންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަންާވަކިހިސ ބަކުންާާ

ަމކަރުނުހެދުމުެގާ ޓެކްސްއަށްާ އަށަަގނެާ ަގިއގ ާ މީހުންެގާ އ ދަތައްާ  3365މިާ

ރިލެކްސްާާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ހިސ ބުންާ ޤ އިމްކުރެވޭާ އުސޫލުތަކެއްާ

ފްކުރެވޭިއރުާޓެކްސްއަށްާާކުރެވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޓެކްސްާއަލަށްާތަޢ ރަ

ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ނުހިމެނޭޮގތަށް،ާ އެއްކޮށްާ ފުރުޞަތުާ މަކަރުހެދުމުެގާ

މުހިންމުާ އެީއާ ހަރުކަށިވުމަކީާ ޤ ނޫނުާ ނޯންނަޮގތަށްާ ފުރުޞަތެއްާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ ދެކޭތީާ ައޅުަގނޑުާ  3370ކަމެއްކަުމަގއިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ



 3375ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޖަލްސ ާނިންމ ލ ާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި

ޖަލްސ ާނިންމ ލުމުެގކުރިންާ ހަމައަށްވެސްާމިއ ދެުވނީ.ާއަޅުަގނޑުާ ަގޑިއ އިާ
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ަގިއ15:00ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާމިއަދުާާ

ބަ ކޮމިޓީއެްއެގާ ާާތިންާ ެއއީ އެބައޮތް.ާ ޢ ންމ15:00ާާާުއްދަލުުވންާ ަގއިާ

ާާ ބައްދަލުވުެމއް. ބައްދަލުވުމެއް.15:00ާާާާކޮމިޓީެގާ ޕެޓިޝަންާކޮމިޓީެގާ ަގއިާ

ާާ ހަމަ ެއންޓ15:00ާާިއަދިާ މެންބަރުނާްާ-ަގއިާ ކޮމިޝަނަށްާ  3380ކޮރަޕްޝަންާ

ބައްދަލުވުންާ ކޮމިޓީެގާ ތިންާ މިާ ބައްދަލުމެއް،ާ ކޮމިޓީެގާ ހަމަޖެއްސުމ ބެހޭާ

ާާާާގައ15:00ާާި ޖޫނ29ާާާްއޮންނ ނެ.ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީ

2009ާާާާ ހެނދުނު ހޯމަދުވަހުެގާ މަޖިލިސ9:00ާާާްވ ާ ވަލްޙަމްދު...ާ ަގއި.ާ

ާނިމުނީ.ާާ

ާ3385 

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ




