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 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  18ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުަވސް ބުދަ ވީ  2009ޖުލައި  8 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 15 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ށި ގަޑި: ޖަލްސާ ފެ 

 

 ށް  11:01ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

  ށް  13:02ން  11:59 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:29 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  54އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލް ރިޔާސަތު: 

 ޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާ ނައިބު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 
 62 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ62ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 66ފަހު ހުސްވަުގތުކޮޅަށް

 
 ސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙް 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެ 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއި

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަ

 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

 ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 



 IV 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބް

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަ

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ  

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 



 V 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

  ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 
އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޢަލީ  މިނިސްޓަރ  އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ  އެެެންޑް  ފިނޭންސް 

 ހާޝިމް

 ލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު އެޓަރނީ ޖެނެރަ 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا، އިންޓަވަލަށްފަހު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދ
އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު، ދިއްދޫ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    ގައި ، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖަލްސާ)އިންޓަވަލްކުރިން ސަލާމް(  ބްރާހީމް މުއްޠަލިބްއި

،  ކޮމިޓީގައި()، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް ކޮމިޓީގައި() ، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކޮމިޓީގައި()ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  
 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ، ކޮމިޓީގައި()އަދި ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ކޮމިޓީގައި()ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

 
  ެމ ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  އަޙްމަދު ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު  އަޙްމަދު ސަމީރު،  ންބަރު 

ޖަލްސާގައި ރަޝީދު،  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  އަދި  އާމިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  އަދި    ނާޒިމް،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ71ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ާޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުވަސްބުދ9002ާަާޖުލައ1ާި ާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالحمد،ާالرحيمާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާފެށުނީ.ާމަޖިލިސްާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلى

 

 10 ހުށަހަޅ ާބިލު.ސަރުކ ރުންާ .2

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވީ ާހ ޒިރުަވޑަިއގެން ާޖަލްސ އަށް ާމެންބަރުން.92ާާމިވަގުތު ޢިްއޒަތްތެރި

ާއެޖެންޑާ  ާމިއަދުގެ ާމިއޮީތ، ާއައިޓަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާޓެކްްސާގެ ާފައިދ އިން ިވޔަފ ރީގެ

ާބިލު ާބަހުނެގުމުގެ ާކިޔުުމގެ ާގެންދެވުން.ާމިބިގެާދެވަނަ ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ލަށްާސްގެ

ާބަހު ނޑަެއިޅފައިވަނީ ާކަ ާވިހ1ާާިސްކުރެއްވުމަށް ާތިންގަޑި ާބ ކީ ާއަިދ  15ގަިޑއިރު.

ކަށްވެސްާމިނެޓްާއެބައޮތް.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުގައިާކޮންމެވެސްާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރަ

މިނެޓްާއަުރވ ެނ3ާާމިނެޓްާއަދިާދެވަނަާފުރުޞަތުަގއ1ާާިއަރުވަމުންާމިގެންދަނީ،ާ

ާޖަ ާމިިބލަށް ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަެވސް ާހަމަޖެހިފައިވަނީ، ރާމިނިސްޓަވ ބުދެއްވުމަށް

ާއަޅުަގނޑުާ ާޙ ޝިމް. ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާްޓރެޜަރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް އޮފް

ާއަރުވަމުންާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ   20ފުރުޞަތަށް

ާ ާފުރަތަމަ ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ާގެންދ ނަން. ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވން ފުރުޞަތުގައި

ާނިންމަވ ފައި.ާ ާރަޖިސްޓްރީކުރަްއވ  ާއެފުރުޞަތު ާމިހ ރުވަނީ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ 4ާާއިތުރު ާއެ ާއެަބއޮތް. ާބ ކީ ާއެލިސްޓްގައި ާމިހ ރު ޢިއްޒަތްތެރ4ާާިމެންބަރަކު

ނ ާއަޅުގަ ާދެން ާއެރުވުމަށްފަހު ާފުރުޞަތު ާފުރުޞަތުގަިއާމެންބަރުންނަށް ާދެވަނަ ުޑ

ާފުރުޞަތުާ ާފުރަތަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު  25އެބޭފުޅުންނަށް

ާިޢއްޒަތްތެރިާ ާއެްއވެސް ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާފުުރޞަތަށް ާފުރަތަމަ މިއަރުވަނީ...

ާދެވަނަާ ާއޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާހޯލަކު ާޖަލްސ ކުރ  ާމިވަގުތު މެންބަރަކު

ާފަށ ނީ.ާފުރުޞަ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައިްނ ާބޭފުޅުންނ  ާއެދިވަަޑިއގެންފައިވ  ތަށް
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އަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 30ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާތިންާމިނެޓްއިރުގެާފުރުޞަެތއް.

ާ

ާރައީސްާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއަޅުގަނުޑާ`. ާފުރަތަމަ ާއެންމެ .ާ

ާފުރުޞަތަށްާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާފުރަތަމަ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާއަހ ލަން ާރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާ 4ާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާނޫނީ ާއިތުރަށ5ާާްބޭފުޅުންނަށް ާދެން ބޭފުޅުންނަށް

ާނުދެއްވ ނަ ާނޫނީ ާދެއްވ ނަންތޯ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާެއއީާއެބޭފުޅުންނަށް  35ންތޯ.

ާިވޔަފ ރީެގާ ާެއހެންވީމަ، ާައވަސްކުރުމަށްޓަަކއި. ާމިކަްނ ާބޭނުންވޭ އަޅުަގނުޑ

ާކަމެއް.ާ ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާެނގުމަކީ ާޓެކްސް ފައިދ އިން

ާމިބިލުާ ާއޅުަގނޑުމެންނަށް ާފ ހަގަކުިރގެން ާައޅުަގނުޑ ކުރީދުވަހުވެްސ

ާނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއަންނައިުރ ާކޮންާޑްރ ފްޓްކުރެިވގެން ާދ ނީ ާމިބިލު ނޭގ

ާއެކަީށގެންވ ާ ާިދުއމަކީވެސް ާކޮމިޓީއަށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާފަހަރެްއަގއި  40ކޮމިޓީއަކަށް.

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާިއތުރަށް ާމިބިލު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ކަމެއް.

ނޑުމެންާއެންމެާއ ަދއިގެާުކދިާފަންތީގެާވިޔަފ ރިންާ މިާބިލުާމިތަޢ ރަފްކުރަނީާއަޅުގަ

ާޓެކްސްާފެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހަމައަށް ާވިޔަފ ރިތަކ އި ާމަތީ ާއެންމެ ާގޮސް ށިގެން

ާއ ދަިއގެާ ާއެންމެ ާމިިބލު ާއެހެންވީމަ، ާމިއީ. ާބިެލއް ާއެކުަލވައިެލވޭ ނެގުމަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާ ާމިއީ ާޑްރ ފްޓްކުރުމަކީ ާމިބިލު ާއެނޭގޮގތަށް ާކިޔަން  45މީހ އަށްވެސް

ާދަންނަ ާއަުޅަގނޑު ާލ ޒިމުކަމެކޭ ނޑަށްާމައްޗަށް ާއަުޅގަ ާމިަދންނަވަނީ ާެއއީ ވ ނީ.

މިބިލުންާއެާވިދ ޅުވަންާއުޅޭާެއއްެޗއްާއެކަންާވަރަށްާއުނދަޫގާސ ފުކުރަންާފުރަތަމަާ

ާ ާފެށިގެންގޮސް ާދ އިރުގަިއވެްސ.90ާާމ އްދ އިން ާހަމައަށް ާމ އްދ އ އި ވަނަ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަނގަުޅކުރުމަކީ ާމިކަން އެހެންވީމަ،

ާައޅުަގނުޑާމި ާހަމައެއ ްއކޮށް ާދެން ާވެގެންދ ނީ. ާމަސްޢޫލިއްތަކަށޭ ާކޮމިޓީގެ ާދ   50ބިލު

ާމިބިލުާ ާބޭނުން، ާހުށަހަޅަން ާިމއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާައވަްސކުރުމަށްޓަކައި މިމަސައްކަތް

ާއަންނަންާ ާކުރިއަްށާދަންދެންާޖަލްސ ާކުރިއަްށާގެންދަްނާއަދިާދެން ގެާމަަސއްކަތް

ާ ާބިލުގެާއުސޫލުންާހިާާލ މަރުކަޒޫއޮތް ާޖަލްސާ ާބަހުސްންގުމުގެ ނިމެންދެންާމިއަދުގެ

ާމިޖަލްސ ާ ާގެންދަންދެން ާހަމައަށް ާނިންމުމަކ އި ާއެބިލު ާގެންޮގސް ކުރިއަށް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާހުރި ާމިހެން ާއެއީ ާހުށަހަޅަން، ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތަށް  55ދަންމ ލަން.

ާމިވަގު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުނިމިގެންދިޔައީމަ ާކަންކަްނ ުތާގިނަެވގެންޮގސް
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ާ ާފެށުނުއިރުގައި ާމިމަޖިލިސް ާމަޖިލީހެްއ12ާާބައްލަވ ހިންަގވ ، ާތިއްބަވ  މެންބަރުން

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާބިލުތައް ާިގނަ ާތިއްބަވަނީ.ާމިތަުނގައި ާމިތ  މިއީ.ާކިތަްއާމެންބަރުންތޯ

ާއެބަާ ާބޭފުޅުން ާމިތަނުގަިއާޤ ބިލު ާއަދި ާއުުޅއްވ  ާއެބަ ާމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެން ާބައެްއާތިއްބަވ . ާނުފެނޭ. ާމިތަނަކުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  60ނަމަވެސް،

ާއެބޭފުޅުންާ ާެއބައުޅުްއވ . ާލޯޔަރުން ާހަމަ ާުއޅުއްވ ، ާމިތަނުގަިއ ގަިޑގަީޑގަިއ

ާޚ އްޞަާ ާކުރީގެ ާހަމަ ާހިފައިގެން ާފައިލް ާދ އިރަށް ާހިސ ބަކަށް ާވަކި ގަޑިޖެހެން

ާކު ާކަންތައް ާމެންބަރުން ާބައެއް ާތިއްބެވި ާމިތ  ރަްއވ ހެންާމަޖިލީހުގައި

ާރަސްީމާ ާަގޑީަގއި ާގަީޑަގއި،ާސަުރކ ރު ާއަމިއްލަ ާމިއީ ާކޯޓަށް. ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވ 

ާދިއުމަކީާ ާކުރުމަށް ާމަސަްއކަތް ާއަމިއްލަ ާމެންބަރަކު ާެއްއވެްސ ާމަޖިލީހުގެ  65ގަީޑގައި

ާއެހ ބޮުޑާ ާބަޖެޓުން ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާރަނގަޅުކަެމއްނޫން. އެއީ

ނޑުމެންނ ާޚަރަދެއްކޮށްގެ ާއަޅުގަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާކުރ އިުރގައި ާމިކަން ން

ާވަރަށްާ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނުޑމެން ާއަދ ކުރުމުަގއި ާމަސްޢޫލިްއަޔތު ޙަވ ލުކޮށްފަިއވ 

ާމިއޮްތާ ާކުރިއަށް ާއަދި ާމިބިލ  ާހުށަހަޅަން ާވިސްނަން.ާއެހެްނވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ބޮޑަށް

 70ކުރިއަށްާެގންދަވަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާނިމެންދެންާމިއަދުގެާމަޖިލިސްާ

ާޝުކުިރއްޔ .ާ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާދެއްވީީތ ާމިުފރުޞަތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ރައީސް،

ާކިތަްއާ ާއޮތީ ާމިއަދު ާަކއިރީަގިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ެޅއްނުވޭ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަްށާސ ފެއްުނވޭ.ާކޮންމެެވސްާެއއްެޗކޭާވިދ ޅުވި.ާ މިނެޓްކަމެއް.ާއެހެްނވީމަ،ާއަުޅގަ

ާމިހިސ ބުންާއެ ާއަޅުަގނޑު ާސ ފުނުވ ީތވެ ާރަނގަޅަށް ާައޅުަގނޑަްށ ހެންނަމަވެސް،

ާއެހެންވީމަ،ާ ާދޫކޮށްލ ނަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާައޅުގަ ާއަވަސްކުރުމަށް  75މިކަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާ ނޑުާއެދެންާކޮންެމވެސް އަޅުަގނުޑގެާމިހުށަހެޅުމަށްާައޅުގަ

ާތްތެރިާމެންބަރުާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަ

ާ

ާއެޖެންޑ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަށަމުންވެސް ާޖަލްސ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާފުރުޞަުތގައ7ާާިއައިޓަމް ާދެވަނަ ާދެންނެވިްނ، ާދެއްިކއިރު ާވ ހަަކ  80ގެ

ާ 3ާއަރުވަމުންގެންދ ނީ ާައޅުގަާާ ާއެހެންވީމަ، ާބޮޑަްށާމިނެޓްއިރޭ. ާވަރަށް ނޑު

ާ ާމިއަދުގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާަވގުތުާަބހުސްއިލްތިމ ސްކުރަން ގަިއވެސް

ާތިހ ބޮޑަށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ސަލ މަތްކުރެއްވުމަށް

ާއޭރުންާ ާވ ހަަކފުޅުދެއްެކވުމަށް. ާމަޢުޟޫއަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވ ީތއ ެއުކ
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ާ ާިގނަ ާވަރަށް ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަލ މަތްވެގެންދ ެނ.  85ވަގުތު

ާއިބްރ ހިމްާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާޞ ލިޙަށް. މުޙަންމަދު

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

 90ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާހުށަހަޅަންާކުރިއަށްާގެންދަންާއިނގޭތޯ.ާެމންަބރުާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެ ާއ ދެ،ާައޅުގަ
ާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާ95 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނޫން ާނުކުތ އެއް ާއެދެންނިޒ މ ބެހޭ ާފުރުޞަުތާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ާއަޅުަގނޑު .

ާ ާމެންބަމިއަރުވަނީ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމުޙަންމަދުާހިންނަވަރު ާއިބްރ ހީމް ރު

ާޞ ލިޙަށް.ާ

ާ

 100ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާމިހ ރުާބިލުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއިާާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާކޮމިޓީަގިއާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ ާއެހެންކަމުން، ާދިމ ލަށް. ާކޮމިޓީއަކ އި ާކޮންމެެވސް ާމިއަމ ޒުކުރަނީ

ާނުކުތ އެއްާާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާދެތިން ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ާއިޞްލ ޙުގެެނވޭއިުރގައި ބިލ ބެހޭގޮތުން

ާ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެގޮތުން ާމިފުރުޞަތުަގއި ވަނ77ާާައަޅުަގނޑު

ނޑުާހިތުންާ މ އްދ ގަިއާމިބުނ ާއުނިނުކުެރޭވާއެހެންާއަދަދުތަްއާމީގެާދަުށގައިާއަުޅގަ

ާ ާބަެއްއާކުރީދުވަހު ާޙަމްޒ ވެސް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  105ފ.ބިލަތްދޫގެ

ާކުންފުންޏެއްހެާ ާމިބުނަނީ ާމީގައި ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާފ ހަގަކުެރްއވި. ކަންތައްތައް

ާޚަރަދުތައްާ ާކުރ  ާބޭނުމަށް ާއަމިއްލަ ާނުވަތަ ާދިރިުއޅުމަށް ާއެ ާނަމަ ޑިރެކްޓަރަކު

ާ ާޓެކްސް ާކަމަށް ާޚަރަދުތައް ާކުެރވޭނެ ާނޫންކަމަށް.ާޓެކްސް ާަޚރަދުތަކެއް ނުކުެރވޭނެ

ާ 77ާާހަމައެގޮތަށް ާމ އްދ ގެ 2ާާވަނަ ާމިމ އްދ ގ9ާާެގެ ާމިބުނަނީ ާ)ރ(،ާމީަގއި ގެ

ާދައްކަންޖެހޭާ ާއެއަހަރު ާބެލެވޭ ާޓެކްސްނެގުމަށް ާއަދި ާނިސްބަތްކޮށްފައިވ  ާގައި  110)ނ(

ާފައިދ ގެާ% ާބުނެފައިވ  ާޖުމްލަ 70ާާއުޖޫރަިއގެ ާމިމ އްދ ގެ )ނ(ާވުެރާއިތުުރވ ނަމަ

ާއެކުންފުންޏެއްެގާ ާކުންފުންޏެްއނަމަ ާމ ނައަީކ ާނުހިނގ ނެއެވެ. ާބ ެރއް ާމަްއޗަށް ގެ
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%ާ ާފައިދ ގެ ާއެކުންފުންޏެއްގެ ާއުޖޫރަދެވޭީނ ާބޮޑުނުވ 70ާާޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުރެ

ާޕްރޮފިޓްާ ާނެޓް ާެއައހަރުގެ ާކުންފުންޏެއްގެ ާދަންނަވ ނަމަ ާމިސ ލަކަށް، އަދަދަށޭ.

ާޓެްކސްދައްކަންޖެހޭާ ާރުފިޔ ކަމަށްވ ނަމަާާނޫނިއްޔ  ާމިލިަޔން ާެއއް  115ފައިދ އަީކ

ާއަހަރުާ ާމުޅި ާރުފިޔ . ާއެއްލަްއަކ ާދެވޭނީ ާެއކުންފުނިން ާމުސ ަރއަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ

ާރުފިޔ އޭ.ާމ ނަައީކާ ާެއއްލަްއކަ ާޚަރަދުކުެރވޭނީ ާޮގތުގައި ާއުޖޫރަިއގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް

ާ ާދެވޭނީ ާޑިެރކްޓަރުންނަށް ާއެކުންފުނިން 1000ާާއަހަރަކު 2000ާރުފިޔ އ އި

ާކޮމިޓީަގއިާ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ  ާއަދަދެކޭ. ާދެމެދުގެ ރުފިޔ ގެ

ާމިވ ހަކަާ ާދެކޭތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާގެނެޭވއިރުަގއި  120އިޞްލ ޙު

ާއެކުންފުންޏެއްގަިއާ ާޑިރެކްޓަރުން ާދެ ާމަދުވެގެން ާކުންފުންޏެއްނަމަ ދަންނަވ ލީ.

ާލިބޭާމަސައްކަތްކުރަާ ާފައިދ  ާރުފިޔ  ާމިލިޔަން ާއެއް ާއެހެންކަމުން، އްވ ނެ.

ާ ާޑިރެކްޓަރުްނނަށް ާޖެހިއްޖެއްޔ 1000ާާކުންފުންޏެއްގައި ާދެބައިކުރަން ރުފިޔ 

ާ ާލިބޭނީ ާމީހަކައަށް ާއިތުރަކަްށ4000ާާމ ނައަކީ ާއެއަްށވުރެ ރުފިޔ އޭ.

ާމިމ  ާހޭދައެއްނުކުެރވޭެނކަމަށް ާދިނުމުގައި ާމުސ ރަ  125އްދ ގައިާޑިރެކްޓަރުންނަށް

ާއެގޮތަށްާ ާހަމަ ާދަންނަަވން.ާއަދި ނޑު ާއަޅުގަ ާވިްސނ ލުމަށް ާދޭތެރޭގައި މިބުނ ބުނުމ 

ާފަރުދެއްާ ާވަިކ ާއެމަޤްޞަަދށްޓަކައި ާމިބުނަނީ ާގަިއ ާ)ބ( ާބޭނުމަށްޓަކައި މިމ އްދ 

ާނުވަަތާފިރި،ާދަރި،ާމަންމަާ ާއަނބި ާއަނެކުންގެ ާއެއި ާވ ނީ ާތިމ ެގކަމަށް އެނެކ އ އި

ާދެ ާބައްޕަ. ާމިލިސްޓަށްެވސްާނުވަތަ ާއެހެްނވީމ ، ާިމއޮތީ. ާލިސްޓެއް ާދިގު ާވަރަށް ން

 130ތެރޭގައިތޯާމިީއވެސްާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާއެހެންކަމުން،70ާާމިާޚަރަދުކުރެވެނީާމިާ%

ޢިއްޒަތްތެރިާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާމިއަދުާމިސުވ ލަށްާޖަވ ބުދެއްަވއިފިނަމަާވަރަށްާ

ާދަންނަވ  ނޑު ާައޅުގަ ާދެވަނަކަމަކަށް ާއިންެވސްޓްމަންޓްގެާރަނގަޅު. ާފޮރިންގ ނީ

ާބައިގެާ ާޓެކްްސާނުދައްކަންޖެހޭ ާބައިަގއި ާކުރެވޭ ވ ހަކަާއިނގޭތޯ.ާެއއީާއިސްިތސްނ 

ާވ ހަކަ.ާ ާއެބަޮއވޭ،ާފޮރިންގާއިންވެސްްޓގެ ާ)ށ(ާއ ިއ75ާާތެރޭގައި ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާވިޔަފ ރީެގާ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނޑުެވސް ާއިނގޭތޯ. ާއ ިއ  135)ނ(

ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާމ ޙަ ާތަނަކަށް ާފަސޭހަ ާއަމ ން ާއިންވެސްަޓރުންނަށް ާފޮރިންގ އުލު

ާފެށުމަށްފަހުގައިާ ާޢަމަލުކުރަން ާމިޤ ނޫނަށް ާމިވ ގޮތުްނ މިމ އްދ ގައި

ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި....

ާ

 140ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާަވގުތުާާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާުކޑަ ާވަރަށް ނުޑާއ ދެ، ާއަުޅގަ ާނެތް. ާކަެމއް ާކުރ ނެ ާދެން ާކޮޅެއް.

ާއިށީންނ ނަން.ާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ145 

ާމަަސއްކަުތާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުފރުޞަތުގައި ނޑުާދެވަނަ ާިއނގޭތޯ.ާއަުޅގަ ާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ  ވަރަށް

ާކޮން ާގޮުތގެމަތީން ާލަފ ދެއްވ ފަިއވ  ާތިންާކޮމިޓީން ާމެންބަރަކަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި މެ

ާނ ޒިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމިގެންދަނީ. ާއަރުވަމުން މިނެޓްއިރު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި ާއަރުވަން. ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ރަޝ ދަށް

ާ ާރަޖިސްޓްރީކުރައްވަނ2175ާާްދަންނަވ ލަން. ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާކުރިން  150ާގެ

ާއިދ ރީމޭޒުަގިއާ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ބޭނުންފުޅުވ 

ާރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް ާނެގުމ އިާهللاާ`. ާއ ދެ،ާޓެކްސް ާވަބަރަކ ތޫ.

ާފުރުާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެވަނަ ާއަޅުަގނޑަްށ ާބިލަށް ާަރއީސަްށާބެހޭ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެްއވީތީ  155ޞަތު

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާައޅުަގނުޑާމިފުރުޞަތުގައިާފ ހަަގކޮށްަލންާބޭނުންވަނީާމިބިލުގެާ

ާމިންވަރުނ1ާާް ާޓެކްސްގެ ާފައިދ ، ާފައިސ ގެ ާބިނ ކުރެވޭ ާޓެކްސް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއިތުރުނުާ ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާފަސްލައްކަ ާފައިދ  ާބިނ ކުެރޭވ ާޓެކްސް ވ ނަމަާއެއަހަރު

ާ ާބަޔ ންކޮށްދޭ ާެއބަ ާމީަގއި 9ާާޓެކްސްނަގ ގޮތަށް ާމިއިންނަީނ7ާާގައި. ގައި

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުެނގޭނެގޮތަށް. ާދަްށވެއްިޖއްޔ   160ަގިއ9ާާފަސްލައްކައަްށވުރެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއަޅުަގނޑު ާެނގޭގޮތަށް. ާމަތިވެއްޖިއްޔ  ާފަސްލައްކައަްށވުެރ މިއޮންނަނީ

ާދަންަނވ  ާސުވ ލު ާަކނަޑއެޅުނުާމިނިސްޓަރ އި ާކޮްނގޮތަކުން ާމިއީ ާބޭނުންވަނީ، ލަން

ާމެންބަރުންގެާ ާިޢއްަޒތްތެރި ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމި އަދަދެއްތޯ.

ާމެދުފަންތީގެާ ާޢ ންމުޮގތެއްަގއި ާހިނގައްޖެ، ާފ ހަަގކުރެިވެގން ވ ހަކަފުުޅގައި

ާ ާރުފިޔ  ާތިރީހަކަށްހ ސް ާޚަރަދުވަނީ ާމި ާދިރިއުޅުުމގަިއ  165މަހަކަށް.ާއ އިލ އެްއގަިއ

ާއޮްތާ ާބައްލަވ ފައި ާކޮންގޮތަަކށް ާމިއީ ާރުފިޔ  ާފަސްލައްކަ ާމި އެހެންކަމަށްވ ނަ

ާކަމެއް.ާ ާބޭނުންވ  ާމިނިސްޓަރަށްާސުވ ލުދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އަދަދެއްތޯއޭ.ާެއއީ

ާގޮތަކަށްާއަމ ުޒކޮށްގެްނާ ާވަކި އ ދެ،ާކޮންމެކަމެްއވެސްާަވކިާއެްއޗަކަށްާބޭސްކޮށްފައި
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ނަޑއެިޅއްޖެ ާމިސުވ ލުާކަ ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަނަގުޅވ ނެކަމަށް އްޔ 

ާ 39ާާމިދަންނަވ ލީ. ާމ އްދ ، 39ާާވަނަ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ރ(، ާމ އްދ ގެ  7ާ170ވަނަ

ާ ާނުވަތަ 3ާާވަނަ ާނަމަ ާމައްސަަލއެއް ާފެތޭބ ވަތުގެ ާނަްނބަރަށް ވަނ91ާާަވަނަ

ާޓްރިބިއު ާއެޕީލް ާޓެކްްސ ާދަށުން ާގަވ އިދުތަކުގެ ާހެދޭ ާދަށުން ނަލްާމ އްދ ގެ

ޑިޕ ޓްމަންޓްާއޮފްާއިންލެންޑްާރެވެނިއުާހުށަހެޅުމުންާއިތުރުާމަދަނީާއަދަބެއްާނުވަތަާ

ާފައްސަތޭަކާ ާދުވަހަކަށް ާކޮންމެ ާހިނގ  ާނުދައްކ  ާފައިސ  ާގޮތުަގއި އަދަބުތަކެއް

ާއެްނގުމުެގާ ާމީހ އަށް ާއެޚިލ ފުީވ ާދެއްކުމަށް ާައދަދެއް ާކުޑަނޫން  175ރުފިޔ އަށްވުެރ

ާޓްރިބިއުނަލް ާނޫންާއިޚްތިޔ ރު ާކުޑަ ާރުިފޔ އަްށވުރެ ާފައްސަތޭކަ ާލިބިގެންެވއޭ. އަށް

ާއެންގިދ ނެ.ާ ާދައްކަން ާމިލިޔަނުންވެސް ާބ ރަ ާދިހަ ާމި ާވ ނަމަ އަދަދެއްކަމަށް

ާމަިތވެގެްނާ ާމީގައި ާމިހެންއޮތީމ  ާކުޑަނޫން، ާރުފިޔ އަށްވުރެ ާފައްސަތޭަކ ހަމައެކަނި

ާދި ާމީގައި ާބުނެފައިނެތީމަ ނަޑއެިޅެގން ާކަ ާއަދަެދއް ާމިލިޔަނުންާވަކި ހަބ ރަ

ާހުޅުވ ލެވިަފއިާޖުރީ ާމިމ އްދ  ާމިގޮތަްށ ާލިބިގެންދ ތީ ާފުރުޞަތު  180މަނ ކޮށްލުމަށްވެސް

ާއެމ އްދ ެގާ ާހަމައެފަދައިން ާނުފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަކަށް ާރަނގަޅުކަަމކަށް ާއެހ  އޮތުން

ާ ާ)ހ(ާގެ ާނަމ4ާާަ)ބ(،ާމަތީގަިއވ  ާމައްސަލަެއއް ާބ ވަތުގެ ާފެތޭ ާނަންބަރަށް ވަނަ

ާމީ ާގޮތުަގިއާޚިލ ފްވީ ާއަދަބެއްގެ ާމަދަނީ ާޖުރުމަނ އެއް ާރުފިޔ ގެ ާފަސްލައްކަ ހ 

ާގޮތުަގއިާ ާއަދަބެްއގެ ާމަަދނީ ާޖުރުމަނ ެއއް ާރުފިޔ ގެ ާފަސްލަްއަކ ދައްކަންޖެހޭނެއޭ.

ާއެހިސ ބުންާ ާނެތްނަމަ ާރުފިޔ  ާފަސްލަްއކަ ާކެިޕޓަލްގައި ާއޭނަގެ  185ދައްކަންޖެހޭއިރު

ާ ާއޭރުން ާދަރަނިވެިރވެެގން. ާދ ނީ ާއުފެދޭީނާއެމީހަކު ާތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ

ާފެތުރުމަށްާ ާބަލިމަޑުކަމެއް ާއެފަދަ ާމައްސަލަތަެކއް. ާއިޖުތިމ ޢީ އިޤްތިޞ ދީ

ާވ ހަަކާ ާފެންނަ ާއަުޅަގނޑަށް ާއިޞްލ ުޙކުރަން ާއެމ އްދ  ާލިބިފައިވ ީތ ފުރުޞަތެއް

ާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެފަދައިންާ)ޅ(،ާ)ޅ(ާަގއިާމިއަންނަނީާިއސްވެދިޔަާމ އްދ ތަކ އި

ާއެބަބުނޭާ ާމީަގއި ާއެހެންނަމަެވސް، ާވ ހަކަތަެކއް. ާތަޢ ރަުޟވ   190ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ވަނަާނަންބަަރށްާފެތޭބ ވަތުެގާކަމަކ އ7ާާިތަޢ ރުޟުނުވ ާގޮަތކަށްާމިމ ްއދ ގެާ)ހ(ެގާ

ާމިންވަރަްށވުރެާ ާބިނ ކުރެވޭ ާޓެކްސް ާމައްޗަށް ާއޭނ ގެ ާއެބަޔ ނުން ާމީހ  ޚިލ ފުވި

ާޖުރުާ ާއަދަދަކުން ާއަދަދަށްވުެރާއިތުރުނުވ  ާބިނ ކުރެވޭ ާޓެްކސް މަނ ކުރެވޭނެއޭ.

ާރުފިޔ ެގާ ާމިލިޔަން ާިތން ާއަދަދަކުން.ާމިސ ލަކަށް،ާޓެކްްސާބިނ ކުރެވެނީ އިތުރުނުވ 

ާއެންމެާ ާޖުުރމަނ ކުރެވިދ ނެ ާއޭނައަށް ާބިނ ކުރެވޭއިރު ާމަްއޗަށް ާއޭނ ގެ  195ޓެކްސްެއއް

ާޖުރުމަނ ކުރެ ާދެރުފިޔ އިންވެސް ާނުވަތަ ާއެއަްށވުެރާރުފިޔ އަކުްނވެސް. ވިދ ނެ.
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ާއިޝ ރ ތްކުރަނީ.ާ ާމި ާމިމ އްދ ަގިއ ާވ ަހކަ ާޖުރުމަނ ނުކުރެވޭނެ ާއަދަދަކުން ބޮޑުނޫން

ނޑަށްާެފންނަގޮތުަގއިާމީގަިއވެސްާކޮްނމެވެސްާކަހަލަާގޮތަކަށްާ އެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައިާަބޔ ންެވގެން... ާކަ

ާ200 

ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިްއޔ .ާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާތުޅ ދޫާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްިވ ާދެކެން. ާމުހިންމުކަމަށް ާާބޭއްވުން

ާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ205 

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަިއފިންާއަވަސްކުރުުމގެާގޮތުން.އޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާާައޅުގަ

ާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާޓެކްސްާާބަރުާޤ ސިމްާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެންާ ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ީރެގ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް

ާކަެމއްކަްނާާާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާކޮންމެހެން ާަޤއުމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން  210ނެގުމަކީ

ާފ ޅުކުރައްވ  ާއެބަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިަނ ާވަރަށް ާމިއިންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ .

ާނެގުނީމަާ ާޓެކްސް ާމި ާއިނގޭތޯ. ާއޮންނ ނެ ާދެކޮުޅ ކޮންމެކަމެއްަގިއވެސް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއޮންނ ނެ. ާެގއްލުމެްއވެސް ާފައިދ އަަކއި ާލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއިންސ ފުވެިރކަމ ެއކުާ ާވަރަްށ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަޖެހިެގންދ ނީ ާިނޒ މެއް މިބ ވަތުގެ

 215ސޫލެއްގެާމަްއޗަށްކަމަށްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާހަމަހަމަކަމ އެކުާބެލިގެންދ ާއު

ާެއއަންނަާ ާކަެމއްެގގޮުތގައި ާކުެރވޭ ާނެތި ާަތފ ތުކުރުމެއް ާބަަޔކަށް ާަވކި ާއެީއ އ ދެ،

ާމިބިލުަގިއާ ާއ ދެ، ާގޮތަަކށް. ާހިމެނިގެންދ  ާއޭަގއި ާފަރ ތަށް ާހުރިހ  ާނެގޭ ޓެކްސް

ާގެންނަންޖެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިޞްލ ޙުަތއް ާބޮޑެިތ ނޑުމެންނަށްާވަރަށް ާއަުޅގަ ހޭކަން

ާމަސަްއކަތްތަެކއްާ ާގިނަ ާވަރަްށ ާެވގެންދ ނީ ާމިޤ ނޫނަކަށް ާއ ދެ، ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާއޭަގިއާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާހަމަގައިމުންވެްސ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކުރެިވގެންކަން  220އިތުރަށް

ނޑުމެންާ ޚަރަދުތައްާހިފެހެއްޓިފައިހުރިާގޮތ އިާކޮންޓްރޯލްކުރެވިަފއިާުހރިާގޮތްާއަުޅގަ

ާޑިރެކްޓަރުްނގެާވަ ާއ ދެ،ާމިސ ލަކަށް ާއެބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން ާވިސްނުންތެރިކަމ އެކު ރަށް

ާބޮޑެިތާ ާވަރަށް ާހިންގުމުަގއިވެސް ާޚަރަދުތައް ާުކންފުނީގެ ާުނވަތަ ާއަދި މުސ ރަތަކ އި

ާއެބަޖެހޭާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެކަންަތއްތައް ާެއހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ލޮކްއަުޅވ ފައި
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ާމ ާ ާމިހ ރު ާވިޔަފ ރީެގާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިނިވަން ާއަދި ާފެތޭގޮތަށް  225ޙައުލަށް

ާފައްތަން.ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއުސޫލުތަކަށް ާއޮންނ ނެ ާތަނެްއގަިއ މަސައްކަތްކުެރވޭ

ާޙ ސިކުެރވުމަްށާ ނޑި ނުޑދަ ާލަ ާވިޝަްނގެ ާޓްވެންޓީ ާޓްވެްނޓީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޭރުން

ާހަމައެއ ެއކީގަާ ާއަދި ާކުރެވެމުންދ ނީ. ާމަސައްަކތް ާބޭރުެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޝައުުޤވެރިަކންވެސް ާގެނައުމުގެ ާރ އްެޖއަްށ އިންވެސްޓަރުން

ާހަމަގައިމުންވެްސާ ާގުިޅގެން ާޓެކްސްައކ އި ާކޮންމެކަމަކ  ާއެބަޖެހޭ.ާމިއިން  230އުފައްދަން

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާއެީމހުން ާއަންނައިރު ާއިންެވސްޓްކުރުމަށް ާއިންެވސްޓަރުން ބޭރުގެ

ާގި ާޤައުމަށްާއެއްފަހަރަށްވުރެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފަހަރަށް އިންވެސްޓްކުރ ނެޯތާާނަ

ާއިންވެސްޓަރުންނަށްާ ާބޭރުެގ ާއެހެންވީމ ، ާބަލ ލ ނަން. ާނޫންތޯ ނުވަތަ

ާއެީއާ ާހުރުންވެސް ާކަންތަްއ ާމިބ ވަތުގެ ާަމގުފަހިވ ގޮތަށް އިންވެސްްޓކުރުމުގެ

ާއަޅުގަާ ާކުރީދުވަހުވެސް ާބަލ އިރު ާޢިްއޒަތްތެރިާބޭނުންތެރިކަމެއް.ާމިދެންނެވިހެން  235ނޑު

ފިނޭންސްާމިނިސްޓަރަށްާދަންނަވ ލީާއަޅުަގނޑަށްާވިސްޭނޮގތުގައިާކޯޕަރޭޓްާޓެކްްސާ

މިކަހަލަާޤ ނޫނަކުންާޓެކްސްާނެގުމ އެީކގައިާއިންކަމްާޓެކްްސއ އިާއަދިާހަމައެހެންމެާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާބޭނުްނތެރިކަން ާިއންޓްރޮޑިއުސްކުރުުމގެ ާޓެްކސްެއއް ޖީ.އެސް.ޓީ

ާޖީ ާޖީ.އެސް.ީޓާފ ހަގަކުރީ. ާވިސްޭނކަމަށްވ ނަމަ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާަނަގން .އެސް.ޓީން

ާމ ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވިސްނޭކަމަްށވ ނަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަނގަން  240ޓެކްސްެއއް

ާމިހެންާ ާއެބައިނގޭ. ާއަޅުަގނަޑށް ާކުރެވޭނެކަމަށް ާއެަކން ާއަވަހަށް ާމ  ފަސޭހައިން

ާއި ާހަނދ ނެއްނުނެތޭ ާައޅުަގނޑު ާައޅުަގނޑުމެންެގާދަންނަވ އިރުެވސް ާިޑއުޓީ މްޕޯޓް

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާރީޖަންގައި ާސ ކް ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަށްކޮށް ޓެރިފްތައް

ނޑުމެންާލުއިަތކެއްާދޭންޖެހޭކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ސެކްޓަރގެާތެެރއިންވެސްާއަުޅގަ

ާއ މްދަނީާ ާކުރެވޭނީ ާއެކަންަތއްަތއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮްތކަން. ާކައިީރގައި  245ވަރަށް

ޅުަގނޑުމެންނަށްާދައުލަތަށްާލިބޭާއ މްދަނީގެާއެހެންާގޮްތޮގތުންާއިތުރުކުރެިވގެން.ާއަ

ނޑުމެންާއ މްދަނީާހޯދައިގެން.ާ އެކަންކަންާކުރެވޭީނާމިބ ވަުތެގާކަންތައްތަކުްނާއަުޅގަ

ާނަގ އިުރާ ާޓެކްސް ާމި ާބޭނުންވަނީ ާމި ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވެ،

ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާވަރަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާނިމިގެންދ އިރު ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ އަދި

ާވިސްނުންތެރިކަމ ެއކުާ ާވަރަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރ ތަކަށް ާމިދެންނެވި  250ރަނގަޅަށް

ާފްލޯރއެއްގަިއާ ާމިކަހަލަ ާމަރުޙަލ އެއްަގއި ާއެހެންވީމ ،ާމިބ ވަތުގެ ބަލައިލ ންއެބަޖެހޭ.

ސަެރއްާެއއަކުންާނުކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާގިނަާވ ހަކަަތެކއްާދެއްކުަމކުންާމ ބޮޑުާއަ
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ާހުށަހެޅުމަށްާ ާއޮތް ާހުށަހެިޅފައި ާދ ން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހަމަަގއިމުވެްސ އެހެންވީމ ،

ާކުރެވެމުންދ އިރުާ ާމަސަްއކަްތތައް ާއެކޮމިޓީގެ ާތ އީުދކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާޭއގެާ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކެއް ާމުއްސަނދި ާހުރި ާމެންބަރުންގެ  255އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެންމެާަފސޭހައިންާއެކަންާކުރެިވގެންދ ނެގޮތްކަމަށްާއަުޅަގނޑުާާއިންކޯޕަރޭޓްކުރުމަކީ

ާޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެްއވި ާއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރ ތީ

ާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާ

ާ

ާބެހޭގޮތުންާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާމިބިލ އި ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑވެްސާާޝުކުރިއްޔ   260ާއަުޅގަ

ނަޑކަްށާާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ާގ ްތގަ ާއެނގިަފއިއޮތީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާޓެކްސ7.1ާާްޑިއުީޓއަށް ާމި ާއަދި ާލިބޭކަމަށް. ާއަހަރަކު ބިލިއަން

ާފޭްޒައއުޓްކުރަމުާ ާޑިއުޓީ ާމަޑުމަޑުްނ ާައޅުަގނޑަށްާތަޢ ރަފުކުރުމ އެކު ންގޮސް

ާ ާއަިދ9077ާާއެނގިފަިއއޮްތގޮތުަގއި ާތަޢ ރަފުކުރ ނެކަމަށް. ާޖީ.އެސް.ީޓވެސް ގައި

 265މީގެާއިތުރަށްާފ ހަަގކޮށްލެވޭާެއހެންާނުކުތ އެއްާއެބައޮތް.ާމިިނސްޓަރުާއެބަާވިދ ޅުޭވާ

%ާ ާޚަރަދު ާހިނގ  ާޓެކްސ4ާާްމިކަމަށް ާމި ާމިދެންނެވީ ާުނވ ނެކަމަށް. ާބޮޑެއް ވުރެ

ނޑުމެންާލެލީކުރަން .ާމިކަމަށްާބޭނުންވ ާއިދ ރީާޚަރަދު.ާމިސ ލަކަށް،ާމ ލޭގައިާއަުޅގަ

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާމުަވއްޒަުފން ާޑިޕ ޓްމަންޓްގައި ާރެވެނިުއ ާއިންލެންޑް 50ާމިކިޔ 

ާއެކިހިސ ބުތަކަށްވެްސާ ާރ އްޭޖެގ ާއަދި ާމ ލޭގައި. ާސްޓ ފުންނޭ ހަކަށް

ާޖު ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނެކަމަށް. ާބެހޭގޮތުންާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ާމިބިލ އި  270މްލަކޮށް

ާފ ހަގަކޮށްލ ފަިއާ ާމިކަންކަން ާހިތަށްއަރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ވ ހަކަދަްއކ އިރު

ާމަރުޙަލ ތަކަށްވެްސާ ާދ  ާފޭޒްއައުްޓކޮށްގެން ާމި ާބ ްއވަންޖެހޭނޭ. ޔައުމިްއޔ ކޮށްލ ފައި

ާކަންކަްނާ ާކޮމިޓީއަކުން ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ާވިސްނ ލ ނޭ ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ާއަޅުަގނުޑާނިންމ  ާފ ހަގަކޮށްުލމުގެގޮތުން ާހަމައެކަނި ާއެަކންކަން ާއެހެންވީމ ، އިރު.

 275ާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ނޑުާާهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިބިލުގެާެދވަނަާފުރުޞަތަކަށްާއަުޅގަ

ާދެތިާމަޢުސޫމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދަންނަވ ލަންއެދުނީ ާޕޮއިންޓެއް ާިމާން ާއެއްކަމަކީ ެވގެން.

ގަިއ9ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ74ާާެރެންްސއ އިބެހޭާޚ ްއޞަާމ އްދ ަގއި،ާއިންޝުއަ

ާބ ްއވަންާ ާހަދ ފައި ާލިމިޓޭޝަންެއއް ާފެނޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާރިޒަރްވަގއި  280އޮންނަ
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ާ ާބަިއަގއި ާިއސްތިސްނ ެގ ާޓެކްސް ާދެން ާލިމިޓެއް. ާމ 75ާކޮންމެވެސް އްދ ގެާވަނަ

ާފެނޭާ ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއޮތްަތން ާކުރިއެރުވުްނ" ާ"ދީން ާޕޮއިންޓް. ާތިންވަނަ ާގެ )ހ(

ާ ާދެންހަމަ ާބަދަލުކުރަްއވަން. ާކަމުގައި ާކުރިއެރުވުން" ވަނ75ާާަ"އިސްލ މްދީން

ާފޮރިންގާ ާމިއޮތްގޮތުން ާއެކްސަމްޝަންސް ާޓެްކސް ާަގއި ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާ ާޤ ނޫނު 12/95ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާދަށުން، ާއެގްރީމެންޓްތަުކަގިއާާއޭެގ  285ކުރެޭވ

ާއެކަންތަްއވެްސާ ާފެނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮންނ ތީ ާެއކްސެމްޕްޓްކުެރޭވގޮތަށް ޓެކްސް

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާބ އްަވން. ާހަމަޖައްސ ފައި ާަދށުން ާއުސޫލެްއގެ ކޮންމެވެސް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަުޅގަާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތަކަށް ާެދވަނަ  290ާނޑު

ާމިބިލުާާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވ ލަންެވގެން. ާވ ހަކަެއއް ާކުޑަކުޑަ ާވަރަށް ހަމަ

ާވ ހަކަދެްއކިއިުރވެްސާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުީރދުވަހުގެ ތަޢ ރަފުވެގެންދ އިރު

ާކުން ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުތަކަްށ ާކުންުފނިތަކުގެ ފުނިާދަންނަވ ލިފަދައިން،

ާކުރުމަީކާ ާމިކަން ާނަިއސް ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާޤ ނޫނަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

ާއޮންނަޖެހޭނެކަމަށްާ ާކޮމިޝަންެއއް ާޕޭ ާހަމައެއ ެއުކގައި ާއަދި  295އުނދަގޫކަމަކަްށވ ނޭ.

ާއޮންނަންވ ެނާ ާތެރޭގައި ާކޮމިޝަންއެއްގެ ާޕޭ ާޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ާހަމަޖެއް ާމުސ ރަތައް ާމި ނަޑއެިޅގެން ާިމާކަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއުސޫލުތަެކއް. ސޭނެ

ާަކނަޑއެިޅގެންާ ާއެއަށް ާމުސ ރައެއް ާހިތުހުރި ާެއމީހަކު ާތެޭރަގއި ާނެގުމުގެ ޓެކްސް

ާއުފުލިގެްނގޮްސާ ާމުސ ރަތައް ާމީހުންގެ ާބޯުޑެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ާއުނދަޫގކަމަކަށްާ ާކުރަންޖެުހމަކީ ާއެކަން ާފަހުން ާިދޔ މ   300އަތްނުފޯރ ހިސ ބަށްވެގެން

ާއިންަނގޮތަށްާވެދ ނެކަމަ ާސީިލންގެއއް ާޭއގައި ާއެހެންވީމ ، ާެފނޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ށް

ާއެނގޭނެާ ާމިހ ވަރަށްކަމ  ާކުޑަކުެރވޭނީ ާއަދި ާމިހ ވަރަްށކަމ އި ާބޮޑުކުރެވޭނީ އަދި

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާދެންާމިކަްނާ ކޮންމެވެސްާުއސޫލެއްާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާދިެވހިރ އްޖޭ ާފަހަރެއްގަިއ ާދަށުންެވގެންާހިނގ ދ ނެ ާޤ ނޫނުގެ ާވަޒީފ އ އިބެހޭ ގެ

ާޕޭާ ާހަމަޖައްސަންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ާަވޒީފ އ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  305ހިނގައިދ ނެ

ކޮމިޝަންގެާތެޭރގަިއާނުވަތަާއެއ އިާގުިޅގެންާހަމަޖައްސ ާުމސ ރައިެގާކަންތައްަތްއާ

ާއެކަްނާ ާތެރެއިން ާއުސޫެލއްގެ ާަކނޑައަޅ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ާހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަާހަމަ ާިމގޮަތށް ާމިކަން ާދަްނނަވަންމިއުޅެނީ ޖެއްސުންނަމަވެވެސް.
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ާ ާފައިދ  ާވިޔަފ ީރގެ ާމި ާވެގެންދ ެނގޮތަކީ ާއަރ ެނގޮތެްއ5ާާދެން ާރުފިޔ  ލަްއަކ

 310ދުވަހަކުެވސްާނުވ ެނއޭ.ާއޭރުްނާސަރުކ ރުންާމިާކުރަންއުޭޅާމަސައްކަތްާޭއގެާއެންމެާ

ާހ ޞިލުވުމަ ާމަޤްޞަދު ާއޭރުންާހެޔޮގޮތުަގއި ާނުވެފައޭ. ާއޮްނނ ނީ ާފުރުޞަތު ށް

ލައްކަާރުފިޔ ާއަރ ނެކަަމކަށްާނުވަތަާނ ރ ނެކަމުެގ5ާާދުވަހަކުެވސްާވިޔަފ ިރއެްއަގއިާ

ާއެފަދަާ ާއޭރުން ާދ ނީ. ާވ ހަކަޭއ ާވަކ ލ ތުކުރުމުގެ ާެއއަްށ ާދައްަކއިގެން ވ ހަކަ

ާެއކަންކަްނާއޮތު ާއޮންަނގޮތަށް ާެފށޭއިރު ާމިހ ރުވެސް ނުޑާފުރުޞަތުތަކެއް ާއަުޅގަ މަކީ

ާބޭނުންކުރަން.ާ ާފުރުޞަތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާނުވ ތީ،ާއެވ ހަކަ  315އެދޭކަމަކަށް

ހަމަމިއ އެކުަގއިާމިާޓެކްސްާބިލުގެާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުަވއިގެްނާމިކޮމިޓީންާޓެކްނިކަލްާ

ާފިނޭންސްގެާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްީރ ާއަދި ާބޭނުންހިފައިގެން އެކްސްޕަރޓުްނގެ

ާހެޮޔގޮތުަގއިާާބޭފުޅުންނ އިވެސް ާއެންމެ ާޭއެގެގ ާމިބިލު ާއިށީނދެގެން އެުކަގއި

ާވ ހަކަެވްސާ ާއެދޭ ާފ ސްކުރުމަށް ާމިމަޖިލީހުން ާގެނަްސގެން ބަދަލުތަކެއް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންކުރަން. ާމިފުރުޞަތުގެ  320ދަންނަވަމުން،

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވިޔަފ ރީގެާފައިދ އިންާޓެކްސްާ`.ާޝުކުރިާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޔޫޞުފްާ

ާބަލ ލަންއެބަޖެހޭާާާނަޢީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުަގނުޑމެން ާދައްކ އިުރ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކ ނެގުމުގެ

ާފްރީާ ާއ ެދ، ާވިަޔފ ރިއެއްތޯ. ާކޮންކަހަލަ ާމިކުރަނީ ާައޅުަގނޑުެމން  325ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއިކޮނޮމީގެ ާކުރެވެމުންދ އިުރާާމ ކެޓް ާމުޢ މަލ ތްތައް ާވިޔަފ ރީގެ ާމިނިވަން ދަށުން

ާމަސްހުިނާ ާއަދި ާިވޔަފ ރިއ އި ާކުިދ ާިވޔަފ ރިއ އި ާޮބޑެތި ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ވިޔަފ ިރވެސްާމިދަނީާކުެރވެުމން.ާއ ދެ،ާިވޔަފ ރީގެާަފއިދ ންާޓެކްސްާެނގުމުެގާބިލުާ

ާމިދެ ނޑު ާައޅުގަ ާމިނިވަންކަމަށްާޑްރ ފްޓްކުރެވިަފއިވ ގޮތުން ާވިޔަފ ރީގެ ންނެވި

ާއެބަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާެއޅޭކަމަްށ ާއެބަ ާހުރަސްެއޅުމެއްވެސް  330ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ފ ހަގަކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާމީގައިާމިވ ގޮތަކީާޓެްކސްާދައްކަންާހަމަާކޮންމެާމީހަކުާޖެހޭާ

ާކަންބޮުޑެވގެ ާހިތ ަމޔ އެުކ ާވަރަށް ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ންާވ ހަކަ

ާިވއްކަންާ ާމަސް ާމ ރުކޭޓްގައި ާލޯކަލް ާމިސ ލަކަށް ާއ ެދ، ާފ ހަގަކޮށްފި. އެކަންކަން

ާވިޔަފ ރިކުރަންާ ާއުނގު ާމީހ އ އި، ާހުންނަ ާވިްއކަން ާތަރުކ ރީ ާމީހ އ އި، ހުންނަ

ާއެމީހ އަށްާ ާއެބަޖެހޭ. ާަދއްަކން ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރީެގ ާމީހ ވެސް  335ހުންނަ

ާފައިދ އިންާ ާއަހަުރގެ ާބެލުމުގ5ާާެާއެމީހ ގެ ާނުލިބޭތޯ ާލިބޭޯތ ާރުފިޔ  ލައްކަ
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ާއޭނ ާ ާމުވަްއޒަފުން ާހުނަރުެވރި ާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭ. ާއެަބ ާއޭނ  މަސައްކަްތވެސް

ާމިންވަރުެގާ ާކުޑަ ާކިތައްމެ ާއޭނ  ާމަސައްކަތުަގއި ާމިކުރ  ާލައިގެން ކައިިރއަށް

ާމިދެ ާއ ދެ، ާޮއވޭ. ާމީަގއި ާޖުރުމަނ އެއްެވސް ާއެަދއްކަންޖެހޭ ންނެިވާކުށެއްޖެހުނަސް

ާއިޚްތިޔ ރުަތކެްއާ ާގިނަ ާވަރަްށ ާމިނިސްޓަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ާދެއްކުމުގައި  340ޖުރުމަނ 

ާދެންާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާކޮމިޓީއަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަންަކންވެސް ާއެހެންވީމ ، އެބަޮއވޭ.

ާަނގ ާ ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ީރގެ ާވ ހަކައަކީ ާޮއތް ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާދައްކ އިރު ާމިބިލުގައިާާވ ހަކަ ާުއސޫލެއްެވސް ާރަނަގޅު ނޑޭެނގޮތުގެ ާކެ ޚަރަދު

ާނެތްކަްނާ ާަކނޑަެއޅިފައި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާައޅުގަ ާނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވިަފއި

ާއިބްރ ޙީމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީގެއިތުރުން ާފ ހަގަކޮށްލަން.  345އަޅުަގނޑު

ާބޭރު ާވިދ ުޅވިފަދައިްނ ާވ ހަަކފުޅުގަިއ ާސ ލިޙުގެ ާރ އްޖެާާމުޙަންމަދު މީހުން

ާއުސޫެލއްެވްސާ ާރަނގަޅު ާތަންކޮެޅއް ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާމީހުން ާބޭރު އިންވެސްްޓކުރ 

ާޮބޑަްށާ ާރ އްޭޖގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާެއބަޖެހޭ. ާއޮންނަން މިބިލުގައިެވސް

ާފަތުރުވެރިކަމުަގއިާ ާމަްއޗަށް. ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާމިއޮތީ ބަރޯސ ވެފައި

%ާ ާޙިއ15ާްގ ތްަގނޑަކަށް ާމަޢުލޫމ ތުާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޭރުމީހުންކަމަށް  350ޞ ކުރަނީ

ާމީހުންނެްއާ ާބަންގ ޅު ާިވއްކ  ާހެދުން ާބ  ާމ ރުކޭޓްަގއި ާމީގެތެޭރަގއި ލިބިފައިވަނީ.

ާއިންެވސްޓްކޮްށގެންާ ާރިސޯޓްަތަކށް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުހިމަނަން. އަޅުަގނުޑ

ާޙިމ ޔަތްކުެރޭވކަހަލަ ާކޮންމެވެސްވަރަކަށް ާބޭރުމީހުން ާއެމީހުންާާމިއުޅޭ ނޫނީ

ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ.ާ ާއެަބ ާމިއަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޓެކްސްއެްއ ާފ ޑުގެ ތުންނުދަމ 

ާކުރުކޮށްލ ފަިއާ ާމިފުރުޞަތު ާއަޅުަގނުޑވެސް ާދަތިކަމ ހެދި ާަވގުުތގެ  355އ ދެ،

ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަުޅގަނާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ  ާއެދި ާފުރުޞަތަކަށް ާޑު

ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅި ާތަޅުމަށް ާއިދ ރީާާބަހުސްމަޖިލީހުގެ ާނެގުމ ބެހޭ ާޓެްކސް ހިނގަމުންދ 

ާމިކަމަީކާ ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާދަންނަވ ލަންވެގެން. ާޚިޔ ލު ނުޑގެ ާއަޅުގަ  360ބިލ މެދު

ާއެހެންނަ ާތ އީދުކުރ ކަެމއް. ާނެގުުމގެާއަޅުަގނުޑވެސް ާޓެކްސް ާކޯޕަޭރޓް މަވެްސ،

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ނަޑށްވެސް ާއަުޅގަ ާފެންނަކަމަށް ާނަގަްނ ާޖީ.އެސް.ީޓ ކުރިން

ާމިބިލުގެާ ާވަނީ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާަބެއއް ާމިވ ހަކަ ތ އީދުކުރެވޭ.

ާއިދ ރީގޮތުްނާބަހުސް ާޓެްކސްއަކަށް ާކޯޕަރޭޓް ާއަދި ާރ އްޖެ ާއ ދެ، ާވިދ ުޅވެފައި. ގައި
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ާއިދ ރީާތައްޔ  ާއެކަމަކީ ާފަށައިިފނަމަ ާނަގަން ާޖީ.އެސް.ީޓއެއް ާނެތްހިނދު،  365ުރވެފައި

ާއ މްދަނީއަކަށްވެްސެވގެންާ ާއެކަށޭނަ ާދައުލަތަށް ާައދި ާފަސޭހަ މަރުޙަލ އަށްވެސް

ާއަދިާ ާޮގވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާގެަނއުމަށް ާބިލެއްވެސް ާއެފަދަ ާވީމ ، ދ ނެކަމެއް.

ާގެނައުމަްށވެސް ާބިެލްއ ާޓެކްްސގެ ާއިލްތިމ ޞްކުރަން.ާާއިންކަމް ައޅުަގނޑު

ާެޓކްސްެއްއާ ާކޯޕަރޭޓް ާފޯކަްސކޮށްފަިއވަނީ ާބޮޑަށް ާމިބިުލ ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާސަބަބުންާ ާމިބިލުގެ ާވިޔަފ ރިތަަކށް ާފަންތީގެ ާމެދު ާައދި ާކުދި  370ނެގުމަށްކަމަށްވ އިރު،

ާނުވ ނެ.ާ ާެއދޭނެކަމަކަށް ާަރއްޔިތަކު ާއެއްވެސް ާއަސަރެްއކުރުމަީކ ނުރަނގަޅު

ާއެހެ ާކުންފުނިތަކުނ5ާާްންކަމ އެުކ، ާލިބޭ ާފައިދ އިްނ ާވިޔަފ ީރގެ ާމި ާުރފިޔ  ަލއްކަ

ާ ާފިޤުހު ާއޮތް ާނެގުމަށް ނޑަްށ1ާާޓެކްސް ާއަުޅގަ ާބަދަލުކުރަން ާރުފިޔ އަްށ ލައްަކ

ާ ާސަބަބަކީ ާޑިެރކްޓަރުންެގ5ާާފެނޭ. ާކުންފުނިތަކުގެ ާފައިދ ައކީ ާރުފިޔ ގެ ލައްކަ

ާބަ ާޚަރަދުތަކަށް ާޒަރޫރީ ާމ ބޮޑުާނިސްބަތަށ އި، ާބަލ އިރު ާއަހަރަށް ާމުޅި  375ލ އިރު

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާުނވ ނެތީ. ފައިދ އަކަށް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނުވ ނެ. ާއިސްތިސްނ ެވގެން ާވަކިަބޔަކު ާނެޭގއިރު ޓެކްސްެއއް

ާއޮންނަން ނެޑއް ާމިންގަ ާޢ ންމު ާރޮނގުދަމ ލެވޭނެ ާފަށ އިރު ާނަގަން ވެސްާޓެކްސްެއއް

ާސަރުކ ރުންާ ާސަބްސިޓީޒްެއއް ާއެބަޔަކަށް ާއިސްތިސްނ އެްއާނުކުރ ނަމަ ޖެހޭނެ.ާއަދި

ާދިރ ސ ކުރ އިރުާ ާކޮމިޓީން ާމިބިލ މެދު ާޮއންނަންވ ނެ. ާއުސޫލުތަކެއްެވސް  380ދޭނެ

ާމިބިލުަގިއާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގޮވ ލަން. ާައޅުަގނޑު ާވިސްނުމަށް މިކަމަށް

ާކަންބޮުޑވ ަކމަކީ ާއެންމެ ާމައްސަލަ.ާާއަޅުަގނޑު ާހަރުަކށިވެފަިއއޮތް ާއަދަބުތައް ބިލުގެ

ާއެކަންާ ާސަބަބުން ާގެނަުއމުގެ ާއުނިއިތުެރއް ާއަދަދެްއގެ ާހިސ ބު ާދައްަކވ އިރު ޓެކްސް

ާއޮތުމުންާ ާއޮތް ާޖަލަށްލ ގޮތަްށާއަދަބު ާއަހަަރކަށް ާއެބަދޭ.ާެއތައް ާކުށަކަްށެވގެން ބޮޑު

ާބަދަލުހިފުމަ ާސިޔ ސީ ާކަންބޮުޑވުމެއް ނުޑާމައްސަލަެއއް ާއަުޅގަ ާދޮރެއް. ާހުޅުވޭ  385ކަށް

ާފަށައިގަންނައިުރާ ާއަލަށް ާކަންކަން ާމިފަދަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާބަދަލުވ ންޖެހޭނީާބޮޑެތިާޖުރުމަނ ތަކަކަށް.ާއެކަެމއްެގާ މިބިލުގައިާހަރުކަށިާއަދަބުތައް

ބުާކަުމގަިއާބޮޑުާކުޑަމިނުންާބޮޑެތިާއަދަދުތަކުންާޖުރުމަނ ކުރެވޭާކުެރވުްނާއެއީާއަދަ

ާހަމަޖެހިއްޖެނަމަ،ާސިޔ ސީާބަދަލުހިފުމަށްާއޮތްާފުރުޞަތުާހަނިވެގެންދ ނެ.ާ

ާ390 

ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދުާރ މިޒުާ

ާ395 

ާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަާ`. ާއަޅުަގނުޑވެސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ 

ާއަޅުަގނޑުމެްނާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިއީ ާނެގުން ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރި ދަންނަވ ނީ

ާބައެއްެގާ ާތިބޭ ާމިތ  ާތަމްސީލުކުރަން ާރަށް ާރ އްޖެތެޭރެގ ހަމަގައިމުވެސް

ާ ާމިއީ ާދަންނަވ ނަމަ ާތ އީދުކުރ ކަމެކޭ.ާމިފަދަާހައިޞިއްޔަތުން ާވަރަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ާޓެކްްސއަކުްނާ ާނެގޭ ާފައިދ ެގގޮުތގައި ާވިޔަފ ރިތަކުން ާިވޔަފ ރިކުރ   400ބޮޑެތި

ާހަމަގައިމުވެްސާ ާކުެރވިގެންިދުއމަކީ ާކަންތައްތައް ާތަރައްޤީެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބީދައި ާެއ ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްކަމަށް. ާއުންމީދުކުރ  ނޑުާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ން

ފ ހަގަކޮށްލަންާމިހ ރުވެސްާއެިކއެކިާގޮތްގޮތަށްާެޓކްސްާދައްަކމުންދ ާފަރ ތްތައްވެްސާ

ނުޑާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާއެިކއެކިާަނންނަމުގައިާސަުރކ ރަށް.ާ އެބަާވ ކަންާއަުޅގަ

ާދަންނަވަނީކަމަށްވަންޏ ާ ާއެއްޗެްއ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ ިއ  405އަޅުަގނުޑވެސް

ާމި ާހަމަާާއަޅުަގނުޑވެސް ނޑަކަްށވެސް ާައޅުގަ ާކިޔައިފިން. ާފުންކޮށް ވަރަްށ

ާބިލުގެާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުވިސްނުނޭ ާއެއްެޗއް ާބޮޑު ާމ ކަ މިއ އިބެހޭގޮތުން

ާއަދަބުތަކަށްާ ާހުރި ާބިލުެގ ާދެން ާނިުމނުއިރުވެސް. ާކިޔ  ާއެއްކޮށް ހަމަ

ނުޑާދަންނަވ ނީާަވކިވަަރކަށްވުެރާމަދުނޫންާ ވަިކވަރަކަްށވުެރާބަލައިލ އިުރވެސްާއަުޅގަ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮތުްނ ާއުސޫލު ާޖުރުމަނ ކުރެވޭ ާއަދަދަކުން ާނޫން  410ބޮޑު

ނަޑއެޅިފަިއއޮތުންާ ާކަ ާއަދަެދްއ ާއެ ާނޫނޭ. ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާހަމަަގއިމުެވސް ާއެއީ ނަޑއެޅިފަިއއޮުތން ާކަ ދެމެދެއް

ާއެހެންނޫން ާފަރ ތަކ މެދުާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެގޮތެކޭ. ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާހަމަ ކަމަށްވ ނަމަ،

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާހަމަގައިުމވެސް ާއެއީ ާޖުރުމަނ ކުރުން ާއަދަދަކަށް ބޭނުން

ާވަރަްށާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލު ާހީވ  ާބިރު  415ކޮށްފ ނެކަމެއްކަމުގެ

ޙުކުރެިވގެންާނޫނީާއަދަބުވެރިކަމ އެކުާދަންނަވަންާމިބިލަކީާވަރަށްާރަނގަޅަށްާިއޞްލ 

ާ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލުާބަހުސްމިއ އި ާއެހެންވީމ ، ާބިލެކޭ. ާއުނދަގޫ ކުރަންވެސް

ާމ ހިރުންނަށްާ ާކުރެްއވި ާމިކަން ާއަނބުރ  ާއަދި ާފޮުނވަިއގެންނަމަެވސް ކޮމިޓީއަކަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސާ ާއިޞްލ ޙުކުރަްއަވއިގެން ާފޮނުވައިގެންނަަމވެްސ މިކަން

ާބަ ާތިލަ ާިމއ ިއާތަންކޮޅެއް ާގެނަސްގެން ާމިބިލު ާވިސްނޭނެގޮަތކަށް ާީމތި  420ހަކުން
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ާ ާކަމެއްކަުމގަިއާބަހުސްބެހޭގޮތުން ާަފއިދ އިހުރި ާވަރަށް ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކުރުމަކީ

ާދ އިރ ެގާ ާވިލުފުށި ާމިައދު ާއަުޅަގނޑު ާބީދައިން ާެއ ާހަމަ ާދެކެން. އަޅުަގނުޑ

ނޑު ހަމަާތ އީދުކުރ ާވ ހަަކވެްސާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންާއަޅުގަ

ާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަތަްށޓަކައި.

ާ425 

ާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާތ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާހުށަހެޅުމ ާހުށަހަޅުއްވ ، އީދުކުރެްއވި

ާވޯޓަކަްށާ ާދިޔ އިމަ ާއެހިސ ބަށް ާވަގުތު ާޖަލްސ ގެ ާމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ބެހޭގޮތުން

ާައޅުަގނުޑާ ާމިމަސައްކަތް ާހަލުވިކުރުމުެގގޮތުން ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ދަންނަވ ނަން.

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާގެންދ ނަން.  430ކުރިއަށް

ާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށް.ާާޢިއްޒަތްތެރި
ާ

ާވިޔަފ ީރގެާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޓެކްސްާފައިދ އިންާ`

ާާނެގުމުގެ

ާމިބިލުާާބިލުގެާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާމިއެދުނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަަަ ާމަރުޙަލ ގައި  435މި

ާމެންބަރުން ާވަރަށްބޮޑުާބަލައިގަތުމަށް ާހަމަ ާހުރިކަމުގެ ާމިހ ރު ާޚިޔ ލު ެގ

ާފަރ ތްތަކުންާ ާބައެއް ާމިއ ެއކީަގއި ާއަދި ާއެަބއޮތް. ޔަޤީންކަމެްއވެސް

ާމެުދާ ާއަދި ާވިަޔފ ރިތަކ އި ާކުދި ާމ ބޮޑަށް ާވަަޑިއގަންނަވ އިުރގަިއ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަމުން

ާދ ތީ ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާައސަރުކޮށްފ ނެކަމަށް ާީމގެއިން ާކޮންެމާވިޔަފ ރިތަކަށް ވެ.

ާކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާކުރެވެންޖެހޭނީ ާރ އްޖޭަގިއ  440ވިޔަފ ރިެއްއވެސް

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެަެއިންކަަމށް ާއުސޫލުތަުކގެ ާއޮންނަ އެިވޔަފ ރިެއއްަގއި

ާތަޢ ރަފުކުރެވިއްޖިްއޔ ާ ާއުސޫެލްއ ާނެގޭނެ ާޓެކްސް ާއަދި ާބޭނުންވޭ. ދަންނަވ ލަން

ާމަސަްއކަާ ާގޮުތަގއި ާެއޓެކްސްާވިޔަފ ީރގެ ާމީހަކީވެސް ާކޮންމެ ާނިކުންނަ ތްކުރަން

ާދަންނަވ ލަން.ާ ނުޑ ާައުޅގަ ާވ ްނވެސްޖެހޭކަން ާމީހަކަށް ާިވޔަފ ރިކުރ ނެ ދީގެން

ާހަމަާ ާމީހުން ާއ ދަިއގެ ާވަރަށް ާަދއްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބަެއްއ ާމިހ ރު  445އަޅުަގނޑުމެން

ާހު ާދަންނަވ ނަމަ ާމިސ ލަކަްށ ާނިސްބަތްވ ، ާދ އިރ އަށް ޅުމ ލޭގަިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެފުރުޞަތުަތްއާ ާއެހެންވިމ ، ާބޭނުންވޭ. ާވިޔަފ ރިކުރަން ާހަމަ ާމީހުންވެސް ދިރިއުޅޭ

ާއެހެންވެްސާ ާަސރުކ ރުން ާލިޭބއިރުަގއި ާދައްކަިއގެން ާޓެްކސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް



 17 

ާމިދެންނެވިގޮތަށްާ ނަޑއެިޅގެންަދނީ ާކަ ާުއސޫލުތަކެއް ާލިބޭނެ ބެނިފިޓްތަކެއް

ާވިާ ާކުރެިވގެން ާރަޖިސްޓްރީ ާމީހަކު ާިނންމަންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  50ާ450ޔަފ ރިކުރީމަ.

ާޓެްކސްއ ބެހޭގޮތުްނާ ާއެ ާދަިތކަމެކޭ ާވަރަށް ާޭއނައަށް ާވިޔަފ ރިކުރ ީތ ރުފިޔ ގެ

ާދޭންޖެހޭާ ާސަކުރ ކަށް ާނުވަތަަަ ާގަވ އިދުތަކ އި ާނުަވތަ ާޤ ނޫނުތަކ އި ހަދަންޖެހޭ

ާއަޅުގަާ ާދިނުމުގެބައި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާދިނުން. ާފެންނަނީާމަޢުލޫމ ތުތައް ނޑަށް

ާކޮށްދޭގޮތަކަްށާާ ާސަުރކ ރުން ާެއކަންކަން ާސަުރކ ރުންވެސް ާއަދި މިބިލުގައިެވސް

ާފޯރމްތައްާ ާބެހޭގޮތުން ާރަޖިސްޓްރީކުރުމ  ާކުންފުނި ާމިހ ރުވެސް  455ހަމަޖެއްސުން.

ާއެްއޗެިހާ ާގަވ އިދުތަކ  ާއޮންނަ ާބެހޭގޮތުން ާކުްނފުނިތަކ  ާއެ ާއަދި ތައްޔ ރުކުެރވި

ާހަ ާލިޔެ ާަވިކާތައްޔ ރުކޮށް ާސަރުކ ރުގެ ާއެއްނޫން. ާމީހ  ާއުފައްދ  ާުކންފުނި ދަނީކީ

ާހަމައެކަނިާ ާއޮންނަނީ. ާހަމަޖެހިފައި ާގޮތްތަެކއް ާކުެރވޭނެ ާެއކަންކަން އުސޫލަކުން

ާއެތަންތަނުަގިއާ ާފުރ ފައި ާފޯރމްތައް ާމިޖެހޭކަމަކީ ާކުރަން އެމީހަކަށް

 460ޅޭގޮަތކީާވަކިާބަަޔކުާރަޖިސްޓްރީކުރަންާލުން.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާވެގެންާިމއު

ާޖަލްސ ވެސްާ ާމަޖިލީހުގެ ާއިއްެޔގެެވސް ާހުރީމަ ާދޫކޮށްލ ފައި ާުއޅެން ވަިކގޮތަކަށް

މިއޮތީާމިހ ާދިގުލައިގެންާގޮްސފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއަތްނުލ ާތިބެންޖެހޭނެާ

ާރ އްޖޭަގިއާ ާއުސޫލެއް ާނަގ  ާެޓކްސް ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަން. ާހަމަޖެހިފައި ބަޔަކު

ާޓެކްްސާތަޢ ރަ ާކުރިަކމުގަިއވިޔަސް ާކުޑަކޮށް ާކިތަންމެ ާިވަޔފ ރި ާދ އިުރަގއި ފުވެގެން

ާއެބަހުރޭ.ާ ާވިޔަފ ރި ާަނގަންޖެހޭވަުރގެ ާެޓކްސް ާއަދި ާއެބަހުރޭ ާވިޔަފ ރި  465ނުނެގޭވަުރގެ

ާދެންާ ާމިހ ރު ާދައްކ ފައި ާހެޔޮއެދެނީކަމުގައި ާމީހުންނަށް ާބަޔަކު އެހެންނަމަވެސް،

ާވިޔަފ ިރއެކޭ ާކުަޑކުޑަ ާެއކަމަްށާާވަރަށް ާނުވ ނޭ ާއޭނަ ާއެހެންވީމ ، ާއެކުރަނީ. އޭނަ

ާބޮޑުކަންވެސްާ ާމ  ާަފއިދ  ާމީހ ގެ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާޙަޤީޤަތުގަިއާކުޑަ ާދޭކަށް. މަޢުލޫމ ތު

ާވަރަށްާ ާތަނެއް. ާފެނިފައިހުރި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެީއ ާބަެއއްފަހަރު. އެބަޮއވޭ

 470ޓ ާަވރަށްާކުޑަާމުއްދަތެްއެގާކުޑަުކޑަކޮށްާވިޔަފ ރިާފަށ ާމީހ ާވަރަށްާބޮުޑވެފައިާހުއް

ތެރޭގައި.ާސަރުކ ރުްނވެސްާަފހަރުގައިާބެނިފިޓްާލިބިފަިއާެއބަހުރޭ.ާނޫނިއްޔ ާަބއެްއާ

ާނޫނިއްޔ ާ ާއެބަހުރޭ. ާލިބިފައި ާފައިދ ތަެކއް ާއޭގެ ާފަރ ތުންެވސް ވިޔަފ ިރވެރިންގެަެ

ގެންެވސްާބައެއްކަހަލަާޤައުމަށްާިވއްކަްނާނުވ ާނުވަތަާމަނ ާމަސްތުވ ތަކެތިާވިްއކައިާ

ހަމަާވިޔަފ ރިާކޮްށގެންާމުއްަސނދިވެފައިާއެބަހުރޭ.ާއެަެހެންީވމ ،ާޓެކްސްާެނގުމުެގާ

 475އުސޫލުތައްާގެްނގުޅެންާވ ނީާޙަޤީޤަތުގައިާކޮންމެާވިޔަފ ރިާވެރިޔަކަްށވެސްާހަމަހަމަާ

ާކަމަށްާ ާނިކުންނަށް ާމަގުމައްަޗށް ާވިޔަފ ރިކުރަން ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ގޮތެްއގައޭ



 18 

ާއެއީާާވަނީިވއްޔ  ާދައްކަންޖެހޭނެ. ާޓެކްސް ާސަރުކ ރަށް ާފައިދ އިން ިވޔަފ ރީގެ

ާމިހ ރުާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާޤަބޫލުކުރ ކަމެއް. ާައޅުަގނޑު ހަމަގައިމުވެސް

ާތަޢ ރަފުކުރީަމާ ާޓެކްސްއެއް ާމިފަދަ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުީރގައި އަޅުަގނޑުމެން

ާބަ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާފަރ ތްތަކުން ާނުކުރ  ާއެއީާވިޔަފ ރި ާދ ންޖެހޭނެ. ާނިމިގެން  480އި

ާގޮްތގޮތުންާ ާއެހެން ާއަިދވެްސ ާމުދަލ ިއ ާއިމްޕޯރޓްކުރެވޭ ާރ އްޖެއަށް މިހ ރު

ާބަިއވަރު.ާ ާއެބަހުރި ާޓެކްސްތަެކްއ ާނުސީދ  ާެނޭގ ާއަތުން ރައްޔިތުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާއ ާކަމަކަށްެވގެންާމިބިލުގައިާހުިރާއެްއޗެހިތައްާގިަނއިންާ

ާމިއު ާކުރިާނޭނގިގެން ާމިކަން ާތަނުގައި ާމިވީހ  ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަުތަގއި ޅެނީ

ާހުރީާ ާކުރެވިަފއި ާމަސަްއަކތްތައް ާޓެކްސްގެ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަސް  485ބައެއްނޫން.

ާހަމަތަކ ިއާ ާުއސޫލުތަކ އި ާޓެކްސްަނގ  ާއެބައިނގޭ ާފަރ ތްތަކުން ވިޔަފ ރިކުރ 

ާޓެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންުގޅޭޮގތް. ނޑުތަކ އި ާގެްނގުޭޅއިރުަގިއާމިންގަ ްކސް

ާ ާތައްޔ ުރވެ ާއެވަރަށް ާދިނުމުގައިާސަރުކ ރުން ާޚިދުމަތްތައް ާދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާތ އީދުާ ާސަރުކ ުރގެ ާމަަސއްކަތްތަކަްށ ާކުރ  ާވިޔަފ ިރވެރިްނ ާދޭ ޓެކްސް

 490ާލިބޭކަމަށްވަނީ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުންާ

ާ

ާމައްސަލަެއއްާނޯންނ ނެ.ާއ ދެ،ާަވގުތުާހަމަވީމަާައޅުަގނުޑެވސްާދަންނަވ ލަންާއޮީތާާމެންަބރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާ

ާމިއަުދާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާދިގުކޮށްގެން ާވަގުުތ ާހުށަހަޅުއްަވއިފި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި  495މިތަނުން

ާއެދޭކަާލ މަރުކަޒީ ާަވރަށް ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާނިންމުން. ާބިލު ާއެީއ.ާއުސޫލުގެ މެއް

ާމެންދަމުންާ ނޑު ާރޭގަ ާވަރިހަމަ ާމަސައްކަތްތައް ާހުންނަ ާއެދުވަހަކު ކޮންމެދުވަހަކު

ާޖަހަންދެކަވެްސާކޮށްގެންާއަުޅަގނޑުމެންާނިންމ ލ ާއުސޫލެއް...79.00ާއަލިވެާ

ާ

 500ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހކަަަެދއެަްެކވުން:

ާ

ާދުކުރ ާވ ަހކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާތ އީާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
ާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ
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ާެމންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާިޢއްޒަތްތެަެރި ާޖަލްސ ެއއ2.30ާާްޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިަޝން  505ަގއި

ާއެހެންވީމ 9ާ ާހިނގ . ާއެބަ ާފެށިގެން ާކޮޓަރީަގއި ާކޮމިޓީ ާނަންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ،

ާމިއަރުވަނީ،ާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލީ. ާސަމ ލުކަމަށް މެންބަރުންގެ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .

ާ

 510ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްަލއިފިން.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާ

ާ

ާާއުުތރުާދ އިރ ގެާާހިތަދޫ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާވަަނ9ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާސ ފުކޮށްލަންާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާައސްލަމްާ ާގުޭޅގޮތުން ާމިބިލ  ާއަރިހުން ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި  515ާފުރުޞަތެއްަގއި

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބައެއް ނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވ  ާއަޅުގަ އެގޮތުން

ާ ާލިޭބ5ާާބޭނުންވަނީ، ާފައިދ  ާިވޔަފ ރީގެ ާއަދަދުން ާބޮޑު ާރުފިޔ އަްށވުރެ ލަްއކަ

ާކިަތއްާ ާފައިސ އެއް ާކިހ ވަެރްއެގ ާމިގޮތުން ާކުރަްއވ އިރު ާޓެކްސް ފަރ ތްތަކުން

ާކިތަްއާ ާކަމަށްވަންޏ  ާދަންނަވ  ާއެނޫންގޮތަކަށް ާވިަޔފ ރި ާކިަތއް ވިޔަފ ިރވެރިން،

ާވި ާބައްލަވ ަފއިތ5ާާޯޔަފ ރި ާުހރިކަމަށް ާލިބޭ ާަފއިދ  ާގިނައިން ާރުފިޔ އަްށވުރެ  520ލަްއކަ

ނޑަެއޅުްއވީ.5ާާ ނޑަެއޅުްއވީާކޮްނ5ާާލައްކަާރުފިޔ ާކަ ލައްކަާރުފިޔ ާިމގޮތަށްާމިކަ

ާދަންނަވ ލަންާ ާިމގޮތަްށާމިހެން ނޑު ާމައްޗަްށާބަްއލަވ ފައިތޯ.ާއަުޅގަ އަސ ސްތަެކްއގެ

ާ ާރުފ5ާިމިޖެހެނީ ާލައްކަ ާބަލ  ާބޭސްއަކަށް ާމަިތވެގެްނގޮްސ5ާާޔ  ާރުިފޔ އިން ލަްއކަ

5ާާ ާނުވަތަ ާދިޔަޔަސް ާއަހަރެްއގ50ާާެމިލިަިޔަނަ ާގޮތުަގއި ާފައިދ ެގ މިލިޔަން

ާނެގޭާ ާޓެކްސް ާއ ދެ، ާޕަސެންޓޭޖް ާއެނަގ  ާނެރުނުކަމުަގއިިވަޔސް  525ތެރޭގައި

%ާ ާބޮޑ75ާަމިންވަރަށް ާހަމަ ާއަދިވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނ ންނ ތީވެ، ާބަދަލު ށްާށް

ާއެިކއެިކާ ާއ މްދަނީގެ ާމި ާއ ދެ، ާދިއުމަށް. ާެޓްކސްއަކަށް ާޕްރޮގްެރސިވް ބުރަވެވެނީ

ާއައުން.ާ ާބަދަލުަތކެއް ާމިންވަރަށް ާެޓކްސްނަގ  ާބަހ ލެިވގެން ަލއްަކ5ާާބޭންޑްތަކަކަށް

ާ 7ާާރުފިޔ ، ާނުވަަތ ާވެގެންދ އިރު ާރުފިޔ އަށް ާރުފިޔ އަްށ9ާާމިލިޔަން މިލިޔަން

ާ ާނުވަތަ ާނެޭގާމ70ާިވެަެގެންދ އިރު ާެޓކްސް ާވެގެންދ އިރު، ާރުފިޔ އަށް  530ލިޔަން

ާހަމަޖެހިގެންާ ާަކންތައްތައް ާޓެކްްސގެ ާގޮތުން ާއުޫސލެއްގެ ާދ  ާމައްޗަށް މިންވަރު

ާމިުސވ ުލާާ ާގޮތްަކމުގަިއވ ތީވެ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބޮޑަށް ާައޅުަގނޑަްށ ާެއއީ ދިއުމަކީ
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ާމިހ  ާބޭނުންަވނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއޭެގއިތުރުން ާމިޤ ނޫނުާދަންނަވ ލީ. ާރު

ާކިހ ވަރެްއެގާ ާތަންފީޒުކުރެޭވނެކަމުގެ ާމިޤ ނޫނު ާިމވ ގޮތުްނ ބައްޓަންކުރެވިަފއި

ާމިޖެހެނީ،ާ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ާއޮތީ. ާސަރުކ ރަށް ާއިތުބ ރެއްޯތއޭ  535ޔަޤީންކަމަކ އި

ާޓެްކސްާ ާމި ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރީެގ ާއ ދެ ާބޭފުޅުން ާވަރަށްިގނަ ާބަހުސްަގއި މިބިލުގެ

ކަރުހެދުމުގެާވ ަހކަާދެއްެކިވގެންާދިޔައީީތ.ާއެެހންވީމ ،ާކިހ ވަރަކަށްތޯާދެއްކުމުަގއިާމަ

ާމިޤައުމަށްާ ާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމިއޮތްގޮތުން ާބައްޓަންވެފައި ާމިހ ރު މިޤ ނޫނު

ާތަންފީޒުކުރެވޭެނކަމުެގާ ާމިޤ ނޫުނ ާނެގޭެނކަމުގެ ާެޓކްސް ާމިބޭނުންވ  ރައްޔިތުންނަށް

 540ާއޮތީ.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާާކިހ ވަރެްއގެާޔަޤީްނކަމެއްތޯއޭ

ާ

ާފުރުޞަުތާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުަގނޑު ާއަވަްސކުރުމުެގގޮތުން ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދޫކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ .އިލްހ މްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާާ

ާ

ާިޢއްޒަރްާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިބިލުގެާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާރައީސް.  545ާތެރި

ާނ ޒިމް ާާއަްޙމަދު ާޓެކްސްގެާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއޮީތާމިހ ރު ާދަންަނވ ލަން ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކޮށްލަމުން މުހިންމުކަން

ާމިދަނީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފޮނުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހ ރު ާއެންމެފަހުން ބިލުތަކުގެ

ާއެ ާނިމުމުގެާތައްޔ ުރވަމުންނޭ. ާއަވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާމިބިލުތައް ހެންކަމަށްވުމ އެަެކު

ާެއކަހަލަާ ާއިންެވސްޓަރުންނ އި ާސަބަަބކީ ާފ ަހގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަޅުގަ މުހިންމުކަން

 550މީހުންާބަލަންާމިހ ރުާއެތިބީާމިރ އްޖޭގެާޓެކްްސގެާނިޒ މުްނާފައިދ ވެގެންާއަންނ ނެާ

ާޓެކްސްގެ ާމި ާއެހެންީވމ ، ާމަްއޗަށް. ާގ އިމުވުމަީކާާގޮތެްއގެ ާއަވަހަށް ނިޒ ްމ

ާނިމުމަކީާ ާއަވަހަށް ާކަމެއްީވމ  ާތިބި ާބަލަބަލ  ާއެ ާމީހުން ާތިބި އިންވެސްްޓކުރަން

ާބަހުސްތައްާ ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާދެން ާމުހިންމުކަމެއް. ވަރަށް

ާބަޔަކުާ ާޓެކްނިކަލް ާމި ާމިބިލުަގއި ާހަިއސިއްޔަތުްނވެސް ާމީހެއްގެ ާއަުޑއަހަމުންދިޔަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމީގެ ާމައްސަލަށް ާމީގައި ާދޭހަވުމުގެ ާމީގެ ާބިލެްއކަމަކު  555ތައްޔ ރުކުރި

ާމ އްދ ަގިއާ ާއެިކ ާމ ނަކޮށްަފއިަވނީ ާކޮަބއިކަން ާމީހުންނަކީ ާތިމ ގެ އެބަހުއްޓޭ.

ާއެކިގޮތަށްކަްނާ ާބޭނުމަށް ާމ އްދ ގެ ާެއކި ާއިނގޭ ނޑަްށވެސް ާއަޅުގަ ާދެން އެިކގޮތަށް.

ާއެހެންނަމަ ާއެބަހުިރާމ ނަކުރަންވ ނީ. ާއެމ ނަކުރަމުންގޮސް ާމީހުން ާތިމ ގެ ވެސް،

ާގެންގޮސްަފއިާ ާއެހ ހިސ ަބށްވެސް ާދަރިފަސްކޮޅު، ާނުވަަތ ާދަރި ާމީހުން ތިމ ގެ

ނޑަެއޅީމ ާދެންާތިމ ެގާ  560އެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާދަރިފަްސކޮޅަކީާތިމ ގެާމީހުންކަމަށްާކަ
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ާެއކަހަލަ ާވީމ ، ާހީވަނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާނޫޅޭނެހެން ާމީހަކު އެތައްާާނޫން

ާއެބަހުރި.ާ ާހަމަނުޖެހި ާޖުމްލަތައްވެްސ ާމި ާއަނެއްކ  ާދެން ާއެބަހުރި. މަަައްސަލަަަށް

ާއޮތްާ ާތަރުޖަމ ކޮށްފައި ާމިބިލަކީ ާަޤބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ާޖުމްލަތައްާ ާޭދހަވ ގޮތަށް ާމިބިލު ާމީތި ާއޮތްކަމަުކ ާމަްއސަަލށް ާއެކަހަލަ ބިލަކަށްވ ތީ

ާމީތި ާފަރުދުންނ އި،ާާހަމަޖެހޭގޮތަށް ާައމިއްލަ ާކުންފުނިތަކ އި، ާއަދި  565ބަހ ލެވިދ ނެ.

ޕ ޓްނަރޝިޕްތަކ އިާމިާއެއްޗެިހތައްވެސްާހަމަާމިާބައިބައިާމުޅިންާވަކިކޮށްލ ާމިކިޔ ާ

ާޓެކްްސެގާ ާހަމައެއ ެއކު ާބަދަލުކޮށްލަން. ާމިއެބަޖެހޭ ާމިދޭހަވ ގޮތަކަށް މީހަކަށް

ާއެޕަ ާަކނަޑއަޅ ފަިއހުރިއިރުވެސް ނޑަަަޅ ފަިއާބްރެކެޓްތައް ާކަ ސެންޓޭްޖތައް

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާދޭހަވ ގޮތަށް ާއެނޭގގޮތަށް ާހުރިއިރުވެސް ާބަހ ލަފައި އެގިންތީތަކަށް

ާުކޑަވ ެނގޮތަކަށްާ ާވީހ ވެސް ާއޮޅުންބޮޅުން ާއެ ާކަމަކަްށވ ީތ  570ތަޢ ރަފުކުރެވޭ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު، ާނިންމަން. ާމިކަން ާއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާވިސްނުމަކަށްާއިސްތިސްނ ދީ ާެދވަނަ ާދޭތެޭރވެސް ާފަރ ތްތަކ އި ފައިހުރި

ާމިހ ރުާ ާޕްރަިއވެޓަިއޒްކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދ ންޖެހޭ. ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ާޕްރަިއވެަޓއިްޒާ ާތަންތަންވެސް ާމިކަހަލަ ާތަންތަނ އި ާތަޢުލީމްދޭ ާދިއުމުގައި މިދ 

ާއެތަންތަނު ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިއުމުގަިއ ާެނގުމ ިއާކުރަމުން ާޓެކްސް ާފައިދ   575ން

ދޭތެރޭގައިާއެބަޖެހޭާވިސްނ ަލން.ާދެންާހަމައެއ އެކުާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާ

ާފެނޭާހަމަާ ނޑަށް ާމިހެންާއެބައުޅޭ.ާައޅުގަ ާމީހެއްނަމަ ާގެްނގުޅޭ މީގައިާހިސ ބުކިތ ބު

ނޑު މެންާމިާވިޔަފ ރިކުރ ާއެންމެންެވްސާހިސ ބުކިތ ބުާގެްނގުޅެްނވީާޮގތްވެސްާއަުޅގަ

ާދެންާ ާއޮތީމަ ާމީހެއްނަމައޭ ާގެންގުޅޭ ާހިސ ބުކިތ ބު ނަޑއަޅަން. ާކަ ާއެބަޖެހޭ މީގައި

ާެނގުމުންާ ާޓެކްސް ާއެހެންީވމ ، ާލިބޭ. ާޖ ގަ ާއެބަ ާމީހުންނަްށ ާުނގެންގުޅޭ  580އޭަގއި

ާނެތްާ ާހުދުން ާކަޅ އި ާމީެގ ާހުރި ާއެހެން ާއެހެންވީމ  ާދިމ ވ ނެ. ާމައްސަލަށް އެކަހަލަ

ާހަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަދަލުކޮށްލަން.ާދ އިރ ތައް ާހުދަށް ާކަޅ އި ާހަމަ ާފެނޭ މަ

ާމިަިކަންާ ާސ ފުކޮށް ާވަަރށް ާމީހ އަށް ާދައްކަންޖެހޭ ާޓެކްްސ ާމި ބަދަލުކޮށްލ ފައި

ާއެވ ހަަކާ ާބޭނުންވ ތީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިއުމަށް ާބައްޓަންވެގެން ާމިބިލު އެނޭގގޮތަށް

 585ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާނެގުމުެގާާދ އިރ ގެާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނު ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ީރގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަދިާާަމސީހްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާފަންނީ ާބ ވަތެްއގެ ާހުރިހ  ާމިއޮންނަނީ، ާައސ ްސއަކަށް ާމީގެ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު
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ާވިާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއެންމެހ  ާމަަސއްކަތ އި، ާއުފެއްދުންތެރިކަމ ިއާއެނޫންވެސް ޔަފ ރިއ ިއ

ާގަްސާ ާލަކުޑި ާކަލްަޗރ އި ާހޯޓް ާގޮވ ްނކުރުމ އި، ނޑު ާދަ ނޑުވެިރކަމ އި،  590ދަ

ާބ ވަތްތައްާ ާދޫނީގެ ާފަދަ ާހ  ާުކކުޅު ާހެއްދުމ އި، ާގަްސގަހ ގެހި ާފެނުަގއި ހެއްދުމ އި،

ާމަސްވެިރކަމ އި ާގެންުގޅުމ އި، ާޖަނަވ ރުތައް ާފަދަ ާގެރިަބަކރި ާނުވަތަ ާގެންގުޅުމ އި

ާއިތުރުާ ާފައިދ އަށް ާމ ލީ ާއެނޫންވެސް ާއަދި ާގެންުގޅުމ އި ާދިރުވ  މަސްމަހ މެހި

ާނިކުތ އ ިއާ ާމި ާޙަރަކ ތްތަކޭ. ާއެންމެހ  ާހިްނގ  ާބޭނުމުގައި ާހޯދުމުެގ ކުރިއެރުމެއް

 595ބެހޭގޮތުންާވަރަްށގިނަާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާަދއްަކވައިފި.ާއެީއާއަނބުާ

އްެޓޅިާބ ނ ާމީހަކަށްވިޔަްސ،ާަލަވކިޔުންތެރިޔަކަްށވިަޔސް،ާވިްއކ ާމީހަކަށްިވޔަސް،ާކަާ

ާކުރ ާ ާބިޒްނަސް ާރިސޯްޓ ާރިސޯޓްަގއި ާކުޅުންތެރިޔަކަްށވިަޔސް، ފުޓްބޯޅަ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަރ ތްތަކެއް. ާހުރިހ  ާމިހެންގޮްސ މީހަކަށްވިޔަސް

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކަމެއްނޫން. ާއ  ާއުޭޅކަމަކީ ާމިކުރަން ާކަެމއްާާއަޅުަގނޑުމެން އ 

ާހުރިހ ާ ާދުނިޔޭގެ ާނެުގން. ާޓެްކސް ާފައިދ އިން ާވިަޔފ ރި ާނުވަތަ ާޓެކްްސ  600ކޯޕަރޭޓް

ތަނެއްަގއިާމިކަންކުރޭ.ާރ އްޖޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމީގެާއެްއވެސްާތަޖުރިބ އެްއާ

ާއަހަރުާ ާއެތަެކއް ާމީގެ ާވ ނެ. ާކަންބޮޑުވެސް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ނެތް.

ނޑުމެންނަްށާކުރިއްސުރެންާފެށިގެ ާއަުޅގަ ާހަމައަށްާދެކެވުނުާވ ހަކަތަުކގައި ންާމިއަދ 

ާވިޔަފ ރިވެރިންާ ާތައްޔ ރުވެފަިއކަން. ާމިކަމަށް ާމިތިބީ ާވިޔަފ ިރވެރިން އެބައިނގޭ

ާއެބަޖެހޭާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދައްކަން. ާޓެކްސް ާމިހ ރު  605ބޭނުންކަން

ނޑުމެންނަށްާމިކަންތައްާފަހިކޮށްދޭން.ާސުވ ލަކީާމީގެާއެންމެާފު ރިހަމަގޮުތގައިާއަުޅގަ

މިކަންާކުރެވިދ ނެާބ އޭ.ާޖަވ ަބކީާނުވ ނެއޭ.ާދުނިޭޔގެާއެންެމާބޮޑެތިާޤައުމުތަކުަގއިާ

ާވަިކާ ާޤައުމުތަކުަގއި ާަފދަ ާޔޫރަޕް ާއީސްޓަން ާއަދި ާަޤއުމުތަކުަގއި ާޔޫރަްޕގެ އެމެރިކ 

ާތަޖު ާއެބައިނގޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަލ ލިޔަސް ާނޫން ާޤައުމެްއ ރިބ އަީކާމިވެނި

ާވިޔަފ ރިތަްއާ ާބޮޑެތި ާހިނގ ކަން. ާމިކަންތައްތައް ާލީކޭޖް ާނޫނީ ާއިޭވޝަން  610ޓެކްސް

އެބަހުރިާޓެކްސްާދެއްކުމުންާެއއްކިބ ވެގެންާބަނގުރޫްޓވެފައި.ާއެއީާެއއޮންނަާއެކަމ ާ

ާބަނގުރޫްޓވަނީ.ާ ާއ އިމަ ާމަްއޗަށް ާއެމީހުންެގ ާއަދަބުަތއް ާެއއޮންނަ ގުިޅގެން

ާހިނގ  ާމިއީ ާމީަގިއާއެހެންވީމ ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާސުވ ަލކީ ާދެން ާކަންތައްތައް ނެ

ނަޑއަޅަީނާ އަދަބުތަކެއްާަކނަޑއެޅީމ ާއެަކންާހުއްޓުވޭނެހެއްޔޭ.ާއެާއަދަބުތަކެއްާމިާކަ

ާފުންކޮށްާ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާޑިޓަރެންޓެްއެގގޮތުން.  615އެއީ

ާ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިކަްނކުރ އިރު، ާައވަހަކަްށާވިސްނ ލ ފައި ާވީހ ވެްސ ހުށަހަޅަނީ
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ާމަޝްވަރ ާ ާފަރ ތްތަކުގެ ާހުރިހ  ާކަމ ބެހޭ ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިްޞލ ޙުކުރ އިރު މިބިލު

ނުޑވެރިންނ އި،ާ ހޯދުންާކޮމިޓީއަށްާދ އިރު.ާވިޔަފ ރިވެރިންނ އި،ާމަސްވެރިންނ އި،ާދަ

ާ ާހުޅުވ ލަިއގެން ާމީހުންނަށްވެސް ާމަޖިލ30ާީމި ާފުރުަޞތެއްދީފައި ހުެގާުދވަހުގެ

 620ކޮމިޓީއަށްާވަަޑއިގެންާއެބޭފުުޅންގެާޚިޔ ލުފުޅުާެދއްވުން.ާހަމައެއ އެްއކޮށްާައޅުަގނުޑާ

ާިމކަންތަްއާ ާުކރެވޭގޮތަށް ާމިކަން ާފެށިގެން ާއަހަރުން ާމިއަންނަ ާހަމަ ހުށަހަޅަނީ،

ާނޫނީާ ާރިޓ ރންތައް ާެޓްކސް ާޕްރޮޖެކްޓެއްގޮުތގައި ާޕައިެލޓް ާއެއީ ާކުރ ނީ ކުރުން.

ާހު ާބަޔ ންތައް ާއެީއ.ާޓެކްސް ާއަދި ާެނުގމެއްނޫން ާޓެކްސް ާމ ނަައކީ ާއޭގެ ށަހެޅުން.

ާ ާެޖނުއަރީ ާފަށަން ާހަމަ ާއެކަން ާޮގތުން ާޕްރެްކޓިސްކުރުުމގެ ނ7ާ9070ާާްއެކަން

 625ފެށިގެން.ާއޭރުންާައޅުަގނޑުެމންނަށްާމިކަންތައް،ާއޭރުންާިދމ ވ ާމައްސަލަތަްއވެްސާ

ާމ އްދ އަ ާވަކި ާމީގެ ާދެން ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަމަށްވަންޏ ާއިނގޭނީ. ާދ  ކަށް

ާ ާހަމަވަނީ. ާއެ ާވަގުތު ާއެޕީލްޑ91ާާްމިހ ރު ާޓެކްސް ާއެަބބުނޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެްއޗެްއާހެދުމުެގާ ާމިހުރިހ  ާގަވ އިދ  ާަވޒީރަށް ާއުަފއްދަވ  ާަވޒީރު ާމި ޓްރައިބިއުނަލް

ާއިޚްތިޔ ރުާދީފައިާއޮންނަން...

ާ630 

ާވަގުތު..ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާނުފެނޭާާދެކުނުާދ އިރ ގެާާފުވަްއމުލަކު ާއަޅުަގނަޑކަށް ާނިންމ ލަނީ. ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއިދ ީރާާަމސީހްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާނެގުމުގެ ާޓެްކސް ާެއއީ ާއަދި ާޮއންނ ކަށެއް ާއެހެން ާއެްއގޮތަކަްށވެސް

ާއެހެންވީމ ،ާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޚިލ ފުކަެމއް. ާއެބަޖެހޭާާބިލުގަިއވ ގޮތ ވެސް ާިއޞްލ ޙުކުރަން  635ެއކަން

ާވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާދެންނެވިެހން ާކުރިްނވެސް ާައޅުަގނޑު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިދެންނެވިގޮތަށްާ ާހަދ  ާމިޤ ނޫނަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާވީހ ައވަހަކަށް ތ އީދުކުރަން

ާޕައިލެޓްާޕްރޮޖެކްޓްާހިންގަންާފަށަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިބިލ ާާރުާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާކުރީދުވަހުވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެަެރި  640ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަކިާާާއިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިބިލުން ާިވޔަފ ރިވެިރންނަށް ާކުދި ާފ ހަގަކުރިން ާވ ހަކަދެްއކިއިރު ބެހޭގޮތުން

ާިވަޔފ ރިކުރ އި ާވިޔަފ ރިވެރިްނވެސް ާކުދި ާސަބަަބކީ ާއެބަޖެހޭާގެއްލުމެއްުނވ ނެއޭ. ރު

ާވަނީ.ާ ާގެއްލުންތޯ ާނޫނީ ާވަނީ ާފައިދ ތޯ ާވިޔަފ ރިން ާއެމީހުން ބަލަން

ާފަދައިންާ ާދެންނެވި ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރީދުވަހުވެސް ާއެބަފެޭނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ާތަން.ާ ާބަނގުރޫުޓވ  ާިވޔަފ ރި ާމަސްވ އިުރ ާެދތިން ާފަަށއިގެން  645ވިޔަފ ރިެއއް

ވިޔަފ ރިންާފައިދ ޯތާނޫނީާގެއްލުންތޯާވަނީާޙަޤީޤަތުގައިާއެބޭފުޅުންނަށްާެއބޭފުޅުންގެާ

ާގޮސްާ ާެގއްލުންެވގެން ާމިއެނގެީނ ާބަނގުރޫޓުވ ފަހުން ާހަމަ ާިތއްބ  ާނޭނގި އެކަމެްއ

ބަނގުރޫޓުީވކަން.ާއެހެންވީމ ،ާވިކުރ އެްއގެާސިފަިއގަާނަމަވެސްާކޮންމެވެސްވަެރއްެގާ

ާއެ ާއިނގޭނެ ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސް ާފެށީމަ ާހަދަން ބޭފުޅުްނގެާހިސ ބުކިތ ބުތަކެއް

ާއެކަންަތއްތަްއާ ާހޯދައިގެން ާަޙއްލު ާއިތުރު ާއޭރުން ާގެއްލުންވ ކަން.  650ވިޔަފ ރިން

ާލިބޭާ ާިވޔަފ ރިވެރިންނަށް ާކުދި ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާފަސޭހަވ ެނ. ާގެންދަން ކުރިއަށް

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާމީގައި ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެން ާދެކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ފައިދ އެްއކަމުަގއި

ާ ާއެބަ ާވ ހަކަ.ާާވަނ75ާަބޭނުންވޭ ާފޮރިންގާިއންވެސްޓަރުންގެ ާ)ށ(.ާެއއީ މ ްއދ ގެ

ާމިތިބިާ ާރ އްޖޭގައި ާމިހ ރު ާހީވ ގޮތުަގއި ނޑަށް ާައޅުގަ ާއިންގޮތުން ާމީަގއި އޭަގއި

ާއަތުންާ ާބޭފުޅުން ާތިބި ާއިްނވެސްޓްކޮށްަފއި ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާޮބޑެތި  655ރިސޯޓްތަކަށ އި

ާމީ ާލަފ ކުރެވެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާނުނެގޭނެހެން ާގޮތުން.ާޓެކްސްެއއް ާއިން ގައި

ާރ އްޖެއަްށާ ާއިންވެްސޓްމަންޓެއް ާއިތުރު ާއެ ާިވޔަފ ރިއެްއ، ާދެންވެސް އެހެންވީމ ،

ާނެގޯޝިއޭްޓކޮށްގެްނާ ާސަރުކ ރ އި ާހަދ އިރު ާއެގްރިމަންޓެއް ާއެ ާފަރ ތްތަކަށް ގެންނަ

ާއިންކަީމާ ާލިޔެފައި ާމީަގއި ާއިޚްތިޔ ރު ާހެދުމުގެ ާގޮތްަތްއ ާއިތުރު ޓެކްސްއަށް

ާފޮރިންގާާއަޅުަގނޑުމެން ާވިޔަފ ރިއަްށ، ާހުޅުވ ލެވިފައިވ  ާމި  660ރ އްޖޭަގިއ

ާފުރުޞަތެއްކަމުަގިއާ ާއޮްތ ާހުޅުވ ލުމަށް ާހުުޅވ ލެވިފަިއވ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ާދެްނާ ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާރަނގަޅުގޮެތއްކަުމގަިއ ާެއއީ ާެދކެން. އަޅުަގނޑު

ާ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއިންލެނ31ާްއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ގަިއ ާރެވެނިުއާވަނަ ޑް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވ ހަަކ. ާމަޢ ފްކޮށްދެވޭ ާނޫނީ ާވ ހަކަ ާުލއިކޮްށދޭ ާއަދަބު އެޖެންސީއަށް

ާމަޢ ފުކުރުންާ ާލުއިކޮށްދިނުން ާއަދަބު ާމީހަކަށް ާލިބެްނޖެހޭ ާއަދަބެއް  665ހިތައަށްއަރ 

ާމިތަނުްނާ ާދޭްނވީ.ާސަބަބަކީ ާއޮތޯރިޓީއަށް ާމި ާބ ރެއްތޯ ާކިހ ވަެރއްގެ މިކަންތައްތަކަކީ

ށްފައިާނޫނީާއަދަބެްއދީފައިާހަމަާމިާއޮތޯރިޓީންާަމޢ ފުކުރަންާވެއްިޖއްޔ ުމާޖުރިމަނ ކޮ

ާދިއުމަީކާ ާއުފެދިގެން ާކަންތައްތަކަްށ ާމަގުފަހިވ ނެ ާކަރަޕްޝަނަށް އޭގެތެެރއަށް

ާބަހެްއާ ާފަރ ތެއްގެ ާއެެހން ާކޮންމެެވސް ާއެކަުމގެ ާއެހެންވީމ ، އެކަިށގެންވ ކަމެއް.

ާކަމެއްކަ ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާަވގުުތާހޯދ ލުމަކީ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެން.  670ުމގަިއ

ާގޮތުން ާޢިްއޒަތްތެރިާާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލ ނަން. ނޑު ައޅުގަ

ާރައީސް.ާ
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ާާ

ނޑިތީމުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަޙްމަތުާކަ ާމުދ ާهللاާ`.ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް ާވަބަރަކ ތު.ާއ ދެ،ާވިޔަފ ރިައކީ

ާފަރ ތްތަާމުޙަްނމަދުާޙުަސއިންާ ާފަރ ތްތަކ އި،ާއުފައްދ  ާަބލަހައްޓ  ާަރއްކ ކޮށް ާފަރ ތްތަކ އި، ާއުފުލ   675ާކ ިއ،

ވިްއކ ާއަދިާގަންނަާފަރ ތްަތކ އިާއަދިާރެގިުލޔޭޓަރެްއގެާގޮުތންާސަރުކ ރ ިއާމިހުރިހާ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބިުލގަިއާ ާއައިސްަފއިވ  ާމި ާމިހ ރު ާމުޢ މަލ ތެއް. ާކުރެވޭ ާހިމެނޭގޮތުން ފަރ ތްތަކެއް

ާވިޔަފ ރި ާއެފައިދ އިންާމިއޮތީ ާފައިދ ވީމަ ާގޮސްފައި. ާހިސ ބަށް ާފަިއދ ވ  ކޮްށގެން

ާއެާ ާއެއްެޗއް ާނެގޭ ާމިއޮންނަނީ.ާދައުލަތަށް ާވ ހަކަ ާނެގުުމގެ ާޓެކްސްެއއް ސަރުކ ރަށް

 680ނެގުމުގެާކަންަތއްާބަލަހައްޓަވ ާފަރ ތަކަށްާމިއޮންނަނީާސަރުކ ރު.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާ

ްއޔިތ ާދޭތެޭރގަިއާކުެރވޭާމުޢ މަލ ތެއް.ާސީދ ާމިާދައުލަތުގެާނަުމގަިއާސަރުކ ރ އިާރަ

އެާދެފަރ ތްާޝ މިލްވ ާކަމެްއާމިކަމަކީ.ާމިފަދަާކަމެްއގަިއާައދިާމިކަމަކީާރ އްެޖއަށްާ

ާއޮންނަންޖެހޭާ ާަކމެއްަގއި ާމިފަދަ ާކަމަކަށްވ އިުރގައި ާއަންަނ ާތަޢ ރަފްވެގެން އަލަށް

ާއި ާފުރުޞަތު ާމަގުަދއްަކިއދިނުމ އި، ާއަދިާލުއިކޮށްދިނުމ އި، ާދިނުމ އި ތުރަށް

 685އެކަީށގެންވ ާއެހީތެރިކަމ އިާަފރުވ ތެރިކަމ ެއކީަގއިާމިކަންާިހންގުމުގެާއުސޫލުތައްާިމާ

ާކުަޑކޮށްކަމުަގއިާ ާހިތްހަމަޖެހޭވަރަށްުވރެ ނޑު ާައޅުގަ ާހިމެނިފަިއވަނީ ބިލުގައި

ާބިލުގެާ ާމީަގއި ާެނުގމުގައި ާޓެކްސް ާއ ދެ، ާހިތ މައ އެީކގައި. ާވަރަށް މިދަންނަވަނީ

ާފަސޭހައެއްނޫްނާމ  ާވަދެގެންދ އިުރގައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާތެރެއަށް އްދ ތަކުގެ

ާހަމަާ ާހުރިގޮތުން ާއަިއސްފައި ާމ އްދ ތައް ާހުރިގޮތ އި ާޢިބ ރ ތްތަްއ ާއެއީ ވަންނ ކަށް.

ާެއއްެޗްއާ ާބުނ  ާމީގައި ާކިޔ ލިޔަސް ާހަތަރުފަހަރު ާތެިދން ާއަެނއްކޮޅަށް  690އެްއކޮޅުން

ދެ،ާއެފަދަާހ ލެްއގަިއާނަމަވެސްާމީތިާކިޔ ލ އިުރާދޭހަކޮށްގަތުންާވަރަްށާއުނަދގޫ.ާއ 

އަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާސިފަަތއްާމިާބިލުގައިާއޮތްލެއް،ާހުިރލެއްާވަރަްށވެސްާމަދު.ާ

ާމަަސއްކަްތކުރެްއވިކަމުަގިއވިޔަްސާ ާގެންދަަވއިގެން ާކޮމިީޓއަކަްށ ާމި އެހެންވީމަ،

ާގެންދަަވއިާ ާއަލުން ާބިލު ާމި ާމުޞައްނިފުން ާބިލުގެ ާމި ގެންާނުވަތަ

ާމިާ ާބިލު ާމި ާހެއްދިކަމުަގިއވިަޔސް ާހުށަހަުޅއްވ ގޮތަށް  695ފުރިހަމަކުރައްވ ފައި

އަތްމައްޗަށްާިމއަރަނީާރ އްޭޖެގާރަށްރަށުގައިާދިިރއުޅޭާވަރަްށާއ ދަިއގެާފެންވަެރްއގެާ

ާކަމެއްކަމ ިއ،ާއެމީހުންާ ާއޮތް ާބެހުން ާއަތްމައްޗަްށކަމ އި،ާެއމީހުންނ ާސީދ  މީހުންގެ

ާމަ ާގޮތުެގ ާހުރިކަމ އި،ާމީގަިއވ  ާމީގަިއ ާކަންަތއްތަެކްއ ާލ ޒިމް ާޢަމަލުކުރުން އްޗަްށ

ާލިބޭނެާ ާއަދަބު ާކުށްވެރިވެ ާއެމީހުން ާހިނދެއްގައި ާޢަމަލުނުކޮށްފި އެގޮުތގެމަްއޗަށް

ާމިާ ާވިސްނ ަވޑަިއގެން ާމަްއޗަްށ ާމިކަންކަުމގެ ާހުރިަކމ އި، ާމީަގއި  700ކަންތައްތަެކއް
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ާވަރަށްގި ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާތިބުމ އެކީަގިއާބިލ ގުޅޭގޮތުން ާރަްއޔިތުން ާއަދަދެްއގެ ނަ

ާކޮންމެހެންާ ާހަމަ ާހަމަޖެއްސުަމކީ ާކަންތައްތައް ާލުއިވ ނެގޮަތކަށް އެމީހުންނަށް

ާބަލ އިުރގައިާ ާިމޮއތްގޮތަށް ާލިޔެވިފައި ާބިލު ާމި ާމިހ ރު ބޭނުންކަމެއް.

ާބަހަށްާ ާދިވެހި ާބިލެއް ާޓެކްސްއ އިބެހޭ ާބޭރުގެ ާމިއީ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ

 705ރައްވ ފައިާހުށަހަޅުްއވ ފައިާއޮތުމުންާއޮންނ ނެާގޮަތކަށޭާމިާމިއޮތީ.ާއެންމެާތަރުޖަމ ކު

ާެނގުމ ިއާ ާޓެކްސް ާފަިއދ  ާލިބޭ ާބޭރުން ާރ އްޖޭން ާމިއޮތީވެްސ ާފެށިފައި ފުރަތަމަ

ާކުރިމަތިލ ންާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާކޮަބއިތޯ. ާމައްސަލައަކީ ާެއކަމަކު ާވ ހަކަ. ނުނެގުމުގެ

ާިވޔަފ  ާރ އްޭޖގައި ާކަމަީކ ާލިބޭާމިއުޅޭ ާިވޔަފ ރިން ާެއކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ރިކޮށްގެން

ާއެީއާ ާފަހުން. ާއަންނ ނީ ާވ ހަކަ ާބޭރުގެ ާމި ާވ ހަކަ. ާނެގުމުެގ ާޓެކްސް އ މްދަނީން

ާފަރިތަވެފަިއވ ާ ާއަހަރަުކާހިނގ ފަިއވ ،ާެއކަމަށް ާޘަޤ ފަތެްއާެއތައް ާނެގުުމގެ  710ޓެކްސް

ާ ާތެރޭގައި 900ާާބައެްއގެ ާޕްރެކްޓ750ާިައހަރު، ާއެކަމުެގ ސްކޮށްފައިވ ާއަހަރު

ާހުރެދ ނެ.ާ ާއެހެން ާޤ ނޫނުތަކުގަިއ ާހުންނަ ާލިޔެަފިއ ާތެރޭގައި ބައެްއގެ

ނޑުެމންާމިކަހަލަާވ ހަކަެއއްާލިޔ ިއރު،ާބިލެއްާހަދ އިުރގަިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާގުޭޅގޮތަށްާ ާމ ޙައުލ  ާރ އްޭޖގެ ާފެތޭގޮތަށް، ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާރ އްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެން

 715ނަންވ ނީ.ާއ ދެ،ާވަިކވަކިާމ އްދ ތަކ ާދޭތެރޭާއެއްެޗއްާދަންނަވ ލ ާމިފަދަާބިލެއްާއޮން

ާ ާބިލުގެ ާއަދި ާުކޑަ. ާފުރުޞަުތވެސް ާގިނައިްނާބަހުސްާވަރަށްވުރެ ާވަރަށް ވެްސާވަނީ

ާމީހުންނަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާމިވ ަހކަ ާއެހެންވީމަ، ހިނގ ފައި.

ންފިލ ގޮތަްށ،ާލުއިަފސޭހަވ ނެގޮތަށްާމިާބިުލާބަލައިގަެނވޭގޮތަްށ،ާފަޙުމްވ ގޮތަށް،ާއޮޅު

ާައޅުަގނޑުާ ާަފރ ތްތަކުގަިއ ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިޔަ ާއެިދ ތަރުތީބުކޮށްދެއްވުން

 720ާވަބަަރކ ތު.ާهللاާޢިލްތިމ ސްކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ ުމއަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާދެވަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑިއގަންނަވަންާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތަށް ނަ

ާމިވަގުުތާ ާމަޖިލީހުގައި ާއަދި ާއެދިވަަޑިއގެން ާފުުރޞަތަށް ާތެޭރގައި ާަވގުތުގެ އެރުވި

ވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާމިހިސ ބުންާ

ާނިމުނީ.ާއެހެންވީމަ،ާ ާބަހުސްމި ާެއއްެޗއް ާއެންމެފަހު ާމަރުޙަލ   725ވިދ ޅުވުުމގެގޮތުްނާގެ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންފުޅުނަމަ ާމިނިސްޓަރު ާފުރުޞަތެއ5ާާްޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓްގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަުރވ ނަން.ާ

ާ
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ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާފިނޭްނސްާއެންޑްާ ާެދއްިވ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާަވގުތުޮކޅަށ5ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމިެނޓްއިރުެގ

ާތަންދޭާއަޅުގަާާޓެރެޜަރީާޢަލީާހ ިޝމްާ ާވަގުތު ާނަމަވެސް، ާކުެރްއވި. ާސުވ ލުތައް ާވަރަށްގިނަ  730ާނޑަށް

ާކުރެއްިވާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާހެނދުނު ާމިއަދު ާބަލ ނަން. ާޖަވ ބުއެުރވޭތޯ ާއަޅުަގނޑު މިންވަރަކުން

ާކުރެއްިވ،ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހިންނަަވރު ާތެޭރގައި ސުވ ލު

ާމު ާޢިނ ަޔތ އި ާޭދ ާ%ޑައިރެކްޓަރުންނަށް 70ާސ ރަ ،%ާ ާތެރެއިްނ 70ާަފއިދ ގެ

ހިމަނ ފައިާއެއޮތީާެއއީާތިމ ެގކަމަށްާނުވަތަާއެބޭފުޅުންނ ާެއއީާޝެއަރހޯލްޑަރުންނ ާ

 735ތިމ ގެކަންާއެކަކުާއަެނކަކަށްާހޯދިާއެާރިލޭޝަންޝިޕްާޤ އިމްކޮށްފައިކަމަށްާބަލ ފައިާ

ންާކުރެއްވިާނުހިމެނޭނެާއިންޑިޕެންޑެންޓްާޑައިެރކްޓަުރންނަށް.ާދ70ާެއެއޮތީ.ާމިާ%

ާ ާއަުޅަގނޑުމެނ5ާާްސުވ ލަީކ، ާއަންދ ޒ ކުރީ. ާައޅުަގނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯ ަލއްކަ

ާަމއްޗަްށާ ާޤ ބިލްކަމުގެ ާދެްއކުމުެގ ާފަިއސ  ާނުވަތަ ާޭޕއިންގ ާޓު ާއެބިލިޓީ މިބެލީ

ލައްކައަކީާއަހަުރާތެރޭގައިާއޭގެތެެރއިނ5ާާްބިނ ކޮށް.ާއޭެގއިންާައޅުަގނުޑމެންާބެލީާ

ާބޭނު ާޓެްކސްާދިރިއުޅުމަށް ާއެްއޗަކަށް ާއިތުރުްނވ  ާއޭގެ ާބަލ ފައި ާމިންވަރަށް  740ންވ 

ާއަދަދެއްާ ާކުރި ާެއސްޓިމޭޓް ާބިނ ކޮށްފައި ާމައްޗަށް ާއޭގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނަގ ގޮތަށް

ާތެރެއިްނާ ާސުވ ލުތަުކގެ ާކުރި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދުވަސްޮކޅު ާކުރިން ާދެން އެއީ.

ާ ާމީގެ ާސުވ ލު. ާހަތަރު ާދެތިން ާނަގ ނަން ާިވޔަފ ރިާއަޅުަގނޑު އެއްސުވ ަލކީ،

ާނެގުމުެގާ ާޓެކްސް ާއަތުން ާފަރުދުން ާއަމިއްލަ ާފަށ އިރު ާނަގަން ާޓެކްސް ފައިދ އިން

ާނުފެށީާ ާނަގަން ާޓެކްސް ާޕ ޓްނަޝިޕްތަކުން ާކުންުފނިތަކ އި ާހަމައެކަނި  745ބަދަލުގައި

ާިވޔަފ ރިތަކަީކާ ާވަަރށްގިނަ ާބަލ އިރު ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާކުރ  ާރ އްޭޖގައި ކީްއވެތޯ.

ާރިސޯޓްތަކުންާާއަމިއްލަ ާވިޔަފ ރިތަެކއް.ާމިގޮތުން ާުކރަމުންގެންދ  ާނަމުގައި ފަރުދުން

ާޓެކްްސާ ާހިމެނޭ. ާފަރ ތްތައް ާވަރަށްގިަނ ާީރޓެއިލްކުރ  ާއަދި ާހޯލްސޭލް ފެށިގެން

ނެގެނީާއެިކއެކިާފަރ ތްަތކުންާކުރ ާިވޔަފ ރިތަކުންާަވކިވަަރަކށްާފައިދ ާއިތުރުވ ނަމަ.ާ

ާނަގާ  ާޓެކްސް ާމިފަދަ ާއެހެނިހެންާވުމ އެކު ާަފރ ތްތަކ އި ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއަމިއްލަ  750އިރު

ނޑުމެންާ ވިޔަފ ރިތަކ މެދުާެއއްހަމައަކުްނާޢަމަލުކުރުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާއަުޅގަ

ާމަސަްއކަތްާ ާޓެްކްސާނެގުމުެގ ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ީރގެ ާއޮްތާސުވ ަލކީ ާދެން ދެކެން.

ާމުދަލުގެާޒަކ ތްާނެގެ ާކުރަމުންދ އިރު ާކީްއެވެގތޯ،ާނުނަގަނީާކީއްވެތޯާސަރުކ ރުން ނީ

އަދިާމުދަލުާޒަކ ތްާނަގ ނަމަާއެއ މެދުާޢަމަލުކުރަންވީާކިހިެނއްތޯ.ާމުދަލުގެާޒަކ ަތކީާ

ާމުދަލުާ ާވުމ އެުކ ާއޮްތކަމެއް. ާހަމަޖެހިފައި ާުއސޫލުތަކެއް ާވަކި ާއެކަމަށް  755ދީނީގޮތުން

ާކުރަމު ާކަމެއް ާހުރިހ  ާބެހޭ ާފައިސ  ާލިޭބ ާޒަކ ތުން ާނެގުމ އި ާމިގެންދަނީާޒަކ ތް ން
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ާނަގަންާ ާޓެކްސްެއއް ާމިފަދަ ާނަމަވެސް، ާދަށުން. ާބެލުމުގެ ާމިނިސްޓްރީގެ އިސްލ މީ

ާފަރ ްތާ ާދަްއކ  ާޒަކ ތް ާއިންސެންިޓވްްސއ އި ާެޓކްސް ާެދވެނީ ާޒަކ ތް ފަށ އިރު

ާއިސްލ މިްކާ ާގޮތަކ މެދު ާޢަމަލުކުރ ނެ ާއެކަމ މެދު ާބަލަިއގަުތމ އި ާއެފައިސ  ދެނެގަނެ

ާއަޅު ާބިލުާމިނިސްޓްރީއ އި ާމި ާމިހ ރު ާމަޝްވަރ ކުރަުމން. ާމިގެންދަނީ  760ަގނޑުމެްނ

ާދަްއކަވަންޖެހޭާ ާޓެކްސް ާފަިއސ ައކީ ާދަްއކ  ާގޮތުަގއި ާޒަކ ުތގެ އެކުެލވިފަިއވ ގޮތުން

ާހިމަނ ފައި.ާ ާއެއޮީތ ާއަދަދެްއގޮތަށް ާއުނިކުެރވޭ ާހިސ ބުކުރުުމގަިއ ފައިދ ގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހިމެނޭނެކަމަށް ާޭއތި ާތެޭރގައި ާއެއޮތީ.ާއެކްސްޕެންސަސް ާބަލ ފައި މެން

ާބ ރުާ ާހެދުމުެގ ާގަވ ިއދުގައި ާހަދަންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫުނގެ ާުސވ ލަކީ ާއޮތް ދެން

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ ާއޮތް ާެއކުލެވިަފއި ާއަލަށް ާޮއތުން. ާމިނިސްޓްރީއަށް  765ފިނޭންސް

ދަށުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓެރެޜަރީައކީާަސރުކ ރުގެާބަޖެޓްާހެދުމ ާ

ާފަ ާއ މްދަނީާޒިންމ ވ  ާއަދި ާއިތުުރކޮށް ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާސަުރކ ރުން ރ ތަކަްށވ ތީ

ާސިޔ ސަތުތައްާ ާބެހޭ ާޓެކްސްއ ިއ ާބޭނުންވ  ާނަގަން ާދައުލަތަށް ާކުރުމަށް އިތުރު

ާދެކެން.ާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ އެކަށަެއޅުމަކީ

ާެހދު ާގަވ އިދުތައް ާނެގުމ ބެހޭގޮތުން ާޓެްކސް ާއަދިާނަމަވެސް، ާބ ރު  770މުގެ

ާނެގުމ ބެހޭާ ާދައުލަތަށް ާފައިސ  ާއެހެނިހެން ާއެފަދަ ާައދި ާޓެކްްސއ އި އެހެނިހެންވެސް

ާކޮމިޓީއަްށާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބ ރު ާުކރުމުގެ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ އިދ ރީ

ާބަދަލުވެގެންދ ނެ.ާ ާފ ސްވުމުން ާބިލު ާއިދ ރީ ާެނގުމ ބެހޭ ާޓެކްސް ހުށަހެޅިފައިވ 

ާމިާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާއ މްދަނީއަކީ ާެޓކްސް ާެނގޭ ާފައިދ އިން ާިވޔަފ ރި ަރއީސް،

ާ ާަބޖެޓްގަިއވެސް ާމެދުރ ސްތ ގެ ާފ ސްކުރެވިފަިއވ  ާމަޖިލީހުން  9070ާ775ޢިއްޒަތްތެރި

ާއ މްދަނީއަކަްށވެފައި،ާ ާއޮްތ ާއަންދ ޒ ކުެރވިފައި ާލިބޭނެކަމަށް ާއަހަރަށް ވަނަ

ާފ ހަގަކުރެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާތަޢ ރަފްކުރެޭވާވަރަށްގިނަ ާއަލަށް ާފަދައިން އްވި

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާނެގުމުްނ ާޓެކްސް މި

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާކަމަށްވ ތީ ހޭލުންތެރިކަންކުރަންޖެހޭނެ

ާދިއުންާ ާފ ސްެވގެން ާތެޭރަގިއ ާފުރުޞަތެްއގެ ާައވަސް ާބިލު ާމި  780އިޞްލ ޙުތަކ ެއކު

ނޑުާދެކެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާމުހިންމުާކަމެއްކަމަ ާށްާއަޅުގަ

ާ

ާބިުލާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނެގުމުގެ ާެޓކްސް ާަފއިދ އިން ާވިޔަފ ރީގެ ާވަީޒރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދެންނެވުމަށްާ ާވޯޓަކަށް ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާކުރިއަށްގެންދިއުމ ެމދު މަޖިލީހުން
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ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާމިނ5ާެޖަހަންޖެހޭ ާއެދެން. ާޖައްސަވ ެދއްވުން ާރަނގަބީލު  785ޓްގެ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ާވޯޓަްށާ( ާަދންނަވ ލ ނަން. ާވޯޓަށް ާައޅުަގނޑު ުޝކުރިްއޔ .

ާޗެްކކޮށްލުމަށްާ ާކ ުޑކޮޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިން ދަންނަވ ލުމުގެ

ާމިަދން ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާވިޔަފ ރީެގާހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ނަވ ލަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގެްނދިއުމ މެދު ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާނެގުުމގެ ާޓެްކސް ފައިދ އިން

 790ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ795 

52ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

51ާާ:ވޯޓުާދެްއވީ

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

00ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ800 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 51ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .30ާ.

ާ ާޢިއްޒަތްތެރ51ާިޖުމްލަ ާބަިއވެރިަވޑަިއެގންނެވި ާވޯޓުަގއި ާއެހެންކަމުން، .

ާއިއްތި ާމަޖިލީހަށްާމެންބަރުންގެ ާބިލު ާެނގުމުގެ ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިަޔފ ރީގެ ފ ޤުން

ާދެންާ ާގޮތުގެމަތީން ާގަވ އިދުަގިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާފ ްސެވއްޖެ. ާގޮތަށް  805ބަލައިގަންނަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާބެޭހގޮތުން ާކޮމިޓީއަކ  ާގެންދ ނެ ާމަސައްކަތްކުރަމުްނ މިބިލުގެ

ާމިއަ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ. ާދ އިރ ގެާމަޝްވަރ ކުރަން ާހުޅުމީދޫ ރުވަީނ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިލްޔ ސްާލަބީބް.ާ

ާ

ާކޮމިޓީއަށްާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  810ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިބިލުާފޮނުވަން.ާާލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއި

ާ
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ާހުޅުމީދޫާޝުކުާމެންަބރުާާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެ ާތ އީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށް.ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއަްޙމަދުާނ ޒިމް

ާ815 

ާކޮމިޓީއަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާިއޤްތިޞ ދީ ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ .

ާެއްއޗެްއާާމިބިލުާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާއެެހންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅި ފޮނުވަން

ާމަޖިލީހުެގާ ާއެުކވެގެން ާކޮމިޓީއ އި ާޢ ންމު ާކޮމިޓީއ އި ާމަސައްކަތު ދަންނަވ ލަން.

ނޑައެޅުމަްށާ ާކަ ާތ ރީޚެއް ާގެންނ ނެ ާނިންމައިގެން ާބިލުތަްއ ާފޮނުވޭ ކޮމިޓީތަކަށް

ާމިފުރުޞަތުގެާއަ ާދަންނަވ ލަން ާވިސްނުންފުޅަށް ާަހމަ ާމަނިކުފ ނުގެ  820ޅުަގނޑު

ާބޭނުންކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

ާމިބިލުާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާ ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑުވެްސ ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ .

ާދަންަނވ ލުމަށްާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޓީއެއް ާިވސްނުންހުރީާފޮނުވ ނެ ާއަޅުަގނުޑެގވެސް ާދެން .

ާެޓކްްސާ ާއެނގޭ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާފޮނުވަން.ާދެން ާމިބިލު ާކޮމިީޓއަށް  825އިޤްތިޞ ދީ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެކޮމިޓީގަިއ. ާހުންނެވީ ާފަރ ތްވެސް ާދައްކަންޖެޭހ އެންމެގިނައިން

ާދެާ ާއިބްރ ހިމް. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ންާމިދަންނަވަނީ

ާއެކޮމިީޓގެާ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާބިލު ާގިނަ ާވަރަށް އެކޮމިޓީަގއި

ނޑުާދަންނަވ ލަން،ާއަުޅަގނޑުމެންާވަރަށްާގިނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާައޅުގަ

ާކުިރއަށްާ ާއެމަސަްއކަތް ާައވަހަކަްށ ާވީހ ވެްސ ާިމެގންދަނީ. ާފޮނުވަމުންނޭ  830ބިލުތަކެއް

ާމަޖައްސަވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ގެންދެވޭނެާގޮެތއްާހަ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފެލިދޫާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމ މިގިލީާ ާދޫކޮށްލައިފި. ާފުރުޞަތު ާނަޢީމް. ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 835ާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާފުރުޞަތަކަށްާއެދިަވޑަިއގެންފި.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

ާަދއްކަންޖެހޭާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާޤ ސިމްާ ާއެންމެގިނައިން ާެޓކްސް ާއުޅުނީ ާމިދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާަކނަޑއަޅ ީނާާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝިޕިންގކަމެއް ާވިލ  ާނުވަތަ ާއިބްރ ހިމްކަމަށް ާޤ ސިމް މީހަކީ

ާބެލިގެްނާ ާގޮތެއްގެަމއްޗަށް ާފ ސްވެގެންދ  ާމިޤ ނޫނު ާފައިދ އ އި ާލިބޭ އެތަނަކުން

ާކޮންމެހެންާ ާވ ހަކަފުޅަށް ާއެދެއްެކވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާއެހެންވީަމ،  840ދެއްތޯ.
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ާޮބޑަށްާ ާއ ދެ،ާވަރަށް ާދަންނަވ ލީ. ާެއްއޗެއް ާއެހެްނީވމަ،ާކުޑަ ާނޫން. ރައްދުދޭކަށެއް

ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާެއީއާާާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާއެއްގޮތަކަށް. ާތ އީދުލިބިފައިަވނީ ާހުށަހެޅި ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް އ ދެ،

ާބަލައިގަތުމަށް.ާ ާގެންގޮސް ާމިބިލު ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާކަްނކަމ އި ާއިޤްތިޞ ދީ  845ކޮމިޓީއަށް،

ާގިނައިްނާ ާއެންމެ ާެއީއ ާނުލިބުނު. ާތ އީދެއް ާހުށަހެޅުމަކަށް ާހުށަހެޅި ދެން

ާއެކަމަކަށްާޓެކްސްދަްއކަވަ ާދެން ާނުލިުބނީމަ ާތ އީދު ާބޭފުެޅއްެގާވ ހަކަ.ާއެކަމަށް ްނވީ

ާިއކޮނޮމިްކާ ާއެއީ ާއެއްގޮަތށް، ާހުށަހެޅިފައިވަނީ ާމިހ ރު ާނުޖެހޭނެ. ާއަހ ކަށް ވޯޓަށް

ާޚިޔ ލުފުެޅއްާ ާއިތުރު ާކޮމިީޓއަށްފޮނުވުމަށް. ާަކންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީއަށް،

 850ާތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރު.ނެތުމ އެކުާކިނބިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަ

ާ

ާދ އިރ ެގާާކިނބިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޫމސާ  ާހުޅުހެންވޭރު ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނުޑވެްސ ާޝުކުރިއްޔ .

ާތ އީދުކުެރޭވާާާޒަމީރުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ާައޅުގަ ާވިދ ޅުވިހެން ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮމިޓީ ާތަޅުމުން ާވަިކާމިމަޖިލީހުގެ ާކޮންމެހެން ާފޮނުވ އިުރގައި ާބިލުތައް އަށް

 855މުއްދަތެއްެގާތެރޭަގއިާއަނބުރ ާގެންނަންާައޅުަގނޑުމެންާޮކންމެވެސްާވަަރކަށްާބ ުރާ

ާައވަހަށްާ ާބިލުތައް ާމިހިރަ ާމިހ ރު ާޭރވިއްެޖކަމަށްވަންޏ  ާުއސޫލެއް އެޅޭނެ

ާއެާ ާއެހެންވީމަ، ާބ ރަކަށްވ ނެ. ާއެޅޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވިދ ޅުިވާނިންމ ލުމަށް

ާާބަސްފުޅަށްާތ އީދުކޮށްލުމުގެާޮގތުންާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިހ ރުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާދަންނަވަމުންދިޔަހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  860ޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތަކަ ާއެންމެ ާހަމަ ާލިބިފަިއވަނީ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާމަްއސަލ ަގއި ށް.ާހުށަހެޅިފައިވ 

ާއެއްެވސްާ ާގެންދިއުމަށް ާމިބިލު ާކޮމިޓީއަށް ާކަންކަމ ބެހޭ ާއިޤްތިޞ ދީ އެއީ

ާއިއްތިފ ޤުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާެއގޮތަށް ާއިޢުތިރ ޟުނުކުރަްއވ ތީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިމުނީކަމަށްާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމ  ބަލައިގަތީކަމަށް

ާމިހ  ާޝުކުިރއްޔ . ާބަލައިގަންނަން. ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ  865ށް.9ާާރު

ާ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދެވަނަާާލ މަރުކަޒީދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލުގެ ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާ ާބަހުސްާކިޔުމުގެ ާމިބިލަށް ާގެންިދއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ކުރެއްވުމަށްާބަހުސްގެ

ާ ާލަފ ދެްއވ ފަިއވަނީ ާކޮމިޓީން ާފުރުޞ1ާަމަސައްކަތު ާފުަރތަމަ ާގަިޑއިރު. 1ާތުގައި
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ާ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާޖަވ ބުދެއްވުމަށ3ާާްމިނެޓްއިރު. ާބިލަށް މިނެޓް.

ާއަިދާ ާޙުސްނުއްސުޢޫދު ާއަލްއުސްތ ްޛ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ  870ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޝިޙ ބް. ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާއެފެއަރޒް ާހޯމް ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާވިދ ޅުވެދެްއވުމަ ާއެްއޗެްއ ާތަޢ ރަފްގައި ާއެޓަރީނާބިލުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ށްޓަަކއި

ާޙުސްުނއްސުޢޫދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަްނ.ާާޖެނެރަލްާއަލްއުސްތ ޛު

ާ

ާާއެޓަރނީާެޖނެރަލްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  875ާއިދ ރީާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާހުސްުނއްސުޫޢދުާ ާހިންގުމ ާލ މަރުކަޒީދ އިރ ތައް ާއިދ ީރާއުޫސލުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ ބެހޭ

ާ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާލ މަރުކަޒީދ އިރ ތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިންގުމަށްޓަކައި ުއސޫލުން

ާވަނަާބ ބުގެ...1ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ

ާފުރުޞަުތާއެދޭނަން.ާކޮމިޓީއަްށާާާރިޔ ސ ތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަުޅގަ ާއިހަށް ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ  880ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފުޅަށްާވަޑަާ ާނުކުމެވަޑަިއގަންނަވ ތީ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަްތތެރި ާބަެއއް އިގަންަނވ 

ާފުރުޞަތެއްާ ާނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ދަތިފުޅުވެދ ނެތީ

ާކޮމިޓީތަކަށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެއ އެުކ، ާއަިދ ާއަރުވ ނަން. އަޅުަގނޑު

ާދަންނަވ ލަ ާވަަޑއިގަންަނވ ތީ ާމިއަދު ާފުރުޞަތުގައ77175ާާިން ާފުރަތަމަ ާކުރިން ގެ

ާމޭޒުގަިއާ ާއިދ ރީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުވ   885ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާުޝުކރިއްޔ . ާ)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ރަޖިސްޓްރީކުރެްއވުން

ާ.އެޓަރނީާޖެނެރަލްާވަހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެްނގޮސްެދއްވުންާއެދެން

ާ

ާާއެޓަރނީާެޖނެރަލްާ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާދެންެނވިހެން ާުއސޫލުންާާލ މަރުކަޒީކުރިންވެސް

 890ވަނ1ާާަބެހޭާބިލުާމިބިލަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާހިންގުމ ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ހުސްުނއްސުޫޢދުާ

އްދަންޖެހޭާއިދ ރ ަތކ އިާކައުންސިލުަތކ އިާބ ބުގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮުތެގމަތީންާއުފަ

ާމަޤ މުތަކުެގާ ާކައުްނސިލުތަކ އި ާމިދެންނެވި ާއަދި ނަޑއެޅުަމށް ާކަ ާމަޤ މުތައް އަދި

ާބިލެއް.ާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަޔ ންކުރުމަށްޓަކަިއ ާަކނޑަައޅ  ާއިޙްތިޞ ސް ސިފަތަކ އި

ާ ާބިލަކީ ާމި ާއ72ާެއ ދެ، ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށްވެްސ ާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންާވަަނ

ނޑުާދަންނަވަންާއަދިާއެިބލުާކޮމިޓީއަކަށްާޮގސްާ  895ބަލައިގެންފަިއވ ާބިލެްއކަމަށްާައޅުގަ

ާދައުރުާ ާއެމަޖިލީހުގެ ާނުގޮްސވަނިޮކށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއެބިލުގެ އެހެންނަމަވެސް
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ާގޮތުންާ ާއެރުވުުމގެ ާތަފްސީލުޮކށް ާއިތުރަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ހަމަވެފައިވަނީ.

ާއަވަަހކަށްާދަންނަވ  ާވީހ ވެސް ާމިހުށަހަޅަނީ ާމިބިލު ާނުކުތ އަކީ ާބޭނުންވ  ލަން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާފ ސްކޮށްގެން ާމިބިލު ާމ އްދ ގަިއ921ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނަ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާއެއީ ާޢަމަލުކުރުމަށް. ާގޮތަކަށް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާއެަބވޭ  900ބަޔ ންކޮށްފައި

ާ ާދ އިރ ަތއް ާާލ މަރުަކޒީާއިދ ރީ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާއުސޫލުން ހިންގުމަށްަޓކަިއ

ގޮތުގެމަތީންާއަޮތޅުާަކއުންސިުލތަކ އިާރަށުާަކއުންސިލުތަކ އިާސިޓީާކައުންސިލުަތއްާ

ާ ާއިންތިޚ ބު ާބ އްވ  9002ާާއިންތިޚ ބުކުރުމަށް ާޖުލައި ާއަހަރު ާދުވަުހ7ާާވަނަ ވަނަ

ންކުެރވިފަިއާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ 921ާބ އްވ ާނިންމަންވ ނެކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާވީނަަމވެސްާ ާގޮސްަފއިކަމަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ާުމްއދަތު ާމިދެންނެވި  905ވީނަމަވެސް

ާގޮުތގެމަތީންާ ާެއއްގޮްތވ  ާރޫޙ އި ާިމޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ާހިންގުމަށްޓަަކއިާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލަސްނުކޮށް

ާކައުންސިލުތަާ ާއެުއސޫލުގެމަތީްނާއުފައްދަންޖެހޭ ާއުފައްދ  ާމަޤ މުތަްއ ކ އި

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގ1ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮުތެގމަތީން ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާބ ބުގައި ވަނަ

ާމިޤ ނޫނުާ ާފަހިުކރުމަށްޓަކައި ާކަންކަން ާގޮތަކަށް ާހިްނގޭެނ ާދ އިރ ތައް  910އިދ ރީ

ާއަމަލުކުރުމުގެ ާރޫޙަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހީަވނީ ާައޅުަގނޑަށް ގޮތުންާާފ ސްވުމަކީ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާލ ޒިމުވެފައިވ  ާމިހ ރު ާމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދެން އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީޤަބޫލުކުރަން.

ާއ ެދ،ާ ާކީއްވެތޯ. ާލ ޒިމުވަނީ ާމި ާހިންގަން ާދ އިަރތައް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަުޅަގނޑު ާބެހޭގޮތުން ާާމިނުކުތ އ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންވަީނ  1ާ915ދަންނަވ ލަން

ާދ އިރ ތަްއާ ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާއެބަބުނެއޭ، ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާބ ބުގައި ވަނަ

ާ ާާލ މަރުކަޒީހިންގަންވ ނީ ާއެހެންނަމަވެސް، އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީުއސޫލުންނޭ.

ާއެކަ ާުނވޭ. ާީދފައެއް ާތަފްސީލު ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާކޮަބއިކަން ްނާހިންގުމަކީ

ާއަތްމަްއޗަށް.ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާމިއޮތީ ާދޫކޮށްެލވިފަިއ ނަޑއެޅުމަށް ކަ

 920ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންާނިންމަވ ާގޮތެއްގެާމަްއޗަށްާއިދ ރީާ

ާބައްޓަންކުރ ެނާ ާއުފައްދ ެނގޮތ އި ާކައުންސިލުތައް ާގޮތ ިއ ާހިންގ ނެ ދ އިރ ތައް

ާަކއުންސި ާއަދި ާދޫކޮށްލެވިފަިއވަނީާގޮތަކ އި ނަޑއެޅުަމށް ާކަ ާބ ރުތައް ާދޭނެ ލުތަްއ

ާމިާ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާމަޖިލީހަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ

ާދެޭކގޮތުަގިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޙްފޫމްތަކީ ާހިމެނިފައިވ  ާމިޤ ނޫނުގަިއ ާމަތީން އުސޫލުގެ
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ާ 1ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބ ބުގައި ާެއްއގޮތަްށާވަނަ  925މ އްދ ތަކ އި

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމަފްޙޫމްތަކަށް ާމިބިލުގަިއވ  ާއެެހންކަމުން، ާބިެލއް. އެކުަލވ ލެވިފަިއވ 

ާނުވޭ.ާ ާހިމެނިފައެއް ާކަމެއް ާތަޢ ރުޟުވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ާ ާދ އިރ ތަްއ ާއިދ ރީ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިދެންނެވީ އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީއެހެން

ާރަްއޔިތުންގެާހި ާއެކަން ާނެތީަމ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާޮގތަކަށޭ ާމިވެނި ާަވކި ންގަންވ ނީ

ާރައްޔިތުންެގާ ާބ ރު ނޑަެއޅުމުެގ ާކަ ާއެކަންކަން ާއޮތީމަ ާދޫކޮށްލެވިފައި  930މަޖިލީހަށް

ާ ާދެން ާޤަބޫލުކުެރޭވތީވެ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާލިބިގެންވ ކަމަށް ާލ މަރުކަޒީާމަޖިލީހަށް

ާ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިބިލުގައިާއުސޫލުން ާޭބނުމެއްކަމަށް ާހިންގުމުގެ ދ އިރ ތައް

ާދިރިއުޭޅާ ާރަށްރަށުގައި ާެއކި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއީ ާސަބަބުތަކެއް. ފ ހަގަކޮށްފަިއވޭ

ާހިންގުން.ާ ާުއސޫލަކުން ާޖަވ ބުދ ރީވަިނވި ާއަދި ާދީމުޤްރ ތީ ާކަްނކަން ރައްޔިތުން

ާނިން ާކަންކަން ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުން ާއަމިއްަލއަށް ާރަށްރަށުގައިާރައްޔިތުން  935މުން.

ާކަންކަންާ ާބަޔަކު ާތިބި ާރަށެްއަގއި ާދުރު ާއެހެން ާމަްއަޗށް ާަރއްޔިތުންެގ ދިރިއުޅޭ

ނުނިންމުމުގެާއުސޫލުާޤ އިމުުކރުން.ާއެރަށަކަށްާބޭނުންވ ާތަަރއްޤީގެާޕްރޮޖެކްޓްަތކަީކާ

ނުޑާ ާމަިއގަ ާމި ާއެހެންީވމަ، ނަޑއެޅުން. ާކަ ާރަްއިޔތުން ާއެރަެށއްެގ ކޮބައިކަްނ

ާމިބިލުާމަފްޙޫމު ާއެއ ެއއްކޮްށ، ާހަމަ ާބިނ ވެފައިވަނީ. ާބިލު ާމުޅި ާމައްޗަށް ގެ

ާރަށްރަށުގެާ ާބަޔަކު ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާރައްޔިތުން ާއުސޫަލކީ ާއަނެއް  940ބިނ ވެފައިވ 

ާކަންކަްނާ ާރަުށގެ ާއެ ާަބޔަުކ ާޢައްޔަންކުަރއްވ  ާސަރުކ ރުން ާނިންމުން. ކަންކަން

ާރަ ާބަދަލުގައި ާނިންމުމުގެ ާކަންކަން ާއިންތިޚ ބުކުރ ާރައްޔިތުންގެ ްއިޔތުން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާަބއްަޓންކުރުން. ާކަންތައްަތއް ާަތރައްޤީގެ ާރަށްރަުށގެ ކައުންސިލަކުން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާބިނ ވެފަިއވަނީ. ާމިބިލު ާމައްޗަށް ާުއސޫލުގެ ާދެ ނޑު ާމައިގަ މިދެންނެވި

ާދަންަނވަމުންާ ާވ ހަކަ ާއެޭދ ާނިންމަވައިދެްއވުން ާައވަހަކަްށ ާވީހ ވެސް  945މިބިލު

ާނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްަލން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަާ

ާ

ާފުރުޞަތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ނުޑ ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލް. ާެއޓަރނީ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަފުޅުދަްއަކވަންާ ާފުރުޞަުތގަިއ ާފުރަތަމަ ާައއިޓަްމގައި ާިމއެޖެންޑ  އަރުވަން

ާޢިއްޒަތް ާޢިްއޒަތްތެރިާބޭނުންފުޅުވ  ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމެންބަރުންނަށް.  950ތެރި

ާމަނިކު.ާމެންބަރުާމޫސ 

ާ
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ާދ އިރ ތަްއާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާސަރުކ ާލ މަރުކަޒީާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާގޮތުން ާހިންގުމ ބެހޭ ާއެކުލަަވއިލ ާއުސޫލުން ާބިލެއް ރުން

ާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ އެީކގަިއާ ާވަަަރަށް ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި  955މަޖިލީހަށް

ާމިބިލަކީާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްެތރި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއެމަޖިލީހަށްވެސ72ާާް ާދަނިކޮށް ާނިމިގެން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ާބިލެއް ާގޮަތކަްށާހުށަހަޅ ފައިވ  ާވަިކ ާއެމަޖިލީހުން ާެއހެންނަމަވެސް، .

ނުނިމިއުޅެނިކޮށްާމަޖިލިސްގެާދައުރުާހަމަވުމ އިާގުިޅގެންާބިލުާއަނބުރ ާސަރުކ ރަށްާ

ާމިއޮތީާ ާމިކޮޅަށް ާމިބިުލ ާއަނެއްކ  ާެއއަށްަފހުގައި  960ޙަވ ލުކޮށްފަިއވަނީ.

ާއަދަުބވެރިަކމ އެކީގަާ ާވަރަށް ާލިބިފައި.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ާރައްޔިތުްނެގާ ާއަވަހަކަްށ ާވީހ ވެސް ާމިކަން ާއެދެން ާމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ާއިޞްލ ޙުކުރަމުްނާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ ދެ، ާނިންމައިދިނުމަށް. ާކޮށް މަޖިލީހުން

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީދިޔައިރުަގއި

ާވަކ ލ ުތކޮ ާރަށްތަުކަގއިާހިންގަންޖެހޭނެކަމަށް ާނުވަތަ ާދިިރއުޭޅ ާއަތޮޅުަތކުަގއި  965ށް

ާހަދަމުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިނުމަށް ާބ ރުތަކެއް ާމިފަދަ ާރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅޭ

ާޒަމ ނުއްސުެރާ ާދެެކވިަފއިވަނީ. ާވ ހަކަ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާމަޖިލީހުގައި ގެންދިޔަ

ާއަ ާެއއީ ާއ ެދ، ާސަބަބުން ާއ ަދއެްއގެ ާގެްނގުޅެފަިއވ  ާކަންކަންާރ އްޖޭަގއި ތޮޅުތަކަށް

ާއޮފީހަކުންާ ާހުންނަ ާމ ޭލަގއި ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުން ާއޮންަނ ާމ ލޭގަިއ ކުރުމުގަިއ

ާކަންތައްތަކ ިއާ ާކުރަންޖެހޭ ާއިދ ީރގޮތުން ާގެންުގޅެފައިވ ީތވެ ާއުސޫލު ާކުރ   970ކަންކަން

ާއަންނަންޖެހޭތީވެާ ާމ ލެއަށް ާކަންތައްތަކުަގިއވެސް ާއަސ ީސ ާކުދިކުދި ވަރަށް

ާއަތޮ ާގޮތަކަްށާމިކަންކަން ާތަަރއްޤީކުެރވޭނެ ާއަތޮޅުތައް ާގޮތަކަށް ާކުެރވޭނެ ޅުތެރޭަގއި

ރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގައިާވަކ ލ ތުކުެރވިާަރއްޔިތުްނާދިރިއުޅޭާހިސ ބުތަކަށްާ

ާކުިރއަށްާ ާކަންކަން ާގޮތަްށ ާލިބޭނެ ާކަންކަން ާގ ތުްނ ާރަްއޔިތުންނ  އ ދެ،

ާރައްާ ާގޮތަކަށް ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުންާގެންގޮސްދިނުމަށްޓަަކއި ާޚ އްޞަ  975ޔިތުންެގ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިވަނީ. 1ާާނިންމ ފައި ާއެބަބުނޭ، ާބ ބުގައި ވަނ930ާާަވަނަ

ާހިންގަްނވ ނީާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިބުނަނީ، ާަގއި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާާލ މަރުކަޒީ ާމިބުނަނީ ާގައި ާ)ށ( ާއިދ ީރާާލ މަރުކަޒީއުސޫލުންނޭ. އުސޫލުން

ާގޮުތގެމަދ އިރ ތައްާހިްނގު ނޑައަޅ ަފއިވ  ތީންާއިދ ރ ތަކ އި،ާމަށްޓަކަިއާޤ ނޫނުގައިާކަ

ާ ާކައުްނސިލުތަކ އި، ާރަށު ާަކުއންސިލުތަމަޤ މުތަކ އި، ާއަތޮޅު  980ސިީޓާކ އި
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ާމިާ ާއ ެދ، ާލިބިގެންވޭ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ާބ ރު ާއުެފއްދުމުގެ ކައުންސިލްތަްއ

ާ ާމިބުނަނީ ާފަށ ފައި ާއިދ ާލ މަރުކަޒީ)ށ( ާހިންގުމަށްޓަކަިއާުއސޫލުން ާދ ިއރ ތައް ރީ

ާބ ރުާ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާަކނޑަައޅ ފަިއވ ޮގތުަުގެމަތީންނޭ. ޤ ނޫނުގައި

ާފޮނުވ ފަިއވ ާ ާސަުރކ ރުން ާއެހެންވީަމ، ާލިބިފައި. ާމިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކުރުމަކީާ ާމިކަންކަން ާބަހ ލަިއގެްނ ާޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ާމިވ ގޮތަށް  985ޤ ނޫނުގައި

ާ ާކޮށްދޭންވީާއަޅުަގނޑު ާރައްޔިުތންނަށްޓަކައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިައދު ދަންނަވ ނީ

ާއެބަާ ާޚިޔ ލު ާބޭފުޅުން ާބަެއްއ ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު ވަރަށް

ާނޫންތޯ.ާ ާނުވަތަ ާކުެރވިދ ނެތޯ ާމިކަން ާބަހ ލައިގެން ާޕްޮރވިންސްތަަކކަށް ގެންގުޅޭ

ާވަަރށްާރަނގަޅަށް ބުނެަފއިާއެަބޮއތްާއިދ ރީާދ އިރ ތަކަީކާާއ ދެ،ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި

ނޑައެޅިަފއި.ާ ާކަ ާއަޮތޅުތައް ާމިއޮންނަނީ ާގޮުތގައި ާދ އިރ ަތުކގެ ާއިދ ރީ  990ކޮބައިކަން.

ާއިންތިޚ ބުތަކެއްާބޭްއވުމަށްފަހުގައިާައތޮޅުތަކުގެާތެރެއިންާ 4ާއަދިާއެާއަތޮޅުތަުކގައި

ާ ާުނވަތަ ާެއއްކޮްނވެސް ާއ5ާެއަތޮޅު ާނޫީނ ާއެްއކޮށްވެސް ާއަތޮެޅއްވެްސާއަތޮޅު ންމެ

ާއެކަްނާ ާއެހެން ާުބނެދޭ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ހިންގިދ ނެކަމަށް

ާހެދުންތޯާ ާޕްރޮވިންސްައކަށް ާއަތޮަޅކީ ާކޮންމެ ާރަނގަުޅގޮތަކީ ާއެންމެ އޮތްއިުރގައި

ާ 5ާނުވަތަ ާހަދައިގެނ2ާާް، ާޕްރޮވިންސް ާއެއް ާބައިވެރިކޮްށގެން  995އަތޮުޅ

ާޚަރަދުކުަޑވ  ާފައިދ ވ ގޮތަކަްށާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޭގެ ާރައްޔިތުންނަްށ ާއަދި ގޮަތކަށް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުން ާމި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ހިންގުންތޯ

ނޑުާދަންނަވަން.ާމިގޮތުންބަލ އިރުާ ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭާަކމެއްކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާއުފައްަދއިގެންާ ާްޕރޮވިންސްތަެކއް ާތ އީދުކުރެވޭ ާޕްރޮވިންސްތަުކެގާާއަޅުަގނޑަށް އެ

ާމިކަމ ާ ާސަރުކ ރުން ާމިއަުދެގ ާކުރިައށްގެންދެވޭނެގޮަތކަށް ާމިކަންކަން  1000ތެރެއިން

ާއަދިާ ާއެނގޭ. ާގެންދަވ ަކންވެސް ާކުރަްއވަމުން ާމަސައްކަތްަތކެްއ ގުިޅގެން

ާގ ތުންާލިބިެގންދ ކަންާއެނގޭ.ާއ ެދ،ާ އެކަންކަމަށްާރަްއޔިތުންގެާތ ީއދުވެސްާވަރަށް

ާއެކުލަ ާރައްޔިތުްނާމިގޮތަށް ާތަރައްޤީއ އި ާއަތޮޅުތަުކގެ ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ވ ލުުމގެ

ާފުދުންތެރިކަމ އިާ ާމ ލީ ާގެންދެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހިސ ބުތަކަށް ދިރިއުޅޭ

ާދިރިުއޭޅާ ާައތޮޅުތަކުަގއި ާސީދ  ާއަތޮޅުަތކުން ާއެ ާމައްަސކަތްތަކެއް ާހުރިހ   1005ތަރައްޤީގެ

ާކުރުމަކީ ާކަްނކަން ާއެދޭގޮތަށް ާމިއަދުގެާާރައްޔިތުން ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާވަރަށްާ ާފައިދ ބޮޑު ާވަަރށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާއަންނަ ތަރައްޤީވަމުން

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާ ާތެޭރަގއި ާދުވަސްަތކެްއގެ ާގިނަ ާވޭުތވެދިަޔ ާކަމެކޭ. ބޭނުންބޮޑު
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ާދެ ާފެށިގެން ާމ ެލއިން ާރ އްޭޖގެ ާުނވަތަ ާޕްޮރވިންސްއެއް ާދެ ާދިޔައީ ފަރ ތްާފެނިގެން

ާކުރަމުްނާ ާއެކަން ާއޮފީހަކުން ާހުންނަ ާމ ލޭގައި ާހަމަެއކަނި ާބަހ ލައިގެން  1010ދެގޮތަކަށް

ާނޮދަންާ ާމިއޮންނަނީ ާއޭަގއި ާމިނިސްޓްރީ. ާއެޓޯލްސް ާއެއީ ާއ ދެ، ގެންދިޔަތަން.

ާމަސަްއކަްތާ ާކަމަކަށްވެސް ާއެހުރިހ  ާއޮފީސް. ާރީޖަނަލް ާސަދަން ރީޖަނަލްއ އި

ާ ާމ ލެއިން. ާގެންދަނީ ާދިނީމަާހިންގަމުން ާމ ލެއިން. ާދެނީ ނޑައަޅ ފައި ާކަ ބަޖެޓް

ާބަޖެޓްާ ާހުންނަނީ ާއެހިސ ބަށްދ އިރުގައި ާބަޖެޓް ާދޭ ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާނެތް.ާ ާލިބިފައެއް ާޚިުދމަތް ާއެ ާއަތޮޅުތަކުން ާއެެހންވީމަ، ާތުނިވެފައި.  1015ވަރަށްބޮޑަށް

ާ ާެއދޭގޮތަށް ާަރއްޔިތުން ާއަތޮުޅގެ ާނިންމައިފިއްޔ  ާހަދަން ާރަށުެގާބަނދަރެއް ނުވަަތ

ާހުންނަާ ާމ ލޭގައި ާހެދިގެންދަނީ ާބަނދަރު ާބޮޑަށް ާއެޭދގޮތަށްވުރެ ރައްޔިތުން

ނޑ ލ ާ ާކަ ާއެުއސޫލު ާއެހެންވީމަ، ާފައިދ ވ ނެގޮަތކަށް. ާއެންމެ ާޭއގެ މިނިސްޓްރީއަށް

ާހުރިހާ  ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުްނނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަިދެވސް ާކަންތައްތަކ އި ޞިއްޚީ

ާކަންތައްަތކ  ާކަމެއްވެްސާއަސ ސީ ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާތަރައްޤީއަށް ާައދި  1020އި

ނޑުަތކެްއެގާ ާމިްނގަ ާުއސޫލުތަކ އި ނޑައަޅ  ާކަ ާރަްއޔިތުން ާދިރިއުޭޅ އަތޮޅުތަުކގަިއ

ާސަރުކ ރުްނވެސްާ ާމިއަުދގެ ާހަމަގައިމުވސް ާކުރިއަްށގެންދިއުަމކީ ތެރެއިން

ާޤ ނޫނުއަ ާބަލ ިއރުގަިއ ާރޫޙަށް ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާއަދި ސ ީސާބޭނުންވ ކަމެއް.

ާބަލ އިރުަގއިެވސްާ ާރޫަޙށް ާމުޅި ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމި ރޫޙްގަިއވެސް،

ާއެހެންވީމަ،ާ ާކޮށްދެންޖެހޭކަމެއް. ާކޮންމެހެން ާރައްޔިތުްނނަށް  1025އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާފައިދ ވ ގޮތަްށާ ާއެންމެ ާއޭގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާވިސްނަންޖެހޭނީ ހަމަގައިމުވެސް

ާރަ ާއެކަންކަން ާވ ނަމަ ާކުރުންކަމަށް ާބޮޑަށްާކަންކަން ާއެންމެ ާފައިދ  އްޔިތުންނަށް

ކުރެވޭނެާގޮަތކީާކޮބައިތޯާބަަލއިާއެާިވސްނުންާގެންގުޅުަމީކާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ާމ އްދ ތަުކެގާ ާބައެއް ާއ ދެ،ާމިޤ ނޫނުގެ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާއުޅޭާ ާމ ްއދ ތައް ާބައެއް ާއޮޅުންނުފިލ  ާބޭބޭފުޅުންަނށް ާަބއެއް ާއެބަާތެރޭގައި  1030ކަމަށް

ާމަޖިލިސްާ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބައެއްފަހަރު ާގުިޅެގން ާބިލ  ާމި ާއެއީ ބުނޭ.

ާ ާބަެއއް ާބަހުސްތެރޭގައި ާމި ާދަންނަވ ނަމަ ާމިސ ލަކަށް ވަނ79ާާަކުރެިވފައިވ އިރު.

ާނިސްބަތްވ ާ ާކަުއންސިލަށް ާެއ ާއެކުެލވިގެްނވަނީ ާކައުންސިްލ ާއަތޮޅު މ އްދ ގަިއ

ާއި ާހިމެނޭ ާމައްޗަށޭ.ާޕްރޮވިންސްަގއި ާމެންބަރުން ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާދ އިރ ތަކުން ދ ރީ

ާކައުންސިލަްށާ ާއަތޮޅު ާދ އިރ އަކުން ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ  1035ޕްރޮވިންސްަގއި

ާ ާއަތޮޅ3ާާުއިންތިޚ ބުކުރ ނީ ާބޭއްވޭެނގޮތ އި ާއިންތިޚ ބުތައް ާއ ދެ، މެންބަރުންނޭ.
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ާހިން ާކައުންިސލް ާޕްރޮވިންސް ާބަަޔކ އި ާއަންނ ނެ ާބައެްއާކައުންސިލަށް ގ ނެ

ާކޮންމެާ ާއެބަޮއވޭ. ާބަޔ ންކޮށްަފއި ނޑައެޅި ާކަ ާރަނގަަޅށް ާވަރަށް ޤ ނޫނުގައި

ާއޮތުމަީކާ ާކައުންސިލެއް ާޕްރޮވިންސް ާތަމްސީލުކުެރވޭޮގތަށްާއެކުލަވ ެލވޭ އަތޮޅެްއވެސް

ާހަމަެއގޮތަްށާ ާެއދޭކަމެއް. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރ ަކމެއް.  1040އަޅުަގނުޑވެސް

ާ ާދަންނަވ ނަން ާހިންގ ނެާއަޅުަގނޑު ާމިސަރަހައްދު ާމ ލެ ާހިންގ ނެ، ާމ ލެ މ ލޭގައި

ކައުންސިލެްއާެއކުލެޭވކަމަށްާަވނީވިްއޔ ާހުޅުމ ލެއ އިާއަިދާނުވަތަާމ ލޭަގއިާހިަިމެޭނާ

ާމެންބަރުންާ ާަމޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާޮގތުގަިއ ާދ އިރ ތަުކެގ އިދ ރީ

ާ ާދ އިރ ތަކުން ާހުރިހ  ާވޯުޓލެވިފަިއވ  ކައުންސިލަްށާއިންތިޚ ބުކުރުމަށްޓަކަިއ

ާއޭގެތެޭރގަިއާ ާެދކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  1045މެންބަރުން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިދ އިރ ަތކުަގއި ާއަދި ާހުޅުމ ލެއ އި ާއަިދ ާމ ލެއ އި ވިލިނިގއްޔ އި،

ާގެންގުޅެަފއިވ ާ ާޢައްޔަންކުރުމުގައި ާމެންބަރުން ާދ އިރ ަތކަށް ާއިދ ރީ ބަހ ލެވިފައިވ 

ާމިދެން ާވިސްނުމަކީ ާހިންގ އިުރގަިއާާލ މަރުކަޒީނެވިގޮތަށް ާމިސަަރޙައްދު އުސޫލުން

ާއަދިާ ާލިބޭނެގޮތަށް ާއެފަިއދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާމ ލޭގައި މިސަރަޙައްދުަގއި

ާއޮންނ ނެގޮތަްށާ ާބަހެއް ާއެމީހުންގެ ާނިންމުމުގައި ާކަންަކން ާރައްޔިތުންނަށް  1050މ ލޭގެ

ދެޭކވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާާކުރެިވގެންދ ނެާކަމެއްކަުމގަިއެވސްާއަޅުަގނޑު

ާވަީނިވއްޔ ާ ާފުރިހަމަކުރައްަްވ ކަމަށް ާއިތުރަށް ާބިލު ާިމ ާގެންޮގސްގެން ކޮމިޓީއަކަށް

ާއ ދެ،ާ ާދަންނަވަން. ާގެްނގުޅުްނ ާިވސްނުން ާކޮިމޓީގެ ާއުސޫލުން މިދެންނެވި

ާޒަމ ނުއްސުެރާ ާމިކަމަކީ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއ ކަމެއް. ާމިފަށަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެްއޗަީކާއަ ާއެނގޭ ާއޭެގން ާއޮތްކަމެއް. ާފެންނަން ާތަރ ަީޚްގަިއ  1055ޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހުވަުދއަތޮުޅާ ާނުވަތަ ާއަްއޑުއަޮތޅު ާނުވަތަ ާތިލަދުންމަތި ާބޮޑު ާނުވަތަ ތިލަދުންމަތި

ާއޮތްގޮތަްށާ ާކޮށްފައި ާމިކަންކަްނ ާތ ރީްޚގައި ާުކރީގައި ާައޅުަގނޑުމެން ކިޔަިއގެން

ާއެ ާސީދ  ާމިތަންތަނަކީ ާމުދާ ބަލ އިރުަގއި ާދަތުރުކޮށް ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިން ތަންތަނުން

ާކަްނާ ާއަތޮޅުތައް ާދިރިއުޅެފަިއވ  ާރައްޔިތުން ާއެތަންތަނުެގ ގެނެސްގެން

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާތ ރީޚުން ާެއއީ ާއެނގޭ. ާަރނގަޅަށް ާވަރަށް  1060އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދު ާތަަރއްޤީވެަފއިވ  ާއޮތްަކމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދު ާސ ބިތުވ ން ނިޭޔގަިއާރަނގަޅަށް

ާބެޭލވަރަްށާ ާކަންކަން ާތިެބގެން ާމޭޒުދޮށުަގއި ާވަގުތަްށ ާވަގުތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޚިޔ ލުާ ާމެންބަރުންގެ ާނުދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާތަނެްއގަިއ ާއޮތް ތަރައްޤީވެފައި

ާވަިކވަިކކޮށްލ ާ ާރަށްރަށް ާުނވަތަ ާބައިަބއިކޮށްލ  ާއަތޮުޅތައް ާއަެނއްކ ވެސް ތަފ ތުވެ
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ާމީ ާކަމަށްާރަށްރަށުގެ ާޮއންނަންޖެހޭނެ ާބ ރު ާކަލޭމެންގެ ާއެރަށުގައި  1065ހުންނަށް

ާމިާ ާހެދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނެއް ާމިވަރުގެ ާވިސްނައިީދގެްނ އަމިއްލައަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގެންގުުޅއްވަފ ެނަކމަށް. ާފިކުރު ާބޭފުަޅކު ާއެްއވެސް މަޖިލީހުގައި

ާަފއިާ ާަރއްޔިތުަުންނަށް ާއަތޮޅުަތކުގެ ާމީހަކީވެސް ާއަދިާކޮންމެ ދ ކޮށްދިނުމަށް

ާރައްޔިތުްނާ ާކިޔައިދިނުމަށްފަހުގައި ާމަންފ ތައް ާހުރި ާރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުތަުކގެ

ނޑުމެންނަށްާއެކަންާއިްއެޔގަިއާ  1070އަތުންާވޯުޓާހޯދަިއގެންާައއިްސާތިބިާމީހުން.ާއަުޅގަ

ާަރއްޔިތުްނާ ާއަތޮޅުަތކަށްޓަކައި ާެއއީ ާހިނގައްޖެ. ާސ ބިތުެވެގން ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ާމަސައްކަތުްނާހު ާެވގެންދިޔަ ާިއއްެޔގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިޙްތިރ މް ާލޯތްބ އި ރި

ާއުއްމީދުކުރ ގޮުތގައިާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާއެނގިަފއި. ާމިއޮީތ މިތަނުގައި

ާރޫެޙއްަގއި،ާ ާރަނގަޅު ާއަިދ ާިއއްެޔއަށްވުރެ ާމަަސއްކަތްކޮށް ާހަމަެއގޮތަށް މިއަދުވެސް

ާވޭުތވެދިޔަތަުނގަާ ާކުީރަގއި ާހުރިާއެއީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީހަކަށް ާވެިރކަންކޮށްފަިއވ   1075އި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާފެނިގެންދިޔައީ. ާަމޖިލީހުން ާމި ާިއއްެޔގައި އިޙްތިރ މް

ާމިކަންާ ާރަްއޔިުތަުންނަށްޓަކައި ާމިއީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެން އުއްމީދުކުރ ގޮތުަގއި

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގ ތުން ާރައްޔިުތންނަށް ކަންކަންާގެންގޮސްދިނުމަށް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާމިއަދު ާރޫޙްވެސް ާހުރި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ  1080ފެނިގެންދ ނެކަމުގެ

ާބިލުާ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ާއޮ ާމި ާރަނގަޭޅ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއީ ާމިއަދު. ާފ ސްކޮށްލަދެއްވުން 3ާތްގޮތަށް

ާއެގޮތަްށާ ާހުށަހަޅަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަނީިވއްޔ  ާގެންެދވޭަކމަށް ާއެްއކޮށް ކިޔުން

ާނިކުންނަާ ާދެން ާފަށައިގަީތމަ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ފ ސްކުރުމަށްފަހުގައި

ާއެކަންކަ ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙު ާމިތަނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން  1085ންާމައްސަލަތަކ އި

ާދެްއިވާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  އިޞްލ ޙުކުރުމަށް.

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާމިީއާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާައއްލ މުޢަލައިކުމް. .`ާ

ާމ ކުރީއްާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާމިއަަދކުނޫން ނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  1090ސުެރވެްސ

ާ ާއަތޮޅުތަްއ ާއެއީ ާމިއީ. ާބިލެޭކ ާއޮތް އުސޫލުްނާާލ މަރުކަޒީބޭނުންވެފައި

ާރަްއޔިތުންނ ާ ާޙައްޤުތައް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާަކނަޑއެޅި ހިންގޭނެގޮތަކަށް
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ާަރއްޔިތުންާ ާަކންތައްތައް ާއިންތިޒ މުތަެކްއާހަމަޖެއްސި،ާރަްއޔިތުންގެ ާލިބޭނެ ގ ތުން

ާއަތްމަތީާއަމިއް ާރައްޔިތުްނގެ ާބ ުރ ާއެ ާއޮތުމަކީ ާނިންމޭނެގޮތަކަށް ާކަންކަްނ ލައަްށ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާކުރުމަީކާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންކަން  1095އޮންނަގޮތަށް

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާޮއވޭާވެރިަކންާފެށިގެންާއަންނަނީާރައްޔިުތންގެާކިބައިންނޭ.ާހަމަާ

ާފެށިގެާ ާބ ރުތައްވެސް ާމިއަންނަނީާއެހެންމެ ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާއަދި ާއަންނ ނީ ން

ާޤަބޫލުކުރ ނީ.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަތްަމއްޗަށްކަމަށް ާަރއްޔިުތންގެ ާއަތުން ރައްޔިތުންެގ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމިކަންެވގެންދ ނީ. ާފ ސްކުރެވިއްިޖއްޔ  ާބިލު ާމި ާއޮތްތ ގައި ކުރިއަށް

ާކަމެއް ާލ ޒިމްކުރ  ާމައްޗަށް ާއަޅުަގނުޑމެންގެ  1100ކުރުމުގެާާޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާމުހިންމުާ ާވަރަށްގިނަ ާބިލުގައި ާމި ާޑްރ ްފޓްކުރެިވގެން ާބިލެއް މަޤްޞަދުގައި

ކަންތައްތަެކއްާހިމެނިގެންާބިލެއްގެާސިފ ގައިާއައީމަާައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިއ އިާ

ދޭތެރޭާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވެންހުރިާކަންތައްތަކެްއާ

ާބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިވަގުތަށް ާމިަވގުތުްނ ނަށް

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުރަން. ާބިލު ާމި ާޙ ސިލްވ ެނގޮތަށް  1105ކަންކަން

ާ ާޤަބޫލުކުރަން ާޕްރޮވިންސްތަކެްއާާލ މަރުކަޒީއަޅުަގނުޑވެސް ާހިންގ ިއރު އުސޫލުން

ާތަނަވަސް ާމަގު ާލިބޭނޭ ާފަންޑު ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާރައްޔިތުންެގާހެދިގެން ެވގެން

ާިމކަންާ ާމިގޮތަށް ާފޯރުކޮށްެދވޭނީ ާރައްޔިތުންނަށް ާައވަހަްށ ާއެންމެ ޙައްޤުތައް

ާލިބޭނެާ ާއެތަންތަނަށް ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާހިންގަން ާއެތަންތަން ާއެކަންކަން ނަޑއެޅި ކަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤ އިމްކުެރިވގެންކަމަށް.  1110ވަސީލަތްތައް

ާހަ ާވަސީލަެތއްނެތިާޕްރޮވިންސްތަެކއް ާއެއްވެސް ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާއެތަނަށް ދައިގެން

ާޙ ލަތުާ ާމިހ ރަށްވުރެ ާދޫކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏ  ާހިންގަން އެތަންތަން

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާައދި ނުޑާޝަްއކެއްުނކުރަން. ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭ ބޮޑުެވގެންދ ނެކަމ 

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާފެނޭ 13ާާއެބަ ާމ އްދ އ އި ާމ އްދ އ އ14ާިވަނަ މިހެންހުރިާާވަނަ

ާއަމިއްލައަށްާ ާލޯނު ާބަލ ލ އިރުަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފެނޭ ާއެބަ  1115މ އްދ ތަކުން

ޒިންމ ވ ގޮތަށްާނޫންނަމަާޒިންމ ާނުވ ގޮތަށްާނަމަެވސްާމިދެންނެވިާކައުްނސިލްތަކަށްާ

ާލޯނުާ ާއެ ާއެެހންނަމަވެސް، ާއެބައޮތް. ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މުތަކެްއ ާނެގޭނެ ލޯނު

ާސަ ާދިވެހި ާކޮންާއަދ ކުރ ނީ ާއުފުލުމީ ާިޒންމ  ާއެތަނުގެ ާނޫންނަމަ ރުކ ުރންތޯ

ާީމެގާ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާަދއްކ ނީ. ާލޯނު ާއެ ާކޮންތ ކުންކަމެްއ ބައެއްކަެމއް

ާބަޔަުކާ ާލޯނުާނަގ  ާީމގެ ާއެނގޭ ނޑަށް ާބޭނުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ  1120ތަފްސީލެއް
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ނަގ ާލޯނުާނޫންނަމަާާއޭގެާލޯުނގެާޒިންމ ވ ންޖެހޭނެަކން.ާއަދިާއެާޕްރޮވިންސްތަކަށްާ

ހުންނަާފައިސ ާއެހެންާޕްރޮވިންސްތަކަށްވެސްާދެވިދ ނެކަމަްށާއަނބުރ ާދައްކ ގޮތަށް.ާ

ާއޮންަނާ ާކުރިއަްށ ާއެހެންީވމަ، ާއެބަހުރި. ާމީަގއި ާކަންަތއްތަެކއް ާރަނގަޅު މިކަހަލަ

ާމިފަދަާ ާމިންވަރެއްތޯ ާކިހ  ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެިހ ާބަޖެޓުން، އަހަރެްއގެ

ާއެމީހުންާޕްރޮވިން ާނިމުމަށްފަހުގައި ާހަދ  ާމިކަން ާމީގެފަހުން ާދެްނ ާދޭނީ.  1125ސްތަކަށް

ާސަރުކ ރުްނާ ާގެންދ ނީ. ާހިންގަމުން ާއެތަންތަން ާހޯދައިެގންތޯ ާއ މްދަނީެއއް އަމިއްލަ

ާއެނގެންޖެހޭކަމެއް.ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއަޅ ނުލ ނީތޯ. ާވަރަކަށް އެްއވެސް

ާތި ާތަފްސީުލކޮށް ާމިހ  ނޑުމެންގެާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިދަްއކަނީ ާމިވ ހަަކ ލަކޮށް

ާމިކަމުެގާ ާޤ ނޫނަކަށްވ ތީެވ. ާހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިސްބަތްކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް

ާފޯރުކޮށްދޭން.ާ ާަރއްޔިުތންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެަބޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1130މަޢުލޫމ ތު

ާަކއުްނސިލެއް ާސިޓީ ާއެބައޮތް ާމީގައި ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ހެދޭގޮްތވެސްާާއ ދެ،

ާ ާއ ބ ދީގެ ާސިޓ95000ާާީއެބައޮތް. ާތަންތަނަކީ ާޮއންނަ ާއ ބ ީދއެއް ާމަތީ ވުރެ

ާގޮުތގަިއާ ާަކއުްނސިލްތަކެްއގެ ާސިޓީ ާއެބައޮތް. ނޑަެއޅިފައި ާކަ ކައުންސިލްކަމަށް

ާއިތުރުާ ާޕްރޮވިންްސތަކަށްވުރެ ާއ ބ ދުކުރެވިއްެޖކަމަށްވަންޏ  ތަންތަން

ާކުރިއެރު ާއިތުުރ ާއަދިާފެސިލިޓީސްތަކެއް، ާއެބަދޭ. ާިލބިގެން ާއެތަނަށް  1135ންތަެކއް

ާއެބަދޭ.ާ ާައއިްސގެން ާބަދަލުތަެކއް ާނަންތަކަށްވެސް ާބޭފުޅުންެގ ާހުންނަ އެތ ަގއި

ާ"މޭރު".ާ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބަހުރި. ާނަންނަންވެސް ާަކހަލަ ާބިރުގަންނަ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޤައުމުތަކުން ާބޮޑެތި ާދުނިޔޭަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަޑުިއޭވާާމިއީ

ާހުޅުވިަފއި.ާ ާދުނިޔެއަށް ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ނަންނަން.

ާދުނިޔޭަގިއާ ާއެހެންވީމަ، ާމިއޮތީ. ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި  1140އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަނެއްަބިއާ ާކުރ ނަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާަބއެްއ ކަންތައްތަްއކުރ ގޮތަށް

ނޑު ާައޅުގަ ާކުރ ނެކަެމއްނެތް ާވިސްނުންާކަންތައް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާެއއީ މެންނެއް.

ާކަންތައްަތކަްށާ ާރަނގަޅު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާހުރިގޮތް. މިއަދު

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާކަންަތްއތަކުން ާރަނގަޅު ާއަހުލުވެރިވ ން. ާއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާބިލެއް ާިމފަދަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއހެންވީމަ، ާއެބަ. ާނަގަންޖެހޭ  1145ފ ސްކޮށްާާފައިދ 

ާރައްޔިތުންނަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލ އިރު ާމި ާރައްޔިތުންަނށް ދޫކޮށްލ އިރުަގއި

ާދޭންޖެހޭ.ާ ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޔަޤީންކަމެއް. ާދެންޖެހޭ އެބަ

ާގެރެންޓީކޮށްދޭންޖެހޭާ ާއެބަޖެޭހ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނެއް
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ާއެމީ ާޙައްޤުަތއް ނޑުމެންގެާއެމީހުންގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާފޯރުކޮށްދޭނެކަން. ުހންނަށް

 1150ޙ ލަތުާހުރީާކިހިނެއްތޯ.ާބޭސްފަރުވ ގެާއަުޅަގނޑުމެންގެާކިިހނެއްތޯާހުރީ.ާއަދިާހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާއެހެންާއަސ ސީާޙައްޤުތައްާކިހިނެއްތޯާހުީރ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާތ.އަތޮޅުަު،ާއަޅުާ ާހުރީ. ާމިންވަރަށް ާތ.އަޮތޅު،ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާނިސްބަތްވ  ނޑު ގަ

ާ ާދ އިރ ަގއި ާވިލުފުށީ ުަ ާތަމްސީލުކުރ  ާމި 4ާާއަޅުަގނޑު ާފުރިގެންގޮސް 5ާއަަހރު

ާ ާއަހަރުން ާއަދިވެްސ2ާާވަނަ ާމިއޮތީ. ާކައިިރެވފައި ާއަޅަން ާހަމައަށް ާއަހަރ  ވަނަ

ާއެތިބީ.ާއެމީހުންާ ާބޯހިޔ ވަހިކަންާނެތިފައި ާއެތިބީ ާޙ ލުަގއިޖެހުނުާމީހުން  1155ސުނ މީގައި

ރިއުޅޭާޙ ލުާބައްލަވ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސްާއަމިއްލަާދަތުރުފުޅެއްަގއިާަވޑަިއގަތަްސާދި

ާޔަޤީނުންވެްސާ ާހަމަ ާޮއޅުންފިލ ނެ. ނޑުމެންނަށްވުރެ ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް މ 

ާރައީސަކަްށވ ީތާ ާޢިއްޒަްތތެރި ާވ ހަަކއެްއ ާކިތަންމެ ާނުދަްއކ  އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާއެހެން ާދައްަކވ ނެ. ާއެރަްއޔިތުން ާޙ ލުަގޭއާއެވ ހަކަ ާމިހ ވެސް ާމިދެންނެވީ ވީމަ،

ާސުނ މީއަށްފަހުަގއިާ ާމިދެންނެވި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާދިރިއުޅެނީ. ާއެތ ަގއި  1160އެމީހުން

ާއިންތިޒ މުތަކެްއާ ާލިބޭނެ ާފެން ާސ ފު ާއެތަންަތނުން ާލޮނުވެ ރަށްރަށް

ާމިކަހަލަާ ާމިއުޅެނީ ާދަންނަަވން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ހަމަޖެހިފައެއްނެތް.

ާރަްއޔިތުންނަށްާާރުކަޒީލ މަ ާކަންތައްތަކެއް ާމިހުރިހ  ާިބލަކުން އުސޫލަކުން

ާއަިދާ ާަޤބޫލެއްނުކުރަން ނެޑއް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ލިބިގެންދ ނެކަމަށް.

ާހުރިހ ާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާފ ސްކޮށްލެވުމަކުންެނއް ާޤ ނޫނެްއ  1165އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާލިބެމުން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާަޙއްޤުތަެކއް ާައޅުަގނޑުމެްނާއަސ ސީ ާމިއީ ދ ނެއެކޭ.

ާއަިދާ ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭެނގޮތަށް ާޙައްޤުަތއް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާވިސްނ  ވަރަށްބޮޑަށް

ާމިކަންކަންާ ާިޚދުމަތ އި ާއަގ އި ާތަކެތީގެ ާއަތްފޯރ ހިސ ބަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެބަާ ާބައެއްފަހަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިޔ ލީމަ ާބިލު ާމި ާއެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއީާާވިސްނޭ ާއަތުން. ާަރއްޔިތުން ާނަގ ގޮތަށް ާފައިސ  ާކަމަކުން  1170ހުރިހ 

ާބިރުވެރިކެމެއް.ާ ާއޮތް ާމައްޗަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބިރުވެރިކަެމްއ. އަޅުަގނޑުމެން

ާއަދިާ ާނަަގިއގެން. ާއަގެއް ާބުނ ގޮތުން ާބިލު ާމި ާމިެއޅެނީ ާފަޅުގައިވެސް ދޯނިފަހަރު

ާމި ާޚިދުމަތެއްވެސް ާކޮންމެ ާއަސ ސީ ާނަަގއިގެން.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަެގއް ލިބެނީ

ާއެޓަރީނާ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާތަފްސީލުތަކެއް ާޑީެޓއިލްސް،ާމީގެ އެހެންވީމަ،ާމީގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާދެއްވ ނެހެން. ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާތ ނގައި ާއޮތް ާކުރިއަށް  1175ޖެނެރަލް

ާމިކަންާ ާވިދ ޅުވިހެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭރު ާމިދައްކަނީކީ މިވ ހަކަ
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ނޑުާމިހިރީާތައްޔ ރަށް.ާއަދިާމޫސަާނު ކުރުމުގެާރޫޙްގަެއއްނޫން.ާމިކަންކުރަންާއަުޅގަ

ާމިއަށްާ ާވޯޓު ާއަޅުަގނޑުގެ ާބޭނުންވަނީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ،

ާމަޝްވަރ ކޮްށގެންާ ާބޭރުގައިެވސް ާމަޖިލީހުން ާިމ ހޯދަންކަމަށްވެއްޖިއްޔ 

ާރައްޔިތު ާޙައްޤު ާރައްޔިތުންެގ ާބިލުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމި ާހޯދަދިނުމަށްޓަކައި  1180ންނަށް

ާމަޤްޞަދެްއާ ާވަކި ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާމިހުީރާވޯޓުދޭން.ާމިއީ ނޑު ާއަުޅގަ ފ ސްކުރަން

މީގެންާހ ސިލްވެދ ނެތީެވާނޫންނަމަާވަކިާަބއަކަްށާރީތިާނަމެއްާލިބިދ ނެތީވެާއެހެްނާ

ާރައްޔިތުންގެ ާމިއީ ާކަމެއްނޫން. ާހުރަސްއަޅަްނޖެހޭވަރު ާމިކަމަށް އަތްމަްއޗަށްާާބަޔަކު

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިކަްނ ާދ އިުރގައި ާރަނގަުޅގޮެތއްވ ން ރައްޔިތުންނަށް

ާމިއަށްވުރެާ ާބިލު ާމި ާވިސްނ ލަންޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން  1185ކުރެވެންޖެހޭނެ.

ާދަންަނވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާެނގެންޖެހޭ ާއެބަ ާތެރެއިން ާމަޖިލިްސ ފުރިހަމަކުރ އިރުގައި

ާކޮމިޓީާ ާދ އިމީ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާތިއްަބވ  ާގިަނ77ާާތަކުަގއި މެންބަރުންނަށްވުރެ

ާމިހ ރުާ ާފެނޭ. ާއަުޅަގނޑަށް ާނަގަން ާކޮމިޓީެއއް ާއެކުެލވޭ ާމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ާއެނގޭާ ާއެބަ ާއަުޅަގނޑަށް ާމިދަނީ. ާނެގިގެން ާކޮމިޓީތައް މަޖިލީހުގައި

ާފުރުޞަތުތަކެއްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއ  ާތެރެއިން ާޕ ޓީތަުކެގ  1190އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ާބުރަކަށްގޮްސގެންާލި ާެދވަނަ ާޭއގެ ާކުރިމަތިލައިގެން ާބަަޔުކ ާވަރަށްގިނަ ބިގެން

ާިމއަދުާ ާއޭގެތެޭރގައި ާހޯދަިއގެން. ާެވރިކަންވެސް ާމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރިއަްށވެސްާ ާއަދި ާޤަބޫލުނުރިޔަސްވެްސ ާއިންތިހ ދެްއަކމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާމިތިބީ ާައއިސް ާވެިރކަމަށް ާތެެރއިން ާހިަިމެނޭާއިއްތިހ ދެްއގެ ާއިއްތިހ ދުަގއި ާއެ .

ާތަމްސީލުނުކުރާ  ާތެރެއިން ާއިއްތިހ ދުގެ ާހިމެނޭ ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގައި ާއަދި  1195ޕ ޓީތަކ އި

ާެނގިގެްނާ ާކޮމިޓީއެއް ާމި ާހިމެނިގެން ާއެބޭފުޅުންވެސް ާތިބެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ޕ ޓީތައް

ާތަމް ާޕ ޓީތައް ާގޮތުަގއ ިއ ާމެންބަރުންގެ ާއިްނޑިޕެންެޑންޓް ާކޮމިޓީަގއި ސީލުކުރ ާއަދި

ާއިތުރުންެވސްާ ާއޭގެ ާއަިދ ާހެިދގެން ާކޮމިޓީއެއް ާތަމްސީލުކުރެވޭގޮަތށް މެންބަރުން

ާއަސ ސީާ ާއެންމެ ާރަްއޔިތުްނގެ ާޝުޢޫރު، ާރައްިޔތުންގެ ާހިމަނައިގެން މީހުން

ާދިރިއުޅެމުންދ ާ ާރ އްޖެެތރޭގައި ާކައިީރގައި ާރައްޔިތުން ާދެނެގަންނަ،  1200ޙިދުމަތްތައް

ާތިާ ާއެބަ ާބޭފުޅުްނވެސް ާހިމެނޭާބައެއް ާބޭފުޅުން ާެއަކހަލަ ާއެހެންވީަމ، ާމިތ . އްބެވި

ާމިކަްނާ ާދިރ ސ ކޮށް ާީމތި ާއިތުރަށް ާެއކޮމިޓީން ާނެިގގެން ާކޮމިޓީެއއް ކަހަލަގޮތަކަށް

ާކޮމިޓީންާ ާއަނބުރ  ާއަުލން ާއިތުރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ރަނގަޅުކޮްށގެން

ާކަން ާމިދެންނެވި ާގެންނައިރުަގއި ާފްލޯރއަށް ާމި ތައްތަކަްށާނިމިގެން
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ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާއަޅުަގނޑު  1205ރިޢ ޔަތްކުރެޭވވަރުާބޭފުޅުންާމިާކޮމިޓީތަކަށްާނެގުމަކީާިމއީ

ާނެގޭާ ާމިތަނުން ާމިހ ރު ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެން ާޮގވ ލ ކަެމއް. އެދި

ާމިތަނުަގއިާ ާބޭފުުޅންކޮޅެއް ާނިސްބަްތވ  ާއ ިއލ އަކަށް ާވަކި ާމި ކޮމިޓީތަކަކީ

ާގިނަފަހަރުާކޮމިޓީާމިނެންގެވެނީ.ާނޫންނަމަާތިއްބަވ ީތވެާއެބޭފުޅުންާހި ތަށްއަރ ގޮތަށް

ާމިތ ގައިާ ާމިހ ރު ާނޫންނަމަ ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހަމަާ ާދެޕ ޓީއަށް ާއެ ާކަމަށްވ ތީވެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަދި ާޑީ.އ ރު.ޕީއ ިއ ާއޮތީ  1210މެޖޯރިޓީ

ާއަކަހަލަ ާެއކަހަލަގޮތަކަށް ާއެޭޅގޮތަށް ާބައި ނޑުމެންނަށްާާއެޅޭތަށް، ާއަޅުގަ ގޮތަަކށް

ާއޮްތާ ާކުރިއަށް ާއެހެންވީމަ، ާނެގެމުންދ ތަން. ާކޮމިޓީތައް ާމިތ  ާމިދަނީ ފެނިގެން

ތ ނގައިާެނގޭާކޮމިޓީތަްއ،ާައމުދުންާމިކަހަލަާރައްޔިތުންނ ާގުޅުންހުރިާކަންތައްަތއްާ

ނޑަށްާހީވަނީާރަްއޔިތުންގެާަބިއވެރިުވންާބޮޑުގޮަތކަށް މިފަދަާާނިންމ ލ އިރުގައިާއަުޅގަ

ާއެއީާ ާނިންމުމަކީ ާބޭނުންވ ގޮަތށް ާރައްޔިތުން ާމިކަްނކަން ާނަަގއިގެން  1215ކޮމިޓީތައް

ާފައިދ ހުރިާ ާއެންމެ ާރައްޔިތުންނަްށ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށ އި

ާގޮތްކަން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުްސވަގުުތކޮޅ 30ާާންބަރު. ިމނެޓްގެ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިްއަޒތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާއ ދެވިފައި. ާމިވަނީ ާމިހ ރު  1220ހަމައަށް

ގެާކުރިންާފުރަތަމަާފުރުޞަތަށްާއިދ ރީމޭޒުަގއ77175ާާިހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަންާ

ާމިއަދުގެ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޭރުން ާއެެދން. މަސަްއކަތްާާރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްވުން

ާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާފަސޭހަވ ނެ. ާކުރިއަްށގެންދިުއމަށް މިނެޓްެގ30ާާއިންތިޒ މުކޮށް

ާހުސްވަތުކޮަޅކަށްާބްރޭކްާއަުރަވން.

ާ1225 

ާާށ77:07ާްނ70:30ާާްއިންޓަވަލްާ

ާ

ާކުިރއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑ ުލމަށްފަހު ާމެދުކަ ށްާހުސްވަގުުތކޮޅަށް

ގެންދަންފަށަން.ާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރ77175ާާި ާހުރިހ  ާއެދިވަޑަިއގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާކުރިން  1230ގެ

ާ ާކުރެއްވުމަށް. ާނަންނޯޓު ާމޭޒުަގއި ާއިދ ރީ ާޤައުމ77100ާާީމެންބަރުންވެސް ަގއި

ާބައްދަ ާކޮމިީޓގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާތަރައްޤީގެ ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ާފެށޭނެ. ުލވުމެއް
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ާމިހ ރުާ ާއަުރަވން.ާއަޅުަގނޑު ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާައުޅގަ ާއެކަން މެންބަރުނަށްވެސް

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.ާ

ާ1235 

ާޢިްއަޒތްތެާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދ އިރ ތަްއާ`ާޝުކުިރއްޔ  ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާރި

ާމަތިންާާލ މަރުކަޒީާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާވ ގޮތުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއ ދެ، ާހިންުގން. އުސޫލުން

ާބަލައިގަނެާ ާމަޖިލީހަށް ާކުރުމަށްފަހު ާބަހުްސ ާުކރީގައި ާމަޖިލީހުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި

ގޮސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަުލންާސަރުކ ރުންާމިބިލުާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލިސްާއުވިާ

 1240މަޖީލީހުގެާމިހ ާޅަފަތުގައިާހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައިާިމއަދުގެާސަރުކ ރަށް،ާދައުލަުތެގާ

ާލ މަރިަކޒީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާނ އިބަށް ބަންޑ ރަ

ާހިންގުމަ ާރަށްރަށް ާނުވަތަ ާހިންުގމަކީ ާއަތޮޅުަތއް ާވަރަްށާއުސޫލުން ާއެއީ ކީ

ާބޭނުންވިގޮތެއް.ާ ާރަްއިޔތުން ާހުވަފެނެއް. ާދެކެމުންއައި ާރަްއޔިތުން ކުރީއްސުރެ

ާައޑަކުްނާ ާއެްއ ާމަޖިލީހުގައި ާދިޔައިުރަގއި ާުކރެވެމުން ާިއސްލ ޙު ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާޮގނޑިބަީރގަިއާ ާކުރީ ާގެންނަން ާހަދ ނަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާވ ހަކަެއއް.  1245ދެއްކި

ާކުީރގެ ާވަހީދުއްދީންާާއިންނަަވއިގެން ާޮއނަރަބަލް ާއެޓޯލްސް ާއޮފް މިިނސްޓަރ

ާވ ހަަކާ ާދެއްކި ާމުޚ ތަބުކޮށް ާބޭފުަުންނ  ާވަޒީރު ާތިބި ނޑިބަރީަގއި ާގޮ ާކުރީ އެދުވަހު

ާުވޒ ރ ާ ާއެމަނިކުފ ނު ާއަދި ާހުންނ ނެ. ާފެންނަން ާމިައދު ާޔައުމިްއޔ އިން މަޖިލީހުގެ

ާަވޑައިާ ާވަިކވެ ާވުޒ ރ އިން ާއެމަނިކުފ ނު ާއަދި ާނުވަަތާދޫކުރައްވ  ގަންނަވަން

ާެއްއާ ާއެންމެބޮޑު ާޖެހުނު ާބަދަލުކުަރއްވަްނ ާވުޒ ރ އަކަށް ާއެހެން  1250ވަކިކުަރްއވަން

ާ ާރ އްޭޖގަިއ ާރަށްތަްއާާލ މަރުކަޒީމައްސަލައްީކ، ާހިންގުން، ާއަތޮޅުަތްއ ުއސޫލުން

ާކުރިާ ާއުފެއްދުމަށް ާޤ ނޫނަކުން ާއިންތިޚ ބު ާކައުންސިްލތައް ާނުވަތަ ހިންގުން

ާއޭރު ާއެކަމާ ާމަސައްކަތުން ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި ާހިންގަވަން ސަރުކ ރު

ާއަޑިންާ ާއެންމެ ާިހތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާމިއަދު ނުކުޅެދިގެން.

 1255އުސޫލުްނާާލ މަރުކަޒީޝުކުރުވެިރވަން.ާޝުކުރުާދަްނނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ

ާވެ ާަރއްޔިުތންގެ ާގ ތުން ާރައްޔިތުންނ އި ާހިންގަންޖެހެނީ ާކުރުން.ާއަތޮޅުތަްއ ިރކަން

ާކުރ ާ ާވެރިކަން ާރަްއޔިތުންގެ ާލިޔެފައި ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބައޮތް ޤ ނޫނުއަސ ސިަގއި

ވ ހަކަ.ާއެންމެާބ ރުގަދަާއެއްަފރ ތަކީާރައްޔިތުން.ާރައްޔިތުްނގެާވެރިކަންާރަްއޔިތުންާ

ާ ާހިންގުންާާލ މަރުކަޒީކުރުމަށްޓަކައި ާރަށްތައް ާހިންގުން ާއަތޮޅުތައް ުއސޫލުން

ާވަގުުތާމިއޮންނަ ާމިއަުދގެ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ،  1260ނީ.
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ާައޅުަގނޑުާ ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާނަމަވެސް ދިގުކޮްށގެން

ާއަތޮޅުަތކުންާ ާބަލ ލ އިރުަގއި ާމ އްދ ތަކަށް ާއެިކއެކި ާމިބިުލެގ ާއ ދެ، ތ އީދުކުރަން.

ާއުފުލުމ އިާދަުއވ ާާނުވަތަާރަށުާކައުންސިލްަތކުންާވަކި ާޮއވެގެންާަދއުވ  ިސއްަކއެއް

ާބިންބިމާ  ާކުރުމ އި ާމިލްކު ާމުދ  ާހޯދުމ އި ާފައިސ  ާނެގުމ އި ާލޯނު ާއަދި ލިބުމ އި

ާއޮްތކަމެއް.ާ ާމިބިލުގައި ާއެއީ ާހޯދުމަކީ ާފަިއސ  ާހޯދައިގެން ާބ ވަތްތައް  1265ފަރ އި،ާމިފަދަ

ާރައީ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާެއއީ. ާރޫަޙކީވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެހެންާއަދި ސް،

ާސަލ ންޖެހުމުގެާ ާޒަމ ުނއްސުރެ ާކުރީ ާސަބަބަީކ، ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ އެކަންވ ންޖެހޭ

ާރަށުގަިއާ ާއ ދަވެފަިއ. ާސަޤ ފަތެއްގޮތުަގއި ާމިއޮތީ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއޮތީ ސަޤ ފަތެއް

ާލިޔަންޖެހެނީ.ާ ާސިޓީއެއް ާއޮފީހަށް ާއަތޮޅު ާފުރަތަމަ ާޖެހިއްހެނަމަ ކަމެއްކުރަން

ާއެޓޯލް ާރީޖަނަލްާއެއަށްފަހު ާނޮދަން ާއެހުްނނަ ާއެޓޯލްސްަގއި ާނުވަތަ ާދެން  1270ްސއަށް

ާކަެމއްާ ާމެދުވެރުކޮށްގެން ާސެކްޝަނެއް ާރީޖަނަލް ާސަދަްނ ާނުވަތަ ސެކްޝަން

ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާއޮންނ ނީ. ާވެފައި ާދުަވސްތަކެއް ާވަރަްށގިނަ ކުރެޭވއިރުަގއި

ާ ާމިއަުދ ާތެެރއިން ާާލ މަރުކަޒިތަރަޙައިގެ ާމިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާުއސޫލުން

ާކަންަތއްތަްއާ ާިހންގުމުގެ ާކަން ާރަށްތަުކގައި ާބަލ ލ އިރުަގއި ާބިލަށް ާދެކެވޭ މިވ ހަކަ

ާކައުންސިލް.ާ ާއިްނތިޚ ބުކުރ  ާަރއްޔިތުން ާރަްއޔިތުން.ާއެއީ ާބަޔަކީ ާނިންމ   1275އެކަށަައޅ 

ާކިތަްއާ ާކ.އަތޮުޅގެ ާަކއިރީަގިއވ  ާފުރަމ ލެއ އި ާމި ާހިނގ  ާބަލ ލަމ  އަޅުަގނޑުމެން

ާކިހ ވަަރކަށްތޯާރި ާފައިސ  ާލިބޭ ާއެިރޒޯޓުތަުކގަިއ ާއަދި ާދީފަިއވަނީ. ާުކއްޔަށް ޒޯޓްތޯ

އެއަށްަޓކައިާމިންވަރުާކުރެިވެގންދަނީ.ާރ އްޖޭގެާކަންކޮޅުަތކުެގާމުއްސަނދިކަންާލިބޭާ

ާކަންތައްތަްއާ ާގިނަ ާއޮންނަނީ، ާބަރޯސ ވެފައި ާޖަމ ވެ ާފައިސ އެއްހެން ހުރިހ 

ާުފރަ ާމިއޮންނަނީ ާއ ދެ،ާބަރޯސ ވެފައި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ  1280މ ލެއަށްކަމަށް

ާއަތޮޅެްއެގާ ާނުވަތަ ާޕްރޮވިންސްގެގޮުތަގއި ާދިޔައިމ  ާފ ސްވެގެން ާބިލު ާމި މިގޮތަށް

ގޮތުަގއިާނުވަތަާޕްރޮވިންސްާަކއުންސިލެްއގެާގޮުތގައިާރަްއޔިުތންނަށްާބ ރުާލިބިގެންާ

ދ އ އިާމަންފ ާވ ނެގޮތަކަްށާކަންތައްތައްާކުރީމ ާވަރަށްާައވަހަށްާރައްޔިތުންނަށްާފައި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާިހގަިއގަްނނ ނެކަމަށް ާތަރައްޤީތައް ާމުއްސަނިދވެެގން އެދ އިރ ތަްއ

ާބަނދަރެއްާނިލަންދޫގެާ ާަރީއސް،ާމިސ ލަކަށްާނިލަންދޫގެ  1285ޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާެއކަންާ ާނުވ ގޮތަށް ާބޭނުން ާރައްޔިތުން ާނިލަންދޫ ާނުވަަތ ާުނގުޅި ރައްޔިތުންނ އި

ާކުރަ ާމިހ ރު ާބަނދަރު ާނިލަންދޫގެ ާެއކަންދ ނީ. ާވަރަށްދެރަގޮތަކަށް ކުންފުނ7ާާިންޏ 

ާފައިސ އިންާ ާހެދޭ ާބަނދަރު ާދެ ާޙަވ ލުކޮށްގެން ާކުްނފުންޏ  ާއަެނއް ބަނގުރޫޓްެވގެން
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ާޙ ލަތެއްގައި.ާ ާދެރަ ާވަރަށް ާއޮތީ ާބަނދަރު ާމ މެންދޫގެ ާއެދަނީ. ާހެދިގެން މިއަދު

ާބަނދަ ާމ މެންދޫގެ ާމިއަދަށް ާމ މެންދޫގެާމިއަދުން ާހަދަންޖެހިފައި. ާއެއޮތީ  1290ރު

ރައްޔިތުންނަށްާެއގެންޖެހޭނީާމިއަދުާމ މެންދޫއަށްާމުހިންމުވަނީާބަނދަރެއްތޯާނުވަަތާ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާދ ންދޫގެ ާއ ދެ، ާކަންކަން. ާއެހެން ާއެނޫްނ ާނުވަތަ ނަރުދ މައެއްތޯ.

ާހިއްކުންތޯ. ާބިން ާދ ންދޫ ާމުިހންމުވަނީ ާމިއަދު ާދ ންދޫއަށް ާތިއްަބވ ާާއެގޭނީ މ ލޭގައި

ާެއކަްނާ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާބޭފުޅުން ާިތއްަބވ  ާއޮނިަގނުޑގައި ާސަރުކ ރުގެ ނޫނީ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާގ ތުން ާަރއްޔިތުންނ ިއ ާއެނގޭނީ ާަރއްޔިތުްނނަށް ާނުވ ނެ.  1295ކުރެިވގެން

ާނުވަތަާ ާކައުންސިލްތަކުން ާއ ދެ، ާމިއޮތީ. ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާކުރަން. ވެރިކަން

ާކައުން ާބަނދަރުތަކ އިާއަތޮޅު ާނިންމ ނީ ާކައުންސިލްތަކުން ާރަށު ާނުަވތަ ސިލްަތކުން

ާޕްރޮގްރ މްތަްއވެްސާ ާއެެހން ާއެނޫން ާއަދި ާފެނ ިއ ާނަރުދަމ އ އި ާއެނޫްނވެސް އަދި

ާތަރައްީޤވ ނީާ ާއެންމެ ާއަތޮެޅއް ާނުވަަތ ާރަށެއް ާހިންގަން. ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ާގޮތެއް ާނިންމ  ާެއކައުްނސިލަކުން ާއަދި ާއެންމެާކޮންގޮތަކަށްތޯ. ާމެނުވީ ާމަތިން  1300ގެ

ާނުނެގޭނެ.ާ ާަކުއންސިލަކަށް ާނުވަތަ ާޕްރޮވިންސަކަްށވެސް ާއެ ާފޮއްެޗއްެވސް ފައިސ 

ާމުިޅާ ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ނީ. ާެއކަން ާަކއުންސިލުން ާއިންތިޚ ބުކުރ  ރައްޔިތުން

މިބިލަށްާބަލ ލ އިރުގައިާމިބިލުާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާފ ސްކުރަންޖެހޭާއަދިާ

ާހިގައްޖެ.ާޤ ނޫ ާފަހަނަޅ  ާމިހ ރު ާމުއްދަތުވެސް ާއޮްތ ނުއަސ ސީަގއި

ާހަދާ  ާމަޖިލީހުން ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާމިއޮންނަނީ، ާލިޔެަފިއ  1305ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ޤ ނޫނެއްގެާމަތިންނޭާމިކަންާކުރަންވ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާޮބލުގައިާމިކަންާއެޅިފަިއާ

ާބޭނުންވަނީ،ާމިާ ާދަްނނަވ ލަން ާމިޤ ނޫނުެގާމިއޮތީ.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑު ާއަދި ގަވ ިއދުގެ

ާއ ދެ،95ާާ ާ'ނުކުޅޭދޭ'، ާއެަބއޮްތ ާޖުމްލައެއް ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު. ާއޮންނ ނީ ނޑިފައި ާކެ ާއެބައި ާނުކުޅެދޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާބޭނުންވ .ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާމިދަނީ ާލިޔަުމން ާއެއްެޗއްަގިއވެސް  1310ހުރިހ 

ާއި ނޑުާއެތަންކޮޅު ާއަުޅގަ ާޔަީޤންކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާކޮށްެލވޭނެކަމަށް ސްލ ޙު

ާމުއްސަނިދާ ާއަތޮޅުތައް ާމިއޮތްގޮތުން ާމިއަދު ާެއއްކަަމކީ،ާމިބިލު ާއުފ ވ  އެންމެބޮޑަށް

ާމިާ ާއ ދެ، ާރަްއޔިުތންނަށް ާމުްއސަނދިކުރުމުގަިއ ާރަށްތަްއ ކުރުމުގަިއ

ާބ ރެާ ާވަރަށްބޮޑު ާހިންގުމުގެ ާމިކަންތަްއ ާއެަބއޮތް.ާޕްރޮވިންސްތަކ އި ާލިބިދީފައި ްއ

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާދަްއކަންޖެހޭ. ާމިބިލުަގއި ާވ ަހކަތައް ާވަރަށްގިނަ  1315އެހެންވީމ ،

ާފ ސްކުރުމަށްާ ާމިބިލު ާމިއަދަްށ ާމިއަދުން ާކުރުޮކށްލައްވ ފައި ާަވގުތު އަޅުަގނުޑވެސް
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ނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލ  ނީާހުށަހެޅުއްވިފަރ ތްތަކަށްާއެބޭފުުޅންނަށްާތ ޢުރީފްކޮށްާއަޅުގަ

ނޑުާތ އީދުކުރަމުން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއެވ ހަކަފުޅުަތކަށްާއަުޅގަ

ާ

ާމިއަރުވަނީ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  1320ޝުކުރިއްޔ 

ާކުރިްނާ ާއެރުވުުމގެ ާފުރުޞަތު ާލަތީފަށް. ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދެކުނުދ އިރ ގެ ހިތަދޫ

ކޮމިޓީެއއ9ާާްަގއ77100ާާިޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާަސމ ލުކަމަށްާދަންނަވަލަން.ާޢިއް

ފެށިގެންާމިދަނީ.ާޤައުމީާތަަރްއަްޤީާކޮމިތީއ އިާމ ލިްއޔަތުާކޮިމޓީ.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާ

ާ ާރޫމް ާކޮމިޓީ ާމެންބަރުންގ7ާާެއޮންނ ނީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަމަ ާއަިދ ާދެން ގައި.

ާ ާދަންނަވ ލަން. ާފުރުޞަތަށ77175ާާްސަމ ލުކަމަށް ާފުރަތަމަ ާކުރިން  1325ގެ

ާކުރެްއވުމަށް.ާ ާނޯޓު ާަނން ާމެންބަރުންވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  އެދިަވޑަިއގަންނަވ 

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަުރަވނީ،ާހިތަދޫާދެކުނުދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.ާ

ާ

ާޢަާހިތަދޫާދެކުުނދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރަީއސް.ާއައްސަލ މް ާަވރަޙްމަތު`ާޢިއްޒަތްތެަެރި ާވަބަރަކ ތޫ.ާهللاާލައިކުމް

ާާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާބިލެއްާާލ މަރުކަޒީާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިންގުމ ބެހޭ  1330އުސޫލުްނ

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާައދ ކުރަން. ާޝުކުރު ާވަރަށްޮބޑަށް ާއަުޅަގނޑު ާފޮނުއްވީތީ ސަރުކ ރުން

ާމުހިން ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރަށްރަށަށްާމިބިލަކީ ާއަދި ާއަތޮޅުތައް ާބިލެއް. މު

ާދަންނަވ ނީ.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެކޭ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާތަރައްީޤއަށްޓަަކިއ އެރަށްރަށުގެ

ާ ާދ އިރ ަތްއ921ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާވަނީ ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާމަތިާލ މަރުކަޒީ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ގޮތުެގ ާހިންގުަމށްޓަކައި ާއަތޮޅުާުއސޫލުން  1335ން

ާއިންތިޚ ބުާ ާކައުްނސިލްތައް ާސިޓީ ާކައުްނސިލުތަކ އި ާރަށު ކައުންސިލ އި

ާމަތިންާ ާއެއުސޫލުގެ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަުމން ކުރަންވ ނެކަމަށް.

ާދޭންޖެހޭާ ާސަމ ލުކަން ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއ ދޭތެރޭަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބަލ އިރު

ާއެގޮ ާފ ހަގަުކރެވޭ. ާއެބަ ާކަންތައްތަެކއް ާމިބިލުގެ ާމ އްދ ގައ79ާާިތުން ވަނަ

ާނިސްބަތްވ ާ ާކަުއންސްލިން ާެއ ާއެކުެލވިގެްނވަނީ ާކައުންިސލު ާއަތޮޅު  1340މިއޮންނަނީ،

ާމައްޗަށްާ ާމެންބަރުންގެ ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާދ އިރ ތަކުން ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ޕްރޮވިންސްަގއި

ަކއުންސިްލާކަމަށް.ާއަދިާޕްރޮވިންްސަގއިާހިމެނޭާކޮންމެާއިދ ރީާދ އިރ އަުކންާއަތޮޅުާ

ާ ާޕްރޮވިންސެްއގަިއ3ާާއިންތިޚ ބުކުރ ނީ ާޮކންމެ ާއެހެންެވއްޖިއްޔ  މެންބަރުންކަމަށް.

ާބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ާހިމެނޭ ާަމއްޗަްށ ނޑެްއގެ ާމިންގަ ާަވކި ާއަތޮޅަކުން ާކޮންމެ ހިމެނޭ
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ާމައްސަލަތަްއާ ާހިސ ބުން ާއިންތިޚ ބުވ  ާމެދުން ާއެބޭފުޅުްނގެ  1345ޢައްޔަންކުެރވިގެން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާާކުރިމަތިވ ނެކަމަށް ާބަލ ިއރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާދެން ފެނޭ.

ާހެދިގެންާ ާޕްރޮވިންސްތައް ާއެ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއެބަ ާފުށުއަރ ަކމަށް ކޮންމެވެސްާވަރަކަށް

ާއެބ92ާާައަންނައިރު.ާ ާކަންތައްތަކެއް ާއެކަަހލަ ާހަމަ ާބަލ އިރުެވސް ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާމެންބަ ާކައުންސިްލތަކުގެ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާދޭތެރޭގައި. ާއަދަދ  ްނ3000ާާރުންގެ

ާ ާމިއޮންނަނީ 5ާާދަށްކަމަށްވެއްޖިްއޔ  3000ާާމެންބަރުން.  1350މެންބަރުން.1ާާމަތި

ާމީގެާ ާވަަރށްބޮޑަށްާވިސްނ  ާެއއ ދޭތެރޭަގއި ާބަލ އިުރާއެބަޖެހޭ އެހެންވީމ ،ާއ ބ ދީއަށް

ާ ާމިސ ލަކަށް ާޚިޔ ރުކުރަން. ނޑެއް ާމިންގަ ާދަށުގ3000ާާެރަނގަޅު މީހުންގެ

ާއ ބ  5ާާދީއަށް ާަކމަށްވެއްޖިްއޔ  3000ާާމެންބަރުން ާދެމެދުެގ2000ާާއ އި އ 

ާ 1ާާއަދަދަކަށް ާނުވަތަ ާހިމަނ ފައި 2000ާާމެންބަރުން ާއަދަދަދަށް ާމަތީގެ 2ާން

ާގެންގުޅުުމެގާ ނެޑއް ާމިންގަ ާމިކަހަލަ ާހަމަޖެއްސިދ ނެ. ާކަމަށްވެސް  1355މެންބަރުން

ާއެއ އެާ ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެޭވ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ،ާމުހިންމުކަން ނޑު ާައޅުގަ ކު

ާ 52ާާމިބިލުގެ ާމ އްދ . ާލޯކަްލ52ާާވަނަ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާެއބަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާޕްރޮވިންސްެގާ ާމިޮއންނަނީ ާކުީރގައި ާއިތުރަށް ާޭއެގ ާއޮތޯރިޓީ. ގަވަރމަންޓް

ާއޭގައިާ ާއޮްނނަންޖެހޭކަމަށް. ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާނޫނީ މިނިސްޓަރ

ާމީ ާފެންނަނީ ާއޮތޯރިޓީއެްއާއަޅުަގނޑަށް ާަގަވރމަންޓް ާލޯކަލް ާއޮންނަންވ ނީ  1360ގަިއ

ާއެކުެލވިގެްނވަނީާ ާއޮޯތރިޓީ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ކަމަށް.

ާމަްއޗަްށާ ާގޮތުގެ ާހުންނ ނެ ާމެންބަރުން ާބޯޑުގެ ާއެ ާމައްޗަށް. ާބޯެޑްއގެ ނަޑއެޅޭ ކަ

ާ ާފ ހަަގކުެރވޭ. ާއެބަ ާަކންތައްތަކެްއ ާފުށުއަރ  ާއެބަ ާމިސ ަލކަށްާބައްލ އިރު އެއީ

ާބޭފުޅުންާ ާކައުންސިލަށް ާއަތޮޅުތަކުންވެސް ާއަދި ރަށްރަށުންވެސް

ާއެބޭފުޅުންނަކީ.ާ ާޭބފުޅުން ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާަރއްޔިތުން  1365ޢައްޔަންކުެރވިގެންދ އިރު،

ާއެކުެލިވގެންވަނީާ ާބޯޑު ާމި ާމިފ ހަގަވަނީ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ އެކަމަކު

ާވަ ާޢަްއޔަންކުރަްއވ  ާޕްރޮވިންސްތަކަްށާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޒީަރކ ިއ،

ާ ާޢައްޔަްނކުރަްއވ  ާމ ލ1ާާޭރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާމިނިސްޓަރުންނ އި، ޕްރޮވިންސް

ާޢައްޔަންކުރ ާ ާބޯޑަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާމޭޔަރ އި ާކައުންސިލްގެ ސިޓީ

ާމިކަހަލަާ ާދެން ާޢައްޔަންކުރ ، ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރަކ އި،  1370އެމަޖިލީހުގެ

ާރަށްރަުށެގާގޮތަ ާރައްޔިތުން ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާމިއޮންނަނީ. ކަށް

ާއެބޯުޑާ ާމީހަކަށް ާެއއްެވސް ާއިންތިޚ ބުކުރި ާަރއްިޔތުން ާއަޮތޅުގެ ރައްޔިތުން
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ާމީގެާ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާެއބަ ާއެހެންވީމަވެސް ާނުލިބޭ. ާފުރުޞަތެްއ ތަފްޞީލުކުރުމުގެ

ާހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާދަންނަވ ާއިސްލ ޙު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ކަމަށް.

ާ ާއެހެންމެ ާޖެހޭަކން.ާހަމަ ާވިސްނަން ާއެބަ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިއ ދޭތެރޭަގއި  25ާ1375ހިތްވަނީ

ާހުރިހ ާ ާސަރުކ ރުގެ ާމިސ ލަަކށް ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާއެބަ ާއެކަހަލަކަމެްއ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ނުވަތަާކަންަތއްތަްއާާމިނިސްޓްރީާތަކުންވެސްާެއއްެޗއްބުނެާނުވަތަާމަޢުލޫމ ތެއްާޯހދ 

ާބެއްލެވުުމެގާ ާމިނިސްޓަރުގެ ާޕްރޮވިންސްގެ ާކުރެވޭނީ ާވިލަރެސް ާހުރިހ ކަމެއް ކުރުމުގެ

ާފ ހަގަކުރެވެނީ.ާ ާކުރިމަތިވ ެނކަމަށް ާދަތިތަކެއް ާއޭގެ ާއެހެންވެއްޖިްއޔ  ދަށުންކަމަށް.

ާޤ އިމުކުރަްއވ ފަިއވަީނާ ާުވޒ ރ ތަްއ ާެއކި ާމިނިސްޓްރީތައް ާއެިކއެކި  1380ސަރުކ ރުގެ

ާދެްއވުމުެގާ ާޚިދުމަތް ާއެ ާރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހައަށްޓަކައި.ާކަންތައްަތްއާފަސޭހައިން

ާމަސައްކަްތާ ާކުރ  ާއެހުރިހ ތަނަކުްނ ާއެހެންކަމަްށވެްއޖިއްޔ  ބޭނުމުގައި.

ާ ާހުންނަވ  ާސަބަބުނ7ާާްޕްރޮވިންސްަގއި ާކުރެްއވުމުގެ ާކަންތައްތައް ބޭފުޅަކަށް

ާއަދި ާޖަވ ބުދ ރީވުުމގަިއ ާދިމ ވެާާއެބޭފުޅަކަށް ާމައްސަލަތައް ާދިމ ވެ ދަތިތައް

ާޭއެގާ ާއެހެންވީމަވެްސ ާފެނޭ. ާދިމ ވ ނެކަމަށް ާދަތިތަެކއް  1385މަސައްކަތްކުރުުމގައި

އެއްބޭފުަޅކަށްާއެކަންަތއްތައްާނުކުރެއްވުުމގެާނަތީޖ އަކަށްާެވގެންދ ނީާރައްޔިތުންނަްށާ

ާއެހެ ާދިމ ުވން. ާނުލިބޭގޮތް ާިޚދުމަތްތައް ާައވަސްމިނުަގއި ންވީަމވެްސާބޭނުންވ 

ާއެންެމާ ާރައްޔިތުންނަށް ާަފއިދ  ާމިޤ ނޫނުގެ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާީމގަިއ ާލިބިދެއްވުމަށްޓަަކިއވެސް ާގޮތުގަިއ ފުރިހަމަ

ާަކއުންސިލ ިއާ ާކައުންސިލ އި،ާރަުށ ާއަތޮޅު ނުޑެގާތެރެއިން ާމިްނގަ ނަޑއެޅިފަިއވ   1390ކަ

ާުއފައް ާކައުންސިލް ާސިޓީ ާމިޤ ނޫނުާއަދި ާމަތިން ާއެްއގޮތްވ ގޮުތގެ ާެއއ  ދަވ 

ާއިތުރަށްާ ާމިޤ ނޫނު ާހުށަހަަޅން ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާައއުން. ބައްޓަންެވގެން

ާދަށުންާ ާބެއްލެވުުމގެ ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާޢައްޔަންކުަރއްވ  ާކޮމިޓީެއއް ދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައި

ާަފއިދ  ާއެންމެ ނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށް ާމިޤ ނޫނުާާވަރަށްބޮޑަށް،ާއަުޅގަ ހުރިގޮތަށް

ާއަންނަގޮްތވުްނ.ާއެހެންވީމ ،ާދެްއވިާ ނުޑމެންގެާތެރެއަށް  1395ބައްޓަންާކުެރވިގެްނާއަުޅގަ

ނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަްނާ ފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުުކރުާއަދ ކުރަމުންާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ކޮމިޓީާޖަލްސ ާގައިާދ ޚިލީާަކންކަމުގ77175ާާެާރު.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުަގނުޑ9ާާފެށޭނެާ  1400ނަންބަރުާކޮމިޓީާރޫމްގައި.ާއެހެްނވީމަ،ާެއވ ހަކަ
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ާފުރުޞަތުާ ާމުޙަންމަދުާމިއަރުވަނީ،ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ާނ ޒިމް.ާާ

ާ

ާލ މަރުކަާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއ ދެ، ާހިންގުމަށްޓަކަިއާ`. ާދިވެހިރ ްއޖެ ާއުސޫލުން ާސީ

ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: 1ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ބުގައި 930ާާވަނަ ާފެށިގެން ާމ އްދ އިން ާމ935ާާިވަނަ  1405ށް

ާިމާ ާއެކަމަށްަޓކައި ާއެބަޮއތް. ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާވަަރށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ރޫޙު

ާޢި ާމި ާސިފައިަގިއ ާޤ ނޫނެއްގެ ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީީތާބިލު ާމަޖިލީހަށް އްޒަތްތެރި

ާނުހަނުާ ާނައިބަށް ާބަްނޑ ަރ ާދައުލަތުގެ ާައދި ާސަުރކ ރަށް މިއަދުގެ

ާމިއަދުާ ާފުރަތަމަވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. އިޚްލ ސްތެރިކަމަކ އެީކގައި

ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއިޒުަނއ ެއކީަގއި ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްެތރި  1410ާފ ހަގަކޮށްލ ހިތްވަނީ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  މަޖިލީހުގެ

ާ ާމި ާއަުޅަގނުޑާާލ މަރުކަޒީޒަމ ޏުއްސުރެން ާބަޔަކީމުއޭ. ާތ އީދުކުރ  އުސޫލަށް

ާހެކިދޭނެއޭާ ާތ ރީޚް ާމިކަމަށްޓަަކއި ާހުވަދުއަތޮޅު ާއ ެދ ާދ އިރ  ނިޞްބަތްވ 

ާ ާމި ާގެނައުމަށްާލ މަރުކަޒީއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަުތގެާއުސޫލުން ާބުރަ ާެނގި ަޓކައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާ  1415ނަތީޖ ާވަރަށްާހިތިކޮށްާދިޔަަކން.ާއެކަމަށްޓަަކއިާމިއަދުާމި

ާއަދިާ ާނަމުގަޔ  ާެއންމެންގެ ާދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިޔައިމ  ާހުށަހެޅިގެން މިބިލު

ރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނުޑގެާއަމިއްލަާނަމުަގިއާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެިރކަމ އެީކަގއިާޝުކު

ާއެބަާ ާތ ރީޚް ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާމިކަން ާވ ހަަކއަީކ ާމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ާއެބައޮތޭ.ާ ާކުރެވިަފއި ާމިަކން ާކުީރގަިއ ާޒަމ ންތަކެްއ ާކުީރގަިއ ާަޤއުމު ާމި ހެކިދެއޭ

 1420ތަފ ތަކީާނަމުގެާބަދަލޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭުރަގއިާއަޮތޅުާަކއުންސިލުތަކެއްާުނވަަތާ

ކޮމިޓީތަެކއްާއޭުރަގއިާހުރިާމިވަގުތުާމިައއީާނަންާއަޮތޅުާކައުންސިުލގޮތުަގިއާާއަތޮޅު

ާއެކަްނވެްސާ ާދިޔަ. ާއިންނތިޚ ބުެވގެން ާއަތޮުޅވެރިން ާއަޮތޅުތެރޭަގިއ ާއެގޮތުން ހަމަ

ާރައްޔިތުްނގެާ ާެއދޭގޮތަކަށް ާރަްއޔިތުން ާއެއީ ާތަޖުރިބ ޮކށްފައި. ާމިއޮތީ އަޅުަގނޑު

ާކުރުމަށްޓަަކއިާ ާހަމަާާކަންތައްތައް ާދިޔަ. ާހިނގަމުން ާވޯޓުލަިއގެން ވެރިކަން

ާކަންތައްތަަކީކާ ާގިނަ ާހުރި ާމިބިލުގައި ާހުށަހެޅުމުން ާައޅުަގނުޑ ާމިބިލު  1425އެއ އެީކގައި

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާމި ާމިބިލު ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަމަށް ރަނގަޅު

ާައަވސްގޮތެްއަގއި ާވީހ  ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ  މިކަްނާާޢިއްޒަތްތެރި

ާިމާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެހެނީ ާތ އީުދކުރ ކަމެއް. ނޑު ާއަުޅގަ ނިންމަވައިދެްއވުމަކީ
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ާ ާދިޔައިުރވެސް ާފަހަނައަޅަިއގެން ާމުއްދަތުތަކެއް ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ވަަނ72ާާވަކި

 1430ރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގައިވެސްާިމކަމަށްާގޮތެއްާނުނިމިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިާ

ާހުށަހެޅުނީމ  ާނިމްމަވައިދޭްނާާބިލު ާގޮތެއް ާމިކަން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާބަޔަކަށްާ ާބޯލަނބަންޖެހޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާއެއީ އެބަޖެހޭ.

ވ ތީވެާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގަިއވެސްާއެންމެާމުހިންމުާމަސައްކަތަކަްށވ ންޖެހޭނީާ

ާ ާނުވަތަ ާކަންތައްތައް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވ  ާރައްޔިތުންނަށްާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން މި

ާލިބިދިނުން.ާވުމ އެކީަގިއާ ާފުރުޞަެތއް ާއަވަސް ާއެންމެ ާއޭގެ ާޙައްޤުތައް  1435ލިބިދޭންޖެހޭ

ާދެެކޭވާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޭރުގައިވެްސ ާމަޖިލީހުން ާއަދި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާއުފަ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަުޑއެބަިއޭވާމިގޮތަކީާނުވަތަ ާއުޅޭާއެކިާވ ހަކަަތކުން އްދަން

ާކުރިްނވެސްާ ާތަންކޮޅެއް ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާގޮތެްއނޫންކަން.ާއެއީ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ގޮތަކީ

ާ ާއަދި ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްވެސ72ާާްމި ާރައްޔިތުން ވަނަ

ާދިނުމަށްޓަކައިާ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭގޮތުން ާޤ ނޫނ  ާމި ާކުރީަގިއެވސް ާއޭގެ ާއަދި  1440ހުށަހެޅި

ާދައިރ އެ ާހޯދުމަށްޓަކަިއާފުޅ  ާމަޝްވަރ  ާިޚޔ ލ  ާރައްޔިތުންގެ ްއަގއި

ާމެންބަރުންގެާ ާއެިކ ާގޮްތގޮތަްށ ާއެކި ާޤ ޫނނަކަށްވ ތީ މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވ 

ާރ އްޖެއަްށާ ާދިވެހި ާމި ާުނކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާައޅުގަ ާއެބަހުރި. ވިސްނުންފުޅުަގއި

ކީާވަިކވަިކކޮށްލަިއގެންާޒަމ ނުއްސުރެންާދިމ ވަމުންާމިއަންނަާއެންމެާހިތިާތަޖުރިބ އަ

ާމ ޒީގެތެރެއިންާ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސިފަ ާއެ ާސިފަ. ާހިންގުމުގެ ާއަތޮޅުތައް  1445މި

ނުޑާ ާނެތް.ާއަުޅގަ ާމައްސަަލެއއް ނޑު ާހިނގައްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ތަޖުރިބ ވެގެން

ާއެންމެާ ާއޮތް ާބަލ އިރުވެސް ާއަތޮޅުތަކަށް ާމިބ ވަތުގެ ާދުނިޔޭގަިއ ާދ އިރ އަކީ ހިމެނޭ

ާވަކިކޮށްަލއިގެްނާާބޮޑު ާނެތް ާމައްސަަލއެްއ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަަމ ނޑު ާއަުޅގަ އަތޮޅު.

ނޑުމެންާހަމަާޔަޤީނުންވެްސާާލ މަރުަކޒީގދ.ާއެކަނިާ އުޫސލުންާހިންގިޔަސް.ާއަުޅގަ

ާއެބަހުއްޓޭ.ާ ާަވޞީލަތްތައް ާއެ ާއަތޮުޅގައި ާައޅުަގނުޑމެންގެ  1450އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާއަތޮ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއެރޫުޙގަިއާއެހެންނަމަވެސް ާމިގޮތަށް ާހުރެދ ނެއޭ ޅުތަކެްއވެސް

ާއެްއވެްސާ ާއަތޮޅުތަކުަގއި ާކުދިކުދި ާމިސ ލަކަށް ާވަނީނަމަ ާނިންމައިފިކަމަށް އެކަން

ކަހަލަާވަޞީލަތްާނެތްާއަތޮޅުަތކުގެާަރއްޔިތުންނަށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާެއއްގޮތަްށާ

ާިއހ ނ ލ މަރުކަޒީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާދެވޭ ާއެމީހުންނަށް ާމިާކޮށްފިނަމަ ތްތެރިކަމަކަށް

ނުޑާއެކަންެވސްާފ ހަަގކޮށްލީާ ާއަުޅގަ  1455މަޖިލީހުންާވެގެންދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިަވގުތު

ާޙައްޤުަތކެްއވެސްާ ާރަްއޔިުތންގެ ާިތއްބަވ  ާއަޮތޅުތަކުަގއި ާއެ ާުނވަތަ އެބޭފުޅުންގެ
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ާ ާއަތޮޅުަތްއ ާހިންގައިފިނަމ90ާާަގެއްިލގެންދ ނެތީވެ ާމަރުކަީޒގޮެތއްަގއި އަތޮޅަށް

ަގނޑުމެންނަށްާއެާތަފ ތުުކރެވެނީާއެކިާއަތޮޅުތަުކަގއިާުޤދުރަތީގޮތުންާއުފެދިފައިާއަޅު

ާމަދުންާ ާވަޞީލަތްތައް ާވަރަށް ާއަދި ާރިސޯސް ާވަރަށް ާއެކިގޮތަކަށްނޫން.ާއަދި މިހުރީ

ާރަށްތައްާ ާކުދިކުދި ާކަހަލަ ާފ.އަތޮޅު ާމިސ ލަކަށް ާއެބަހުރި. ާއަތޮޅުތައްވެސް  1460ހުރި

ާއަުޅގަާ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަހުރި.ާއެބަހުރި. ާރައްތަްއވެސް ާކަހަލަ ާވ.އަތޮޅު ނޑުމެން

ާމެންބަރަކަށްވ ީތާ ާނިސްބަތްެވފައިވ  ާއަތޮޅުން ާއެ ާމަނިކުފ ނަކީވެްސ އެހެންވީމަ

މަނިކުފ ނަށްާމިވަގުތުާވ ހަަކެވސްާދެއްކޭކަށްާނެތްާއެާއަތޮޅ ާބެހޭގޮތުން.ާއެކަމަކު،ާ

ާމި ާދަންނަވަން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއެކަްނވެސް ާވ ހަކައަީކާމިވަގުތު އުޅޭ

ާ ާކުިދުކދިކޮށްލައިގެން ާމިގޮތައް ާނިސްބަތްކޮށްލައިގެނ90ާާްއަޅުަގނޑުމެން  1465އަތޮަޅކަްށ

ާރައްޔިތުްނގެތެރޭަގިއާ ާގޮތަްށ ާމިދެންނެވި ާއަޅުަގނުޑ ާކުރީަގއި ާކޮށްފިނަމަ މިކަން

ާމިބިލުާ ާވުމ އެީކަގއި ާދ ނެއޭ. ާގެއްިލގެން ާޙައްޤުތައް ާލިބެންޖެހޭ އެމީހުންނަށް

ާބަަޔުކާާކޮމިޓީއަކަށް ާއެކަށޭނަ ާއެަކމަށް ާކަންތައްތައް ާކޮމިޓީގެ ފޮުނވަިއގެންވެްސ

ާގެންނަންޖެހޭާ ާމިބިލަށް ާގެންނަންޖެހޭ، ާމިކަމަށް ާދިރ ސ ކޮްށާއަދި ާއެކަމަށް ތިބެގެން

ާއިންނެވުމ އެީކގަިއާ ާނައިުބެވސް ާބަންދ ރަ ާދަޢުލަތުގެ ާއޮތްކަމަްށވަނީނަމަ  1470އިޞްލ ޙެއް

ާބަދަ ާމި ާވިސްނުމަށް ާމިާއެބޭފުޅުންގެ ާމިބިލު ާފުރުޞަތެއްަގއި ާއަވަސް ާވީހ  ލުކޮށް

ާމަޖިލީހުަގިއާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިބިލު ާއަިދ ާފ ސްކޮށްދެއްވ  ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިބިލުާ ާއިތުުރކޮްށލައިގެްނވެސް ާގަޑިަތއް ާދިޔަ ާވ ހަކަދަްއކަމުން މިއަދު

ާއެއ އެާ ާހަމަ ާތ އީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެރޫޙަްށވެްސ ީކގަިއާނިންމ ދެއްވ ށޭ.

ާމިާ ާނެތުނީމ  ާމިނިަވންކަމެއް ާކުރުމުގެ ާކަންތައްތައް ާއަިމއްލައަށް  1475އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާދ ދިފަހުންާ ޤައުމަށްާދިމ ވިާހިތ މަވެރިާކަންތައްތަްއވެސްާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުާހިމެނޭާދައިރ ާނަޑެއްލ ގެާފަޅުާފުންކުރެވިގެންާދިޔައީ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ

ާފުންކޮށް ާމިހުރީާާފަޅު ާނެރެއްނެތް. ާވަންނ ނެ ާއެރަށުަގއި ާދިޔައިުރގައި ނިންމ ލ ފައި

ާކަންތައްތަްއާ ާކައިރިން ާރަްއޔިތުންެގ ާކަންތައްތައް ާއަމިއްަލއަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާތަޖުރިބ .ާ ާހިތި ާދިމ ވ  ާނުކުރެވުނީމ  ާކަންތައްތައް ާމަތިން ާމަްޝވަރ ގެ  1480ރައްޔިތުންގެ

ާ ާޚަޒ ނ އިން ާދަޢުލަތުގެ ާމިކަމަކީ ާމ ލިއްޔަތުންާއަދި ާދަޢުލަތުގެ ާޚަރަދެއްކޮށްގެން ބޮޑު

ބޮޑެތިާޚަރަދުތަކެއްާކުެރވިގެްނާރައްޔިތުންނަށްާއެދެވޭާގޮތެްއގައިާމަންފ ާނުކުެރވުުނާ

ނޑުާފ ަހގަކޮްށލަން.ާއެއީާބަނދަރެްއާ ގޮތަކަށްާނިމިގެންާދިޔަާކަމެްއކަންވެސްާއަުޅގަ

ާބަ ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާރަށުެގ ާެއ ާގޮތަކަްށާނިމިގެންދ އިރުަގއި ާވަދެވޭނެ ނދަަރށް
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ާމިީއާ ާކަންތައްތައް. ާނުޖެހޭ ާދެކޮޅު ާމިހުރީ ާކުެރވެންޖެހޭނެ.  1485ކަންތައްތައް

ާަރއްޔިތުްނެގާ ާމިއީ ާކަންތައްތައް. ާޙ ސިލުކުރަންޖެހޭ ާއިބުރަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން

ާމަރުަކޒެްއާ ާތިބޭ ާމ ލޭގައި ާކަންތައްަތއް ާނުލައި ާިވސްނުމ  ާަރއްޔިތުްނގެ މަޝްވަރ އ 

ާ ާހިތްދަތިކަމަކޭ.ާނުވަތަ ާދިމ ވި ާކުރަންޖެހުނީމ  ާކަންތައްތަްއ ާބަަޔުކ ާތިބޭ މ ލޭަގއި

ާގޮތަކަށް.ާ ާއެކަހަލަ ާޮއތީ ާކަންތައްަތއްވެްސ ާފަޅުގެ ާަމޑަވެީލެގ ާއެއ ެއީކގައި ހަމަ

ާ ާއަަހރު ާއަެށއްކަ ާފުންކޮށްފައ2ާާިއެރަށުަގއިެވސް ާފަޅު ާމިަވނީ ާއަހަރު  1490ވަރަކަށް

ާެއރަށުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާެއްއވެްސާާއޮންނަތ . ާފަޅުަގއި ާއަިއސް ާތިލަެވގެން ފަޅު

ާމަޤްޞަދުާ ާފުންކުރި ާަފޅު ާފަުޅގެ، ާނެތް. ާގޮތެއް ާބޭނުންކުރެޭވނެ ާދޯންޏެއް ކަހަލަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުން ާމިހިރަކަހަލަ ާއެހެންވީމ  ާގެއްލިަފއި. އޮތީ

ާ ާާލ މަރުކަޒީއެބައެނގޭ ާރަނގަޅުާލ މަރުކަޒީުއސޫލަކީ ާމިއީ ާވިސްުނމަކީ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާހުރެގެން ާވިްސނުން ާެއ  1495ވިސްނުމެއްކަން.

ާކަންަތއްތަްއާ ާަރްއޔިތުންގެ ާރޫުޙގައި ާއެ ާއިޞްލ ުޙކުރެވުނީ. ާމި ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއިިވގެންކަން ާބަސް ާރައްޔިތުްނގެ ާކުެރވޭނީ ާގ ތުން ާއެންމެ ރައްޔިތުން

ާކަންތައް ާައތޮޅުގެ ާއެ ާގޮތަކަށް ާވުމ އެީކަގިއާޝ މިލުވ  ާހިނގިެގންކަން. ަތއް

ާައވަްސާ ާވީހ  ާބިލު ާމި ާގޮވ ލަނީ ާމި ާމަޖިލީހަށް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމި އަޅުަގނޑު

ާގެްނގޮްސގެންާ ާކޮމިީޓއަށް ާއަދި ާފ ސްކޮްށދެއްވ ށޭ.  1500ފުރުޞަތެއްަގއި

ާވަގުުތވެްސާ ނޑުގެ ާއެދޭކަމެކޭ.ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ނުޑާނުހަނު ާއަުޅގަ ފ ސްކޮށްދެއްވުަމކީ

ާހަމަވެއްޖެކަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާހީވޭ. ާއެބަ ާިއޝ ރ ތްކުރ ހެން ވަނ9ާާަށް

ާވަްއސަލ މްޢަލަ ާދ ނަން. ާކުިރއަށް ާވ ހަކަިއގެން ާހުރި ާބ ކީ އިކުމްާފުރުޞަތެއްަގއި

ާ.ވަބަރަކ ތުهللاާވަރަޙްމަތު

ާ1505 

ާވަރަޙްމަތުާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާޢައްސަލ މްޢަލައިުކމް ާދިވެހިރ هللاާ`. ާއ ދެ، ާއްޖޭެގާވަބަރަކ ތުހު.

ާާސިޔ މްާުމޙަްނމަދުާ ާދ އިރ ަތއް ާމަޖިލީހަށްާާލ މަރުކަޒީާއިދ ރީ ާމި ާބިލެއް ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާއުސޫލުން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިއީ ާމިއޮތީ. ާައއިސްފައި ާދަށުނ930ާާްމިވަގުތު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފު ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްކަމުަގއި ާއޮތް ރަމައިނުންާހުށަހަޅ ފައި

ނޑަްށާފެންނަާއެްއޗެްއާކުރުކޮށްާަނމަވެސްާދަންނަވ ެލވޭޯތާ  1510މިބިލ ާބެހޭގޮތުންާއަުޅގަ

ާހިންގުމަީކާ ާއަތޮޅުތައް ާރ އްޖޭެގ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮތަށް ާމިބިލު ާމިހ ރު ބަލ ނަން.

ާމިބިލުާ ާމިހ ރު ާކަމެއްނޫން. ާފެންނަ ާެއއްގޮަތކަށްެވސް އަޅުަގނޑަށް
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ާ ާއުސޫލަކަްށާާރުަކޒީލ މައެކުެލވިފަިއވ ގޮތުން ާމަރުކަޒީ ާބޮޑަށް އުސޫލަްށވުރެން

ނޑަށްާމިބިލުންާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަގަކުރެިވގެންާއެބަދޭ.ާ ބަދަލުވެގެންދ ާދިއުންާއަުޅގަ

 1515އ ދެ،ާލޯކަލްާަގވަރމަންޓްާއޮޯތރިޓީއަކަށްާވަރަށްާބޮޑެިތާބ ރުތަކެއްާދީފަިއާއެަބއޮްތާ

ާއެކަންަތއްތައް ާނޫނިްއޔ  ާބޭއިންސ ފުން. ާބ ރުތަކާ ާމީގައި ާބޮޑެތި ާފަދަ ނުކުެރވޭެނ

ާމިބިލުާ ާމިއޮތީ ާގޮތަކަށް ާނުކުރ ނެ ާމަންފ  ާރަގަނޅު ާއޭގެން ާމީހުންނަށް އެހެން

ާބޭނުންެވއްޖެާ ާޮއތޯރިޓިގެ ާގަވަރމަންޓް ާޯލކަލް ާއެއ ެއއްކޮށް ާހަމަ ބައްޓަންކުރެވިަފއި.

ާޯބޑު ާއެ ާބަޔަުކާނޫނިްއޔ  ާއިންިތޚ ބުކޮށްފައިތިބި ާރަްއޔިތުން ުއވ ލުމުެގާާޙ ލަތެއްަގއި

ާސަރުކ ރަށްާ ާނޫނިއްޔ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށް ާމިބިލުން ާމިހ ރު  1520އިޚްތިޔ ރު

ާއަތޮޅުތަުކެގާ ާނުދެެކން.ާމުޅި ާައޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުަގއި ާހަމަޖެހޭ ލިބިފައިވުން.ާމިއީ

ބ ރުާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާޢަްއޔަންކުރ ާބަެއްއގެާއަތްަމއްޗަްށާދ ގޮތަށްާއޮތުންާިމީއާ

ނޑުމެްނާޑިމޮކްރަސީ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާފުށުއަރ ކަެމއް. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާރޫޙ  ެގ

ާ ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާާލ މަރުކަޒީވިސްނ ލަންޖެހޭނީ އުސޫލުން

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާމިހ ުރވެސް ާގެންަނއިރުަގއި ާބިލެއް ާމިއޮްތގޮތަށް ނަޑއަޅ ފަިއ  1525ކަ

72ާާ ާއެބައޮތް. 72ާާއަތޮެޅއް ާޮއފީހ72ާެއަތޮުޅގަިއ ާއެބަހުރި.ާއަތޮޅު އްވެސް

ާމިކަްނާ ާއޮްތގޮތުން ާބައްޓަްނވެފައި ާމި ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާބިލު ާމި އެހެންވުމ ެއއްކޮށް

ާއޮތޯރިޓީއެއް.ާ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާމިއިންނަނީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިވ ގޮތަކީ ކުރީމަ

ާއެއ ޖެހިގެްނާ ާދެން، ާއޮފީހެއް. ާޕްރިވެންސް ާމިއިްނނަނީ ާއެއ ޖެހިގެން ދެން،

ާ ާރަށުާމިއިންނަނީ ާމިއިންނަނީ ާޖެހިެގން ާެއއ  ާދެން ާަކއުްނސިލެއް.  1530އަތޮޅު

ާއޭެގާ ާޚިދުމަތްތައް ާދެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިހެންވުމ އެްއކޮށް ކައުންސިލެްއ.

ާވުމ ެއއްކޮްށާ ާލަސްެވގެންދ ނީ. ާއޭރަށް ާނުދެވޭނެ. ާޙަޤީޤަތުަގިއ ފުރިހަމަގޮތުގައި

ާއަޅުާ ާމައްސަލަތައް ާއެީމހުންގެ ާޝަުކވ އ  ާހިސ ބަށްާރައްޔިތުންގެ ަގނޑުމެންނަށް

ާ ާމުއްދަތަކީ ާކައުންސިުލތަކުގެ ާއެއ އެްއކޮށް ާހަމަ ާދެން، 3ާއަންނ ނީ.

ާބޮޑުާ ާމިފަދަ ާއެނގިަލއްވ ނޭފަދައިން ާއެކުެލވިފަިއވޭ. ާމިބިލުަގިއ  1535އަހަރުކަމުަގއިެވސް

ާމިާ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާހިނގ ނެކަމަށް. ާޚަރަދެއް ާބޮޑު ާވަަރށް ާޭބއްވުމަކީ އިލެކްޝަނެއް

ާގިނަާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވަރަށް ާގިނަ، ާވަރަްށ ާގޮތުން ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމިހ ރު ގެ

ާކުރުާ ާތަންކޮޅެއް ާމިއީ ާޖެހިފައިވ ހިނދު ާބ ްއވަްނ އިންތިޚ ބުތަކެއް

ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށާ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު މުއްދަތެއްކަމުަގިއވެސް

ާކަ ާަރށު ާކައުންސިލ  ާއަތޮޅު ާހިންގަންފަަށއިފިނަމަ  1540އުންސިލުތަުކެގާއަތޮޅުތައް
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ާމީހުންގެާ ާދެބައި ާސަބަުބން ާއެކައްޗަްށވުމުގެ ާދ ދި ާބ ރުތައް މަސްއޫލިއްޔަތ 

ާއަެނއްާ ާބަަޔކު ާއެއް ާއަިދ ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮޅިދ ނެކަމަްށ މަސްއޫލިއްޔަތު

ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެާ ާމަރުޙަލ ައކ  ާތިބުމުގެ ާދޫޮކށްލައިގެން ާކުރަން ާކަންތައް ބަޔަކަށް

ާބ 9ާ ާލޯކަލްާކައުންސިުލގެ ާއޮންނަކަމަށްވ ނަމަ. ާއެްއގޮުތގައި ާމިގޮތަށް ރުތައް

ާ ާމިނިސްޓަރ އި ާޢައްޔަންކުަރްއވ  ާރަީއސް ާއޮތޯރިޓީ  1545ޕްޮރވިންްސ1ާާގަވަރމަންޓް

ާމެންބަރަކ ިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާމޭޔަރ އި ާކައުންސިުލގެ ާސިީޓ ާމިނިސްޓަރ އި ސްޓޭޓް

ާއޮފީހުގެާސްޭޓޓްާ މިނިސްޓަރ ާެއއްކޮށްާާމަދަނީާޖަމްޢިއްޔ ގެާމެންބަރެްއާޕްރޮވިންސް

ާއަތޮޅަކުންާ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ ާޕްރޮވިންސް ާނޫނިއްޔ  ާަކއުންިސލު ާއަތޮޅުތަުކގެ މިވަނީ.

3ާާ ާރަށަުކން ާތިބޭގޮތަށް 3000ާާމީހުން ާބޮޑުވ ނަމަ މީހުނ1ާާްމީހުންނަށްވުރެްނ

3000ާާ ާކުޑަވ ނަމަ ާމިގޮތަށ5ާާްމީހުންނަށްވުރެން ާއ ދެ، ާމިއޮންނަނީ.  1550މީހުން

ާއޮތުްނވެ ާޚަރަދުާމިކަންތައް ާނުދ ނެ. ާވެެގނެއް ާުއސޫލަކަށް ާރަނގަޅު ާމީީކ ސް

ާނޫނިއްޔ ާ ާބިނ ކޮށްގެން ާހަރުފަތްތައް ާގިނަ ާމިހ  ާމިއ އެްއކޮށް ާހަމަ ބޮޑުެވގެންދ ނެ.

ާކަމެއްކަުމގައިާ ާުކރެވޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުކރުމަކީ ާކަންތައްތައް ގިރ ކޮްށގެން

ާ ާއ ދެ، ާުނދެކެން. ާހަމަަގއިމުެވސް ާކޮންމެާޕްޮރވ1ާިއަޅުަގނޑު ާހިމެނޭ ްނސްގަިއ

ާރަށުގެާ ާހިމެނޭ ާރަށެއްަގއި ާކޮންމެ ާރ އްޖޭގެ ާަކއުންސިލަުރންނަށ އި  1555ކައުންސިލެްއގެ

ާ ާސެޓޭޓެްއގެ ާކޮންމެ ާމުސ ރ1ާާަކައުންސިލުންނ އި ާމިނިސްޓަރުންނަށް ސްޓޭޓް

ާއިޤްތިޞ ދަށްާ ާރ އްޖޭގެ ާއ މްދަނީއ  ާލިބެމުންދ  ާރ އްޖެއަށް ާމިހ ރު ދިނުމަކީ

ާަގއިމުެވްސާާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުަގއި ާކުރެވޭނެ ތަޙައްމަލު

ާހުރިާ ާހަދ ފައި ާފެންވަރަށް ާޒަމ ނީ ާއަތޮޅެްއަގއިވެސް ާކޮންމެ ާމި ާއ ދެ، ނުދެކެން.

 1560އަތޮޅުާއޮފީސްަތކެްއވެސްާހުިރާވ ހަކަާދެންނެވިންާމީގެާކުީރގައި.ާހަމަާމިއ އެްއކޮށްާ

ާމޮޑެ ާމި ާދެންނެވެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާމޮޑެލްގައި ާސަރުކ ރުންާމި ާމި ާމިހ ރު ލްއަކީ

ާ ާދެްއވ ފަިއވ  ާމޮޑެްލއަީކާލ މަރުކަޒީހުށަހަޅުއްވ  ާިހންގުމުގެ ާއުސޫލުން ން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމީތިާމިގޮތަްށާފ ސްކޮށްފިނަމަާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާޭއެގާ

ާމެންބަރުންނަާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާތިޔަ ާޔަޤީންކަން ާވ ެނކަމުގެ ާނުފައިދ  ށްާފައިދ އަށްވުރެން

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާމި ާމިހެން ާއަުރވަން. ާމިއަދު  1565އަޅުަގނޑު

އުސޫލުންާހިންގ ާާލ ަމރުކަޒީދުނިޔޭގެާތަރައްީޤވެފައިާހުރިާޤައުމުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާ

ާކުރެވިަފއިާ ާމިކަން ާސަކްސަސްފުްލކޮށް ާއެންމެ ާމިކަން ާބަލައިލ އިުރަގއި ޤައުމުތަކަށް

ާޤައުމެްއަގއި ާކޮން ާިޢއްޒަތްތެިރާހުރީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޤައުމެްއގައިޯތ ާޮކންކޮން ތޯ
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ާއެންެމާ ާމިގޮތަށް ާކަމެއް. ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާބަލައިލުމަކީވެސް މެންބަރުން

ާ ާމަޢުލޫމ ތުާާލ މަރުަކޒީރަނގަޅަށް ާއަޅުަގނޑަްށ ާޤައުެމއްކަމުަގއި ާހިންގ   1570ުއސޫލުން

ާއަާ ާެއކަން ާހޯދިއިރުަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ާެއކަމުގެ ާއަދި ާފެނިގެްނާލިބި ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނޫނިްއޔ ާ ާސަަރޙައްދެްއގައި ާއެ ާމިވ ގޮތަކީ ާމިަތނުގައި ާްސވިޑްންއުން. ދިޔައީ

މީހުނ3ާާްމިބިލުގައިާމިާވ ންޖެހޭނެާގޮތަކީާމިސ ލަކަށްާއަތޮޅަކުންާކޮްނމެާރަށަކުންާ

ހަކަށްާީމހުންާއަންނ ނެ.ާައއިމ30ާާަރަށްާއޮންނަާރަެށްއކަމުގަިއާވ ނަމ75ާާަނަގ ާ

ާަކއުންސިލެްއެގާއެމީ ާއަތޮޅުގެ ާމި ާހުންނަންޖެހޭނީ ާަބޔަކު ާހޮވ  ާތެރެއިން  1575ހުންގެ

ާ ާއެ ާނެގީމ77ާާަގޮތުަގއި. ާބޮަޑކަށް. ާއޭގެ ާނަގަންޖެހޭނީ ާއެކަކު ާތެރެއިން މީހުންގެ

ާބަޔަުކާ ާހޮވ  ާރައްޔިތުން ާނުހުންނ ނެ. ާމީހަކު ާޢައްޔަްނކުރ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޒިންމ އަ ާއެމީހުންެގ ާތިބޭނީ. ާމަޖިލީހުންާއޭަގއި ާރައްޔިތުން ާވ ންޖެހޭނީ ކަށް

ާބ ަރކ ާ ާއަމިއްލައަކަށް ާއެމީހުން ާތަންފީޒުކުރުން. ާޤ ނޫނުތައް ާހަދ  އަޅުަގނޑުމެން

ާބ ެރއްވެްސާ ާކުރުމުގެ ާކަންަތއްތަްއ ާގޮތްގޮތަށް ާޭބނުންހ  ާއަމިއްަލއަށް  1580އޮތޯރިޓީތަކަކ 

ާވ ގޮތަކީާ ާމިއޮތްގޮތުން ާމިހ ރު ާމިބިލު ާނޯންނ ނެ. ާވަރަށްބޮޑަށްާާއެމީހުންނަކީ، އ ެދ،

ާ.ވަބަރަކ ތުهللاާުކމްާވަރަޙްމަތުއްަވއްސަލ މްޢަލައިާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޢިްއޒަތްތެިރާވަބަރަކ ތުهللاާއިކުްމާވަރަޙްމަތުއައްސަލ މްޢ ލަާ.`ާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާާައޫބބަކުރުާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާ ާއިާލ މަރުކަޒީރައީސް. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫުލން ާދ އިރ އަށް  1585ާާލ މަރުކަޒީާދ ރީ

930ާއުސޫލުންާހިންގުމ ބެހޭާބިލަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދ އިރ ތަްއާ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާިބލެއްކަ ާބިނ ކުރަްއވ ފަިއވ  ާމަްއޗަށް ާގޮުތގެ ނޑުާހިންގަވަންވ ނެ ާއަުޅގަ މަށް

ާފުންކޮްށާ ާއަޅުަގނޑު ާތެރެައށް ާމ އްދ ތަކުގެ ޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބިލުގެ

ާ"ލ"ާ ާއެ ާބަދަލުކޮށްލަން. ާސުރުޚީ ާބިލުގެ ާފެްނނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ  1590ވަދެލުމުން

ާއ ދެ،ާ ާއިތުރުކުރުން. ާއަބަިފއްެޔްއ ާ"ބ"ާގެ ާ"ލ"ާކުރިއަށް ާއެ ާުނވަތަ ނޑ ލުން ކަ

ާޤ  ާމިދެންނެވީ ާދ އިރ ތަްއާއެހެން ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބުނަނީ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާ ުއޫސލުންނޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާފަހުކޮޅުެގާޖަދުވަލުތަުކގަިއާާލ މަރުަކޒީހިންގަންވ ނީ

ާވަރަށްާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަޮއތް އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާއި ާއަެނއްކ ވެސް ާއެއީ ނަޑއަުޅއްވ ަފއި. ާކަ ާއިދ ރީާޞަރީޙަކޮށް ާމި ާދ އިރ ެއއް.  1595ދ ރީ

ާެއާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާގެންިދޔައިމަ ާއަތްމަްއޗަށް ާބައެްއގެ ާަވކި ާޤްރޫޕްކޮށްފައި ދ އިރ 
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ާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ތައް ާައޅުަގނެޑއް ާހިންގޭކަމަކަށް އުސޫުލން

ާ ާބިލުގެ ާދެން ާހިންގެނީ. ާއެ ާއުސޫލުން ާމަރުަކީޒ ާޙަޤީޤަތުަގއި ވަނ1ާާައޭރުން

ާވ ނީާމ އްދ  ާހިންގަްނ ާޕްޮރވިްނސްތައް ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލ ލ އިރު އަށް

ާއަތޮޅުތަްއާ ާސުވ ލަކީ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާެއހެންވެއްޖީްއޔ  ާކައުންސިލުންނޭ.  1600އަތޮޅު

ާުކޑަތަނެއްާ ާހިްނގުމަށްޓަކައި ާބޮޑުތަނެއް ާކައުންސިުލންތ އޭ.ާއެއީ ާރަށު ހިންގަންވ ނީ

ާއޮންނަން ާހިންގުމަށްޓަކަިއާކައުންސިލެއް ާއަތޮޅުތަށްެވސް ާބުނ އިރު ާވ ހަކަ ޖެހޭ

ާހަމަނުޖެހޭާއުސޫލެއް.ާއެހެްނވީމ ،ާ ާވަރަށް އުފައްދަންޖެހޭނީާރަށުާކައުންސިލޭ.ާމިއީ

ާހިތ މަޔ ެއުކާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަަކ ާޚިލ ފުވ  ާމިބިލު ާރޫޙަްށ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާދެން ާރިޔ ޒްާދަންނަވަންޖެހޭ. ާމުޙަންމަދު  1605ރު

ާހީވަީނާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅަތަްއ ާެދއްެކވި ާދެއްވ  ާޙަވ ލ  ާވަިޙއްދީނ  ވިދ ޅުިވ

ކޮންމެވެްސވަރަކަށްާއޮޅުމެއްާޭއގައިާއެބަާވ ހެން.ާސަބަބަކީާަވޙީދުއްދީނުާއަރިހުަގއިާ

ާގ ތުންާ ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާފަރުމ ކުރިއިުރަގއި ާބިލުަތއް ާކައުންސިލުތަކ ބެހޭ މި

ާިޚޔ ލުވެްސާމަ ާރައްޔިތުންގެ ާދަތުރުކޮށް ާއަތޮޅުަތކަށް ާރ އްޭޖގެ ާއަދި ސައްކަތްކުރިން.

ާހުރީާ ާވިސްނުންފުޅުަގއި ާއެބޭފުޅުންގެ ާލިބުނު. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު  1610ހޯދުމުގެ

ނޑުާިޒޔ ރަތްކުރިާއަތޮޅުތަުކގެާރަށްރަުށގެާިވސްނުންފުޅުާހުރީާ ހަމަގައިމުވެސްާއަުޅގަ

ާ ާއަތޮޅުަތއްާއުސޫާލ މަރުކަޒީއަތޮޅުތަްއ ާޙ ލެއްަގއި ާެއްއވެްސ ާވ ހަަކ. ާހިންގ  ުލން

ާގޮެތއްަގއިާ ާމަރުކަޒީ ާޕްރޮވިންސްަތއް ާއެ ާބަހައިގެން ާޕްރޮވިންސްތަކަކަްށ ޤްރޫޕްކޮށް

ާަގވަރމަންޓްާ ާލޯކަލް ާނުލ  ާއިންތިޚ ބަކ  ާޙުދުމުހުތ ރުގޮތެްއަގިއ ވަރަށް

ާތިްއބަ ާމެންބަރުންތަކެއް ާނުކުރ  ާއިންތިޚ ބު ާއެބޭފުޅުންާއޮތޯރިޓީެއއްަގއި  1615ވަިއގެން

ާއުސޫަލކަްށާ ާކަހަލަ ާހިންގ  ާކަންތައްަތއް ާަރއްިޔތުންގެ ާގޮތަކަށް ބޭނުންވ ހ 

ާ ާމިބިލުގެ ާނެތް. ާއެނގިފަެއއް ނޑަށް ާައޅުގަ ާތ އީދުކުިރކަމެއް ވަނ27ާާަރައްޔިތުން

ާޙުދުމުހުތ ރުާ ާވަރަށް ާއޮތޯރިޓީައީކ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަްލ ާގޮތުން މ އްދ ގަިއވ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮތޯރިޓީެއއްކަުމގަ ާސީދ  ާސަބަބަކީ، ާފ ހަގަުކރެވޭ.. އި

 1620ޢައްޔަންކުަރއްވ ާބޭފުޅުންޮކޅެްއގެާމަްއޗަށްާމުޅިާއޮތޯރިީޓގެާބ ރުާބިނ ވެފައިާއޮތުން.ާ

ާއިޚްސ ސްަތކ ިއ،ާ ާރައްޔިުތންގެ ާކަހަލަ ާއުންމީދުކުރ  ާމި އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެން

ާއޮތޯ ާކަހަލަ ާހ މަވ  ާޝުޢޫރުތައް ާވ ެނކަމަކ މެދުާރައްޔިތުންގެ ާއޮތޯރިޓީ ާއެ ރިީޓއަކަށް

ާ ާބިުލެގ ާއ ދެ، ާނެތް. ާއިތުބ ރެއް ާެއއްެވސް ާމ އްދ ގަިއ2ާާއަޅުަގނުޑ ވަނަ

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާޚިލ ފުގޮތަކަށް ާޑިމްކްަރސީއ ިއ މިއޮތީވެސް
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ާކަމެއްވެސްާ ާކޮންމެ ާކަމަްށވ ަނމަ ާވ ހަކަަދއްކ  ާޑިމޮކްަރސީގެ ާސަބަބަކީ  1625ބޭނުންވޭ.

ާޕްރޮވިންސެްއާއޮން ާއެގޮުތން ާއުސޫލުން. ާޑިމޮކްރަިޓްކ ނަންވ ނީ

ާަކނޑަެއޅުްއވުމުަގިއވެސްާ ާރަށެއް ާވެރި ާޕްރޮވިންސްގެ ާއެ ނަޑއަުޅއްވ ކަމަށްވެފައި ކަ

ާއެދޭގޮަތކަށްާ ާަރއްޔިތުން ާެއއްގޮތަށް. ާޝުޢޫރ  ާރައްޔިތުންެގ އޮންނަންޖެހޭނީ

ާމަރުކަޒީ ާޕްރޮވިންސެްއގެ ާކޮްނމެ ާއުސޫލުން. ނަޑއަުޅއްވ ީނާާޑިމޮކްރަޓިކް ާކަ ރަށް

ާއެަބާ ާުއސޫލ އި ާޑިމޮކްަރސީގެ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާއޮތުމުްނ  1630ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާބަހ ލައިގެން ާޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ާމި ާދެން އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީޚިލ ފުވޭ.

ާމަޤްޞަދެއްކަމުގަިއާ ާމިކަމުގެ ާއުންމީދުކުރ އިރު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ހިންގ ކަމަށް

ާމި ާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާއަޅުަގނޑަްށ ާޚިދުަމތް ާރައްޔިތުންނަށް ފ ހަގަކުެރެވނީ

ާފ ހަގަކުރައްވ ާ ާތިބޭފުޅުން ާއެހެންނަމަވެސް، ނަޑއެޅުން. ާކަ ާގޮތްތަކެއް ލުއިފަސޭހަ

ާއަިދާ ާހައްދުންމައްޗ ިއ ާދ އިރ ގަިއ ާމ ވަށު ާހިމެނޭ ާދ އިރ އެްއގައ ާެއ  1635އަޅުަގނުޑ

ާއަތޮ ާއަނެއް ާހިމެނޭ ާސަރަޙައްުދގަިއ ާއެ ާއެދ އިރ ގަ ާއަޮތޅުތައް ާކޮުޅމަޑުލުގެ 9ާޅު

ާއޮފީހެްއާ ާމައި ާޕްރޮިވންސްގެ ާއެ ާހެދިފައި ާޕްޮރިވންސަކަށް ާެއއްކޮށްަލއިގެން އަތޮޅު

ާއޮފީހަކަށްާ ާހުންނަ ާހައްދުންމަތީަގިއ ާލިބިގަތުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ހުރެގެން

ާފަސޭހަކަމަކަށްނުވ ނެ.ާ ާއެމީހުންނަކަށް ާދަުތރުކުރުމަކީ ާމީހަކު ކޮޅުމަޑުލުގެ

ާވޭމަންޫޑއަށްާއެއަށްާ ާޮއންނަގޮތަށް ާކުރިންވެްސ ާފަސޭހަވ ނެ ާމ ބޮޑަށްެވސް  1640ވުރެން

ާޚިދުމަތްތައްާ ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަްށ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ދަތުރުކޮށްލުން.

ނުޑާ ފަހިކޮށްދިނުމުގެާނަމުގައިާމިުކރެވެނީާރައްޔިތުންނަށްާއުނަދގޫ.ާެއވ ހަކަާއަުޅގަ

ާއެހެންާ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ހ(930ާާވީމ ، ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފަރުމ ކުރެވިފަިއވ ާ ާޚިލ ފަށް ާހިންގަްނވ ގޮތ  ާދ އިރ ތައް ާިދވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީ ގަިއވ 

ާތިބޭފުޅުންވެްސާ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާވ ހަކަ ާފެްނނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ  1645ބިލެއްކަމަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ . މިބުނަނީ

ާހިންގަްނވ ީނާ ާދ އިރ ަތއް ާޞަރީޙަކޮށްާާލ މަރުކަޒީއިދ ރީ އުސޫލުންނޭ.ާދެްނާވަރަށް

ާމ ލެއ އި،ާ ާމިހިމެނެނީ ާދ އިރ ތަްއ ާއިދ ރީ ާދ އިރ ތަކަކީ. ާއިދ ރީ ާކޮބައިކަން އެބަބުނޭ

ާހ ާއެގޮތަށް ާދެން ާދ އިރ . ާއެްއއިދ ރީ ާިހމެނޭގޮތަށް ާވިލިނިގއްޔ  އ.ާހުޅުމ ލެއ އި،

 1650ިއދ ރިާދ އިރ .ާމިާކޮންމ97ާާެއިދ ރީާދ އިރ .ާޖުމްލ3ާާަފެށިގެންާސ.ގެާިނޔަލަށްާ

ާ ާހިންގަންވ ނީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާާލ ަމރުކަޒީދ އިރ ެއއް ާޞަރީަޙކޮށް އުސޫލުންނޭ

930ާާ ާމި ާޮއއްވ  ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާމ އްދ ަގއި ާމިާާލ މަރުކަޒީާވަނަ ާޚިލ ފަށް އުސޫލ އި
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އްާމަރުކަީޒާގޮެތްއގައިާހިްނުގމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާއަތޮޅުތެރެއިންާވަިކާއަތޮޅުަތކެާ

ާނެތް.ާ ާހިތެއް ާދަންނަވ  ާައޅުަގނޑު ާހަމަގައިމުވެސް ާކަމެއްކަމަްށ ާކުރެވޭ އެްއގޮތަށް

ާމިބިލުގެާ ާމ ނަކުރ ގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކެރިދ ނެ ާދަންނަވަން ނޑަށް  1655އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމ އްދ  ާމިބިލުގެ ާރީތިކަމަްށވިޔަްސ ާކިތަންމެ ާމިވަނީާސުރުޚީ ާއެކުެލވިފަިއ ަތްއ

ާކޮބައިޯތާ ާހިންގަވ  ާބަލ ލަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާޚިލ ފަށޭ. ާރޫޙ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއެބަިތއްބެިވާާލ މަރުކަޒީ ާިމތަނުގައި ާއުސޫލަކީ. ާމަރުކަޒީ ާނުވަަތ އުސޫލަކީ

ާެއާ ާމ ނައަކީ ާމަރުކަީޒގެ ާީހވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާޢިލްމްވެރިންވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮ ާހިންގ ާސެންޓްރަލް ާއޮެވގެން ާއެއްބ ެރއްގޮުތގައި ާބ ރުތަކެއް ާހުިރހ   1660ތެްއގައި

ާއެީއާ ާއެހެންވީމ ، ާއިނދިޮކޅު. ާެއއ  ާއެވ ގޮތަކީ ާއައިމަ ާލ  ާއެތަނަށް ހިންގުން.

ާބޭނުންވ ގޮތަކަްށާ ާއެަބޔަކު ާބަޔަކަްށވެސް ާކޮންމެ ާަކނުޑވ ޅ ފަިއ ާގޮތް މަރުކަޒީ

ާ ާމި ާދިނުމަށް ާބ ުރ ާއިޚްތިޔ ރ އި ނޑަށްާކަޒީލ މަރުހިންގުމުގެ ާއަުޅގަ ާމިކިޔަނީ އޭ

ނޑަށްާމިދެންނެވެނީާކުށްގޮތެްއވ ނަމަ.... ާއެނގިފައިާއޮްތގޮތުން.ާއަުޅގަ

ާ1665 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ
ާ

ާޝުކުިރއްޔާ ާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ދެ، ާއެެދން. ާކޮށްލެްއވުން ާއިޞްލ ޙު ާބޭފުޅުން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ 

ނުޑާާޫބބަކުރުާއަާޢަީޒޒްާޖަމ ލްާޢަބްދުލް ާއަޅުގަ ާިއށީންނަނީ ާމި ާކުރުކޮށްލ ފައި ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވަަރްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާސުރުޚީ ާމިބިލުެގ ާޖުމްލަގޮތެއްަގިއވެސް ާއެންމެ  1670ދަންނަވ ލ ނީ

ާމިވަީނާ ާފަރުމ ކުރެވިފަިއ ާމ އްދ ތަްއ ާބިލުގެ ރަނގަޅުކަމަށްިވޔަްސވެސް.

ާދިވެހިރ އް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގަިއވ 930ާާޖޭގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނުފެންނަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަން ާމިގޮތަށް ާމިބިލު ާއެހެންވީމ  ާޚިލ ފަށޭ. ރޫޙ 

ާވ ހަކަާދަންނަވަންާޝުކުިރއްޔ .
ާ1675 

ާޒަމ ާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާިދގު ާވޭތުެވގެންދިޔަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާންތަެކއްަގިއާޝުކުރިއްޔ 

ާަރއްޔިތުްނެގާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާބ ރ އި، ާަރއްޔިތުންެގ ާބ ރ އި، ާހިންގުމުގެ ާސަުރކ ރު ާއެއްތަނަކަށް

ާމިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރުމަށްޓަކައި ާވެރިކަމެއް ާރައްޔިތުންގެ ާއޮުތމަށްފަހު ާކަންތައްތައް ޖަމ ކުރުމުގެ

ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބިލެއް ާމިފަދަ ނުޑާާސަރުކ ރުން ާއަުޅގަ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި

ާދަންނަވ ލަންާ ނުޑ ާައުޅގަ ާހަމައެއ އެުކ، ާއަދި ާއަދ ކުަރން. ާޝުކުރު  1680ސަރުކ ރަށް
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ާ ާބަހ ލައިގެންާާލ މަރުކަޒީބޭނުންވަނީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ އުޫސލުން

ާކަމެްއކަމަށް.ާ ާަފއިދ ެވގެންދ ނެ ާވަރަށްބޮޑަށް ާަރއްޔިތުްނނަށް ާމިއީ ހިންގުމަކީ

ާބަލ ލ އިރުާހަމައެ ާކަްނތައްތަކަށް ާކައުންސިލްތަކުގެ ާހިމެނޭ ާމިބިލުގައި އ ެއކު

ާއަތޮޅުާ ާޮއވެފައި ާަކއުންިސލެއް ާރަށު ާރަށެއްގެ ާކޮންެމ ފުރަތަމައިނުންވެސް

ާސަޖެސްޝަެންއާ ާކޮްނވެސްވަެރއްގެ ާިމއަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަޮއވޭ.  1685ކައުންސިލެއް

ާޚިޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ލ ނަން. ާޚިޔ ލު ާކައުންސިލެއްާއަޅުަގނުޑގެ ާރަށު ލަީކ

ާޤ އިމްކުރުމަށް.ާ ާކައުންސިލެއް ާޕްރޮވިންޝަލް ާނެތި ާކައުްނސިލެްއ ާއަތޮޅު އޮވެަފއި

ާއަތޮުޅާ ާއަެނއްކ  ާޮއވެފައި ާކައުންސިލް ާރަށު ާސަބަބަީކ ާމިދަންނަވ  އެހެން

ާ ާއެކަނިެވސް ާޕްރޮވިންސްގެ ާއުތުރު ާއޮންނަކަމަްށވަްނޏ  އަތޮުޅ4ާާކައުންސިލު

ާއޮންނަން ާގިނަވުުމގެާކައުންސިލު ާކަިއންސިލަރުން ާޭއގެ ާއެހެންކަމުން ާެއބަ.  1690ޖެހޭ

ާެއގޮތުްނާ ާލަފ ކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޮޑުެވގެންދ ނެކަމަށް ާބ ރު ާތަންކޮޅެއް ސަބަބުން

ާ ާމި ާއޮެވއްޖިްއޔ  ާކައުންސިލެއް ާއެއްވަރަކަްށ4ާާޕްރޮވިންޝަލް ާމެންބަރުން އަތޮޅުން

ާ ާޭއގެ ާޮއެވއްޖިއްޔ  ާކަހަލަގޮތަކަށް ާއަދިާބެހިގެންދ  ާކައުްނސިލަރުންނަށ އި ފައިދ 

ާޖުމްލަގޮތެއްަގިއާ ާދެން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެގެންދ ނެކަަމށް ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާތ އީދުކުެރވޭ ާވަރަށް ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް  1695ވަނ930ާާަބަލ އިރު

ާފެށިގެްނާ 935ާާމ އްދ އިން ާމި ާހަމައަށް ާމ އްދ އ އި ާމިލިބ1ާިަވނަ ާބ ބުން ޭދާވަނަ

ާލިބިގެންދ ނެާ ާފައިދ  ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކަންތައްތަަކކީ ާދަށުން ބ ރުގެ

ާކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫުލކުރަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާަވރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .
ާ

 1700ާާމަރުކަޒީާލ ޢަލަިއކުމް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ީރާދ އިރ ތައްާ`.ާއައްލަސ މްާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާަމނިކުާޢަހްމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާމިބިލަށް ާބިލުގެ ާހިންގުމ ބެހޭ ާއޮތީ،ާއުސޫލުން

72ާއެހެންާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ުޅެވާދެއްވިާފަަދއިންާމިބިލަކީވެސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާބަލައިގަނެ ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާކުެރވިފަިއވ ާވަނަ ާމަސަްއަކތްތަކެއް ވި

ބިލެކޭ.ާދެންާއެމަޖިލިހުގެާމަސައްކަތްާނިމިާއ ާމަޖިލީހަކަށްާއައުމ އެކީާސަރުކ ރުްނާ

ާމުހިންމުކަންާ ާމިބިލުގެ ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާޮފނުވ ފަިއވ  ާތެރޭަގއި ާބިލުތަކުގެ  1705ފޮނުވި

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫ ާމި ާއެްއކަމަކީ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާއިތުރުެވގެންދ  1ާނުއަސ ީސގެ

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާތަންފީޒުކުރުަމށްޓަކައި ާއެކަން ާނުވަތަ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާބ ބު ވަނަ

ާލިބިގެންާ ާމަންފ  ާލ ބަޔ ިއ ާަރއްޔިތުންނަށް ާހުށަހެޅި އެކަށަެއޅި
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ާރައްޔިތުްނެގާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާފަްއޓަމުންވެސް ދ ންޖެހޭނެކަމަކަށްވ ތީވެ.

ާބ  ާއެންެމ ާޤައުމެްއގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާވެރިކަން ާރައްޔިތުންކަމަށް ާފަރ ތަކީ  1710ރުގަދަ

ާިދވެހިާ ާއެއީމެ. ާތެދުފުޅަީކެވސް ާގެންދަވ . ާެއބަ ާވިދ ޅުވަމުން މެންބަރުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާދިވެިހ4ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވަނީ ާބަޔ ންވެގެން ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާކިބައިން ާރައްޔިތުްނގެ ާއަންނަނީ ާފެށިގެން ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ާމިާދައުލަތުގެ ާއަދި ނޭ

ާހަމަާ ނޑުމެން ާކިަބއިަގއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާަރއްިޔތުންގެ ާއޮންނ ނީ ާދެމި ބ ރުތައް

ާގޮތުަގިއާ ާރައްތުންގެ ާބ ރު ާރައްޔިތުްނގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެދެމު  1715ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ާއެންމެބޮޑުާ ާބ ރެއްނޫން. ާެއއް ާއެންމެބޮޑު ާބ ރެކޭ. ާއެންމެޮބޑު ާއެީއ ާއޮތުމަށް މިކަން

ާރައްާ ާގ ތުްނާބ ރަކީ ާއ ދެ، ާކުަރްއވަންވ ނެ. ާޤަބޫލުވެސް ާެއކަން ޔިތުން.

ާނަރުދަމ އި،ާ ާަބނދަރ އި، ާކުރުން ާކަންތައްަތއް ާއަތްފޯރ ފަށުަގއި ވެރިކަންކުރުން

ާހުރިހ ާ ާމިޒ ތުގެ ާމިނޫންެވސް ާއޮޑިފަހަރ އި ާފަހަރ އި ާރިސޯޓް ހަސްފަތ ލ އި،

ާ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޒަމ ނުަގއި ާޖޯގްރަފީެގާފަހަރެއްގެ  1720ިދވެހިރ އްޖެ

ާޤައުމުާ ާދިވެހި ާއޮްތއިރު ާމައްޗަށް ާައތޮޅުތަކެްއގެ ާއޮތް ާހެދިފައި ގޮތުން

ާވަންދެންާ ާަޒމ ންތަކެއް ާއަދި ާސަރުކ ރުތަކުންނ އި ާމީެގކުރީގެ ހިންގުމަށްޓަކައި

ާގޮުތގަިއާ ާައއިޑެްނޓިފިކޭޝަނެއް ާދިވެހިން ާއެގޮުތގައި ާދީ ާނަންތަކެއް އަތޮޅުތަކަށް

ާޒަމ ނަ ާއުޫސލުާއެތައް އުސޫލަްށާާލ މަރުކަޒީކުާތިބުމަށްފަހުގައިާމިދެންނެވިާމަރުކަޒީ

ާމަސަްއކަތްތަކެްއާ ާމިބިލުގައި ާދިޔުމަށް ާހެދިގެން ާޕްރޮވިންްސތަކެއް ާޤައުމުގެ  1725ބަދަލުވެ

ާގ ތުންާ ާތ އީދު.ާޖުމްލަގޮތުގައި ނޑަށްެވސް ާއަޅުގަ ާއުޫސލަށް ާމިއޮތީ.ާމީގެ ކުރެވިފައި

ާ ާކަމަށްވަންޏ  ާދެވޭ ާއަިދާޚިދުމަތެއް ާބަރޯސ ކުރ ނެ. ާއެންމެންވެސް ާޚިދުމަތެއް އެ

ާުލއިތަެކްއާ ާފަިއދ ތަކ އި ާއ ޚިުރަގއި ާޭއގެ ާަރއްޔިތުންނަށް އެބަރޯސ ައކީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާަވަޑއިގެންެނވި ާދެްއވަން ާހުށަހަޅުއްވައި ާބިލު ާމި ވެގެންދ ނެކަެމއް.

ާދ  ާހުޅުހެންވޭރު ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާޚުލ ސ އަށް ާޖެނަރަލްގެ  1730އިރ ެގާއެޓަރނީ

ާތަފްސީލުކޮށްދެއްަވއިފިާ ާބިލު ާމޫސ މަނިކު ާރީކޯ ާއ ދެ، ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަންނަވަންާ ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއުކ ނޑު ާައޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނަށް ކަމަށްޓަކައި

މިވަގުތުާވަަޑއިގެންާނެތްާނަމަވެސް.ާހަމަާގ ތްަގނަޑކަށްާެއމަނިކުފ ނުާހުށަހެޅުއްވިާ

ާތަފ ތެ ާމ ބޮޑު ާވަރަށްޮބޑަށްާބިލެކޭ ނޑަްށ ާައުޅގަ ާެދއްީވ ާދަންނަވައި ާނެތްޮގތަށް ްއ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާމަސައްަކތް ާބިލުގެ ާނަމަވެސް ާތަޢ ރަފުވެގެންދިޔަ.  1735ބިލު

ާ ާބަޔ ްނވެގެން ާލިބިދީފައ1ާާިމިމ އްދ ގައި ާމިހެން ާމިބ ރުތަްއ ާބ ބުގެ ވަނަ
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއުފެއްދުމުގެ ާމި ާއަދި އަްށާއޮންނ ނެކަމަށ އި

ާޤ ނޫނީގޮތުންާ ާއަދި ާއުފެއްދުމެްއނެތި ާބިލު ާވަނިކޮށް ާބަޔ ްނވެގެްނ ލިބިގެންވ ކަމަށް

ާ ާރ އްޖެ ާލިިބގެންނެތި ާބ ރު ާޕްރޮވިންސަކަްށ1ާާއެކަމަށް ާަބހ ލަން ޕްޮރވިންސަކަށް

ާއެކްިޓވިސްޓުންނަްށާ ާޙަރަކ ތްތެރިވި ާހިންގެވުމަށް ާޕ ޓީ ާރަްއޓެހިންނ ، ާގ ތް  1740އެިކއެކި

ާޚަރަދުތަކެްއާާކައުންސިލަރުންގެާ ާވަަރށްބޮޑެތި ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާދީ މަޤ މު

ާބ ރެއްާ ާޤ ނޫނީ ާއެްއވެްސ ނޑިަވޅެްއގައި ާދަ ާމިކަހަލަ ކުރަްއވަމުންދ 

ނޑުެމންާއެންމެންާހަމަާއަތުގުޅ ލަިއގެންާމިއަދުާހަތަރުދަމުާ ހޯދ ދިނުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ީއދުކުރަން.ާެއއީާއެފަދަާތިބެގެންނަމަވެސްާމިކަްނާނިންމަންާއަޅުަގނުޑވެސްާހަމަާތާ 

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާލިބިދީފިކަމުގައިވ ނަމަ ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާެއއީ  1745ކަންތައްތައްަތއް

ާއިނގިލިާ ާޭނޅޭނެ.ާމ ދަމ  ާއެކަންތައްަތކެއް ާއިސްަތށިފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާކޮށްދިނީޭއާ ާައނެއްކަމެއް ާކޮށްދިނީއޭ ާކަމެްއ ާމިވެނި ާަރއްޓެަސކަށް ދިއްކޮށްފައި

ާޔަޤީނުންވެސްާކިޔުމަކަ ާހަމަ ާއޮތުމަކަްށ ާޖ ގައެއް ާއެފަދަ ާނޯންނ ނެ. ާޖ ަގއެއް ށް

ާފަސޭހަތަކުގެާ ާދިއުމަށް ާމިހެން ާމިމަސައްކަތްަތއް ާބިލުގެ ާނެއެދެން. އަޅުަގނެޑއް

ާމިހެންކަމަށްާ ާަދނީވެސް ާދަްއަކވ  ާއެބަ ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ   1750ވ ހަކަ

ނޑަށްެވސްާމ ާއަޅުަގނުޑވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާނަމަވެސްާބިލަށްާބަލަ އިލުމުގައިާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއުޅެިނކޮށް. ާބަލ ނުލެވިގެްނ ާއެަކއްަޗކަްށ ާއެކީ ރަނގަޅަށް

ާ ާނަމަވެސް ާމިފެއްޓީ. ާމިބިލަށ9ާާްޖެހުނީތީ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއްަގއި ވަނަ

ާ ާއެކަހަލަާތަފްޞީވަރަށް ާހުންނެވި ާއެަބ ާއެބައޮތް. ާހިތް ާވ ހަަކދައްކ  ލުކޮށް

ާއަޅުަގނޑަްށާކަންތައް ާތެރެއިން ާޕްރޮވިންސްތަުކގެ ާބަހ ލެވިފަިއވ  ާމިވަގުތު  1755ތަެކއް.

ާމެދުއުތުުރާ ާޕްރޮވިންސް، ާއުތުރު ާޕްރޮވިންސް، ާމަިތއުުތރު ާެއއްކަމަކީ ވިސްނޭ

ާތެެރއިންާ ާޕްޮރިވންސްތަކުގެ ާހުރި ާމިގޮތަށް ާޕްރޮވިްނސް، ާމެދު ޕްރޮވިންސް،

ނޭގޮަތކަށްާވަީނާޕްރޮވިންްސާމެދުއުތުރުާޕްރޮވިންސްާގއ.ާއއ.ާއދާއަދިާވ.ާހިމެ

ާތަްނާ ާހުޅުވިގެންދިޔަ ާއޮފީސް ާމި ާރަސްމީގޮތެްއގައި ާދ ދިފަހުން. ހެދިފައި

ާފެނިގެންދިޔަ.ާ ާމީޑިޔ އިން ާޒަރީޢ އިންނ އި ާނޫސްތަކުގެ  1760އަޅަގނޑުމެންނަސް

ާހިމެނޭާސަރަޙައްދެއްެގާ ާޕްރޮވިންެސއް ާިމއިން ނޑުވެސް ާއަޅގަ އެދުވަހުެގާޙ ލަތުަގއި

ާހިމެނޭ ާއަިދާރަށެއްަގއި ާރިކޯޑަށްޓަކައި ާކޮށްލ ނަން ާޚިއްޞ ެއއް ާކުޑަުކޑަ ތީވެ

ާއޮފީސްާ ާމިާޕްރޮވިންސްގެ ާހުރީ ނޑުާއޭރު ާއަުޅގަ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.ާއއ.ޮތއްޫޑަގއި

ާތޮްއޫޑގެާ ާދިޔައިރުަގއި. ާހުުޅވިގެން ާމ ފުށީގައި ާދެކުުނބުރީގެ ާމ ލެއަތޮުޅގެ ކ.އަތޮުޅގެ
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ާއެުދވަ ާއަުޅަގނޑަށް ާތެެރއިން ާމީހުންާރައްޔިތުންގެ ާބައެއް ާހަމަ ާބައްދަލުކުެރުވނު  1765ހު

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާަކއިރީގަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޝަުކވ ެއއްގޮުތގައި ާަކއިީރގަ އަޅުަގނޑު

ާމިހިރީޭއާ ާތިބި. ާއެަރށުގައި ާއެދުވަހު ާޕ ލިމެންޓޭރިއަނުން ާހަތަރު ާދެތިން ކައިީރގަ

ގޮުތގަިއާމުޅިާާކަންތައްާވަމުންދ ގޮތްާރަްއޔިުތންގެާގ ތުންާފެިށގެންާއަންނަާކަމެއްގެާ

އެތީގެާމަފްހޫމ ާތަޞައްވަރުާމިއޮތީ.ާތޮއްޑޫާަރއްޔިތުންގެާތެެރއިންާގިނަާއަދަދެްއެގާ

 1770ބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންނ ާބައްަދލުވިާބަަޔކަށްާނުވެްސާދެނަހުރިާމިކަންެވގެންާމިދަނީާ

ާދިނީާ ާދަޢުވަތު ާކުަޑމިނުން ާއެންމެ ާޝަރަފުވެރިކުރުމަށްޓަަކއި ާމިތަން ކިހިނެއްކަމެއް

ާޖީބަްށާކޮ ާނަގަިއގެން ާޖީބުން ާފުށުން ާަރއްޔިތުންެގ ާިމއީ ާކަމެްއވެސް. ންބަޔަކަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާާ ާތިއްބެވި ާެއވަގުުތ ާއއ.ތޮއްޫޑަގއި ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ މިލަނީ.

ާމިކަމުގެާ ާމީހުންނަކަށް ާބައްދަުލކުރި ނޑުމެންނ  ާައުޅގަ ާތެެރއިން ރައްޔިތުންގެ

ާއ ދަ ާނެތް. ާރޭކ ެއއްލ ފައި ާކަމަށްވަންޏ .ާއެްއވެސް ާދަންނަވ  ާބަހުން  1775އިގެ

މިކަހަލަގޮތަކަށްާމިކަހަލަާގޮތަަކށްާމިކަންާނުގެންދަވ ށޭ.ާދެްނާގ ތުންާއެޚިދުމަތްތަްއާ

ާވ ހަާ ނޑު،ލިބިގަތުމުގެ ާކަ ާދައްަކވ އިުރގައި ާހުާއަލިާާކަ ނުޑާރަސްކޮށް، ކަ

ާޮތއްޫޑެގާ ާއޮތުން ާއޮތް ާއަންނަން ާކުރިން ާހަމައަށް ާމ ލެއ އި ހުރަސްކޮށްފައި

ާއެއަްށވުެރާ ާއަދި ާމ ފުށްޓައް. ާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނީ ާމިަވގުތު ރައްޔިތުންނަށްވެސް

ާއަންނަންާ ާހުރަސްކޮށްފައި ނޑު ާކަ ާއަނެއް ާމިއޮތް ާމީދޭތެރޭަގއި ާއަެނއްކޮޅުން  1780އޭގެ

ނޑަްށާ ާދެވެނީ.ާއަުޅގަ ާޚިދުމަތްތައް ާމި ާގ ތުން ާމީހުން.ާވަރަށް ާވ.އަތޮޅުގެ މިޖެހެނީ

ާގ ތް ާވަރަށް ާދަތުރު ާއޭުރާހީވަނީ ާމ ލެއިން ާއައިސް ާމ ލެ .ާކުރީއްސުރެާނޯޓްކޮށްގެން

ާއެދެމުންދިަޔާ ާޖައްަސއިގެން ާކިޔު ާބޭރުގައި ާމިނިސްޓްރީތަކުެގ ދެމުންގިޔަ

ާައޅުަގނުޑާ ާހީވަނީ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުހެން ާމ  ާމިއަްށވުރެ ޚިދުމަތްތައްވެސް

ާމިކަ ާވ ަހކަެއއްނޫން. ާތ އީދުނުކުރަްއވ  ާމިބިލަށް ާހަމަާއެްއގޮތަކަްށވެސް  1785ން

ާރައްޔިތުްނާ ާކޮށްދެއްވަްނވީ. ާމިކަން ާފަސޭހައިން ާަރއްޔިތުންނަށް ކުރަްއވަންވީ.

އެދެނީވެސްާިމގޮތަށް.ާކަތީބުްނގެާޒަމ ނުާގޯްސކަމަށްާބަލ ާަކތީހުންާފުށްޓަކެއްާޖަހ ާ

ނޑުމެންނަށްާ ބޭރުކޮށްާކައުންސިލަރުންާގެަނއީމަާމިޤައުމުގެާޙ ލަތުާއޮތްާގޮތްާއަޅުގަ

ށުަގއިާތިބިާރަްއޔިތުންނަށް.ާއެރަްއޔިތުންާމިައދުާތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ ވުރެާބޮޑަށްާރަ

ާޤ ބިލުކަމ ިއާ ާފަރ ތަކުގެ ާވަޒީފ ެދއްވ  ާގޮުތގައި ާަކއުންސިލަުތންގެ  1790ކަންތައްތަކަށް.

ާދެވުމަކީެއއްނޫންާ ާފަސ ނަތަކަށް ާބައެއްހެ ާދައްކ  ާވ ހަކަތަެކްއ ނ ޤ ބިލުކަމުގެ

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުްނެގ ާބިލުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ޖިބަކަށްވ ންޖެހޭނީ. ާމެންބަރުންގެ ހުގެ
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ާ ާދ އިރ  ާމ ލޭ ާބިލުެގ ނޑު ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ5ާާރަނގަޅު. ާމ އްދ ، ވަނަ

ގައިާއިދ ރީާދ އިރ ގެާގޮތުަގއިާހިމަނ ފައިވ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާވެރިރަށ9ާާްޖަދުވަލުގައިާ

ާހުޅުމ ލެ.ާޢިއް ާއަދި ާވިލިނގިލި ާމ ލެ ާހިމެނެނީ ާދ އިރ އިން ާބަންޑ ަރާމ ލޭގެ  1795ޒަތްތެރި

ާމިާ ާކޮންތަނަކުންތޯ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަރިހުން ނައިބު

ނޑަްށާވިލިނގިލިންާއެބަފެޭނާާތިންާނަމެއް.ާމ ެލާ ވިލިނގިލިާނަންާޯހއްދެވީ.ާއަުޅގަ

ާހަމަާ ާބިލަށް ާއެެހންވީމަ، ާކިޔ . ާވިލިނގިލި ާކިޔ ، ާވިލިމ ލެ ާކިޔ  ވިލިނގިލި

ާނޯޓްކު ާނިންމުމުގެާނޯޓްކުރަްއވ ށޭ. ާބިލު ާެއދެމޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ެރްއވުން

ާއެހެްނާ ާއަދި ާވަީޒރުވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި ާމަރުޙަލ ަގއިެވސް ާކޮމިޓީ  1800ކުރިން

ާވިލިމ ލެތޯާ ާވިލިނގިލިތޯ ާމ ލެ ާއެއީ ާނަމެއް. ާޭދނެ ާވިލިނގިއްޔަށް ބޭބޭފުޅުން

ާނޫނީ ާކ.ވިލިނގިލިތޯ ާއެއީ ާވެްއޖިއްޔ  ާވިލިނގިލި ގއ.ވިލިނގިލިތޯ.ާާވިލިގިނލިތޯ.

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާޯނޓްކޮށްލަން ާހަމަ ާިމއީ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުމޭ. ާއެބަ މިމައްސަލަވެސް

ާބ ރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނޯޓްކޮށްލަދިނުމަށް. ާމި ާރިކޯޑަށްޓަަކއި ާހަމަ ދަންނަވަން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނޑައަޅަްނ ާކަ ާރަށްރަށް ާމަުރކަޒީ ާޕްރޮސިންގެ  1805ލިބިދީގެން

ާ ާކުރައްވަނީ ާކޮށްދެްއވ ނެކަްނާމިކަން ާއިންސ ުފވެރިަކމ އެކު ާއެކަންވެސް ެއކަމަކު،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހަމަ ާގަޑީގަިއ ާއެންމެފަހު ާއުންމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާފޯރިނަގ ާ ާވަރަށް ާއެުޅވުަމށް ާކަންތައްތައް ާއިސްތަިށފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެކަންތައްާ ާއެހެންވީމަ، ާއެންމެންވެސް. ާމިއުޅެނީ ާސަލ މަތްވުމަށްާއަވިދިނެތި ތަކ މެދު

ާކައުންސިލުާ ާދެން ާއެދޭކަެމއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާއެއީ  1810ނަޞޭޙަތްތެރިވުން

ާ ާަކއުންސިލު ާބ ރުތައް، ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ ިއ2ާއަތޮޅުތަުކގެ ާކައުންސިލުގެ ާއަތޮޅު .

ާމިވ ހަަކާ ާހިތަށްއަރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާމިވަނީ. ާތިރީަގއި ބ ރުތައް

ނަޑީކާދަންނަވ ލ ނަ ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި. ާއިމްލ ތައް ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާހަމަ ާމިހެން މޭ.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ވަށުެގ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާއަދީބެއްނޫން. ދިވެހިބަހުގެ

ނުޑވެްސާ ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް، ާބޭފުޅެއްނޫން. ާފަދަ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު  1815ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހިތަށްއެރީ ާއޮތުމުެގާހަމަ ާއެހެން ާޤ ޫނނ އި އ އި

ާމިގެްނގުޭޅާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ. ާދިވެހި ާލަްއވ ޭށ ާކުިރއަށް ބަދަލުގައި

ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބޭރުފުށުގެާޭބރުފުށުގަިއވެސްާމިއޮތީާރީްއޗަްށާނިކަންާނަލަނަލަކޮށްާ

ާކޮށްލަން...ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާއެތަންޮކޅު،ާިދވެހިާއިތުރު

ާ1820 
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ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދެން.ާ"ިދވެހި"ާމިލަފްޒުާއަަޔސްާއަުޅަގނޑުާވަރަށްާއުފ ވޭ.ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާއެހެންވީމަ،ާމިހެންާމިދަންނަވ ލީ.ާާންާޙުަސއިންާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހާ 
 1825ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވަގުތު...ާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާ

ާހަމަާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެަބއޮތް. ާކަންަތއްތައް ާލައްކަ ާވ ހަކަައކީ. ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،ާެއއީ

 1830ާއްާއެންމެާފަހުާމަރުޙަލ ގައިާވ ހަަކދެއްކުމަށްާފުރުޞަތުާހޯދަމުންާހަމަާކުޑަކުޑަާނޯޓެާންާޙުަސއިންާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހާ 

ާއަތޮުޅާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާކައުންސިލުގެ ާނިންމ ލ ނަން. ާނިންމ ލ ފައި ާމިނޯޓް ާކޮށްލ ނަން. އަޅުަގނޑު

ާ ާޝަރުތު ާމީހަކު ާކުރިމަތިލ  ާމެންބަރުކަމަށް ާމ އްދ ަގިއ74ާާކައުންސިުލގެ ވަނަ

އަހަރުާފުރިފައިވުން،ާއަދިާޭއގެާތިިރއަްށާމިއަންނަާއެމީހެއްެގ71ާާމިއޮތްާއުމުރުންާ

ާއެހެންާމައްޗަ ާުނވުން. ާމީހެއްކަމުގައި ާތަންފީޒުކުރަމުންދ  ާއަބަުދ ާކުށުގެ ާޖިނ ޢީ ށް

ާމުއްދަތެްއާ ާފަސްއަހަރުގެ ާތަންފީޒުކޮށްފަިއވ ނަމަ ާކުށެއް ާޖިނ ޢީ ާއަދި  1835އިނދެފައި

ނޑުާހަމަާވަަރށްާއެދެން.ާއެއީާހަމަާ އެމީހެއްގެާއެދޭތެރޭަގއިާެއކުަގިއާއޮތުން.ާއަުޅގަ

ާސްާކައުންސިލަރުކަުމގައިާަލއިގެްނ...އެތަންމިތ ާތިބިާމީހުންާގެނެ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1840 

ާއޭެގާތެރޭަގއިާތިބިާމީހުންވެްސާއެބަތިބި.ާއ ދެ،ާވަރަށްާޮބަޑށްާޝުކުރިްއޔ ާެދއްިވާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާފުރުޞަތުތަކަށްާއިނގޭތޯ.ާާންާޙުަސއިންާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހާ 
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތަްނކޮޅެްއާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާލިސްޓްގެ ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި  1845ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިާާމެންަބރުާުޙސަިއންާމުަޙންަމދުާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތީ. ާނަްނ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާފަހަތުގައޭ

ާމެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިނ ވެފައިާހޯލްތެރޭގައި ާމިކަން ާމަްއަޗށޭ ާގޮތެްއގެ ާނުތިއްބަވ  ާތިއްބަވ  ންބަރުން

ާނެްތާ ާަތޢ ރުޟުވުމެއް ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އި ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، މިއޮންނަނީ.
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ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާހިންގުމަށްާާލ މަރުކަޒީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި އުސޫލުން

ާެއކުލަވ ެލވިފަިއވާ  ާެއއްގޮތަށް ާބ ބ އި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާމިބިލުާާކަ  1850ބިލެއްކަމަށް

ާވިދ ުޅވެއްޖެ.ާ ާނައިބު ާބަްނޑ ަރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ އްޭޖެގ ހުށަހަޅުއްވަމުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއިޚްލ ޞްެތރިކަމ މެދު ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާައދި ާވ ހަކަފުޅ އި އެމަނިކުފ ނުގެ

ާއެބަޖެހޭާ ާބަލ ލަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއެހެންަނމަވެސް، ާނުކުރަން. ޝައްެކއް

ާޤ ނޫނުއަ ާއ ދެ، 17ާާސ ީސގެ ާކީކޭތޯ. ާބުަނނީ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ17ާާވަނަ

ާއަދަދުާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެމ އްދ އަީކ ާއ ެދ،  1855މ އްދ ގެ.

ާއ ދެ،ާ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާމ އްދ ކަން ނަޑއަޅ  17ާާކަ ާމ އްދ ގެ ަގއ7ާާިަވނަ

ާއ  ާރަޖިސްޓްީރކުރެވިަފިއ ާދ އިރ އެްއގައި ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާފުރަތަމަާބުނަނީ ބ ދީއެްއގެ

ހަމަނުވ ާކޮންމެާއިދ ރީާދ އިރ އަކަށްާދެާމެންބަރުނ5000ާާްމީހުންާނުވަތ5000ާާަ

ާހަމަޖެއްސުމަށްާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނެގ ާއ ދެ، ތިބޭނެއޭ.

ާގޮްތާމިދަންނަވަނީާ  1860ގައި.ާކޮންމ7ާާެވަނަާމ ްއދ ގ17ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީާބަޔ ންކުރ 

ާދ އިރާ  ާއިދ ރީ ާފުރަތަމަ ާއ ބ ދީެއްއގެ ާރަިޖސްޓްރީކުރެވިަފއިވ  5000ާއެްއގައި

ާ ާދ އިރ އަށް ާއެއިދ ރީ ާނުވަތަ ާއިދ ރ5000ާާީމީހަކަށް ާކޮންމެ ހަމަނުވިނަމަވެސް

ާ ާތިބޭނެކަމަށް. ާމެންބަރުން ާދެ 17ާާދ އިރ އަކަްށ ާމ އްދ ެގ ާ)ށ(9ާާވަނަ ާ)ށ(. ެގ

ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާބޭނުމަށްޓަކައި ާމިމ އްދ ގެ ާމިބުނަނީ ާއެވަީނ،ާގައި ާބުނެފައި ކަމުގައި

 1865އަޅުަގނޑުާމިދަްއކަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާ

ާމިކަންާ ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަްށ އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޤަބޫލުކުަރން. ާމިކަން ނުޑ ާއަުޅގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާގޮތުން ާހީކުރަން.ާއ ދެ،ާާފ ހަގަކުރުމުގެ ާކަމަށް 17ާދަންނަވ ލަނީ.ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ

ާ ާމ އްދ ގެ ާއިދ ރ9ާާީވަނަ ާބޭނުމަށްޓަކައި ާމިމ އްދ ގެ ާމިބުނަނީ ާ)ށ( ގައި

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާ ާތަޞްދީޤުުކރ އިރު ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއވަީނ ާބުނެފައި  1870ދ އިރ ކަމުަގއި

ާ ާބަލ  ާުޖމ90ާްއަތޮޅުތަުކގެގޮުތަގއި ާމ ލެއ އެކު ާއަތޮޅ އި ދ އިރ އަށޭ.97ާާލަ

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާލިޔުމެއްހެން ާއޮތް ާލިޔެފައި ާދިވެހިބަހުން ާމިއީ ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާ ާމިދެްނނެވީ ާައޅުަގނޑު ާދެއްތޯ. ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހީވަނީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާދެން ާލިޔުމެއް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ  ާޢަމަލުކުރަމުންދ  މިހ ރު

ާ ާމިތަނުގަިއާާަގއ9ާިޖަދުވަލު ާއަނެއްކ  ާއެބަހުރި. ާލިޔެފަިއވެސް ާދ ިއރ ތައް  1875އިދ ރީ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ ާބުނެފައެއް ާމީަގއި ާެއއްބަސް، ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، މިބުނަނީ.
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ާެއއްކޮޅުްނާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއައުމުން ާމިބިލު ާތ ުކ، އެްއވެސް

ން.ާއެްއވެސްތ ކުާބުނެފަެއްއާއަނެއްޮކޅުންާބަލައިފިން.ާއަެނއްކ ާމިބިލުވެސްާބަަލއިފި

ާއަިދާ ާގްރޫްޕނުކުރެވޭނެކަމަށް ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމި ނެތް،

 1880ޕްރޮވިންސްާނުވަަތާސްޓޭޓްާުނވަތަާބޮޑުާސްޓޭޓްާުކޑަާސްޭޓޓް،ާުކޑަާޕްރޮވިންްސ،ާ

ާބަެއއްާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާނުބުނޭ. ާެނހެދޭނެކަމަކަށްވެސް ާޕްރޮވިންސް.ާމިގޮތަށް ބޮޑު

ާދުވަްސވަރު،ާދެންާމެންބަ ާހަދަމުންދިޔަ ާވ ހަކަފުޅުދައްަކަވިއފި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ރުން

ާއ ދެ،ާ ާމިކަން ާދަންނަވ ލ ފައި ާމިވ ހަކަ ާހިންގުމުގެާާލ މަރުކަޒީއަސްލުަގއި އުސޫލުން

ާ ާއެހެންވީމަ، ާމިވަނީ. ާއެއްެޗްއާާލ މަރުކަޒީބިލު ާހިންުގމ ބެހޭގޮތުން އުސޫލުން

ާއަ ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާއަިދާދަންނަވ ލަން ާިމމަޖިލީހުގައިވެސް ާހީވ ގޮތުަގއި ނޑަށް  1885ުޅގަ

ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއް.ާ ާެނތް ާމިކަމުަގއި ާމެދުގަިއވެސް ާބޭފުޅުންެގ ާހިންަގވ  ސަރުކ ރު

ާރައްޔިތުންނަްށާާލ މަރުކަޒީ ާދިރިއުޅޭ ާއަތޮޅުތަކުަގއި ާނުވަތަ ާހިންގެުވމަށް އުސޫލުން

ާއެކަންކަމުގެާ ާއެމީހުންނަށް ާކުރެޭވ ާކަންކަން ާއިތުބ ރުާާފަސޭހައިން މައްޗަށް

ާނޫން.ާ ާއޮތްކަމެއް ާޚިޔ ލެއް ާއިނދިކޮޅު ާމިއީ ާހިންގުމަކީ ާކަންކަން ާގޮތަށް ލިބިގެންވ 

ާ ާއެހެންވީަމ، ާކުެރވިދ ނެ. ާިމގޮތަށް ާމިކަމަްށާބަހުސްއެހެންވީމަ،  1890މިކުރެވެނީ

ާޤ ނޫނުއަސަސީަގއިާ ާވިދ ުޅެވްއޖެ ާބައެްއާބޭފުޅުން ާކަމެްއ.ާެދން ާކުރ ނެ ޢަމަލީގޮތުން

ާމި ާއިޝ ރ ތްކުަރއްވ ަފއި.ާާބަހުސްމިކަން ާގޮތަކަްށ ާމިކަހަލަ ހިނގަމުންދިޔައިރު

ާއެބަސްވެްސާ ާސްޓޭޓް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާހުރެދ ނެ، ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ފަހަރެއްގައި

ާއެ ާއެހެންނަަނމަވެސް، ާއެަބވޭ. ނޑު ާައޅުގަ ާހަނދ ނެއް ަތއްާބަހުސްބޭނުންކުރެވޭ

ާޔުނި ާއެންމެފަހުން ާހިންގުމަށްފަހުގައި ާދެްނާދިގުކޮށް ާކަމަށ އި ާދަޢުލަތެއް  1895ޓަރީ

ާމިވ ހަަކާާލ މަރުކަޒީ ާބެހޭގޮތުން ާހިންގުމ ިއ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ އުސޫލުން

ާވަިކާ ާަވކި ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭަގިއ ދެކެވުނުިއއިުރގަިއ،

ާދ އިރ ތަްއާ ާއިދ ރީ ާއެދ އިރ ަތއް، ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާެއގޮތަްށ ާލިޔެ އަތޮޅުތަކަށް

ާހަނދ ނުންގެާާލ މަރުކަޒީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެެކވުނީ. ާވ ަހކަ ާހިންގުުމގެ އުސޫލުން

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާަދންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ާއެްއޗެއް ާބުރަވެ  1900ާލ މަރުކަޒީާމައްޗަށް

ާޑްރ ފްޓްކުރިއިރުަގިއާ ާފުރަތަމައިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ ބު ާހިންގުމ ބެހޭ އުސޫލުން

ާ ާފަސް ާމަްޝވަރ ކުިރއިރުަގއި ާފަްސާއަޅުަގނޑުމެން ާމައްޗަށްދިޔަ. ޞަފްޙ އަށްުވރެ

ާކޮމިޓީަގިއާ ާޑްރ ފްޓިންގ ާފުރަތަމަ ާއިތުރަށް ޞަފްޙ އަށްވުރެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާްސޓޭޖެްއގައި ާެއއްވެސް ާެއއޮތީ. މަޝްވަރ ކުެރވުނުއިުރގައި
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ާ ާޕްރޮވިންސްތަެކްއާބަހުސްމ ގަދައަށް ާމިގޮަތށް ާހަނދ ނެއްނުވޭ ާހިނގި  1905ތަެކއް

ާކޮންާާއުފެއްދުމަށް.ާއަތޮޅުަތކަށް، ާދޭނީ ާރަށްރަށް ާރަށްރަށް.ާެއކި ައތޮޅުތަކަށް،ާއެކި

ާމިާ ާދެން ާއިޚްތިޔ ރުތަކެއްތޯ. ާކޮން ާދޭނީ ާއަޮތޅުތަކަށް ާއެކި އިޚްތިޔ ރުތަެކއްތޯ،

ާބ ރުތަކެއްތޯ.ާ ާކޮން ާއޮންނ ނީ ާސަރުކ ރަށް ާސެންޓަރަލް ާނުވަތަ ާސަރުކ ރު މަރުކަޒީ

ާހަނދ ންވީ ާހިނގަމުންދިޔަކަން ާމަޝްވަރ ތަކެއް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިކަހަލަ .

ާވ ހަކަދެްއކުމަށްފަހުާ ާދިގުކޮްށ ާވަރަށް ާްޑރ ފްޓ މެދު ާފުރަތަމަ  1910އަޅުަގނޑުމެން

ާމިކަްނާ ާނުވަތަ ާކަމެކޭ ާފެށޭ ާއަލަށް ާރ އްޭޖގައި ާމިއީ ާނިންމަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާތަފްސީލުތަކެްއާ ާމ ިގނަ ާީމގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ކުރަމުންދ އިރުަގއި

ާމިާ ާފަހުން ާެއގޮތަްށާހުރެއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ާކުިރމަތިވެދ ނެއޭ. ާދަތިތަކެއް ާކުރުމަށް ކަން

ާއެއްެވްސާ ާނުދަންނަވ ނަން ާއަޅުަގނޑު ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާކުރުކުރީ ާއެބ ބު ބަލ ފައި

ާއެްއވެްސާ ާނުވަތަ ާޚިޔ ލުފ ުޅކުރެްއވިއިުރ ާމެްނބަރެއްގެ ާެއއްވެސް  1915ހިސ ބެއްަގއި

ާވިސް ާހެދުމުގެ ާޕްރޮވިންސް ާމި ާވިސްނުންފުޅުަގިއ ާުނވަތަާމެންބަރެއްގެ ނުންފުޅެއް

ާމިދަންނަވަނީާ ނޑު ސްޓޭޓްހެދުމުގެާިވސްނުންފުޅެްއާނެތެކޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާައޅުގަ

ާމިާ ާއަދި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާލިޔުނުއިުރގައި ާކަންކަން ާބައެއް ާތަފްސީލުކޮށް މިހ 

ާިމާ ާރ އްޖޭގެ ާނުލިޔުނީ ާީކއްެވގެންބ ޭއ ާލިުޔނުއިރުަގއި ާއުމުރު ކައުންސިލުތަުކގެ

ާދ އިރ ތަ ާއިދ ރީ ާއޮންނަންޖެހޭނީ 5ާާއް ާނުވަތަ  1920ޕްރޮވިންސަކަށ3ާާްޕްރޮވިންސަކަށް

ާ ާަވިކގޮތަކަްށ1ާާނުވަތަ ާމިއަތޮޅުތައް ާނޫނިއްޔ  ާބައިކުެރވިފައޭ. ޕްރޮވިންސަކަށް

ާމިވަރުާ ާއެންމެކުޑަމިނުން ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމިކަން ާގޮަތކަށޭ ާމިވެނި ގްރޫޕްކުރުމަށްފަހު

ާއެބައުފެދޭ. ާމިުސވ ލު ާކީްއެވގެންބ އޭ. ާބަލަންޖެހެނީާާނައީ ާއަުޅަގނޑުމެން ދެން

ާގެންދިޔަާ ާަޢމަލުކުރަމުން ާކުރީއްސުރެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދެންނެވިފަދައިން ކުރިން

ާގެންނަންާ ާަބދަލުތަކެއް ާމިކަންކަމަށް ާރަށްރަށް ާއަޮތޅު ާގެންދިޔަ  1925ބޭނުންކުރަމުން

ާދޭ ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާރައްޔިތުންނަށް ާމިދައްކަނީ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއުޅޭއިުރގައި

ާލުއިފަސޭހަގޮތަކަްށާ ާކަންަކން ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިދައްކަނީ ާައޅުަގނޑުމެން ވ ހަކަ.

ާހެޔޮާ ާމިދައްކަނީ ާައޅުަގނުޑމެން ާއަދި ާވ ހަކަެދއްޭކއިރުަގއި ާގޮތަަތކުގެ ކުރެވޭނެ

ާރައްޔިތުްނގެާ ާވ ހަކަަދްއކަިއގެން ާރަްއޔިތުންނ  ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާކުރުމުގެ ވެރިކަމެއް

ާރަްއޔި ާހޯދައިގެން ާވ ހަކަ.ާޚިޔ ލު ާކުރުމުގެ ާކަންތަްއ ާބޭނުންވ ގޮތަށް  1930ުތން

ާވިދ ޅުވެދެްއިވއްޔ ،ާ ާނައިބު ާބަންޑ ރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަނަގުޅ ާވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

މިގޮތަށްާމިބިލުާބައްޓަންކުރެްއވިއިުރގައިާުނވަތަާބިލުގެާމަަސއްކަތްާހިންެގވިއިުރަގިއާ
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ާރައްޔި ާސަރުކ ރުން ާމަސަްއކަތްކުެރެވމުންދ  ާގޮތެްއާސަރުކ ރުން ާޚިޔ ލުހުރި ުތންގެ

ާވަރަށްާ ާތަފްސީލުތަެކއްާސ ފުކޮށްދީފިއްޔ  ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާހިންގެވި ސ ފުކުރަްއވަން

 1935ާރަނގަޅު.ާައޅުަގނޑުާތަމްސީުލކުރ ާފަސްާރަށެއް....

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާއިނގޭތޯ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވ ހަކަާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާތަމްސީލުކުރ ާކުޑަުކޑަ ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާއިނގޭތޯ. ާދަންނަވ ލ ނަން ާއެއް

ާމަޝްވަރ ކުރިން،ާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިކަމ މެދު ާމީހުންނަށް ާރަށްރަށުގެ  1940ާދ އިރ ގެ

ާދަތުރުތަްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާވަރަށް ާއިންތިޚ ބުެގާދުވަްސަވރު ާޚިޔ ލުބަދަލުކުރިން.ާމިދިޔަ ވ ހަކަދަްއކ 

ާއެހެންވީމ ،ާކުރެވު ާމަްޝވަރ ކުރީ. ާއަޅުަގނޑު ާއޮތީމަ ާއުންމީދު ާޮހވުމުގެ ާއެ ނު.

ާފިަޔވަިއާ ާގްރޫޕް ާބައްދަުލިވާއެއް ާއެއްާރަށުން ާކުރުމުގައި ާމަްޝވަރ ކުރި އަޅުަގނޑު

ާހަމަާ ާސ ފުބަހުން ާމަޝްވަރ ކުިރ، ާއެހެން ާހަމަ ާނެްތ. ާތ އީދުކޮށްފައެއް މިކަމަށް

ާޢިއް ާއިނގޭތޯ. ާމިދަންނަވަނީ ާޤަބޫލުކުރައްވ ެނކަމަށްާތެދުބަހުން ާވަޒީުރ  1945ޒަތްތެރި

ާސ ފުވެފަެއްއާ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާމިކަމ ބެހޭ ާއެމީހުންނަށް ާއަދި ާހީކުރަން. އަޅުަގނުޑ

ާއެގޮތަްށާ ާމިބެހެނީ. ާޕްރޮވިންސްަތއް ާމި ާގޮތަކަށްކަން ާކޮން ާކީްއވެގެްނކަން ނެތް،

ާހިނގަނީާކީްއވެގެްނކަން....

ާ

 1950ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކުރ އިުރާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާކަެމއް ާިމވަރު ާއެހެންވީމަ، ާނެތޭ. ާސ ފުވެފައެްއ ާއެމީހުންނަށް

ާއެމީހުންގެާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާހަދ ފައި ާއޮޅުންފިލުވައިީދ ާސ ފުކޮށްދީ ާރަްއޔިތުންނަށް ާކީްއވެގެންޯތއޭ،

ާގޮާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނޫން ާހިމަނައިގެން ާދެންާޚިޔ ލު ާމިއުޅެނީ. ާއަުޅަގނޑުެމން ާކުރަން ތަކަށް

 1955އަޅުަގނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތެްއގައިާދެންހުރިާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަަސއްކަތ79100ާާްޝުކުރިއްޔ  ަގއި

ާ ނޑ ލަން ާމެންބަރަކަްށާމެދުކަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިތުރު ާމިހ ރު ާއޮންނަނީ. ހަމަޖެހިފައި

ާ ާމިއޮންނަ ާފުރުޞަތުގަިއ ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު ާއަރުަވއިފިްއޔ   1960މިނެޓް،1ާާފުރުޞަތު
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ާަޤސްދުކުރަނީާ ނޑު ާައުޅގަ ާއެހެްނވީމަ، ާމިއޮތީ. ާބ ކީ ާމިހ ރު ދޮޅުމިނެޓެއްހ އިރު

ާ ާމަސައްކަްތ 7ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާފަށ ފައި ާޢިއްޒަތްތެރިާޖަހ އިރު ާއޮތް ދެން

ާކެނިދކޮޅުދޫާ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ާދ އިރ ެގާ ާކުޑަހުވަދޫ ާޭއގެފަހުން ާއީސ ، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކޮމަންޑޫ ާއ މިރު، ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު  1965ޢިއްޒަތްތެރި

ާމުޙަންމަދު،ާާޙުސައިން ާއަޙްމަދު ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ވަޙީުދ،

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޔ މީން.ާމިތަރުތީބުން.ާއަޅުަގނޑުާهللاާމުލަކު

ާއެާ ާބައްލަވ ަލއްަވިއގެން ާލިސްޓް ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އެދެން

ާވ ހަކަފުޅުދަ ާމެންބަރު ާކޮމިޓީަގއިާޢިއްޒަތްތެރި ާގަިޑއަށް ާއޮންަނ އްަކވަން

ާގެންިދއުމުަގިއާ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާރިޔ ސަތުން ާަވޑަިއގެން ާމިޮކޅަށް  1970އިންނެވިނަމަވެސް

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިސްޓްަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަށް. 32ާއެހީތެރިވަަޑިއގެން

ާއެދިވަޑަ ާވ ހަކަދަްއކަަވން ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާއަދިވެސް ިއގެންފަިއާމެންބަރަކު

އެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާބައްަދލުކުރ ނީާމަސައްކަތ ިއގެންާކުިރއަށްގެންދިއުމަށްަޓކަިއާ

ާަގއި.ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.7100ާ

ާ1975 

ާ]ށ73:09ާާްނ77:52ާާްހުސްވަގުުތކޮޅު:ާ[

ާ

ާމިފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަްށގެންދަްނ ާޖަލްސ  ާއަެނއްކ ެވސް ާއަޅުަގނހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ޑުާށަނީ.

ާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުާފުރަތަމަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 1980ާއަޙްމަދުާޢީސ އަށް.ާ

ާ

ާބިލަކީާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޚ އްޞަކޮްށާާއަޅުަގނޑުމެންާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި ާމުހިންމު ާކޮންމެހެން ާމިޤައުމަށް މިއަދު

ާމުހިންމުާ ާއޮތް ާޚ އްޞަުކރެވިފައި ާމިކަމަށް ާއެއްކޮށް ާބ ބު ާެއއް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާަރއްޔިތުންެގާ ާަޝކުވ އަކީ ާއަންނަ ާކުރަމުން ާފެށުނީއްސުރެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1985ބިލެއް.

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެރިން، ާިތބި ާއިސްކުެރވިފަިއ ާރަށްރަށުގެާމައްޗަށް ދަންނަވަނީ

ާޢަދުލުވެރިކަމެްއާ ާއެބޭފުުޅންގެ ާވ ަހކަ. ާވެރިްނގެ ާިތްއބެވި ާއަޮތޅުތަުކގައި ވެރިންނ އި

ާއަނިޔ ވެރިކަމެްއާ ާއެތައް ާރައްޔިތުންނަށް ާފަރ ތުން ާއެބޭފުޅުންގެ ާވ ހަކަ. ނެތް
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ާމިގެަނއީ ާިޑމޮކްރަސީއެްއ ާފުރިހަމަ ާމިޤައުމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާލިބެމުންދިޔަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާގެނަްނކަމަށް ާވެރިކަން ާަރއްޔިތުންގެ ާއަތްމައްޗަށް  1990ރައްޔިތުންގެ

ާކޮންމެހެންާ ާމިއީ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާވ ހަކަދަްއކަން، ާއެބަ އެންމެން

ާރައްޔިތުްނގެާ ާވެރިކަން ާރައްޔިތުންގެ ާކުަރންޖެހޭކަމެއް. ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާހަމަ ާގެަނއުމަކީ ާސަރުކ ުރގެާއަތްމައްޗަްށ ާހުރި ާމ ޭލގައި ާރަށް ާވެިރކަންކުރ  ެއކަނި

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެކަންޏެއްނޫން ާބަދަލުކުރުން ާފަރ ތް ާއިސް ާއެންމެ ވެރިކަމުގެ

 1995ދެކޭގޮުތގައި.ާއެންމެާކުަޑއިންާފެށިގެންާބޮޑަށްާރައްޔިތުްނގެާއަތްމައްޗަށްާިމވެރިކަންާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާރައްޔިތުްނގެާމަ އްަޗށްާއިސްކުރެވިަފއިާތިބޭާގެނައުން.ާއަުޅގަ

ާރުހުންާ ާމަްއޗަށް ާއެބަެއއްގެ ާރައްޔިތުން ާިއންތިޚ ބުކުރ  ާރަްއޔިތުން ާވެރިޔަކީ ކޮންމެ

ާވެރިންނ އިާ ާރަށްރަށުގެ ާމިސަބަބަށްޓަކަިއ ާވ ންޖެހޭ. ާބަަޔކަްށ ާއިތުބ ރުކުރ  އޮންނަ

ކޮންމެހެންާާއަތޮޅުތަުކގެާއަތޮުޅވެރިންާރަްއޔިތުންގެާވޯަޓކުންާއިންތިޚ ބުުކރުމަކީާމިއީ

ާވަކ ލ ތުކުރަމުންާ ާޒަމ ެނއްވަްނދެން ާއެަތއް ާއެކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން  2000ކުރަންޖެހޭ

ާތަޖުރިބ ހުރިާ ާމިކަމުގެ ާޚ އްޞަކޮްށ ާއަދި ާިމދެކެވެނީ. ާވ ހަކަ ާކަމެްއގެ އަންނަ

ާނިމިގެންދިޔަާ ާއިްޚލ ޞްތެރި ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާަކއިރިްނ ާވަރަށް ރައްޔިތުންނ 

ާއެޓޯ ާއަލްފ ޟިލްާސަރުކ ރުެގވެސް ާޭބފުޅެއް. ާކުރެްއވި ާމިނިސްޓަރުކަން ލްސް

ާތަޖުރިބ އިން.ާ ާެއބޭފުޅ ގެ ާވ ހަކަެއއް ާއަންނަ ާދަްއކަވަމުން ާތަކުރ ުރކޮށް ވަޙީދުއްދީން

ާވެރިންނަކީ،ާ ާަރށްރަށުގެ ާބުނަމުންގެންދިޔައީ ާައޑުހަރުޮކށް ާވަރަށް  2005އެބޭފުޅ 

ާބަަޔކަ ާއިންތިޚ ބުކުެރވޭ ާއަތޮުޅވެރިންނަީކ ާއެބޭފުޅ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާވ ންޖެހޭނޭ. ްށ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަފުޅުތަކަށް ާބައެއް ާހުރި ާދައްކަވ ަފއި ާމިނިސްޓަރުކަމުަގއި އެޓޯލްސް

ާވެރިންނ ާ ާތިބި ާރަށްރަށުގައި ާގިނަ ާއެބަހުރި ާވިދ ުޅެވފައި ާއެބޭފުޅ  ބަލ ލ އިރު،

ާއެބޭ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާމިހުރިހ  ާވ ހަކަ. ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާރަްއޔިތުން ފުޅ ާދޭތެރޭގައި

ާ ާމި ާމަަސއްަކތްތަކެއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާވަކ ލ ތުކުެރްއިވ  2010ާލ މަރުަކޒީވަރަށްބޮޑަށް

ާދަނީާ ާމިހ ރުވެސް ާައދި ާއެބަހުރި. ާކުރައްވ ަފއި ާހިންގުމަށް ާޤައުމު އުސޫލުން

ާއެންމެާ ާހިތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޙީދުއްދީނަށް ާައލްފ ޟިލް ާއެކަމަށްޓަަކއި ކުރަްއވަމުން.

ާއިންތިޚ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާއަޑިން ާނަމުގައިެވސް ާދ އިރ ގެ ބުުކރި

ާބިލަކީާ ާމި ާއޮތުމަށް ާަބއިވެިރވުްނ ާރައްޔިތުންގެ ާީސދ  ާތަރައްޤީގެ އެހެންނޫނަސް

ާފެންނ ނެާ ާސ ފުކޮށް ާވަަރށް ާބަލ ލ ފިްއޔ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ާބިލެއް. ާމުހިންމު  2015ވަރަށް

ާއު ާހުރި ާހިންގިފައި ާމަްޝރޫޢުތައް ާތަަރއްޤީގެ ާރަށްރަށުގެާމީގެކުރީގެ ާއެ ސޫލަކީ
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ާޮއފީހެއްގައިާތިބޭާބަޔަުކާ ރައްޔިތުންނ ާވަރަށްާދުރުަގއިާވެރިކަންކުރ ާރަށްާމ ލޭގައި

ާރައްޔިތުންެގާ ާޕްލޭންކޮށް ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްޤީގެ ާބޭނުންވ  އެރަށްރަށަކަށް

ާފެނިވަަޑއިގެންެނވިގޮަތކަށްާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނެތި ާބަހެއް ާބަިއވެރިވުެމއް އެކަީށގެންވ 

ާފުރިހަމަާ ާމަޝްރޫޢުގެ ާެއ ާެއއީ ާގެންދިޔައީ. ާހިންގަމުން ާރ ވ  ާމަޝްރޫޢުތައް  2020އެ

ނުޑާ މަންފ ާރައްޔިތުންނަށްާނުލިބުނުާކަމެއްކަމުަގިއވިޔަސް.ާމިސ ެލއްެގގޮތުންާއަުޅގަ

ާދ އިރ ،ާ ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ އަކަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުން ާހަމަ ދަންނަވ ލަން

ާފަ ާކޮެނވެމުންދ  ާމިހ ރު ާފަުޅާކެނދިކުޅުދޫަގއި ާއެ ާއޮތްގޮތުން ާޑިަޒއިންކޮށްފަިއ ޅު

ާއެތަްއާ ާރައްޔިތުން ާއުފެދޭ. ާުސވ ލު ާދޭތެރޭގައިވެސް ާބޭނުންކުރެވުމ  ާމޫސުމަށް ގަދަ

 2025ޝަކުވ އެއްާކުރަމުންާދަނީ.ާއެާޝަކުވ ތަުކގެާއަުޑއަހ ނެާބަަޔކުާނެތް.ާއެކަންާކުިރާ

ާހިސ ބުގައި، ާރައްޔިތުންނ  ާމީހުންނަކީ ާޕްލޭންކުރި ާއެ ފެންނަާާމީހުންނަކީ،

ާކުރުެވގެންާ ާފައިކަށި ާނެރުެގ ާބައެއްނޫން. ާތިބި ާހިސ ބުގައި ާއަތްފޯރ  ހިސ ބުގައި،

ާކިތަންމެާ ާމިކަހަލަ ާަހމަ ާއެަބއޮތް. ާމިހ ރުވެސް ާބިރު ާކަުމގެ ާނުވަެދވޭނެ އެތަނަށް

ާމިކަހަލަާ ާއިންޖީނުގެ، ާުކޑަފަރީގެ ާއިންޖީނުގެ، ާކެނދިކުުޅދޫގެ ާއެބަހުރި. މިސ ލެއް

ާހުއްޓި ާފަހުންާމަޝްރޫޢުތައް ާފެށުނު ާމަޝްރޫޢުތައް ާމިކަހަލަ ާދިޔައީ  2030ގެން

ާއެކަްނތައްތަކަީކާރަްއޔިތުންާ ާއެނގި ާކުރެވެމުންދ ގޮތް ާެއކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންނަށް

ާއެކަމ ާ ާމަޖުބޫރުވީ ާަރއްޔިތުންަނށް ާކަންތައްތަކަށްނުެވގެން ާކުެރވޭ ބޭނުންވ ގޮތަށް

ާމި ާސަބަބުތަކ ހުރެ ާމިަކހަލަ ާއަޑުއުފުލަން. ާހުއްޓިާާދެކޮޅަށް މަޝްރޫޢުތައް

ާ 1ާާދިގުލަިއގެންގޮްސ ާމިދެންނެވ1ާާިއަހަރު، ާއެބަހުރި. ާދެމިގެްނގޮްސ އަހަރަށް

ާެއގޮތުންާ ާއޮތުމަށް. ާބަިއވެިރުވން ާރައްޔިތުްނގެ ާސީދ   2035ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާތަރައްީޤގެ

ާބޭނުންވ ގޮތަްށާ ާަރއްިޔތުން ާމަޝްރޫޢުތައް ާހިންގޭ ާތަަރއްޤީއަްށ ރައްރަށުގެ

ާ ާކޮންމެހެންާއިސްފަސްކޮށް ާބިލަކީ ާމި ާޤ އިމްކުރުމަްށ ާތަރައްޤީެއއް ދެމެހެއްޓެިނިވ

ނޑުމެްނާ މުހިންމުާބިލެއް.ާރައްޔިތުންގެާއަތްމައްޗަށްާމިކަހަލަާބ ރުތައްާމިއަދުާއަުޅގަ

ާފ ހަގަކުރ ާ ާބިލުގައި ާމި ާައޅުަގނުޑވެސް ާބިލުގައި ާމި ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ދޫކުރަން

 2040ންޏ ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާވިސްނ ާވ ހަކަދަްއކ ާކޮމިޓީއަކަށްާބިލުާގެންެދވިއްެޖކަމަށްވަ

ާފ ހަގަކޮށްލަްނާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެގޮތުން ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާބޭނުން ބަދަލުކުރަން

ާވަރަށްާ ާޚަރަދުތައް ާއިދ ީރ ާއަުޅަގނޑަށް ާއޮތްގޮތުން ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ބޭނުން

ާކުޑަކުރުމުެގގޮާ ާޚަރަދުތައް ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާބޮޑުެވގެންދ ނެކަމަށް އަށްވުރ3000ާާެތުން

ާ ާރަށްރަށުގައި ާދަށް 5ާާއަބ ދީ ާބަދަލުަގއި މަޤ މަށ3ާާްމީހުން،3ާާކައުންސިލަރުންގެ
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ާ 3000ާާމަދުކޮށް ާރަށްރަށުގައި ާގިނަ ާއ ބ ދީ ާއަދަދ5ާާުއަށްވުރެ ާއެ  2045މެްނބަރުންނަށް

ާބަލ ލުމުންާ ާބަލ ލި ާހުށަހަޅަން.ާސަބަބަކީ،ާައޅުަގނުޑާމި ނޑު ާއަުޅގަ މަދުކުރ ގޮތަށް

ާބި ާއެބަދޭާމިހ ރު ާބޮޑުވެގެން ާޚަރަދު ާކޮށްފިކަމަށްވ ނަމަ ާއެަކން ާއޮތްގޮތަށް ލު

ާ 900ާއިންތިހ އަށް. ާބޭބޭފުޅުންގ300ާާެ، ާމި ާއަަހރެއްެގ ާރުފިޔ އަށް މިލިޔަން

ާމިކަމަްށާ ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާމިދެންނެވީ ާއަރ .ާމިހެން ާއެބަ މުސ ރަވެސް

ާޚިދުމަތް ާރައްޔިުތންނަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާބަޔަކުާޤ ބިލު ާތެދުވެރި ާހުރި ާރޫޙް  2050ކުރުމުގެ

ާމުސ ރަެއއް،ާ ާއެކަށީގެްނވ  ާނިކުންނ ނީ ާކުރިމަތިލ  ާމިކަމަްށ ާތެރެއަށް، މިކަމުގެ

ާވަރަށްގިަނާ ާދެން ާބައްޓަންކުރެވިެގން. ާމިބިލު ާމިކަން ާލިޭބގޮތަށް އ މްދަނީއެއް

ާއަ ާތަނެއްނުދެއޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ާމިތަނުގައި ޮތުޅާމެންބަރުން

ާ 4ާާކައުންސިލްތަެކއް ާނޫނީ ާހަދ ކަށް.3ާާއަތޮަޅށް ާބަހ ލައިގެން އަތޮޅަށް

ާއޮންނަންވ ނޭ.ާ ާކައުްނސިލަކު ާއަތޮޅު ާއަތޮޅެއްަގއި ާކޮންމެ ާއެބަބުނޭ  2055ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނޑަކަށްާނުެފނޭާކޮންމެާއަތޮޅެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާބަލ ލިާބަލ ލުމުންާއަޅުގަ

ާއޮންނަްނވ  ާކައުންސިެލއް ާހުރަސްއަޅ ހެނެއް.ާއަތޮޅު ާބިލު ާމި ާބުނުމަށް ާއެބުނ  ނޭ

4ާއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއިާކޮންމެާއަތޮެޅއްަގއިާއަތޮޅުާަކއުންސިލެއްާޮއވެފައިާ

ާ ާމި ާހުރިހ  ާކައުންސިލެްއ ާއަތޮޅު ާަބއިވެިރވ  ާއަތޮުޅ4ާާއަތޮޅު އަތޮުޅގެ

ާ ާައއިސް ާދޮށަށް ާމޭޒެްއގެ ާއެްއ ާައއިސް ާތަރ4ާަކައުންސިލަރުން  2060އްީޤެގާއަތޮުޅގެ

ނޑެްއާ ވ ހަކަާދެެކވޭކަހަލަާުއސޫލަކަްށާމިާބިލުާމިއޮތީ.ާއެގޮތަށްާިވސްނ އިރުާއަުޅގަ

ާކައުންސިެލއްާ ާއަތޮޅު ާއަތޮޅެްއަގިއ ާކޮންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާބިލު ާމި ާހުރަސްއެޅޭކަމަކަށް. ާބުނުމަށް ާއެބުނ  އޮންނަންވ ނޭ

ާއަތޮޅެާ ާކޮންމެ ާއަތޮޅުާއެބަބުނޭ ާއިންތިޚ ބުކުރި ާަކއުންސިލެްއ، ާއަޮތޅު ްއަގއި

 2065ާކައުންސިލެއްާއޮންނ ނެކަމަށް.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމިހ ރުާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަޅުގަާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެންމެފަހުންވެސް ާނިންމ ލަމުން ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާޝުކުރިްއޔ . ާނޑުާއ ދެ،

ާއަޅުަގނޑުމެންާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަުދ ާމިީއ ާއޮތީ  2070ދަންނަވަން

ާރައްޔިތުްނގެާ ާެވރިކަން ާރައްޔިތުްނގެ ާިޑމޮކްރަސީ ާފުރިހަމަ މިވ ހަކަދައްކ 

ާބިލ ާ ާމި ާޙަޤީޤަތަކަށް ާވ ހަކަ ާމިދައްކ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެނައުމަށް ާއަތްމައްޗަށް
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ާމިާ ާގޮވ ލަމޭ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާބިލެކޭ. ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދޭނެކަމަށް ނުލައި

ާަރއްޔިތުންެގާ ާވެރިކަން ާރަްއޔިތުންގެ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާހުރިހ  މަޖިލީހުގެ

ާއުނިކަންތައްތަެކްއާ ާބިލުގަިއ ާމި ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއވެސް  2075އަތްމައްޗަށް

ާފޮނުވަ ާކޮމިޓީއަކަށް ާެއކަމުެގާހުރިކަމަށްވަންޏ  ާފުޅ ދ އިރ އަށް ާއެކަންތައްަތއް ިއގެން

ާއެްއކޮށްާ ާލަފައ އި ާތަޖުރިބ ކ ރުންގެ ާހ ޒިރުކޮށްެގން ތަޖުރިބ ކ ރުން

ާޮގވ ލަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދަން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި އިޞްލ ޙުކުރަންކަމަްށވިޔަސް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާ

ާ2080 

ާއ ދެ،ާާދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާކުޑަހުވަާ ާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށްޮބޑަްށ ާރައީސް ާނ އިބު ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާހިންގުމަށްޓަކަިއާާލ މަރުކަޒީއަޅުަގނުޑވެސް ާރ އްޖެ އުސޫލުން

ާމަރު ާއެކަމަށް ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާވިސްނުމަކީ ާގެންގުޅޭ ޙަބ ކިޔ ާމި

ާ ާމި ާެއއީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާލ މަރުކަޒީވިސްނުމެކޭ. ާއެކަމަުކ ެވއްޖެނަމަ.

ާބޭފުޅުްނެގާ ާބަެއއް ާައޅުަގނޑު ާއިނގޭތޯ ާދެރަވޭ ާަވރަށް ާމި ާސުވ ލަީކ،  2085ހިތަށްއަރ 

ާމިއުޅެީނާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދަންނަވަން ާހިތ މައ އެކު ާވަރަށް ާހުރިގޮތުން ރޫޙް

ާކުރައްވަ ާބަަޔުކ ާމަސައްކަަތކަށްާފަހަރެއްގަިއވެސް ާުއޅުްއވ  ން

ާވެވުުނާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިތިބީ ާައޅުަގނޑުމެން އުނދަގޫކުރ ކަށެއްނޫން.

ާހަމަާ ާބޮލަކަށް ާއަުޅަގނޑުެގ ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއްބ ރުލުންދޭންށޭ. ވަރަކުން

ާޚިޔ ލުާ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޚިޔ ލު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާވިްސނުނޭ ާނުެއއް  2090އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާކުެރވިފައެއްނެޭތާހޯ ާޙިްއޞ އެއް ާއަުޅަގނޑަކަްށ ާިވސްނުންމެއްވެްސ ާފަރ ތްތަކުގެ ދި

ާ ާއުސޫލުން ާމިވ  ާބިލުގައި ާނުވިސްނޭ.ާލ މަރުކަޒީމި ާހަމަ ނޑަކަްށވެސް ާއަުޅގަ ވުން.

ނުޑވެްސާާލ މަރުކަޒީ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދުށުން ާހިނގ ތަން ާދިވެހިރ އްޖެ އުސޫލުން

ާހުވަފަނެ ާދެުކނު ާކުރިން ާވަރަށް ާމީެގާއިނގޭތޯ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާކުރީެގ ާވަރަށް އް.

ާމެންބަރުާ ާއިންތިޚ ބުކުރި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާކުރިން ާދައުރެއް ާހަތަރު  2095ދެތިން

ާއަރިހުްނާ ާއެބޭފުޅެްއގެ ާއިޙްލ ޞްތެިރކަމ އެކު ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ އިންތިޚ ބުވުމުން

ާ ާާލ މަރުކަޒީއެދުނިން ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާދެން ާއޭރު ާލ މަރުކަޒީާއުސޫުލން،

ާނިޒ މެްއާކިޔަން ާނެގޭެނ ާވޯޓުަލިއގެން ާިމ ާކަތީބުން ާރަްށރަށުގެ ާނޭނގިދ ނެ. ެވސް

ާދުވަހެކޭ.ާ ާބޭނުންވ  ާދެކެން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާދިއުން ޤ އިމްެވގެން

ާއެާ ާފޮނުވައިގެން ާމެސެޖް ާވޯކީޯޓކިން ާުދވަްސތަކެއްކުރިން ާމީގެ  2100އަޅުަގނޑުމެން
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ާއެކަ ާދެން ާމެދުވެރިކޮށް ާއޮފީސް ާއަތޮޅު ާމިނިސްޓްރީތަކަށްާމެސެޖް ާގުޅުްނހުރި މ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގިނަ ާމިތަނުެގ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދިޔަކަން ފޮނުވަމުން

ާނެތްކަންނޭނގެާ ާބޭފުޅުންނެއް ާޅަ ާއެހ  ާއެނގިވަަޑއިަގންނަވ ނެހެން. މެންބަރުންނަށް

މަޖިލީހަށްާބައެއްާބޭފުޅުންާތުއްޕުޅުާނަމަވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ީނާ

ާއޮްތާާރުކަޒީލ މަ ާއޮފީސްތަކަށް ާަރށު ާރަށްރަުށގެ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާރ އްޖެ  2105އުސޫލުން

ނޑަކަްށާ ާއަޅުގަ ާމިކަމުން ާކަމެއްތޯ. ާކިހިނެއްވ ނެ ާއެއީ ާފުޅ ކޮށްލުން ފުރުޞަތު

ާއޮފީހެއްާ ާޕްރޮވިންސް ާއިތުރަށް ާއަދި ާއޮފީހ އި ާއަތޮޅު ާމިހ ރުވެސް ނުފެނޭ

ާ ާުއނދަގޫގޮތަކަށް ާތަންކޮޅެއް ާއަޅުަގނޑަްށާމެދުވެރިކޮށް ާއޮްތކަމަށް މިކަން

ނޑިއަށްާ ާިސކު ާައޅުަގނޑުގެ ާގޮެތއް ާަފސޭހަވ ނެ ާމިކަން ފ ހަގަކުރެވޭީތވެ

ާޤަބޫލުކުރުުމެގާ ާއެކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަ ާައޅުަގނޑަށް ާއެއީ  2110ވިސްނަދީފިނަމަ

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާައދިއެއް ާއެކަމަކު ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާގެންގުޅޭ ވިސްނުންވެސް

ާހަމަގައިމު ާއުޫސލުން ާމި ާައޅުަގނޑަްށާާލ މަރުކަޒީވެސް ވެދ ނެަކމަކަށެއް

ާއިނގޭޯތ،ާ ާމިކިޔ  ާައޅުަގނޑުމެްނ ާމިވަނީ. ާމަރުަކޒީ ާމި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ާމިކަމުންާ ާއިނގޭތޯ. ާމި ާޑީސެންޓްރަލައިޒްކުރުން ާދަންނަވަނީނަމަ އިނގިރޭސިބަހުން

ާ ާމިވަނީ. ާސެންޓަރަަލއިޒް ާއިނގޭތޯ، ާނުވެ  2115އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާބޮޑަށްާާލ މަރުކަޒީ ާވަރަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހިންގުން ާމިކަން އުސޫލުން

ާއެކަމެއްާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާބިލަކުން ާވ ހަަކއެއް.ާއެހެންަނމަވެސް،ާމި ތ އީދުކުރ 

ާ ާއިނގޭތޯ ާނުފެނޭ ާވަރަށްާާލ މަރުކަޒީހަމަ ާހަމަ ާައޅުަގނޑުމެން ވ ތަނެއް.

ނޑަށްާަހމަާބަލައިގަންނަންވެްސާާއިޙްތިރ މ އެކުާދަންަނވަންާމި ބިލުާމިގޮތަށްާއަުޅގަ

ާ ާމި ާއެހެންީވމަ، ާއުނދަޫގ. ނުޑާާލ މަރުކަޒީވަރަށް ާއަުޅގަ  2120ކޮްށދެއްވުމަކީ

ާހަމަގައިމުވެސްާތ އީދުކުރ ާކަެމކޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .

ާ

ނޑުާފުރުޞަތަާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާށްާއެދިފައިާއޮތްާނަމަެވސްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާާޙުަސއިންާަވީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބިލަށް ާއިނީމަާާބަހުސްމި ާކޮމިޓީަގއި ާދެންމެއ ހަމައަށް ާއަޅުަގނޑު ފެށުނީއްސުރެ

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާދޭނެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް ާދެވަނަ ާހަމަ  2125އަދި

ާވ ަލންާޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަަކވެސްާދަންނަ

ާ

ާދ އިރ ތަްއާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ
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ާއެބިލާ ާލ މަރުކަޒީާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާހުށަހެޅި ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް ާހިްނުގމ ބެހޭ ާއުސޫލުން

ާމިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާބަހުސްާބެހޭގޮތުން ާއ ދެ،  2130ކުރަމުންދަނީ.

ާ ާދައްކަމުްނާާލ މަރުކަޒީދ އިރ ތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާހިންގުމ ބެހޭ އުސޫުލން

ނޑުމެންާމިާެދކެމުންާ އަންނަތ ާދުވަސްތަެކްއވެއްޖެ.ާމިހ ރުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާއަުޅގަ

ާޝައް ާހީަވނީ. ާއުޅެނީހެން ާޙަޤީޤަަތކަށްވ ން ާހުވަފެން ެކއްނެތް،ާއަންނަ

ާ ާދ އިރ ތަްއ ާއިދ ީރ ާމި ާހިންގަްނާާލ މަރުކަޒީާއަޅުަގނޑުމެން އުސޫލުން

ާބ ރުާ ާބޮޑަކަށް ާީވހ ވެސް ާއެއަތޮޅުތަކަށް ާހިންގުމަށް ާއަޮތޅުތައް  2135ނިންމަވ ފައިވަނީ

ާޚިޔ ުލާ ާފިކުރ އި ާިވސްނުމ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާއަޮތޅެްއގެ ާއެ ދިނުމުގެގޮތުން.

ާަރއް ާއަތޮުޅގެ ާވަދެގެން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކިއާއޭގެތެެރއަށް ާއަތޮޅެްއ ާއެ ޔިތުން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާ ާއަޅުަގނޑުެމން ާމިކަމެއް ާވިސްުނމުގައި ާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ާދ އިރ ތަްއާ ާއިދ ރީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއ ދެ، ާކުރިއަްށގެްނދަނީ. ާމި ހިމަނައިގެން

ާެއބައޮތް.ާެއއީާޤ ނޫނުައސ ސީެގާޖަދުވަލު ނަޑއެޅިާަބޔ ންކުރެވިަފއި  2140ގައި.ާެއ9ާާާކަ

އަތޮޅ އިާއަދިާމ ލެާއެއީާވިލިނގިްއޔ 90ާާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާކަުމގައިާިމއޮންނަނީ،ާ

97ާދ އިރ .ާއެހެްނވީމަ،ާމިާދ އިރ ތަކަށް،ާމ97ާާިހުޅުމ ލެާހިމެނޭގޮތުންާމިއޮންނަާ

ާދިނުމަށްޓަކައިާމިާ ާއިޚްިތޔ ރު ާބ ރ އި ާފުރިހަމަ ާހިްނގުމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއެ ދ އިރ އަށް

އުސޫލުންާމިތަންތަންާހިންގުމ ާބެހޭގޮތުންާގޮތްތަކެްއާާލ މަރުކަޒީސ ސީަގއިާޤ ނޫނުއަ

ާ ާބިލުގެ ާމިއޮތީ.ާެއކަމަުކާމި ނަޑއެޅިފައި ާއިދ ރ9ާާީކަ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި  2145ވަނަ

ދ އިރ ތައްާޕްރޮވިންސްަތކަކަށްާބަހ ލ ާވ ހަކަ.ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާޕްރޮވިންސްތަަކކަށްާ

ާހިތަްށއަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިާބަހ ލީމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރަނީ

ާއުފ ވެރި ާމިއުޅުނު ާދޭން ާއެބަދެވޭބ ަވއޭ.ާާއަތޮޅުތަކަށް ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ މެސެޖް

ާޖަދުވަލުާ ާއެއަސ ސީެގ ާސ ުފކޮށް ާވަރަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާފުޅ ެވގެ ާމިއަށްވުރެ ާމިކަން ާވ އިުރ، ާބަޔ ްނކޮށްފައި ނަޑއެޅި ާކަ  2150ންާދޭއްަގއި

ާއެއ އިޚިލ ފަށްާ ާމި ާއެކަމަކު ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާމިކަން ާމިމ އްދ ަގއި ނުދ ނެގޮތަކަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިްނާ ާބަހ ލުމުން ާރ އްޖެ ާޕްޮރވިންސްތަަކކަށް މިމ އްދ ގައި

ާދަތިތަކެްއާ ާހޯދަިއދިނުމުގައި ާފަސޭހަގޮތްތައް ާހޯދައިދޭންުއޅޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާފ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކޮންމެާކުރިމަތިވެދ ނެކަމަށް ާދެންނެވީ ާމިހެން ހަގަކުެރވޭ.

ާއަތޮެޅްއގަިއާ ާކޮންމެ ާއެއިްނ ާއަދި ާހިމެނިފައި ާައތޮޅު ާއެަތކެއް  2155ޕްރޮވިންސެްއގަިއ

ާއަެންއާ ާއަތޮޅުން ާރަށަްށާއެއް ާއަނެއް ާހިމެނިފައިވ އިުރ،ާެއއްާރަށުން އެތަކެްއާރަށް
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ާއެކަ ާއަދި ާއުފުލަންޖެހޭނެ. ާއުނދަގޫ ާއުުޅމުގެ ާދަތުރުފަތުކޮށް މަށްޓަަކއިާއަތޮޅަށް

ާއަސ ީސާ ާއެމީހުންގެ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާފަރ ތުން ާރަްއޔިުތންގެ ާއެ ާޚަރަދު އެތަކެްއ

ާރަށްާ ާއެމީހުންގެ ާުނވަތަ ާފިޔަވައި ާއަތޮޅު ާއެމީހުންގެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތައް

 2160ފިޔަވަިއާމ ދުރުާތަނަކަށްާދ ންޖެހުމުގެާސަބަބުންާއޮޑިދޯނިފަހަރުާކުއްޔަްށާހިފައިގެްނާ

ާމިކަމުެގާއެޚިދުމަތްތަ ާއެހެންވީމ ، ާމެދުވެިރވެދ ނެ. ާހޯދަންޖެހޭކަހަލަގޮތެްއވެސް އް

ާދަިތާ ާވަރަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާހިމެނޭ ާނުވަަތާއެޕްރޮވިންެސއް ާއެއަތޮެޅްއގެ ސަބަބުން

ާ ާމިއޮތީ ާރ އްޖެ ާމިހ ރުވެސް ާކުރިމަތިެވދ ނެ. ާގޮތްަތކެއް ޕްރޮވިންސަކަށ1ާާްއުނދަގޫ

ާކޮން ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އި ާޤ ނޫނުާބަހ ލެވިފައި. ާއޮތްކަުމަގއިވީނަަމވެސް މެގޮތަކަށް

ާއެބަާމަސައްކަތްކުރަމުންދޭ.ާ  2165ނެހެދިނީސްާމިހ ރުވެސްާޕްރޮިވންސްތަކަށްާބަހ ލައިގެން

1ާޕްރޮިވންސްގައިާއެބަހުރ1ާާޭއެކަމަކުާއެާޕްޮރވިންސްތަކުންާކުރަނީާކޮންކަމެއްތޯ.ާ

ާސަރަަޙއްދެްއގެ ާމިވެނި ާމިއީ ާބަހައްޓ ފައި. ާޯބޑު ޕްރޮވިންްސާާޕްރޮވިންސްގެ

ާނުހުރޭ.ާ ާމޭޒެއް ާނުހުރޭ ާޮގނިޑއެއް ާބެހެއްޓިފައިހުރޭ. ާބޯެޑއް ާއެނގޭ އޮފީސްކަމަށް

ާމިހ ރުާ ާހަމަ ާއެްއވެސްކަެމއްޯނވޭ.ާެއކަމު ާކުރެވޭ ާނުތިބޭ.ާއެަތނުން މުވަްއޒަފުންނެއް

ާއަންނަތ ާތިންާހަތަރުާ ާގ ތްަގޑަކަށްާްޕރޮވިންސްތަްއވެސްާހިނގަމުން  2170އަޅުަގނޑުމެން

ާހަ ާބަެއްއާފަސްމަސް ާއެހެންވީމ ، ާހިނގައްެޖ. ާގިަނެވގެން ާދުވަހަށްވުރެވެސް މަސް

ާ ާއެބަ ާއޮފީސްތައް ާހީވޭ.ާެއީއ4ާާޕްރޮވިންސް ާއެއްޗެއްހެންވެސް ާދުވ  ާޖަހ ފައި ފައި

ާއޮފީްސާ ާޕްރޮވިންސް ާެއްއ ާހުރެަފއި ާރަށެްއގައި ާއެްއ ާހުރެދ ނެ ާދުވަހަުކ އެްއ

ާގައިމުާ ާރަށަކަށް. ާއަނެްއ ާބަދަލުވެދ ނެ ާމިތަމްސީލުކުރ ާއަނެއްކ  ނުޑ ާއަުޅގަ ވެސް

ާދަތުރުކުޭރާ ާއެ ާއޮފީހެްއާމިހ ރު ާޕްރޮވިންސް ާޅ.އަތޮުޅގަިއާހުންނަ  2175އަތޮޅުަގއި،ާެއއީ

ާފެލިވަރަީކާ ާފެލިވަރުަގއި. ާޅ.އަތޮޅު ާހުރީ ާއެންމެފުރަތަމަ ާއެ ާދިމ ލަށް. ވަރަށްގިނަ

ކުރަމުންާާސިނ ޢީާވަރަށްބޮޑުާމަސައްކަެތއްކުރަމުންދ ާސަރަޙައްދީާރަށެއް.ާއެރަށުަގއި

ާއެީއާ ާނަގ ފައި ާއޮފީސް ާއެތ ނގެ ާއަރ ފަދަގޮތަކަށް ާބުޫރ ާމަަސއްކަތްތަކަށް އައި

ާއެތަްއާ ާނަންބޯެޑްއާބަހައްޓަިއގެން ާސިންގ  ާބޮޑު ާބަލ ފައި ާއޮފީސްކަމަށް ޕްރޮވިންސް

ާފެނުނީ،ާެއާ ާުކއްލިއަކަށް ާއަނެއްކ  ާދެން ާހިންގަމުންގޮސް ާއެތަން ާވަންދެން  2180ދުވަހެއް

ާއޮފީސް ާހުރެލ ފައިާާޕްރޮވިންސް ާއެހެން ާއަނެްއކ  ާދެން ާބަދަލުވިތަން. ނ.އަތޮަޅށް

އަުޑއިވުނުާބ.އަތޮޅަށްާެއއޮީފސްާބަދަލުވިވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާދުވ ާއޮފީހެްއާ

މިހުންނަނީ.ާޕްރޮވިންސްާއޮފީސްތަކުަގއިާމިހުންނަނީ.ާމިާތަންތަނުންާކޮންކަމެއްތޯޭއާ

ާ ާނުކުރެވޭ. ާއެްއވެްސކަމެްއ ާތިބޭާމިކުރެވެނީ. ާެއސަރަޙައްދެްއގައި ހަމައެކަނި
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 2185ރައްޔިތުންނަށްާސިޔ ސީާނުފޫްޒާފޯރުވަންާނޫނިއްޔަކ ާމިާޕްޮރވިންސްާއޮފީސްތަކުްނާ

ާއޮތްކަަމކަްށާ ާުކރެވިފައި ާދުވަސްތަކުގައި ާދިޔަ ާމި ާއެއްކަމެްއވެސް ާހަމަ އަދި

ާރ އްޖޭގެ ާމި ނޑުމެން،ާއެހެންކަމ ެއކުަގއި ާއ ެދ،ާއަުޅގަ ާނުފެނޭ. މިާާއަޅުަގނަޑކަށް

ާ ާއަތޮޅުަތއް ާމިގެންދ 1ާާރަށްތައް ާކުރިއަށް ާމިަކން ާބަހ ލަިއގެން ޕްޮރވިންސަކަށް

ާމިއީާ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާހަމަ ާއަުޅަގނޑަކަށް ގެންދިއުމ ދޭރޭަގއި

 2190ރަނގަޅުކަމެްއކަމަކަށްާޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިމ އްދ ާހަމަާމުޅިންާއުވ ލަންާ

ާޕްޮރވިންސްތަ ާއަދި ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާބަހ ލަނ1ާާްކ ބެހޭގޮތުން ޕްޮރވިންސްތަކަށް

ާހުރިހ ާ ާމިޤ ނޫނުގައިވ  ާކަންތައްތަކެއް ާހުރިހ  ާއެޮއންނަ ާޕްޮރވިންސްތަކަށް އެއޮތް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާުއނިކޮށްލަން ާބައެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާޕްރޮވިންސްތަކ ބެޭހގޮތުން މ އްދ ތަކުން

ާމިހ ރު ާމިހުންނަނީ، ާޕްރޮވިންސްތަުކގައި ާމި ާއ ދެ، ހަމަޖެހިފައިާާހުށަހަޅަން.

ާވަރަށްާ ާއެބަހުރޭ ާޕްރޮވިންސްތަުކަގއި ާބައެއް ާމިއޮންަނނީ  2195މިއޮންނަގޮތުންވެސް

ާއެބަހުރޭާ ާޕްރޮިވންސްތަކުަގއި ާއަނެއްބައި ާހިމެނިފައި. ާއަތޮޅު ާހަތަރު ާތިން ކުދިކުދި

ާަބއެއް.ާ ާެއކުލެވޭ ާރަްއޔިތުްނތަކެއް ާވަރަށްގިނަ ާހިެމނިފައި ާއަތޮޅުަތކެއް ވަރަށްބޮޑެތި

ާއެހެންވީމ  ާހުންނައިރުގަިއާ، ާގޮތްޮގތަށް ާތަފ ތު ާކަހަލަ ާމި ކިހިނެއްތޯޭއ

ާބައެއްފަހަރުާ ާދެވޭނީ. ާޚިދުމަތްތައް ާދޭންޖެހޭ ާފުރިހަމައަށް އެމީސްމީހުންނަށް

ާނުވަަތާ ާއެރަށެްއގެ ާއެބަުހރި ާހުންނަގޮތުން ާއުަފއްދ ފައި ާއޮފީސްަތއް  2200ޕްރޮވިންސް

ާނަ ާދިއުމަށް ާރަށަށް ާައނެއް ާރަށުން ާެއއް ާައއުމަށްާއެއަތޮެޅްއގެ ާމ ލެއަށް ގ ަވގުތު

ާެއކަހަލަާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަ. ާަނގ  ާވަގުތު ާމ ގިަނ ާަވގުތަށްވުރެ ނަގ 

ާބަހ ލަިއގެންާ ާޕްރޮވިްނސްތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުްއޓޭ. އުނދަގޫތަެކްއވެސް

ނޑަކަްށާާލ މަރުކަޒީ އުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމަކީާެއްއގޮތަަކށްވެސްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާތ އީދުކުރެވޭާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ  2205ކަމެއްނޫން.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫޙުާގެންގުުޅނުގޮތަށް...

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2210ާކުންާއިދ ރީާދ އިރ ަތްއާއަތޮޅުތަކަށްާބ ރުީދގެންާެއއަތޮޅުތަކުންާޕްރޮވިންސް،ާއަތޮޅުތަާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާއިށީންނ ނަން.ާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާހަމަެވއްޖެކަމަށްވަީނވިްއޔ  ާވަގުތު ާދެން ާއޮތުން. ާހިންގ ކަހަލަގޮތަކަށް

ާއަދިވެސްާަދއްކަންހުރިާވ ހަކަާއެބައޮތްާއިނގޭތޯ.ާޝުކުިރއްޔ .ާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމުލަކުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޕްރޮވިންސްތަކެްއާާޝުކުރިއްޔ  ާަރއީސް،ާިމހ ރު ާަރީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާގިނަވެދ ނެ.ާާޔ މީންާޢަްބދުލްަޤއްޔޫމްާާهللاޢަބްދު ާމަސްުދވަހަށްވުރެ ާހަެއއްކަ ާގ ތްަގޑަކަށް ާކުރ ތ  ާވެރިކަން  2215ާހެދިގެން

ާކިހ ވަރެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެމންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާހިތަށްމިއަރަނީ، ްއގެާއަޅުަގނުޑ

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާސްޓޭޓް ާޕްރޮވިންްސ ާހުންނަ ާޕްރޮިވންސްގެ ާއޮތީ ތަޖުރިބ އެއްބ އޭ

ާވެިރކަްނާ ާރައްޔިތުންެގ ާއޮތްތޯ. ާއިޚްިތޔ ރެްއ ާކިހ ވަެރއްެގ ާނިންމުމަށް ކަންކަން

ާރަްއޔިތުންނ ާ ާވެރިކަން ާރައްޔިތުްނގެ ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ ާޙަވ ލުކުރ  ރައްޔިތުންނ 

ާރަށެއްގަާ ާއެާޙަވ ލުކުެރވިދ ނެ ާހަމައިން ާކޮނުމ އި ާކޯރު ާވަޅުލަން ާޓީވީ ާކޭބަލް  2220އި

ާއޮފީހުންާ ާރަށު ާބ ްއވަިއގެންެވސް. ާނަގަންޖެހޭކަމެއްގޮތަށް ާހުއްދަ ޕްރޮވިންސުން

ާރަށުާ ާހުއްދަދޭކަމަކަށް ާޕްރޮވިންސުން ާހުްއދައެއްނުދޭ. ާޕްރޮވިންސުން ހުއްދަދޭ.

ާޕްރޮވިންާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާިމއީ ާހުއްދައެއްނުދޭ. ާމިހ ރުާއޮފީހަކުން ާޙ ލު ސްތަކުގެ

ާހަދ ފައިާ ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާމަޖިލީހުން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ، ހުރިގޮތަކީ.

 2225މިކަންާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނގިލަްނޖެހޭކަންނޭނގެާމިލޯގަލްާ

ނޑަްށާ ގަވަރމަންްޓގެާދަށުންާމިހ ރުާކަންކަންާހިނގަނީާކޮންާއުޫސލަކުންތޯ.ާއަުޅގަ

ބޫލުކުރެވޭގޮތުންާވެއްެޖއްޔ ާމިހ ރުާކުރިއަށްވުރެންާއަދިާމ ާސެންޓްރަލައިޒްޑް.ާމ ާޤަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާހިނގ ގޮތް. ާކަންތައްަތއް ާމިހ ރު މަރުކަޒީ

ާހަމަާ ާވ ހަކަިއަގއި ާމިދެއްކި ާގެންދަން ާހަމައަށް ާރައްޔިުތންނ  ރައްޔިތުންެގާވެިރކަން

ާަހދަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމީަގއިާގައިުމވެސް ާވިސްނުން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ  2230މުންދިޔައިރު

ާވަކީލުންާ ާޤ ނޫނީ ާހަމަ ނޑުެވސް ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ހުރިގޮތ ދޭތެރޭގައި

ާޑޮކިއުމެންޓެކޭ.ާ ާހޯލްސަމް ާހަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީައކީ ާއަހަން ވިދ ޅުވ އަޑު

ާބަޔ ން ާސިފަތައް ާަދއުލަތުގެ ާކުރީޮކޅުގަިއާދިވެހި ކޮށްޭދއިުރާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވަރަށް

ާނުބުނ ނެާ ާޤ ނޫނުއަސީަގއި ާދައުލަތެކޭ. ާޔުނިޓަރީ ާދައުލަތަކީ ާދިވަހި ބުނޭ

ާވ ހަކަެއއް.ާ ާޕްރޮވިންސްގެ ާނުދައްކ ނެ ާވ ހަަކއެއް.ާޤ ޫނނުއަސ ސީައކު  2235ފެޑެރޭޝަންގެ

ާއިދ ރީގޮތުްނާ ާކަންކަން ާއަތޮޅުތަކުގެ ާމީހުންނަށް ާއަތޮޅުަތުކގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާވަރަށް ާމިދައްކަނީ.ާނިންމުމަށްޓަކައި ާވ ހަަކތަކެއް ާއިޚްތިޔ ރުތަކެއްދޭ ބޮޑެިތ

ާއަތޮޅުތަކެްއާ ާއެހެރީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ާދިނުމަށްޓަކައި އެއިޚްތިޔ ރުަތއް

ާބޭނުްނވ ާ ާހިްނގުމަށްޓަކައި ާއިދ ރީ ާދ އިރ ތަކެްއ، ާއިދ ރީ ޑިފައިންކޮށްފައި.

ާރައްޔިތުންގެާ ާހުއްޓ  ާއެހެން ނަޑައޅައިދީފައި. ާކަ ާއެހެރީ  2240ވެިރކަންާާދ އިރ ތަކެްއ
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ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާފޯރުކޮށްދޭންވެގެން ާބޮޑަށް ާމިހ ރަށްވުރެ ރައްޔިތުންނަށް

ާޕްރޮވިންސަްށާ ާއެއް ާއެްއކޮށްލ ފަިއ ާއަތޮޅު ާހަތަރު ާތިން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ާލޯނުާ ާކަންކަމަށް ާބޭނުްނވ  ާއަތޮޅުތަކަށް ާއެއ އެކީ ާއަދި ާދެން ވ ންޖެހޭކަމަށް.

ާމު ާޚަރަދުކުުރމ އި، ާަފއިސ  ާުނވ އެްއާނެގުމ އި، ާމިވ  ާމ ލިްއޔ އިން ާދައުލަުތގެ ޅި

ާައޅުަގނޑަކަްށާ ާައރ އެބަ ާހިތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިކަންކުރ ކަމަްށވަްނޏ   2245ނޭނގި

ާމިާއ މްދަނީާހޯދަންއުޅޭާ ފަސޭހައެއްނޫނޭާޓެކްސްާބިލ ިއ،ާފެޑެރެލްާސިސްޓަމެްއގައި

ންާނޫިނއްޔ ާކަންތައްތަކ އިާމިހ ރުާމިހުށަހަޅުއްވ އިރުާމިދެްއވ ާއިޚްތިޔ ރ އިާއެނގިގެ

ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ާައޅުަގނަޑކަށް ާކޮންކަމެއްކަމަކަށް ާމިކުރެވެީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިހުރިހާ  ާޫނނިއްޔަކ އެްއ ާނިޒ މެްއަގއި ާފެޑެރެލް ާޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ އަޅުަގނޑަްށ

ާދެންއޮތީާ ާލިބިދ ނެކަމަކަށް. ާއަތޮޅުަތކަށް ާނޫނިއްޔ  ާޕްރޮވިންަސކަށް  2250ބ ރުތަކެއް

ާލިބޭ ާއަޮތޅުާއަތޮޅަށް ާއެކި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާވިސްނ ލުން. ާދޭތެރޭގައި ާފައިސ އ  ނެ

ާޮބޑެތިާ ާއަތޮޅ އި ާކުިދކުދި ާއެހެރީ. ާވަޞީލަތް ާއެިކަވރުގެ ާޤުދުރަތީގޮތުން އެހެރީ

އަތޮޅ ިއާއެހެރީ.ާމިތަންތަނުންާއެތަންތަނަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ާއެމީހުންާއަމިއްަލއަްށާ

ާައޅުަގނޑު ާނޫނިއްޔ  ާމަރުކަޒު ާމައި ާނުބެހޭގޮތަށްާހޯދ  ާޓްެރޜަރީއ  މެންގެ

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާކުރެވިދ ެނކަމަށްވެސް ާމަސައްކަތް ާތަރައްޤީއަށް  2255އެތަންތަނުގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެގޮތަށް. ާއެތަންތަުނގަިއ ާނުވެސްނެތީ ާރިޯސްސ ާއެ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާލޯނުާ ާނަގ ކަމަށްވަންޏ  ާލޯނު ާފައިސ އަކ އި ާދޭންޖެހޭނެ ާބަޖެޓުން ާމައި ދައުލަތުގެ

ާކުރ ނީާއަ ާއަސަެރއްތޯ ާކިހ ވަރެްއގެ ާބަޖެޓަށް ާމައި ާދައުަލތުގެ ދ ނުކުރެޭވކަމަށްވަންޏ 

ާޤ ނޫނެްއާ ާޤަބޫލުކުރެވެން. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާެއބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން މިކަންކަން

ާއިދ ރީގޮތުންާ ާޭއގެފަހުން ާދެން ާދީފިއްޔ  ާއިޚްތިޔ ރުތަކެއް ާޤ ނޫނުގެ  2260ހަދ ފައި

ާ ާކޮންޓްރޯކުރަން ާއެހ ާމިކަންކަން ާއަޅުަގނޑަކަށް ާއެހެންވީމ ، އުނދަޫގވެދ ނެ.

ާ ާއެްއޗަކީ ާމިއޮްތ ާމިހ ރު ާހިންގުންާާލ މަރުަކޒީޔަޤީނެއްނުވޭ ާއިދ ރީ އުޫސލުން

ހިންގަންާގެނެްއސަާއޮްތާބިލެްއކަމެއް،ާނޫިނއްޔ ާިމއިންާބޮޑަްށާމިދޭހަވަނީާފެޑެރެލްާ

ާހަމަގަ ާއުެފއްދުންކަމެއް. ާފެޑެރޭަޝންތަކެއް ާދަށުން ާީމގަިއާނިޒ މެއްގެ އިމުވެސް

ާބަލ ކަމަށްވަންޏ ާ ާކަންކަމަށް ާމިއަންނަ ާދ އިރ އަށް ާހިންގުމުގެ ާހޯދ ގޮތ އި،  2265އ މްދަނީ

އަޅުަގނޑަށްާޮބޑަށްާޤަބޫލުކުެރވެނީާމިއިންާހަމަާވަރަށްާނުަރއްކ ާއެބައޮތޭާޔުނިޓަރީާ

ާދައުލަތެއްެގާކޮންސެޕްޓްާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާއިރޯްޑވެގެްނާދިުއމުގެާކޮންސެޕްޓް.ާދެންާ

ާނިޒ މީާ ާހަމަ ާހިތަށްއަރ  ާައޅުަގނޑު ާބޭނުންތެރިކަމަކަށްވ އިރު، ާއެހ  ރައްޔިތުންނަށް
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ާމުހިންމުކަންާ ާމިކަމުގެ ާނޫނީ ާސިގްނިފިކަންސް ާމިކަމުެގ ާަވކިން ވޯޓަށްވުެރ

ާރައްޔިތުންެގާ ާޢ ންމު ާހަމަ ާިމއީ ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ  2270ކުޑައީބ އޭ.

ާމައް ާއޮންނަްނޖެހޭ ާއަޮތޅުތަުކގެގޮުތގަިއާރެފަރެންޑަމެއްވެސް ާއަތޮޅުަތއް ސަލައެއް.

ާމިގޮތަްށާ ާޮއވޭތޯ ާއަޣްލަބިްއޔަތު ާރައްޔިތުންގެ ާއޮންަނކަމަށްަވންޏ  ޑިފައިންވެަފއި

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާބަލ ނުލަންވީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކީްއވެތޯ ާހަދަން. ޕްރޮވިންސްތައް

ާމިވަ ާއުޅޭކަމަށްވަންޏ  ާކޮށްދޭން ާރަްއޔިތުންނަށް ާބޮުޑކަމެްއާބޭނުންވ ކަމެއް ރުގެ

ާ ާތިބެގެން ާރައްޔިތުނ11ާާްމަޖިލީހުގެ ާމިއީ ާނިންމަންޖެހެނީ.  2275މެންބަރުންނެއްނޫން

ާކިހ ާ ާއޮތީ ާހިނގ ފައި ާމިކޮންސަލްޓޭޝަން ާެއބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން އެދޭގޮތްޯތވެސް

ާރައްޔިތުންާ ާެއހެންވީމ ، ާނޭނގެ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިންވަރަކަށްކަމެއް

ާފެ ާއަތޮޅުތަކުން ާކައުންސިލަްށާބޭނުންވަނީ، ާޕްރޮވިންސް ާނޫނިއްޔ  ޑެރޭޝަންއަށް

ާމެންބަރުންތަކެއް.ާ ާވަިކަވކި ާތަމްސީލުކުރަން ާއަތޮޅުތަެކްއ އައިސްތިބެނީ

ާ ާއަތޮޅެްއަގއި ާމިކުރެވެނީ. ާކިހ ވަރެްއެގާމަސައްކަެތއްތޯ  2280ހ ސ2ާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާމީހެއ70ާްމީހުން ާެއންމެ ާއެއަންނަނީ ާއަތޮޅުތަކުން ާތިބޭ ާމީހުން ާމުހިންމުާހ ސް .

ާޚިޔ ުލާ ާއަތޮޅުގެ ާފުރުޞަތެއްުނލިބޭ ާއޭނައަކަށް ާޑިްސކަސްކުރ ިއރު މައްސަލަތައް

ާހޮވުނީމަާ ާމީހަކު ާދ އިރ އަުކން ާޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ާރެޕްޒެންޓިވް ހޯދ ކަށްވެސް.

ާއެކަންކަންާ ާނިންމަންޖެހޭ ާއެބަ ާއޭނަ ާަކންކަންދޭއިރު، ާމަްއޗަށް ާޚިޔ ުލގެ އޭނަގެ

 2285ޔިތުްނެގާއަޣްލަބިއްޔަުތާޤަބޫލުކުރ ގޮަތަކށްތޯާއެކަންާނިންމެނީ.ާކުރ އިރުާއެީއާއެާަރއް

ާޙައްޤުތަެކއްާ ާއެަތްއާބައިވަރު ާއަތޮޅުަތކެްއގެ ާހަދައިގެން ާޕްރޮވިންސް އެހެންވީމ ،ާމި

އިންފްލިންޖްވ ގޮތަށްާއެންމެާީމހަކުާނިންމުންާއެއީާޕްރޮވިްނސްާކައުންސިލުންާއޭނަާ

ާތ އީ ާއަޅުަގނޑަށް ާނިންމުމެކޭ ާއެހެންވީމ ،ާނިންމ  ާނިންމުމެއްނޫން. ދުކުެރވޭ

އަޅުަގނޑުާހަމަާތެދުތެދަށްާދަންނަވ ލަންޏ ާއަޅުަގނޑުާބަލ ލަންާބޭނުންވޭާމިވަރުގެާ

 2290އުސޫލުންާއަތޮުޅތަކަށްާއަތޮުޅގެާއިދ ީރާާލ މަރުކަޒީާބިލެއްާހަދ ފައިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާއެ ާެއަވނީ ާބޮޑަށް ާމަރުކަީޒއޭ ާއެ ާއޮއްވ  ާއެހެން ާމިދެނީ. ާފަސްާާހިންގުން ހަތަރު

އަތޮޅުާެއއްކޮށްަފއިާޕްރޮވިންެސއްާހެދީމަ.ާމިާޕްރޮވިންސަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮްތާ

ާއިދ ރީކަމެއްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީައކުެއއް.ާމިއުޅެނީ ާމ ނަެއއްނެތޭ ާޭއގެ ޝަރަޙައެއްނޫނޭ.

ާވެރިކަމެްއާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާކުރަން.ާއެހެްނވީމ ،ާރަްއޔިތުންގެ

ާމިހ ރުާދޭންބޭ ާހަނިކުރަން ާވެިރކަްނ ާއޮތް ާދެވިފައި  2295ނުންވ ކަމަށްވަންޏ 

ާއޮންނަާ ާހިންގުމަށް ާއިދ ީރ ާއަތޮޅު ާއަތޮޅުގެ ާހަތަރު ާތިން މިމަސައްކަތްކުރަނީ.
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ާވެރިައކަށްާ ާޕްރޮވިންސްގެ ާޙަވ ުލކުރަން. ާޕްރޮވިންސަކ  ާމިއުޅެނީ ާބ ރު މުސްތަޤިއްލު

ާއޮން ާއިޚްތިޔ ރު ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާމީހަކަށް ާރިފަރކުރަން.ާހުންނަ ާމ ލެއަށް ނ ނީ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއޮންނަނީ. ާހުއްދަ ާނިންމަން ާކޮްނކަންތައްތަެކއްޯތ އޭނައަށް

ނޑަށްާތ އީދުކުެރޭވާ  2300އުސޫލުްނާާލ މަރުކަޒީއަޅުަގނޑުމެންާމިވަުރކަމެއްކުރ އިރުާއަުޅގަ

ާ ާއެކަމަކު ާހިންގަން. ާހިންގުންތައް ާހިންގުންާާލ މަރުކަޒީއިދ ރީ ާއިދ ރީ އުސޫުލން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާހިންގަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ ކަމަށްވަންޏ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާވިސްނުމުަގިއާއޭރުާލިޔެފައިއޮތްާއެްއޗަކ އިާއެްއގޮތަށްާގެންނަންވީ.ާ

ާއ މްދަނީާ ާވަރަކަށް ާބޭނުންވ  ާފެޑެރޭޝަނަކަށް ނޑުެމން ާއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާމިކަންކަ ާނެގުމ އި، ާލޯނު ާއެހެންވީމ ،ާހޯދުމ އި ާގެންދ ކަށް. ާމިގޮތަށް ާހެޔޮނުވ ނެ  2305ން

ާމިކަންކަންާ ާފަސޭހަވ ނީ ާވޯޓުދޭން ާމިއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާމިބިލަށް އަޅުަގނޑަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެނގިގެން. އަޅުަގނޑަށް

ތޮޅުަތކ ިއާއުސޫލުންާއަާލ މަރުކަޒީކިތަންމެހ ވެސްާތ އީދުކުރަންާިއދ ރީާހިންގުންތައްާ

ާހިންގަންާ ާރަށްރަށ އި ާކަންަތްއ ާކުރެޭވ ާރަށްރަށަށް ާއަިދ ާހިންގަން. ޙަވ ލުކޮްށގެން

ާއަނެްއކ ވެްސާ ާއިޚްތިޔ ރެއް ާމިހުރިހ  ާބަދަލުގައި ާއޭެގ ާއެކަަމކު  2310ޙަވ ލުކުރަން.

ާ ާައއުމަކީ ާވެރިައކަށް ާބަޔަަކށް، ާހުންނަ ާެއއީާލ މަރުކަޒީާޕްރޮވިންސެްއގެ ވުމެއްނޫން.

ާބޮ ާހިނގ ގޮްތާމިހ ރަށްވުރެ ާމިކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާެއއީ. ާމަރުކަީޒވުން ޑަށް

ާހިނގ ގޮތްާ ާޕްރޮިވންސްތައް ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެްނ ބެލުމަށްޓަކައި

ބަލ ލަންވެސް.ާޤ ނޫނެއްނެތިާޕްރޮވިންސްތަްއވެސްާއެހެރީާއުފެއްދިފައި.ާޤ ނޫނެއްނެިތާ

 2315ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންކަްނާޕްރޮވިންސްގެާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންވެސްާއެތިބީާނެގި

ނުޑާބަލ ލަންބޭނުންވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާަރއްޔިުތންނަށްާބޭނުންވ ކަމެްއާ ހިނގ ގޮތްާއަުޅގަ

ާޤަބޫލުކުެރވޭާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާހުށަހަޅަނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވޭ. ކޮށްދޭން

ހަތަކެްއާއުސޫލުންާއިދ ރީާހިންގުންާއޮންނަންވ ނެ.ާެއާއިދ ރީާފަސޭާލ މަރުކަޒީހަމަާ

ާހަމަާ ާމިބިލަށް ާހޯދ ކަމަށްވަންޏ  ާފަސޭހަތަކެއް ާެއިއދ ރީ ާއެކަަމކު ހޯދުމަށްޓަކައި.

ާހުސްވެދިޔަާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިވ ހަކަ ާއެަބގެްނނަންޖެހޭ. ާބަދަލު  2320ވަރަށްބޮޑެތި

ާމިާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާދެއްކިން. ނުޑމެން ާއަުޅގަ މަޖިލީހުގައިވެސް

ާޤަބޫލުކުެރވޭާ ާެއއ އެކީާާއުސޫލުތަެކއް، ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. އުސޫލުތަކެއް

ާއެބައޮތް.ާ ާތަޢ ރަފްވެފައި ާމިބިލުަގއި ާއުސޫލުތަެކއް ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ އަޅުަގނޑަްށ

ާގޮްސގެންާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހަމަ ާތ އީދުކުެރވެނީ ާޮބޑަށް ާއަޅުަގނޑަށް އެހެންވީމ ،
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ާވަ ާމިކަމަށް ާއަދި ާބަލ ލަން. ާކޮންކަމެއްތޯ ާބޭނުންވަނީ  2325ގުތުާރައްޔިތުން

ާބޭނުންވަީނާ ާިގނަބަޔަކު ާރައްޔިތުންގެ ާޢ ންމު ާޙަޤީޤަތުަގއިެވސް އޮތްކަމަށްވަންޏ 

ާހަދައިގެްނާ ާޕްރޮވިްނސްތަކެއް ާނޫނިއްޔ  ާދ ވަރަށް ާސިސްޓަމަކަށް ފެޑެރަލް

ާޚިޔ ލުާ ާރައްޔިތުްނގެ ާޢ ންމު ާހަމަ ާއެއީެވސް ާހަމަ ާހިންގަންތޯެވސް ދިވެހިރ އްޖެ

ާނިންމަންޖެ ާވޯޓަކުންވެސް ާޝުކުރިއްޔ ާހޯދުމުގެ ާފެނޭ. ނޑަްށ ާއަޅުގަ ހޭކަމެއްކަމަށް

 2330ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާވ ހަަކއެްއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެ ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ާދިުގކުރުމަށްއޮތީާ ާަވގުތު ާޖަލްސ ގެ ާވ ހަކައަީކ، ާފުރަަތމަ ާއެބައޮތް. ދަންނަވ ލަން

ާތ އީ ާހުށަހެޅި ާޤަސްދުކުަރނީ ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑު ާވޯޓަށ9ާާްދުލިބިފައި. ޖަހ އިރު

ާހަމަޖައްސަންޖެހޭާ ާމި ާފ ސްވެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާއިތުރުުކރަން ާަވގުތު ާއެއީ  2335އަހަން.

ާމިހ ރުާ ާދެވަނަކަމަކީ ާދެން ާއ ދެ، ާހުރީމަ. ާއިންތިޒ މުަތްއވެސް ާއެހެން ބައެއް

ާހިނގަމުން ާަބްއދަލުވުމެއް ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީެގާއިޤްތިޞ ދީ ާއިޤްތިޞ ދީ ދ ތީ

ާމިހ ރުާ ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާދަންަނވ ލަން. ާވ ހަކަ ާީވ ާއެކޮމިޓީަގއި މެންބަރުން

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުއަށް.ާ

ާ2340 

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއެންމެާފުރަތަމަ`.ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ

ާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ަތއް ާމިމަޖިލީހަށްާާލ މަރުަކޒީއިދ ރީ ާބިލެއް ާހިންގުމ ބެހޭ ުއސޫލުން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާދައުލަތުެގ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި

ާއަުޅގަ ާުޝކުރުއަދ ކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށވެސް ނުޑވެސް

ާ ާދ އިރ ަތްއ ާއިދ ރީ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާކޮންސެޕްޓެއް  2345އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީޤަބޫލުކުރ 

ާދެއްކެިވާ ާބޭފުޅުން ާއެިކއެިކ ާމިމަޖިލީހުގެ ާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާދެން ހިންގުމަކީ.

ާަރއްޔިތުންެގާ ާދ ިއރ ތަކުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާރިޢ ޔަްތޮކށް ވ ހަކަފުޅުތަކަްށވެސް

ާ ާހުރިހާ އަޑަްށވެސް ާހަމަ ާބޭުނންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާޙ ލު ޙިއްސ ކުރ 

ާހުދ އިާ ާމިއޮތްގޮތަށް ާފެންނަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާމިބިލު މެންބަރުންވެސް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވ ެނގޮތްކަމުަގއި ާއެންމެ ާަރއްޔިތުން ާއިންސ ުފކުރުމަކީ  2350ކަޅުން

ާއިންސ ފުކުރު ާމިބިލަށް ާރީނދުލުން ާނުލ އި ނުޑާދެކެމޭ ާއަުޅގަ މަށްވުރެ.

ާނިޒ މުގެާ ާމިހިންގުމުގެ ާމިޤައުމުގެ ާމިކުރަންއުޅެނީ ާައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި
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ާަބއެްއާ ާކަތީބުން، ާކުީރަގއި ާމިއީ ާސަމ ސ ކަމެއްނޫން. ާމިއީ ވަރަށްބޮޑުކަެމއް.

ކަތީބުންގެާފަރ ތުންާކޮށްަފއިާހުންނަާނޭއްގ ނީާޢަމަލުތަކ ިއާއަދިާމިފަހުާޒަމ ނުަގއިާ

ާދެފަރ ތްާބަ ާޢަމަލުތައް ާނޭއްގ ނީ ާހުންނަ ާކޮށްފައި ާފަރ ތުން ާަކއުންސެލަރުންގެ  2355އެއް

ާއެއަްށވުރެާ ާމިއީ ާނިންމައިގެންވ ނެކަމެއްނޫްނ. ާމިުޒވ ބުގެތެެރއިްނ ކިރައި

ނޑަށްެވސްާ ާއަޅުގަ ާއިންޞ ފުކޮށްލުމުގެގޮުތން ާމިބިލަށް ާއެގޮތުން މ މުހިންމުކަމެއް.

ންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާިނމިގެންދިޔައީާޖޫންމަސް.ާސިފަވ ވ ހަަކެއއްާައޅުަގނުޑެވސްާދަ

ާ ާޖުލައި ާމިއަަދކީ ާމަސް. ާޖުލައި ާމިީއ1ާމިއީ ާވިއްސ ރަުދވަހެއް. ާވަރަށް ާމިއަދަީކ .

ނޑުާ  2360ޖުންޖުލައިާވިއްސ ރަ.ާޖުންޖުަލއިާިވއްސ ަރއިަގއިާމިކަހަލަާިބލެއްާައއިމަާއަުޅގަ

ާގަ ާއެފަދަ ާގޮަވިއގެން ާރައްޔިތުން ާސިފަކޮށްލ ހިތްވަނީ ާނުވަަތާހަމަ ނޑަކަށް ދަކަ

ާމީގެހުރިާ ާރަނގަޅަސް ާފަށަން ާބިލެއްގެ ާމިކަހަލަ ާފުރ އިރު، ާބޮޑުކަމަކަށް މިފަދަ

ާއެވ ހަަކއ މެދުާ ާދަްއކަންޖެހޭނެއޭ. ާއެވ ހަކަތައް ާކަމަކުނުދަންޏ މު މަޑޫތައް

ާމީގެާ ާރީނދުލަކުންނެއްނޫނޭ. ާނުލ އި ާހުދުންނޭ. ާކަޅ ިއ އިންސ ފުކުރަންޖެހޭނީ

ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސަްއކަތުންާާމަފްހޫމަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިބިލަކީ ާތ އީދުކުރަން.  2365ހަމަ

ާ ާޗެޕްޓަރ ާމިބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބިލެއް. ާއޮްތ ާފޮނުވ ފައި ެގ7ާާސަރުކ ރުން

ާބަހ ލުން.ާ ާޕްޮރވިންސްތަކަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމިއޮންނަނީ، އެންމެފުރަތަމަ

ާތ އީުދކުރިކަމުގަާ ާކަންތައްތަކަށް ާއެހެން ާމިބިލުގެ ާއަުޅަގނުޑާއަޅުަގނޑު އިިވޔަސް

ާ ާތ އީދެއްނުކުރަން ާވަރަކަށް ާއެއްވެސް ާހިންގަްނާާލ މަރުކަޒީާހަމަ އުސޫލުން

ާޔަޤީނުންވެްސާ ާހަމަ ާސަބަބަކީ ާބަހ ލަންޖެހޭނެކަމަކަށް.  2370ޕްރޮވިންސްތަކަށް

ާގޮވަމުންދަނީާ ާމިހ ރު ާއަޑުތައް ާގިނަ ާޖެހިފައިހުރި ާކަންފަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާޕްޮރިވން ާޙަޤީޤަތުަގއިާދިވެހިރ އްޖެއަކަށް ާބޭނުމެއްުނެވއޭ. ސްތަކެއް

ާޕްރޮވިންސްަތްއާ ާޚިލ ފަށްކަުމގަިއވިަޔސް ާގަވ އިދ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާކަންަތއްތަކުން ާެއކުރި އުފައްދަަވިއގެން

ާމޮޑެލްއެއް ާފެންނ ނެގޮތުގެ ާމައިދ ނުގެ ާޢަމަލީ ާއެ ާދަށުން  2375ފ އިުތިވާާސިސްޓަމެއްގެ

ާރައްޔިތުން،ާ ާގިނަ ާދައްކުަވއިދީފި.ާއެހެންނަމަވެސް ާރަްއޔިތުންނަށް ދުވަސްދުވަުހގައި

ާހަމަާ ާރަްއޔިތުންގެތެރޭަގއި ާގިނަ ާރައްޔިތުންނޭ. ާހުރިހ  ާނުދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

އިޙްސ ސްތައްާއެބަހުރި.ާޕްރޮިވންސްތަކަކީާއެމީހުންގެާދިރިުއޅުމަށްާއެންމެާއެކަށޭނަާ

ާއަދިާއެްއޗެއްނޫން ާމިއަދަކު ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނުޑމެން ކަން.

ާއެބޭނުންފުޅުވ ގޮތަކަށްާ ާސަުރކ ރުންެވސް ާއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ާނިޒ މު  2380ދަތުރުފަތުރުގެ
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ާ ާއަދި ާޤަބޫުލކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުވެްސ1ާާނެތްކަން. މަސްދުަވސްތެރޭގަިއ

ާަހމަޖެހިފަ ާކަންަތއްތައް ާރ އްޖޭގެ ާއެހެންނަމަވެްސ ާއޮތްގޮތުންާއޮންނ ނެކަން. އި

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނ ަލންއެބަޖެހޭާގަވ އިދެއްާޤ ނުނުާނަންބަރެއްާދީފައިާހަމަާ

ާމިކަްނާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަދ ލަންޖެހޭތީ ާޤ ނޫނެއް ކޮންމެހެން

ާގިނަާ ާޙ ލ އިމެދު. ާުއޅެންޖެހޭނެ ާރައްޔިތުން ާރަށްރަށުގެ  2385ކޮށްފިކަމުަގއިވަނީނަމަ

ާ ާަރއްޔިތުން ާރަށްރަށުގައި ާދުރަށްދ ކަށް. ާހޯދަން ާޚިދުމަތް ާލ މަރުކަޒީާބޭނުމެއްނުވޭ

ާަކއިރިއަްށާ ާިމކަންކަން ާޚިދުމަތ އި ާިމވ ހަަކދައްކަނީެވސް ާިކޔަިއގެން އުސޫލޭ

އަންނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާއަތޮުޅާކައުންސިލްތަކ އިާރަުށާ

ާތ އީދުކުރ ކަމެއް ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާމިއީ ނުޑާކައުންސިލްތައް ާއަުޅގަ .

ާއަތޮޅުާ ާވަޑަިއގެން ާކޮމްޕްރޮމައިަޒަކށް ާސަރުކ ރުންވެސް ާހަމަ  2390ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާބޭނުންވ ާ ާދޭން ާމި ާޕްރޮވިންސްތަކުްނ ާއެބޭފުޅުން ާތެެރއަށް ކައުންސިލްތަުކގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެކަމަށް ާގެެނވިދ ނެ. ާކައިރިއަށް ާރައްޔިތުންނ ިއ ޚިދުމަތްތައް

ާ ާއެީއ ާވިސްނުމަށްާވަކ ލ ތުކުރުމުން ާޖެްއުސންކުރުމުގެ ސަރުކ ރަށް

ާމިބިލަށްާ ާނުލުން ާރީނުދލ އި ާމިދަންނަވ  ނޑު ާައޅުގަ ާއެީއ ގެނެސްގެންުނވ ނެ.

ާވިސްނަިއގެންނުވ ނެ.ާ ާެއގޮތަްށ ާވިސްނަވ ފ ެނގޮތަކީ. ާބޭފުޅުން  2395އިންޞ ފުކުރަްއވ 

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާސަުރކ ރުން ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާބޭނުންަވނީ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ތަފ ތުގޮތަކަށް،ާކުރީާސަރުކ ުރގެާނެތްާޚިދުމަތްތަކެއްާުނވަަތާއެާސިސްޓަމ ާޚިލ ުފާ

ާތ އީދުކުރަން.ާ ާއެއަށް ާގެނައިކަުމގަިއވިަޔސް ާސިސްަޓމެއް ާއ  ސިސްޓަމެއް،

ާވިސްނަންއެބަޖެޭހާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތ އީދުުކރ އިރު އެހެންނަމަވެސް

ާައޅުގަާ ާކުރ އިރުވެސް ާޢިމ ރ ތެްއ ާފުރަތަމަާމޮޑެލްއެްއގޮތުަގއި، ާމިޒަމ ނުގެ  2400ނޑުމެްނ

ާ ާމި ާމޮޑެލްއެއް. ާފެނިއްޖެއޭާާލ މަރުކަޒީމިއަޅަނީ ާރަްއޔިތުންނަށް ާމޮޑެލް އުސޫުލގެ

ާބަލައެްއާ ާއެކަެމއް ާރައްޔިތުްނނެއް ާއޭތި،ާގިނަ ާދުވަސްތަުކގައި.ާަރްއޔިތުން މިފ ތުވި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ނުގަނޭ.

ާކައުންސިލްތަކުންނ އިާ ާއަތޮޅު ާޚިދުމަތްތައް ާބޭނުންވ  ާމިދޭން ޕްރޮވިންސްތަކުންެވސް

ާގެެނވިދ ނެާ ާކައިިރއަށް ާރައްޔިތުންނ  ާހަމައަށް ާކައުންސިލްަތކ ިއ ާރަށު  2405އަދި

ނުޑވެސްާހަމަާތ އީދުކުރަނީ ާމިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުްއވާ ާގޮތްތަކަށްާވިސްނ ާއަުޅގަ

ާއަޅުާ ާހުރިކޮމިޓީގައި ނޑުމެން ާމިޙިގަ ާއެންމެންގެ ާހ  ާލައި ާމިއަށް ވީހ ވެސްާއްސ 

ާައއުން.ާ ާފ ސްވެގެން ާމިބިލު ާފައިދ ހުރިގޮތަކަށް ާަރއްޔިތުންަނށް ާގިނަ ގިނައިން
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ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ.މީދޫެގ ާބޭނުންވޭ ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ހަމައެއ ެއކު،

ާމުޙަންމަދު ާސިޔ މް ާލޯކަލްާއަޙްމަދު ާފަދައިްނ،  2410ަގވަރުމަންޓްާާފ ހަގަކުރެްއވި

ާކޮމްޕޮޒިޝަންާާއޮތޯރރިޓީ، ާހިތްހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ާވަަރކަށް ާެއްއވެސް ނޑު އަުޅގަ

ާޕްރޮވިންސްތަކެްއގެާ ާވެދ ނެ ާފަހަރުގައި ާމިއީ. ާނޫން ާއޮތޯރރިޓީެއއް އެކުެލވިފަިއވ 

ާޕްރޮވިންސްތަކެްއގެާ ާބަޔ ންކޮށްފައިިމވަީނ ާޗެޕްޓަރުގަިއވެސް ާފުރަތަމަ މައްޗަށް،

ާ ާމިބިލު ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުަގިއާމައްޗަށް ާއަޅުަގނަޑށް ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. އުފައްދ 

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއޮތީ. ާއަިއއްސަ ާކޮމްޕޮޒިޝަން ާމީގެ  2415މިގޮތަށް

މިހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙ އެއްކޮށްާޕްރޮވިންސްތައްާުއވ ެލވޭކަމުަގއިާވެއްޖެކަުމގަިއވަނީނަަމާ

ާަގވަރުމަ ާޯލކަލް ާމި ާސިޔ ސީގޮަތކަށް ާނުވ ނެ.ާމިހ  ާޮއވެގެންނެްއ ާއޮތޯރރިީޓ ންޓް

ާއެބައިމީހުންެގާ ާބޭނުންގޮތަކަށް ާރައްޔިތުން ާރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސަބަބަކީ

ާއެާ ާުއވ ލ ، ާަކއުްނސިލްތައް ާއެ ާދެއްވ އިރު، ާފުުރޞަތު ާހަމަޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް

ާމީހުންާ ާސިޔ ސީ ާބަެއއްެގގޮުތގަިއ ާފޯރުވުމުގެ ާނުފޫޒު  2420ާކައުންސިލްތަކަށް

ާވަކިާބަަޔކަްށާއޭރަކުާސިޔ ސީގޮތުންާ ބައިތިއްަބއިގެންނެއްާުނވ ނެ.ާނުވަތަާސިޔ ސީ

ާއޮެވގެންާ ާއޮތޯރރިޓީ ާމި ާއޮންނަގޮތަކަށް ާފައިދ  ާބަޔަކަށް ާބޮޑު ާބަރުދަން އެންމެ

ާސަރުކ ރަުކާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއެްއވެސް ާއަބަދަކު ާވިްސނަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ނުވ ނެ.

ާޑީ.އ ރު. ާއަބަދަކު ާއޭރަކުާނޯންނ ނެ. ާކޮންމެހެން ާނޯންނ ނެ. ާސަުރކ ރަކު ީޕއެްއވެސް

ާމިކަހަލަާ ާދ އިމަށް ާފައިދ ހުރިގޮތަަކށް ާއެންމެ ާބަަޔކަށް ާއޮންނަ ާވެރިކަުމގައި  2425އެ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާުނވ ނެ. ާކޮށްގެންނެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ާ ާވެިރކަންކުރ  ާމީހެއްގެ ާވެރިކަްނކުރ  ާކޮންމެހެން ާފައިދ ާއަޑަކީ ބައެްއގެ

ވިސްނުމެއްނޫން.ާރަްއޔިތުންާޭބނުންވަނީާއެބައިމީހުންނަށްާެއންމެާފައިދ ހުރިގޮތުގަިއާ

ާއުސޫލަށްާ ާރީތި ާބެލުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާޑިމޮްކރަސީގެ ާލިބޭނެގޮތެއް ޚިދުމަތްތައް

ާފޯުރވ ާ ާނުފޫޒު ާމަްއޗަށް ާކައުންސިލްަތކުެގ  2430ތ އީދުކުރަްއވ ކަުމގަިއވަނީނަމަ

ާގޮބައެްއގެ ާބައެއްގެ ާހިންގ  ާބ ރު ާނުވަތަ ާގަވަރމަންޓްާގޮުތަގއި ާލޯކަލް ތުަގިއ

ާއަިދާއޮތޯ ާގޮތުަގއި ާޮބީޑއެްއގެ ާޢަްއޔަންކޮށްފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރިޓީައކީ

ާއަޅުަގނެޑއްާ ާއޮްނނ ކަށް ާބޮޑީއެްއގެގޮުތަގއި ާނޯންނަ ާރުހުމެއް މިމަޖިލީހުގެ

ާއަޅުގަ ާޭއގެއިތުުރން ާބޭނުންވަނީ،ާނޑުވެތ އީދެއްނުކުރަން. ާދަްނނަވ ލަން ސް

ާގެނަސްދިނުމަކީާާލ މަރުކަޒީ ާރައްޔިުތންނަށް ާއަވަްސގޮތެްއަގއި ާވީހ ވެްސ  2435މިބިލު

ާކަންަތއްތަްއާ ާދ އިރ ތަކުަގއި ާބައެްއ ާމިހ ރު ާސަަބބަކީ ާމުހިންމުކަމެކޭ. ވަރަށް
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާގޯސްކޮށޭ. ާޙ ލަތު ާކުރިއަށްވުެރވެސް ާިތބީ ާރައްޔިތުން ވަމުންދ ގޮތުން

ާތަރައްޤީ،ާމި ާލިބެންވ  ާއަޮތޅުތަަކށް ާއަދި ާރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ކަހަލަ

ާއަތޮޅުތަުކގެާ ާނުލިބިހުރި ާތަަރއްޤީ ާލިބެންވ  ާއ މްދަނީން އެއަތޮެޅްއގެ

ާމިސ ލަކަްށާ ާއަޅުަގނުޑ ާއެބަޖެހޭ. ާއަަވސްކުރަން ާމިިބލު  2440ކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއވެސް

ާދ އިރ  ާއަޅުަގނޑުމެްނެގ ާއެގޮތުންާާދަންނަވ ލ ނީ ާއަދި ާދ އިރ . ާތޮްއޑޫ އަިރއަތޮޅު

ާގިަނާ ާއެންމެ ާފަތުރުެވރިކަމުން ާރ އްޭޖގެ ާއަރިއަތޮަޅކީ ާޖުމްލަކޮށް. ާއަރިއަޮތޅު މުޅި

ާދ އިރ ގަިއާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއަތޮޅުކަމުަގއިީވކަމުަގއިިވޔަސް، ާލިބޭ ފައިސ 

ާއަދަށްދ ނ ާައދި ާރަެށއް. ާވެރިކަންކުރ  ާރަސްދޫއަކީ ާރަސްދޫ. ދެއްވެްސާމިސ ލަކަށް

ާއިހުބަނދަ ާސަރުކ ރުގެ ާކުީރގެ ާނެތް. ާމިއަުދގެާރެއް ާއަދި  2445މ ލުންކަމުަގިއވިޔަްސ

ާއޮންނަާ ާނުފެށި ާއެމަސައްަކތް ާތ ރީޚަށްވެސް ާވަޢުދުވެފަިއއޮްތ ސަރުކ ރުން

ާކުށްވެރިކޮށްަފއިާ ާަވިކފަރ ތް ާބޭނުމެއްނުޭވ ނޑު ާައޅުގަ ާބަރޯސ ކޮށް ވ ހަކަައކަށް

ާއެހެ ާދައްކ ކަށް. ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިބިލަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ންނަމަވެސް،

އަތޮޅުތަެކއްަގއިާެއކިާއަތޮޅުތަުކގައިާދިރިއުޅޭާަރއްޔިތުންާއެަބއިމީހުންގެާއަތުަގއިާެއާ

ާުއޭޅާ ާޙ ލުގައި ާވަރަށް ާނުލިބި ާފައިދ  ާއޭގެ ާއެމީހުންނަކަށް ާހުއްޓ ،  2450ރައުސުލްމ ލް

ާހަ ާއެބަހުއްޓޭ.ާެއހެންވީމ ،ާމީެގާދެކޮޅަްށވެސް ާވ ހަކަަތްއާއަތޮޅުތަްއވެސް ާކިރޭނެ މަ

ާވަނީނަމަާ ާދ ކަމުގަިއ ާިސސްޓަމަކަްށ ާމީގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، އެބަހުއްޓޭ.

ާައޅުަގނުޑާ ާއެހުން. ާވޯެޓްއ ާބަލަން ާތ އީދުކުރ ގޮެތއް ާޤައުމު ާމުޅި އެްއގޮތަީކ

ާވަނީނަމަާ ާތ އީދުކޮށްަފއިކަމުަގއި ާއެގޮތަށް ާަރއްޔިުތން ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާޕް ާމިހ ރުާއަޅުަގނުޑވެސް ާއެެހންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރ ނަން.  2455ޮރވިންސްަތކަށް

ާ ާފ އިތުވި ާއަދި ާތަޖުރިބ އިން ާމިއަދުގެ ާމޮޑެލ1ާާްމިއޮތްގޮތަށް ާމި މަސްދުވަހުގެ

ާއަތޮުޅާ ާނުއުފައްދ  ާޕްރޮވިންސްތަްއ ާމި ާެދންނެވޭނީ ާއަޅުަގނޑަށް ތަޖުރިބ އިން

ާިހނ ާއުސޫލުން ާޑިމޮކްރަޓިކް ާކައުންިސލް ާއެއަްށާކައުންސިލ ިއ،ާރަށު ާއަދި ގ ގޮތަށް

ާއޮތޯާސަރުކ ރުންވެސް ާމިކަހަލަ ާފޯުރވޭނެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާނުފޫޒު ާނޯވެ ރިޓީެއއް

ާއެމީހުންވެްސާ ާބަެއްއގެޮގތުގައި ާތަންފީޒުކުރ  ާސިޔ ސަުތތައް ާސަރުކ ރުގެ  2460ހަމަ

ާހަމަާ ާއަޅުަގނޑު ާހިންގޭގޮަތކަށް ާއެކަން ާޒިންމ ދ ުރގޮތެްއގައި މަސައްކަތްކުރ ނެ.

ތ އީދުކުރަމޭ.ާއަިދާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާމިއަދުގެާސަރުކ ރުާއ ދެ،ާމިހ ރުާފުރިހަމައަށްާ

ާވީހ ވެްސާ ާސިޔ ސަތުތައް ާއެބޭފުޅުންގެ ާނުވަތަ ާސިްސޓަމް ާއެ ާސަރުކ ުރގެ އޮތް

ާއެއްބ ރުލުންދެްއވ ،ާ ާފުރިހަމަ ާމިމަޖިލީހުންވެސް ާތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި އަވަހަކަްށ
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ާއެ ާފުރިހަމަ ާަރއްޔިތުްނެގ ާމިކަންާއެހެންނަމަވެސް، ާޭބނުންވ ގޮތަށް  2465އްބ ރުލުން

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާައއުން. ާައވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ތަންފީޒުވެގެން

ނޑަށްާ ނުޑގެާތަޖުރިބ ިއންާއަދިާއަޅުގަ ތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަުޅގަ

ާޕްރޮވިންސްތަކެ ާރައްޔިތުްނނެއް ާގިނަ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާއަޑުތަކުން ްއާއިވިަފއިހުރި

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާސަބަބަކަށްވެދ ނެ ާފަހަރެްއގަިއ ބަލައެއްނުގަނޭ.

ާދުރުނޫންާ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިދިޔަީއ ާނެިގގެން ާއިންިތޚ ބުތައް ާމަޖިލީހުގެ  2470ރައްޔިތުންެގ

ާޕްރޮވިންސްަތްއާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާނިމިގެން. ާމިދިޔަީއ މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ

ާނުހެދި ާމިޤ ނޫނު ާހައްަދވ ފަިއާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހުއްޓ 

ާނުފޫޒުާ ާއިންތިޚ ބުަގއި ާމިދިޔަ ާސަބަބުން ާހުރުމުގެ ާޕްރޮވިންސްތައް ާއެ މިވަނީ.

ާކުރަްއވ ަފިއާ ާކަންތައްތައް ާއެކިެއކި ާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެ ާހަމަ ފޯރުވުމުެގގޮތުން

ާގިނަބަ ާތެރެއިްނ ާރައްޔިތުްނގެ ާޭއގެސަބަބުންެވސް ާއެބަތިިބާއެބަހުރިކަން.  2475ޔަކު

ާއެބަހުރިާ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާތެރޭގަިއ. ާމިކަމުގެ ފޫހިވެފައި

ާކުރީެގާ ާއަބަދު ާއެެހންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާިމސްޓޭކްްސވެސް ާދެފަރ ތުގެ މިސްޓޭކްސް.

ާއައިްސާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ަހކަ.ާދެން ާކަތީބުްނގެ ާުކރީގެ ާުނވަތަ ާވ ހަކަ ސަރުކ ރުގެ

ާސަ ާމިއަދުގެ ާއަބަދު ާނުވަތަ ާވ ހަކަ ާނުވަަތ1ާާރުކ ުރެގ ާވ ހަކަ މަސްގެ

ާނ ންނ ނެ.ާ ާރަނަގޅުގޮތަކަށް ާމިައކަށް ާދަްއކަިއގެންނެއް ާވ ހަަކ  2480ކައުންސިލަރުންެގ

ާޚިދުމަތްތައްާ ާބޭނުންވ  ާއެ ާރައްޔިތުން ާބަލައިގަންނަންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މީގައި

ާ ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ ާލިބޭނެގޮތަށް. ާޙިއްޞ  ާއަޑ  ލިބޭނީާރައްޔިތުންގެ

ނޑުާއަހަންާބޭނުންވ ާސުވ ެލއްާނޫންާ ނުޑގެާސުވ ލެއްާއަުޅގަ ކޮންގޮތަކަށްތޯ.ާއަުޅގަ

ާ ާކޮންބައެއްތޯ. ާކުރަނީ ާވެރިކަން ާކޮންބައެއްތޯ.9073ާާމިއަދު ާވެރިަކންކުރަނީ ގައި

ާމީގައިާ ާމުހިންމީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނޫން. ާވ ހަކަެއއް ާމުހިންމު ާމ  ނަޑކަށް ާއަުޅގަ  2485އެއީ

ާއެތިބި ާމިާާއަތޮޅުތަުކގައި ާއަންނަންޖެހޭތީ ާމ ލެ ާއެމީހުން ރަްއޔިތުންނަށް

ާޕްރޮވިންސްާ ާހެދިފަހުން ާޕްރޮވިންސްަތއް ާމިދައްކަނީ ާމިއަދު ޚަރަދުބޮޑުވަނީ.

ާމީތިާ ާނުވ ނެ ާއައިްސެގންނެއް ާމިައޑުތަކެއް ާމިޝަކުވ  ާޚަރަދުބޮޑޭ. ާމ  އޮފީސްތައް

ާތަންފީުޒވެގެްނދ އިރު ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާމަޖިލީހުން ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންގެ .

ާދަތުރުފަތުރުެގާ ާމިއަދުގެ ާބަލ ފައި ާޙ ލަތަށް ާމިއަދުގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި  2490އަޅުަގނޑު

ނޑަްށާތ އީުދކުރެވެީނާ ނިޒ މަށްާބަލ ފައިާމިއަުދާމިޮއތްާސިސްޓަމަށްާބަލ އިުރާއަުޅގަ

ާޕްރޮވިންސްތަްއާ ާފޮނުއްަވިއގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމީތި ާައވަހަކަށް ވީހ ވެސް
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ާ ާމިާއުވ ލުމަށްފަހު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކައުންސިލްތަކަަކށް ާރަށު ާކައުންިސލްތަކ އި އަތޮޅު

ާމިއަދުެގާ ާމަރުޚަބ ކިޔަން ާވަރަށް ާއަދި ާއަޅުަގނޑު ާދޫކޮށްލަން. ާއުސޫލު ހިންގުމުގެ

ާ ާކުރައްވަންާާލ މަރުކަޒީސަރުކ ރުން ާމިކަން ާތ ޢީދުކުރައްވ   2495އުސޫލަށް

ާޤަބޫ ާއަޅުަގނުޑ ާއެެހންވީމ ، ާސިޔ ސީާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ ތީ. ާމިީއ ލުކުރ ގޮތުަގއި

ވ ދަވެިރކަމަކަށްާނުވިސްނ ާމިީއާކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރަންާޖެހިއްޖިއްޔ ާެއއީާބަލިވުމަކަްށާ

ާނުވިސްނ .....

ާ

 2500ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެާމިހ ރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާައވަހަކަްށ ާވީހ ވެސް ާޝުކުރިްއޔ ާމިކަން ާގެނަސްދެްއވ ނެކަމަށް. ާރައްޔިތުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާހުސްނުއްސުޢޫދުާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޖެނެރަލްަކމަށް ާއެޓަރނީ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  2505ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަށްާއިލުޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމަޖިލީހަށްާާވަަޑއިގެން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމުސްތަޤުބަލެއްގައި ައވަްސ

ާޖެނެރަލްއަށްާ ާއެޓަރނީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ެދއްވީތީ ާބިލެއް ާޚ އްޞަ މިކަމ ބެހޭ

ވަރަށްާއިޚްތިރ މ އެކުާުޝކުުރދަންނަވަން.ާމަނިކުފ ނުާއެޓަރނީާޖެނެރަލ އިާހަވ ލުެވާ

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާނުވަީންސ ާބިލެއްާމ ގިނަދުވަސްތަެކއް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ށް

ާއެކަމަށްޓަކަިއާ ާލޯބި. ާވ  ާދޭތެރޭ ާރައްޔިތުންނ އި ާމަނިކުފ ުނ ާއެއީ  2510ގެންނެވިކަން

ާ ާދެން ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާލ މަރުކަޒީާމަނިކުފ ނަށް

ާމ ޒީއަށްވެްސާ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދައްކ އިުރ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ އުސޫލެްއގެ

ާކޮންމެ ާވިސްނ ަލންޖެހޭނެ. ާމަސައްކަތްާާލ މަރުކަޒީވެްސވަރަކަށް ުއސޫލަކުން

ާއެީއާ ާކުީރގެާސަުރކ ރުކަން ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާފުރަތަމަާމަސައްކަތްކުެރްއވިާފަރ ތަކީ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާވަަޑއިގެން ާރަށްރަށަށް ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  2515އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރަންީވގޮ ާކަންތައްަތއް ާއެޓޯލްްސާހޯއްދަވަިއ، ާއޭރުގެ ާއޮޅުންފިލުަވއި، ތް

ާއަްލއުސްތ ްޛާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސީދ  ާަވޑަިއގެން ާވަޙީދުއްދީން މިނިސްޓަރު

ާމުޢުތ ދެްއާ ާއަމިއްލަފުޅު ާމަސަްއކަތްކުރެްއވީ. ާވިދ ޅުެވގެން ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަޢުމޫން

ޓަކައިާއެޓޯްލސްާއޮެވގެންާކުރެްއވިާމަސައްކަެތްއާނޫން.ާމިމަސައްކަތްާކުރެްއިވކަމަށް

ާދެންާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާވަޙީދުއްދީނަށްެވސް  2520މިނިސްޓަރު
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ާައޅުަގނުޑާ ާވ ހަކަދެއްކީމ  ާޕްރޮވިންސްތަުކގެ ާދަްނނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ހަމައެއ ެއކު،

ާމިާ ާަބޔ ންކުރެވިފަިއވީހިނދު ާވަިކގޮތަކަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާހިނިވެްސއ ދޭ. ވަރަށް

ާއައިސްާަޤއުމުަގއިާފިތުނަފަސ ދަާއުފައްދ ،ާޤައުުމގެާޕްރޮވިންސްތަ ކޭާިކޔ ާެއއްެޗއް

ާމިާ ާމިވަނީ ާަރްއޔިތުން ާމަސައްކަތްކޮށް، ާެގއްލުވ ަލން އަމަންއ ންމުކަން

 2525ޕްރޮވިންސްތައްާދެކެާވަރަށްާފޫހިވެފައި.ާދެންއޮތީާަކއުންސިްލގެާވ ހަކަ.ާކައުންސިްލާ

ާހެދި ާަކުއންސިލުންނ އި ާމި ާަދއްކ އިުރ ާވަރަްށާާވ ހަކަ ާމިވަނީ ރައްިޔތުން

ާނުވަަތާ ާެއީއާފައްސ ލެވޭނެ ާމިހ ރުވެސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ބިރުގެންފައި.ާރަްއޔިތުން

ާއެކަމަކުާ ާމަރ ލ ނަން. ާއެއްޗެއްނަަމ ާމަރ ލެވޭ ާދީގެންވެސް ާބޭހެއް މީދ 

ާއެކަންަތއްވެްސާ ާނޯންނ ތީ ާކުެރވޭކަްށ ާއެކަންަތއްވެްސ އިންސ ނުންނަށްވީތީ

ާއެ ާެދެކާނުކުރެވޭތީ. ާކައުންސިލުން ާމި ާޕްރޮވިންްސއ ިއ ާމިދަންނަވ   2530ހެންވީމ ،

ާރަްއޔިތުންެގާ ާމި ާފަހަރެއްަގއި ާވެދ ނެ ާފޫިހވެފައި.ާއެދެން ާވަރަށް ާމިތިބީ ރައްޔިތުން

މަޖިލިސްގެާއިންތިޚ ބުާކ މިޔ ުބކުރުމަށްޓަކައިާމ ާކުރީބަިއަގިއާރ އްޖޭގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމުޙަ ާއަްލފ ޟިލް ާއެކަންތަްއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނަޝީދު ންމަދު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދަްއކ ަކށްނެތިން. ާައޅުަގނޑު ާއެވ ހަކަ ާދެްނ ކުރެްއވިގޮތުންކަމަްށވެސް.

ާޙަޤީޤަތެއްާ ާޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާބަލ އިރު ާސިސްޓަމަށް ާމި  2535ދަންނަވ ނީ

ާއެހެްނާާލ މަރުކަޒީ ާމުހިންމުކަމެއްކަން. ާވަރަށް ާހިންގުމަކީ އުސޫލުން

ާފަޅުާމިދަންނަވ ލަ ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާބަލ އިރު ާގއ.ގެަމނަފުއްޓަށް ންޖެހެނީ

ާވިދ ޅުވެަފއި.ާ ާރަނގަުޅކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް ާފަޅު ާވިދ ުޅެވފައި. ކޮންނ ދެއްވ ނެކަމަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާިޢއްޒަތްތެިރ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއަހަުރ އެހެންކަމުަގއިިވޔަސް

ާ ާިވދ ޅުވި، ާނަޝީދުވެސް ާމަސައްކަތްާމުޙަންމަދު ާކޮނުމުގެ ާފަޅު  2540މިއަހަރުތެރޭ

ާއެކަމ ވެްސާ ާހިމެނިފައިނުވ ތީ ާމިފަހަރު ާބަޖެޓްގަިއ ާަދއުލަތުެގ ފައްޓަވ ެދއްވ ނަމޭ.

ާދެްނާ ާނެތް. ާިމސްކިތެއް ާބަލ އިރު ނޑުހުޅުޫދއަށް ާކަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ހިތ މަކުރ 

ާރަށްތަ ާދ އިރ ެގ ާފަހަރެއްގައި ާދަންނަވ ލ އިރު ާމިވ ހަކަ ާނަންތައްާއަޅުަގނޑު ކުގެ

ާމިާ ާދަންނަވ ލުމަކީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާޙ ލަތު ާމިކަމުގެ ާެއކަމަުކ ާނޫން. ކިޔ ކަްށވެސް

ާދައްކ ލަންވެސްޖެހޭނެާ ާވ ހަކަތަްއ ާމިކަހަލަ ާހެދެމުންދ ިއރު  2545ޕްރޮވިންސްތައް

ާިމއަހަރުާ ާފަުޅވެސް ނޭޑގެ ާކޮ ާނެތް. ާމިސްކިތެްއވެސް ާަކނޑުހުޅުޫދގަިއ ކަންނޭނގެ.

މޭާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިވދ ޅުވި.ާބަޖެޓަކުާނެތް.ާތެރޭާފައްޓަވ ދެްއވ ނަ

ާތެރޭ.ާ ާމިއަހަރު ާވިދ ޅުވި ާބަދަލުކުރަްއވ ނަމޭ ާގެމަނަފުއްޓަށް ާމީހުން ދިޔަދޫގެެވސް
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ާޤ އިމްކޮށްދެްއވ ނަޭމާ ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާދެއްވަޫދ ާނެތް. ާބަޖެޓެއް އެކަމަށްެވސް

ާހިމެނި ާބަޖެޓްގައި ާއެކަންަތއްެވްސ ާއެހެންވީމ ،ާވިދ ޅުިވ. ާނެތް.  2550ފައިެއއް

ާވިދ ޅުިވާ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަންނަވ ލީ ާއަުޅަގނޑު އެހެންކަމުަގއިިވޔަސް

ާނިމުނީމަާ ާމިއަހަރު ާޔަޤީންކުރަޭމ. ާވަރަށް ނޑު ާައޅުގަ ާކުރަްއވ ނެކަމަށް ކަންތައް

ާދަންަނވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާނުކުރިކަންވެސް. ާއެނގޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާުއސޫާލ މަރުކަޒީ ާއެބައޮްތ ާމިބިލުގައި ާމިހިނގ  ާމ3ާާިލުން ާމުއްދަތެްއ ައހަރުގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިހ ރުވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢައްޔަންކުރުން.  2555ކައުންސިލުން

ާހަމަޖެހޭާ ާއެއީކީ ާކުރަމުންދ އިރު ާޚަރަދުތައް ާބޮެޑތި ާވަރަށް އިލެކްޝަނަށް

ާ ނޑުމެްނނަށ3ާްއުސޫލެއްނޫނޭ. ާއަުޅގަ ާވެއްޖިްއޔ  ާބައިވަުރާާއަހަރުން އެތައް

ާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާެގއްލިގެންަދނީ. ާމި ާއޮތުމަީކ5ާާފައިސ ތަކެއް ާޓ މެއް އަހަރުގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެންހަމައެއ އެުކ، ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަަރށް ާެދކޭގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ާއިތުރުވ ،ާ ާމީހުން ާފަސް ާއ ބ ދީއެއް ާމީހުންގެ ާތިންހ ސް ާބޭނުންވޭ  2560ދަންނަވ ލަން

ާމަތި ާތިންހ ހަށްވުރެ ާިއތުރުވަންޏ  ާތިންހ ހަށް ާއަދަދަކަށް، ާކޮންެމ މީހުން.1ާާވ 

ާ ާބަލ އިރު ާބަހ ލީމ 900ާާމީހުނ5ާާްމިގޮތަށް ާމަހެއްގ79ާާެރަށަށް ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާަމއްޗަށް ާއަހަރެއްގެ ާއެބަކުެރވޭ. ާޚަރަދު ާރުފިޔ 744ާާމައްޗަށް މިލިއަން

ާދަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިފައިސ  ާޔަޤީންކަމެއް. ާމިއީ ާމިހ ރުާޚަރަދުކުރެވޭކަމީ ންނަވ ނީ

ާ ާދޭ ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަަމ79ާާކައުންސިލަށް ާމުސ ރަ. ާރުފިޔ ގެ  2565ހ ސް

މިލިއަންާރުފިޔ ާދިވެހިާމ ލިއްޔަތުނ79ާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމުސ ރަާދެވޭނެތޯާ

ާދެންާ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާމިއީ ާދެވޭނެތޯ ާކައުންސިލުންނަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑު ާމިކަންަތއްާާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާވަގުތުތޯއޭ ާމުނ ސަބަތު ާއެންމެ ދަންނަވ ނީާމިއީ

ާދެންާ ާނުކުތ އެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއީ ކުރަން.

ާކަންތަކުގެާ ާނުކޮށްދޭ ާސަރުކ ރުްނ ާދެރަވ ކަމަކީ ާއެްނމެ ާމީގެ ާމިހ ރު  2570އަޅުަގނޑު

ާއަ ާމަޖިލިސްއިން ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަުރކ ުރާވ ހަކަެވސް ުޑއައްަސވ ،

ާތިބޭއިރުާ ާތިބެނީ. ާމެންބަުރން ާމަޖިލިސް ާަރްއޔިތުންގެ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްޓަަކއި

އަޅުަގނޑުމެންާދަްއކ ާވ ހަަކައކުންާގޭދޮށަށްާގ އުކ ،ާފޯނުކޮްށ،ާބިރުދައްކ ާކަންަތއްާ

ާފޯނުކޮްށާ ާބިރުދައްކ  ާދަްނވިފަހުން. ާވަރަށް ާނިދީ ާއަޅުަގނޑު ާރޭަގިއވެސް ކުރ ތީ.

ާއަޅުަގނުޑާއަ ާކެނެރީގޭ ާެގއެއް. ާކޮން ާކޮްނބޭފުޅެއް، ާގުަޅިއގެން  2575ންހެނަކު

ާމަރުެގާ ާކިޔ  ާނުބައިެއއްޗެހި ާގުުޅްއވަިއގެން ާބޭފުޅުންތަކެއް ދަންނަވ ކަށްނެތިން.
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ާޙައްލުކުރަންޖެހުނީ.ާ ާއެކަންަތއް ާގުޅަިއގެން ާޕޮލިހަށް ާއެންމެފަހުން އިންޒ ރުދީ

ާމަޖި ާަރއްޔިތުންެގ ާދަންަނވ ނީ ާަރއީސަށްާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ލިސްގެ

ާނިޒ މެްއާ ާކޮންމެވެސް ާޙައްލުކުެރވޭނެ ާމިކަންތައް ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާގ ުއކ ާ ާވ ހަަކއަކުން ާދައްކ  ާމެންބަރަކު ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންެގ  2580ހަމަޖައްސ ދޭށޭ.

ާވ ހަކަެއްއާ ާހިތްޕުޅ ނުވ  ާބަަޔކު ާނުވ ނޭ. ާއޮވެގެން ާނިޒ މެްއ ާކުރެވޭނެ މިކަންތައް

އްކ އިރަށްާގޭާަކއިރިއަްށގޮްސާގ ާއުކ ،ާބިރުދައްކ ،ާމަރުގެާއިންޒ ރުދީާެއކަންތައްާދަ

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާޖެހިލުމެއްނުވ ނެ ާހަމަަގއިމުވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ކުރިއަސް

ާ ާމީގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއޮތްާާލ މަރުކަޒީދެންހަމައެއ އެުކ، ުއސޫލަކަށްދ އިރު

ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާބަލ އިރު ާމިހ ާސިސްޓަމަށް  2585ރުާކަްނބޮޑުވ ކަަމކީ

ާނިޒ މުތަކެއްާ ާނަރުދަމ  ާައޅުްއވ ، ާފްލެޓްތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އަހަރުާތެރޭގައިާހުރިހ 5ާާޤ އިމްކުރަްއވ ،ާވަރަށްާގިނަާރަށެއްގެާފަޅުކޮުނއްވ ،ާމިާ

ާމިއުފައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮށްެދއްވ އިރު ާކޮްށދެއްވ . ާމިހުރިހ ކަމެއް ދ ާރަށެއްގެ

ާަކއުންސިލްތަކެްއާހަދ ،ާ ާހަދ ،ާއަތޮޅު ާޕްރޮވިންސްތަެކއް ާމި ާތެެރއިން ސިސްޓަމްގެ

ާޒިންމ ތަކ ާ ާމީގެ ާކައުންސިލްތަކަށް ާމި ާހެދީމ  ާކައުންސިލްތަކެއް  2590ރަށު

އަހަރ5ާާުމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްާއެބައ ދޭ.ާއެންމެފަހުންާއ ޚިރުާނަތީޖ ާނިމިގެންދ ނީާ

ާވިދ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭފުޅުްނާފަހުން ާތިބޭ ާަކއުންިސލުގައި ާމި ުޅވ ނީ

ާއަޮތޅުާ ާފުއްދަންވ ނީ ާވަޢުދުަތއް ާމި ާެއހެންވީމ ، ާނުކުެރއްިވއޭ. މިކަންތައް

ާހަމަާ ާުސވ ލެއް ާހިތަްށއަރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކައުްނސިލުންބ އޭ ާރަށު ކައުންސިލުންބ އޭ

ާ ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކައެއް ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  2595މީދޫާދަންނަވ ލީ.

ާސިޔ މްާ ާއަޙްމަދު ާމުޙަންމަދު. ާސިޔ މް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާޮއެވގެން ާމިގޮތަށް ާސިސްޓަމް ާމި ާވިދ ޅުވިގޮުތަގއި މުޙަންމަދު

ާއަދިާމުހަންމަދުާސިޔ މްާވިދ ުޅވިގޮުތގަިއާމިީއާ ާކަމަކުނުދޭ.ާައޅުަގނޑު ރ އްޖެއަކަށް

ާެއއްެވސްތަނެއްާ ާއެހެންވީމ ،ާދުނިޔޭގެ ާނޫން. ާސިސްޓަމެއްެވްސ ާއޮންނަ ގަިއ

ާއެމެރިކ ާ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބައެއްފަހަރު ާމިތަނަށް، ާސިސްޓަެމްއ ާނެތް  2600ދުނިޔޭގައި

ާރަނގަޅު.ާ ާވަރަށް ާއިނގިރޭިސވިލ ތް ާފައްކ . ާަވރަށް ާއިްނޑިޔ  ާފައްކ . ވަރަށް

ނޑުމެންގެާއަ މިއްލަގޮްތވެްސާއަޅުަގނޑުމެންާބައެއްާކަންަތްއާކުރަންވީމަާހަމަާއަޅުގަ

ާކަންނޭނގެ.ާ ާނޫން ާމައްސަަލއެްއެވސް ާއެީއކީ ާދެން ާރަނގަުޅ. ވަރަށް

ާސިސްޓަމްާ ާމި ާވ ހަކަައކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ދެންހަމައެއ އެުކ،



 94 

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހިންގަްނާާލ މަރުކަޒީކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް  2605އުސޫލުން

ާދަންނަވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާނަރުދަމާ އެބަޖެހޭ. ާމި ާމުހިންމީ ާމ  ާމިއަށްވުރެ ނީ

ާބަދަލުކުރުމުގެާ ާމީހުން ާރަށްތަކުްނ ާކުދިކުދި ާކޮނުމަށްވުރެ، ާފަޅުތައް ާމި ނިޒ މ ،

ނޑައަޅ ާ ާކަ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންެގ ާެއއީ ާހިންގުން. މަޝްރޫޢުއެއް

ާވަކިގޮތެްއާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާަރްއޔިތުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނަމަވެސް

ާމަޖިލީހުންާނިންމައިގެންނަ ާރައްޔިތުންގެ ާތިމަންނަމެން ާރަށެއްގައި ާމިވެިނ  2610މަވެސް

ާނުވަތަާ ާބަދަލުކުރުމަށް ާމިރަށަކަށް ާއަނެއް ާމީހުން ާރަށެއްގެ ާމިވެނި ނިންމަންވީ

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާނިންމައިފީމޭ. ާބަދަލުކުރުމަށް ާމީހުން އެރަށުން

ާބޮުލގަ ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހުންނެވި ާމިވެިނާއެަވގުތަުކ ާނޭޅުއްވޭނެހެން ިއވެސް

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާއޭރުން ާކަމެއްަގއޭ. ާމިވެނި ާބަދަލުކުރީ ާމީހުން ރަށެއްގެ

ާބަދަލުކުރަްނާނިންމަވ ނީ.ާއޭރުްނާ ާއެބޭފުޅުންެގާމެންބަރުންތަކެއް ާނުވަތަ  2615މެންބަރުން

ކަންތަްއާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާީމގެާެއންމެާމުހިންމުކަމަކީާމީގެާރަށްތައްާމަދުކޮށް

ާފަުރވ އަްށާ ާޞިއްޙީ ާއަޅުަގނޑަްށާހީަވނީ ާއޮެވއްޖިްއޔ  ާގިަނާރަށްތަކަށް ާމި ކުރުމޭ.

ާދެންހަމައެއ އެކުާ ާނުލިބިދ ނެހެން. ާޚިދުމަތްތަކެއް ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާެވގެންދ ނީާ ާއަތޮުޅޮއފީސްތަކަށް ާމި ާސުވ ލެއް ާއުފެދޭ ާހިތުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

 2620ާގެާއަތޮޅުޮއފީސްތަކަށް.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލީ....ކިހިނެއްބ އޭ.ާމިހ ރު

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުަހމަވެއްޖެާމިހ ރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާަދންނަވ ލ ނަން. ާއެްއޗެއް ާކުޑަުކޑަ ާއުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީވަރަށް

ާާދެއްެކވުން:އިލްޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަކަާ ާބިުލގެ 2ާާހިންގަވ  ާމިޤ ނޫނުެގ ާބުނޭ ާމ އްދ ގަިއ ާމ އްދ ަގއ4ާާިވަނަ  2625ވަނަ

ާަކނަޑއަޅ ނީާ ާަރށެއް ާމަރުކަީޒ ާޕްރޮވިންސް ާކޮންމެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ނޑަައޅުްއވަންޏ ާ ާކަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާއެެހންވިްއޔ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.

ަޔކީާއ ބ ދީެގގޮތުންާބޮޑުާރަށެކޭ.ާއެރަށަީކާއަޅުަގނޑުާހިތަށްމިއަރަނީާގއ.ވިލިނިގއް

ާުކއްލިައކަްށާ ާއޮއްވ  ާރަށޭ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާބެލިޔަސް ތަރައްޤީެގގޮތުން

 2630ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާސަޕޯްޓކުރަްއވ ާ

ާވިދ ޅުވ  ާމި ާކޮލަމ ފުއްޓަްށ ާކުއްލިއަކަށް ާވިލިނގިއްަޔކީ. ާނޫން ގޮތަްށާރަށެއް
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ާހިނގ ދ ނޭ.ާއެހެންެވާހަމަާ ާބޮުޑާމައްސަލަތަކެްއާދިމ ެވގެން ާވަރަށް ބަދަލުކޮށްފިއްޔ 

ާހިތަށްއެރީާއެާނުކުތ ާފ ހަގަކޮްށލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުއްާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާދިވެހިރ އްޖޭެގާهللاާ`. ާއ ދެ،  2635ާވަބަރަކ ތޫ.

ާާމްާްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީއަ ާދ އިރ ތައް ާދ އިރ ަތްއާާލ މަރުަކޒީއިދ ރީ ާއިދ ރީ ާހިންގުން. ާއުސޫލުން

ާއެއީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުފެނޭ. ާއަޅުަގނަޑަކށް ާހިންގ ކަށް ާބަހ ލަިއެގން ޕްރޮވިންސްތަކަކަށް

ާމަޝްވަރ ކުަރއްވާ  ާެއކަމ  ާބޭފުޅުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން

ާވަރަްށާ ާގެއްލުމެއްތޯ ާނުވަަތ ާފައިދ އެއްތޯ ާޙަޤީޤީ ާލިބޭނީ ާރަްއޔިތުންނަށް އެއިން

ާހަދައިފިން.ާ ާބަލ ލ  ާދެތިންފަހަރަުކ ނޑުމެްނވެސް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ .  2640ގިނަފަހަރު

ާހިންގުމުންާ ާަބހ ލައިގެން ާޕްރޮވިންސްތަކަކަށް ާފެންނަގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދަތިތަކަކ ިއާކު ރިމަތިެވގެންދ ނެ.ާމިހ ރުވެސްާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާެއދެނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާތަޖުރިބ ކުރެވެމުންމިދަނީ. އެކަން

ާ ާއެްއގޮްތވ ގޮުތގެމަތީން، ާޒަމ ނީާާލ މަރުކަޒީރޫޚ  ާހިންގުން ާއަތޮޅުަތއް އުސޫލުން

ާތަރައްޤީކުރުން. ާކުރިއަްށވުރެ ާޤ އިްމކޮށްގެން ާއުސޫލުންާާވަޞީލަތްތައް  2645ޑިމޮކްރަސީ

ާޤ އިމްކުރުންކަމުގަިއވ ނަމަ،ާއެބަޔަކަްށާ ނުވަތަާޑިމޮކްރަީސާދުސްތޫރަީކާހަމަހަމަކަން

ާލިބެންހުންނަގޮތްވުމަީކާ ާރަށުން ާނުވަތަ ާއަތޮުޅ ާއެބަެއއްެގ ާޚިދުމަތްތަކެއް ބޭނުންވ 

ާމިވަގުތުަތއްާ ާމިމަޖިލީހުގައި ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރުވެސް ާހަމަހަމަގޮތް. ާއެންމެ އެއީ

ާއެބަާ ާބޭބޭފުޅުން ާރަށްރަށުގެ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ހޭދަކުރަމުންދ އިރުވެސް

ާދ ންޖެހިދ ނޭ.ާ ާތަނަކަށް ާއެހެން ާތިމަންމެންނަށް ާހެދީމ  ާތިހެން  2650މެސެޖްކުރައްވ 

ާމ ލެއަްށާވިއްކަންދ ންއެބަޖެހޭ.ާ ާހިފައިގެން ާދ ންޖެހިދ ނޭ.ާއެތިކޮޅު ާއަތޮޅަކަށް އެހެން

ާއެހެންކަމެއް ާއަތޮޅަށް.ާާއޭެގއިތުރުން ާއެހެން ާދ ންޖެހޭ ާއެބަ ޭބނުންވެއްޖިްއޔ 

ާއައިްސގެންާ ާމ ލެއަށް ާރަނގަޅޭ ާމ  ާތިމަންނަމެންނަށް ާމިހ ރު އެހެންވީމ ،

ާކުރަންޖެހޭާ ާފުރަންވ އިރަށް ާތެޭރގަިއާތިމަންނަމެން ާކުެރވޭ.ާހަފްތ ެއްއގެ ހުރިހ ކަމެއް

ާއެާ ާފުރައިގެންެދވޭނެ. ާކޮށްގެން ާއެއްތަނަކުން ާކަމެއް ާއަޅުަގނުޑާހެހުރިހ   2655ންވީމ ،

ޕްރޮވިންސްތަކެއްާތަަރއްޤީކުރުމުގެާބަދަލުަގއިާުއސޫލުންާާލ މަރުކަޒީދަންނަވ ނީ،ާމިާ

ާއަތޮޅެްއެގާާލ މަރުކަޒީ ާއެ ާައތޮޅަކުން ާއެ ާއަދި ާތަރައްޤީކޮށް ާއަތޮޅުަތއް އުސޫލުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާޚިދމަތްތައް ާުހންނަ ާލިބެން ރައްޔިތުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާތ އީދުކުރ ކަ ާގިނަ ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވި ާމިގޮތަްށާތ އީދުކުރަްއވ  މެކޭ.ާއަދި
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ާއެހެންާ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ  2660މެންބަރުންނަށް

ާނިންމ ލަން.ާ ާކުރުކޮށްލުުމގެގޮތުން ާދިނުމުގެގޮތުން ާފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާައއިްސާާރ ގެާެމންަބރުާގަަަލޮޅުާއުުތރުާދ އި ާއިނދެަފއި ާކޮމިޓީަގއި ާކުއްިލއަކަށް ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއިދ ރީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއީވ ާަޢބްދު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިޖެހުނީ.  2665ވ ހަކަދަްއކަން

ާ ާބެހޭގޮާލ މަރުަކޒީދ އިރ ތައް ާބިލ އި ާހިންގުމ ބެހޭ ނޑުާއުޫސލުން ާއަުޅގަ ތުން

ާ ާމިޤައުމުގައި ާބޭނުމީ 40ާާދަންނަވ ލަން ާވަންދެން ާއަހަރެއް އަހަރ40ާާުއެތައް

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިނގ ތ . ާވެރިކަމެްއވެސް ާޖުމްހޫރީ ާމިއޮށްދަނީ ވެގެން

ާރައްޔިތުންނ ިއާ ާވެރިަކމެއް ާަރއްޔިތުްނގެ ާކިރިޔ އޭ ާއަދި ާބޭނުމީ ދަންނަވ ލަން

ާމިމަސައްކަ ާފޯރުކޮށްދޭން ާއޭގެާހަމައަށް ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާކުރިމަތީަގިއ ާކުެރވެނީ.  2670ތް

ާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ ާހުށަހަޅަމުން ާމިބިލު ާނ އިބުވެސް ާބަންޑ ރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ޙެއްކެކޭ.

ާވެރިކަމެއްާ ާމިފަދަ ާމިއުެޅނީ ާވެިރކަން ާޑިމޮކްރަޓިކް ާލިބިފައިމިވ  ާމިޤައުމަށް މިއަދު

ާރަށްރަށުގައި ާރައްޔިތުން ާފައްތ ، ާހިންގ ގޮތަށް ާއެބައިމީހުންގެާާވެރިކަން ިތބެގެން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމަފްޙޫމެއް ާބައްޓަްނކުރ ނޭ ާހިްނގ  ާނިންމ  ކަންތައްތައް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާޮގތުގައި ާމަންދޫބުންގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިއުޅެނީ.  2675ތަޢ ރަފުކުރައްށޭ

ާ ާމިތިބަ ާމިތ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާރައީްސ، މެންބަރުންނަކީވެސ11ާާްޢިއްޒަތްތެރި

ާމަންދޫ ާރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންގެ ާލ ޒިމުވޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުން.

ާފޯރުކޮށްދޭން.ާ ާރަްއޔިުތންނަށް ާއެދޭގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވ 

ާމިފަދަާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާކުރިަމތީގައި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާަބލައިލ އިރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމ އްދ ތަކަށް ާވަިކވަކި ނޑުާފުރުޞަތެއް.  2680އަުޅގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވަނީ ާފ ޑުކިޔ ލަން ާގެންނަން ާއިޞްލ ުޙ 92ާކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ާ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލ އިރު ާމ އްދ އަށް މީހުންެގ3000ާާވަނަ

ާ ާރަށްރަުށގަިއވެސް ާުކޑަ ާއިންތިޚ ބުކުރުމަށ5ާާްއ ބ ދީއަްށވުރެ ަކއުންސިލަުރން

ާއެަބއޮ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމިބިލުގައި ާހުށަހަޅ ލަން ާހަމަ މީހުންގ3000ާާެވޭ.ާައޅުަގނޑު

ާ ާއެ ާއެހެްނވެއްިޖއްޔ  ާކުަޑވ ަކމުގައި ާއ ބ ދީ  2685ކައުންސިލަރުންނަްށ5ާާއ ބ ދީއަްށވުރެ

ާ ާހަމައެއ ެއުކ، ާއަދި ާުހށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު މީހުންގ5000ާާެތިރިކޮށްލަން

ާ ާެއއީ ާުކޑަވ ކަުމގަިއވަންޏ މުަު ާރަށެްއަގއި ސިލަރުންނަްށާކައުނ5ާްއ ބ ދީއަްށވުރެ
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ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޮޑުވ ކަމަްށވަންޏ 1000ާާކުޑަކޮށް. ާއ ބ ދީ މީހުންނަށްވުރެ

ާ ާހުށަހަޅ ލަން ާއެީއ1ާާއަޅުަގނުޑ ާބ ްއވަން. ާގޮުތަގއި ކައުންސިލަރުން

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާކެނދިުކޅަދޫ  2690ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ާޚަ ާއިދ ރީ ާފ ހަަގކުރެްއވިހެން ާއެބަދޭ.ާޢީސ ވެސް ާމ ބޮޑުެވގެން ާއެހެންނޫނިްއޔ މު ރަދު

ާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްަލން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެަެރި ވަނ91ާާައަދި

ވަނަާމ އްދ އަށްާހަމަާބަލައިލ އިރުާައޅުަގނޑަްށ92ާާމ އްދ އަށްާހަމަާބަލައިލ އިރު،ާ

ާހަމަ ާރަށްރަށުން ާހަމައަށް ާކަުއންސިލ އި ާއަތޮޅު ާފ ހަގަކުރެވޭ އިންތިޚ ބުވެގެްނާާހަމަ

ާޕްރޮވިންސްގެާ ާއަންހެނަކު ާއަންނައިރު ާމަންދޫބުން ާހަމައަށް ާކައުންސިލ އި  2695އަތޮޅު

ާޙަޤީޤަތ އިާ ާކުޑަ. ާވަރަށް ާހަމަ ާފުރުޞަތު ާފ ޑުކިޔ ނެ ާހިންގުުމގައި ކަންތައްތައް

ާ ާވ ހަަކދައްކަންޖެހޭނީ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާަރީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި 11ާއެްއގޮތަށް

ާމަޖިލީ ާމެންބަރުން ާއެންމެ ާމިތިީބ ާއިންތިޚ ބުވެފައި ނިޑތަކަށް ާގޮ އަންހެނ5ާާްހުގެ

ާކުރިމަތިލ ާ ާއިންތިޚ ބުތަކުަގއި ާއަންހެނުންނަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ނޑުމެންނަކަްށާ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާހަމަހަމަކަމަކަށް ާފުރުޞަުތ  2700އިންތިޚ ބުވުމުގެ

ާއަޅު ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާނެތް. ާޙ ލަތެްއގައިާބަލައިގަެނވޭކަށް ާއެްއވެސް ަގނޑު

ާޕްރޮވިންސްާ ާމި ާއިންތިޚ ބުނުވެ ާއަންެހނުން މިދަންނަވަނީކީއެއް

ާއިޞްލ ޙުކުރ ކަށްާ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެޭވގޮތަށް ާހަމަައށް އަތޮޅުަކއުންސިލްތަކ އި

ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާ ާބައްޓަންކުރ ިއރު ާމިބިލު ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުަގނޑު ނޫން.

ާއި ާފުރުޞަތު ާވިސްނުްނާއަންހެނުންނަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ  2705ތުރުވ ެނގޮތަށް

ާހިންގުމަކ އިާ ާހުރިހ  ާޕްރޮވިންެސްއެގ ާއަތޮެޅއްެގ، ާރަށެްއގެ، ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ.

ާނުލ ާ ާމިއަށް ާވ ހަކައެއް ާއަންހެނުންގެ ާމިއަށްވ އިރު، ާމުޢައްސަސ ައކީ ހަވ ލުވ 

ާއ ބ ދީ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިންގުމަކީ ާނުލ  ާމިއަށް ާައޑު ެގާއަންހެނުންގެ

ާހިންގަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަޑުނުލ  ާއެއްަބއިގެ ާދެަބއިުކޅަ ާއ ބ ދީގެ ޕްރޮވިންސް

ާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާބަލައިލ އިރ40ާާުމަސައްކަތްކުރުމޭ. ާމ އްދ އަށް  2710ވަނަ

ނޑަށްާހަމަާ އަޅުަގނޑުާމ ލެއ ބެހޭާނުވަތަާސިޓީއ ބެހޭާމ އްދ އަށްާބަލ ލ ިއރު،ާއަުޅގަ

ނޑަާ ަކުއންސިލަރުން.ާޤައުމުގ2ާާެއެޅިފައިާިމއޮތީާއެންމެާފ ހަގަކޮށްލަންާމ ލެއަށްާކަ

ާ ނޑ3/7ާާުއ ބ ދީގެ ާއަުޅގަ ާަބލައިލ އިރު ާކަމުގައި ާމ ލޭގައި ާދިރިުއޅެނީ ބައި

ާ ާމިސ ލަކަށް، ާރަށްތަކަށް ާއެހެން 1ާާދަންނަވ ލ ނީ 5ާކައުންސިލަރުން،

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމ ލޭގެާއ ބ   2715ދީއަށްާކައުންސިލަރުންާހަމަޖެހިފައިާޮއންނައިރުާއަުޅގަ
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ާ ާޚިދުމަތްތައ20ާާްބަލައިލ އިރު ާމުނިސިޕަލް ާމ ލޭގެ ާމުޅި ާމަދޭ ކައުންސިަލރުން

ާމިމަސަްއކަްތާ ާކޮމިޓީގައި ާހަމަ ާއެދެން ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ފޯރުކޮށްދޭން.

ާމ ލޭެގާ ާދިރ ސ ކޮށްލ ފައި ާކޮންމެވެސްވަަރކަށް ާއެެދން ނޑު ާއަުޅގަ ކުރެޭވއިރު

ާއިތުރުކޮށްލަން.ާއަދި ާއަވަްށާާކައުންސިލަރުން ާކައުްނސިލަރުންތަކަކީ ާއެ ޚ އްޞަކޮށް

ާހަމަާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކައުންސިލަރުންތަަަަކށް ާައންނ ނެ ާއިންތިޚ ބުެވގެން  2720އަވަށުން

ާ ާބިުލގެ ާދެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި 17ާާހުށަހަޅ ލަން. ާމ އްދ . ވަަނ17ާާަވނަ

ާ ާކުރ13ާުމ އްދ ، ާވިޔަފ ރި ާކައުންސިލްަތުކން ާބަލައިލ އިރު ާމ އްދ އަްށ މ ބެހޭާވަނަ

ާޖުމްލަާ ާލިބޭ ާއިންވެްސްޓކޮށްގެން ާނުވަތަ ާވިޔަފ ިރކޮށްގެން ާއެަބޮއވޭ މ އްދ ގައި

ާނިސްބަތްވ ާ ާއެކަން ާބޮުޑވ ނަމަ ާއެއްަބއަށްވުރެ ާތިންބައިކުޅަ އ މްދަނީގެ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާ  2725ރައްޔިތުންނަށްާއެާއިްނވެސްްޓމެންޓެއްގެާމަޢުލޫމ ތުާދޭން.ާއަޅުގަ

ާއިންެވސްޓްމަންޓެ ާކޮންމެވެްސާބޭނުންވަނީ ާއޭގެން ާކަމަްށވަންޏ މުން ާކޮށްފިްއޔ  އް

ާ ާޫނން ާެއއްބަެއއް ާތިންބައިކުަޅ ާލިބޭކަމަށްވަންޏ މުްނ ާލިބުނ7ާާުމަންފ އެއް ރުފިޔ 

ާދެފުށްާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާެއދެން ާއަޅުަގނޑު ކަމަށްވިައސް

ާ ާއެއ އެުކ ާހަމަ ާފޯރުކޮށްދޭން. ާމ އްދ ަގއ3ާިފެންނަގޮތަށް އެބަބުނޭާާވަަނ

ާއަމިއްލަާ ާމިސ ލަކަށް ާބައިވެިރވުން. ާފަރ ތްތަކ  ާއެހެންނިހެން  2730ކައުންސިލުތަކުން

ާމިމ އްދ ގައިެވސްާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޯޕަރޭޓިވް. ާނުަވތަ ާކުންފުނި ޖަމ ޢަތްތަކ އި

ާއަދިާ ާފެންނަގޮތަކަށް ާދެފުށް ާވީހ ވެސް ާޭބނުންވީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ނުޑާބޭނުންާހަމަާމިމ އްދާ މޮނޮޕޮލީއެއްާނުގެންދެވޭނެާގޮ ަތކަށްާވިސްނަިއގެންާއަުޅގަ

ާ ާކުރަން. ާމިކަމަްށ15ާާބައްޓަން ާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާއިތުރުާ ާހަމަ ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެަބއޮތް.  2735އަލިއަުޅވ ެލވިފައި

ާވިޔަފ ީރގެ ާއެއީ ާގެންނަން. ާމިއަށް ާކަމެްއ3ާާތަފްޞީލު އުސޫލުން

ާދެފުށްފެންނަންާކު ާބޮޑަށް ާމިއަށްވުރެްނ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ރެވޭކަމަްށވަންޏ މުން

ާޖެހޭނޭކަމަށް.ާ
ާ

 2740ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަާގަަަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާޖުމްލަކޮށް ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާދަންަނވ ލަންާއ ދެ، ނޑު ާުޅގަ
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއީވ ާަޢބްދު ާާލ މަރުކަޒީބޭނުންވަނީ ާމިއުޅެީނާާލ މަރުަކޒީކުެރވޭ، ނޑުމެން ާައޅުގަ ކުރ ން

ާރައްޔިތުންނ ާ ާރަނގަުޅުކރ ންށޭ. ާހަމަ ާފެްނވަރު ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާޖުމްލަގޮތަކަ ާގެންނ ށޭ. ާވެރިކަްނ ާރައްޔިތުންގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީާހަމައަށް ާދަންނަވ ނަމަ  2745ށް

ާމިުއޅެނީ.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެތެރެކޮށްލ ށޭ ާފޮށިން ާވެިރަކން ާފަދައިން ާވަޢުދުީވ އިން

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއެންމެފުރަތަމަ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާފޮުނވަމުންާާހަކަެދއްކެުވން:ރޮޒެިއނ ާއ ދަމްާވާ  ނޑިނޭޅި ނޑަްށާކެ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުން ާދ ިއރ ގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ  2750ބޭނުންވަނީ

ާއެބަކުރޭާެހޔޮނުވ ނޭާޕްރޮވިންްސާ އަންނަާއެސް.އެމް.އެސްާަތއް.ާއެބޭފުޅުންާއ ދޭސް

ާވޭބ ވަޭއާ ާހޯދިފައި ާިޚޔ ލު ާރައްޔިތުންފގެ ާކުރ އިރު ާމިވަރުކަމެްއ ާނުދެއްޗޭ. ހެދުނަ

ާަރއްޔިތުްނގެާާއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާއަުޅަގނުޑެގ ާޤައިމުވެސް ާހަމަ ާހިތަށްއަރ . ހަމަ

ާއެބައޮްތާ ާަކނޑަެއޅިފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސިަގއި ާހޯދިފަެއްއނެތް. ާމިކަމަކަށް ޚިޔ ލެއް

 2755ވަނ10ާާައިދ ރީާދ އިރ ގެާމައްޗަށްާަކމަށް.ާމިކަނ97ާާްދިވެހިރ އްޖެާބެހިގެންވަނީާ

ާޤ  ށްާއިޝ ރ ތްކޮްށ9ާާނޫނުއަސ ީސގެާޖަދުވަުލާމ އްދ ގެާ)ށ(ާާގައިާަބޔ ންުކރެވި

ާ ާއެަބޮއތް.ާވިމ ،ާމިޤ ނޫނުގެ ާއެގެން ާސ ފުކޮށް ާ)ހ(ާގައ7ާާިވަރަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވ ހަކަާ ާބަހ ލ  ާޕްރޮވިންްސތަކަށް ާމިބިލުގައިވ  ާއެްއޗަކ ިއ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާދިމ ނުވ ކަްނާ ާގޮތ  ާަކނަޑއަޅ ފަިއވ  ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރު ާމިބިލަށް ާއަދި ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަަގކޮށްލަން  2760އަޅުަގނޑު

ާއަތޮުޅާ ާއަދި ާކައުްނސިލްތައް ާރަށު ާއިންތީޚ ބުކޮށްފައިވ  ާރައްޔިތުން މިފެނިގެންދަނީ

ާބޮުޑވެގެްނާ ާނުފޫޒު ާއޮތޯރިީޓގެ ާަގވަރަމަންޓްގެ ާޯލކަލް ާމަްއޗަށް ކައުންސިލްތަުކގެ

ާ ާގަވަރަމަންޓް ާދ ތަން.ާލޯކަން ާތިއްަބވ  77ާާއޮތޯރިޓީަގއި ާތެރެއިން 1ާމެންބަރުންގެ

ާއެީއާ ާބޭފުޅުން. ާކުަރްއވ  ާައއްޔަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މެންބަރުންނަކީ

 2765މެންބަރުން.ާވީމ ،3ާާސްޭޓޓްާމިނިސްޓަރުން.ާދެންާބ ކީާމިތިބެީނ1ާާމިނިސްޓ ރ އިާ

ތިޚ ބުކޮށްފައިވ ާއެއްާޝަޙުސެްއގެާބ ރުގެާދަށުގަިއވ ާއޮތޯރިީޓއަކުންާރައްޔިުތންާއިން

ާކަމަށްާ ާރަނގަޅުކަމެއް ާއޮތުމަކީ ާބ ރުތައް ނޑ ލުުމގެ ާކަ މެންބަރުންތަކެއް

ާ ާވ ނަމަ ާމިކަން ާމިހެން ާނުދެކެން. ނެޑްއ ާއަުޅގަ ާލ މަރުކަޒީާއެްއގޮތަކަްށވެސް

ާނުވަތަާ ާމިނިސްޓަރުން ާސްޭޓްޓ ާމިހ ރުވެސް ާއުފެދޭ. ާސުވ ުލ ާހަމަ ވ ނެބ ަވއޭެވސް

ާއެާ ާމިނިސްޓަރުން ާދެންާޕްރޮވިންސް ާވ ހަކަ. ާއުވ ލ  ާއޮފީސްަތްއ ާއަތޮުޅ  2770ދައްކަވަީނ
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ާހަދަންވީ.ާ ާމުަވއްޒިފުންނަށް ާަވޒީފ އަދ ކުަރއްވ  ާއޮފީސްތަުކގައި ާއަތޮުޅ ކިހިނެއްތޯ

ާކޮްށގެްނާ ާޚަރަދުތަކެއް ާއެތައް ާމިހ ރުވެސް ާވަކިކޮްށލަންވީތޯ. ާަވޒީފ އިން އެބޭފުޅުން

ާބޭ ާތައް ާގެ ާއަތޮޅު ާއޮފީސްތަކ އި ާއަތޮޅު ާމިހ ރުވެސްާހަދ ފައިވ  ާކޮށްލަނީތޯ. ކ ރު

ާއަތޮޅުާ ނުޑގެދ އިރ ގެ ާައުޅގަ ާޤައިމުވެސް ާހަމަ ާއެބަދޭ ާފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގެާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެަރށުގައި ާހެދި ާރަށެއްގައި ާއެހެން ާރަށްނޫން ާހުރި  2775އޮފީސް

ާހިންގ ާ ާކަންތައްަތއް ާއޮފީހުގެ ާޕްރޮވިންސް ާހިފައިގެން ާުކއްޔަށް ާގެ އެކްިޓވިސްެޓއްގެ

ާމިއީޯތާމީ ާކުރަްއވ ތަން. ާސަރުކ ރުްނ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާބައިތިއްބަިއގެން ހުން

ާކުޑަކުަރއްވ ގޮތަކީ.ާ ާޚަރަުދ ާވަގުެތްއގައި ާހީނަރުވެފައިވ  ާމިހ  އިޤްތިޞ ދު

ާގެެވސް.ާކީްއވެގެންޯތާ ާއޮފީސްވެސް.ާއަތޮޅު ާއިނގޭޯތާއަތޮޅު ާއެބަހުރު ތުލުސްދޫގައި

ާ ާނުކުރައްވަނީ. ާބޭނުންފުޅު ާކުޑަވ ނެކަްނާއެތަން ާޚަރަދު ާޤައިމުވެސް  2780ހަމަ

ާބަެއްއާ ާތިއްެބވު ާމިހ ރުެވސް ާއެބަފެނޭ ާމިހ ރުވެސް ާދެން ާޔަޤީން. އަޅުަގނޑަްށ

ސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންާއެބޭފުުޅންގެާނުފޫޒުާކައުންސިލަރުންެގާމައްޗަށްާފޯުރވަިއގެްނާ

ާދެްއވ ފަިއވާ  ާވަޒީފ  ާކޮމިޓީން ާރ.ކ ާރަށްރަށުގެ ާގުޅިގެން ާމީހުން ާދެބައި ާމި

ާކުަރއްވ ތަން.ާ ާކަންތައްތަްއވެސް ާމިަިކަހަލަ ާވަިކކޮށް ާވަޒިފ އިން މީހުންވެސް

ާމުސ ރަދީފައިާ ާބޮޑު ާަކއުންސިލަރުންނަކީ ާގިނަ ާމިހ ރުތިްއބެވި ަިވެސް  2785ޙަޤީޤަތުގައެ

ާލ ަފއިވ ާ ާފޯރުވުމަށްޓަކައި ާނުފޫޒު ާއިންތިޚ ބަށް ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުންެގ ފ އިތުވި

ާއެޭބފުޅު ާނަޝީދު ާަރއީސް ާނޫންކަމަށްާބައެއް. ާެއނިޔަތުގަިއ ާކުެރއްީވ ާއަްއޔަން ން

ާމިނިސްޓަރުންނާ  ާޕްރޮިވންސް ާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑު

ާކުރިއަްށއޮތްާ ާއަދި ާެއއީ. ާމަސައްކަަތކީ ާކުރެްއވި ާއެބޭފުޅުން އެއްަބއިެވގެން

ާ ާމިއީ ާފޯރުވ ނެަކން ާނުފޫޒު ާއެބޭފުޅުން ާއިންތިޚ ބުވެސް  2790ެއއްެވްސާކައުންސިލް

މީހަކަށްާއޮޅިގެންާވ ނެކަެމއްޫނން.ާވީމ ،ާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާކައުންސިލްާއިންތިޚ ބުާ

ާމިހ ރުާ ާގޮތުން ާކޮށްިދނުމުގެ ާތަނަވަސް ާފުރުޞަތު ާޭބއްވުުމގެ މިނިވަންކަމ އެކު

ާނަޝީދަށްާ ާރައީސް ާކުރަްއވަްނ ާސަސްބެންޑް ާަކއުންސިލަރުންތަްއެވސް ތިއްބެވި

ން.ާއަދިާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުގައިާއަތޮުޅވެރިައކަްށާއަޅުަގނުޑާއިލްތިމ ސްކުރަ

ާވ ހަކަޮކޅުާ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާރައީސް. ާކައުންސިްލގެ ާއަތޮޅު  2795ހުންނަންވ ނީވެސް

ާިޢއްޒަަަތްތެަެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާކުރިން ނިންމ ލުމުގެ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާހެދުމުގެهللا ާޕްރޮވިްނސް ާފަަދއިން ާވިދ ޅުވީ މައްސަލަާާޔ މީން

ާހަމަާ ާެއއީ ާވ ހަކަ. ާފެންނަ ނޑަްށވެްސ ާއަުޅގަ ާދ ން ާރެފަރެންޑަމަކަށް ޕަބްލިކް
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ާހަދ ކަށްާ ާޕްރޮވިންސް ާމެޖޯރިޓީ ާރައްޔިތުންގެ ާދ އިރ ެގ ާއަުޅގެ ޤައިމުވެސް

 2800ާޤަބޫލެއްނޫން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ނުޑާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާަވގުުތާއ ދެ،ާކުރިްނވެސް ާމިޖަލްސ ގެ ާމިއަދުަވނީ ާފަދައިން ދަންނަވ ލި

ާމިހ ރުާ ާއަހ ލަން ާޯވޓަށް ާއެހެންވީމ ، ާލިބިފައި. ާތ ޢީދު ާހުށަހެޅި ދިގުކުރުމަށް

ާޤަސްދުކުރަނީ.ާވޯޓަށްާއެހުމުެގާކުރިންާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖެހުމަށްާދަންނަވަން.

ާދަންނަވ ލުުމގެާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާވޯޓަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުިރްއޔ .  2805ކުރިން

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ާއަުޅަގނޑު ާޗެކްކޮށްލަެދއްވުމަށް ާކ ޑުކޮށްޅުތަްއ މެންބަރުންނަށް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު އަރުވަން.

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާުކޑަހުވަދޫ ާހުަށހަޅުއްަވއި މެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު

ާއަޙް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާތ އީދުކުެރްއވި ާއ މިރު ާލ މަރުކަޒީާމަދު

ާ ާބިުލގެ ާބެހޭ ާހިންގުމ  9ާާއުސޫލުން ާނިމެންދެންާބަހުސްާވަަނާކިޔުުމގެ ާމަރުޙަލ   2810ގެ

މިއަދުގެާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެްނދަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ

ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ޓުދެްއވުންާވޯ[

ާ2815 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުަު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 53ާ2820ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

71ާާވޯޓުާދެްއވީ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ2825 
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 50ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .92ާ.

ާ ާދ އިރ ތަްއ50ާޖުމްލަ ާއިދ ރީ އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީ.ާއެހެންކަމުން،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާކިޔުމުގ9ާެހިންގުމ  ާމިއަދުގެާބަހުސްާވަނަ ާނިމެންދެން ާމަރުޙަލ  ގެ

ާދ އިރ ގ ާ ާވިލިފުށީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުވި. ާފ ހެއް ާގެންދަން ާކުރިއަށް ޖަލްސ 

 2830ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހުށަާދ ިއރ ގ ާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާވިލިފުށިާ ާމި ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާއިްއޔެަގއިާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅީ ާހެޅުްނ

ާޕ ީޓގެާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެ ާއިްއޔެަގއި ާހުށަހަޅުއްވ ީތވެ ާމިތަނަށް ާބިލެްއ ާމުހިންމު  2835ޑީ.އ ރް.ޕީން

ާއަޅުވ ަފއިާ ާމިކަން ާއިސްތަށިފުޅުަގިއ ާއެބޭފުޅުންގެ ާނޫނިްއޔ  އިސްތަށިފުޅުަގއި

ާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ާއެބޭފުޅުން ާއެކަމުން ާމިއަދުާއޮތީތީވެ ާެއހެންނަމަވެސް، އި.

ާމިވ ހަކަާ ާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާހަމަ ާދިޔައީތީ ާމިކަން ާގޮތަކަްށ ާހިތ މަވެރި ވަރަށް

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ2840 

ާ

ާދ އިރ ެގާ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަޝުކުރިއްޔާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުތުރު ބޫލެއްނުކުރަން.ާިހތަދޫ

ާދުާއަސްލަމްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަާ

ާ

 2845ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާ ާމެްނބަރު ާދ ިއރ ގެ ާުއތުރު ާމަޖިލީހުގެާހިތަދޫ ާމިހ ރު ާެނގީ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި

ާބައިވެިރވުމަާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާވޯުޓގައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރިއަށްދ ގޮތުން ާވަރަްށާމަސައްކަތްތައް ާށް

ާއިޤްތިޞ ީދާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިައއީ ާއަޅުަގނޑު ާމިޖެހުނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ާދަތިވ ީތވެ. ބޮޑަށް

ާއިނދެފައި.ާ ާކޮމިޓީގަިއ ާއެ ާދ ތީ ާކުރިއަށް ާމިހ ރުެވސް ާކޮމިޓީ  2850ކަންކަމުގެ

ާއުުޅއްވ ކަމެްއާ ާއަްއސަވަން ާވޯޓަށް ާތިބޭއިރު ާރޫމްގައި ާކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނެތްާާނުވަތަ ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މެއް ާއެނގޭނެ ާޖަހައިފިަކމެއްވެސް ރަނގަބީލު

ާުނވި.ާ ާބައިވެިރެވވޭގޮތް ާވޯުޓގައި ާއ ެދވުނުއިރު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ވ ހަކަ
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ާެނގެމުންދަނީ.ާ ާވޯޓެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިވަގުުތވެސް ާހަމަ ާއެތ ނގަިއވެސް އަދި،

ާމަތިކުރުމަ ާޑިއުޓީ ާއޫރުމަހުން ާ%އ ދެ، ާވޯުޓގަިއ50ާާށްޓަކައި ާއެ ާހުށަހެޅިގެން  2855ށް

%ާ ާނުވެވުނީީތވެ ާބައިވެރި ާމެންބަރުންނަށް ާނިމިގެްނ35ާާހުރިހ  ާބޭއްވުމަށް ަގިއ

ާއަނެްއާ ާކޮމިޓީަގއި ާައދި ާތިބޭއިރު ާަބޔަުކ ާއެއް ާމަޖިލީހުގައި ާއެހެންވީމ ، ދިޔައީ.

ާބަޔަކުާތިބޭއިުރގައިާވަރަށްާދަތިވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާ2860 

ާވޯޓެއްާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ ާމަޖިލީހުގައި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާގޮުތގެމަތިން ާއޮންނަ ާޤަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުެގ ާކުރިން މިނެޓްެގ5ާާނެގުމުގެ

ާްސކްރީނުންާ ާވީިޑއޯ ާރޫމްތަުކގަިއވެްސ ާކޮމިޓީ ާއަިދ، ާމިޖެހެނީ. ރަނގަބީލެއް

ާހިނގަ ނުޑާމަޖިލިސް ާދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވަމުން ާގޮތް މުންދ 

ާމިއަދުވެްސާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަރިހުން ާމެްނބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  2865އެދެން

ާބޭނުންކުރެވޭޯތާ ާރަނގަޅަށް ާވަގުތުކޮުޅވެސް ާމި ާއޮްތ ާދެން މަސައްކަުތގައި

ާހުޅުހެ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާގެންދިއުަމށް. ާދ އިރ ގެާމަސައްކަތްކުރަމުން ންވޭރު

ާމަނިކު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ 

ާ

 2870ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނިންމަންޖެހޭާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޮކންމެހެން ާމިހެން ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާިނޒ މ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑު

ާވަާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާމިހ ރު ާކަންތައްތައް ާނުޖެހޭ ާނިންމަން ާއެނގެމުންާކަންތައްތަކ  ާބޮޑަށް ރަްށ

ާހުށަހެޅޭާ ާމަޖިލީހަށް ާމިވަނީ ާމައްސަލައަކަށް ާނިޒ މީ ނުޑެގ ާރައީސް،ާއަޅުގަ މިދަނީ.

ާބައެްއާކޮމިޓީތަކަްށާ ާމިހ ރު ާުނގޮސް ާއަތަށް ާމަޖިލީހުގެާރައީސް  2875މައްސަލަތައްާސީދ 

ާގޮްސގެންާމިތަނުގައިާޗަުރކޭްސާފެށިގެންާއުޅޭތީ.

ާ

ާ

ާމިތަނުގަިއާޝުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިށީދެަވޑަިއގަންނަވ . ާމިތަނުގައި، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްޔ 

ާހިނގަމުންދާ  ާމިހ ރު ާމިތަނުަގއި ާނުކުތ އަކަްށވ ނީ ާނިޒ މ ބެހޭ  2880ހިނގަމުން،

ާޚިލ ފަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާނުވަތަ ާޚިލ ފަށް ާޤަވ ިއދ  ާކަމެްއ މައްސަލަެއއް
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ާ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގައި ާމީކީ ާދަށުންާހިނގަމުންދަންޏ  ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ވ ހަކަެއއް

ނުޑާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަށްާ ނަންގަވަންާއޮތްތަެނއްނޫން.ާިއށީދެވަޑަިއގަންނަވ .ާއަުޅގަ

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު މިހ ރު

 2885ާއިބްރ ހީމަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާޤ ސިމްާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރު ާައސްލަމް ާދެންމެގައި ާއުޅުނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމި ާއ ދެ،

ާެއއްެޗްއާާއިްބރ ހީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުިޅގެން ާވ ހަކަުފޅ  ާއެދެްއކެވި ާއަސްލަމް ާއަސްލަމް،ާމުޙަންމަދު  2890މެންބަރު

ާއިނގޭ ާދޫޮކށްލައިފިން. ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ތޯާދަންނަވ ލަންކަމަށް.

ާމިވަގުުތގައިާކޮންމެހެން..

ާ

ާ

ާދަށުްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއގެ ާިނޒ މ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  2895ޝުކުރިއްޔ 

ާވޯޓުެގާ ާއެރުވޭނީ. ާފުުރޞަތު ާއިތުރަށް ާކަންތަކުަގއި ާވޯޓުެގ ާނެގުނު ާދެންމެ މިހ ރު

ާބޭނުންފުޅި ާވިދ ޅުވަން ާއެްއޗެއް ާއެހެރީާޞައްޙަކަމ މެދު ާވޯޓު ާނެގުނު ާދެންމެ އްޔ 

ާގޮުތގެމަތިން.ާ ާގަވ އިުދގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާފެންނަން ާމެޝިނުން އިލެކްޓްރިްކ

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއެްއވެސް ާނުކުަރން ާގަސްެދއް އަޅުަގނުޑ

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާއަރުވ ކަށް. ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާދަށުން  2900ނުކުތ ގެ

ާދެ ާއެއީާމިއަރުވަނީ، ާމެންބަރަށް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއޮތް ާވ ހަކަފުުޅދައްކަވަން ން

ާވިލިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒް.

ާ

ާދަންނަވ ލީ،ާމިާާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުރުޞަތަކަްށާއެދި ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާން:މުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވު ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޖިލީހަށް  2905އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެާިޚޔ ލުާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި. ާހިންގުމ ާބެހޭާބިލ ާމެދުާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާމިިބލަާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދަންނަވ ނީ ާތަޢ ރުޟުވ ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުައސ ސީއ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  2910ާކީ

ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާއ ދެ، ާދ އިރ ތަްއ9ާާބިލެކޭ. ާއިދ ރީ ގަިއ

ާ ާފިޔަވައި ާމ ލެ 90ާާހަމަޖެހިފައިވަނީ ާރ އްޖެ ާއ ދެ، ާމަްއަޗށް. 1ާދ އިރ އެްއގެ

ާޕްރޮވިންސަކަށްާބަހ ލައި...

ާ

 2915ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާިދއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރައީްސ،ާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމަނިކުފ ުނާާއިޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާބިލެއްގެ ާތަޢ ރުުޟވ 

ާވިދ ޅުނުވީަމާއެާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއެްއޗެއް ާމަނިކުފ ނު ާއެކަމަށް ާގެންަދވ ތީ  2920ޖެންޑ ކުަރއްަވއިގެން

ާވިދ ޅުީވާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމިދެންނެވީ. ާެއވ ހަަކ ާެއއީ އަޅުަގނޑު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާކަމެކޭ.

ާ

ާ

ާސ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެއްެޗއް ާވިދ ޅުިވ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެިރ  2925ފުެވއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާާއިޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ާވ ހަކަުފޅުދައްަކވ  ާެއވިދ ޅުވަނީ ާބިލެއްކަމަށް ޚިލ ފު

ާމިއޮތީ.ާ ާގެނެސްފައި ާމިހިސ ބަށް ާބިލު ާޚިޔ ލުަގއި ާއަމިއްލަފުޅު މެންބަރުގެ

ާގޮެތއްާ ާދޭތެރޭ ާމިކަމ  ާނުފެންނ ތީ. ާނިންމަން ާގޮތެްއ ާދޭތެރޭ ާެއކަމ  އަޅުަގނޑަްށ

ާޢިއްޒަތް ާނިންމަވ ނީ ާފަހު ާމަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށް ާމެންބަރުން ނިމުނީމާ ާބަހުސްތެރި

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ  ާއެއީ ާދ އިުރ. ާނެގި ާވޯޓެއް  2930މިކަމުގައި

ާވ ހަކަފުަޅކ ާ ާގެންދަވ  ާދައްކަވަމުން ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްެތރި ާގޮތް. ނިންމަވ ނެ

ާނިޒ މ  ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު ާނުނެންެގވުްނާދޭތެރޭ ާނުކުތ އެއް ބެހޭ

ާގެންދެވޭތޯާ ާމަސައްކަްތާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެެދން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާވިލިނގިީލާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަނެއްކ ވެސް ާއަޅުަގނުޑ ާހިންގަވ . ބަލަމ 

 2935ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒް.

ާ

ާާވިލިނގިލިާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރ އްޖެ ާއިޖުތިމ ޢީގޮތުްނ1ާާއ ދެ، ާއެއީ ާބަހ ލުން ާއެއީ ާބަހ ލ ، ާޕްރޮވިންަސކަށް
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ާފެނޭ.ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނޑަށް ާކަެމއްކަމަްށ ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާހަމަނުޖެހުންތަކެއް ާބޮޑެތި ވަރަށް

ާއަ ާދެތިން ާއެހެން ާއެމީހުން ާރައްޔިތުން ާއަޮތޅުގެ ާގިނަ ާވަރަށް ތޮޅުާސަބަބަކީ

ާއެްއގޮތަކަްށވެސް.ާ ާއެއްބަހެްއނުވޭ ާދ ކަށް ާދަށަށް ާއަތޮެޅއްެގ ާއެ  2940އެްއކޮށްލ ފައި

ާއެބައ ދޭ.ާ ާއެްއޗިހި ާފޯންކޯލްތަކ  ާގިނަ ާވަރަށް ާމިހ ރުވެސް ާހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ާދ  ާތަމްޞީލުކުރ  ާމިބިލުއަޅުަގނޑު ާެއއްގޮަތކަށްވެްސ ފ ސްކުރުމަށްާާއިރ އިން

ާއެހެްނވީމ ، ާނުވ ެނއޭ. ާޤަބޫލުކުރެޭވާާވޯޓުދީގެން ނޑަށް ާައޅުގަ ާޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ

ބިލެއްނޫން.ާއެއީާމީގެާސަބަުބންާވަރަށްާބޮޑެތިާމައްސަލަތަްއާރ އްޖޭގައިާކުރިމަިތވެާ

ާނުދޭނެާ ާވޯޓު ނޑު ާައޅުގަ ާދ ނެތީވެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިބިލަށް ާހިނގަމުން  2945ކަންތައްތަެކއް

ާީއސް.ވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ

 2950ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާވިލިފުށިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2955 

ާޔައުމިއްޔ ާާގެާމެްނބަރުާދ ިއރާ ވިލިފުށިާ ާހުރީމަ ާކައިިރެވފައި ާވަރަށް ާގަޑިޖެހެން ާމިއަދު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީްސެގާާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޟްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވ ީތވެ، ާއަޅުަގނޑު ާރަނަގޅުކޮށްލަން ކުޑަކޮށް

ާހިނގަމުންދ އިުރގައި ާކޮމިޓީަތއް ާމަތީަގއި ާވިދ ުޅވި ާއަިދާާވ ހަކަފުުޅގައި ޓީވީންނ ިއ

ާމިތަނުގަިއާ ާއެނގޭނެއޭ.ާިއްއޔެަގއިެވސް ާމެންބަރުންނަށް ާޒަިރއްޔ އިން އަުޑގަދަކުރ ގެ

ާމިތ ނަގިއާ ާތިއްބައި ާޖަލްސ ެއްއގަިއ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަުތ  2960އަޅުަގނޑުމެން

ާނުދެނަހުރިންާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދެން، ާއެހީ. ާވޯޓަށް ާބިލެއް ާބެހޭ ކުޑަކުދިންނ 

ާއެހެްނވީމ  ާއެކަމެއް. ާނޫންނަމަާ، ާރަނގަުޅކޮށްލައްވ . ާއެތަންކޮޅު ޔައުިމއްޔ އިން

ާއެކަްނާ ާރައީސް ާިޢއްޒަތްެތރި ާެނތްކަމަށްވެއްިޖއްޔ  ާފެސިލިޓީސް ކޮޓަރީެގ

ާވަރަށްާ ާދެން، ާއުންމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ރަނގަޅުކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް

ާެއކަންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުިރން ާދެން ާއިށީންނަން ާައޅުަގނުޑ  2965ހިތ މައ އެްއކޮށް
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ފ ހަގަކުރަންެވގެންާހަމަާކުރިންވެސްާމަސައްކަްތކުރީ.ާއެހެްނނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާދެންާ ާއެ ާޭބނުންވ ތީވެ ާގެންދަވަން ާކުރިއަށް ާމަސައްކަްތ ާމިއަދު ރައީސް،

ާމުނ ސިބުާ ާއެންމެ ާމީގެ ާމިއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުރީ. މަޑުކޮށްލަިއގެން

ާޞަތުދެއްވީ.ާޝުކުރިއްޔ .ވަގުުތކަމަށްނުވ ީތވެާކަންނޭނެގާމިފަހަރުާފުރު

ާ2970 

ާ

ާއަނެއްކ ވެްސާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަމ ލުކަމަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ާނުކުތ އެްއަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާގެނެސްދެްއވީތީ. ތިކަން

ާކަމެ ާގެންނަަވންޖެހޭ ާސަމ ލުކަމަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ އްކަމަށްާއެހެންނަމަވެސް،

ާތިކަްނާ ާގޮތަކަށް ާމުނ ސަބު ާއެންމެ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ތީ ާމެންބަރަށް  2975ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއަރުވަނީާ ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަްނ. ކުރެްއވީތީ

ާވ ހަކަފުުޅާ ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާކުރިއަށްާގެންެދވ .ާ

ާ

ާފަރެސްާ ާމެންަބރު ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީާމ ތޮޑ  ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމިބިލު ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`2980 

ާދ އިރ ތައްާ

ާސަރުކ ރުންާާލ މަރުކަޒީާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާއުސޫލުން

ާއެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރުވެިރވަން. ާއަުޅަގނޑުމެން ހެންނަމަވެސް،ާފޮނުއްވައިެދްއވީތީ

ާކަންަތއްތަްއާ ާރ އްޖޭަގއި ާމިހ ރު ާއޮތީ ާމިބިލު ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނުޑވެސް

ާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ.ާ ާއަުޅަގނޑު ާގޮތަކަްށކަމަށް ާރަނގަޅު ާއެހ  ާބަލ އިރު ާއަޅ   2985ހުރިގޮތ 

ާ ާމި ާސިޔ ސަތުަތކ 2ާާމިގޮތުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާސަރުކ ރުގެ ާމިއިން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކައުންސިލަށްާޚިލ ފުނުވ ގޮ ާހިމެނޭ ާޞަރަަޙއްދުަގއި ާކައުްނސިލުގެ ތުގެމަތިން

ާރަަށކަށްާ ާވަކި ާޫދުކރުމ  ާކުށްޔަށް ާބޭނުމަށް ާެއކި ާބިން ާފަޅ  ނިސްބަތްވ 

ާގުދުރަީތާ ާފަޅުފަދަ ާފަރ  ާހުންނަ ާޕްރޮިވންސްތެރޭގަިއ ނިސްބަތްނުވ ގޮތަކަްށ

ާއޮތްއި ާމިގޮތަށް ާހިފުން. ާހެޔޮގޮތްތަެކއް ާބޭނުން ނުޑާވަޞީލަތްތަެކއް ާއަުޅގަ  2990ރު

ާކުރައްވ ާ ާބޭފުޅުން ާތިްއބަވ  ާއިންތިޚ ބުވެފައި ާލިބިދީގެން ާބ ރު ާއަމިއްލަ ފ ހަގަކުރަނީ

ކަންތައްތައްާޢަމަލީާސިފަާގެނެވެންާމިއޮންނަނީާޕްރޮވިންސްާއޮފީހުންާއެއަށްާޢަމަލީާ

ާއެހ ާ ާަޤބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއެހެންކަމުން ާގެނެސްދެއްިވއްޔ . ސިފަ



 108 

ާހަމެޖެހޭ ާއެހެންމެ ާހަމަ 3ާާކަމެއްނޫން. ާޗެޕްޓަރުގެ ާރަށ94ާާުވަނަ ާމ އްދ . ވަނަ

ާލިބިދީފައިވ ާ ާބ ރު ާއެކުލަވ ލުމުެގ ާޕްލޭން ާރަށްރަށުގެ ާއެ  2995ކައުންސިލުތަަކކީ

ާމިއޮންނަނީާ ާތަންފީޒުކުރެވެން ާޕްލޭންތައް ާއެ ާވ އިުރވެްސ ކައުންސިލުތަކަށް

ާތަންފީޒުކޮށްދެްއވިްއޔ  ާއެ ާއޮފީސްތަކުްނ ާއެހެންކަމަށްވ ނަަމާޕްރޮވިންސް .

ާބޭނުމެްއާ ާކަުއންސިލުތަކުގެ ާރަށު ާމި ާކަންތައްތައް ާމި ާގަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ާޕްލޭންތައްާ ާބޭފުޅުން ާިތއްބަވ  ާއިންތިޚ ބުވެަފއި ާަކއުންސިލުަތކުން ާރަށު ނެތްކަށް.

ާބަަލއިާ ާއޭތި ާއޮފީހުން ާޕްޮރވިންްސ ާފޮނުްއވީމަ ާހަމަޖަްއސަވ  ާހުރިހ ކަމެއް  3000ހައްދަވ 

ާނު ާރަީއސް،ާޗެޕްޓަރު ާަކމެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރެވޭނެ ާދެން ަގއ2ާާިގަނެފިއްޔ 

ާލިބޭާ ާސަރަޙައްދުން ާހިމެނޭ ާޕްރޮިވންސެއްަގިއވެސް ާކޮންމެ ވ ގޮތުން

ީކާއެާޕްޮރވިންސްާހިމެނޭާއަތޮޅުަތއްާިހންގުމަށްާޚަރަދުކުރެވޭެނ40ާާއ މްދަނީގެާ%

ާޕްރޮވިން ާބައެއް ާއެހެންކަމަށްވ އިުރ ާކުޑަކުަޑާމިންވަރު. ާވަރަށް ސްތަަކީކ

%ާ ާއ މްދަނީގެ ާލިބޭ ާސަރައްޙައްދުން ާއެ ާެއ40ާާޕްރޮވިންސްތަކަްށވ އިރު  3005ން

ާ ާހިމެނޭ ާދެްނ3ާާސަރަޙައްދުަގއި ާއެެހންކަމަށްވެއްޖިްއޔ  ާނުހިންގިދ ނެ. އަތޮޅެްއ

ާއަނެއްކޮޅުންާ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތެްއވެްސ ާކުރެވޭނެ އެކަން

ާހަ ާވަިކާޕްރޮވިންސްތައް ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާހުރިގޮތުން މަޖެހިފައި

ާއަތޮޅުތަކުްނާ ާސަރަޙައްދުތަކުގެ ާއެ ާމިހ ރު ާއޮތުމުން ާދ ންޖެހިފައި ސަރަޙައްދަކަށް

 3010ލިބޭާޚިދުމަތްތައްާހޯދުމަށްާއެހެންާސަރަޙައްދަކަށްާދ ންޖެހުމުންާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާ

ާމިސ ލަކަ ާފ ހަގަކުރެޭވ. ާބޮޑުކަން ާވަރަށް ާެއާއުނދަގޫ ާމ ފުއްޓަކީ ާމ ލެއަތޮޅު ށް

ާއަތޮުޅާ ާހުންނަ ާމަހިބަދޫގައި ާއަިރއަތޮުޅ ާވ އިރު ާރަްށކަމަށް ާއިދ ރީ ޕްރޮވިންސްެގ

ާައޅުަގނުޑާ ާއައުން ާމ ފުއްަޓށް ާމ ލެއަތޮޅު ާބަދަލުގައި ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް އޮފީހުން

ާވ ނެ.ާެއއަށްވު ާއުނަދގޫތަަކަކށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާަރއްޔިތުންަނށް ރެންާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާފަސޭހަވ ނެ. ާމ  ާހޯދުން ާޚިދުމަތް ާއެ ާއައިސް  3015މ ލެ

ާިމއަށްވުރެންާ ާއެކުަލވ ލ އިރު ާއޮފީސްަތއް ާޕްޮރވިންސް ާމި ގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާކޮންމެާ ާރޭވެންޖެހޭ. ާއެބަ ާގޮތްތަކަށް ާލިބޭނެ ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން

ާރަ ާއެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަތޮޅަކުންާރަށެއްެގވެސް ާއެ ާޚިދުމަތްާނޫނީ ާތިބެގެން ށެއްަގއި

ާގޮތްކަމަށްާ ާރަނގަޅު ާއެންެމ ާދިއުމަކީ ާރޭވިގެން ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާޚިދުމަތެއް ހުރިހ 

ާކަންބޮުޑވ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން.  3020އަޅުަގނޑު

ާސަ ާމުަވއްޒިފުންތަެކއް ާގިނަ ާސިވިސްސަރިވސްގެ ާޚަރަުދާއަނެއްކަަމކީ ރުކ ރުގެ
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ާސަރުކ ުރގެާ ާެގންދަވ އިރު ާކުރައްވަމުން ާމަސައްކަތް ނޑ ލުމުެގ ާކަ ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި

ާ ާހިމެނޭ ާސިވިލްސަރވިސްަގއި ާބޮޑުވަމުންދ ކަން. މުވައްޒަފުނ1000ާާްޚަރަދުތައް

%ާ ާއ ބ ދީގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ނޑ ލުމަކީ ާކަމެއް.90ާާކަ ާއަސަރުކުރ ނެ ާއޭގެ ށް

ާގަބޫލުކުރ  ާސަރުކ ުރެގާއަޅުަގނޑު ާވިސްނަވ  ާމިކަމ  ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން  3025ހިތްވަީނ

ާސަލ މަތްކޮށްދެއްވުން.ާ ާުމވަްއޒަފުން ާިސވިލްސްިވސްގެ ާކުޑަކުަރްއވ  ޚަރަދުތައް

ާވިލިފުށީާ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާރައީސް،ާދެން،ާއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ާހުށަހެ ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރ ާދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނޑު ޅުން

ާހުށަހެޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާކޮމިޓީއަކަށްދ އިރު، ާމިބިލު މިާއްވީ

ާހިމެނިވަޑަ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީތަކ އި ާހުރިހ   3030އަމިއްަލާިއގަންނަވ 

ާގެންގޮސްާމިބިލުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަ ާކޮމިޓީއަކަށް ްށާމެންބަރުންާހިމެނޭގޮތަށްާވަކި

 ގެންދެވުން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަްށާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

 

ާފުރުޞަތަކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަްށގިަނާ ާއަރުވަންކަމަށް. ާފުރުޞަތެއް ާމިހިސ ބުން ާއަޅުަގނޑު  3035ބޭނުންފުޅުވަންޏ 

ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތް ާުސވ ލުކުަރއްަވއިފި. ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވައި ާމެންބަރުން ތެރި

ާފުރުޞަތެއްާ ާެޖނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހިސ ބުން ފަހަރެއްގަިއ

ާގެންދިއުމުަގއިާ ާުކރިއަށް ާބަހުްސ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ބޭނުންފުޅުކުރައްަވއިފިްއޔ 

ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެންނ ތީ. ާފުރުޞަތެއްާާފަސޭހަވެދ ނެކަމަށް ެޖނެރަލްއަށް

 3040ާއަރުވަން.

ާ

ާދެއްެކިވާާއެޓަރނީާެޖނެރަލްާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޚިޔ ލުތަކެއްާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާޙުސްުންއސުޢޫދު ާބޭނުންތެރި ާވަރަށް ާހަމަ ާމުއްސަނދި ާވަަރށް ާބަލ އިރު ވ ހަކަފުޅުތަކަށް

ާވަރަށްާާދެއްަވއިފިކަން ާހަމަ ާބޭނުން ާޭއގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަަށވަރު.

ާއަލީަގިއާ ާދެއްަވއިފި.ާއެިޚޔ ލުފުޅުތަކުގެ ާހަމަ ާޚިޔ ލުތަކެއް ާހިފިދ ނެ  3045ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ާއިތުރަށްާ ާބިލު ާމިއޮތް ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑވެސް

ާއަޅުާ ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަތު ާޔަޤީން.ާއިމްޕްރޫވްކުރުުމގެ ާއެކަން ާހަމަ ނޑަށް ގަ

ާފުރިހަމަާ ާއެންމެ ާނުވަތަ ާރަނގަޅުގޮުތަގއި ާއެންމެ ާީމގެ ާބިލަކީ ާމިއޮތް ހުށަހެޅިފައި

ާތަފ ތުާ ާޓެކްނިކަލީ ާނުދަންނަވ ނަން. ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ ބިލުކަމަކަށް
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ާޔަޤީން.ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުންކުރެވިދ ނެކަން ާއެޑަޕްްޓކުެރވިދ ނެކަން  3050މޮޑެލްތައް

ާތަޖުރިބާ ވޭތު ާޮމޑެލްތަކެްއވަނީ ާފަހަރުާއެތަކެއް ާތަފ ތުާއެތަކެއް ާމ ޒީަގއިެވސް ވެިދޔަ

ާމޮޑެލްއަީކާ ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންނަމަވެސް ކުރެވިފައި.

ާބަހުސްތަކަކަށްާ ާދިގު ާބަހުސްކުރެވިދ ނެ ާހަމަ ާއަބަުދވެްސ ާމިއީ ކޮބައިތޯ

ާއެހެން ާކަަށވަރު. ާފ ހަގަކޮށްލަންާދެވިދ ނެކަމެއްކަން ާއަުޅަގނޑު ނަމަވެސް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާވަިކ1ާާބޭނުންވަނީ، ާެއއޮތްގޮތުން ާއެކުަލވ ެކިވފައި ާބ ބު  3055ވަނަ

ާޭއގަިއާ ާޢިބ ރ ތްކުރެވިފައި. ާއެބ ބު ާނެތް ާލ ިޒމްވ ގޮތަކަށް ާއެޑަްޕކުރުން މޮޑެލްއެއް

ާއިޚްތިޔ  ާފުރިަހމަ ާއޭގެ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިުތންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުާމިއޮތީ، ރު

ާެއއުސޫލަްށާ ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ާބ ރުދެވިފައި ާެއކަށައެުޅްއވުމުެގ މެދުވެރިކޮށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމޮޑެލްއެއް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލ އިރު

 3060މެންބަރުންާދެންމެާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުގެާއަީލަގއިާއަުޅަގނަޑށްާހަމަާޔަޤީންާމިބިލުާ

ާގެ ާހަަމާކޮމިޓީއަކަށް ާއޮތްކަން ާޖ ގަ ާފުރިހަމަކުރ ނެ ާއިތުރަށް ންޮގސްގެްނވެްސާހަމަ

ާމިބިލަީކާ ާޚިޔ ލުތަކުގެތެޭރގައި ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ކަށަވަރު.

ާރޫޙ ިއާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ާއަދި ާބިލެއްކަމަށް، ާޮއތް ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާބިލެ ާއޮތް ާެއކުލަވ ެލވިފަިއ ާމެންބަރުންާޚިލ ފުގޮތަކަށް ާބަެއއް ާދޭހަވ ގޮަތކަށް ްއކަމަށް

ާބަލަން.ާ ާއެބަ ާއެރުވޭތޯ ާެއއަށް ާޖަވ ބެއް ނުޑާކޮންމެވެސް ާއަުޅގަ  3065ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވީތީ

ާމަރުކަޒީާ ާއިތުރަށް ާމިބިލުން ާބަދަލުގައި ާުކރުމުގެ ާމަރުކަޒީ ާލ  އެގޮތުން

ާފ ޅުކުރައްވ ަފއި ާޚިޔ ލު ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާދޭހަވ ގޮތަްށ ޭވ.ާކުރެވެނީކަމަށް

ާހަމަާ ާބޭނުމަކީ ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައިާމިބިލުެގާާލ މަރުކަޒީ ކުރުމޭ.ާއިތުރަށްާަމރުކަޒީކުރުމޭ،ާއަުޅގަ

ާމަރުކަޒީެވގެންދ ކަމަކަްށާ ާހިންގުންތައް ާއަތޮޅުތަުކގެ ާރ އްޖޭެގ ާއިތުރަށް  3070ސަބަބުން

ާޤަބޫ ނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ ާމިދެންނެވި ާއެހެން ލެއްނުކުެރޭވ.

ާމުޅިާ ާބ ރުތައް ާހިންގުމުގެ ާރ އްޖޭގެ ާބ ރުތައް، ާމިއުޅެނީ މައްސަލައަކަްށެވގެން

ާެއއީާ ާގެނައުން. ާހުއްޓުމަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޮއތުން ާއޮތް ާޖަމ ވެފައި މ ލެއަށް

ާބ ރުތައް ާއެހެންވީމ ، ާހިސ ބަީކ. ާއޮތް ާއެހިސ ބުންާލ ަމރުކަޒީާާމަރުކަޒީވެަފއި ވަނީ

ާ ާއެއީ ާދިއުމުން. ާބެހިގެން ާއެ ާއަތޮޅުތަކަށް 1ާާފެށިގެން ާުނވަތަ  1ާ3075ދ އިރ އަކަށް

ާ ާއަދި ާކަމަށްވިޔަްސ. ާދިޔަ ާބެހިގެން ާބެހިގެނ90ާާްޕްރޮވިންސަކަށް އަތޮޅަށް

ާބ ރުތައްާ ާހިންގުމުގެ ާއޮްތ ާޖަމ ވެފައި ާމ ލެއަށް ާއެބ ރުަތއް، ދިޔަކަމަށްވިަޔސް.



 111 

ާެއއީާާއަތޮޅުތަުކގެ ާގެންިދއުން ާބ ުރތައް ާހިންގުުމގެ ާއެ ާަކއިރިއަށް ރަްއޔިތުންނަށް

ކުރުން.ާލ މަރުކަޒީމުޅިާބިލުގެާރޫޙަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގެާރޫޙަކީާމިދެންނެވިގޮތަށްާ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާމަފްހޫމަށް ާމިދެންނެވި ނޑެއް ާއަުޅގަ  3080މަރުކަޒީކުރަނީކަމަކަށް

ހަކަާހަމަާއަިދވެސްާއެއްފަހަރުާދަންނަވަން.ާދެންާމީެގާއެގޮަތކަށްާޤަބޫލުނުކުެރވޭާވ 

ާަކނަޑއެިޅގެންާ ާއަުޅަގނޑަށް ާޖ ގަދޭތޯ. ާއެބަ ާެހދުމަށް ާޕްރޮވިންސްަތއް ސުވ ލަީކ،

ާ ާމިޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާމިބިލުގައި ާމިއޮްތގޮތުނ1ާާްޔަޤީން ާއެކުަލވ ލެވިަފއި ާބ ބު ވަނަ

ާމަނ  ާނުވަތަ ާމަނ ކުރެވޭކަަމކަށް ާއުފެއްދުން ާއަޅުަގނެޑއްާޕްރޮވިންސް ކުރ ކަމަކަށް

ނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާއިދ ރ ތަކ އި،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ  3085ވަނަާބ ބ1ާާުނުއެއްދެކެން.ާއަުޅގަ

ާ ާބަޔ ންޮކށްފައި ާއެބަޮއވޭ ާއިދ ީރާާލ މަރުކަޒީފެށޭތ ނގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އުސޫލުން

ާމަޤ މުތަްއާ ާަކއުންިސލްތަކ އި ާއިދ ރ ތަކ އި ާހިންގުމަށްަޓކަިއ ދ އިރ ތައް

ާދީފައިާއެކަށަ ާމިއޮތީ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބ ރު ެއޅުްއވުމުގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމ ، ާއެކަަށއެޅުމަށްޓަަކއި. ާެއކަްނ ާމެދުވެރިކޮށް ޤ ނޫނު

ާބ ރުތަކުެގާ ާދެވިފައޮތް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސިއން  3090ދެކޭގޮުތގައި

ާމިދެންނެިވާކަންކަްނާހިމެނިގެ ާއެީއާތެރޭގައި ާއޮތުމަކުން ންވ ތީެވާމިބިލުގަިއާއެހެން

ާގައިުމވެްސާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑަްށ ާޚިލ ފުަވނީކަމަކަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާތަކަކަށްާ ާޕްރޮވިންސް ާވ ހަކަައކީ، ާއަނެއް ާދެކެވުނު ާމީގައި ާދެން ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާދެޭކގޮތުަގއިާ ނުޑ ާައުޅގަ ާދ ވ ަހކަ. ާމަރުކަޒީެވގެން ާއިތުރަށް ބެހުމުން

ާއެހެްނާޕްރޮވި ާމަރުކަޒީވަީނއޭ. ާހައްތަހ ބޮޑަށް ާނުބެހޭކަމަށްވެއްޖެްއޔ   3095ންސްތަކަކަށް

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮންނ ނީ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއެއ90ާާްމިދެންނެވީ، އަތޮޅު

ާއަޮތޅުތަްއާ ާއެ ާމ ލެއިން ާމުޅި ާބަެއއްެގގޮުތގައި. ާެއއް ާގޮުތަގއި. ޕްރޮވިންސެްއގެ

ާއެހެންވީ ާއޮްނނ ނީ. ާނިޒ މެއް ނުޑާހިންގ ކަހަލަ ާއަުޅގަ ާބަދަލުގައި ާއޭގެ މ ،

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާދެން ާބަހ ލައިގެން. ާޕްރޮިވންސްތަކަށް ާމިއޮތީ، މިހުށަހަޅ ފައި

ާމަޝްވަރ ކުެރވުނީާ ާަރއްޔިތުންނ  ާރުހުން، ާަރއްޔިތުްނގެ  3100ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވި

ާވަރަށްާ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ާސ ުފުކރަން ާއެެއއް ކިހ ވަރަކަށްތޯ

ާފަހަރުާއަދަ ާއެތަކެްއ ާަތފ ތު ާަރއްޔިތުންނ  ާއޭަގއި ާދަންނަަވން. ބުވެރިކަމ އެްއކޮށް

ާސަރުކ ރުންވަީނާ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާއަދި ާސަރުކ ރުންނ އި ާމިދިޔަ މަތިން

ާ ާކުަރއްވ ަފއި. ާއެޓޯލްސ9005ާާްމަޝްވަރ ތަކެއް ާފެށިގެން ާއަހަރުން ވަނަ

ާމަްޝވަރ ކުުރމުގެ ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާހަމަ  3105މަސައްކަތްަތކެްއާާމިނިސްޓްރީއިން
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ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދިރ ސ ތަށް ާނެުރއްވ ަފއިވ  ާައލީގައި ާއެމަަސއްކަުތގެ ކުރެްއވި.

ާބިެލއްެގާ ާއޮތް ާެއކުލަވ ެލވިފައި ާއޭރު ާވިސްނިން. ާހަމަ ާޑްރ ފްޓްކުރިއިރު މިބިލު

ާހަމަާ ާސަުރކ ރުން ާުކރީގެ ާއެކަަށއަުޅއްވަނީ. ާބިލު ާމިއޮްތ ާމިހ ރުވެްސ މައްޗަށް

ާމަސައްކަ ާިމއީ.ާކުރެްއވި ާމަސައްކަތެއް ާހުިރ ާކުރެވިަފއި ާހަމަ ާަމއްޗަށް ތްަތކެއް

ާމިސަރުކ ރަށްާ ާއަދި ާއެބަހުރި. ާމަޝްވަރ ތަކެްއވެސް ާކުރެވުނު ާއޭރު  3110އެހެންވީމ ،

ާއަތޮޅުގަިއާ ާތަފ ތު ާވޯރްކޝޮޕް ާއެތަކެއް ާތަފ ތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފެށުނުފަހުން

ާމިއާ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާހޯދ ފަިއވަނީ. ާމަޝްވަރ  ާދަންނަވަންާބ އްވ ަފއި ބެހޭގޮތުން

ބޭނުންވަނީ،ާޕްރޮވިންސްތައްާެހދުމ ބެހޭގޮތުންާކޮބައިތޯާރައްިޔތުންގެާޚިޔ ލުާބެލިފައިާ

ާތަފ ުތާ ާއިންތިޚ ބުގައި ާރިޔ ސީ ާމިދިޔަ ާޝައްެކއްނެތް ާއ ދެ، ާކިހ ވަރަކަށްތޯ. އޮތީ

 3115ތަފ ތުާބޭފުޅުންާކުރިމަތިލި،ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެާމަޤ މަށްާުކރިމަތިލެއްވިއިރުާ

ާގިނަާ ާއެއިން ާހުށަހެޅުްއވި. ާކުރިަމއްޗަްށ ާރަްއޔިތުްނގެ މެނިފެސްޓޯތަކެއް

ާޕްރޮވިންސްތަކަްށާ ާތަފ ތު ާސަރަޙައްދުތަކަށް ާތަފ ތު ާރ އްޖެ މެނިފެސްޓޯތަކުގައި

ބެއްސެވުމަށްަޓކައިާިޚޔ ލުފ ޅުުކރައްވ ަފއިވޭ.ާެއގޮތުންާއެމް.ޑީ.ޕީާއިއްތިހ ދުާފަރ ތުންާ

ާމެނިފެސް ާހުށަހެޅުއްވި ާހިންގުމަށްޓަަކއި ާދިވެހިރ އްޖެ ޕްރޮވިންސަކަށ1ާާްޓޯަގިއ

ާރަްއޔިތުންާ ާހުށަހަޅ ފައިވ ތީ ާހިންގުމަށް ާިދވެހިރ އްޖެ ާއިދ ރީގޮތުން  3120ބަހައިގެން

ާއިންތިޚ ބުަގިއާ ާރިޔ ސީ ާއިއްތިހ ދު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާބަލ ފައި ާމައްޗަށް އެމެނިފެސްޓޯގެ

ާއެހެންވީމ ، ާފ ްސކޮށްފައިވަނީ. ާއައުމަށް ާބަލ އިރުާާވެރިކަމަށް އެއުސޫލަށް

ނޑަކަށްާ ާއަުޅގަ ާނެްތކަމަށް ާއުފެއްދުމަށް ާްޕރޮވިންސް ާމި ާތ އީުދ ރައްޔިތުންެގ

ާތަފްޞީލުތައްާ ާމިދެންނެވީ ާއަދިެވސް ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. މުޅިއަކުން

ާއަތޮޅުތަެކއްަގިއވެްސާ ާހުރިހ  ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެން  3125އެކުަލވ ލުމުގަިއވެސް

ާ ާެއއަްށާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައްޔިތުން ާލިިބ ާޚިޔ ލުަތކެއް މަޝްަވރ ކުރެވި

ާބައެްއާ ާދެން ާހިމަނ ފައިވަނީ. ާއެކަން ާމިބިލުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ތ އީދުކުރ ތީ

ާއޮްތގޮތުންާ ާެއުކލަވ ލެވިފަިއ ާޕްޮރވިންސްތަްއ ާބައެއް ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވ ބޭފުޅުން

ާިމއޮންާ ާރ އްޭޖގައި ާދަތުރުފަތުރުކުރުން ާގިަނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަރަްށ ނަގޮތުން

ާެއއްާ ާލ.އަތޮޅ  ާތ.ައތޮޅ އި ާމިސ ލެްއގެގޮތުން ާކުރިމަތިލ ންޖެހިދ ނެއޭ.  3130ދަތިތަކ 

ާއެާ ާރަށް، ާމަރުކަޒީ ާލ.އަތޮޅުަގިއ ާއޮތުމުން ާހިމަނ ފައި ާތެރޭަގއި ޕްރޮވިންސެްއގެ

ާހަމައަށްާ ާއެރަށ  ާރަްއޔިުތންނަށް ާތ.އަތޮޅުގެ ާއޮތުމުން ާރަށް ާމަރުކަޒީ ޕްރޮވިންސްގެ

ާއެމައްސަަލާދަތުރުކޮ ާއ ދެ، ާދަތިކަމަކަްށވ ެނއޭ. ާއުނަދގޫ ާޚަރަުދބޮޑު ާައއުމަކީ ށްފައި
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ާމިހ ުރާ ާއޮތްގޮތަކީ، ާހުށަހަޅ ފައި ާމިބިލުގައި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި

ާއަތޮޅުާ ާހިނގަމުންދ ނީ ާެއ ާއޮފީްސ ާއަތޮޅު ާހުރި ާލ.އަތޮުޅަގިއ  3135ތ.އަތޮޅުަގއ އި

ާސެކެރެޓޭިރއޭްޓެގާގޮތު ާއަތޮޅުާކައުންސިްލގެ ާުއވަެއއްނުލެވޭނެ. ާއޮފީސް ާއަތޮޅު ަގއޭ.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާސެކެރެޓޭިރއޭޓްެގގޮތުަގއޭ. ާަކއުންސިލްގެ ާއަތޮޅު ާހުންނ ނީ އޮފީސް

ާހުންނ ނެ.ާ ާސެކެެރޓޭރިއޭޓެއް ާކައުންސިލްގެ ާައތޮޅު ާއަތޮޅެއްަގިއވެސް ކޮންމެ

ާދަތުރުކޮ ާރަްއޔިތުން ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނެ. ާޔުނިޓެއް ށްފަިއާސެކެރެޓޭރިއޭްޓގެ

ާދ ންޖެހުމަކީާ ާއަތޮޅަށް ާއަެންއ ާހުރަސްކޮށްފަިއ ާއަތޮޅު ާއެއް ާހޯދުމަށްޓަކައި  3140ޚިދުމަތް

މިާމިހ ރުާމިާމޮޑެލްާއޮތްގޮުތންާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްނޫނޭ.ާހަމަާއެގޮތަށްާއަރިއަޮތޅ ިއާ

ާމިއަތޮޅުަތއްާ ާއަތޮޅުތައް، ާމިއޮތް ާޕްރޮވިންސްގެ ާމެދު ާއަތޮޅުތައް، ާމި ކ.އަތޮޅ އި

ާބަދަލުގައިާއަރިއަތޮޅު ާދިއުމުގެ ާމަހިބަދޫއަށް ާކޮންމެފަހަރަކު ާަހމަ ާދަތުރުކޮށްފައި ން

ާހުރިާ ާމަހިބަދޫގައި ާކުރިންވެސް ާމިހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާއަންނ ކަށްނުޖެހޭނެ. މ ފުށްޓަށް

ާުނވަަތާ ާބްރ ންޗެއް ާަކއުންސިލްެގ ާއަތޮޅު ާޮއފީހުގައި ާއެއަތޮުޅ ާއޮފީސް،  3145އަތޮޅު

ާހިނގަމުން ާަބއެްއ ާލިބެމުންދ ނެ.ާސެކެރެޓޭރިއޭްޓގެ ާިޚދުމަތް ާއެތަނުން ދ ތީވެ

ާފެލިވަރަކަށްާ ާކޮންމެހެން ާއޭދަފުށްޓަކުން ާރަްއޔިތުން ާއޭދަފުށީ ހަމައެގޮތަށް

ާޚިދުމަތްާ ާބަެއއް ާސެކެރެޓޭިރޭއޓްގެ ާލިބިގަތުމަށްޓަކައި. ާޚިދުމަތް ދ ކަށްނުޖެހޭނެ

ާއެާ ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނެ. ާޤ އިމުކުރެވިަފއި ާއޭދަފުށީގައި އުސޫލަށްާދިނުމަށްޓަކައި

ާދަތިތަކެްއާ ާސަބަބުން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާުނދެކެން ނޑެއް ާއަުޅގަ  3150ބަލ އިރު

ާބޭފުޅުންާ ާބަެއއް ާއޮތްަކމަކީ، ާިވސްނ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާދެން ކުރިމަތިވ ނެކަމަކަށް.

ާވަރަްށާ ާއޮތީ ާއޮތޯރިޓީ ާަގވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާޚިޔ ލުތަުކގެތެރޭަގއި ފ ޅުކުރެްއވި

ާޚިޔ  ާގޮތަކަށްކަމަށް ާވަރަށްބޮޑަށްާޚުދުމުޚުތ ރު ާހަމަ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ލުފ ޅުކުރެވޭ.

ާމިހ ރުާ ާމިނިސްޓަރުން ާސްޓޭޓް ާޭއަގއި ާލިިބގެންދިޔަ. ާޚިޔ ލުތަެކއް ތ އީދުކުރ 

ާއޭިތާ ާތިއްބަވ ގޮތަކަށް ާމިނިސްޓަރުން ާްޕރޮވިންސް ާުނވަތަ  3155ތިއްބަވ ގޮތަކަށް

ާބަ ާއެއަށް ާފ ހަަގކުަރން. ާއަޅުަގނުޑވެސް ާއޮްތކަމަށް ދަލެްއާބައްޓަންކުރެވިަފއި

ާއެއަށްެވސްާ ާރަނގަޅުޮގތެއްހެން. ާއެންމެ ާހަމަ ާައޅުަގނުޑވެްސ ގެންނެވުމަކީ

ާއަލީަގއިާ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކުގެ ާދެއްވި ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާމިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ،

ާއަޅުަގނުޑވެސްާ ާހަމަ ާބަދަލުގެނައުމަީކ ާކޮމްޕޮޒިޝަނަްށ އެއަށް

ާދަން ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއއްކޮްށާތ އީދުކުރެޭވކަމެްއކަމަށް ާދެން  3160ނަވަން.

ާއަތޮުޅާ ާވިދ ޅުވީ ާބޭފުުޅން ާބަެއއް ާފ ހަަގކޮށްލަންބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑު
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ާދަށަކުނޫންާ ާދަށުގައޭ. ާއޮތޯރިީޓެގ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާމިއޮންނަނީ ކައުންސިލްތައް

ާވިސްނުންާ ާއެބަ ާމަފްހޫމް ާއެކޮންސެޕްޓް ާއެހެންީވމ ، ާއެއީ އޮންނަނީކީ.

ާލޯކަްލާރަނގަޅުކޮށްަލއްވަ ާފަންކްޝަނެއް ާުކޑަުކޑަ ާވަރަށް ާހަމައެކަނި ންޖެހޭ.

ާއަޮތޅުާ ާހުރިހ  ާއެއީ ާމިއޮންނަނީ. ާއަދ ކުރުމަށް ާއޮތޯރިޓީއިން  3165ގަވަރމަންޓް

ާއެކަަށއަޅ ާ ާކައުްނސިލްތަކުން ާއަތޮޅު ާެއކި ާހިނގަމުންދ އިރު ކައުންސިލްތައް

ާއަ ާެއކި ާތަފ ތުގޮތަގޮތަށްހުރީމަ ާގަވ އިދުތަްއ ާގޮތަްށާސްޓޭންޑަޑްތަކ އި ާއެިކ ތޮޅުތައް

ާީފާ ާއެްއގޮތަކަށް ާހަދަިއ ާގަވ އިދުތަެކއް ާއެްއގޮތަަކށް ޢަމަލުކޮށްފ ނެތީވެ

ާއެހީތެރިވެދިނުން.ާ ާޤ އިުމކުރުމަށް ާނިޒ މު ާފީެނގުމުގެ ާއެ ނަގ ކަމަށްވަންޏ 

ާޯލކަލްާ ާަމއްޗަށް ާކައުންސިލްަތކުގެ ާނުވަތަ ާކޮންްޓރޯލެއް ާއެްއވެސް  3170އެްގޒެކެިޓވް

ާއޮތޯރިޓީ ާހޯދައިގެންާގަވަރމަންޓް ާހުއްދަ ާއެފަރ ތު ާުނވަތަ ާއޮންނަގޮތަކަށް ާބ ެރްއ ގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެކަަށއެޅިަފއެއްުނވޭ. ާބިލުގެ ާމި ާކުރަންޖެހޭގޮަތކަށް ކަންކަން

ާަކއުންސިލްތަްއާ ާދަށުގައި ާއޮތޯރިީޓގެ ާގަވަރމަންޓް ާލޯަކލް ާއެ ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާީހވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާޢިބ ރ ތްކުރުމަކީ ާހުންނަގޮތަށް ާއެގޮތަްށާ، ނުވަތަ

ާދެންާ ާނުވ ނެހެން. ާރަނގަުޅގޮތަަކށް ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް  3175ތަޞައްވަުރކުރުމަކީ

ާތިއްބަވ ،ާ ާމިނިސްޓަރުން ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާޕްރޮވިންސްތަުކަގިއ ކީްއވެތޯ

ާމިނިސްޓަރުން.ާ ާޕްޮރވިންސްގެ ާއެބަތިއްަބވ  ާޕްރޮވިންސްތަކުަގއި މިދެންނެވީ

ާހަމަ ާދެޭކގޮުތގަިއ ާވިސްނުންާާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާހަމަާ ާޤ އިމުކުރުމަީކވެސް ާނިޒ މު ާމި ާމިނޫންެވސްގޮތަކަށް ރަނގަޅުކުެރވިދ ނެ

ާޢައްޔަންކުރަްއވ އިުރާ ާމިނިސްޓަރ ާޕްރޮވިންސްގެ ާމިސ ލަކަްށ  3180ކުރެވިދ ނެކަމެއްތޯ.

ާމިނިސްޓަރަށްާ ާޕްރޮވިންސްގެ ާމިސ ލަކަށް ާުރހުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާކޮމިޓީއަށްާދެއްވ ގޮތަ ާމަޖިލީހުގެ ާމިބިލު ާހަމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެކުަލވ ލުން. ށް

ާއެންެމާ ާކޮބައިޯތ ާމޮޑެްލއަކީ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމަްޝވަރ ކުަރއްވ  ާހަމަ ގެންދަވ 

ާޚިޔ ލުަތކުެގާ ާތިދެއްވި ާހަމަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާކޮަބއިތޯ ރަނގަޅުގޮަތކީ

ާއަޅުަގނޑަްށ،ާއަލީަގއިާހަމަާއިތުރަށްާރަނގަޅުކު  3185ރެވިދ ނެާވަރަްށގިނަާކަންތައްތަކެއް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަޮލޅު ާހަމައެއ ެއއްކޮށް އަދި

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާކައުންސިލްތަުކގެ ާމިހ ރު ފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން

ާތ އީދުކު ނޑުެވްސ ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭހެން. ާހަމަ ާއަލުން ާމިހ ރުާހީވަނީ ރަން،

ާއެރަށުާ ާހަމައެކަނި ާބަލައިފިކަމަށްވެއްޖެއްޔ  ާއަދަދަށް ާމެންބަރުންގެ މިތިއްބެވި
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ާ ާެއކަނިެވްސ ާނުވަަތ7900ާާކައުންސިލްތަުކގެ ާތިއްބަވ ނެ  3190ަކއުންސިލަރުން

ާއަހަރަކަށްާ ާމުސ ރަ ާއެމީހުންެގ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާއެީއ ާތިއްބަވ ނެ. މެންބަރުން

ލިއަނ ާކައިިރއަށްާިދއުމަކީާަހމަާއެކަީށގެންވ ކަމެއް.ާމ300ާިބަލައިފިކަމަށްވެއްިޖއްޔ ާ

ާކޮމިޓީއަްށާ ާހަމަ ާދޭތެރޭަގއި ާެއއަދަދ  ާބަލ އިރު، ާއެއުސޫލަށް އެަެހެންވީމ ،

ާއެބައޮތް.ާ ާޖ ގަ ާހަމަ ާވިސްނަްނ ާހަމަ ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ގެންދަވ ފައި

ާފުރުޞަތަށް ާދެއްިވ ާރަީއްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ  3195ާއެހެންވީމ ،

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާކުުރޮކށްލ ނަން. ާިމަވގުތަށް ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމިއަުދާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތް ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލް. ާއެަޓރނީ ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންދުރު ާމިއަދު ާމިއައީ. ާހަމައަށް ާވަގުތ އި ާނިންމ ލ  ާޢ ންމ3ާާުފަހު  3200ޖަހ އިރު

ާ ާބައްދަލުވުެމއް 9ާާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާކޮމިޓީރޫމްގައި ާދ ޚިލ4ާާީނަންބަރު ޖަހ އިރު

ާ ާަބއްދަލުުވމެއް ާކޮމިީޓގެ ާއޮންނ ނެވ ހަަކ7ާާކަންކަމުގެ ާރޫމްގައި ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ

ާ

 3205 .ޖަލްސ ާނިންމުންާ .3

 

ާއަޅުަގނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނ ނީ، ާޖަލްސ ެއއް ާމަޖިލީހުގެ ާދެން 73ާާމެން ވ 9002ާާޖުލައި

ާާގައި.2.00ާހޯމަދުވަހުގެާހެނދުނުާ

ާ
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