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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /11 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  11 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010  މާޗް 23 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 7 

 

 ަގއި   9:03 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:08ން  10:32 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:03ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި  13:26މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  14ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 

 72، އިންޓަވަލް އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން 64އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 68ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

  އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 މަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ފުވައްމުލަ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 އިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައި : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

   

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އާރޓްސްމިނިސްޓަރ  ޑޮކްޓަރ    ޓޫރިޒަމް،  ކަލްޗަރ  އެންޑް 

 އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 18 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هللا ދު މަޙުލޫފް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ  އިންޓަވަލްފަހު،*  

ދާއިރާގެ   މަނަދޫ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ  މުޖްާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ޠާރިޤް، ޢަބްދުއްރަޙީމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު 

ނާޝިޒް،   މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވަޙީދުއަލިފުިށ  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ  އަދި  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާގައި    ުތލުސްދޫ 

 ވެވަޑައިގެންނެވި. ޖަލްސާއިން ވަކި ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންޓަވަލްފަހު،

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ   ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  މީދޫ    ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  *

އިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް،  ގައްދޫ ދާهللا، ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޔާމީންهللا މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވެވަޑައިގެންނެވި. ޖަލްސާއިން ވަކި  މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުާާއަްނގ ރ3202ާަާމ ރޗ32ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާާ.وااله

10 

ާެޒިރީާއިއްވެވުންާހ ާ.ާޖަލްސ ގ.

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.32ާ`.ާމިަވގުތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވީާ

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުންރި

ާ.3202/20/00ާގެާއެޖެންޑ ގެާަނންބަރަކީާއޖ/މިއަދުާ-2.0

 20ާއެއްާނެތް. ފ ްސކުރުމުގެާައއިޓަުމގެާދަށުންާޔައުމިްއޔ ެއއްާހުށަހެޅިފަާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ަގއިާަޔއުމިއްޔ ާ-2.3



ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާާއަންގާ 

ާ

ާ:ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުންރި

 25ާތް.ސްާއަދިާމިވަގުަތކުާނެލަންާބޭނުންވ ާވ ހަަކއެއްާވެރިޔ ސަތުންާދަންނަވ 

 

ާ.ާސުވ ލު.5



 2 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނޑުާމި  30ށް.ާއެީއާުސވ ލު.ާމިއަދުާސުވ ުލކުރަްއވަނީާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާއ5ާަދަނީާއެޖެންޑ ގެާައއިޓަމްާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާޢަބްދުލޢިއްޒަތްތެ ާއިްސމ ޢީލް ާމެންބަރު ާއ ޓްސް ރި ާޓޫރިޒަމް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާކަލްޗަރ،ާާޙަމީދު، އެންޑް

ާގޮުތގެ ާގަވ އިދުަގިއވ  ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުަރމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަވ ދ . ާޢަލީ ާއަިދާާޑރ.އަޙުމަދު މަތިން

ާގޮތުގެާ ާއެއްަބސްވެަފިއވ  ާމިާާއަޅުަގނޑުމެން ާސުވ ލުަތކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާކުރިން ާފ ސްކުރުމުގެ ާަގވ އިދު މަތިން

ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދަނީ. ާޖަވ ބުދެްއވުމަށްާާޢަމަލުކުރަމުން ާސުވ ލަށް ާަވޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުކުރެއްވުމުން މެންބަރު

ާ ާދެއްވުމުން ާޖަވ ބު ާސުވ ލަށް ާއެއަށްފަހު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާއޮންނ ނiާެމިނ05ާއަޅުަގނޑު ާަވގުތުޮކޅެއް  35ޓުގެ

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުަގިއ ާއެ ާުފރުޞަތަށް. ާސުވ ުލކުރެްއވުމުގެ ާިޢއްޒަތްތެިރާާއިތުރު ސުވ ލުކުަރއްވ 

މެންބަރުންނަށްާތިރީސްާސިކުންތުާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާިޢއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާއެާުސވ ލުތަކަްށާ

ާމިނ ާކ ށިދiާޫދެ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެގޮުތގެމަތިން ާއެހެންީވމ ، ާއެރުވޭނެ. ޓު

ާއެއް،ާހުޅުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ ިނޒ މީާމައްސަލަާދ އިރ ގެ،ާ

ާ40 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

 

ާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅު

ާމެ ާޭބއްވުމަށް ާކޮމިޓީތަކަށް ާބައެއް ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދުވެސް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާލިބެމުންާޝުކުރިއްޔ  ސެޖް

ާއިްއޔެަގިއާ ާފ ހަގަކުރަން. ާމިކަްނ ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަީނ. ާިމވ ހަކަ ާމައްސަަލައކަށްވ ތީ ާމަޖިލީހުގެ  45އެބަދޭ.

ާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތައްާޮހވުމަށްޓަކައިާމަޖިލިސްާމެންބަރުންނަށްާއެސް.އެމް.އެްސާފޮނުވ ާމަިޖލިސްގެާކޮމިޓީަތއްާޮހވ ފައިާ

ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެދޭާާވަނީ ާވެސް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާައޅުަގނުޑގެ ާއެދުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ނުޑގެ ގޮތަކަްށާނޫން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާމި ތަނުގައިާހޫނުާބަހުސެއްަގއިާތިއްބ ާހަމަާާއެދުމެއްާއެާއިންތިޚ ބުަތއްާއަުލންާބ އްވައިދިނުމަށް.ާެއއީާއަުޅގަ

ާވީނުވީާ ާފޮނުވ ފައި ާކުއްިލއަކަާ އެސް.އެމް.އެެސއް ާނޭނގި ާއަެއއް ާައޅުަގނޑުެމން ާބޭއްވީ.ާެއއީ ާދަށުންާާއުށް ަގވ އިދުގެ

ާހ މަާބޮޑުގޮތެއްަގއިާއެކަންާުކރެވެންޖެހޭނީ.ާއެއީާކޮމިޓީތަކަްށާމީހުންާނެގުމުގައިާވެްސާ  50ކަންކަންާކުރ އިުރގައިާވަރަށް

ާއޮްތގޮ ާހިންގ ފައި ާކަން ާޕ ޓީތަކ ހަމަ ާއެްއވެާތް.ާއެކަމަުކ،ާސިޔ ސީ ާވ ހަކަދެްއކުމެއް ާނެިތާއެްއވެސް ާއަންގ ލުމެއް ސް

ހަމަާމަޖިލީހަށްާރައީސަށްާއަމީންޢ އްމަށްާލިބިދޭާބ ރުގެާދަށުންާއިއްެޔގައިާޖަލްސ ތަެކއްާބ އްވ ަފއިާމަޖިލީހުގެާއިދ ރީާ

ާވ ހަަކާ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާެއކަން ާއަޅުަގނޑު ާހޮވުމުން ާކޮިމޓީތައް ާގޮތަކަްށ ާބޭނުންވ  ާރައީސް ާމީހުންނ އި ާތިބި ހިންގުމަށް

ާންާމިާނިޒ މީާނުކުތ ާނެގީ.ާާފ ހަގަކޮށްލަ

ާ55 
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ  ާގަވ އިުދެގ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާއެްއ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ 52ާާދެ، ާމ އްދ ަގއި ާތިއީކީ.ާހުވަނަ ާނޫން ާކަމެއް ާދޭ އްަދ

ާ ާހުށަހެޅުްއވުމުން ާގަވ އިދުން ާމަޖިލީހަށް ާމަޖިލީހުގެ، ާވ ހަކަ ާތި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަމއްސަަލާއަޅުަގނޑު އެ

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުލްބަލ ނަން. ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާކުރިއަްށާރި ާސުވ ލަިއގެން  60ޙަމީދަށް

ާވަަޑއިގަތުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރަވން.ާ

ާ

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާކ.ކ ށިދޫާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް

ާކުްއޔަްށާ ާބައެއް ާފަޅުން ާރަށު ާެއ ާފަރ ތަކަށް ާެއއްވެްސ ާެއޅުމަށް ާހޮޓަލެއް ާސިޓީ ާހިއްކަިއގެން ާބިން  65ފަޅުން

ާ ާއެފަރ ތ އި ާފަރ ތަކަށްތޯ؟ ާކޮން ާދޫކޮށްފައިވަނީ ާދޫކޮށްފަިއވ ަނމަ ާދެމެދުާދޫކޮށްފައިވޭތޯ؟ ާޓޫރިޒަމ އި ާއޮފް މިނިސްްޓރީ

ާކޮްނާ ާކުރެވިފަިއވަނީ ާެއގްރީމަންޓް ާކުރެވިފަިއވ ނަމަ ާެއގްރީމަންޓް ާުކރެވިފަިއވޭތޯ؟ ާެއގްރީމަންޓެއް އެްއވެސް

ތ ރީޚެއްަގއިތޯ؟ާއަދިާއެާބިންާހިއްކަިއގެންާހޮޓ ާއެޅުމަށްާީދފައިވ ާުމއްދަތަކީާކޮަބއިތޯ؟ާައދިާއެފަރ ތުންާސަރުކ ރަށްާ

ާސްާފައިސ ާއެއްާަދއްކ ަފއިވޭތޯ؟ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް.ާއެްއވެ

ާ70 

ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ާޙަމީދުާ ާޢަބްދުލް ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާބިންާކުރެ ާފަޅުން ާކ ށިދޫ ާސުވ ަލކީ، ާފުރަތަމަ ާފ ހަގަކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާބައެްއވ ކަމަށް ާހަތަރު ާސުވ ުލގެ ްއވި

ހިއްކަިއގެންާސިޓީާހޮޓަލެއްާެއޅުމަށްާއެއްެވސްާފަރ ތަކަށްާއެާރަށުާފަޅުންާއެއްވެސްާބައެްއާކުއްޔަށްާދޫކޮށްފަިއވޭތޯ؟ާ

ާފަޅު ާކ.ކ ށިދޫ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުަގއި ާހިއްކަިއގެން ާބިން ާތަރައްޤީކުރުމަްށ322ާާން ާރިޒޯޓެއް  75އެނުދެގ

ެހކްޓަރުެގާބިމެއްާުކއްޔަްށާދީފައިެވާެއެވ.73.22ާާމ ފަންނުާނިވިކޯާއަލްފ ޟިލްާއަޙުމަދުާޝަފީޤަށްާެއާރަށުގެާފަޅުންާ

ާއެގްރީމަންެޓއްާ ާދޫކޮށްަފއިވ ނަަމާދޫކޮށްފައިވަނީ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާސުވ ެލއްެގާގޮުތގައި ކުރެިވގެންތޯ؟ާޖަވ ުބގަިއާާދެވަނަ

ާދަންނަވ ނީ،ާ 33ާާއަޅުަގނޑު ާމ ފަންނ3222ާާުޖޫން ާއެއީ ާނަންގަްތާފަރ ތ އި ާމި ާމިނިސްޓްރީއ ިއއެކު ާޓޫރިޒަމް ަގއި

ާތިންވަަނާ ާތަރައްޤީކުރުމަށް. ާރަށް ާމި ާކުެރވިފަިއެވއޭ ާއެގްރީމަންެޓއް ާޝަފީޤ އިެއކު ާއަޙުމަުދ ާއަލްފ ޟިލް ނިވިކޯ

ާފ  ާގޮތުަގއި ާސުވ ލެްއގެ ާކުރެވިފަިއވ ނަމަ ާެއގްރީމަންޓް ާކުރެވިަފއިހަަގުކރައްވ ަފއިވަނީ ާެއގްރީަމންޓް ާކޮންާެއ  80ވަނީ

ާރިޒޯޓްާ ާމި ާމުއްދަތެއްތޯ؟ ާކިހ  ާދެވިފައިވަނީ ާއިމ ރ ތްކުރުމަށް ާއެ ާދަށުން ާއެގްރީމަންޓުގެ ާއަދި މުއްދަތަކަށްތޯ؟

ާސަ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއަވނީ ާއެގްީރމަންޓުގައި ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާޙުއްދަދޭތ  ާއިމ ރ ތްކުރުމުގެ 23ާރުކ ރުން
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ާ ާނިންމަން.ާމިގޮތުން ާތަރައްޤީކޮށް ާރިޒޯޓް ާއިމ ރ ތްކޮށް ާއެ ާދަށުން ާެއގްރީަމންޓުގެ ާތެރޭގައި ވަނ3227ާާަމަސްދުވަހުގެ

ާ ާބަލައި ާޙ ލަަތށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާއެުދަވސްވަުރގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިރޒޯޓްތަްއ03ާާއަހަރު ާމުޙުލަތެއް ާދުވަުހގެ މަްސ

ާއެފަރ ތުންާތަރައް ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާއެރުވީ. ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރިހ  ާދޫކުރެވިފަިއވ   85ޤީކުރުމަށް

ާ ާއެ ާގެންަނވަިއ ާިއޞްލ ޙެއް ާެއގްރީމަންޓަށް 03ާާކުރަްއވ  ާނަންގަވ ަފއިވަނީ. ާމުޙުލަުތ ާުދވަހުގެ ވަނ2ާާަމަސް

އްެވސްާފައިސ ާއެއްާސަުރކ ރަށްާދައްކ ފަިއވޭތޯ؟ާޖަވ ުބގަިއާސުވ ލެްއގެާގޮތުަގއިާފ ހަަގކުަރއްވ ަފއިވަނީާއެފަރ ތުންާއެާ

ކަމަށްވ ާދެާމިލިޔަންާތިނ05ާާްއަހަުރގެާކުލީގެާ%02ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއެްޑވ ންސްާކުލީގެާގޮުތގައިާފުރަތަަމާ

ާމިާސުވ ލުތަކ އި ާހަމަ ނޑު ާއެވެ.ާއަުޅގަ ާދައްކ ފަިއވެ ާޮޑލަރުާސަރުކ ރަށް ާއެމެރިކ  ާހ ސް ާދިހަ ާއަިދާާލައްކަ ގުިޅގެން

ާސަތޭކަާ ާހަ ާހ ސް ާހަތް ާއެނދަކަްށ ާހ ސް، ާހަތް ާގޮުތގައި ާކުއްެޔްއގެ ާެއވްރެޖް ާރަށުގެ ާމި ާބޭނުން  90ފ ހަގަކޮށްލަން

ާމަތިންާ ާފަހަރެއްގެ ާތެރޭަގިއާތިން ާދުވަުހގެ ާއަހަރު ާިމދިޔަ ާއެވެ.ާއަދި ާހިމަނ ފައިވެ ާއެގްރީމަންުޓަގއި ާޑޮލަރު އެމެރިކ 

ންވ ާކުރެހުންތަކ އިާލިޔެކިއުންަތްއާމިނިސްޓްރީާއަށްާހުށަހަޅ ފައިވެާއެެވ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރަށްާތަރައްޤީކުރުމަށްާބޭނު

ާއަލުްނާ ާއަދި ާމަޝްވަރ ކޮށް ާއެފަރ ތ އި ާގަވ އިދުތަކ ިއާއެއްގޮތްުނވ ތީވެ ާކުރެހުންތަްއާމިނިސްޓްރީގެ ާއެ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމަހުގެ ާމ ޗް ާމި ާމިގޮތުން ާއެންގިން. ާެއވެ.ާވ2ާަހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާހުށަހަޅ ފައިވެ ާއަލުން ާކުރެހުންތައް ާދުވަހު ނަ

ާ ާމަހުގެ ާމ ޗް ާަގވ އިދުަގއިވ 2ާާއެހެންނަމަވެސް، ާވެސް ާކުރެހުންތަުކގައި ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާވެްސ ާދުވަހު  95ވަނަ

%ާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާމިގޮތުން ާނެތް. ާެއއް ާކުރެވިފަ ާއަްޕ32ާާކަންތައްތަެކއް ާބިލްޑް ގެ

ާއަނެއްކ ާ ނޑުމެން ާހުށަހަޅ ފައިވ ތީެވާއަޅުގަ ާކުރެހުންތައް ާއެ ާޚިލ ފަށް ާއުސޫލ  ާގަވ ިއދުގަިއވ  ާގުޭޅގޮތުން ާއ އި އޭރިޔ 

ާތެޭރގަިއާ ާމުއްދަތެްއގެ ާަވކި ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާމުްއދަތެއްގެ، ާވަިކ ާއަށް ާމިނިސްޓްރީ ާއަލުްނ ާކުރެހުންތައް ާމި ވެސް

ނޑުމެންނަށްާިއމ ރ ތްކުރުމަށްާދޫކުރަންޖެހޭާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާއަްނގ ފަިއވ ނެ.ާމިގޮ ތުންާމިާމުއްދަތުތައްާދީގެންާއަުޅގަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކޮށް ާމިކަން ާއަދި ާެއއީ. ާކަންބޮުޑވ ަކމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލަސްވަމުންދ ތީެވ  100ޙުއްދަދިނުން

ާއެާ ާތެޭރގައި ާމުއްދަތުގެ ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާމިވަގުތު ާދަންނަވ ފަިއވ ނީ ާހުށަހަޅ ާާއެފަރ ތަށް ލިޔެކިއުންަތއް

ާއިތުރުންާ ާމީގެ ާއަދި ާދެއްވަން. ާފުރުޞަތު ާކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް އެގްރީމަންުޓގައި

ާތަަރއްޤީކުރުމަްށާ ާތެރޭގައި ާމުއްދަތުެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއިން، ާސިޔ ސަތުެގ ާއެުކލަވ ލި ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއަހަރު

ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ެނާމުޙުލަތުދީ ާތަރައްީޤކުރުމަށްޓަކައި ާއެފަރ ތުގެ ާބޭނުންވޭ ާހޯދަން ާޔަޤީންކަން ާސަރުކ ރަށް މެން

ާޮޑކިއުމަންޓްރީާ ާއިތުބ ރު ާެއ ާސަރުކ ރަށް ާހުށަހަޅ  ާލިޔެިކއުްނތައް ާއެހެންކަމުން،ާެއ ާހުރިކަމަްށ. ާއެފަރ ުތގައި  105ފައިސ 

ިއވ ނެ.ާުސވ ލަށްާޖަވ ބުާއެރުިވއްޖެކަމަށްާުއއްމީދުކުރަން.ާއެިވޑެންސުންާދެްއކުމަށްާއަުޅަގނޑުމެންާއެފަރ ތަށްާއަންގ ފަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއަ ނޑުާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާހުޅުވ ލަން. ާވަގުތު ާފުރުޞަަތށް ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާއިުތރު ނޑު  110ުޅގަ

ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާޢިއްޒަތްެތިރާ، ާކުރެއްިވ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާސުވ ލު މި

ާމެންބަރަށްާސުވ ލުާއިތުރަށްާުކރައްވަންާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ަނމަ.ާ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލް

ާއިތުރަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަ ނޑު  115ވަނީ،ާމިހ ތަނަށްާޢަމަލީގޮތުންާއެއްވެްސާުޅގަ

މަސައްކަތެއްާފެށިފައިުނވ އިރުާދެއްވ ފަިއވ ާމުއްދަުތގައިާކުިރމަގުަގއިާއެފަރ ތުންާމަސައްކަްތާފައްޓ ނެކަމުގެާެއއްެވްސާ

ާޓޫރިޒަމްާ ާއެފަރ ތ އި ާފަްއޓ ފައިނުވ ތީ ާމަސައްކަތެއް ާމިހ ތަނަށް ާއެބަޮއތްތޯ؟ާއަދި ާމަނިކުފ ނަށް މިނިސްޓްީރާއުއްމީދެއް

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާވިސްނ ވަަޑިއގެންފަިއވޭތޯ؟ ާބިޑުކުރުމަށް ާއަލުން ާބ ޠިލުކޮށް ާެއްއބަސްވުން ާވެފައިވ  ާދެމެދު އ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ120 

ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ނެޑްއގެާތެރެއިން.ާއެީއާއަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ޅުަގނޑުމެންާތަރައްޤީުކރެވޭނެތޯާމިާބަލަނީާއެއްާމިންގަ

ާޔަޤީންކުރަންާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހުރިތޯ ާކެޕޭސިޓީ ާފައިސ ެގ ާބޭނުްނވ ނެ ާތަަރއްީޤކުރުމަށްޓަކައި ާރިޒޯޓް އެފަރ ތުަގއި

ާ ާމިގޮތުން 3227ާާބޭނުންވޭ. ާމަހުގެ ާޑިސެމްބަރު ާއެކުލ7ާާަގެ ާކެބިނެޓުން ާދުވަހު ާމިހެންާވަނަ ާސިޔ ސަތެއް ވ ލި

ާއިތުރަށްާ ާގުޭޅގޮތުން ާޕްރޮޖެކްޓުތަކ އި ާގުޭޅގޮތުން ާރަށްރަށ އި ާއޮތް ާމުޙުލަތު ާއެގްރީމަންޓުގެ ާތަންތަން  125ލަސްވަމުންދ 

ާރަށްރަށ ިއާުގޅޭގޮތުްނާއެގްރީމަންޓުކުެރވިފަިއވ ާ ާއެ ާއ އި ާމިނިސްޓްރީ ާހިނދު ާމަސަްއކަތްުކރަމުންދ  ާއިން މިނިސްޓްރީ

އެާޤ ބިލުކަންާމ ލީާޤ ބިލުކަންާހުރިތޯާޔަޤީންކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅަގނޑުެމންާމިއަހަރުާޢަމަލުކުރަމުންާފަރ ތްތަކުގެާ

ނޑުމެންާ ދުަވހުގެާމުޙުލަތެއްާއެފަރ ތަށ72ާާްމިދަނީާއެާޔަޤީންކަންާސަރުކ ރަށްާއެފަރ ތުންާދައްކ ތޯ.ާމިޮގތުންާއަޅުގަ

ާ ާމި ާއަދި 72ާާއަރުވ ަފއިވ ނީ. ާތެރޭަގއި ނޑުމެްނާދުވަހުގެ ާއަުޅގަ ާއެރުވުމުން ާސަުރކ ރަށް ާޔަޤީންކަން ާފަިއސ ގެ އެ

 130ާއެގްރީމަންުޓގައިާއޮތްގޮތަށްާެއފަރ ތ އިއެކުާކުރިއަށްާގެންދިުއމަށްޓަކައިާމަސަްއކަތްކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާޢިއްާޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް. ާނަފ ޢިްއޒަތްތެރި ާފަތުރުވެރިކަމުެގ ާުސވ ލަީކ ާައޅުަގނުޑގެ ާމިނިސްޓަރ، އ ިއާާޒަތްތެރި

ާނެގުނުާާފައިދ  ާފައިދ  ާމި ާމިަކމުގައި ާވީމ ، ާއައިސްފައި. ާމަޖިލީހަށް ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާބިލެއް ާނެގުމުެގ ާޓެކްސް އިން

 135ާއ އިާމ ލެާނ ފައި.ާރ އްޖެތެރެހައުސްތައްާވެސްާހިމަގެސްޓުާޓެކްސްގެާބިލުަގއިާއެބަޮއވޭާަވރަށްާފަހުންާހުއްދަާދެވުނުާ

ނުޑގެާުސވ ލަކީާ  ހަުއސްާހިމަނ ފައިާމިއޮތީާކޮންގޮަތކަށްާވިސްަނވ ފައިތޯއޭ؟ާމިދެންނެވިާގޮތުންާގެސްޓުާއ އި.ާއަުޅގަ
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ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާާއަޙްމަުދާޢަލީާޞަވ ދުާ،އ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް

ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާސުވ ލުަގއިާފ ހަގަކުަރއްވ ަފިއާާސީދ ާގުޅުންހުރިާސުވ ލެއްާއަޅުަގނުޑގެާމިއަދުގެާުސވ ލ އިާ

ާ ާިބންބިމުން ާލ ޒިްމކުރ  ާކުލިނެގުން ާސަުރކ ރަށް ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ނޑުވަނީ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަުމގަިއ ާގުޭޅ ާނެގުމ އި  140ާކުލި

ާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާން:ވ ހަކަދެްއެކވުރަޝީދުާާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާމިގޮތަށް ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާވަޒީރ ިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތުގަިއާ ާރިސޯޓްގެ ާަރށްރަށް ާއެކި ާކަންކޮޅުަތކުަގއި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ާފަހުގައި ާނެންގެވުމަށް ާސަރުކ ރުން  145އެްޑވ ންސެއް

ާދޫކުަރއްވ ަފއި ާކުރަން ާތަރައްޤީ ާީމގެ ާއަދި ާރަށްެވއްޖެ. ާބައެއް ާކުަރްއވ ފައި.ާތެރެިއން ާަވކި ާވަނީ ާމިހ ުރ ރަށް

އެހެންވީމ ،ާމިހ ާބޮުޑާެއޑްވ ްނސެއްާަނގަިއގެންާމިާރަށްަތއްާނުހެދިާމިހ ާގިނަާދުވަްސވެގެްނާދިޔައިުރގަިއާމިހ ތަނަށްާ

ާއޮތީ ާއަުޅްއވ ފައި ާފިަޔވަޅުތަެކއްތޯ ާކޮން ާވަިކކު؟ާސަރުކ ރުން ާފިޔަވަާހަމައެކަނި ާކުރިއަްށާރުން ާމިކަން ާއެމީހުންނަށް އި

ާގެންދިއުމަށްޓަަކއިާމިނިސްޓްރީންާކޮންކަމެއްތޯާމިހ ތަނަށްާމަގުފަހިކޮށްދީފައިާއޮތީ؟ާ

ާ150 

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާާއަޙްމަުދާޢަލީާޞަވ ދުާ،އ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް

ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ާޝުކުރިއްޔ  ާވިލިފުށީ ާިޢއްަރއީސް. ާރިޔ ޟްޒައިރ ގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާކުެރއްިވާާތްތެރި އެ

ާސަުރކ ރަށްާ ާފެސިލިޓީސްތަކެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާބަލަނީ ާސަރުކ ުރން ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާަޖވ ބުަގއި ސުވ ލުގެ

ޅުަގނޑުމެންނަށްާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާކަންކުރ ާުއޫސލުންާއަާވޭނީ.ާމިގޮތުންއެރުާާގޮުތގައިާމިާލުެއއްގެއެފަރ ތްތަކަށްާ

ާއެހީތަެކްއާ ާމ ލީ ާނެތް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާހުރިގޮތުން ާހ ލަތު ާމ ލީ ާކަންކުެރވޭކަށެްއާނެތް.ާއެީއާދަޢުލަތުގެ  155މިވަގުތު

ާބިނ ކޮށްާ ާއުސޫލުތަކަށް ާހުންނަ ާގަވ އިދުތައް ާަސރުކ ރުން ާއެހެންނަމަވެސް ާފޯރުވޭކަށެއް. ާއެފަރ ތްތަކަށް ސީދ 

ުކރުމަށްޓަކައިާލުެއއްާދޭންާއޮތްގޮތެއްާބަލައިާއެާލުއިތަެކއްާމަްށޓަކައިާނުވަތަާރަށްާތަރައްޤީާއެފަރ ތްތަކަށްާއިމ ރ ތްކުރު

ނޑުމެންާވ3227ާަމިދަނީ.ާމިގޮތުންާާއަޅުަގނޑުމެންާފޯރުކުރަމުން ަވނަާއަހަރުާއެާރަށްތަކުނ3227ާާްނަާައހަރުާއަޅުގަ

ާ ާއޮތް ާކުިރއަށް ާކުލި ާއ2ާެނަގ  ާފުރުޞަތެއް ާބަހ ލުމުގެ ާއަދިއަހަރަށް ާކުރުމަށްާާުރވިން. ާއިމ ރ ތް ާިއތުރުން މީގެ

ާ ާމުއްދަތަށް ާމުޙުލަތުާާމަސްދުވަހުގ03ާެބޭނުންވ  ާއެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިއަހަރު ާއަިދ ާެއރުވިން.  160މުޙުލަތެްއ

ާއިތުރުއިތުރުކޮށްދެވޭ ާމުޙުލަތު ާމިއަހަރު ާމިދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާއެފަރ ތްތަކ އި ާަބލައި ާގޮތްަތކެއް ާނެ

ާސަރުކ ރަްށާ ާއެފަރ ތްތަކުން ާޤ ބިލުކަން ާފައިސ ގެ ާހަމަެއކަނި ާިމވަނީ ާވިސްނ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންާބަލަމުންާމިދަނީާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ސ ބިތުކޮށްާދިނީމ ާއެާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށްޓަަކއި.ާދެންާއަުޅގަ

ާބޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮްނކަމެއްތޯ. ާހުރިހ ާކޮށްދެވޭނީ ާމި ާެއހެންނަމަވެސް ާމިދަނީ. ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާވެްސ ްނކްތަކ ިއ
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ާވަރަށް ާބެނުންވަނީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަރައްޤީ ާފައިސ ާރަށްތައް ާއަދަދެއްގެ ާައޅުަގނޑުމެްނާާބޮުޑ ާކަމަށްވ ތީ،  165އެއް

ާއެީއކީ ާގޮތުަގއި ާކަެމއްާޤަބޫލުކުރ  ާކުރެވޭނެ ާސަރުކ ރަްށ ާއެއްފަހަރ  ާއަދިާއެއް ާނޫން. ާމ ީލާާެވސް ރ އްޖޭގެ

ާހުރިކަމަށް ާޤ ބިލުަކމެއް ާއެފަދަ ާގ ތްާއިދ ރ ތަކުަގއި ާނުކުރެޭވ. ާޤަބޫލެއް ާއަުޅަގނޑަށް ާެއއްބިލިއަންާވެސް ނަޑކަށް ގަ

ާހޭދަޑޮލަރު ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަރައްޤީ ާރަށްތައް ާމި ާފައިސ  ާމޮޑެލުހ  ާއޮތް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ނެކަމަށް ން

ާކު ާއަންދ ޒ  ާމޯގޭޖުރެވޭލަފ ކުރެވޭ، ާރަށްތަކުގެ ާމި ާއަދި ާއަހަރުާާއެކްސްޕޯޝ ާ. ާމިދިޔަ ނޑުމެން ާައުޅގަ އެއް

 170އެކްސްޕޯޝ ާއެއްާމިާާނަވިހިާމިލިއަންާޑޮލަރުގެާމޯޭގޖުއެސްޓިމޭޓެއްާހަދ ާބަލ ލިއިރުާގ ތްަގނޑަކަށްާހަތަރުސަތޭކަާއޮާ

ާ ާމިއުޅޭ ާަދންނަވަން ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުރިކަމަށް ާތަރައްޤީާާވ ހަކަރަށްތަކުގައި ާރަށްތައް ާމި ައީކ

ާ..ާހ ރުާއޮތްާމޮެޑލުންާހުށަހެޅިފައި..ކުރުމަށްޓަކައިާމި

ާ

ާާ:މަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުންއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާހިތަދޫ

ާހިއް ާބިން ާފަޅުން ާކ.ކ ށިދޫ ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުޮކށްލަން ާއަރިހުން ާވަޒީރު ާއަުޅަގނޑު ާޢަލައިކުމް.  175ކައިގެންާއައްސަލ މް

ސިޓީާހޮޓަލެއްާއިމ ރ ތްކުރުމަްށާސަރުކ ރުންާމިވަނީާބިންާދޫކުރަްއވ ފައި.ާދެންާރ އްޭޖގެާަވރަށްާގިނަާއަދަދަކަށްާފަޅުާ

ާ ާހިއްރަށްތައް ާބިން ާފަުޅން ާކ ށިދޫ ާކިހިނެއްތޯ؟ާދެންާހުރިއިރު ާހުރީ ާސަރުކ ރުެގާވިސްުނން ާކުރުމަށް ާމިކަން ކަިއގެން

ާދޭތެރޭގައިާކިހިެނއްތޯާދެކިަވޑަިއގަންނަވަނީ؟ާާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާމިކަމ އި

ާ

 180ާާ:ދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާއަޙްމަުދާޢަލީާޞަވ ާ،އ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް

ާދ އި ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުޙައްާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކުެރއްިވާރ ެގ ާއަސްލަމް މަދު

ާަޖވ ބު ާއަިމއްލަާސުވ ލުގެ ާސަރުކ ރ އި ާހިނދު ާހަވ ުލވީ ާސަރުކ ރ އި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ަގއި

ންޓްާކުެރވިފަިއވޭ.ާކުރިއަށްާގެންދިއުމަްށާއެގްރީމަާގެާދަށުންާމިާމަޝްރޫޢުއެކުާކުރެވިަފއިވ ާެއގްރީމަންޓެއްާާފަރ ތަކ އި

ާއަޅުަގނޑުާއްލީގޮތުންާެއޑްވ ންސްަތކެާއަދިާޭއގެާތެެރއިންާސަުރކ ަރށްާމ  ދެޭކގޮުތގައިާާމެންދަްއކ ފަިއވޭ.ާއެހެންކަމުން

ާޤަބޫލުކުރ  ާކޮމިޓްމެންޓުާގޮތުގައިާއަދި ާއެފަދަ ާެވސް ާކޮމިންޓްމެންޓުތަކަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާއޯނ ރ  185ތަކެއް.ާސަރުކ ރުން

ާެއކަމ އި ާކަންަތއްތަުކގައި ާގުޅޭ ާއެްނވަޔަރމަންޓ އި ާއެ ާސިޔ ސަތަކީ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ގުޭޅާާއެހެންނަމަވެސް

ާަމޝްވަރ  ާއެދެވޭ ާއެންމެ ާއޮތްާދ އިރ ތަކުެގ ާކުިރއަށް ާަމޝްރޫޢުތައް ާމިފަދަ ާއެކު ާިވސްނަނީާާއ އި ާކުރަން ަތނުގައި

ާއެހެ ާގެްނދިއުން. ާކުރިއަށް ާއެކަންތައް ާކޮމިްޓމެންޓުނަމަ ާކުެރވި ާއެގްރީމެންޓެއް ާމިވަގުުތ ާކުރެވިަފއިވ ާކެތަންކަމުން އް

ނޑުމެންާކުރިކެާކަންތައްތަ ާއަށްާގެންިދއުމަށްޓަކައިާަމސައްކަތްާމިކުރަނީ.ާޝުކުިރްއޔ .ާއްާއަުޅގަ

ާ190 

ާާ:ދެއްކެވުންދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާހަމީދުާވ ހަކަާނިލަންދޫ
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ާހެދުމަށްާ ާރިސޯޓް ާހިއްަކއިގެން ާފަޅު ާެއްއގޮތަށް ާކ ށިދޫއެކޭ ާސުވ ަލކީ ާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަ ާއަދި ާކޮބައިތޯ؟ ާރަށްތަކަކީ ާއެ ާވ ނަމަ ާރަށްތަކެއްވޭތޯ؟ ާއެހެން ާޢަމަލ3227ާާީިއވ  ާފަހުން ގެ

ާވޭތޯ؟ާުޝުކރިއްޔ .ންާެއްއވެސްާރަށެއްަގއިާފެށިފައިމަސައްކަތްާމިއި

ާ195 

ާާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއަޙްމަުދާޢަލީާޞަވ ދުާ،އ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް

ާިޢއްޒަތް ާކުރެވިފަިއވަނީާޝުކުރިއްޔ  ާއެގްރީމެންްޓާހަމައެކަނި ާހެދުމަށްޓަކައި ާރިޯސޓް ާހިއްކަިއގެން ާރަީއސް.ާފަޅު ތެރި

ާމި ާޢަމަލީގޮތުން ާފަޅު. ާާކ ށިދޫގެ ާމިއަދުގެ ާޚ ްއޞަޮކށް ާގުޅޭ ާކ ރަށްތަކ އި ާރަށް ާނިސްބަތްވ  ާގުޅޭ ށިދޫެގާސުވ ލ އި

ާކު ާއެްއވެސްާމަސަްއކަތެއް ާމިހ ަތނަށް ާގޮތުން ާޢަމަލީ ާކުރެވެީނާާރެވިފަފަޅުގައި ާމަސައްކަތެއް ެއއްާނެތް.ާޢަމަލީގޮުތން

ާސަރުކ ރުްނާ ާހުއްދަ ާއިމ ރ ތްކުުރމުގެ ާމިވަގުތު ާއެހެންނަމަވެސް ާލިބުމ އެކު. ާއެފަރ ތުން ާހުއްދަ ާކުރުމުގެ  200އިމ ރ ތް

ާސަރުކ ރަްށާޭބނު ާހަދިނުމަށްޓަކައި ާއެފަރ ތުން ާލިޔެިކޔުން ާަލއްންވ ނެ ާެއކުލަވ  ާއަދި ާކުރަްއވ ފައި ާުނވ ތީެވ،ާމަ ވ ަފއި

ާ ާއެފަރ ތަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެްނދިއުމަށްޓަކައި ާކުިރއަށް ާތެޭރަގއި ާމުޙުލަތެއްގެ ާަވކި ާމަސަްއކަތް ހިނގ ފަިއވ ނެ.ާއެ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 205ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާނެ ާފައިސ  ާއެޑްވ ންސް ާަސރުކ ރުން ާވަނީާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާކުރީގެ ާހެދުމަށްޓަކައި ާރިޒޯޓް ާރަށެއް ާއެތައް ގުމަށްފަހު

ާމަނިކުފ ނުާ ާނީވޭ. ާއަުޑެވސް ާނޫނީ ާވ ހަކަ ާރަށެްއގެ ާދެތިން ާއައިރު ާހަމައަށް ާިމއަދ  ދޫކުރެވިފައި.

ާވިދ ޅުވެެދްއވަފ ންނަންތޯާމިއީާކިހިނެއްާވ ާކަެމއްކަން.

ާ

 210ާލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ނުޑާިޢއްަޒތްތެރި ާއަުޅގަ ާުސވ ލުަގއި ާފ ހަގަކުރެްއވި މެންބަރު

ނޑުާމީގެާކުރިންވެސްާޙިއްޞ ޮކށްފައިވ ާމަޢުލޫމ ތެއް.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާދަންނަވ ނީާމިާމަޖިލީހ ާމިާ މަޖިލީހަށްާއަޅުގަ

ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާސަުރކ ރުން ާގޮުތގަިއ32ާާމެން ާިރޒޯޓްގެ ާތަރައްީޤކުރުަމށްޓަކައި ާވޭ ާރަށެއް އެަތއް

ާހިނދުާވެސް.ާމިާރަށްަތއްާ ާޙަވ ުލވި ާއަުޅަގނޑުމެންާސަރުކ ރ  ާއެގްރީެމންޓްކުރެވިާޫދކުރެވިަފއި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި

 215ިނޒ މެްއގެާތެރެއިންާވަކިާމޮޑެެލއްާއިންިތޒ މުކުރެިވގެން.ާމިާމޮޑެލްެގާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާދޫކުރެިވފައިާމިވަނީާވަކިާ

ާބޮުޑެވާ ާކުލި ާއ ންމުކޮށް ާޭއގެތެރޭަގއި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއަުޅަގނޑުެމނަށް ާހުރިކަމަށް ާދަތިތައް ާބޮޑެިތ ާވަރަށް ތެރޭގައި

ާދިއުމ ިއއެކު ާވެިލުއާބޮޑުެވގެން ާއިްނވެސްޓްމަންޓަށް ާބޮުޑވެ ާވެލިއު ާނިސްބަތްާާއިންވެސްޓްމެންޓު ާފައިސ ގެ ހޯަދންޖެހޭ

ާނުބައްދަލުވުމ ިއާ ާއ އި ާކެޕޭސިޓީ ާއެުދވަްސވަުރގެ ާބޭންކްތަކުގެ ާސަރަހައްދުގެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާފައިސ  ާއެ ާއަދި ބޮޑުވެ
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ާއެންމެާ ާއެއީކީ ާެއހެންކަމުން، ާފ ހަގަކުެރވޭ. ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާދިމ ވެފަިއވ ކަން ާމައްސަލަތަކެއް ާބައިވަރު މިފަދަމިފަދަ

ާރަށްަތްއާއެދެ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތުން ާނަތީޖ އެްއގެ ާއޭެގ ާނޫން. ާރަށްތަކެއް ާދޫކުެރވިފައިވ  ާމޮޑެލެްއގައި  220ވޭ

ާމިކަންތައްަތއްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދ ކަން ާލަސްވަމުން ާމިހ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި

ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާސަރުކ ުރން ނޑުމެންާާޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ާއަުޅގަ ާމީގެތެރޭަގއި ާއެބަދޭ. ާކުރަމުން މަސައްކަތްތަކެއް

ާ ާެވސް ާމިވަގުތު ާމިދަނީ ާބަލަމުން ާޓެކްސްެއްއެގާޢިއްޒަތްތެރި ާލޭންޑް ާމި ާހުށަހަޅ ފަިއވ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް

ާބިލެ ާއެކުަލވ ލ ފައިވ  ާވިސްނުން ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާަބދަލުކުރުމަށް ާރެންޓު ާލީސް ާިމގޮތުންާގޮތުަގއި އް.

 225އަޅުަގނޑުމެންާބަލަމުންާމިދަނީާމިފަދަާބިލުތައްާހެދިާމިފަދަާޤ ނޫނުތަކަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުން،ާއިންވެސްޓްމަންުޓާ

ވެލިުއގެާވައިބިލިޓީާބޮުޑެވގެންާދ ނެކަމަށް.ާއަދިާރ އްޖޭގެާޓޫރިޒަމްާދެމެހެއްޓެނިވިާގޮތެއްަގއިާކުރިއެުރވުމަށްޓަކައިާިމާ

ާެވގެންދ ނެާަކމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ރަށްތައްާތަރައްޤީ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާސަރުކ ރަްށާ ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާހަތ ވީސް ާފަރ ތުން ާުކއްޔަްށާދިން ާމި ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާސުވ ަލކީ ާފުރަތަމަ  230އަޅުަގނުޑގެ

ާ ާސުވ ލަކީ ާދެވަނަ ާމިހ ރު؟ ާކޮބަިއތޯ ާލ ރި ާއެ ާވެއޭ. ާބޭނުންވާ ލިބިފައި ާއެބަ ާރުފިޔ  ާބިލިއަން ާސަޭތކަ ގ ތްަގނޑަކަށް

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާނުވަތަ ާލިބިދ ނެޯތ؟ ާފައިސ  ާމި ާބޭންކުަތކުަގއި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތަރައްޤީުކރަން. ާރަށްތައް ާމި ކަމަށް

ާރުފިޔ  ާބިލިއަން ާހ ސް ާއެއް ާމި ާޤައުމުތަކުން ާބޭރުގެ ާދުނިޔޭގެ ާއެބަހުރިތޯ ާޤައުމިްއޔަތުަގއި ހޯދުމުގެާާސަރުކ ރ އި

ާޤ ބިލުކަން؟ާޝުކުރިއްޔ .

ާ235 

ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ާރަީއސްާޝުކުރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ .ާ ާސުވ ލުަގއިާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރަތަމަ ާފ ހަގަކުރެއްވި މެންބަރު

ނޑުމެންާސަރުކަރ އިާަޙވ ލުިވާހިނދުާއެޑްވ ންސްގެާގޮތުަގިއާމިާރަށްރަށުންާނެގިފައިވ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާައޅުގަާ

ާއެންމެާ ާަޖވ ބު ާގޮުތގެ ާވީ ާއަށް ާފައިސ  ާއެ ާެއހެންކަމުން ާހިމެނިފައިޭވ. ާތެރޭަގއި ާމ ލިްއޔަުތގެ ާސަރުކ ުރގެ ފައިސ 

ާމި ާޓްރެޜަރީ، ާޤަބޫލުކުރަީނ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެްއވ ނެަކމަށް ާގޮތަށް ާއެކަީށގެންވޭ ާފައިނޭންސް. ާޮއފް  240ވަނ3ާާަނިސްޓްރީ

ާއެކަްނާ ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާހުރިތޯ ާކެޕޭސިޓީ ާމި ާބޭންުކތަކުަގއި ާރ އްޭޖގެ ާފ ހަގަުކރައްވ ަފއިވަނީ ާގޮތުަގއި ސުވ ލެްއގެ

ާއަންދ ޒ ކުރެވެނީ.ާ ާއަޅުަގނުޑމެނަށް ާލަފ ކުރެވޭކަމަށް ާއިންވެސްޓްމަންެޓްއ ާއަދަދެްއގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ކުރެވިދ ނެތޯ؟

ާއެހެންނަމަވެސް،ާރ އްޖޭ ާފ ހަގަުކރެވެނީ. ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާނެތްކަމަްށ ާއެއް ާކެޕޭސިޓީ ާއެފަަދ ާބޭންކުތަުކގެ ގެ

ާވެލިއުަތއްާ ާމިާއިންވެސްޓްމަންޓު ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާމަސައްކަތުގެާސަބަބުން ާމިކުރ  އަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުން

ާބޮޑުެވގެންދ ނެ. ާވައިބިލިޓީ ާއޭެގ ާއަދި ާހޯދުމުގެާާކުޑަެވގެންދ ނެ. ާފައިސ  ާއިދ ރ ތަކުން ާމ ލީ  245އެހެންކަމުން
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ާރަށްތައްާ ާމި ާސަބަބުން ާޭއެގ ާއަދި ާކަމެއް. ާއުއްމީދުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާބޮުޑވެގެންދ ނެ. އެޓްރެކްިޓވްނަސް

ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާލިބޭނެާފައިސ ާމ ކެޓަށްާއަންނ ނެކަމަްށާއަޅުަގނޑުމެންާުއއްމީދުކުރަްނާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްވ  ާހެއްދެވުމަށް ާހޮޓ ތައް ާމިފަދަ ާވިދ ުޅވި، ާޖަވ ބުދެްއވަމުން ާދެންމެ  250މަސްދުވަުހެގ23ާާވަޒީުރގެ

މިފަދަާސިޓީާހޮޓަލެއްާހެދުމަށްާކުރަްއވ ފަިއވ ާމަސްދުވަްސާއިުތރުކުރެްއވިކަމަށް.ާފުަވއްމުލަުކަގއިާެވސ03ާާްއިތުރަށްާ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއިވެމުންދޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާައޑުތަެކއް ާކަމުގެ ާބ ޠިލުކޮށްވ ަފިއވ  އެގްރީމެންޓު

ދ ުޅިވާފުވައްމުލަކުާސިޓީާހޮޓަެލއްާހެދުމަށްާކުރެވިފަިއވ ާެއގްރީމަންޓުގެާސައްަހކަންާކިހ ާވަަރކަށްތޯޔ ؟ާއޮތީާއަދިާިތވި

ާމަސްުދވަސްާއެާހޮޓ ާެވސްާހެދުމަށްާއިތުރަށްާދެއްވަ...03ާ

ާ255 

ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ވ ލަށްާމެންބަރުާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ ާސުޢިއްޒަތްތެރިާ.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވ ނީ،ާ ާއަޅުަގނޑުމެނ3227ާާްއަޅުަގނޑު ާތެރެއިން ާއަހަރުގެާސިޔ ސަތުގެ ާމުހުލަތެއ03ާާްވަނަ ާދުވަހުގެ މަސް

ނޑުމެންާހުށަހެޅިން.ާމިގޮތުންާމިާފުރުޞަތުާފުވައްމުލަުކގައިާސިޓީާހޮޓ ާ ތަރައްޤީކުރަންާދެވިަފއިވ ާިރޯޒޓުތަކަށްާއަުޅގަ

 260ދިާޭއގެާބޭނުންާއެާފަރ ތްަތކުންާހިފ ފައިވޭ.ާއިތުރުާުމއްަދތުާދިނުމަށްޓަކައިާއަދިާެއާއެޅުމަށްާވެސްާހުށަހެޅިފަިއވޭ.ާއަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާަކންތައްތައް ާމި ާއަދި ާމިދަނީ. ާބަލަމުން ާގ ތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭތޯ ާތަރައްޤީކުރެވެމުން މަޝްރޫޢު

ާއެހެންކަ ާފަހު. ާބެލުމަށް ާހުރިތޯ ާޤ ބިލުކަން ާމ ލީ ާއެފަދަ ާމިކުރަނީ ާމިވަގުތުާޝަރުތު ާއެފަރ ތަށް ނުޑމެން ާއަޅުގަ މުން

އަންގ ފަިއވ ނެާމިާއަހަރުާދުވަހުގެާތެރޭގައިާއަްނގ ފަިއވ ނީާއެާމ ލީާޤ ބިލުކަންާހުރިކަމުގެާމިާސ ބިތުާޑޮކިއުމަންޓްސްާ

ާޑޮިކއުމަން ާއެ ާއަށް ާމިނިސްޓްރީ ާވެރިފައިކުރުމަށްޓަަކއި ާއެެއއްޗިހިތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުށަހަޅައި ޓްސްތަްއާސަރުކ ރަށް

ާކަމަށް.ާ ާއަންނ ނެ ާއަށް ާމިނިސްްޓރީ ާޑޮކިއުމެންޓްސް ާމިދަނީ ާއިންތިޒ ރުކުރަމުން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާއަދި  265ހުށަހެޅުމަށް.

އެއްާުނވޭ.ާޝުކުިރއްޔ . ާއަދިާމިހ ތަނަކަށްާހުށަހެޅިފަކާ 

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާުއއްމީދުކޮށްެގްނާޝުކުރިއްޔ .ާސ.ވިލިނ ާރައްޔިތުން ާައއްުޑއަތޮުޅގެ ާދިޔައިމ  ާތަަރއްޤީެވގެން ާގޮުތގައި ާރިޒޯޓެްއގެ ގިލި

ާޤައުމުތަކަްށާ ާއަވަށްޓެރި ާއެ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާދ ނެކަމަށް. ާެވގެން ާފައިދ ތަކެއް ާއަތޮޅަށް ާއައްޑު  270ތިބީ

ާއެތ  ާމިކަންތައްތަްއ ާއެހެންވީމަ ާމިފެންނަނީ. ާދ ތަން ާމަނިކުފ ނަށްާފައިދ ެވގެން ާގިނަކަން ާމުވަްއޒަފުން ާބޭރު ނގެ
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ާހަމަާ ާއޮތީ ާއަިދވެސް ާހަންެކޑެ ާުސވ ލަީކ ާއަެނއް ާއަދި ާޙައްުލކުރެވިދ ނެތޯ؟ ާމިކަން ާއަިދ ާއޮތީ؟ އެނގިަލއްވ ަފއިތޯ

ާއޮތްގޮތަށް.ާއެތަންާތަރައްޤީކުުރމުގެާމަސައްކަތްާކިހ ާހިސ ބެްއގައިތޯ؟

ާ

 275ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިއަުދގެާުސވ ލުގެާދ އިރ ާއިންާޖަވ ބުާެދއްުވމަށް.ާތެރިާޢިއްޒަތް

ާ

ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ާ ާރަީއސްޝުކުރިއްޔ  ާއެހެިޢއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާސުވ ެލއް ާގުޅުންހުރި ާސީދ  ާުސވ ލ  ާމިއަދުގެ ާމިއަުދެގާ. ންނަމަވެސް،

ާއ ންމުކޮށްާ ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާރަށްތައް ާބަލ ނަން. ާއެުރވޭތޯ ާޖަވ ބެއް ާއަުޅަގނޑު ާގުުޅވަިއގެން  280ސުވ ލ 

ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ ާ ާމިޮގތުން ާމިދަނީ. ާދެމުން ާފުރުޞަތުަތކެއް ާެއކަށަައޅައި ާިސޔ ސަތުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން

ާފު ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާވެސްާމަޝްރޫޢަށް ާފުރުޞަތުތައް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާދީފައިވ ނެ. ރުޞަތުތަކެއް

ާބެލުމަށްފަހު.ާ ާސަރުކ ރަށް ާހުރިތޯ ާއެފަރ ތެއްަގއި ާޤ ބިލުކަން ާމ ލީ ާމިދަނީ ާަޝރުތުކުރަމުން ާމިވަގުތު އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ ބިލުކަ ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއެުރވުމުގެ ާފުރުޞަތެއް ާއެފަރ ތަށް ާއިތުރަށް ާބެލުމަށްާއެހެންކަމުން ާހުރިތޯ ން

ާލިބުނީމާ  ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާޔަޤީންކަން ާހުރިކަމުގެ ާޤ ބިުލކަން ާއެ ާކޮށްަފއި ާަމސައްކަތް ާއަދި ާކުރަން.  285މަސައްކަތް

ނޑުމެންގެާއެާފުރުޞަތެއްާއިތުރެއްާނުކޮށްޭދނެ.ާޝުކުރިއްޔ . ާނޫނިއްޔ ާއަުޅގަ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޝު ާަރީއސްކުރިއްޔ  ާސިީޓާިޢއްޒަތްތެރި ާީދގެން ާކުއްޔަށް ާބަޔަކަްށ ާބައެއް ާބިމުން ާކ ށިދޫ ާުސވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ .

ާބަެއްއާ ާބިމުން ާގޮއިޫދ ާމިފަދައިން ާވެްސ ާޮގއިދޫަގއި ާބ.އަތޮޅު ާއަދި ާއ އި ާވޭޯތ ާިޚޔ ލުކުެރިވފައި ާއެޅުމަށް  290ހޮޓަލެއް

ާ.ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްކުެރވިފައިާޭވތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ ާކުއްޔަށްާީދގެންާސިޓީާހޮޓަލެްއާއެޅުމަށްާޚިޔ ލުާ

ާ

ާރިޒަމްާއ ްޓސްާއެންޑްާކަްލޗަރ،ާއަޙުމަުދާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫ

ާ ާރަީއސްޝުކުރިއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ .ާ ނުޑާޢިްއަޒތްތެރި ާއަުޅގަ ާސުވ ުލގައި ާފ ހަގަކުރެްއވި މެންބަރު

ނޑުާދަންނަވ ނީާކ   295ށިދޫގެާފަރުންާބައެއްާހިްއކުމަށްާފަހުާރިޒޯޓެއްާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާެއގްރީމެންޓެއްާކުރެވިާއަުޅގަ

ާހިންގުމުެގާ ާމަޝްރޫޢެއް ާރަށެއްަގއި ާއިތުރު ާމިދަނީ. ާބަލަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޝްރޫޢު ާއެ ާދެންނެވިހެން ކުރިން

ާޝަާ ާއެފަދަ ާފަރ ތަކުން ާހުރި ާފައިސ  ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންާކުރިން ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ތޯ ާސަރުކ ރަށް އުޤުުގވެރިކަެމއް

ާނިސްބަތްާ ާއެނދުގެ ާުޖމުލަ ާކަމަށްވ  ނެޑއް ާމިންގަ ާބަލަމުންދ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެއީ ާއަދި ާމިދަނީ. ބަލަމުން
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ނޑުެމންާއެާސިޔ ސަުތގެާދަ ށުންާއިންޑަސްޓްރީާއަށްާއިތުރުާުނވ ނޭާފަދަާގޮތަކަށްާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށްޓަަކއިާއަުޅގަ

ާއިންވެސްުޓކުރުމުެގާ ާފަރ ތަކުން ާސަރުކ ރަށް ާގުޅޭގޮތުން ާގޮއިދޫއ  ާބ.އަތޮޅު ާއެހެންކަމުން ާމިދަނީ.  300މަސައްކަތްކުރަމުން

ާއެފަދަާ ާމެނުިވއްޔ  ާފަހުގައި ނޑުތަކަްށާބެލުމަށް ާމިންގަ ާހުށަހަޅ ފަިއވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާނަްނަގތް ޝައުުގވެރިކަން

ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިާާމަޝްރޫޢަކ އިގެން ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުވ ެނކަމަށް ާުބއްިދވެރި ާދިއުން ކުރިއަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާދ ކަން ާކުރަމުން ާމަޝްވަރ  ާމިވަގުތު ާސަރުކ ރަށް ާއެފަރ ތުން ާގުޭޅގޮތުން ނޑުތަކ  މިންގަ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ305 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅީފަިއވ ާޝުކުރިއްޔ .ާމިހިސ ބުންާސުވ ލު ާކަ 05ާާކުރުމަށް ާނިމުނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެިރާމިނިޓު

ާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއެްއ، ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމިނިސްޓަރަށް ާމޫސާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ާމަނިކު.

ާ310 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކަދެއްެކވުްނ:މަނިކުާވ ހަާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާއެދެން.ާ ާވަރަށް ާހައްދަވ ލަދެއްވުން ާގޮެތއް ާކުެރވޭނެ ާރަނގަޅު ާމެޝިނު ާއަޅުަގނުޑގެ ާލައްވ  ާމީހުން ާޓެކްނިކަލް މި

ާއިދ ރީާ ާއިޝ ރ ތްކުރުމުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެންމެ ާއެކަމަުކ، ާމިއިންނަނީ. ާއެދިގެން ާފުުރޞަތަށް ާހަމަ ާވެސް  315އަޅުަގނޑު

ާނަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާމޭޒުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާނެތް ާނުވެްސ ާލިސްޓްގައި ާފިތިން.3ާާން ާމިއަށް ފަހަރަށް

ާގޮެތްއާ ާސިސްޓަމަށް ާތަްއޔ ރުވ ްނާވެގެން ާވަިކާވޯަޓކަށް ާގޮތެއް. ާދ  ާވަމުން ާމި ާމިހ ރު ާނޭނގެ ާއަޅުަގނަޑކަށް ދެން

ާ ާވަރަށް ާބޭނުންވޭ.ާދެން ނުޑާބަަލން ާއަުޅގަ ާޭމޒުން.ާެއކަން ާއިދ ރީ ާލަފ ކުރެޭވާމަޖިލީހުގެާހައްދަވ ފަިއާހުރީތޯ ޮބޑަށް

ާފ ހަގަކުރެޭވާ ާއެބަ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާއަިއސް ާމިހ ރަކަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހިންުގމުގައި ާކަންތައްަތއް އިދ ރީ

 320ޚ އްޞަގޮެތްއގައިާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްރީާގުރޫޕ ާއިނދިކޮޅަްށާއިދ ރީާމޭޒުންނ އިާއަދިާމިަތނުގެާއިދ ރީާމުަވއްޒިފުްނގެާ

ާކަންކަ ާބަލ ާފަރ ތުން ާމައްސަލަ ާއެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެކުަލވ ލެިވއްޖިއްޔ  ާކޮމިޓީ ާޢ ންމު ާދ ކަން. ާފެންނަމުން ން

ާނޫންކަްނާ ާތަެނއް ާހިނގަންވ ނެ ާޖެހިގެން ާެއއް ާކުލަ ާަވކި ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާއެބަދޭ. ާކަންތައްަތއް ާމިތަނުގެ ހިސ ބަށް

ާގެނައީާ ާމި ާމިކަްނ ާސަމ ލުކަމަށް ާަރއީސްެގ ާފ ހަގަކުރަން. ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނުޑ ާގެންނަން ާަޙްއލެއް ާމިކަމަށް .

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަމަށްާޙައްުލާގެންނ ނެ.ާ

ާ325 
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުޅުހެންވޭރުާ ާދަންނަވަން ާއަރިުހ ާއަމީންޢ އްމު ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާއެްއ ާަމއްސަލަ ާނިޒ މީ އ ދެ،

ާ ާދ އިރ ގެ ާމަނިކުޢިްއޒަތްތެރި ާމޫސ  ާޓްކެިނކަްލާމެންބަރު ާބަްއލަވައިެދއްވުމަށް ާހުރިތޯ ާއެއް ާމައްސަލަ ާސިސްޓަމުެގ ގެ

 330ާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދު.ޢިްއޒަތްތެރިާބޭފުޅަކުާފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް.ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާމަިތވެިރާދ އިރ ގެާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާެކވުން:އިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސަ

ާމިހ ރުާ ާތައްޔ ރުކޮްށގެން ާޚަރަދުކޮށްގެްނ ާބަޖެޓުން ާބޯޑުގެ ާޕްރޮމޯޝަން ާޓޫރިޒަމް ާމޯލްޑިވްސް ާރައީްސ،  335ޢިއްޒަތްތެރި

ާއ ިއާ ާރ އްޖެ ާޚަރަދުކޮށްގެން ާބަޖެޓުން ާބޯޑުގެ ާޕްރޮމޯޝަން ާޓޫރިޒަމް ާކޮތަޅެއް،ާދަބަހެއް.ާމޯލްޑިވްސް ާގެންދ  ބަހަމުން

ާއޮތީ.ާާގެންދ ާއެްއޗެއް.ާކިހިނެއްތޯާނުފޫޒުާބޭނުންކުރުންާމިރ އްޖެާއިންާބޭރުަގއިާބަހަމުންާ

ާ

ާ

 340ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާކަމެއް ާތަންދޭ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމި މެންބަރު

ލަާނަަގިއގެންާވ ަހކަދެްއކެވުން.ާިނޒ މީާމައްސަަލާބެހޭާމައްސަާތަނުަގއިާިނޒ މ ާއެޖެންޑ ަގއިާނެތްާކަންތައްތަުކގަިއާމި

ާ.ާރ ގެާމެންަބރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުއެއްާނިލަންދޫާދ އި

ާ

ާ345 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުނިލަންދޫާދ އި

ާމަގުމަ ާކުލަ، ާރީނދޫ ާހުރީ ާެވސް ާބިލްޑިންގަގއި ާކަްސަޓމު ާރައީްސ، ާއޭރިޔ ޢިއްޒަތްތެރި ާކްޮރސް ާރީނދޫާާތީ ވެސް

 350ާކުލަ.ާކިހ ވަރަކަށްތޯާނުފޫޒުާޯފރުވޭނީ.

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާދެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާެއއް ާމައްސަލަ ާވ ހަކަތައްާާނިޒ މީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމި ހިސ ބުން

ާމަސަ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާފެންނަނީ ާައޅުަގނޑަްށ ނޑު،ާމަޑުޖައްސ ލ ފައި ާއަުޅގަ ާބަލަން. ާެދވޭތޯ ާކުިރއަށް  355އްކަތަިއގެން

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާމަަޑވެިލާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 360ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާކު ާފ ހަަގކުރެވުނު ާއަޅުަގނޑަށް ާގޮތުން ާމައްސަލައެްއގެ ާނިޒ މީ ާލައްވ ަފއި ާިކޑްނީ ާސަރުކ ރުަގއި ާެއާރީ ާމީހުންގެ ތިބި

ާދައު ާއެއީ ާފައިާޚަރަދު ާކިޑުލަުތގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާތޯ؟ ާމަސ އިން ާހިތުގެ ާއެބަހުިރ. ާަމއްސަލަ ާވެްސާނީގެ އްސަލަ

ާއެކަންާފ ހަގަކޮށްލީ.،ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ 

ާ

ާ365 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާން.އ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫ
ާ

ކަންކަން.3 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ370 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމު ާހ3ާުއެޖެންޑ  ާމޭޒުން ާރިޔ ސަތުގެ ާކަމެއްާމަޖިލީހުގެ ާއެފަދަ ާކަންކަން. ށަހަޅ 

ާނެތް.

ާާ

 375ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.2

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ
ާ.ާއެފަދަާައއިޓަމެއްާނެތް.2ޑ ާއައިޓަމުާއޮތީާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލު.ާއެއީާއެޖެންާދެން

ާ
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ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.2  380ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
ާބިލެްއގެދެ ާތަޢ ރަފުުކރެވިފަިއވ  ާކުރިން ާމިއޮތީ ާކުާން ާއަިއޓަމު ާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާއެޖެންޑ  ާައއިޓަމެްއ2ާށެއް ާއެފަދަ .

ާނެތް.

ާާ385 

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.7

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަހުސް.ާ-7.0 ާއިބްތިދ ޢީ ާމިއޮތީ ާާދެން ާއަިއޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިއަދ7ާުއެއީ ާބަހުސަށް ާބަހުސް.ާއިބްތިދ ޢީ .ާއިބްތިދ ޢީ

ާއައިޓަމަކީ...ާޢިއްޒަތްތެ ާގެންދ އިރުއޮތް ާމިާވ ހަކަދައްކަމުން ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން .ާިރާމެންބަރުންާސަމ ލުކަންާދެއްވުން

ާ  390ޚިދުމަތްާދޭާތަންތަނުންާވިއްކ ާތަެކއްޗ އިާދޭާޚިދުމަތުގެާައގުންާޓެކްސްާނެގުމުެގާާޓޫިރސްޓ7.0ާުއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާހު ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ާހުށަހެޅުއްވ  ާސަރުކ ރުން ާމިއީ ާމެންބަރުާބިލު. ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ށަހަޅުއްވ ނީ

ާގޮތުގެމަތިންާ ާބުނެފަިއވ  ާަގވ އިުދަގއި ާައސްލަމް.ާމަޖިލީހުގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހިތަދޫ

ށްާަގވ އިދުަގއިާމިާބިލަކީާމަޖިލީހުގެ،ާމަޖިލީހުގެާރައީސްާވ ހަކަދަްއކަނިކޮށްާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނުނެންގެވޭނެާކަމަ

ާމަސައްކަތެއްާ ާމި ާއެެހންނޫނީ ާފަރިތަވ ން. ާގަވ އިދަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮބޑަްށ ާތަންޮކޅެއް އެބައޮތް.

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާމަތިން ާގޮތުެގ ާބުނެފަިއވ  ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާުކރެވޭނެހެނެއް. ާހިއެއްނުވޭ  395އަޅުަގނަޑކަށް

ާމަިޖލީހު ާބިަލކީ ާމިވ  ާހިމެނޭާކުރިމަތީގަިއ ާތ ވަލުަގއި ާުފރަތަމަ ާއެހެްނވީމަ، ާބިލެއް. ާހިމެނޭ ާތ ވަުލގަިއ ާފުރަތަމަ ގެ

ނޑުމެންާމުޅިާމަޖިލިސްާޮކމިޓީއަކަށްާގޮސްގެންާމިބިލ ާެބހޭގޮތުންާވ ހަކަެދއްކުންާމިާ ބިލެއްަގއިާމިއޮންނަާގޮތަކީާައޅުގަ

ާކުރުމަ ާމަޝްވަރ  ާބޭފުޅުންނ އި ާޤ ނޫނީ ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާެއއްެޗއްާއޮންނަނީ.ާއަޅުގަ ާއޮތް ާގަވ އިދުަގއި ާމިކަމުގައި ށްފަހު

ާހަމަވުމަށްފަހުާ ާަވގުތު ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާމި ާބަހުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތަކީ ާކުރެވޭ ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގެާފުރަތަމަާތ ވަލުގައިާހިމެނޭާބިލު  400ތައްާމުޅިާމުޅިާމަޖިލީސްާކޮމެޓީއަކަށްާދ ނީ.ާގޮސްގެންާއަުޅގަ

ާމައްސަަލާ ނުޑާމި ާއަުޅގަ ާމަީތން ާއެގޮުތގެ ާއޮންަނނީ.ާއެހެންވީމ  ާމި ާގޮތަށް ާގޮްސެގންާނިންމ  ާކޮމެޓީއަކަށް މަޖިލީސް

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިަތދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަނީ. ާގަްސދު ާގެންދަން ާއައިޓަމް މި

ާލުާހުށަހަޅުއްވ ާދެްއުވމަށްާދަންނަވަން.ާއަސްލަމް،ާޕޯިޑއަމަށްާވަަޑިއެގންާމިާބި

ާ

 405ާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާމުޙައްމަދުހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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ާނަމުަގއިާهللاާ`ާއަލްޙަމްދު ާދައުލަތުެގ ާދިވެހި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް ވަހުަދ.

ާ ާބިލެއް. ާހުށަހަޅ  ާފަރ ތުްނ ާސަރުކ ރުގެ ާދޭާދިވެހި ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ާޓޫރިސްޓު އ ދެ،

ާ ާަގވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާެނގުމުގެ ާޓެކްސް ާައގުން ާމަޖިލީހަށ20ާާްޚިދުމަތުގެ ާމި ާގޮތުގެމަތީން ާމ އްދ ގަިއވ  ވަނަ

ާދި ާކުރުމަށ އި ާއިތުރު ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާބިލަކީާސަރުކ ރަށް ާރަީއސް،ާމި ާމ ލިއްޔ ުތާހުށަހަޅަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ވެހިރ އްޭޖގެ

ާފަދައިންާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާބިލެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަރުކ ރުން ާކުރުމަށް ާަހރުދަނ  ާނިޒ މު ާއިޤްތިޞ ދީ  410އަދި

ާޮބޑުެވގެންާ ާއަށް ާއިންތިހ  ާދަރަނި ާޑެފިސިޓުެގ ާމި ާޑެފިިސޓުވެ ާއަހަރަށް ާއަހަރުން ާބަޖެޓު ާަދއުލަތުެގ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދުަވސްވަރެާ ާކުރުމަށްޓަަކިއާގޮސްފަިއވ  ާރަނގަޅު ާމ ިލއްަޔތު ާރ އްޖޭގެ ާކުރުމަކީ ާއިތުުރ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތުގެ އްަގިއ

ާހަރުދަނ ާ ާެގންދިޔުމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް ާއިޤްތިޞ ދެއް ާހަރުދަނ  ާހަމައެހެންމެ ާއެއް. ާޒިްނމ  ާބޮޑު ާވަރަށް ސަރުކ ރުގެ

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެހެންކަމުން ާކުރަންޖެހޭ. ާތަޢ ރުފު ާނިޒ މެއް ާދެިވގެްނާާޓެކްސް ާއިސްކަމެއް ާވަަރށް ސަރުކ ރުން

ާއެންމެާޅަފަތުގައިާވެސްާޓެކްްސގެާނިޒ މުާހަރުދަނ ާކުރުމަށްޓަކައިާތަފ ތުާބިލުތައްާމިދަނީާހުށަހަޅަމުން.ާ  415ސަރުކ ރުގެ

އަދިާާއެގޮތުންާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ެނާފަދައިންާޓެކްސްާެނގުމުެގާިއދ ރީާބިލުާމިާމަޖިލީހުންާމިހ ރުާވަނީާފ ްސވެފައި.

ސަރުކ ރުންާމިއަދުާމިާތަޢ ރުފުާކުރ ާބިލަކީާޓޫރިޒަމްގެާޓެކްސްގެާތެރެއިންާވަރަށްާބޮޑުާބަދަލުތަކެއްާއަންނ ނެާބިލެއްާ

މިލިއަނ22ާާްކަމުގައިާދަންނަވަން.ާެއގޮތުްނާމިާބިލުާތަޢ ރުފުާކުރެވުމުންާއަންދ ޒ ާކުރެޭވގޮތުންާއަހަެރއްގެާމަްއޗަށްާ

ާ ާދިެވހ323ާިޑޮލަރު، ާާމިލިއަން ާއަިދ3.35ާާރުފިޔ  ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާވެގެންދ ނެކަމަށް ާއ އި ާރުފިޔ  ާދިވެހި މިލިއަން

ާހެޔޮކަމ އެކުާ ާއަންނަ ާއަށް ާއ މްދަނީ ާދައުލަތުގެ ާތަޢ ރަފުކުރެވިެގންދ އިރު ާބިލު ާމި ާއެހެްނމެ ާހަމަ ާކުެރވޭ.  420އަންދ ޒ 

ާފޯރު ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާރައްޔިތުންނަށް ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާޚިދުމަތްތައްާސަރުކ ރުން ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ކޮށްދޭން

ާބިލ އެކުާ ާމި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާލިބިެގންދ ނެކަމަށް ާސަރުކ ރަން ާަފހިކަމެއް ާއިތުރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޓޫރިޒަްމގ77/3ާާެސަރުކ ރުންާއިތުރުާބިލުތަކެއްވ ނެާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ފައި.ާއެޮގތުންާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާޓޫިރޒަމްެގާ ާމި ާއަދި، ާފޮނުވ ފައި. ާމަޖިލީހަށް ާވ ނީ ާސަުރކ ުރން ާއައު ާވެސް ާބިލެއް ާގެނައުމުެގ ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނަށް

ާބަދަލުތަކެއްާ ާބޮޑެތި ާޓެްކސަށް ާނެގެމުންދ  ާއިން ާދ އިރ  ާޓޫރިޒަމްގެ ާޖުމްލަ ާބިލ އެކު ާގެނައުމުެގ ާއިޞްލ ޙު  425ޤ ނޫނަށް

ާމި ާއެގޮތުން ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާކަމަށް ާދުވ ަލކަްށާާއަންނ ނެ ާގޮުތގައި ާޓެްކސްގެ ާޓޫރިޒަމްގެ ާވެސް ާބިލުން ދެންނެވި

ޑޮލަރުާތިންާއަހަރުގެާމުއްދަތުގެާތެރޭގައިާމުޅިންާހުއްޓ ލުމަށްާސަރުކ ރުންާވ ނީާހުށަހަޅ ފައި.ާއަދިާމ2ާާިނަގަމުންދ ާ

ެރވިގެްނވ ާވ ހަކަދަންނަވަން.ާބިލުގެާޒަިރއްޔ ާއިންާެޓކްސްާނެގޭ،ާެޓކްސްާބިނ ކުެރވިފަިއވ ާގޮތްާމިާބިުލގައިާަބޔ ންކު

ާޓޫރިސްްޓާ ާފ ހަގަޮކށްލަންބޭނުންވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިގޮތުން ާަބޔ ންކުރެިވގެްނވޭ. ާދ އިރ ތައް ާެނގޭނެ ާެޓކްސް އެގޮތުން

 430ރިސޯޓްތަކ އިާހޮޓ ތަކ އި،ާިޕްކނިކްާއައިލެންޑްަތކ ިއ،ާެގސްްޓާހައުސްތަކުންާިވއްކ ާކޮޓަރީެގާއަގުންާޓެްކސްާނެގުމަށްާ

ާއުޅަނދުތަކުްނާވިްއކ ާކޮޓަިރާނުވަތަާއެނދުގެާައގުންާެޓކްސްނެގުމަްށާމިާބިލުންާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވޭ.ާއަދިާޓޫރިސްޓު

ާޓެކްްސާ ާައގުން ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާދ އިރ ަގއިދެޭވ ާޓޫރިޒަމްެގ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވޭ. ާބިލުގަިއ މި
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ާޓޫރި ާބަޔ ންކުރެވިފަިއވޭ. ާބިލުގައި ާމި ާޓޫރިްސްޓާނެގުމަށް ާހައުސްތަކ އި ާގެސްޓް ާހޮޓ ތަކ އި ާރިޯސޓްތަކ އި ސްޓް

ާސްޕޯޓްްސާ ާވޯޓަރ ާސްޕ ތަކ ިއ، ާފިހ ރަތަކ އި، ާސްކޫލްތަކ އި، ާޑައިވިްނގ ާހިނގަމުންދ  އުޅަނދުތަުކގައި

ާޓެްކސްނެގުމަށްާ ާެވސް ާައގުން ާޚިދުމަތުގެ ާތަކެްއޗ ިއާދޭ ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާމިފަދަ ާެވސް  435ާފެސިލިޓީސްތަކ އި،ާމިނޫން

ާފަރ ތްތަކުންާ ާހިންގުުމެގާޚިދުމަތްދޭ ާރ ވ  ާދަތުރު ާދ އިރ ގެ ާޓޫރިޒަމްގެ ާއެހެންމެ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވޭ.ާހަމަ ާބިލުގައި މި

ާރ އްޭޖގެާ ާއިތުރުްނ ާޭއގެ ާބަޔ ްނކުރެވިަފއި. ާބިލުގަިއވ ނީ ާމި ާނެގުމަށް ާޓެކްްސ ާެވސް ާއަގުން ާޚިދުމަތްތަކުގެ ދޭ

ނޑުެގާދަތުރުާފަތުރުގެާޚިދުމަތުންާވެސްާޓެކްސްާެނގުމަށްާމިާއެތެރޭަގއިާޓޫރިސްޓުންނަށްާދެވޭާަވއިގެާ ދަތުރުންނ ާކަ

އިންަސއްތަާއިްނ2ާާދ އިރ ައކުންާނެޭގާޓެކްސްާމިހ ރުާއެްއާހަމައެްއގަިއ3ާާބިލުގަިއވ ނީާބަޔ ްނކުރެވިަފއި.ާއަދި،ާމިާ

ާއިތުރަ ާޭއގެ ާވ ހަކަދަްނނަވަން. ާބަޔ ންކުރެވިަފއިވ ެނ ާބިުލގަިއ ާމި ާޓެްކސްާޓެކްސްނެގުމަށް ާުމއްދަތ  ާނެގޭ ާެޓްކސް  440ށް

ހ ސްާއެމެރިކ ާޑޮލަރަްށވުރެްނާމަތިވ ނަމަާއެީއާެއއްމަސ02ާާްނެގޭާމުއްދަތުަގއިާޖުމްލަާޓެްކސްާދައްކަންޖެހޭާއަދަދުާ

ާލަފ ގެާ ާކޮމިޝަނަރާޖެނަރަލްގެ ާއަދަދު ާއެ ާވަނީނަމަ ާއަދަދެްއކަުމގައި ާުކޑަ ާއަިދާއެއަްށވުރެ ާމުއްދަތުކަުމގައި ދުވަހުގެ

ާޓެކްސްާމަތި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދަންނަވަން. ާވ ެނވ ހަކަ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާބިލުގައި ާމި ާވެސް ާގޮތަށް ާބަދަލުކުރެވޭނެ ން

ާޭއގެާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާަބޔ ންކުެރވިފަިއވ ނޭ ާބިލުގައި ާމި ާހިސ ބުކުރ ޭނގޮތް ާެޓކްސް ާއޮންނަންވ ެނގޮތ އި ބަޔ ން

ާމި ާބ ލު ާއޮތޯރިޓީގެ ާރެވެނިުއ ާއިންލެންޑް ާއޮތޯރިީޓއޭާާއިތުރަށް ާރެވެނިއު ާއިންެލންޑް ާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ނެ.  445ބިލުގައި

ާހުށަހެޅުއްީވާ ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާމި ާބޭނުންވޭ ާަދންނަވ ލަން ާނުކުތ ގައި ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެންނެވުމުން އަޅުަގނޑު

ާބިލަާ ާއިދ ރީ ާކުރީގަިއާޓެކްސްާނެގުމުގެ ާމަޖިލީހުންާފ ސްވުމުގެ ާބިލު ާއިދ ރީ ާގެންނެވިާޓެކްސްާނެގުުމގެ ާމަޖިލީހުން ށް

ބަދަލުގެާތެރޭގައިާެޓކްްސގެާިއދ ރީާކަންތައްތައްާއިންިތޒ މުާކުރ ނެާފަރ ތުގެާނަމަކީާމޯލްޑިވްސްާއިންލެންޑްާެރވެނިުއާ

އޮތޯރިޓީކަމުަގއިާމިހ ރުވ ނީާަބޔ ންކުރެވިަފއި.ާއެާގޮތުންާއެާބިލަށްާގެނެވުނުާބަދަލުތައްާމިާބިލ ާއެއްހަމައަކަށްާކޮމިޓީާ

ާޓެކްސްާމަރުހަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާކަމެއްކަުމގައި ާުމހިއްމު ާގެންެނވުމަކީ  450ލ ގައި

ދައްކ ތަންތަންާރަޖިސްޓްރީކުރ އިރުާއަމަލުކުރ ެނގޮތްާބިލުަގިއާތަފްޞީލުކޮށްާބަޔ ންކުެރވިެގންވ ާވ ހަކަދަންަނވަން.ާއަިދާ

ެރވޭާކުށްތަކަްށާދެވޭނެާއަދަބުތައްާވެސްާބިލުގައިާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ ނެ.ާހަމަާއެހެންމެާމިާޓެކްސްާއ އިާގުޅޭގޮތުންާކު

އަޅުަގނޑުާއިތުރަށްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމުޅިންާއައުާމަފްހޫމެއްާމިާބިލުގައިާތަޢ ރަފްވެގެންާއެބަދޭ.ާއ ދެ،ާބިލުެގާ

އުލަތަށްާލިޭބާޢ ންމުދަނީގެާމަދުވެގެންާވަނަާމ އްދ .ާއެާމ އްދ ގަިއވަނީާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާނެގޭާޓެކްސްާއިންާދ53ާަ

ާމަފްހޫމެއ2.5ާާް ާއައު ާމުޅިން ާީމ ާއ ދެ، ާެއވެ. ާޚަރަދުކުރަންވ ނެ ާހަރަކ ތަށް ާިހމ ޔަތްކުރުމުގެ ާތިމ ވެށި  455އިންސައްތަ

ާވަކިކަެމއްާ ާޚަރަދުކުރ ނޭ ާއަދަދަުކން ާފައިސ ގެ ާލިބޭ ާދިމ ަލކުން ާވަކި ާއަދަދެއް ާފައިސ ގެ ާތަޢ ފަރްކުރ . ސަރުކ ރުން

ާރައްކ ތެރިކޮށްާހިމ ޔަތްކުރުމަީކާވެސްާސަރުކ ުރގެާވަރަށްާިއސްވ ޖިބެއް.ާހަމަާއެހެންމެާބަޔ  ންކުރުން.ާއ ދެ،ާތިމ ވެށި

ާއިްސކަމެއްޭދާ ާސަރުކ ރުން ާމީ ާއޮތުމަށްޓަަކއި ާޤ އުމުެވފައި ާރ އްޖޭަގއި ާޫޓރިޒަމެއް ާދެމެހެއްޓެެނވި ޓޫރިޒަމް،

ާބަޔ ންކުރެިވގެން ާމިގޮތަށް ާކަމެއްކަުމގަިއވ ތީވެ ާބިލުގެ ާެއހެންމެ ާހަމަ ާތ ރީެޚއ52ާާްވަނީ. ާވަކި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ
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ާމައްސަލަތަެކްއާ ާހިސ ބައް ާމިއަދ  ާތ ރީޚ އި ާމި ާތ ރީޚ  ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާސަރުކ ުރން ާވ އިރު  460ޤ އުމުވެފައި

ާމު ާމަސްދުވަހުގެ ާތިން ާވުމަށްފަހު ާތަޢ ރަފް ާބިލު ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންކަމުން ާޓެްކސްާއެބަދިމ ވޭ. އްދަތެއް

ނޑުމެންާހަމަޖެއްސުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމުގައިާެވސްާދަންނަވަން.ާ ނެގުމ ާދޭތެރޭގައިާލިބޭގޮތަކަްށާމިާތ ރީޚްާާއަޅުގަ

އަޅުަގނޑުާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާހަމަާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވީހ ާވެސްާއަވަހަކަށްާމިާބިުލާ

ދަޢުލަތަށްާއިތުރުާޢ ންމުދަނީާއެއްާލިބޭނެާމަގުާތަނަވަސްކޮށްާދިނުމަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާނިންމ ލުމަށްފަހުާ

 465ާއަދ ކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަހުާޝުކުރިއްޔ  ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާގޮަތކީ ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާަވގުތު ގަިޑއިރު.2ާާސްގައި

ާ ާގ2ާަޖުމްލަ ާއަށް ާޑީ.އ ރ.ޕީ ާބަުހސެއް. 0ާާޑިއިުރގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީއަށް ާޕ ޓީައކަށ0ާާްގަިޑއިރު. ާަވކި ގަިޑއިރު.

ާ ާެމންބަރުންނަން ާޢިއްޒަތްތެރި 32ާާނިސްބަތްނުވ  ާއަށް ާީޕ.އޭ 03ާާމިނިޓް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުީމ  470މިނިޓް.5ާާމިނިޓް.

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާތަރުތީބ2ާަޖުމްހޫރީ ާއެދިަވޑަިއަގންނަވ  ާފުރުޞަތަށް ާއަުރވަމުންާމިނިޓް. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ކުން

ާމޫސާ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ާއަޅުަގނޑު ގެންދ ނަން.

ާމަނިކަށް.ާ

ާ

 475ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާތަންތަނު ާޚިދުމަތްދޭ ާޓޫރިސްޓް ާރ ޝުކުރިއްޔ . ާބިލަން ާޓެކްސްެނގުމ ބެހޭ ާައގުން ާއަދި ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ  އްޖޭގެާން

ވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކުންާެޓްކސްގެާގޮތުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާސިދ ގޮތުަގއިާފައިސ ާހޯަދއިެގންާޤައުމުާހިންގުމަށްޓަކަިއާ

ާވޭުތވެދިޔަ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާިސޔ ސަތަށް ާގެްނގުޅޭ ާތ ރީޚުަގއިާާސަރުކ ރުން ިދގު

ާނޭނގިފަ ާއޮންނަނީ ާގޮތް ާެނޭގ ާެޓކްސް ާއިން ާފައިދ  ާޓޫރިޒަްމެގ ާެއކިފަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެިކާާައސްލުގައި.

ާމަސައްކަްތކުރަްނާ ާވުޖޫދަްއގެނެސް ާރިސޯޓު ާއެ ާބިނ ކޮށް ާރިސޯޓެއް ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާބުރަކޮށް ާވަރަށް  480ފަރ ތްތަކުން

ާޓެކް ާނެގޭ ާފުރަތަމަ ާކެމްޕެއިންތަކަށްާފެށުމުން ާމީހުން ާތިބޭ ާހިންގުމަށްޓަަކއި ާސަރުކ ރު ާއޮންނަނީ ާކުީރގައި ސަކަށް

ބޭނުންވ ާޓެކްސް.ާެއއީާނުސީދ ކޮށްާނެގޭާޓެކްސްާެއއް.ާެއއީާކޮންމެާފަސްއަހަރަކުންާނެގޭާއެްއެޗއް.ާދެންާސިޔ ސީާ

ާވަރަްށާފ ރަވެރިވެާާޕ ޓީތައްާބަިއވެރިެވގެންާހިނގ ާވެރިކަމަކަށްާނުވ ީތވެާއެކަމަްށާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނެތް. ާބަެއއް ވޭނެ

ާފ ރަވެިރެވވޭާ ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާނިންމަނީ ާމި ާސަުރކ ރުން ާމިއަދުގެ ާިނމިދިއުމުން ާމިކަްނކަން އުއްމީދުކުރަން

ާޢ ންމުާ ާނަގަިއގެން ާޓެކްސް ާވިޔަފ ރީން ާއެއްަޗކުން ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާމުޅި ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާތިބެގެން.  485މ ހައުލެއްަގއި

ާހ މަާރައްޔިތުން ާރަްއޔިތުންނަން ާގޮތެއްގައި ާސިދ  ާކޮށްދިނުމަން ާކަންކަން ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާމީހުންނަށް ާނުލިބޭ ނަށް
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ާދޭތެރޭގައިާ ާމިކަމ  ާގެނައުމުން ާކޮށްގެން ާބައްޓަން ާ ާބިލު ާސަރުކ ރުން ާގޮތަށް ާމި ާޓެކްްސއެއްެނުގން. ބޮޑުގޮެތއްަގއި

ނޑުމެންނަށްާޓެްކސްގެާގޮތުަގއިާލިބޭާފައިސ ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެންމެާފުރަަތމަާވެސްާމަރުޙަބ ާކިޔަން .ާިމއަދުާއަުޅގަ

ާލޭނ ރުާ ާލޮލުން ާއެމީހުންގެ ާބުނ ގޮތުަގިއވިްއޔ  ާފަރ ތްތަކުން ާމަަސއްކަތްކުރ  ާޓޫރިަޒމްގައި ާފަހަރު ާަބއެއް އަކީ

ާއެބަނަާ ާޓެކްސް ާަބއެއްފަހަުރ ާއެއްކޮްށވެސް ާލ ރި ާހޯދ  ާމީހުން ާމަސަްއކަތްކޮށްގެން ާވަރަށް ނަޑއިގެންދ  ާއަދިާކަ  490ގ .

ާޤ ނޫނުާ ާމިގޮތަށް ާއެކަމަކު ާއޮންނަނީ. ާމި ާއުޞޫލުން ާދަްއކަްނޖެހޭ ާއެްއޗެއް ާދައްކަންޖެހޭ ާނުިވކަމުަގއިިވޔަސް ވިޔަފ ރި

ާހަމަާ ާއަދި ާއެވެ. ާއަންނ ނެ ާނިމުމަކަށް ާވ ހަކަ ާގެންދިޔަ ާދައްކަމުން ާއެފަރ ތްތަކުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ހެދުމުން

ާ ާތެރޭަގިއ ާއޭެގ ާއެީކަގއި ާކޮންެމާއެއ  ާދައްކަންޖެހޭ ާގޮުތގަިއ ާެޓކްސްެގ ާސަރުކ ރަށް ާއެބަހުރި ާފަރ ތްތައް ބައެްއ

ާ ާކޮށްަފއިވ  ާރަޖިސްޓްރީ 022ާާރަށެއްަގއި ާއިތުރު ާއަދި ާނަމުގައި ާމުަވއްޒަފުްނގެ ާޢ ންމު ާއިުރގައި ާހުރި 022ާއެނދު

ާވ ހަކަދެކެާ ާއުޅޭކަމަށް ާވެސް ާބަޔަކު ާހޯދ  ާފައިސ  ާަވގަށް ާރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ާވ ހަކަާއެނދު ާދަްއކ  ނޑު ާއަޅުގަ  495ވޭ.ާމީ

އެއްާނޫން.ާތަންތަނުގައިާމަސައްކަތްކުރަމުންާގެންދ ާމީހުންާދައްކ މުންާގެންދ ާވ ހަކަ.ާއެފަދަާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާ

ާސަުރކ ރަށްާ ާއެއީ ާޮއންނަނީ ާނޭޅިފައި ާިފޔަަވޅު ާޭދތެރޭގައި ާމީހުންނ  ާއަެނއްބައި ާެޓކްްސނެގި ާއަތުން ާމީހުން ބައެއް

ާައޅުަގނޑުމެްނާާލޯޔަލް ާމަސައްކަތް ާބިުލގެ ާއެ ާގެނެސް ާެއކުލަވ  ާބިލެއް ާއުޞޫލުން ާމި ާއެހެންވީމަ، ވ ތީެވ.

ާދައުލަުތގެާ ާއަދި ާަސރުކ ރ އި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަންފީުޛވުމުްނ ާސިފަިއގައި ާޤ ނޫނެއްެގ ނިންމުމަށްފަހުގައި

 500ފައިސ ާދައުލަުތގެާމ ލިއްަޔތައްާވަންނ ެނގޮތްާހަދ ނެ.ާފ ރަވެރިވ ާދ އިރ ތަކުންާމިކަްނކަންާބަލައިާރަނަގޅުގޮުތަގއިާމިާ

ާޓެކްްސާ ާކަންތައްތައް ާބަެއއް ާއަުޅވ ލި ާއަލި ާކުރީގަ ާވ ހަކަދެއްިކއިރުަގއި ާބިލ ބެހޭގޮތުން ާޓެކްސް ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާއަލި ާބިލުަގއި ާމި ާކަންތައްަތކަށް ާބައެއް ާޖެހޭނެ ާނިންމަން ާލެޭވއިުރގަިއ ާއެުކލަވ  ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާނެގުމ 

ާއިޙްލ ސްތެރިކަމ އެީކގަިއާ ާވަަރށް ާއަުޅަގނޑު ާެއކުލަވ ލ ފަިއވ ތީވެ ާމ އްދ ތައް ާއެ ާބިލުގައި ާމި ާނުވަތަ އަޅުވ ލ ަފއިވ ީތވެ

ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާސަރުކ ރަށް ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅި ާދިވެހިާބިލު ާގެންދިޔައިމު ާވ ހަކަަދއްަކމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެއއީ

ާ ާއެބަހުރި ާމިއަދު ާކޮޓަިރތައްބިޑްރ އްޖޭަގއި ާސަުރކ ރުން ާނަާކޮށްގެން ާމިވެނި ާހިންގ ނީ ާމި ާނުވަތަ ާކަންާގ   505ވަރަކަށް

ޑޮލަރަށްާކޮޓަިރ3222ާާެއއްާދީގެންާސަރުކ ުރންާކޮޓަރިތައްާނެގުމަށްފަހުގަިއާާޑޮލަުރގެާރޭޓުންާރޭޝިއ322ާޯނުވަތަާ

ޑޮލަަރއްާބެެޑއްާކަމުަގިއ2222ާާނީާވިްއކ ާތަންތަންާެވސް.ާއެތަންތަނުންވެސްާހަމަާދައްކ ާޓެްކސްގެާމިންަގޑުާއިންނަ

ާ ާވިްއޔ  2222ާާވަނީ 3222ާާޑޮލަރު. ާވިއްޔ  ާވަނީ ާބެޑެްއކަމުަގިއ ާޓެކްސްގ3222ާާެޑޮލަރައް ާޓޫރިޒަމް ާއަދި ޑޮލަރު.

ާ 03ާާގޮތުަގއި ާުނވަތަ ާކުރަމުނ2ާާްޑޮލަރު ާކަންކަން ާުއޞޫލުން ާމިދެންނެވި ާތެރޭަގއި ާަފއިސ ގެ ާމި ާަދއްކ . ޑޮލަރު

 510އިސ ާދަްއކަނީާބޭރުގެާބޭންކުތަކަށް.ާދެްއކުމުގެާސަބަބުންާމިރ އްޖޭަގއިާއެނބުރެންވ ާބޭރުާފައިސ ާގެންދ އިރުާގިނަާފަާ

ާމަނިޓަރީާ ާމޯލްޑިްވސް ާގެންދ އިރުގައި ާކުރަމުން ާމިކަން ާޤ ނޫނަކުން ާމިފަދަ ާއެދެން ނުޑ ާއަޅުގަ ާނ ދޭ. މިތަނަކަން

ރ އްޖެާއަށްާގެނެސްގެންާރ އްޖޭަގއިާހަރުލައްަވއިގެންާއޮތޯރިޓީާއ އިާއަދިާދިވެހިރ ްއޖޭގެާމ ލީާއިދ ރ ތަކުންާމިފައިސ ާ

ާހަަމާ ާކުރިމަތިވ ނެ. ާއުނދަޫގތައް ާހެދުމ  ާމަކަރު ާޓެކްްސގައި ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާހަދަން. ާގޮެތއް ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ
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ާހޮލިޑޭއެ ާޓެކްސް ާފަރ ތްތަކަށް ާއިންވެސްކުރ  ާގެންދ ނަމަ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާނެގުމަށް ާޓެްކސް ްއވެްސާއެއ އެީކގައި

ާއެހެންވެސްާ ާއަދި ާބިނ ކޮށްފަ ާރިސޯޓް ާއަދި ާދައްކ ފަ ާލ ރި ާކުރިއަށް ާމިވ ގޮތަކީ ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ. ާދޭން  515ސަރުކ ރުން

ާވެސްާ ާބޭންކުތަކުން ާުހރި ާރ އްޭޖގައި ާލޯނުނަގައިގެން ާބޭންކުތަކުން ާބޮޑެތި ާވަނީވިްއޔ  ާކުރ ކަމަށް މަސައްކަތެއް

ާރިސޯޓު ާަނގަިއގެން ާލޯނު ާމީހުންނަށްާާކޮމ ޝަލްރޭޓުގައި ާވ ންބޭނުންވ  ާއޯނަރުންނަްށ ާރިސޯޓު ާނުވަތަ އޯނަރުންނަށް

ާމިާ ާއިތުރަކަށް ާނޫނިއްޔ  ާއަތަށް ާބައެއްގެ ާހުރި ާއަދި ާހަނިވެފަ. ާއޮންނަނީ ާމި ާފުރުޞަތުތައް މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ާ ާކަްނކަން ާނަަގއިގެން ާފައިސ  ާކުިރއަށް ާނެތްމެ.ާއެހެންވީމަ ާުނވެސް ާފުރުޞަތެއް ާވެސްާފުޅ ވެގެންދ ނެ ާއުޞޫލު ކުރ 

ާޯބާ ާތެރެއަށް ާޓޫރިޒަމްގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާއެބަޖެހޭ.ާމިއަދު ާގެންުގޅެން ާތެރޭގައި ނެޑްއގެ ާމިންގަ ާހަމަ ާކަހަލަ ާވެސް  520ކޮންމެ

ާބެންކަކުންާ ާނޫނީ ާމީހަކަށް ާހުރި ާލ ރި ާނެތް. ާފުރުޞަތެއް ާމީހަކަށް ާނިކަމެތި ާއ ަދއިގެ ާއެްއވެސް ދިއްކޮށްލެވޭނެ

އްާނެތް.ާއެހެންވީމަާޓޫރިޒަްމެގާވިޔަފ ރިާއަށްާެޓކްސްާނެގުމ ާއަދިާޓޫރިޒަމްާވިޔަފ ރިާގެރެންޓީެއއްެވސްާދޭނެާއުޞޫލެާ

ާރަށްތަެކއްާ ާގިނަ ާހުރި ާރ އްޭޖގައި ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާވަީނވިްއޔ  ާގެންދ ކަމަށް ާއިުތރަށް ާފުޅ ކޮްށގެން ސަރުކ ރުން

ާދޫކޮ ާަބޔަކަން ާމަސަްއކަތްކުރަންތިބި ާއެ ާދ އިރ އެްއގަިއ ާފުޅ  ާހެދުމުންާވީހ ވެސް ާގޮތެްއ ާކުރެވޭނެ ާމިކަްނ ށްލަިއގެން

ާތަޢ ރަފްވެގެންދ ނެއޭ.ާ ާޓޫރިަޒމް ާމިރ އްޖޭަގއި ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާމި ާނުދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ  525ނޫނިއްޔ 

ާފަހަރަކުާ ާދޮށިއަޅަިއގެން ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމަސްވެރިކަމޭ ާދޮށީގެ ާހަމަ ާއިނގޭތޯ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ާޔޫރަޕްެގާމަހެ ާއަދި ާގެންދަނީ. ާކުރަމުން ާމިކަން ާދީ ާިއރުޝ ދު ާއަްނގ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުމަށް ާމަހެއް ާފަހަރަކު އް

ާޤައުމުތަކަކުންާ ާއޮތް ާކިޔ ފައި ާނަމެއް ާބޮޑު ާއެހެންވެސް ާނޫނީ ާޤައުމުތަކުން ާއީޔޫގެ ާއެހެންވެސް ާނޫނީ ޤައުމުތަކުން

ާދޮ ާމަހުށް ާދޮށީގެ ާއެަބޮއތޭ ާމުޢ ހަދ އެއްގައި ާނުދެއޭާނިންމ  ާކަމަކު ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާނޫނިއްޔ  ާމަހުން ާބ ނ  ށީގައި

ާަބއިތިއްބ ަފާ ާގޮުތގައި ާޤައިީދންގެ ާރ އްޖޭަގއި ާމަސްވެރިން ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާބުނެ ާމިހެން ާނުދޭ. ާކަމަކު ާެވސް  530ކ ކަށް

ާޤައުމ022ާު ާއެހެން ާދުނިޭޔގެ ާކޮްށގެން ާމަްސވެިރކަށް ާއަޅަިއގެން ާދ  ާދޫކޮށްަލިއގެން ާބޭރު ާމިތަނުންާމޭުލގެ ތަކުން

ާއަްށާ ާސިުކނޑި ާއެްއޗެްއ ާވަކި ާހަމަ ާތިބެނީ ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާގެންދ އިުރ ާމަސްނަަގއިގެން ާޓަނުން މިލިއަނުން

ާމުޒ ހަރ ާ ާކުރިމަތިކޮށްގެން ާހަމަ ާސަރުކ ރ  ާމަްސެވރިންނަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޮގވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ޖަހައިދީފަ.

ބޭނުންވ ާވަކިާސަަރހައްދަކުންާދ ާއެޅުުމގެާފުުރޞަތުާވެސްާހަމަާހޯދ ށެވެ.ާކޮށްގެންނަމަވެސްާިމއަދުާައޅުަގނޑުމެންާ

ާ ާއޮންނަނީ ާމި ާެއނގިފައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަލ އިރު ާއުމުރަށް ާމަހުގެ ާނަގ ށޭ.ާއެއީ ާވެސް ާމަސް ާއެ  3ާ535ހޯދައިގެން

ކޮޅަްށާދުވެފަާހުވަނދުާއަތޮޅުންާއަހަރެންާހ ާދުވަހުާއެާއެއްޗެިހާދުނިޔޭގައިާުއޅޭާކަމަށް.ާއެހެންވީމަާއެްއކޮޅުންާއަނެއްާ

ާކުރީަގއިާދ ާ ާއަށްާދިޔުމުގެ ާޮކންމެހެންާހއ.ާއ އިާހަމައަށްާގޮސްާމަސްާމަރުެވގެންާައޑި ނިކުމެގެންާދ ގޮަތއްާގޮސް

ާއުޅެނީ.ާ ާމި ާނޫން ާމަދުެވެގނެއް ާމަސް ާރަނގަޅު. ާވިޔަފ ރިކުެރވިއްިޖްއޔ  ާއޭގެ ާއަތުލަިއެގން ާެއވެސް އަޅަިއގެން

ާވިޔަފ ީރގަިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލެތްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަަކާދައްކ  ާމަހުގެ އެަބާއިނޭގާމީ

ާފ ހަގަކޮށްެލވެނީ.ާ ާމި ާމިވ ހަކަ ާހަމަ ާބޭނުންވ ީތވެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނައްތ ލުމަށް ާހުރަސްތައް ާހުރި ާދިޔުމަށްޓަަކއި  540ކުރިއަށް
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ާއަ ާއިންޖީނު ާދޯނިފަހަރުތަކަށް ާބޮޑެތި ާމިހިރަ ާނެތްާރ އްޖޭަގއި ާމިއަދު ާެއމީހުންނަކަށް ާހުރީ ާބަހައްޓ ފައި ާއެ ޅ ފަ

ާހޭާ ާހަމަ ާމަސްވެރިންނަށް ާތިބި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާގޮވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާުކރެވޭނެ. ާމިކަން ާގޮެތއް އެްއވެސް

ާ ާގޮްސ ާނުކުމެގެން ާނަގ ގޮތަށ022ާާްވައްޓ ލ ަފއި ާވެސް ާމީހުން ާއެހެން ާއަޅައިގެން ާދ  ާގޮްއސަ ާބޭރަށް މޭލުގެ

ާދ އިރ ާމަސް ާޓޫރިޒަމްގެ ާއެހެންވީމަ، ާތިބޭފުޅުން. ާދެކޭށޭ ާއެޮގތަށް ާނޫނޭ. ާއެއް ާމައްސަލަ ާހަމަ ާވިްއކުމަކީ ނަގަިއގެން

 545ާއިންާޓެކްސްާނަަގިއގެންާޓޫރިޒަމްަގއިާތިބިާމީހުންނަށ އިާއަދިާޓޫރިޒަމްާމަސައްކަތްކުރ ާީމހުންނަން.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

 550ާހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ވ 

ާ

ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާތިބީ.ާ ާދައްކ ފައި ާބިރު ާވެސް ާމީހުންނަށް ާތިބި ާޓޫިރޒަމްަގއި ާތިބީ. ާހިފަހައްޓ ފައި ާެވސް ާމަްސވެރިން ާމިގޮތަށް އ ދެ،

ތްކަމަްށާނެގުމ ާމިކަހަލަާކަންަތއްތަްއާއައިމަާމިާއުޅެނީާކިހިނެތްާމިއަދުާމިާއެނގެނީާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއިތުބ ރުާނެ

 555އަހަުރ22ާާކަންާވެގެން.ާކޮށްފަާހުރިާމަސައްކަތްތަކ އިާނަގ ަފއިާހުރިާފައިސ ާއ އިާަދއުލަތުާމ ލިއްަޔތ ާމިލްކިއްޔ ތުާ

ާ ާއުޅެނީ. ާމި ާބަލ ފ ނެތީކަން ާއެކަން ާދެން ާދިަޔއިމަ ާހުްސކޮްށގެން ާަކއި ާެނގުމުެގާދުވަސްތެރޭަގއި ާޓެކްސް ެއހެންވީމަ

ާވެްސާ ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިޔަްސ ާކަމުަގއި ާގެނަިއ ާކޮްށގެން ާބައްޓަން ާސަރުކ ރުްނ ާމިއަދު ޤ ނޫނެއް

ާމުިޅާ ާއެކަންޏެްއާނޫން. ާމީހުން ާބަިއވެރިވ  ާއެކަންކަުމގަިއ ާއ ިއ ާމ ލިއްޔަުތާކޮމިޓީ ާހަމަެއކަނި ާެއއީ ފ ރަވެރިވ ންޖެހޭ.

ާމިކަ ާވެސް ާދަންނަވ ނީާމަޖިލީހުން ނޑު ާބަލަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާމިކަން ާވެސް ާއިދ ރ ތަކުން ާޓެކްސްގެ ާބަލަންޖެހޭ.ާއަދި ން

ާމަސައްކަތްަތކަށްާ ާކުރަުމންގެންދ  ާސަރުކ ރުން ާެހދުމަށް ާގޮތްތަެކއް ާރަނގަޅު ާރައްޔިތުންނަްށ  560ދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާ ާއެކަން ާސަރުކ ރުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާތ އީދުކުރަމޭ. ާރަނަގޅަށް.ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަރަށް ާވެސް ކުރ ީނ

ާބިލަށްާ ާމި ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާއެހެންވީމަ، ާލިބިގެންދ ނެ. ާރައްޔިތުންނަށް ާފައިދ  ާެއކަމުަގިއ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާޕ ީޓއެްއެގާ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާފ ސްކޮށްދެްއވުމަކީ ާއަވަހަށް ާބިލު ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ބަހުސްކުރައްވ 

ާގްރޫ ާދަންނަވ ލީ.ާޕ ލިމެންޓްރީ ާެއވ ހަަކ ާވ ތީ ާއެދުމަކަްށ ާެވސް ނޑުެގ ާައޅުގަ ާަހއިސިްއޔަތުން ާމީހެއްގެ ާހުިރ ޕްަގއި

ާނައްތ ލުމަށް.ާ ާތެރެއިން ާމަޖިލިސް ާފިތުނަވެރިކަން ާމި ާއިދ ރީ ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  565ޝުކުރިއްޔ 

ާއެވ ހަކަާމަނިކުފ ނަށްާފ ހަގަޮކށްދޭންޖެހޭާވަރަށްާބޮޑަށް.ާ

ާ
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ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީފެ

ާދޭާ ާަތކެްއޗ  ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާފަތުުރވެރިކަމުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `ާޝުކުރިްއޔ 

ާކަމަށްޓަކަާ ާދެްއވި ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާިބލެއް ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާޚިދުމަތުން ާދޭ ާއަގުްނ،  570ިއާޚިދުމަތުގެ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދެއްވަމުން ާހުށަހަޅުއްވަިއ ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަސްލަމަށް ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކޮށްލ ނަްނ. ާކަންތައްތައް ާބައެްއ ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާވ ހަކަތަުކެގ ާދެއްކެވި މެންބަރު

އަހަރުާުދވަހުގެާތެޭރގަިއާމުޅިންާނެގުްނާހުއްޓ ލ ނެާކަހަލަާވ ހަކ2ާާަވ ތ ާޓެކްްސާމިާޤ ނޫނުާފ ސ3ާްނަގަމުންގެންދ ާ

ނަޑކަށްާ އެއްާއެާމަނިކުފ ނުާވިދ ުޅވި.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިާބިުލާފ ސްވުމަށްފަހުާހަމަާއެަވގުުތންާވަގުތަށްާގ ްތގަ

 575ޑޮލަުރ02ާާއިާމިހ ރުާނަގަމުންާގެންދ ާޑޮލަރުގެާބަދަލުގ2ާާައެާތިންާމަސްދުވަހުގެާތެރޭގަިއާއެވިދ ުޅވ ާބެޑްާޓެކްސްާ

ާ ާއެ ާޭއގ02ާާެކަންނޭނގެ. ާއަދި ާހުށަހަޅަން. ާއަުޅަގނޑު ާހިމަނައިދެްއވުމަށް ާބިލުަގއި ާމި ާހުއްޓ ލެްއވުމަށް ޑޮލަުރ

ާ ާފ ސްވުމަށްފަހު ާބިލު ާމި ާދޭތެރޭގައި.2ާާއިތުރުން ާނެގުމ  ާޓެކްސް ާއެ ާއޮތީ ާމި ާކަމަށް މަސްދުވަހުެގ2ާާމަސްދުވަސް

ާލި ާއަހަރުާމުހުލަތެއް ާެއއް ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާެއވެސް ާބަދަލުަގއި ާއޭގެ ާއޮތީ. ާމި ާބިލު ާމި ާމިހ ރު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ބޭ

ދުވަހުގެާމުއްދަތެއްާދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާބިލުާހުށަހަޅުްއވ ާދެްއވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާވ ހަކަތަެކއް ާޒ ުތގެ ާއުފ ވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިްނާާމެންބަރު ާފައިދ  ާަފތުރުވެރިކަމުެގ ާތެޭރގައި ާޭއގެ ާވިދ ުޅވި.  580ވެްސ

%ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާޓެކުހުްނ ާނެޭގ ާތަކެތިން ާިވއްކ  ާޚިދުމަތ  ާދޭ ާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަަކއ2.5ާާިލިބޭ، ިތމ ވެށި

ާ ާޝުކުުރާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެަކމަށްޓަކައި ާވިދ ޅުވި. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާވ ހަކަ ނޑަކީާޚަރަދުކުރެވޭނެ އަޅުގަ

ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން.ާ ނުޑ ާައުޅގަ ާެވސް ާެއކަން ާވ ީތ ާމީަހކަށް ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ހެއް ާޒ ުތގެ ާމި ާވެްސ ާބަޖެޓަށް މިއީ

ާރައީްސ،ާ ާމިކަމ އިމެދުާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮީތާޙަޤީޤަތުގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާިމާބިލު ާސަރުކ ރުން ާހިތަށްއަރ  ައޅުަގނޑު

 585މިާއިންޑަސްޓްރީެގާމިާސިނ ޢަތުގައިާހިމެނޭާއެންމެހައިާބޭފުޅުންނ އިާވ ހަކަފުުޅާާވިސްނަންވީާވަރަށްާވިސްނަިއާނޫނީ

ާމަޓީގެާ ާލިބޭ ާއެބަ ާޚަބަރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ ާއުފެދޭ. ާއެބަ ާުސވ ލު ާހިތުގައި ާައޅުަގނޑު ދައްކަވ ަފއިތޯ،

ާކަންތައް ާބައެއް ާދ އިރ ެގ ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާފަހަރަށް ާފަހަރު ާބައެއް ާއެހެނިހެންާފަރ ތުން ާމިނިސްޓްރީންނ އި ަތކުަގއި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާައޑުއަހަން. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާނުލިބޭ ާއެއްބ ރުލުން ާދޭންޖެހޭ ާއަށް ާމަޓީ ފަރ ތްތަކުން

ާބޭފުޅުންނ ިއާ ާދ އިރ ގެ ާމި ާކަމުން ާމި ާއޮތްއިރު ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލު ާމި ާއަރ . ާއެބަ ާހިަތށް ާވެސް ާސުވ ލު ާމި ހަމަ

ާހަމައެކަނިާާމަޝްވަރ  ާބަލަންޖެހޭނީކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއޮތީ. ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބިލު ާިމ  590ކުރަްއވ ފައިބ އޭ

ާޙަޤީޤަތުަގއިާ ާނޫން. ާނެގުމެއް ާގޮްތގޮތުން ާއެހެން ާޓެކުހުްނނ އި ާފައިދ  ާބޮޑެތި ާއެންމެހައި ާލިބޭ ފަތުރުވެރިކަމުން

ާސިނ  ާމި ާލިބޭނީ ާފައިދ  ާބޮޑު ާފައިދ  ނުޑާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިހެން ާކުރިއަުރވަިއގެން. ާތަރައްޤީކޮށް ޢަތު

ާއެބައޮތްާ ާބިލުގައި ާމި ާނެުގމަށް ާޓެްކސް ާއައިލެންޑުން ާޕިކްނިކް ާވެސް ާމިހ ރު ާފެނޭ ާެއބަ ނޑަށް ާއަޅުގަ މިދަންނަވަނީ

ނުޑމެންނަށްާއެާގަވ އިދުަތއްާޕިްކނިކްާއައިލެ ާއައިލެންަޑކީާމިހ ރުާއަޅުގަ ންޑްާހިންގުމ އިާހުށަހަޅ ފައި.ާއ ދެ،ާޕިކްނިކް
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ާހިންގެންާ ާރަށްތައް ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާއެްއވެްސގޮތަކަށް ާގޮތުން ާބުނ  ާޤ ނޫނު ާނޫނީ ާގަވ އިުދ ާފަތުރުވެރިކަމުގެ  595ބެހޭ

ާކުިލާ ާރަށްތަުކގެ ާމި ާދުވަހު ާއިހަކަށް ާދ ދި ާއަނެްއކ  ާސަރުކ ުރން ާޮއއްވ  ާމިކަން ާމިެހން ާނޫން. ާރަށްތަެކއް އޮތް

ާމިހާ  ާރަށްރަށް ާމި ާބޮޑުކޮށްފި. ާގ ތްަގނޑަަކށް ާަބެއއް ާވެސް ާއޮތްކަމަށ02ާާްރު ާދޫކޮށްފައި ާިމގޮަތށް ާރަށް ވަރަކަށް

ާއިްނާ ާދ އިރ  ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާއަިދވެސް ާރަށެއް ާެއްއވެސް ާމީގެތެރެއިން ާއޮތްއިރު ާލިބޭ. ާއެބަ ާޙަބަރު އަޅުަގނޑަށް

ގަމުންާއެބަާގެންދޭ.ާމިވެސްާގަވ އިދ ިއާމިއޮތީާބޭނުންާނުކުރެވިފައި.ާބައެއްާމީސްމީހުންާސިއްރުންާމީގެާރަށްރަށްާހިން

ާކިހިނެއްތޯާ ނޑުމެން ާކަންތަެކއްާނުކުެރވޭނޭ.ާއަުޅގަ ާމިގޮތަކަށް ާބޭފުޅުންނަކަށް ާހުރިހ  ާދަންަނވ ނީ  600ޚިލ ފަށް.ާއަޅުަގނޑު

ާމިކަ ާނިންދަވ ނީ. ާމީުހން ާރަށްރަށުަގއި ާއެ ާބަހަްއޓައިގެން ާބޯޓުތަެކއް ާސަފ ރީ ާބަިއވަރު ާކައިީރގަިއ ާރަށްރަށުގެ މެއްާއެ

ާޓެކްްސާ ާއައިލެންޑްތަކުން ާޕިކްނިްކ ާގޮވ ލަްނ، ާސަރުކ ރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާޓެކްސްގެާ ާމި ާހަމަ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް ާކަހަލަ ާހިންގޭ ާއައިލެންޑްަތއް ާޕިްކނިކް ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ނަގ 

ގެނަސްދެއްވ ށޭ!ާރ އްޖޭގެާއެހެންާރިސޯޓްތައްާެވސްާއެާހިންގ ާފަދައިންާެއާޤ ނޫނުާގެންނެވިާފަދައިންާމިާމަޖިލީހަށްާ

ާމަގުފަހިކޮށްދީފަިއާ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާގެނަސްދެއްވ ަފއި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާކަހަލަ ާހިންގޭނެ ާވެސް  605ރަށްރަށް

ާއަ ާނުވ ނެކަމަށް ާއުޅެގެން ާނަގަްނ ާޓެކްސް ާއައިލެންޑް ާޕިކްނިްކ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާނޫނީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާދުވަހު ާއިހަކަށް ާދ ދި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ ާފ ހަަގޮކށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ މިގޮތަށް

ާދ ިދާ ާހަމަ ާރ އްޖެތެރެއަށް ާނޫން. ާެއއް ާމ ލޭގަ ާލިބުނީ. ާމި ާހުއްަދ ާމި ާހިންގަން ާހައުްސތައް ާެގސްޓް ރ އްޖެތެރޭގަިއ

ާއެކަ ާނަގަންާއިހަކަށްދުވަހު. ާޓެކްސް ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާއިން ާހައުސް ާގެްސޓް ާއެބައޮތް ާބިލުގައި ާމި ާމިހ ރު މަކު

ާމިާ ާއެމީހުންނަށް ާކޮށްގެން ާޚަރަދު ާފައިސ ކޮޅު ާމަދު ާއެ ާހިންގ  ާހަުއސްތައް ާގެސްޓް ާރ އްޖެތެރޭގެ ާކިހިނެއްތޯ  610ޖެހޭނޭ.

ާ ާއެމީހުންގެ ާއުޅެނިކޮްށ ާނުވަދެިވގެން ާރަނގަަޅށް ާއަށް ނޑުމެްނާއިންޑަސްޓްރީ ާއަުޅގަ ާނަގަން ާޓެކްްސ އަތުން

ާބިލުާ ާމި ާއެމީހުން ނޑުެމންނަށް ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނދަޖެހޭނެ ާހަމަ ާއެމީހުން ދިމ ކޮށްފިއްޔ 

ާބިލުާ ާމި ާމަދުވެގެްނ ާއެންމެ ާދޭންޖެހޭ. ާއެބަ ާމުއްދަތެއް ާކޮންމެވެސްކަހަަލ ާއެމީހުންނަށް ާއިސްތިސްނ ކުރަން. އެބަޖެހޭ

ާފ ސް ާޭއގެފަހުަގިއ5ާާވ ތ  ާނޭވ ލުމަށް. ާހަމަ ާއެމީހުން ާލިބެންޖެހޭ ާއެަބ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެމީހުންނަށް އަހަރު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާަޤބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާނަގަން ާޓެކްސް ާމި ާހައުްސތަކުން ާގެސްޓް  615ރ އްޖެތެރޭގެ

ާދަންނަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީގައި ާދ  ާބިލު ާމި ާވެސް ާބިުލާމިވ ހަކަ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާބޭނުންވޭ. ވ ލަން

ާއެހެނިހެންާ ާއިތުރުން ާކަންތައްތަކުގެ ާހިމެނޭ ާމި ާބިލުގައި ާމި ާވިދ ޅުވި، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާކަންތައްތަކަ ާއެހެނިހެން ާކޮބައިތޯ ާބޭނުންވޭ ާކޮށްލަން ާސުވ ުލ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެގޭނެއޭ. ާޓެްކސް ާވެސް ކީ.ާކަންތައްތަކުން

ާގޮތެއްހެން.ާ ާކަމުދ  ާމ  ާހިެއއްުނވޭ ާއަުޅަގނޑަކަށް ާއެއީ ާއޮތުމުން ާބުނެފައި ާކަންތައްތަކޭ ާއެހެނިހެން ޤ ނޫނެއްގައި

ާޓްެރވަލްާ ާސްކޫލްތަކުންނ އި، ާޑަިއވް ާރިސޯޓުންނ އި، ާއެބަޮއޭވ ާމީގައި ާއެނގެންޖެހޭނެ ާހުންނަން ނަޑއެިޅގެން  620ކަ

ާއައިލެންޑްތަކުން ާޕިކްނިްކ ާެއާއެޖެންޓުތަކުންނ އި، ާސްޕެސިފިކްކޮށް ާަވރަށް ާއެ ާަގވ އިދުން ާމިހެންގޮސް ނ ިއ،
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާނެތްކަން ާބުނެފައި ާއެހެން ާޚިދުމަތެއް. ާވަިކ ާނެގޭެނ ާޓެކްސް ބުނެވެންޖެހޭނެ

ާޢިއްޒަ ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ާސ ފުކޮށްލަން ާައޅުަގނުޑ ާވެސް ާކޮބައިތޯ ާޚިދުމަތްތަކަކީ ާއެހެނިހެން ާރައީސް،ާއެބުނ  ތްތެރި

ާވެސްާ ާއެޖެންޓްތަކުން ާޓްެރަވލް ާބުނޭ ާއެބަ ާީމގަިއ ާބޭނުްނވޭ، ާދަންނަވ ލަން ާއަދި ާކުިރން ާނިންމ ލުމުގެ އަޅުަގނުޑ

ާމަސައްކަތްާ ާފުޅ ކުރުމަށް ާވިޔަފ ރި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިދަންނަވަނީ ާއަބަދުވެސް ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނެގޭނެޭއ.  625ޓެކްސް

ާއިނދަޖައްސ ނުލަމ ތޯ ާމީހުން ާއަށްާކުރ  ާރ އްޖެ ާމި ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާއެޖެންޓުންނަކީ ާޓްެރަވލް ާޙަޤީޤަތުގައި އޭ.

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތުން ާކުރ  ާއެ ާއެމީހުން ާަބއެއް. ާކުރ  ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބުރަ ާވަރަށް ާގެަނއުމަށް ގެސްޓް

ާދެއްތޯ ާހީނަރުކަން ާލިބޭނީ ާމަސައްކަތަށް ާއެމީހުންގެ ާދިމ ކޮށްފިއްޔ  ާނަގަން ާމަސައްކަތް.ާޓެކްސް ާހުއްޓ ލ ނެ .ާއެމީހުން

އެހެންވެއްެޖއްޔ ާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާމިާރ އްޖެާއަންނަާގެސްޓުންާމަދުވ ނެ.ާމިާފުރަތަމަާމިާފަށ ާދައުރުގައިާމިާފަށާ 

ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާ ާކޮންމެވެސްވަަރކަށް. ާހުއްޓ ލަން ާއެބަޖެހޭ ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  630މަރުޙަލ ގައި

ާރ އްެޖާފަދައި ާބަޔަކީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމަންފ ގެ ާއ އި ާނަފ  ާލިބޭ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިން ާދ ިއރ  ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ން

%ާ ާމީހުންގެ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާރިޯޒޓުތަކުަގއި ާދައްކ ގޮތުން ާބައެއް.ާހިސ ބުތައް ާދ  ާބޭރުެވގެން ާމިހ ރ52ާާުއިން ެއއީ

ާޖެ ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދު ާ%ވެސް ާމީހުންނަކީ ާހަމ52ާަހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، .

އ އިާހަމައަށްާބޭރުމީހުންާމަސައްކަތްާކުރޭ.32ާާފ ހަގަކޮށްލަންާހުރިހ ާރިޒޯޓެއްާވެސްާނަންބަރުާވަނީާމައްޗަށްގޮއްސަާ

 635މަެއއ ެއކުަގއިާމީގެާމ ނަާައކީާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮުޑާފައިދ ާއެއްާމިާދަނީާރ އްޖެާއިންާޭބރަށޭ.ާއަދިާހަ

ނުޑާ ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާބޭރަށް. ާދޭ ާއެބަ ާބަެއއް ާއެތައް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާއޭތިމީތިން ާއެތެެރކުރ  އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންެގާ ޖުމްލަާގޮތެއްގައިާދަންނަވ ލަްނާމިާއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާފުރަތަމަާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްާކޮށްދެއްވ ށޭާއަުޅގަ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށްާތެރޭގަިއ ާބައްޓަންކޮށްގެްނ ާމީތި ާގޮަތކަށް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާހިފަހައްޓަން. ާފައިސ  ާލިބޭ ާމި ނަށް

ާރަނގަުޅވ ނެހެން.ާ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަްށ ާއުޅުނީމަ ާނަގަން ާޓެްކސް ާފަހުަގއި ާއޭގެ ާދެން ާކޮށްެދއްވ ަފއި މަސައްކަތް

 640ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާދުާރިޔ ޟްދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަ

ާޚިދުމަތުގެާ ާތަކެއްޗ އި،ާދޭ ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާދޭ ާިޚދުމަތް ާޓޫިރސްޓް ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `.ާޝުކުިރއްޔ 

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުްއވިކަަމށްޓަކައި ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާބިެލއް ާެނގުމުެގ ާޓެކްސް އަގުން

ާދަ ާޝުކުރު ާެއއީާބޮޑަށް ާއަކީ ާވ ހަކަ ާނަގ  ާޓެކްސް ާޚިދުމަތްތަކުން ާޓޫިރޒަމް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  645ންނަވަން.

އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާކުރިްއސުރެާައޑުއަހަމުންާައއިާވ ހަަކތަކެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ހިސ ބަށްާ

ާހަނދ ނުގައި ާއެބަ ާނެތްކަން ާފެނިފައި ާކަމެއް ާމިފަދަ ާބަޖެޓްާާއަިއއިރުަގއި ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ.

ާމިނިސްޓަރުާ ާފިނޭންސް ާހުްނނަ ާއެއިރެްއގައި ާހުށަހަޅަމުން ާބަޖެޓް ާނުވަތަ ާއިްއވަމުން ާރިޕޯޓް ާބަޖެޓް ހުށަހަޅ އިރު
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ާއެންމެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާޤ ިއމު ާއެްއ ާޑިމޮކްރަސީ ާބިނ ކުރުމަްށޓަކައި ާޤައުމު ާތަަރއްީޤއަށްޓަަކއި ާޤައުުމގެ ާވިދ ޅުވ ެނ،

ާ ާދިގު ާފ އިތުވެގެްނގޮސް ާއަހަރެއް ާފަހު ާއަހަރަަކށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެގުމޭ. ާޓެކްސް ާކަމަކީ  650އަހަރ22ާާުމުހިންމު

ާބޭންކުތަކުންނ ިއާ ާހުރި ާދަރ ،ާރ އްޭޖަގއި ާީވާޤައުމު ާުނވޭ.ާނަތީޖ ައކަށް ާދިޔައިުރާވެްސާޓެްކސްާނެގިފަެއއް ނިމިގެން

ާމ  ާބޭންކުތަކުން ާމ ލީ ާއެހެން ާދުނިޔޭެގ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާއަދި ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއަދު ާަނގ  ާފައިސ  ާއިދ ރ ތަކުްނ ލީ

ާދަރ ،ާ ާޤައުމު ާއެޅިަފިއ322ާާޙ ލަތަކަށް ާބޮުލގަިއ ާރަްއޔިތުންގެ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާމިއަދު ާދަރަންޏެއް ާޑޮލަުރގެ މިލިއަން

ާދ އިރުގަާ ާތަޢ ރުފުެވ،ާޓެކްސްާނެގެމުން ާބިލެއް ާަރއީްސ،ާމިފަދަ ާޓޫިރޒަމަށްާއޮތްކަން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާރ އްޖޭގެ ާމި އި

ާއޮންނަން.ާ ާއެބަޖެހޭ ާގޮތްަތކެއް ާކުެރވޭނެ ާޙިމ ޔަތް ާއިްނވެސްަޓރުން ާނުވަަތ ާއޯނަރުން ާރިޒޯުޓ ާކުރަމުންދ   655އިންވެސްްޓ

ނޑުެމންާބަޖެޓުންާބަލައިލ އިރުގައިާއ މްދަނީާއެއްާލިބޭާބޮޑުާބަޔަކީާޓޫރިޒަމްގެާދ އިރ ާއިންާ އެހެންާމިދެންނެވީާއަޅުގަ

ާޖެހޭނެާާދައްކ  ާސަރުކ ރުްނާހަމަޖައްސައިދޭން ާގޮތެއް ާހުރިހ  ާކުރެޭވނެ ާޙިމ ޔަތް ާބަޔަކު ާވ ީތ،ާއެފަދަ ާކަމަށް ފައިސ 

ާމިާ ާއ ދޭްސކޮށްގެން ާބޭްނކުތަކުން ާއެިކއެކި ާބޭރުގެ ާބޭންކުަތުކންނ އި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުަރނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާމަސަ ާބުރަ ާރަށްތަްއާބިނ ކޮށް،ާވަރަށް ާބަޔަީކާރ އްޖޭގެ ާޮބޑު ާފައިސ ގެ ާދައްކަމުްނދ  ާދައުލަތަށް ާކޮްށާމިއަދު ްއކަތެއް

ނުޑާ  660އެބައިމީހުންގެާބުރަާމަސައްކަުތންާދައްކ ާފައިސ ާއެއްާކަމަށްާވ ތީާއެކަންާކުރަންާމަޖުބޫރުވ ކަންާމިއަދުާއަުޅގަ

ާފަދައިން ާމެންބަރަކުާވެސްާވިދ ޅުވި ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮވ ލަން.ާއ ެދ،ާއެހެން އަހަރަކުންާރިޔ ސ5ާާީޮކންމެާާސަރުކ ރަށް

ާޓެކްސްާ ާހޮވުމަށްޓަކައި ާވެރިަޔުކ ާަވކި ާނުވަތަ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއިންތިޚ ބެއް ާއެ ާދިމ ކޮށް އިންތިޚ ބ އި

ނުސީދ ގޮތެްއގަިއާދެމުންދިޔަަކންާއެީއާފ ޅުަގއިާއެނގެްނާޮއތްާކަމެއް.ާިޢއްޒަތްތެިރާރަީއސް،ާޕ ޓީާިނޒ މެއްާައއިސް،ާ

ާޚިޔ ލުފ ޅު ާކުރުމުެގާާމިއަދު ާއިޙުތިޖ ޖު ާމިނިވަންަކމ އި، ާއެއްެވއުޅުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާލިބި، ާމިނިވަންކަން ކުރުމުގެ

ާދ ކަްނާ ާވަމުން ާމިކަންކަން ާނުކުމެ، ާރަްއޔިތުން ާފ ުޑކިޔ ނެ ާމިކަންކަމަށް ާލިބިފަިއވ އިުރގަިއ ާމިއަދު  665މިނިވަންކަން

ާހުށަ ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާޤަބޫުލކުރަން. ާއުފަލ އެކު ާފަދައިްނާއަޅުަގނޑު ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ހަޅުއްވަމުން

ާ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާއ ދެ،22ާާދައުލަތަށް ާވަންނަކަނ52ާާްޕޮއިންޓް ާއެއް ާއ މްދަނީ ާއިތުުރ ާދައުލަތަށް ާގ ތަށް މިލިައނ އި

ތުންާވެސްާއެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގގެންާހިނގައްޖެ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގައިާވ ގޮތުންާއިތުރަށްާތަޢ ރުފުާކުރެވޭާޚިދުމަ

ާވަރަށްާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާރަްއޔިތުންނަށްޓަަކއި ާރ އްޖޭގެ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާނެގޭނެ. ޓެކްސް

ާރައްޔިތުްނގެާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާޖެހޭނެ. ާބަލަން ާައޅުަގނޑުމެން ާކަމެއްކަމަށް ާވެއްޖެ ާކުރަން  670މުހިންމުކޮށް

ާ ާލިބޭ ާމަދުންނަމަވެސް ާފަރ ތުން ާިރޒޯޓްތަުކގައި ާޓޫރިސްޓް ާއެއް ާނުވަަތ3222ާާޝަކުވ  ާނުގަވ އިދުން ާެއނދު ެއއްހ 

ާމިއަދުާ ާދ ކަން. ާނިންދަވަމުން ާޓޫރިސްޓުން ާއެތ ނަގއި ާނުސީދ ގޮތަކުން ާނަމަވެސް ާއެހެންގޮތަކުން ކޮންމެވެސް

ްށާމިާޝަކުވ އަށްާނިމުމެއްާދ އިރުަގއިާމިކަންކަންާސަުރކ ރުންާމޮނިޓަރކޮށްާރަނގަޅަށްާބަލ ،ާމިކަމުގެާމިާވ ހަކަަތކަ

ނޑުާމިދަންނަވަނީީކ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއގެާޝަުކވ ާ އެބަާއަންނަންޖެހޭ.ާއެކަންާބަަޔކުާކުރ ާވ ހަކަާއެއްާނޫންާއަުޅގަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާއ ދެ،ާޢިއްަޒތްތެރި ާގެންނަންޖެހޭ. ާެއބަ ާނިމުމެއް ާއެެހންވީމ ،ާއެކަމަށް ާވ ަހކަ. ާކުރ   675ރައްޔިތުން
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ނުޑމެންގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތީާނެތިންާމިކަމު ގައިާމ ާދިގުކޮށްާވ ހަކަާދައްކ ކަށް.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާޙުްއޖަތެއްާގޮުތގައިާމ ާޮބޑުާބަަހނ ާއެއްާެދއްެކވުމުަގއިާމ ނަާއެއްާނެތޭ.ާިމކަމަކީާމިއަދުާ ާއަުޅގަ މިކަމުގައި

ާިދޔަތަ ާކަެމކޭ.ާމ ޒީވެ ާެވއްޖެ ާކުރަން ާބިނ ކުރުމުގަިއާޑިމޮކްރަީސގެާމިއަދަށް ާަޤއުމު ާމި ާނައްތ ލ ،ާމިއަދު ާހަނދ ން ން

ނޑުމެންާކުރިއަށްދިއުމުަގއިާދައުލަތަށްާމ ލިއްޔަތަށްާފައިސ ާބޭނުންވޭ.ާ މިާފިޔަވަޅުާމަތީގައިާހަލުވިާސްޕީޑްަގއިާއަުޅގަ

ާ ާނަގ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަުދ ާގޮތް ާކުރި ާކަން ާމ ޒީަގއި ާަދއްކ ، ާވ ހަކަތައް ާެއވ ހަކަަތއްާމ ޒީގެ ާމިތ ނގައި  680ތިަލޮކށް

ާޕޯޑިއަމްަގިއާ ާމި ާމިއަދު ާައޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާދެއްިކދ ނެ. ާއެވ ހަކަަތއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނަމަ ދައްކަންެވއްޖެ

ާނެތް.ާ ާވެސް ާޖެހިލުމެއް ާފިކުެރއް ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަ ާނުވަތަ ާދޭކަށް ާވޯޓު ާމިއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރުަގއި ވ ހަކަ

ާ ާއަޅުަގނުޑގެާއެއީ ާއެއް ާމަންފ  ާއެއް ާފައިދ  ާިމދެންނެވިގޮތަށް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވިސްނުމެއް ާމ ބޮުޑ ާމިކަމުަގއި މިއަދު

ާިވާ ާޤުރުބ ންތަެކއް ާމިަކމުގައި ާއިޝ ރ ްތކޮށްލީ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާކުީރގައި ާއެެހންނަމަވެސް، ާފަސޭހަ. ާއެވ ހަކަ ނެތީމަ

ާއޯނަރު ާރިޒޯޓު ާއިްނވެސްަޓރުންނ އި ާބިނ ކުރި ާބޮުޑާޓޫރިޒަމް ާއެންމެ ާދޭންވީ ާސަރުކ ަރކުން ާދައުލަތުން ާމިއަދު  685ންނަށް

ާއޮވެ،ާ ާމިތ  ާޤ ނޫނެއް ާއިންވެސްޓަރުން ާއެބަޖެހޭ. ާނަްއތ ލަން ާބިރުވެރިކަން ާއެބައިމީހުންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާދޭން ޙިމ ޔަތް

ާެއބަޖެހޭ. ާކުރަން ާމިކަން ާއެކަީށގެންވ ގޮުތަގއި ާއެންމެ ާލިބިގެން ާޙިމ ޔަތްކަން ާވ ހަަކާާއެބައިމީހުންނަށް ނޑުގެ އަޅުގަ

ާލިބޭާ ާރައްޔިތުންނަށް ާބިލުން ާމި ާފ ސްކޮށް، ާބިލު ާމި ާއަވަހަަކށް ާވެސް ާވީހ  ާހަމަ ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނިންމ ލަމުން

ާމަންފ ާލިބިދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ690 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާޢ ދަމް

ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާދޭާ`. ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ޫޓރިސްޓް

ާހުށަހެޅިގެންާ ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިތަނަށް، ާނެގުމަށް ާޓެކްސެއް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއަގުން ޚިދުމަތުގެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާއަދި ާތ އިދުކުރ  ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ މެންާދ އިރުަގއި

ާކުރިއަރަމުްނާ ާއިންަޑސްޓްރީތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިންޑަްސޓްރީތޯ. ާކިަތއް ާއޮތީ ާދިވެހިރ ްއޖޭގައި  695ވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ

ާއިންޑަސްޓްީރާ ާދެ ާބޮޑު ާއެްނމެ ާއޮތް ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާދެޭކގޮުތަގއި ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާއުސޫލަކުންތޯ. ާކޮން އަންނަނީ

އަހަރ3ާާުއ އިާޓޫިރޒަމްާިއންޑަސްޓްރީ.ާއެހެންވ އިރުަގއިާވެއިުތެވގެންދިޔަާާއަކީާފިޝިންގ،ާފިޝަރީޒްާިއންޑަސްޓްރީ

ދުވަހުގެާތެރޭަގއިާފިޝަރީޒްާއިންޑަސްޓްރީާމިއޮތީާހަމަާސުމެއްަގއި.ާމަސްވެރިންާއެތިބީާނުކައިާނުބޮއި.ާމަސްވެރިންާ

ާިމއަދުާނޭ ާއަްތމަތީގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޓޫރިޒަމްާއެތިބީާނުަކއިާނުބޮއި.ާއެހެްނވ އިރުަގއި ާިމއޮތީ ާފެްނވަރުަގއި ވ ެލވޭ

ާމިއީާ ާބަލައިލ އިރުަގއި ާަނގަން ާޓެކުހެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިންަޑސްޓްރީްނ ާޓޫިރޒަމް ާއެހެންވ އިުރަގއި  700އިންޑަސްޓްރީ.

ާދ އިުރގަިއާ ާނަގަމުން ާެޓްކސް ާޤައުމުތަކުން ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާބޮޑަށް. ާވަރަށް ާކަމެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާހުރޭ.ާޓެކްހެ ާވެސް ާަކންތައްތަކެއް ާކޮށްދޭ ާސަރުކ ރުން ާފަރ ތްތަކަށް ާެނގޭ ާޓެކްސް ާއެ ާނިންމ އިރުަގއި ާނަގަން އް
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ާނަގަންާ ާޓެކްހެއް ާއިންޑަސްްޓރީން ާޓޫރިޒަމް ާސަުރކ ރުން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހުރޭ. ާވެސް ޕޮސިބަލިޓީޒްތަކެއް

ާއަޅު ާމިއީ ާމިއޮތީ. ާކޮށްދެވިފައި ާކަމެއްޯތ ާކޮން ާރިޒޯޓްތޯާބަލައިލ އިުރގައި ާކިތައް ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ަގނޑުމެން

 705ނުހެދިާއޮތީ.ާކިތައްާރިޒޯޓުގެާއަޅަންޖެހޭާއެނދެއްތޯާނޭޅިާެއހެރީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެނދުާއިުތރުކުރަންާހުއްދަާނަގަިއގެންާ

ާ ާނުކުރެވި ާމިކަންތައްތައް ާނުލިބިގެން ާފައިސ  ާނުލިބިގެން ާލޯނެއް ާބޭންކަކުން ާކޮމ ޝަލް މިހުީރާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ކިހިނެއްެވގެންތޯ.ާއަނެއްކ ާެވސްާމިާއިންަޑސްޓްރީާކަތިލީމ ާއެންމެާރަނަގޅުވ ނެ.ާއޭރަްށާދެންާބ ކީާިދވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ާއަނގަާ ާމިދެންނެވީ ާބައިވެްސާހަމަޖެހިގެންދ ނެ.ާނުޖެހި. ާދިމ ކުރަމުންދ  ާއަނަގާއ ިއާއަތ އި ާމިހ ރު ާރައްޔިތުން ތިބި

ާއެހެ ާދިމ ނުވެދ ނެ. ާއަތ އި ާނޫންާއ އި ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިއޮތްގޮތުން ާޙ ލަތު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ންވީމ ،

ނަޑށްާއަދިާނުފެނުނަސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިކަންާ ނޑަކަށްާފެންނަާކަމެއްާނޫން.ާއަދިާއަުޅގަ  710މިއީކީ.ާއަުޅގަ

ރައީްސ،ާމިހ ރުާވެސްާދިވެހިރ އްޭޖގެާމިއޮތްާާފ ސްކުރަްއވައިިފއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާ ޓޫރިސްޓްާއިްނޑަސްޓްރީންާަވރަށްާބޮޑެތިާޓެްކސްާެނގެމުންާމިދަނީ.ާވަރަށްާަބއިވަުރާލ ިރ.ާއަިދވެސްާއަުޅގަ

ާސަރުކ ރުްނާ ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެކަަމކު ާކުރަން. ާތ އީުދ ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާޖެހޭ. ާވެްސ ާނެގެން ާމި ނަގަންޖެހޭ.

ާކޮށްެދވުނީ.ާާކޮން ާކަމެއްތޯއޭ ާކޮން ާދަމަހައްޓަން. ާއިްނަޑސްޓްރީ ާދެވުނީ ާކޯއްެޗއްތޯ ާކޮށްދެވުނީ. ކަމެއްތޯއޭ

ާމުދ ާ ާގަނެގެން، ާޑޮލަރު ާއަުގގައި ާބޮޑު ާނުލިބިގެން ާޑޮލަރު ާވިޔަފ ރިވެރިން ާކުރ  ާިވޔަފ ރި  715ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

އްޔިތުންނަށްާމީގެާދަތިކަންާމިއަންނަނީ.ާޑޮލަރެއްާނެތް.ާއެތެރެކޮށްގެންާޮބޑުާއަުގގަިއާމުދ ާވިއްކީމަާަހއްތަހ ާވެސްާރަ

ާެނގުމަކުންާ ާޓެކުހެއް ާހުްސެއކަނި ާރ އްޖެ ާވިސްނ ލ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތަކަށް ާމިބ ވަުތެގ ާއެހެންވީމ ، ނުލިބޭ.

ނޑަށްާހީަވނީާއެއީ ކީާހަމަޖެހޭކަމެްއާސަރުކ ރަށްާއ މްދަނީާއެއްާލިބޭތީއޭާކިޔ ފައިާއެކަންާެއގޮތަށްާނިންމ ލުމަކީާއަޅުގަ

ާޤައުމުެގާ ާބަދަލުތަކެއްތޯ. ާކޮންކަހަލަ ާއަންނ ނީ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާޤައުމަށް ާމުޅި ާވިސްަނންޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ނޫންހެން.

ާކޮންކަހަލަާ ާއަންނ ނީ ާދިރިއުޅުަމށް ާރައްޔިތުްނގެ ާޤަުއމުގެ ާބަދަލުތަކެއްތޯ. ާޮކންކަހަލަ ާއަންނ ނީ  720އިޤްތިޞ ދަށް

ާހައްތަ ާމިއީ ާމިާބަދަލުތަކެއްތޯ. ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކަންތައްތައް. ާވިްސނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ހ 

ާލ ަބާ ާއިންތިޚ ބުކުރަްއވ ފަިއ،ާދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހިަރއްޔިތުން ާވެސް ާމެންބަރުންނަކީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ތިއްބެވި

ކުރައްވ ަފއިާތިބިާބޭފުޅުން.ާއެހެންކަމަށްވަނީާިވއްޔ ާާއ އިާމަންފ ާއަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަށްޓަކައިާމިތަނަށްާއިންތިޚ ބު

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބޭފުޅެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާއެ ާހަމަ ާެވްސ ާބޭފުޅަީކ ާކޮންމެ މިއިން

 725ާއ ދެ....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާ ާފުރުޞ2ާައ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެރިާމިނިޓުގެ ާބޭުފޅުން،ާބައެއް ާހަމަވެއްޖެ.ާބައެއް ތު

ާނުކުރައްވ ީތާ ާއެކަން ާއޮންނަޮގތަށް ާމިހ ރު ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާނަންގަވ އިރު ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ މެންބަރުން
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ާއެހެ ާގެންދަވަނީ. ާވިދ ޅުވަމުްނ ާއެިކގޮތަށް ާއިޝ ރ ްތކުރަްއވައި ާެއކިކަހަލަ ާެއއީ ާދަިތވޭ. ާއެބަ  730ންވީމ ،ާރިޔ ސަތަށް

ާދަންަނވަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮށްެލއްވުަމށް ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާފަސޭހަވ ނެ ާރިޔ ސަތަށް ާެއ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ެގާ ާކެންދޫ ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާައޅުަގނޑު ާކުރެްއވުމަށް ާެއަކން ާގޮތަށް ާއޮތް ގަވ އިދުަގއި

ާޢަލީާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަޞްމީން

ާ

 735 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާލީކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަޞްމީންާޢަ

ާ ާސިޔ ސަތުތައް ާކަްނކަމުަގިއ ާއެކިއެކި ާއިޤްތިޞ ދީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ަޑއަޅ ާކަނޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންނިންމު ާއަޅުގަ ާނިންމ އިރު ާއިާންތައް ާއެބަޖެހޭ ާއޭގެާބަލަން ާސިނ ޢަތްތަކަށް ާއެކިެއކި ާހިމެނޭ ޤްތިޞ ދުަގއި

ާކުރުމަށްޓަކަިއާ ާތަރައްޤީ ާކުރިއަުރަވއި ާގޮެތްއގައި ާދެމެހެްއޓެނިވި ާސިނ ޢަތްތައް ާއެ ާއަސަރ ިއ ާކުރ ނެ ސަބަބުން

ާ ާމައްޗަށް. ާައސަރުެގ ާކުރ ނެ ާޓޫއެކަންކަމުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާދ އިރ އަުޅގަ ާާރިޒަމް ާއަދި ާޓޫއިްނ ާރިޒަްމގެާނުވަތަ

ާ ާމިހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމިހ ރު ާނެގުމުގައި ާޓެކްސް ާފަރ ތްތަކުން ާނެގުޚިދުމަތްދޭ ާޓެްކސް ާއުސޫލެްއެގާޚިދުމަތުގެ  740މަކީ

ނޑު ާއަުޅގަ ާާގޮތުން ާދޭތެރޭގައި ާކަމަކ  ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެކޭ. ާތ ޢީދުކުރ  ާނިންމ އިރުާވެސް ާގޮތެއް

ާމިހ ރު ާވިސްނަްނޖެހޭ ާއެބަ ާޓޫާއަޅުަގނޑުމެން ާދ އިރ ރިވެސް ާޓޫާޒަމްގެ ާއަދި ާފަރ ތްތަކަކީާއަކީ ާޚިދުމަތްދޭ ިރޒަމްެގ

ާ ާެނގޭ ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާރ އްޖޭަގއި ާޚިްއޞ ާއެންމެޓެކްްސގެ ާފަރ ތްާބޮޑު ާވަމުންދ  ާާއެއް ާޓޫރިޒަމްކަން.ާމިހ ރުވެސް

ާޓެކްސްާދ އިރ  ާއެިކގޮތްގޮތަށް ާޢ އިން ާބައެއް ާއަިދ ާެނގެމުންދޭ. ާޓެކްސްތަކުާތައް ާހުންނަ ާޮބޑުާާގައިންމުކޮށް ވެސް

ާ ާފަރ ތަކީ ާއުފުލ  ާިޑއުޓީގަާޓޫރިޒަމްބުރަދަނެއް ާއެނގޭ.ާއިމްޕޯރޓް ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާވަރަށްާދ އިރ ކަން  745ބޮުޑާާވެސް

ާ ާފަރ ތަކީ ާޓެކްސްގަާޓޫރިަޒމްޚިއްޞ ެއއްވ  ާނަގ  ާއަތުން ާފަސިންޖަރުން ާރ އްޖޭގައި ާބުރަދަނެއްާާދ އިރ . ާބޮޑު ވެސް

ާ ާފަރ ތަކީ ާާޓޫރިޒަމްޚިއްޞ ކުރ  ާމިނޫން ާއަދި ާދ އިރ ޓޫދ އިރ . ާާރިޒަމް ާޓެކްސްތައް ާޚ އްޞަ ާއެބަހުރި.ާއަށް ވެސް

ޓެކްސްާަނގ އިރުާވެސްާާވެސްާއަދިާއެނޫންާސިނ ޢަތަުކންާއަށްާދ އިރ ާޓޫރިޒަމްއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީާ

ާއަ ާކަމަކީ ާވިސްނަންޖެހޭ ާފުަރތަމަ ާއެންމެ ާިއސްކައަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެާދި ާކަމަކީ ންދޭންޖެހޭ

ާހުށަހެޅިފަާ ާމި ާބުރަދަންާއެނގުމޭ.ާމިއަދު ާޖުމްލަ ާޓެކްސްގެ ާއުފުލަންޖެހޭ ާޓެކްސަާއިންޑަސްޓްީރއަކަށް ާޚިދުމަތުގެާއިވ   750ކީ

ާޓެ ާބެޑް ާދެން ާނެގެމުންދޭ. ާޓެކްސް ާެބްޑ ާމިހ ރުވެސް ާކުަރއްވަންާކްސ ޓެކްސްއޭ. ާކަންަތއް ާދޭތެޭރގައި އި

ާމިބި ާގޮތް ާމަޖިލީހުގެާޤަސްދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމިހ ރު ާހ މަކޮށްދެްއަވއިފި. ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅުއްވި ލު

ާފައިދ  ާވިޔަފ ރީގެ ާއެަބއޮތް. ާބިލެއް ާފޮނުވިފައިވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދައުރުަގއި ާމިދިޔަ އިންާާކޮމިޓީއެްއަގއި

ވެްސާާއަށްާކުރ ނެ.ާއަދިާމިހ ރުާރީއިންަޑސްޓްާޓޫރިޒަމްބޮޑަްށާާވެސްާވަރަށްާޓެކްސްާނެގުުމގެާބިލެއް.ާޭއެގާއަސަރު

ާއަންނ ނެާޓޫރިޒަމް ާަބދަލުތަކެއް ާކަންތައްަތކަށް ާމިކަހަލަ ާރެންޓ ިއ ާލޭންޑް ާަދއްކަމުންދ   755ކަމުގެާއިްނޑ ސްޓްރީން

ާވަމުން ާދަނީ ާކޮަބއިތޯާއިޝ ރ ތްތައް ާއަސަރަކީ ާޓެކްސްތަކެްއެގާޖުމްލަ ާމިހުރިހ  ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވަން ާއަޅުަގނޑު .ާ
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ާއެބަ ާދެމެހެއްޓެނިވިާާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ާކޮށްފިއްޔ މު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެނޫންގޮތަކަށް ބަލަންޖެހޭ.

ނުޑާނގޮތެްއގައިާމިސިނ ޢަތުާކުރިއަްށާގެންގޮސްާތަރައްޤީާކުރުމަށްާކުރ ނެާއަސަރުތަކެއްާނޭ ގޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާފުރަތަމަ ާބޭނުާއެންމެ ާދަންނަވ ލަން ާެޓކްްސާވެސް ާއަގުން ާޚިދުމަތުގެ ާމި ާގޮތުން ާއުސޫެލއްގެ ނޑު ާއަުޅގަ ންވަނީ

ނަޑކަށްާތ އީެދއްާނުކުރެވޭާމިކަމ އިާގުިޅގެންާމިހ ރުާސަރުކަރުންާޓެކްސްގެާިނޒ މުންާ  760ނެގުމަށްާތ ޢީދުާކުރ އިރުާއަުޅގަ

ާދ އިރ ޓޫރިޒަމްއަދިާ ާނަގަންާޤަސްާގެ ާއެއިން ާވ ނަމަ ާޓެކްެސއް ާއިތުރު ާޓެކްސަާދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާޓޫިރޒަމަކ އި ށްާއަދި

ާ ާޖުމްލަ ާގޮުތގެ ާކުރައްވ ނެ ާަބްއޓަން ާކުރިމަުގގައި ާަކންތައްތައް ާޓެކްސްަތކުގެ ާއަސަރުކުރ  ގިާނނޭވިސްނުމެއް

އަށްާޖުމްލަކޮށްާމިހ ރުާާނިންމ ކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމުޅިާއިްނޑަސްްޓރީާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަމ އިާދޭތެޭރގަިއާވެްސާގޮެތއް

ާޓެްކސް ާާސަރުކ ރުގެ ާނެގުމުެގ ާހުރި ނޑުމެްނާވިސްނުން ާއަުޅގަ ާމަތިން ާގޮެތއްގެ ާއެނގޭނެ ާއަސަރު ާކުރ ނެ ގޮތުން

ނޑު  765ރިސްޓްާޚިދުމަތްދޭާތަންތަނުންާނަގާ ދަންނަވ ަލން.ާއަދިާހަމަާމިާޓޫާމިކަންާބައްޓަންާކުރަންޖެހޭނެާކަމުގައިާއަުޅގަ

މިާާޓެކްސްާދައްކަންާޖެހޭނެާގޮތަށްާފަރ ތްތަކަށްާބައެއްޓެކްސްގެާސަބަބުންާމިހ ރުާކުރިންާޓެކްސްާދައްކަންާނުޖެހޭާ

ާޓްރެވަލްާ ާއަދި ާފަރ ތްތަކ އި ާޚިދުމަތްދޭ ާއެއ ލައިްނގެ ާއޭގެތެޭރގަިއ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާކުރެވިފައިވ ަކން ާބައްޓަން ބިލު

ާގޮތުންާމިކަންކަމުގައިާމަްއސަލަާތައްއެޖެންސީ ާވެްސާމީއެއްާެނތްކަމުގައިާވެސްާާހިންގ ާފަރ ތްތަކަށް.ާއުސޫލެްއގެ ގެ

ާޓޫ ާނަތީޖ އަކަށްވ ނީ ާމި ާގޮެތްއަގއި ާމައިަގނޑު ާިރޒޯޓްތަކ އި ާފައިދ ޓޫރިޒަމްރިސްޓް ާފަރ ތްތަކުގެ ާޚިދުމަތްދޭ އަށްާާގެ

ާއަސަރުާންއޭގެ ާތަެކއް ާއެހެންވީމ ، ާގޮތެްއަގއިކޮށްެގންދ ނެ. ާދެމެހެއްޓެިނިވ ާއިންޑަސްޓްރީ  770މަްށާވުކުިރއެރުާމުޅި

ާައޅުަގނޑުެމންކަގޮތަނެޖ ގަލިބޭ ާހީނަރުވެާއޭގެާސަބަބުްނާޤައުމަށ އިާރައްޔިތުންނަށްާއެާނުކޮށްފިއްޔ ާާށް އިްނޑަްސޓްރީ

ާ ާހެޔޮ ާއެންމެ ާލިބެންޖެހޭ ާއ އި ނޑުާާަފއިދ މަންފ  ާމަިއގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާިމވ ހަަކ ާއެހެންވީމ ، ާނުދ ނެ. ލިބިގެެނއް

ާދައުރުަގއި ާމިދިޔަ ާބިލު ާެއއް ާމިހ ރު ާއަދި ާބޭުނންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާމިއޮީތާާގޮތެްއގަިއ ާފޮުނވ ފައި ކޮިމޓީއަކަށް

ާފައިދ ާއިވިޔަފ ރި ާއައު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާބިލު. ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާމިއަންނަނީާން ާއޮތްގޮތުން ގަވ އިުދ

ާ ާދަ ާއޮފް ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީހޯލް ާމަޖިލިސް ާމުޅި ާގޮުތގައިާހައުސް،ާނޫނީ ާާަމސައްކަތްކުރ ާއެއް  775ކަމަށްާގޮތަށް

ާގަވ އި ާަރއީސްާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަމޖިލީހުގެ ާއޮތީ. ނޑުާާދުަގއި ާއަުޅގަ ާކުރަްއވައިފި. ާއިޝ ރ ތް ާިމއަދު ވެސް

ާކޮމިޓީ ާކުރިން ާމީގެ ާވިސްނަންޖެހެއޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ާއޮތްާާދަންނަވަން ާފޮނުވ ފައި އަށް

ާބިަލކަށްވަްނޏ  ާއެވެްސާޓެކްްސގެ ާކިހިނެއްތޯ. ާދެންވ ނީ ާމިާބިލަށް ާއުސޫަލކުން ާއެއް ާބިލުތަާމި ާރިޢ ޔަތްާހުރިހ  ކަށް

ާ ާނުކުިރއްޔ މުން ާމަސައްކަތް ާކުރެިވގެން ާނަގ މި ާމި ާއިމްޕެކްޓް ާޖުމްލަ ާމިދަންނަވ  ާޓެކްސްތަާމުޅި ާއަދިާހުރިހ  ކ އި

ާބްރެކެޓް ާއިންޑަސްޓްރީާތަކަށ އިޓެކްސް ާމި ާއަންނަ ާސަބަބުން ާބަދަލުގެ ާމިއަންނަ ާސިނ ާރެްނޓްތަކަށް ާމި  780ޢަތަށްާއަށް

ާއިހު ނޑުމެްނނަކަށް ާއަުޅގަ ާބުރަދަން ާޖުމްލަ ާޓެކްސްެގ ާމިމަސައަކަްތާސ ސެާއުފުލަންޖެހޭ ާއަިދ ާނުކުެރވޭނެ. އް

ާޖ ގަ ާކުރެވޭނެ ާމަޝްވަރ  ާގެނެސް ާބޭފުޅުން ާކަމ ބެހޭ ާގެންދ އިރުވެްސ ާހޯދަންޖެހެއޭާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަ .ާވެސް

ާދ އި ާފުޅ  ާވަރަށް ާއ އި ާއިންަޑސްޓްރީ ާރ ޙަޤީޤަތުގައި ާހިމެނޭ ާއިންޑަސްޓްރީގައި ާމި ާފަރ ތްތަކުގެއެްއަގިއާމަޝްވަރ ކޮށް
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ާ ާކުިރއަށް ާމިމަސައްކަުތގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔ  ާހޯދަިއގެން ާމަޝްވަރ  ާޚިޔ ލ އި ާބުއްދިެވިރާދ  ާެއއީ ދިއުއުން

ާނުވ ނެ.ާއަުޅގަ ާނެއެގޮތަކަށް ާކުަރއްވ ަފިއާނޑު ާކަންތައްތައް ާބައެއްފަަހރަށް ާމީގެކުރިން ާޚ އްޞަކޮށްާދެން  785ހުންނަގޮތަށް

ާ ާމަސްވެިރކަމުން ާކުރަމުންދިޔަ ާމި ާިސޔ ސަތުއަޅުަގނޑުމެން ާބަދަުލވުމުގެ ާމަސްވެރިކަމަށް ަކނަޑއެޅުްއިވގޮތަްށާާލޭނު

ާ ާމަޝްވަރ އެއް ާއެްއެވސް ާފަރ ތްތަކުގެ ާނިންމ ލ ކަކަމ އިބެހޭ ާމިކަންކަން ާނެތި ާސަބަބުން ާހެދުމުގެ ާއެހެން ކުރާ ށް.

ނޑުމެންނަށްާމިއޮީތާފެނިގެންާގޮސްފައި.ާުޝކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާަގއިއަސަރުާެއކަމުާނޭދެވޭ ާެވސްާއަުޅގަ

ާ

 790ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޓޫޝުކު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޓެކްްސާރިއްޔ  ާއަގުން ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާެއއްޗ އި ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ރިސްޓް

ާނެ ާމަޖީލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާބިލެްއ ާހުށަގުމުގެ ާފަރ ތުން ާމުޙައްހަޅަސަރުކ ރުގެ ާއަޚް ނުޑގެ ާއަުޅގަ މަުދާއިދެއްވި

ނުޑމެންގެާޚިދުމަތްތައްާނުާއަސްލަމަށްާޝުކުރުާދަންނަަވން.ާހަމައެއ އެުކަގއި ވަތަާރައްޔިތުންނަށްދޭާޚިދުމަތްތައްާއަުޅގަ

ާފުރިހަމަ ާކޮންމެާއޭގެ ާދެޭވނީ ާއަލީަގއިކަްނާާގޮތުގައި ާޓެކްސްގެ ާެއ ާދައްކަިއގެން ާޓެކްސް ާދިމ އަކުން ވެސް

ާޭބނުންވި ާފ ހަަގކުރަން ާޙަޤީާ.އަޅުަގނޑުމެން ާވެސްކަުމގެ ާއަިއއިރު ާުމއްސަާޤަތަީކާމިހ ތަނަށް  795ނދިާުމއްަސނދިކަމުގައި

ްއގެާގޮުތަގއިާދެޭވާއެހީއެާނަމަވެސްާއެލިބޭާއ މްދަނީންާރައްޔިތުންނަށްާހޭދަކުރަމުންދަނީާމަދުާވިޔަފ ިރވެރިންާއެމީހުން

ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާނިޒ ުމ ާކުެރވޭނެ ާއެކަންކަްނ ާަނގަިއގެްނ ާޓެކްސް ާަސރުކ ރުން ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ވެްސާާއެްއޗެއް.

ާގެއްިލގެްނާ ާޙައްޤުތަެކއް ާއެތަްއ ާރައްޔިތުންގެ ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ހަމަޖެހިފައި

ނޑުގޮ ާއަުޅގަ ާެނގިގެްނާާސްފަިއވ ކަން ާކުރީަގއި ާމީގެ ާޓެްކސް ާއެ ާމިދެންނެނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފ ަހގަކުރަން. ިހތ މައ އެކު

ާ ާފެށިނަމައެކަންކަން ާއެކަންކަންާާހިނގަން ާބަލ ނަމަ ނޑުން ާމިންގަ ާމ ލީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ  800މިއަދު

ތ ރީޚަށްާބަލ ިއރުާއަޅުަގނޑުމެންގެާމިދ އިރާ ާފ އިތުވިާ،ބޮޑުތަންާރަނގަުޅެވގެްނާދިޔައީހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސްާވަރަށް

ގެާމިާދ އިރ ަގއިާކަންަތއްތައްާހިނގ ފައިވ ާގޮތަށްާބަލ އިރުާރޫމްތަްއާއެޅުމ ިއާއަދިާސަުރކ ރުްނާޓޫިރޒަމްޚ އްޞަކޮށްާ

ތަންާއެާވެސްާއެްއވެސްާެއއްެޗއްާދައްކަންާނުޖެހޭކަހަލަާރޫމްތައްާހުރުމ އިާއަދިާބައެއްފަހަރުާއަންނަާގެންސްޓުންނަކީ

ާ ާުއޅެފައި ާއެަތންތަނުންތ ނގައި ާނޭާނުވަތަ ާބައެއްކަްނވެސް ާލިބިގެންދ  ާފުރައިގެންާނޚިދުމަތް ާއެނބުރި ާހ ލަުތގައި ގޭ

ާއިންިޑއ ާދިއުން  805ވެސްާާއަކީާހިފައިގެންާއަންނަާމީހ ާބަސްތ ާއިންާލުނބޯާވެސްާއެބަާހިމެނޭ.ާައދިާހަމައެއ އެުކގައި

ާޓޫ ާއެއީ ާބަލ  ާގޮުތގައި ާާހިސ ބަށްރިސްޓެްއގެ ާހ ލަތު ނޑުމެްނގެ ާކުރިންާއަުޅގަ ާީމގެ ާވެސް ާިހސ ބެއް ާއޮތް ާޮގސްފައި

ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅވ ލ ނަން.ާާ،ގޮސްފަިއވޭ. ާއަލި ާބަެއއްކަންތައްަތކަށް ާބިލުގެ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ނޑު އަުޅގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި ާޚިދުމަތުގ3ާެއަޅުަގނޑަށް ާގައި ާ)ށ( ާމައްދ ެގ ާެއާާވަނަ ާއޮތްނަމަ ާޗ ޖެއް ސަރވިސް

ާފ ހަގަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލުން ާއެވ ހަކަ ާނަގަމުންދ ނީ. ާޓެްކސް ާނަގ  ާޚިދުމަތުގައި ާމި ާއެުކަގއިޯތ ާޗ ޖ އި ސަރވިސް

 810ެއއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާރިސޯޓްތަކުންނ އިާއަދިާޚިދުމަތްދޭާތަންތަނުންާއެާޚިދުމަތުގެާސަރިވސްާޗ ރޖެްއެގާާކުރެވިފަ
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ާފަ ާނަގ  ާބަލ ނީގޮތުަގއި ާޖުމްލަ ާބިލުގެ ާހިމެނިގެންތޯ ާނަގަމުން،ާއިސ  ާއެއަށް ާނަގަމުންދ ނީބަލ ފައި ާޓެކްސް ވެްސާާދ 

ާައޅުަގނޑު ާބޭނުންވޭާާމެންއެ ާފ ަހގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާމިއ ެއުކަގއި ާބޭނުންވޭ.ާހަމަ ާމ އ3ާްފ ހަަގކޮށްލަން ދ ެގާވަނަ

ާނު ާރިޯސޓެއް ާޓޫރިސްޓް ާގަިއ ާޕިކް)ނ( ާނުަވތަ ާހޮޓަެލއް ާަކނަޑއަޅ ފަިއވ ާވަތަ ާިމބައިަގއި ާައއިލެންެޑއް ނިކް

ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއަމިއްަލާޖެޓްތަކުަގއިާރ އްޖެވ ހަކަާއޮތްއިރުާާނަގ 2ާޚިދުމަތެއްދޭާނަމަާ% އަްށާާއަުޅގަ

ާ ާޖެޓް ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާފަރ ތްތަކުން ާކުރަްއވ  ާޒިޔ ރަތް ާއެއ ޕޯރޓުގައިއަޅުަގނޑުމެންޕ ކްކޮށްފައި ާއެައްށާއޮންަނއިާގެ  815ރު

ާޗ ޖަކުންނެއްނަ ާާގ  ާެއއަށް ާއެވ ހަކައެާނުވަތަ ާނަގަނީ ާޓެކްސެއްތޯ ާކޮން ާއަގަކުްނ ާޚިދުމަތުގެ ާލިެޔވިފަާދެވޭ ާމިއަކު ާއް

ަނގަންޖެހޭނެާާތުގެާައގަށްާނަގ ާޓެކްސްންާދެވޭާޚިދުމަޅ ާފިއުްލގެާވ ހަކަ.ާއެިފއުލުއެއްާނެތް.ާހަމަާެއއ އެކުާެއައށްާއަ

ާއަ ާމިއަށް ާވ ހަކަ ާހިކަމުގެ ާގުޅިެގން ާޚިދުމަތ އި ާމި ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާނެތީމ ،ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކުގެާނިއސްފައި ގ 

ޓެކްސްާަދއްކަންާޖެހޭާާ،ދެކެމޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސްާޑުމުކަމެއްކަމުަގއިާައޅުަގނރެއަށްާމިކަންކަންާވަނުމަކީާމުހިއްތެ

ާ ާއަހަރު ާމ ލީ ާއަިއސްާއެއްތެދުމުއްދަތު ާމިއަށް ާވ ހަކަ ާމިކަްނާކުރުމުގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ އިރު  820ފައި

ާެއބަޖެހެއޭ.ާ ާސ ފުވ ން ާތަންކޮޅެއް ާމިޤ ނޫނުެގ02ާާއަދި ާފަރ ތްތަކުގެ ާކޮށްފައިވ  ާރަޖިސްޓްރީ ާމ އްދ ގަިއާބުނަނީ ވަނަ

ާ ާތ ރީޚ އި ާނިމޭ ާއަހަރު ާމ ލީ ާކުންފުނީގެ ާއެ ާތ ރީޚ އި ާނިމޭ ާމުއްދަތު ާޓެކްސްގެ ާދައްކަންޖެހޭ ާދުވ ނަމަާއެއްތެދަށުން

ކަމަްށާާއްގެާމ ލީާތ ީރޚުާނިމޭާތ ރީޚުގައިާއެފަރ ތެްއގެާެއްއއަހަރެއްެގާެއންމެފަހުގެާޓެކްސްެގާމުއްދަތުާނިމޭނީާއެފަރ ތެ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނުވޭ. ާސ ފެއް ާމުޅިން ާއެްއޗެއް ާބުނަންއުޅޭ ާމީގައި ާލިބޭ. ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލަށް ާބ ރު ނަޑއެޅުމުގެ ކަ

ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާަރއީްސ،ާމިކަމ އިމެދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެެކން. ާއަޅުަގނޑު ާގެްނގުޅެްނޖެހޭނެކަމަށް ާވިސްނުެމއް  825ގަިއ

ާ ާމިލަނީ. ާދަންނަވ  ާނުކުތ ތަްއ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާމީގައި ާގޮތުން ާައވަްސކުރުމުގެ ާމަސަްއކަތް 32ާއަޅުަގނޑު

ާޓެކްސް ާތިންވަނަާނަމްބަރުގައި ާތިންވަނަާނަމްބަރުގަިއ،ާ)ނ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާއަހަރަކުާލިބޭާާވަނަ ދައްކަންޖެޭހާފަރ ތަށް

ާ ާއ މްދަނީ ާދައްކަންޖެހޭ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ އިރ52222ާާުޓެކްސް ާފަރ ތަކަށްވުންކަުމގައި ާކުޑަ ާޑޮލަރަްށވުރެ އެމެރިކ 

ނޑުމެންާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހެއޭާއެކަްނކަންާ ނޑައެުޅމުގައިާއަުޅގަ ނޑުާކަ އަޅުަގނޑުާދަންަނވަންާބޭނުންވަނީާމިާމިންގަ

 830ގައިާދެންާދިމ ވ ނެާމަްއސަލަާއަކީާކޮަބއިތޯ.ާދުވަހަކުާވެސްާމީގެާމިފަދަާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތެއްގެާައގުކުރުުމގަިއާކުރުމު

ކަންތައްތައްާއެާނިޒ ުމގެާތެރެއިންާގެންދ އިރުާއެމީހުންނަށްާއެކަމުންާސަލ މަތްވެގެންާމިާޓެކްސްގެާނިޒ ުމގެާތެރެއިންާ

ނޑުާކަންބޮުޑެވާއެވެ.ާއެހެްނވީމ ،ާއެފަދަާފުރުޞަތެއްާކުަޑކުރެވޭެނގޮތަށްާދުރަށްޖެހެވޭާގޮތްާދިމ ވެދ ނެތީާއެކަ މ ާއަުޅގަ

ާ ާހަމަމިއ އިެއކުަގއި ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާމުހިއްމުކަމެއްކަމުަގއި ާބައްޓަންކުރެްއވުމަީކ ާބިލު ާމ އްދ ގަިއ32ާާމި ވަނަ

ާހިމެ ާކުންފުނި ާއެ ާނުވަތަ ާފަރ ުތެގާމުވައްޒަފުންނަށް ާމުަވއްޒަފުންނަށްާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ  ާކުންފުނިތަކުގެ ާގްރޫޕް ނޭ

ާިމކަންާ ާމިގޮތަށް ާޚިދުަމތްތައް. ާދެވޭ ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާތަންތަނުެގ ާއެހެން ާހިންގ  ާކުންފުންޏަކުން ާެއ  835ނުވަތަ

ާބަދަލުވެގެންދިއުމަކީާ ާިމޮގތަށް ާޚިދުމަތްތަކެއް ާގިނަ ާދެވޭ ާއެތަނުން ާބ އްަވއިފިނަމަ ާމިގޮތަްށ ާނުވަތަ އޮެވއްޖެނަމަ

ނޑެއްާމިާބިލުގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެކަ ީށގެންވ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައިާލިމިޓެއްާމިާކަންކަންާއޮންނ ނެާމިންގަ



 32 

ާމުހިއްމުކަމެއްކަމުަގިއާ ާއޮުތމަކީ ާބިލުަގއި ާމި ާއުސޫލެއް ާނިންމ ނެ ާޮކމިޝަނަރާޖެނެރަލް ާއެކަްނކަން ާއަދި ނަޑއެޅި ކަ

ނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުާ ާައޅުގަ ނޑުމެންާޓެކްސްގެާނިޒ މަކަށްާދ އިރު ގަ

ާޮގތުގައިާައޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްަލންާބޭނުންވޭާކޮމްޕްލިމެންޓްރީާއުސޫލުންާދެވޭާޚިދުމަތުގެާ  840ބިރުގަންނަންޖެހޭާއެއްކަމެއް

ާގޮުތގަާ ާޚިދުމަތުގެ ާކޮމްޕްލިމެންޓްރީ ާނަގަންފެށޭއިރަށް ާެޓކްސް ާއެތަނަކުން ާގިަނެވގެްނާވ ހަކަ. ާކަންތައްަތއް ާދެޭވ އި

ާވަރަްށާ ާދަްއކަންޖެހެނީ ާގޮތުަގއި ާޓެކްސްގެ ާދެން ާހިނަގްއޖެނަމަ ާއެކަން ާނައްޓަިއގެން ާކޮންޓްރޯލުން ާއެ ހިނގައްޖެނަމަ

މަދުާއެއްޗެްއކަމުަގއިާެވގެންާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޓެްކސްާނެގުމުގެާޭއގެާފުރިހަމަާރޫޙ އިާއޭގެާއެންމެާފުރިހަމަާ

ާެގއްލިގެންދ ނެކަމަްށާގޮތު ާޒ ުތގައި ާޭއގެ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފިކުރު ާވިސްނުމ އި ާޮއތް ާކުރުމަށް ާެއކަން ަގއި

ާދެކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާފަރ ތުން ާކޮމިީޓގެ ާވެސް ާމިކަމަށް ާޤަބޫލުކުެރވޭީތެވ  845އަޅުަގނޑަށް

ާ ާބިލުެގ ާރައީްސ، 23ާާޢިއްޒަތްތެރި ާެރކޯްޑ ާމ އްދ ގައި ާޤ ނޫނުގެާވަނަ ާމި ާގެެނސްފައިވ އިރު ާވ ހަކަ ބެލެހެއްޓުމުގެ

އަހަުރ3ާާދަށުންާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާހަދ ާގަވ އިދުަގއިާބަޔ ންކުރ ާލިޔެކިއުންަތއްާރަޖިސްޓްރީކޮްށފައިވ ާފަރ ތަކުންާ

ާލިޔުންތައް ާއެފަަދ ާމިޒަމ ނުަގއި ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެވެ. ާބަލަހައްަޓންވ ނެ ާމުއްދަތަށް ބަލަހައްޓ ނެާާދުވަހުގެ

ާއެާ ާއެހެންވީމަ، ާެއބަހުރި. ާއުސޫލުތަކެއް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާކަންކަން ާއެފަދަ ާއެބަހުރި. ާވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

ާއަހަރުާދުވަހުގެާމުއްދަުތގެާތެރޭަގއިާނުވަތަާއެާއަހަެރއްގެާެޓކްްސެގާދައުރުާނިމޭއިރަށްާކަމ އިާ ާއެއް ާވަކި  850ރެކޯޑްތައް

ާނު ާފަރ ތަށް ާޓެކްސްގެ ާއެމީހުންގެާބެހޭ ާހަމަޖައްސައި ާމަގު ާލިބޭނޭ ާޑޭޓ ތައް ާއެ ާމަޢުލޫމ ތ އި ާއެ ާއަށް ާއިދ ރ  ާއެ ވަތަ

ާެދކެން.ާ ާކަުމގައި ާމުހިއްމުކަމެއް ާއޮތުމަކީ ާމުއްދަތަކަށް ާކުަޑ ާމިއަްށވުރެ ާމުއްދަތު ާބެހެއްޓުުމގެ ާއެ ާއޮތް އަތުަގއި

ާބަ ާލިެޔކިުއންތައް ާކަރުދ ހުގެ ާދަންނަވަނީ ާމި ާމިހެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުއްދަތަްށ3ާާލަހައްޓަިއގެން ާދުވަހުގެ ައހަރު

ާއިުތުރާ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާވެސް ާމެުދގައި ާއެކަމ އި ާއެހެންވީމަ، ާފަސޭހަކަމަކަށްނުވ ނެތީވެ. ާެއއީ ބެހެއްޓުމަކީ

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާފުރުަޞތަށް ާދެއްވި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާވެސް ާއެކަން ާދެކޭތީ ާގެްނގުޅެންޖެހޭނެަކމަށް  855ވިސްނުމެއް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މީާމައްސަަލާއެއް،ާަމޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ860 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ
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ާޢިއް ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާފ ަހގަކުރަނީ ާމި ާމައްސަލަެއއްެގާގޮުތގައި ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ޒަތްތެރި

ާގަވ އިުދެގާ ާމި ާހިނގަމުންދ ތީ. ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާބޮުޑ ާވަރަށް ާޚިލ ފު ާގަވ އިދ  ާއޮތް ާހެދިފައި ާމި  865މަޖިލީހުގައި

ަލއިގެންާހުންނަާހެދުމަކ އިާވަިކާޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާވަިކާވަނަާނަްމބަރުގަިއާއެަބވޭާމެންބަރަކ2ާާުަގއ0ާާިޖަދުވަލުާ

ާފެންނަާ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާޖެހުމ އި ާނިޝ ނެއް ާނުވަތަ ާބެޖު ާނިސްބަތްވެ ާއެްއޗެްއާާކަމަކަށް ާއެފަދަ ގޮތަށް

ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގަމުންދ އިުރ ާެއކަން ާމިތަނުަގއި ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާގެންގުޅުން.

ޮއތީާފެންނަން.ާއެހެންވީމަ،ާއެަކންާއެގޮތަްށާއޮންނައިުރާއަެންއކ ާެއއީާަދއުލަތަށްާބަލަދުާާކުރިފުޅުމަތީގަިއާެއކަމެއްާއެ

ާވެސްާ ާަލއްަވއިގެްނާއަނެްއކ  ާހިތެްއ ާކިޑްނީއަކ އި ާަދުއލަތުން ާހުރި ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާގޮުތަގއި ާމީހެްއގެ ާހުރި  870އަރ ފައި

ާކުރަންޖެާ ާމިކަން ާފެންނަދައުލަތުންތޯ ާއެއޮތީ ާނިޝ ނެްއާާހެނީ. ާއެ ާދައްކަވަމުން ާެއކަން ާބ ްއވ ފައި. ާކޮތަޅެއް ގޮތަށް

ާނިޒ ީމާ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޚިލ ފުކަމެއް. ާގަވ އިދ  ާމި ާެއއީކީ ާބޭނުންނުކުރެވޭނެ. އެގޮތަށް

ާމައްސަލަެއއްގެާގޮތުަގއި.ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާ875 

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމަނ ާ ާގަވ އިދުން ާމަޖިލީހުގެ ާެއއްަޗކީ ާވިދ ޅުވެަފއިވ  ާތިޔަ ާއަރިހުގައި ާއަމީންޢ އްމު ާއަޅުަގނުޑ ާމައްސަލައިަގއި ތި

ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާބައްަލވައިެދްއވުމަށް ާއެއްެޗއްާާއެްއޗެއްތޯ ާއިތުރު ާނޫން ާކުލަ ާތިޔަ ާއިންނައިރަކު ހިސ ބުގައި

ާފެންނ ަކށް ާއަދި ާނިޝ ނެއްޯތާާއެހިސ ބަކުން ާކޮންކަހަލަ ާހުީރ ާއެ ާވަަޑއިގެން ާއަމީންޢ އްމު ާޢިއްޒަތްތެރި ނެތް.

ާދެންާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާނެރެން. ާެއއް ާރޫލިންގ ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން.  880މެާބައްލަވ ލަދެްއވުމަށް

ވަނީާާގައިާމ2ާިގ0ާާެއިދުގެާޖަުދަވލުާގޮތުންާދަންނަވަންާއޮީތާމަޖިލީހުގެާގަވާ ާބެހޭާނެންގެވިާނިޒ މީާަމއްސަލަާއާ 

މެންބަރަކުާލައިގެްނާހުންނަާހެދުމުގައިާވަިކާޖަމ ޢަތަކަށްާނުވަތަާވަކިާކަމަކަށްާނިސްބަްތވ ާބެޖެއްާނުވަަތާނިޝ ނެްއާ

ާެއާ ާވަޑައިގެން ާދެންމެ ާއަމީންޢ އްމު ާގެްނގުޅުން. ާެއއްެޗއް ާއެފަދަ ާގޮތަށް ާފެންނަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ޖެހުމ އި،

ާަވޑަިއގެންާއި ާބެއްލެވުމަށްފަހު ާއެްއޗެްއ ާގެްނގުޅޭ ާލައިގެން ާފޮތް ާނުވަަތ ާކޮތަުޅ ާނުވަތަ ާދަބަސް ާކުެރްއވި ޝ ރ ތް

ާދެންާ ާލައިފް. ާއޮފް ާަސއިޑް ާސަނީ ާދަ ާމޯލްޑިވްސް ާޮއތީ ާލިޔެފައި ާޭއަގއި ާގޮތުަގއި ާދެއްިވ ާމަޢުލޫމ ތު  885އަޅުަގނޑަށް

ާއެބަހުރިާއިއޭގަާ ާކުރެހުމެއް ާމ ތަކެްއެގ ާފުރަތަމަާކޮންމެވެސް ާއެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި .

ާަވިކާ ާވިދ ޅުވި. ާކަމަށް ާއެްއޗެްއ ާނެރުއްވ ަފއިވ  ާއިދ ރ ައކުން ާސަުރކ ރުގެ ާއެއީ ާވަަޑއިގެންފަިއ ހިއްޕަވަިއގެން

ާމެންބަރު ާއެެހން ާޖެހުމ އި ާނިޝ ނެއް ާނުަވތަ ާބެެޖއް ާނިސްބަތްވ  ާކަަމކަށް ާަވކި ާނުވަތަ ާފެންނަާޖަމ ޢަތަކަށް ންނަށް

ާމީގަ ާދެން ާގެްނުގޅުން. ާެއއްެޗއް ާއެފަދަ ާގޮތަށް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހިސ ބަކަށްާއި ާކޮންމެ ާހަމަ ާކުރެވިދ ނެ ތަރުޖަމ 

ާކުރުމުގަިއާ ާތަރުޖަމ  ާމ އްދ ތައް ާމިކަހަލަ ާތަރުޖަމ ، ާމީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެންނަނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  890ވެސް.
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ާމިާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމަސައްކަތްާތަންކޮޅެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކޮށްލައިެގން ާބައިބައި ާނިސްބަތ ިއާމި ާކެތްތެރިކަުމގެ ކިޔ 

ނޑުމެންާވަކިާކުަލއެްއގެާަޓއިާެއއްާއަަޅއިގެންާމަޖިލީހަށްާނުވަދެޭވާ ކުރިއަށްާދ ނެާގޮތަށްާކުރަމުްނާގެންދިޔުން.ާއަުޅގަ

ާނ ދެވޭ ާމިތަނަށް ާއަަޅއިގެްނ ާފުނ  ާގޮަތކަްށ ާކަހަލަ ާވަކި ާގެންދ ކަށްާާގޮތަށް ާތަރުޖަމ  ާމި ާއެހިސ ބަްށ ގޮތަށް،

ާއަށްާ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ާ ާޖަދުވަލުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެްއަޗކީ ާަވއްތަެރއްގެ ާއެ ާނުވަތަ ާކޮތަޅު ާތިހިރަ 0ާާގެންނަވ ފައި ާޖަދުވަލުގެ  895ވަަނ2ާާވަނަ

ާއެކަންާނަ ާެއގޮތަށް ާެއހެންވީމ ، ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް ާމިއަދު ާިރޔ ސަތަކަްށ ާކަމަކަށް ާެއްއޗެއް ާމަނ  ާދަށުން ންބަރުގެ

ނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާކުޅުުދއްުފށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫރުާ ނިމުނީ.ާދެންާއަޅުގަ

ާމުސ ާއަށް.

ާ

 900ާސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޣަފޫރުާމޫެމންބަރުާޢަބްދުލްާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޓޫރިސްޓުާޚިދުމަތްާދޭާތަންތަނުންާވިއްކ ާތަކެްއޗ އިާދޭާޚިދުމަތުގެާއަގުންާޓެކްސްާ

ާއިޚުލ  ާވަރަށް ާއަސްަލމަށް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުުރ ާހިތަދޫ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ޞްތެރިާނެގުމ ބެހޭ

ާތަްއޔ ރުކުެރިވގެންާ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާހަމައެއ އިެއުކ ާދަންނަވަން. ާުޝުކރު ާައޅުަގނޑު ކަމ އިެއކު

ާޓެކްސ އިާ ާނަގ  ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ާޓޫރިސްޓު ާގޮތެްއަގިއ ނޑު ާމަިއގަ ާބިލުގައި ާމި ާބިލެއް. ހުށަހެޅިފައިވ 

ާބައިތަކެ ާހުރިހ  ާކުރަންވީ ާޢަމަލު ާމިާބޭހެގޮތުން ާައވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާމި ާއެހެންކަމުން ާއެބަހުރި. ނަޑއެޅިަފިއ ާކަ  905އް

ާޤަބޫލުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގައި ާއެޭދގޮތް. ާއެންމެ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިޔުމަކީ ާފ ސްެވގެން ާފޮނުވ  ާކޮމެޓީއަކަށް ބިލު

ހިނދުާމިާޓެކްްސގަިއާެއާާކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާމިާޓެްކސްާައކީާސީދ ާުޓއަރިސްުޓާމީހ ާއަތުންާނެޭގާޓެކްަސކަށްާވީާ

ާރިޒޯޓުާނުވަތަާގެސްޓުާހައުްސާހިންގ ާފަރ ތުންާދައްކަންޖެހޭނެާއެްއވެސްާފައިސ ާއެއްާެނތްކަން.ާ

ާ

 910ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެާވ ހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދިޔުމަށް.ާ

ާ

ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރުާޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަ  915ާޢަފޫރުާމުސާ 

އެހެންކަމުންާމިާބިލުާާފ ސްވެގެންާވުޖޫދަށްާއަންނަާއިުރގަިއާމިާބިލުގެާސަބަބުންާސަރުކ ރުގެާމ ލިއްޔ ާއަށްާވަރަށްާ

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮތު ަގއިާމިާބޮޑުާލުއިކަމެއްާލިބިގެންާދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރަން.ާއަދިާއަޅުގަ
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ާމަޝްވަރ ާ ާބޭފުޅުންތަކ އި ާގިަނ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ަގއި ާޓޫިރޒަމް ާއަދި ާއ އި ާމިނިސްޓްރީ ާޓޫރިޒަމް ާއ ިއ ާމަޓީ ބިލަކީ

ާހައްލުާ ާދ ތަން ާބޮޑުެވގެން ާއަގު ާޚިދުމަތަކުގެ ާޓޫރިސްޓު ާބިލުގެާސަބަބުން ާމި ާބިލެއް.ާއަދި ާހުށަހެޅިފައިވ  ކުރުމަށްފަހު

 920ސްޓުާރިޒޯޓުތަުކގެާމުއްދަުތާއިތުރުާކޮށްދިނުމަށްާވަރަށްާޮބޑަށްާވިސްނ ފަިއވޭ.ާހަމަާކުރުމަށްޓަކައިާސަުރކ ރުންާމިާޓޫރި

ާއަގުަތއްާ ނެޑއްަގއި ާމިންގަ ާެއއް ާއުސޫީލގޮތުން ާބަަދލުގައި ާނެގުުމގެ ާައގު ާއެކި ާިރޒޯޓުތަކުްނ ާއެކި އެހެންމެ

ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ  ާހުށަހެޅުމުގެ ާބިލު ާސަރުކ ރުން ާމި ާައޅުަގނުޑާާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާވެސް ގޮސްފައިވ ކަން

ފ ހަގަކޮށްލަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުާކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާމިފަދަާޚިދުމަތަކުންާސަރުކ ރަށްާފައިސ ާލިބެންާފެށުމުންާ

ސަރުކ ރުގެާމިާދަރަނިވެރިާެވގެންދ ާމިާބޮޑެތިާއަދަދުތަކުްނާދަރަނިވެރިާނުވެާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާއެންމެާފުރިހަމަާ

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާދ ނެކަން. ާެވގެން ާފަސޭހަތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމީގެން ާދިނުމަށްޓަކައި ާރަްއޔިތުންނަށް  925ގޮތުަގއި

ާނަގަންާ ާޓެކްސް ާވެސް ާފިއުލުން ާޖެޓް ާވިްއކ  ާރ އްޖޭަގއި ާފ ހަގަކުރެްއވި ާދެންމެ ާވ ހަކަުފޅުގައި ާބޭފުޅެްއގެ ކޮންމެވެސް

ާ ާިވއްކ  ާރ އްޖޭަގއި ާވެސް ާމިހ ރު ާގޮސްަފިއާޖެހޭނެކަން. ާއެއަރޕޯޓުތަކަށް ާކައިރި ާބޮުޑކަމުން ާައގު ާފިއުުލގެ ޖެޓް

އެބޭފުޅުންާފިލްާކުރަމުންާއެާގެންދަނީ.ާއެހެންކަމުންާމިފަދަާކަމެއްާކޮށްފިނަމަާއަދިާީމގެާއިތުރަށްާމިހ ރުާމިތަނުގައިާ

ާހުއްޓ ލުމަ ާެވސް ާކުރުން ާބޭނުން ާގެންދ  ާކުރަމުން ާފަރ ްތތަކުން ާބޭނުންކުރ  ާފިއުލް ާއިްނާޖެޓް ާރ އްޖެ ާމުޅިން ްށފަހު

ާވެްސާ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާބޭފުޅެއްގެ ާއެހެން ާއަދި ާދ ނެ. ާވެެގން ާވެސް ާކަމަކަށް ާދ ނެ ާލިބިގެން ާފައިދ  ާމީގެ  930ބޭރަށް

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާހިންގ  ާހައުސްަތއް ާގެސްޓު ާނުވަތަ ާއެއް ާއިންޑަސްޓްރީ ާޓޫރިސްޓު ާމި ާރ އްޖޭަގއި ފ ހަގަކޮށްލެްއވި

ާދަތި ާގޮތުން ާމ ލީ ާނެޭގާމިކަމުން ާއެފަރ ތުން ާމިއީ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑު ާދ ނެ ާކުރިމަތިެވގެން ތަކެއް

ާއިުރަގއިާ ާއެހެންކަމަށްވ  ާޓެކްެސްއ. ާއަންނަ ާނެގެމުން ާއަތުން ާކަސްޓަމަރުން ާލިބިގަންނަ ާއެފަރ ތުން ާނޫން. ޓެކްސެއް

ާކުރި ާފަރ ތަކަށް ާއެްއވެސް ާމީގެން ާދަތިކަމެއް ާމ ލީ ާކަހަލަ ާމިާއެްއވެސް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާނުދ ނެ. މަތިވެގެެނއް

ާހިޔ ނަތްތެރިވ ާ ާއަްށ ާަފއިސ  ާމި ާއެހެންކަމުން ާފައިސ . ާސަރުކ ުރގެ ާސީދ  ާއަކީ ާފަިއސ  ާމި ާނެގުމަށްފަހު  935ފައިސ 

ާޤަބޫލުކުރަން.ާމިާބިލުގަ ނޑު އިާފަރ ތްތަކ ާމެދުގައިާއެކަީށގެންވ ާހަރުކަށިާފިޔަވަޅުތަެކއްާއެެޅންާޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނުޑ ާވެްސާއަުޅގަ ާނޫްނކަމަށް ާިފޔަވަޅުަތކެއް ާހަރުކަށި ާއެހ  ާމިއީ ާފިޔަވަުޅތަކަކީ ާމިހިރަ ނަޑއެޅިފަިއ ކަ

ހަމަާއެއ ިއއެކުާމިާފަިއސ ާެނގުމަށްފަހުާމިާފައިސ ާއަކީާެއފަރ ތުގެާއަމިއްލަާަފއިސ ާއަްށާނުވ ާހިނދުާމިާފައިސ ާ

ާވެއް ާއިހުމ ލު ާފަރ ތަކުން ާއެ ާޚިދުމަތްާއެމީހ ، ާއެ ާފަރ ތަކަށް ާކުރި ާޢަމަލު ާއެ ާތެރޭގައި ާދޭ ާއ އި ާފައިސ  ާމި ޖެނަމަ

 940ހުއްޓުވ ލުންާނުވަތަާއެާޖަލަްށލުންާނުވަތަާއެއަްށވުރެއްާހަުރކަށިާފިޔަވަޅުަތކެއްާއަޅަންާޖެހޭނެ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާމިފަދަާ

ާކަންތައް...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަރެސްމ ތޮޑ ާޝުކުރިއްޔ  ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުުތ ބަރު.

 945ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބަށް.

ާ

ާމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ފަރެސް

ާބަލ އިރު ާބިލަށް ާމި ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާމިންވަރަކީާާ`ާޝުކުރިްއޔ  ާަކނޑަައޅ ފަިއވ  ާނެގުމަށް ޓެކްސް

ާކަމަކީާ ާޖެހޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާމިންވަރެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ާރަނގަޅު ާގޮުތަގިއާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާ ާކުީލގެ ާރަށު ާނުަވތަ ާގޮުތަގއި ާކުލީެގ ާބިން ާރަށްރަުށން ާދޫކުރަްއވ ފަިއވ  ާކުުރމަށް ާތަަރއްޤީ ާޓޫރިޒަމް  950ގޮތުަގިއާމިއަދު

ާ ާނަގ  ާނިސްބަތެއް ާވަކި 2222ާ،2222ާ،7222ާާއެނދަކަށް ާޓެކްސ03222ާާްއަދި ާމިފަދަ ާދ އިރު ާނަގަމުން ޑޮލަރު

ާސަރުކ ރުންާ ާމިހ ރު ާޖެހޭނީ ާނިންމަން ނޑުމެންނެއް ާއަޅުގަ ާކުރިން ާނިންމ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނަގަން އެއް

ާޤ ނޫނަށް ާޓޫރިޒަމ ބެހޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާެއ3ާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާއެގޮތަށް ާބިލުގައި. ާގެނައުމުެގ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާއަހަރަކުާ ާއެނދަކަށް ާކުލީގެ، ާއެނދު ާނުވަތަ ާކުލި ާބިމުގެ ާދެންނެވި ާމި ާކުރައްވ  ާއިޞްލ ޙު ާބިލު ާއެ ކަންތައްތައް

ާއިްނޑަސްޓްރީ ާއެ ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާފެށުމަކީ ާަދއްަކން ާޓެްކސެއް ާމިފަދަ ާކުަޑާނުުކރައްވ  ާއަދަދު  955އަށްާާދައްކަންޖެހޭ

ާޖެހޭނެާ ާކުރަން ާޤަބޫލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާހިނގައިދ ނެ. ާވެގެން ާވޭނަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ލިބޭ

ާހުރިާ ާހަރަކ ތްތައް ާއިންަޑސްޓްީރތަކުގެ ާމަސައްކަތްތަކ އި ާނޫނީ ާގޮތުން ާހުރި ާހ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިހ ރު ރ އްޖޭަގއި

ނޑުމެްނާމިާނޫންާގޮތަކަށްާޢަމަލުާާގޮތުންާލިބޭާއ މްދަނީާއ އިާަފއިސ ެގާއަދަދު ނޑިަވޅުަގއިާއަުޅގަ މަދުވެަފއިވ ާިމާދަ

ނޑުމެންާޓޫރިޒަމްާއިންޑަސްޓްރީާހަލ ކުެވެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމަކީާާ ކޮށްފިނަމަާއަޅުގަ

 960ށްާވ އިުރގަިއާމިާކަމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާވަގުުތާހަމައެކަނިާފައިސ ާލިބެންާއޮްތާވަސީލަތަކީާިމއީާކަމަ

ާކަން.ާ ާކަމެއް ާިވސްނަންޖެހޭ ާދޭތެރޭ ާއެކަމ އި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަކީ ާނަތީޖ  ާނިކުންނ ނެ ާދެން އަޅުަގނޑުމެންނ އި

ނޑުމެންާމިހ ރުާވަނީާރ ްއޖޭގެާޓެކްެސއްާއިދ ރީާބިލެއްާފ ސްކޮށްާއެާބިލުާިމއަުދާ އަޅުަގނޑުމެންާބަލ އިުރަގއިާައޅުގަ

ާސަރުކ  ާފައިދ ާވަނީ ާިވޔަފ ރި ާޓެކްސްގެ ާވަނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއ އެީކގައި ާހަމަ ާހައްދަވ ފައި. ާޤ ނޫނަކަށް ރުން

ާައޅުަގނޑުމެނ05ާާާްއިންާ% ާމިއަދު ާމަރުޙަލ ގައި.ާހަމައެއ އެކީ ާކޮމެޓީ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާެނގުމުެގާބިލެއް ޓެކްސް

ނޑުމެންާ  965ކަންބޮޑުވ ންާޖެހޭާކަމެއް.ާުކއްިލއަކަށްާމިާހުރިހ ާޓެކްސެްއާމިދަނީާއަނެއްކ ާޓޫރިޒަމްާޓެްކސަށް.ާމިއީާއަުޅގަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެއްބަަޔކަށް. ާހަމައެކަނި ާޖެހެނީ ާމި ާަދއްކަން ާޓެކްސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަންނައިރު ާވެގެން ތަޢ ރުފު

ާގޮ ާުކރެވިފަިއވ  ާފަރުމ  ާބިލު ާނެގުމުގެ ާޓެްކސް ާއިން ާފައިދ  ާޓެކްްސެގާވިޔަފ ރި ާހިތްވަނީ ާބިލުންާޤަބޫލުކުރ  ާއެ ތުން

ާފައިސ ާ ާދ  ާއަތުލަމުން ާފަިއސ  ާަނގަިއގެން ާކުލި ާޮބޑެތި ާއިމ ރ ތްތަކުން ާބޮޑެތި ާހަދ  ާއިމ ރ ތްތަްއ ާބޮޑެިތ މ ލޭގައި

ާއޭތިާ ާސަރުކ ރުން ާމި ާކުރަްއވ  ާފަރުމ  ާބިލު ާގޮތަށް ާނުެނގޭނެ ާޓެކްސް ާއަތުން ާފަރ ތްތަކުގެ ާދ  ހޯދަމުން

ާ ާބިލު ާއެ ާހަމަެއކަނި ާކުަރްއވ ާފޮނުއްވ ފަިއވ އިރު ާވިޔަފ ރި ާޓޫރިޒަމް ާިވޔަފ ރި ާވެސް ާއަނެއްކ  ާޮއތީ ާކުެރވިފައި  970އަމ ޒު
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ނޑުާަޤބޫލުާކުރ ާގޮތުގައިާމ ލޭަގއިާހުރިާއ ދައިގެާވިޔަފ ރިތަކުނ05ާާްފަރ ތްތަކުގެާއަތުންާ% ެޓކްސްާނެގުމަށޭ.ާއަުޅގަ

5ާާ ާފައިދ  ާސ ފު ާހިންގަިއގެން ާއެއް ާވިޔަފ ރި ާމަތީ ާވުެރްއ ާއަށް ާރުފިޔ  ާމަތ5ާާީލައްކަ ާވުރެއް ާއަށް ާރުފިޔ  ލައްަކ

ފައިދ ާެއއްާލިބިގެްނާޓެކްސްާދެއްކޭނެާމަދުާފިހ ރަާެއއްާޫނނީާނުހުންނ ނެ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާިމާ

ާޓެކްްސާ ާއިން ާފައިދ  ާވިޔަފ ރި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިތުަރށް ާއަެނއްކ  ާަކނޑަައޅުްއވ  ާމިގޮތަށް ާޓެކްސް ޓޫރިޒަމް

ނަޑއަޅ  ާޓޫރިޒަމްާާކަ ާހަމައެކަނި ާޖެހޭނީ ާކުރަން ާތަހައްމަލު ާވޭން ާމިކަުމގެ ާއިރުަގއި ާކުރަމުންދ  ާކަމެްއ ާހުރިހ   975މި

ާރައީްސ،ާ ާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހޭނެ ާމިއަދު ާވިސްނ ލަން ާދޭތެރޭ ާެއކަމ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަށް.ާމިއީ އިންޑަސްޓްރީ

ނޑުާމިދެންނެވިާަބދަލުތަކ އިާެއީކގައިާަނގަްނާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރ ާގޮތުަގއިާމިާޓެކްަސކީާެޓކްސްގެާ ގޮުތގައިާއަުޅގަ

ާއެންމެާރަނގަޅުާޓެކްެސއް.ާެއހެންާމިދެންނެވީ.....

ާ

 980ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާހުސްވަގުުތކޮޅަށްާދިޔުމ އިާދޭތެޭރަގއިާމިހ ރުާއޮތީާ މިނިުޓ2ާާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށް.ާއިރު. ާއަުޅގަ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާޚިދުމަ ާތަކެތިން ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ާޓޫރިޒަމް ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   985ތުންާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާމިާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާއޮތް ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާމި ާސަރުކ ރުން ާިމ ާގޮތުން ާނެގުމ ބެހޭ ޓެކްސް

ާމީަގާ ާކަްނބޮޑުވ ާމައްސަލަަތކެއް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާަފދައިން ާކަންބޮޑުވި ާމެންބަރުންާވެސް ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ބިލުގަ

ާކަ ާބިލުން ާމި ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާައޅުަގނުޑާއެބަހުރި. ާއެކަީށގެން، ާައޅުަގނަޑށް ާވެސް ާއަދަބުތަކަކީ ާހުރި ނޑަެއޅިފައި

ނުޑާފ ހަގަުކރަން.ާހަމަާއެއ އެްއކޮށްާމިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާވަރަށްާވުރެްއާޮބޑެތިާއަދަބުތަެކއްާކަމަށްާއެންެމާފުރަތަމަާއަުޅގަ

ާ ާބ2ާިބިލުގެ ާމި ާމިގޮތަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއަދި ާ)ށ( ާއަދި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޤ ނޫނަކަށްާވަނަ ާފ ސްކޮށް  990ލު

ާނުދޭާ ާޖ ގަ ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާއ އި ާފަސ ދަ ާކަަރޕްޝަނ އި ާމިދައްކަނީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ވެއްޖެކަުމގަިއ

ވ ހަކަ.ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާެއތަނެއްަގއިާހުންނަާވެރިއަކަށްާނޫނީާތިބޭާބަޔަކަށްާއެާސަރުކ ރަށްާލިބޭާއ މްދަނީާއެއްާ

ާުމއްދަތެްއގެ ާަކނަޑއެޅުމުެގާާވަކި ާބިލެއްަގއި ާކަހަލަ ާމި ާދިނުމުގަިއ ާފުރުޞަތެއް ާނުދެްއކުމަށް ާެދއްކުމަށް ތެރޭަގއި

ާކުރުްނާ ާެއގޮތަށް ާަގވ އިދަކުްނާއެކަން ާހެދޭ ާޤ ނޫެނއްެގާދަށުން ާދަށުން ާަގވ އިދެްއގެ ާެއކަމަކ  ާއެތަނެްއގަިއ ބަދަލުގައި

ާވެާ ާގޮތަކަށް ާބުއްދިވެރި ާމ  ނޑަްށާހީވަނީ ާއަުޅގަ ާިމކަްނާބޭއްވުން ާކޮމެޓީއަކުން ާދ  ާބިލު  995ގެންދ ނެހެން.ާއެހެންވީމަ،ާމި

ާހަމަާ ާދެންމެ ާކަމެއް. ާެއދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާކުރުމަކީ ާދިރ ސ  ާއިތުރަށް ާިމކަން ާއިުރގައި ާކުރ  ދިރ ސ 

ާވިދ ޅުާ ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ޙިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަެރސްމ ތޮޑ  ާދަްއކަވަމުން ވިހެންާވ ހަކަފުޅު
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ާރަށްކަްނާ ާކިަތއް ާއިނގޭ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާގޮތް ާއޮތް ާހ ލަތު ާޓޫރިޒަމްެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަޅުަގނޑުމެންާެއކިާފަރ ތްތަކަށްާދޫކޮށްގެންާނުހެދިާހުރީ.ާހަމައެއ ެއއްކޮށްާހެދިފަާހުރިާބައެއްާތަންތަނުންާވެސްާމިާ

ާދުވަސް ާހީނަރު ާމިައއި ާއިޤްތިޞ ދަށް ާއެބަހުރި.ާދުނިޔޭގެ ާކުރިމަތިވެފައި ާމައްސަލަތަްއ ާތަފ ތު ާުގޅިގެން  1000ތަކ އި

ާގިނަާ ާވަރަށް ާިވސްނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދ އިރު ާކުރަމުން ާތަޢ ރުފު ާނިޒ މެއް ާޓެކްްސެގ ާައއު އަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުަގނ ާނޫންނަމަ ާސަރުކ ރުން ާިމއަދުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާޓޫރިަޒމަކީ ާއެބަހުރި. ާހުރިހ ާކަންތައްތަެކއް ޑުމެްނގެ

ާޓޫިރޒަމްާ ާގޮތުަގއި ާަތނެއްގެ ާކުރަންޖެހޭ ާއަމ ޒު ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަގަން ާޓެކްސް ާފޫބެއްުދމަށް ާޚަރަދުތައް އެންމެންގެ

ނޑުމެންާބަލ ނީތޯ؟ާއަދިާމިނެގޭާޓެކްސްތަަކކީާމިއީާޓެކްސްތައްާަނގ އިުރަގއިާޓޫރިޒަމްާއިންަޑސްޓްރީާ ސެކްޓަރާއަުޅގަ

 1005އ އ5ާާިއ އިާ%2ާމުަގިއާމަޝްވަރ ާކުެރވިފައިާއޮތީ؟ާއަޅުަގނޑަށްާިމއަދުާފެނިގެންާދޭާ%އ އިާކިހ ވަރަކަށްޯތާމިާކަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާޮކންތަނެއްތޯ ާމިއަދު ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ާފެނިގެްނާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާއަދަދުތަކެއް ދޭތެރޭގެ

ާއެނދ322ާެ ާރިޒޯޓަކުންތޯ ާކޮން ާހުރީ ާލިބެން ާދަށްޮކށް ާވުރެއް ާފުންކޮށްާޑޮލަރަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީ އް؟

ނޑުމެންާތެލ އި،ާކަރަންޓ އި،ާބޯފެނ އި،ާޭއނަާފައިއަޅ ާއަރ ާފ ލަމ އިާ ވިސްނަންޖެހޭާކަމެއްާމިއީ.ާެއހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާޓެކްްސާނަަގންާވެއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާއަުޅަގނޑުމެންާވަރަްށާފުންކޮށް ާދެންާގޮސްާމިާހުރިހ ާތަނަކަްށާއަުޅގަ

ާމިކަންާ ާކޮމެޓީން ާދ  ާބިލު ާމި ާޮގވ ލަނީ ާމިއަދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާިވސްނަންޖެހޭ. ާދޭތެޭރގަިއ ާކަންތަކ އި  1010މި

ދިރ ސ ާކުރ ާއިރުަގއިާމަޓީާއ އިާމަޝްވަރ ާކުރުމަށް.ާއަދިާއެފަރ ތުގެާބަހެއްާމިކަމުަގއިާހޯދައިގެންާމިކަންާކުރުމަކީާ

ާ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެިދާގޮވ ލ ކަމެއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ 02:22ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަދި ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެވިފަ. ާމިވަނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިރުގ3ާާެހަމައަށް  1015މިނެޓު

ނޑުާެއާ ވަގުެތއްާަގއުމީާޕ ޓީާއަށްާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާެއވަގުުތކޮުޅާބޭނުންފުޅުާކުރައްވ ާކަމަށްވަންޏ ާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާއަލުންާވަ ާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާތަންދޭ. ާެއކަމަށް ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއަުރވ ފ ނަން. ގުުތކޮޅު

ާމަސައްކަތްާފަށ އިރުާމިާބަހުސަށްާދ ާހިސ ބުންާއެާފުރުޞަތުާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާ

ާ

 1020ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ނޑަ ާއަޅުގަ ާމިތ ނަގއި.ާމީ ާގިނައިުރވެފައި ާވަރަށް ާމިތިބީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިބި ާމިތ ނގައި ާހީވަނީ ށް

ާއެހެންކޮންމެވެސްާ ާނޫން. ާގޮތަކަށް ާފެށޭ ާހަމަ ާނިމި ާހިސ ަބކުން ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން އެހެންވީމ ،

ާާވަގުަތކުންާއެނދުނީމަާއެާފުރުޞަތުާދެއްިވއްޔ ާއަޅުަގނޑަްށާރަނގަޅީ.

ާ
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 1025ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދި ާއަށް ާޕ ޓީ ާަގއުމީ ާައޅުަގނޑު ާނޯުޓާކޮށްފަިއ3ާާޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތްކަމަށް. ާަވގުތު ާއިރުގެ މިނެޓު

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާގެންދ ނީ.ާމިހ ހިސ ބުން ާކުރިއަށް ނޑުމެނ22ާާްމަސައްކަތް ާނަގ ީނާއަުޅގަ މިނިޓުެގާހުސްަވގުތުޮކެޅއް

ާއެޖެންޑ  ާާމި ާފަށ ނ7ާާީއައިޓަމް ާފަށ އިރު ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާނިމުނީ. ާއެ ާމިއަދަށް ާމިހިސ ބުން އެްއ

ާ ާައއިޓަމް ާކުރިއަްށ02ާާއެޖެންޑ  ާބިލު ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާމަސައްކަތް، ާނުނިމިހުރި ކަށް.

ާއަޅު ާމިހިސ ުބން ާއެހެންވީމ ، ާހަމައިން. ާމަަސއްކަތ އި ާގެންދިޔުމުގެ ާހުސްަވގުތުޮކޅަކަްށ22ާާަގނޑުމެން  1030މިިނޓުގެ

ާދ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާ]ށ00:22ާާްނ02:22ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 1035ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.02

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދަންާމިާފަށަނީާއެޖެންޑ ާނަން`.ާހުސްވަާ-02.0 02.0ާބަރުާގުުތކޮޅަށްފަހުާއަުޅގަ

ންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުގެާބިލުާކުިރއަށްާގެންދިއުން.ާައޅުަގނޑުާފުރަތަަމާކުން.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާއަ

 1040ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމަށް.ާ

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދިރިއުޅޭާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާބިލު، ާބެހޭ ާދޫކުރުމ އި ާލޯނު ާލުއި ާއ ދެ،ާއަންހެނުންނަށް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާލިބޭާ ާބަރޯސ ނުވެ ާމީހަކަށް ާަވކި ާމ ލީގޮތުން ާހޯދައިދީ، ާފުދުންތެރިކަން ާއަންހެނުންނަށް ާނެތް ފުދުންތެރިކަމެއް

 1045ކައިާލޯނުާދޫުކރުމ އިާބެހޭާއުސޫލުތައްާަކނަޑއަޅ ާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާފައިސ ކޮޅުާއިތުރުކޮށްާފަހަށްާރައްކ ކުރުމަށްޓަާ

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާއ ަދމަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަަކިއ

ނދުާވަރަށްާގިނަާޚިޔ ލުަތކ ިއާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިާބިލ އިމެދުާގިނަާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންާބަހުސްކޮށްފައިވ ާހި

ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާ ާކޮންމެހެން ާއައިއިރު ާމިހ ތަނަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބިފައި. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވަނީ ވ ހަކަތަެކއް

ާބިލަށްާ ާމި ާއ ދެ، ާޤަސްދުކުރަން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނުކުތ  ާދެ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތީތީ ާފ ހަގަނުކޮށްލެވި ާއެއް ާނުކުތ  ދެ

 1050ޑުާބަަލއިލ އިރުާމިާބިލުގައިާއެބަޮއވޭާލޯނުާދޫކުރުމ އިާބެހޭާފަންޑެއްާއުފައްަދވ ާވ ހަކަ.ާލޯނުާދޫކުރުމ އިާބެހޭާއަޅުަގނ

ފަންޑުާއުފައްދައިާއެާފަންޑުާއިންތިޒ މުކޮށްާއެާފަންޑަށްާިޒންމ ވ ންާމިޖެހެނީާބޭންކުކަމަށްާބުނެފައިވ ާހިނދުާމިއަދުާ
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ާދިވެހި ާބެހޭ ާބޭންކ އި ާފ ސްކުރަންޖެހިފަިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާބިލެއް ާބެހޭ ާބޭންކިްނގާއ އި ރ އްޖޭގެ

އޮތްކަންާއެބަޖެހޭާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީ،ާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމ އިާބެހޭާ

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލ އި ާބެހޭ ާއ އި ާބޭންކިންގ ާމި ާއޮތްއިރު ާމިހެން ާކުރަންާާބިލުގައި ާއ އި ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ދައްކަން

ާނުކުތ .ާ ާެއއް ާމިއީ ާުކރަން. ާބަްއޓަން ާއެބަޖެހެއޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާތަޢ ރަޟްނުވ ެނ ާކަމ ިއ  1055މިއުޅޭ

ާޚަރަދުތަްއާ ާގޭތެޭރގެ ާއެކަނބަުލންގެ ާމިއުޅެނީ ާހޯދައިދޭން ާލޯނު ާއަންހެނުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަކީ ާނުކުތ  އަނެއް

ާއެހެންވީމ ،ާހަމަޖައްސ  ާކުރަން. ާއެއް ާވިޔަފ ިރ ާއެއިން ާމިއުޅެނީ ާހޯދައިދޭން ާލޯނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ކަށެއް

ާއެއަށްާ ާފަހުން ާއެމީހުން ާނަމުގައި ާވިސްނުމުގެ ާހެޔޮ ާއަންހެނުންނަށް ާދޭއިރު ާލޯނެއް ާބަަޔކަށް ވިޔަފ ރިކުރަން

ާއެމީ ާދައްކަންޖެހޭއިރު ާބޭންކަށް ާފަހުން ާފައިސ  ާއެ ާއެއީާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާނުވ ކަމަްށވަންޏ  ާދެއްކޭނެގޮެތއް ާއެ ހުންނަށް

ާދޫކުރ ާ ާލޯނެއް ާބަޔަކަށް ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާނުދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދުނީކަމުގައި ާހެޔޮ  1060އެމީހުންނަށް

ާެއއި ާޚަރަުދކުރުމ އި ާގޮތަށް ާއެކަީށގެންވ  ާލޯނުން ާއެ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާއެަކމ އި ާއެމީހުންނަށް ާފައިދ ާކަމަށްވަންޏ  ން

ނޑުމެންާފުރަތަމަާއިސްކަންދޭންވީ.ާަބޔަކަްށާ ނެރުމަށްާއެމީހުންނަށްާދޭންޖެހޭާތަޢުލީމ އިާތަޖުރިބ ާހޯދައިދިނުމަށޭާއަޅުގަ

ާސަބަބަކީާ ާނުދެކެމެވެ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާކޮށްދިނީ ާކަމެއް ާއެމީހުންނަށް ާއެއީ ާދިުނމަކުން ާފައިސ ތަކެއް ހަމައެކަނި

ާއެމީހުން ާއަނބުރ ާމިދެންނެވިހެން ާފައިސ  ާއެ ާޒިންމ ވ ްނޖެހޭ ާއެއަށް ާފަހުން ާއެމީހުން ާައކީ ާފައިސ  ާލިބޭ ާމި ނަށް

ާއެީއ.ާ ާނޫން ާެއއް ާފައިސ  ާދޭ ާކުރަން ާކަންތައް ާގެއަޅ  ާޚަރަދުކޮށް ާގޭތެރޭގެ ާެއމީހުންގެ ާެއއް. ާފައިސ   1065ދައްކަންޖެހޭ

ާނުދެކެާ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއެ ާލިބުނީމަކ  ާއެީމހުންނަށް ާފައިސ  ާއެ ާކަމެއްާއެހެންވީމަ، ާއަދި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ވޭ

ާހިމަނަންވީއޭާ ާބިލުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަކީ، ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާދެން ކޮށްދެވުނީކަމަށް.

އެމީހުންނަށްާލިބޭާފައިސ ކޮޅުާއެާރަނގަޅުާގޮުތގައިާހޭދަކުުރމަށްާއެމީހުންނަށްާތަޢުލީމ އިާތަރުބިއްޔަތ އިާއެމީހުންނަށްާ

ނޑުާމިާއޭގެާތަ ނޑައަަޅއިދޭންވީާއެވެ.ާިމާދެާނުކުތ ާއަޅުގަ ޖުރިބ ާހޯދައިދިނުމުގެާއުސޫލުތަެކއްާވެސްާމިާބިލުަގއިާކަ

 1070ާބިލުާދ ާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާގެނެސްާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާކުރުޮކށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ 

ާދ އިރ ެގާ ާތުލުސްދޫ ާބެހޭގޮތުން ާދިނުމ އި ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާކަމަށް ާބިލެއް ާތ އީުދކުރ  ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާބިލަކީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދު ނޑުމެން ާމިާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާވެްސާއަޅުގަ ާހ ލުގައި  1075ކުރ 

ާކަނބަލެއްެގާ ާއަންހެން ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާހަމަ ާއަދި ާއެވެ. ާޙ ސިލުވ ނެބ  ާކިހ ވަަރކަށް ާމަޤްޞަދު ބޭނުންވ 

ާގޮތްތަ ާރަނގަޅު ާއަންހެނުންނަށް ާވިސްނ ވަަޑއިގެން ާކަމަކަށް ާމިފަދަ ާއަންހެނުންެގ ެކްއާހައިސިއްޔަތުން

ާއަދ ކުރާ  ާއަދ ކުރަން.ާހަމަާޝުކުރު ާހަމަާޝުކުރު ާއަުޅަގނޑު ާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި ާބިލެއް ާމިފަދަ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި
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ާދިނުމަށްާ ާލޯނު ާމިގޮތަށް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ޙ ލުގައި

ާލ ޒިމްކުރެިވގެން ާބޭންކުތަަކށް ާބޮޑެިތާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުޑަކުދިންނަށް، ާއެީއ ާެއވެ. ާހިސ ބަކަށްބ  ާކިހ   1080ދ ނީ

ާހުސްކޮށްާ ާނަން ާިމހެން ާނެތް ާކިޔ ެނކަމެއް ާޮގސް ާދެން ާއަންހެނުންނަށް ާމަސްވެރިންނަށް، މީހުންނަށް،

ާލ ޒިމްކުރިކަމުގަާ ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިނުމަށް ާލޯނު ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާމިއިން ާކިއިދ ނެ. އިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޢަމަލުކުރ ނީާ ާމިކަމަށް ާސަރުކ ުރން ާނުވަަތ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާޢަމަލުކުރަމުންދ ނީ ާމިކަްނކަމަށް ާބޭްނކުން ވީނަމަވެސް

ނުޑމެންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާިވސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާަހމައެއ ިއއެުކާައޅުަގނޑުމެްނާކިހ ވަރަކަށް ާއަުޅގަ ތޯާިމއީ

 1085ސްކުރުމަށްާައޅުަގނުޑމެންާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ ނީާމިއިންާކޮންމެވެސްާކަހަލަާމިފަދަާބިލެއްާޤ ނޫނެއްގެާގޮތުގައިާފ 

ާދ އިރ ާ ނޑަށް ާނަޢީމް،ާއަޅުގަ ާޔޫޞުފް ާގޮުތގައި ާޤަޫބލުކުރެވޭ ާހަމަަގއިމުވެސް ނޑަށް ާހޯދުމަށްޓަކައި.ާއަުޅގަ މަންފ އެއް

ާޔޫޞުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާމިއުޅެނީ. ާނެތިގެން ާފަދައިްނާާހަނދ ން ާވިދ ުޅވި ާއެ ނަޢީމް

ނޑުމެންާބޭނުންވ ާމަޤްޞަދުާހ ސިލެއްނުވޭ.ާމިާލޯނުާ އަޅުަގނޑުމެންާލޯނުާއަދިާއަންހެނުންނަށްާދިނެއްާކަމަކުާއަޅުގަ

ާހަމަަގއިމުވެްސާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަމްރީނުކޮށްދިނުމަކީ ާގޮތްތަެކްއ ާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ާއެމީހުންނަށް ހޯދައިގެން

ާކަމެ ާފަނަރަހ ސްާކުރަންޖެހޭނެ ާބޭންކުން ާދުވަސްތަުކގައި ާވޭތުވެިދޔަ ާކަމަކީ ާދެންނެވި ާމި ާމިހެން ާއަޅުަގނޑު  1090އް.

ރުފިޔ ގެާލުއިާލޯނުާނަގަިއގެްނާކޮންމެވެސްާރަށެއް،ާއަޅުަގނޑުާރަށެއްާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާހުރިހ ާއަންހެންާވެރިންާ

ާލޯނު ާލުއި ާއެ ާގަތީ ާސައިކަލު ާއިންސްޓޯލްމަންޓަށް ާގަތީ. ާފައިދ ާާސައިކަލު ާލޯނުގެ ާލުއި ާއެ ބޭނުންކޮށްގެން.

އަޅުަގނަޑކަށްާހިއެއްާނުވޭާއ މްދަނީާއިތުރުކުރުވ ނެާގޮތަކަްށާކަންތައްާކުރެވިފައިާހުރިހެންނެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާ

ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްަކމުންދ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާހުށަހަޅައިގެން ނޑުމެްނާބިލެއް

ާކަނބަލުންނަށްާ ާއަންހެން ާވެްސ ާފަހަރެްއގައި ާއަޅުަގނޑު ާކަެމއްތޯ. ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާެއއް ާދިރ ސ  ާކިހ ވަރެްއގެ  1095މިއީ

ެވސްާނޫން.ާލިބެންާއޮތްާރިޒުޤެއްާބަންދުކުރުމަށްޓަކައިާވ ހަކަދަްއކަނީކީާނޫންާއަދިާއެގޮތަށްާވިސްނުންާގެންގުޅެނީކީާ

ާވަިކާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް ާތެރޭގަިއާމިތަނުގަިއ ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެން އަޅުަގނުޑާވެްސާޤަބޫލުކުރަްނާއަުޅގަ

ާިދއުމަށްޓަކަިއާމަގުފަހިވ ންާސަބަބަކަްށާ ާމަގުން ާނުބައި ާއެމީހުން ާބޭފުޅުން ާއަންހެން ާއިޝ ރ ްތކުރަްއވަުމން ކަންކަމަށް

ާއ  ާއެމީހުންނަށް ާެއކަށީގެްނވ ާވަނީވެްސ ާރަނގަޅުވުްނ ާކަމަށް. ާނޯންނ ތީެވ ާމެުދވެިރވެފައި ާގޮތްތައް ާލިބޭނެ މްަދނީ

ާއަުޅަގނޑުާ ާއެކަމަުކ، ާކަެމއްކަްނ. ާވެދ ނެ ާއެއީ ާަހއިސިްއޔަަތކުން ާއެއް ާަޤބޫލުކުރަން ާވެސް ާައޅުަގނޑު  1100ކަމެއް.

ާއަ ާލިބި، ާމީހުންނަށް ާކިތައް ާފުރުޞަތު ާމިފަދަ ާެވސް ާމިހ ރު ާކުރަންވީާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއެކަންކަން ންހެނުންނަށް

ާބެލިފައިވޭތޯެއވެ.ާ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާދިވެިހރ އްޖޭަގއިވ ކަން ާމީހުން ާކިަތއް ާނުކުެރވިވ  ާނޭނިގ ކިހިނެއްކަން

ާހުރިާ ާީމގަިއ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓ ާހަމަގައިމުެވސް ާައޅުަގނޑުެމން ާކުރުުމގަިއ ާކަެމއް ާމިބ ވަތުެގ އެހންވީމަ،

ާއެންމެާާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ާމި ާއިޞްލ ޙުކުެރވި ާހަމަގައިމުވެްސާޤަބޫލުކުރަން.ާއެކަންކަމަށް ާހުރިކަމަކަށް ކަންތައްަތއް

ާކަމަށްވަންޏ މުާ ާބައްޓަްނނުކުރެވިއްޖެ ާބިލު ާމި ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާކަންކަން ާމި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ  1105އެދެޭވގޮތަކަށް
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ާއަންހެ ާސިަފއިަގއި ާޤ ނޫނެއްގެ ާހިެއއްުނވޭ ާސިމްޕަތީވެގެންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާގަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނުންނަށް

ނޑުެމންާބޭނުންވ ާކަންތައްތައްާ ާގޮތުންާކަމެްއާކުރުމަކުންާއަދިާއަުޅގަ އަންހެނުންނަށްާހަމަާކަންތައްތައްާކޮށްދިނުމުގެ

ާދ އި ާތުލުސްދޫ ާހުށަހެޅި ާބިލު ާމި ާހަމަ ާއެއްފަހަރު ާއަިދވެްސ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމި ާއެހެންވީމަ، ރ ެގާހ ސިލުވ ހެނެއް.

ާމަސަްއކަތ ިއާ ާކުެރްއވި ާހުށަހެޅުމަށްޓަަކއި ާބިލު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ ާއ ދަމަށް ާރޮަޒިއނ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަަކާ ާއެދޭ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދިނުމަށް ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާކުަރްއވ  ާއެއް ާދިރ ސ  ާމިފަދަ ާހަމަ  1110އެްއގޮތަށް

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމައުޞޫމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاާންބަރުާޢަބްދުކެލ ާދ އިރ ގެާމެ

ާހުށަހެޅުނީތީާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 1115ސްާހިއްސ ކުރ ާބަަޔކަށްާހަމަާހުރިހ ާދ އިރ އެއްަގއިާވ52ާާެއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއުފ ކުރަން.ާއެއީާރ އްޭޖގެާއ ބ ދީގެާ%

ހަމަހަމަކޮށްާއޮތުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމުގަިއވ ތީ.ާއ ދެ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާ

ާބިލުާ ާމި ާބިލެކެވެ. ާޖަވ ހިެރއްފަދަ ާއައި ާމަޖިލީހަށް ާިމއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުމުން ާބިލު ާމި އ ދަމް

ާ ާއޮފްކޮްށލ ފައި ާޖެހޭނީ ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކަށް ާއަލިވ ކަހަލަ ާބިލުގެާސަބަބުން ާމި ާޤައުމަށް ާމުޅި ޕޮލިޝްކޮށްލ ފައި

ާިމާ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަކަށް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާބަލައިލ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާނެރެން.ާއ ދެ،ާމި ާނިންމ ލ ފައި ބިލު

ާޤައުެމއްކަ ާއިތުރުކުރަންެޖހިފައިވ  ާއުެފއްދުންތެރިކަން ާައކީ ާރ އްޖެ ާއުެފއްދުންތެރިކަންާވިސްނެނީ ާއެހެްނވީމަ،  1120ން.

ާހިއްސ ކުރޭ.ާ ާއުެފްއދުންތެރިކަމަށް ާރ އްޖޭގެ ާބައެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާބިލުން ާމި ާބެލިޔަސް ާނަޒަިރއްޔ ތުްނ އިތުރުކުރުމުގެ

ވަނަާއަިއޓަމަށްާބަލައިލިޔަސްާވެސްާމީގެންާއެބަާދޭހަވ3ާާޭވަނަާމ އްދ ގ2ާާެޚ އްޞަކޮށްާައޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުގެާ

ާގޮތުަގިއާއަން ާފައިދ ހުރި ާއެމީހުންނަށް ާބޭނުންކޮށް ާގޮތުަގއި ާރަނގަުޅ ާއެކަންތައްަތއް ާހުނަރުތަކ އި ާއެމީހުންގެ ހެނުން

2ާކަންތައްާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާގިނަާމަސަްއކަތެއްާކުުރމުގެާފުރުޞަތުާމިާބިލުންާކުރިއަށްދ ނެކަމަށް.ާއ ދެ،ާ

ާއަޅުާ ާއިން ާ)ދ( ާއ އި ާ)ފ( ާމ އްދ ަގއި ާވަުރގަަދވެާވަނަ ާގުޅުންތައް ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިއޮންނަނީ ާބަލ އިރު ނޑުމެން  1125ގަ

ާސަފުގަިއާ ާިއސް ާޙަރަކ ތްތަކުގައި ާއިޤްތިޞ ދީ ާއުފެިދ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަންހެނުންތަކެއް މަސައްކަތްތެރި

ާލިބިގެންވ  ާތިމ މެންނަށް ާމިވަނީ ާގަިއ ާ)ދ( ާތަޢ ރަފްކޮށްދޭނެކަމަށް. ާއަންހެނުންތަކެއް ފަންނ ިއާާމަސައްކަތްކުރ ނެ

ާބޭނުންާ ާހުނަރުގެ ާއެ ާފަްނނ އި ާއެ ާފުޅ މިނުގައި ާއޭެގާއެންމެ ާލިބިފައިާނެތްާނުވަތަ ާފުރުޞަތު ާބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރު

ާކޮށްދޭނެކަން.ާ ާތަނަވަސް ާފުރުޞަތު ާކުރ ނެ ާބޭނުން ާހުނަރު ާފަންނ އި ާލިބިފައިވ  ާއެމީހުންނަށް ާއަންހެނުންނަށް ހިފޭނީ

ާމުހިއްުމާ ާވަރަށް ާޤައުމަށް ާބެލިއަްސާމިއީ ާއިންފްލޭޝަނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާުއފެއްދުންތެރިކަން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ  1130ކަމެއް.

ާތެރެއަށްާ ާނ ޒުކުކަމުގެ ާއިޤްިތޞ ދީ ާޤައުމުގެ ާމުޅި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާުކރަންޖެހޭ.ާއެހެންނޫނީ ާއިތުރު ާއެބަ ާވަރަށް ވެސް

ާފަށައި ާކުރަން ާއަަސރު ާއޭގެ ާދިރިއުޅުމަށް ާއެންެމންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރަމުންާވެއްޓި ާބަހުސް ާމެދު ާމިބިލ އި ފ ނެ.
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ާމެންބަރުންާ ާބައެއް ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޚ އްޞަކޮށް ާމެންބަރުން ާބައެއް ާފ ހަގަކޮްށލަން ނޑު ާއަުޅގަ ދިޔައިރު

ާއެވ ހަކަފުުޅާ ާއެބޭފުޅުން ާބ ވަޭއ ާވިސްނުމެއްަގއި ާކޮން ާހިތަށްއަރ  ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަދައްަކވައިފި. ާދެކޮޅަށް މިބިލ އި

ާއުެފއްދުންތެރިކަންާދެ ާަޤއުމުގެ ާބ ވައޭ. ާނުވަނީ ާޭބނުންފުޅު ާއިތުރުކުރަްއވަން ާއުފެއްދުްނތެރިކަން ާޤައުމުގެ  1135އްކެީވ.

ާކެނދިކުޅުދޫާ ާދެން ާމުހިއްމު. ާވަރަށް ާކުރެއްވުން ާތަޢީދު ާމިބިލަށް ާވެސް ާބޭފުޅަކު ާޮކންމެ ާބޭނުންފުޅުވ  އިތުރުކުރަން

ާވ ހަ ާޢީސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅިާދ އިރ ގެ ާސަރުކ ރުން ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާވިދ ޅުވި ާދައްކަވަމުން ކަފުޅު

%ާ ާލިބުނޭ. ާލޯނު ާވެސް ާއަންހެނުންނަށް ާލޯނުތަކުން ާދިން ާދަށުން ާމައްސަލ20ާާަޕްރޮގްރ މެްއގެ ާމިއީ ލިބުނޭ.

ވެާމިފަދަާއަންހެނުންނަށްާލިބިދޭންޖެހޭނެ.ާއެހެނ52ާްތޯާއަންހެނުންަނށްާލިބެންވީ.ާއެންމެާުކޑަމިނުންާ%20ާއަކީ.ާ%

ާމީގައިާ ާދެން ާމިވަނީ. ާކަމަށް ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާގެންިދުއމަކީ ާކުރިއަށް ާތަޢ ރަފްކޮށްގެން ާއަޅުަގނޑުމެން  1140ލޯނެއް

ާކުރުމަށް.ާ ާލުއި ާބޮޑަށް ާމިއަށްވުރެެވސް ާއަދި ާލޯނު ާމި ާދޭންވީ ާސަމ ލުކަން ާބޮޑު ާއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއޮތްއިރު ާގޮތުަގއި ާލުއިލޯނެއްެގ ާމިބިލުަގއިާއަންހެނުންނަށްދޭ ާގޮުތގައި ާރޭޓްގެ ާއިންޓްރެސްޓް ާމިއޮތް މިހ ުރ

%ާ ާލޯނ3ާާުހުށަހަޅުއްވ ފައި ާދެން ާކުަރއްވަންޖެހޭނެ. ާމަސައްކަްތ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާދަށްކުެރވޭތޯ ާެއއަށްވުެރވެސް ެއއީ

ނޑުާމިހުށަހަޅ ނީާހަމަާ ކަމަށް.ާއެއިރުްނާވަރަކަށްާއަަހރުގެާމުއްދަތެއްާމަދުެވގެންާެއބަާބޭނުންވ 02ާއަދ ކުރުމަށްާއަުޅގަ

ާދޭގޮތަށްާ ާފައިސ  ާފަންޑަށް ާމި ާބަޖެޓުން ާދަޢުލަތުގެ ާދެން ާބެލެވޭނީ. ާލޯނެއްކަމުަގއި ާލުއި ާމި  1145އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އޮންނައިރުާކޮންމެާއަހަރަކުާަފންސ ސްާމިލިއަންާަކނަޑއަޅަުމންާގޮސްާުދއިަސއްތަާފަންސ ސްާމިލިއަނަށްާއަރަންދެންާ

ާ ާމ5ާިއެއީ ާޖެހިޖެހިގެން ާދެކޭގޮުތަގއިާާއަހަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމަކީ ާކުރަމުން ާއިތުރު ާބަޖެޓަށް ާމިލިއަން ފަންސ ސް

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއަންހެން ާލޮބުެވތި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާިތއްބެވި ާކަންކޮޅުތަުކަގއި ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުންވެފައި ާލޯނަކަށް މިފަދަ

ާ ާހުޅިވިގެްނދ ނެ.ާދެން ާމިފުރުޞަތު ާބޭފުުޅންނަށް ާގިނަ ާކަމަކީާފައިދ އަކަްށވ ނެ. ާއަެނއް ާިވސްނ ލަންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުަގނުޑާ ާކުރިން ާއެބަހުރި. ާތަންތަންކޮޅު ާރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސްޓޭްޖގައި ާކޮމިޓީ ާބިލުގައި  1150މި

ާފަހަރަށްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާލޯނަކީ ާމި ާކުަރއްވ އިރު ާަމސައްކަތް ާކޮމިޓީން ާކޮށްލުމުގައި ާއޮފް ާޖަވ ހިރު ާމި މިދެންނެވިހެން

ާކުރިމަތިލ ކަމަށްޭވ.ާއަނބު ާމައްސަލަތަކަކ އި ާފަރ ތަށް ާދޭ ާއެޯލނު ާދިމ ވެގެން ާމީހުންނަށް ާދަތިތަެކްއ ާދެއްކުމުގެ ރ 

ާވަރަށްާ ާލޯނުަތއް ާދީފައިވ  ާއަންހެނުންނަށް ާބަލ އިރު ާއަށް ާހިސްޓްރީ ާފައިނޭޝަލް ާދުނިޔޭގެ އެހެންނަމަވެސް

ާ ާއެހެްނވީމ ، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާލިބިފައިވ ކަން ާލޯނުތައްާފަސޭހަކ އެކު ާދޭ ާމި ާއަލީގައި ާބިލުގެ ާމި ާބެލިއަސް ެއގޮތުން

ާލޯނުތަްއާ ާދެވޭ ާބިނ ކޮށްގެން ާމަްއޗަށް ާއުސޫލުަތކުގެ ާއެިކއެކި ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާބިލުގައި ާމި ާޚ އްޞަކޮށް  1155ލިބުމ އިމެދު

ާ ާފުރިހަމަ ާޖަވ ހިރު ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއޅުގަ ާނުކުރަން. ާޝައްެކއް ާވެސް ާކުޑަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެދު އަށްާލިބޭނެކަމ އި

ާކުރަނިިވާ ާއުޖ ލ  ާއަންހެނުންނަށް ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާޤައުމަށް ާދިވެހި ާމުޅި ާނެރެ ާކޮމިީޓއަކުްނ އޮފްކޮށްލަިއގެން

ާބިލަކަށްވުން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ
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 1160ާާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންާ

ށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުގެާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަަކިއާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއަންހެނުންނަ

ާކަންަތއްތަްއާ ާބަެއއް ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމީގައި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެީކަގިއާޝުކުރު ާަވރަށް ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ާ ާބަލ އިރުަގއި ާސުރުޚީތަކަށް ާބައެއް ާހުރި ާތެރޭަގއި ާމައްދ ތަކުގެ ާބައެއް ާމ 3ާބަލ ލަންޖެހޭ. ާއަރިމަީތާވަނަ އްދ ގެ

ާަރއްޔިތުންެގާ ާހިއެއްނުވޭ ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދޫކުރުން. ާފައިސ  ާމަޖިލީހުން ާަރއްިޔތުންގެ ާމިއޮންނަ ސުރުޚީގައި

ާއެޭދާ ާކޮށްލުމަށް ާރަނގަޅު ާމިކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތްކަމެއްހެނެއް. ާތެރޭގަިއ ާމެންޑޭޓްގެ  1165މަޖިލީހުގެ

ާދަންނަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން.ާވ ހަކަ ާތަނެއް ާއޮންނަ ާގޮތަށް ާދޫކުރ  ާފައިސ  ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެއީ ވަްނ.

ާމަސައްކަތްކުރ ާ ާމަޖިލީހުގައި ާމުވަްއޒިފުންނ އި ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހަދަނީ ާދޫކޮށް ާފައީސ  ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާއެކަަމކަށް. ާކަމެއްކޮށްފިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާދެން ާއަށް. ާމުސ ރަ ާދޫކުރެވޭއިރުަގިއާާމެންބަރުންގެ ާލޯނެއް އެހެންވީމ ،

ާެއާ ާއެހެންނަމަވެސް ާގޯހެއް. ާެއއީ ާގެނައުަމކީ ާލިޔެގެން ާޤ ނޫނެއްަގިއ ާދޫކުރ ގޮތަްށ ާފައިސ  ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ާފަިއސ ާ ާބަޖެޓްަގއި ާއަަހރެއްެގ ާކޮންމެ ާއޮންނަނީ ާުބނެފައި ާއޭަގއި ާިވއަސް ާއޮތްކަމުަގއި ާއެހެން ާސުރުޙީަގއި  1170އަރިމަތީ

ާފައީސ ާހިމަ ާބަޖެޓްގައި ާއެަކމަކު ާވެދ ނެ. ާރަނގަޅުކުރުމުން ާސުރިޚީ ާއަރިމަތީ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ނަންޖެހޭނެ

ާހިމަނ ފަިއާ ާފައިސ  ާބަޖެޓްގަިއ ާެއ ާނޫން. ާކަމެްއ ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެއީ ާކަމަކީ ާކޮންމެ ހިމަނުވަންޖެހޭ

ޔިރުންގެާމަިޖލީހަށްާފޮނުވުމަށްާބ ރުއެޅުމަށްާމ އްދ ާބައްޓަންާކުރުމުންާދަޢުލަތުގެާމ ލިއްޔަތ އިާބެހޭާމިނިސްޓްރީންާރައް

ާފައިސާ  ާބޭނުންވ  ާދޫކުރުމަށް ާލުއިލޯނު ާމި ާައންހެނުންނަށް ާކުރ އިުރގައި ާތައްޔ ރު ާބަޖެޓް ާމަޖުބޫރުވ ނެ ސަރުކ ރަށް

ާބަ ާއެހެންވެްސ ާހަމަ ނޑަެއޅުމުގަިއ ާކަ ާއަދަދުތައް ާދެން ާފޮުނވަްނ. ާޖަހ ފައި ާމަސަްއކަތްތައްާބަޖެޓްގައި  1175ޖެޓްގެ

ާހަމަާ ާއަުޅަގނޑު ާގުިޅގެން ާއ އި ާމިމައްސަަލ ާއ ދެ، ާރަނގަުޅވ ނެ. ާކުރުމުން ާެއކަން ާކުރ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާިމާ ާއެހެން ާމިީއ. ާބިލޭ ާެއއް ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާހުށަހެޅުނު ާމަޖީލީހަށް ާއަިއސް ާިމފަހަކަށް ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ދަންނަވ ނީ

ާިމބި ާވެސް ާފަހަރެއްގައި ާެއއްާބުނަނީ ާނުަވއްދަފ ނެތީ ާއަށް ާެގ ާތަނުން ާދ  ާއަށް ާގެ ާބުެނފައި ާއެްއެޗއް ާދެކޮޅަށް ލ އި

ާފަރ ތަށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާިމާބިލު ާދަންނަވަނީ.ާއެއީ ާމި ާވ ހަކަ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން ާއޮެވެގނެއް ާކަމެއް ނޫން.ާއެކަހަލަ

ާ ާމި ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާސ ބިތުކަމ އެީކ ާވަރަްށ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއޮްފާހަމަ ާބޭްނކް ާޫދކުރުމަށްޓަކައި ާލޯނު  1180ުލއި

ާއަުޅަގނުޑާ ާެއހެންވެއްޖިްއޔ  ާވެސް. ާމީހުން ާތިބި ާަދްއކަން ާފައިސ  ާގޮތ އި ާޫދކުރ ނެ ާފައިސ  ާއިން މޯލްޑިވްސް

ާބޭނުންވ ނެާ ާދިނުމަށް ާލޯނެއް ާމިފަދަ ާބަލ އިރު ާހިސ ބަށް ާއޮތް ާމިގޮސްފައި ާމިއަދު ާހ ލަތު ާމ ލީ ާދަޢުލަތުގެ ދަންނަވ ނީ

އަހަރުާދުަވސްާތެރޭގައިާޮބޑެތިާއަދަދުްނ22ާާތެރިކަންާސަރުކ ުރގަިއާނެތްކަމަށްވަންޏ ާސަރުކ ރުާވެއިުތވެދިޔަާކުޅެދުން

ާބޭންކަށްާ ާައވަހަށް ާލ ރިކޮޅު ާމީހުންގެ ާތިބި ާނުދައްކ  ާަފއިސ  ާއެ ާއަދި ާމީހުންނ އި ާތިބި ާނަގ ފަިއ ފައިސ 

ާއަންހެނުންނަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސްާާޖަމ ކޮށްލެވިއްޖެްއޔ  ާމަސްވެރީންނަށް ާފިރިހެނުންނ ިއ  1185ފިޔަވައި

ނޑުމެންގެާބޭންްކާ ލޯނުދެވޭވަުރގެާފައިސ ާނަގ ަފއިާތިބިާމީހުންާމިާޤައުމުގައިާމިާދަޢުލަތުގައިާދިރިއެބައުެޅއޭ.ާއަުޅގަ
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ާދެ ާރަނގަޅުގޮެތްއގައި. ާއެންމެ ާބ ރުއެޅޭނީ ާޫދކުރުމަށް ާއެއް ާފައިސ  ާމިފަދަ ާކަހަލަތަނަުކން ާމޯލްޑިވްސް ންާއޮފް

ާެއގޮތަށްާ ާެއކަން ާެއކަމަކު، ާއުަފއްދަން. ާކޯޕަރޭޝަނެއް ާފައިނޭންސް ާއިތުރު ާޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން އެހެންނޫނީ

ާރިޕޯޓްތަްއާ ާޖެނެރަލްގެ ާޮއިޑޓަރ ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވަީނިވއްޔ  ާދޭކަމަށް ާއެްއ ާފައިސ  ާދަޢުލަތުެގ ކުރިޔަސް

 1190ބޭންކްާއޮްފާމޯލްޑިވްސްާއަށްާޖަމ ކޮށްފަިއާހުރިާއެްއޗިހީގެާތެޭރަގއިާބަލައިލ ފައިާއެހެންާހުރިާަފިއސ ތައްާނަަގއިާއެާ

ާފުރުޞަތުާ ާދިނުމުގެ ާފައިސ  ާފަރ ތްތަށް ާމިފަދަ ާއަތުލަިއގެން ާއަވަްސގޮތެްއގައި ާެވސް ާފައިސ ތައް ސ ބިތުވެފަިއވ 

ާޗ ޕްކޮްށގެން ާއެއް ާަފއިސ  ާމިވަރުގެ ާމި ާނުފެނޭ ނޑުމެނަކަްށ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާބޭްއވުން. ާކަަމކަށް.ާާހުޅުލ ފައި ނެރިވިދ ނެ

ނޑުާވަރަށްާއުއްީމދުކުރަންާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްއިުރގައިާމީަގއިާ ނޑުާވަރަށްާއުފ ުކރަންާއަޅުގަ އ ދެ،ާއަުޅގަ

ކުލަާތަފ ތުާނުކޮށްާމިާފައިސ ާދޫކުރުމަށްާހަމަާޑީ.އ ރް.ޕީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާބ ރުއަޅުްއވ ނެތީެވ.ާމިހ ރުާ

 1195ފަރ ތްތަކުންާއެބަފެނޭާސިވިލްާސަރވިްސގެާމުސ ރަެގާވ ހަދައްކ އިުރގައިާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުގައިާތިބިާމީހުންާާބައެއް

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާފަހަރު ާބައެއް ާފެންނަނީ ާމި ާލޮލަށް ާޑީ.އ ރް.ީޕެގ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަދެކެވޭ. ާވެސް ާވ ހަކަ އުނިކުރ 

ާއަ ާއެހެންވީމަ، ާމީހުން. ާތިބޭ ާގޮތަށް ާއެހެްނާތ އީދުކޮށްފ ނެ ާއަދި ާއ އި ާއެްމ.ޑީ.ޕީ ާތެރޭަގއި ާކަނބަލުންގެ ންހެން

ާމީތިާ ާގޮަތކަށް ާދޫކުރެވޭ ާލޯނު ާމި ާމީހުންނ އި ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާމީހުންނ އި ާނިސްބަތްވ  ޕ ޓީތަކަށް

ާއަ ާދެން ާުކރެވޭނީ. ާމިކަން ާގޮތެއްގައި ާހަމަހަމަ ާނޫން. ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާެއންމެ ާއަދި ާމިއީ ޅުަގނުޑާއަމ ޒުކުެރވެންޏ 

 1200ނުދަންނަވ ނަންާދިވެހިާއަންހެނުންގެާހިތްތަކުަގއިާޑީ.އ ރް.ީޕާއ އިާދޭތެޭރގައިާލޯބިާގަދަުކރުމަށްޓަކައިާނުވަތަާއެާޕ ޓީާ

ާނެތްާ ާފެންނ ކަށެއް ާބިލަކުން ާމި ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާއެކަަހލަ ާމިބިލަކީ. ާބިލެކޭ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާވަނުމަށް އަށް

ޞަދަކީާވެސްާމިއެއްާނޫން.ާއަދިާމިހ ާދުވަހުާސަރުކ ރުންާބައެއްާކަންކަންާކުރަމުންާހަމަގައިމުވެސް.ާއަދިާޭއގެާމަޤް

ާައޅުަގނުޑާ ާބިލެއްކަމަށް ާއޮްތ ާހުށަހަޅ ފައި ާކުރުމަށް ާިމކަން ާބ ރަށް ާވުރެން ާވަރަށް ާކުރ  ާއެކަންކަން ގެންދ ތީވެ

ާއެހެންވީ ާއިރުަގއި. ާހުށަހެޅުއްިވ ާބިލު ާމި ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަތޭަކއަކުންާޤަބޫލުކުރަނީ ާހަމަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ މަ،

ާއެއްާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިދެންނެވިާގޮތަށްާމިާ  1205ނުވަދިހަާނުވަާއެއްާޕޮއިންޓްާނުވަާއެއްާނުވަ

ާ ާތަސްދީގުކުރ ތ  ާބިލު ާއެއީ ާއެްއ ާމ އްދ  ާމިބިލުގެ ާއަންނަިއރުގައި ާބައްޓަންވެގެން ާުދވަސްތެރޭަގިއ22ާާބިލު ހަކަށް

ާއުޅެފަިއާާމިހ ރު ާކުީރގެާސަރުކ ުރގައި ާޚ އްަޞކޮށް ާތެރޭަގއި ާމީހުންގެ ާތިބި ާލޯނުާނަގ ފައި ާމޯލްޑިވްުސން ާއޮފް ބޭންކް

ާބ ރުޭދާ ާއެބަ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާމި ާޮއވެއްޖިްއޔ  ާެއއް ާމ އްދ  ާކަހަލަ ާދެްއކޭ ާައވަހަށް ާފައިސ ޮކޅު ާމީހުންެގ ާއިސް ތިބި

ާގޮތުގަާ ާލޯނުގެ ާލ ރި ާއެ ާދައްަކއިގެްނ ާއަނބުރ  ާހަމަާފައިސ  ާއަންހެނުންނަށް ާިދވެހި ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާދޫކުރަން. އި

 1210ވަރަށްާބޮޑަށްާލުއިެވގެންާދ ނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާައޅުަގނޑުެމންާނަމަކަށްާދިވެހިާއަންހެނުންާކިޔަިއގެންާވަރަށްާގިނަާ

ނޑުމެންާޭވތުވެާދިޔަާ ނުންނ އިާފިރިހެނުންނ އިާހަކަށްާއަހަރުާދުވަސްތެރޭަގއިާމިދިޔައީާއަންހ22ާާެޒަމ ންވެއްޖެާއަުޅގަ

ާ ާބެލިއިުރގައި ާކުރުމުގައި.ާއެކަމަުކ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަރިކޮށ22ާާްހަމަހަމަ ާދިޔައިުރގައި ާވެރިކަންާނިިމގެން އަހަރެްއގެ

ާއެމީހުންގެާ ާބުރަޔ  ާއުފުަލންޖެހޭ ާއެމީހުން ާއަދަދު ާއަންހެނުންގެ ާތިބި ާޖަހ ފައި ާބޮލަށް ާކުދިން ާދޫކޮށްލ  މަގުމައްޗަށް
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ާވ ހަ ާހަމަހަމަާވޭނުެގ ާފިރިހެނުންނ  ާއަންހެނުންނ އި ާދަށުން ާސިޔ ސަތެއްެގ ާރަނގަޅު ާެއއީ ާދެްއކޭަކށެއް. ާނެތް ަކ

 1215ކުރިކުރީނުންާއަންހެނުންާފިރިހެނުންާމަސައްކަތުާނުކުންނަާގަީޑގައިާއަންހެނުންާއެބަޖެހޭާފިރިހެނުންާބަރޯާހިފައިގެންާ

ާބަފަޔަ ާބަލ ނެ ާއެބަޖެހޭ ާއަންހެނުން ާކޯޓުތައްާމަސައްކަތްކުރ އިރު ާހިނގަން ާމަުގމަތީގައި ާގޮވަިއގެން ާދަރިން ާނެތް ކު

ާއޮތީަމާ ާކޮށްފައި ާމިކަން ާދަުށން ާސިޔ ސަތެްއގެ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާބ އްވަން. ާދަމ ލ ފައި ާސަުފ ާއަތުރ ލ ފައި ކައިީރގައި

ާކުރީ ާމިއީ ާއަޅުަގނޑު ާދޫކޮށްލުން ާއުސޫލު ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރ ނަން. ާޤަބޫލެްއ ނެޑއް ާއަުޅގަ ަގިއވެްސާކަމަކަށް

ާމިގޮތަްށާ ާދަރިން ާވ ހަކަދައްކ އިރުަގއި ާދިނުމުގެ ާފައިސ  ާމީހުންނަށް ާެއކިެއކި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަެދއްކީމު މިތަނުގައި

ާކުެރވެންާ ާމިކަންކަން ާެވސް ާކަނބަލުންނަށް ާއަންހެން ާތިިބ ާވަރިކޮށްފައި ާތިބި ާގޮސް ާޖަހ ފައި ާބޮލަށް  1220އެކަނިކޮށް

ާސަރުކ ރުގެ ާމިދެންނެވީ ާފިރިހެނުންގެާާޖެހޭނެއޭ. ާއެބަޖެހެއޭ. ާއޮންނަްނ ާސްކީެމއް ާއެކަހަލަ ާލިބެންޖެހޭނެއޭ. އެހީ

ާބޭފުޅެއް.ާ ާފިރިހެން ާހުންނަވަނީ ާެވސް ާަރއީސަކަްށ ާއަެނއްކ  ާވަީނވިްއޔ . ާކަުމގަިއ ާކަމެއް ާޖެހޭ ާކޮށްދޭން ފަރ ތުން

ސްާއަިދާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގަިއާކެބިނެޓްަގއިާވެްސާގިަނއީާފިރިހެންާބޭފުޅުން.ާސަރުކ ރުގެާިއސްާމަޤ މުތަކުގައިާވެ

ާމަޤްޞަދުތަކުގެާ ާމީގެ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމިކަންކަން ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅުން. ާފިރިހެން ާގިަނއީ ވެސް

ނަޑކަށްާނުފެނޭާމިދެންނެވިާގޮތަށްާބައެއްާލ ަފއިާޮއއްވ .ާަހއްތަހ ާވެސްާމިާއޮންނަނީާވިޔަފ ރިާޚިޔ ުލާ  1225ތެރޭގައިާއަުޅގަ

މީހުންނަށްާމިާލިބެން.ާވިޔަފ ރިާޚިޔ ލަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާވިޔަފ ރިާޚިޔ ލުާއަުތވެދ ނެާމަނިކުފ ނަށްާވެސްާާހުރި

ާިމީއާ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހިންގަފ ނެ. ާކަމެއް ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ިރ ާހަމަ ާއަތުެވއްޖިއްޔ  ާއެހެން ާއިންދ . ތިތަނުގައި

ާލޯ ާއެހެންވީމަ، ާމީހެއް. ާހުންނަ ާޚިޔ ލު ާހުރިާވިޔަފ ރި ާޚިޔ ލު ާިވޔަފ ރި ާަކނަޑއެޅޭއިުރގައި ާއުސޫލުތައް ާދިނުމުގެ ނު

ާއޮތްާ ާބޭނުން ާއުޅުމުގެ ާދުނިޭޔގައި ާތަނަވަސްކަމ ެއކީަގއި ާޚިޔ ލ ިއ ާހޯދުމުގެ ާލ ރި ާދޭންޖެހޭނީ. ާނޫން އަންހެނުންނަކަށް

ާ ާނޭގުނަސް ާވިޔަފ ރި ާމީހަކަށް ާކޮްނމެ ާއެއީ ާޖެހޭނީ. ާދޫކުރެވެން ާމި ާކަނބަލުންނަށް ާއެނޭގާއަންހެން ާނަގަން  1230ލޯނު

ާކުެރވިދ ނެ.ާއެީއާ ާމަސައްކަތް ާއެ ާެވސް ާލައިގެން ާބަޔަކު ާގޮތްތައް ާބޭނުންކުރ ނެ ާލޯނުެގާލ ރި ާއެ ާވަނީިވއްޔ  ކަމުގައި

ާމިދެންނެވިާ ާތެރޭގައި ާކަނބަލުންގެ ާއަންހެން ާބައްޓަންކޮށްލ އިރުަގއި ާބިލެއް ާގޮތް.ާއެހެންީވމަ،ާމިފަދަ ާކުރެވޭ ވިޔަފ ރި

ާހުރި ާޚިޔ ލު ާނުވ ނެ.ާއޭރަށްާާގޮތަށް ާކަމަކަށް ާދެނީ ާލޯނު ާއަންހެނުންނަށް ާެއއީ ާވަނީވިއްޔ  ާދޭކަމަށް ާލޯނު މީހުންނަށް

ާނޫްނާ ާރަނގަެޅއް ާއެންމެ ާެއގޮތެއް ާލޯނު. ާލުއި ާމީހުނަށް ާހުރި ާޚިޔ ުލ ާވިޔަފ ރި ާތެރެިއން ާއަންހެނުންގެ އެދެވެނީ

ާޢިއްޒަ ާއުްއމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެތަންކޮުޅ ާިއޒުނައ އެީކގަިއާއަޅުަގނަޑކަށް. ާެމންބަރުގެ  1235ތްތެރި

ާދިރިުއޅެންާ ާއެކީގައި ާތަނަވަްސަކމ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޮންނަންވީ، ާއިްޞލ ހުކުރެވޭއިުރގައި އިޞްލ ޙުކޮށްލ ނެކަމަށް.

ާދަރިންނ އި ާއ އިލ އި ާިތމ ގެ ާއަދި ާކުރުމ އި ާމަސައްކަތްަތއް ާހުރި ާފައިދ  ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަންހެނަކަށް ާކޮންމެ ާބެނުންވ 

ާތަފ ތުާ ާއަންހެނުންނަށް ާތިބި ާގޮތަށް ާގަންދޭ ާތަކެތި ާވެސް ާއަށް ާފިރިމީހ  ާޚ އްޞަކޮށް ާކަންކަމަށް ާއެހެންވެސް އަދި

ނޑުާަވކިާމަޖުބޫރެއްާނުކުރަންާމީހުނ ާއިނދެގެންާތިބިާމީހުންނަށްާމިާ ާގޮތަކަށް.ާމީގެންާއަުޅގަ ލޯނުތައްާދެވޭާކަހަލަ

ާބަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންވީަމ، ާވެސް. ާހުރިހ ާދޭކަށް ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1240އްޓަންކުރ އިުރަގއި
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ާއެމް.ޑީ.ީޕާ ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާޖެހެއޭ. ާސަމ ލުވ ން ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާމިކަމަށް ާމެންބަރުން ފިރިހެން

ހުށަހެޅީމަކ ާމިާބިލުާދޫކޮށްލ ާާމެންބަރުންާވެސްާވިސްނަންާޖެހޭނީާޑީ.އ ރް.ޕީަގއިާއަންހެންާކަނބަލަކުާކޮންމެހެންާމި

ނޑުމެްނގެާޕ ީޓެގާ ގޮތަކަށްާނޫން.ާއަދިާއަުޅަގނުޑމެންާތިބީާވެސްާެއގޮތަކަްށާނޫން.ާމިއަށްވުރެންާވަކިންާތ އީދުާއަުޅގަ

ާދެންމެގައިާ ާއެހެންވީމަ، ާހަމައަކަށް. ާމިއަދ  ާއަދި ާފެށުނީއްސުރެން ާދައުރު ާމި ާިމތަނަކަށް ާއ ދޭ ާނުވެސް ާބިލެއް ކުރި

ނޑުާމިދަންނަވ ލީާޑީ.އ ރް.ޕީަގިއާމައުސޫމު  1245ގެާވ ހަަކއިަގއިާއެމް.ީޑ.ޕީގެާމީހުންާފ ޑަކަށްާވ ހަކަދެއްިކއޭާވިދ ޅުވީމ ާއަުޅގަ

ާއަންހެނުންާ ާފ ޑަކަށް ާިފަޔވައި ާވ ަހކަދެއްކުން ާފ ޑަކަށް ާތިބޭފުޅުން ާތިބޭއިރު ާމަޤ މުތަކުަގއި ާއެކިެއކި ތިބޭފުޅުން

ާއެހެންވީ ާެވސް. ާލ ފަިއ ާޖަލަށް ާތެޭރަގިއާއެބަތިއްބޭ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ގޮަތކީ ާވ ހަކަދެްއކެވީމަ ާއެކަހަލަ ާއުސޫުލން ާެއ ަމ،

ާައޅުަގނޑުމެނަށްާ ާނުލައި ާކަނބަލުންނ  ާމި ާކަނބަލުން ާއަންެހން ާވ ނީ.ާމިއީ ާގޮތް ާޫހނުވ  ާތަަޅިއގަނެ ާދެބަޔަށް ދެބައި

ާއަޑުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުީރގައި ާއެއް. ާމިހ ރަކު ާނެތް ާގޮތެއް ާެއްއވެސް ާއުޅެވޭނެ ާކަނބަލުންނާ ހަމަ ާއަންހެން އަހަމު

ާނޫންާ ާއެބައެއް ާއެކަން. ާހިނގައްެޖ ާތ ރީޚުގައި ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާއުޅުނު ާބަޔަކު ާުއޅުނު ާަވއްތަރަކަށް ާވަކި  1250ނުލައި

ާއަންހެންާ ާތިބި ާމަސަްއކަތްކުރަން ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާރ އްޖޭގައި ާއެހެންވީމަ،ާމި ާގެންގުޅެނީ. ާމި ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާފު ާރައީސް،ާކަނބަލުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޭވ ގަިއ ާމި ާހަމަ ާއަދި ާހޯދައިދޭންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ރުޞަތުތަކެއް

ާނުކުމެާ ާބޭރަށް ާއަންހެނުން ާއެަބގެންދޭ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާއެބަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާމިހ ރު ާދަންނަވަން ާއެބަ އަޅުަގނޑު

ާއުނގެނިާ ާތަޢުލީމު ާއަންހެނުން ާނުވ ނެއޭ. ާކޮްށގެން ނޑުަގއިާމަސައްކަތެއް ާހިސ ބުގަ ާބޯރ  ާތޯރ  ާނުވ ނެއޭ. ގެން

ާނުވ ނެ.ާ ާދީގެން ާވިޔަ ާތަޢ ރަފު ާތެރެއަށް ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާސިޔ ސަތު ާމި ާމިއީ. ާއެއް ާވ ހަކަ ާއަންނަ  1255ދައްކަމުން

ާއަންހެންާ ާހުރިހ  ާބަލައިލ އިރުަގއި ާނިންމ ފައި ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާގޮަތކަށް ާދެވޭނެ ާޯލނެއް ާއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންގެާކަނބަލު ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާބައިިތއްބ  ާޭގގެތެރޭަގއި ާތަޅ ފައި ާޖ ބޫކަކުން ާތަޅުލ ފައި ާދޮރު ާވައްދ  ާއަށް ާގޭގެ ން

މުޖުތަމަޢުާބައްޓަންކުރަންާމަސައްކަތްކުރ ާބަަޔކުާމިާޤައުމަށްާއުޅޭކަމަށްާވަީނވިްއޔ ާެއކަންާއެގޮތަށްާކޮްށގެންާނުވ ނެ.ާ

ާހު ާއަދި ާެއނގޭ ާވެސް ނޑުމެްނގެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބެލިޔަސް ާހަމަތަކުން ރިހ 

ާއުސޫލުތަކ އިާ ާޢ ންމު ާެގންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއުސޫލުތަކ އި ާހަމަތަކ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ  1260މ ތްވެގެްނވ 

ާ ާއަންހެން ާބަލ އިރުގައި ާނިސްބަތަށް ާތިބޭ ާއަނބިދަށުވެފައި ާފިރިހެނުން ާިދވެހި ާޚ އްޞަކޮށް ާއެގޮތަށްާއަދި ކަނބަލުން

ާދެމުންާ ާފަތުވ  ާމީހުން ާދިވ ންޖެހޭނެ.ާަބއެއް ާޢަމަލ  ާއ އި ާވ ހަކަ ާނުވ ނެ.ާަދއްކ  ާކޮްށގެން ާެއކަހެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އެބަގެންދޭާވ ަހކަދައްކަމުންާެއބަގެންދޭާމޮޅަށްާވ ހަކަާދަްއކ ާމީހުންާއަންހެނުންނަކީާމުޖުތަމަޢުގައިާމަސަްއކަތްކޮްށގެންާ

ާނު ާނޯޭވާހަމަާކުރިއަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ާނުލައި ާކަނބަލުންނ  ާނޫނޭ.ާެއކަމަކު،ާއަންހެން ާަބއެއް ކުެމާއުޅެްނވ ނެ

ާުލއިާ ާދ އިރުަގއި ާހުޅުވ ލެވެމުން ާފުތުޞަތުތަކެއް ާކަނބަުލންނަށް ާެއ ާއެހެްނވީމަ، ާޮގތެއް. ާކުެރވޭނެ ާކަމެއް  1265އެްއވެސް

ާސިޔ ސީ ާދީގެން ާވަޒީފ ަތއް ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާދީގެން ާމަސައްކަތްކުުރވުމަށްާާލޯނު ާއެފަރ ްތތައް މައިދ ނުގައި

ާގެންދާ  ާކުރަމުން ާކަނބަލުން ާއަންހެން ާބަޔަކު ާއެްއެވސް ާދ އިރުގައި ާމަސައްކަްތުކރަމުން އަޅުަގނޑުމެން
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ާކަމަށްާ ާބައެއް ާތިބޭ ާބަލަހައްަޓން ާދަރިން ާގޭތެރޭަގއި ާހަމައެކަނި ާއެމީހުންނަކީ ާފުަރއްސ ރަޮކށް މަސައްކަތްތަކަށް

ނޑުމެންާއަލިއަުޅވ ލަން.ާއަންގަ މުންާގެންދ ާކަމަށްާވަީނވިްއޔ ާެއއީާގޯެހއް.ާމިާބިލުަގއިާޖެހޭނެާއެވ ހަކަާއެއަށްާއަުޅގަ

ާޚ އްަޞކޮށްފައިާ ާހަމައެކަނި ާބެލުމ ިއ ާދަރިން ާޭގގަިއ ާޮދުވމ އި ާއެއްޗިހި ާމީހ  ާއަންހެން ާދީަފއި ާލޯނެއް ާމިފަދަ  1270އެއީ

ދިޔައިމަާއެންމެާރަނގަޅަކަށްާެއކަމެއްާނުހިނގ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުގައިާއެމީހ ާގެއަށްާަވއްދ ފައިާދޮރުާތަޅުލ ފައިާ

ނޑުާވަރަށްާބެނުންވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާގޮތަށްާމިާބިލުގައިާމިާމ އްދ ާވެސްާއިތުުރކޮށްލުމަކީާައޅުގަ

ޖުތަމަޢަށްާފައިދ ާހުރިާމަސަްއކަތްތަކެްއާކަމެއް.ާފަިއސ ާައޅުަގނޑުމެްނާދޫކޮށްގެންާއެާފަިއސ ެގާބޭނުންާހިފައިގެންާމު

ާއެހެްނާ ާއަދިވެސް ާމައިދ ނ އި ާސިޔ ސީ ާދެން ާބ ރުދީފައި ާޤ ނޫނަކުން ާަކނޑަައޅައި ާޤ ނޫނެއް ކުރުމަށްޓަކައި

ާކަެމްއާ ާއެްއވެސް ާމުޖުތަމަޢުގައި ާކަނބަލުންނަށް ާއަންހެން ާސަބަބުން ާވ ހަކަިއގެ ާދައްކ  ާނުކުމެ  1275މައިދ ންތަކުަގއި

ާވަރަށް ާއެކުރަމުންާާނުކުރެވޭ ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ާކުރަން ާއެކަން ާއެހެންވީމަ، ާނުދ ނެ. ާކަމަކު ާދަތިކުރީމަކ  ކަންކަން

ާމިހ ތަނަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ާނުކުރުމަށް. ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ގެންދ 

ާތަންކޮޅެ ާއެބަުހރި ާހަނދ ން ާއަޅުަގނޑު ާއޮްތއިރު ާޤައުމުންާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާމި ާިއނގިރޭސިން ާކުީރގައި އް

ާފުރަތަމަާ ާނުކުމެ ާކަނބަލުން ާއަންހެން ާނުކުތްއިރުވެސް ާރަްއޔިތުން ާމ ލޭގެ ާކުރުމެއްަގއި ާމަސައްކަްތކުރި ބޭލުމަށްޓަކައި

ނޑުާހަނދ ވ ްނާގޮތުންާއ ތަްނާޭޑވިޑްާކަންނޭނގެ.ާރަނަގޅު،ާނަންާނުބަިއޮކށްާކިިއއްޖެއްޔ ާރައީްސެގާ  1280އެާދޭީވާއަުޅގަ

ާކިޔ ާކަ ާޭޑވިޑް ާއެ ާިކިއއްޖިއްޔ  ާނުބަިއކޮށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއ ާއެހެްނވީމަ، ާއިނގޭތޯ. ާއެއީ ާރަނގަުޅކުރުން ާއެއީ މެއް

ާކަމަށްޓަަކިއާ ާމިނިވަން ާއ ދެ ާބޭރުކުރުމަށް ާޤައުމުން ާމި ާއޭަނ ާހުްއޓ  ާަބހައްޓ ފައި ާދޫނިދޫަގއި ާއޭނަ މީހެއް

ާރ  ާއަިދ ާމ ެލގެ ާވެސް ާތެރޭގައި ާމީހުންެގ ާއަންހެނުންާމަސައްކަތްކުރި ާތިބި ާައއިސް ާމ ލެ ާއަތޮޅުތަކުން އްޖޭގެ

ާއަންހެނުންނަށްާ ާަޤއުމެްއގައި ާތިބި ާކުރިއަރ ަފއި ާއެހ  ާއަންހެުނން ާމައިދ ނެްއަގއި ޚ އްޞަކުެރވޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާިސޔ ސީ

ާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާކަމެއްނޫން.ާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑު ާެއދޭ ާވުމަކީ ާގޮތްތަކެއް  1285ހިސ ބުތަކަށްާނިކަމެތި

ާލޯނުތަކުގެާ ާޖުމުލަ ާހުރި ާދޫކޮށްފައި ާމޯލްޑިވްސުން ާއޮފް ާބޭންްކ ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެއް ާމިހ ރު ާގޮތުންެވއްޖިއްޔ  އަންނަ

އަދަދުާކަމަކަށްާވަނީިވއްޔ ާެއއްާހ ސްާމިލިއަންާރުފިޔ ާއ ިއާހަމައަށްާހުރިާލޯނުާއުޅޭކަަމށްާއެބަވޭ.ާއެާއެްއޗިހިތަްއާ

އެހެންާކަމަކަށްާެއާދެންާބޭނުންާވެްސާކުރ ނެާކަެމއްާނެތް.ާހަމަާީސދ ާމިކަމަށްާމިާފަންޑަށްާާހަމަާނެގުމަށްާފަހުގައި

ާއަންހެންާ ާބަލައިލަންވީ ާއަޅުަގނޑުެމން ާދެން ާދީފައި ާމި ާކަނބަލުންނަށް ާއަންހެން ާިތބި ާރ އްޭޖގައި ާލައިގެން ހަމަ

ނުޑގެާއުއްީމދަކީާމި ނުޑގެާބޭނުންވަނީާވެްސާާކަނބަލުންާކިހިނެއްތޯާމަސައްަކތްކުރަނީ.ާއަުޅގަ  1290ބިލުާފ ސްވުން.ާއަުޅގަ

ާރައްޔިތުންެގާ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަ ާފ ސްވުން. ާގޮތުަގއި ާރަނގަޅު ާބިލު މި

ާތިބިާ ާގ ތްކޮށް ާއެންމެ ނޑުެމނ އި ާއަޅުގަ ާބަލ ނީ ާބޮޑަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެއްޖިްއޔ  ާގޮތަށް ާކުރ  ާމިކަން ާމަޖިލީހުން

ާފ ެޑްއގެާ ާވަރަށް ާމިތަނަކީ ާނިންމަފ ނެތީ ާކަމަށް ާދޭން ާމި ާއަނބިންނަށް ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާކަނބަލުންނ އި އަންހެން

ާއޮްފާ ާބޭންކް ާނޫނީ ާކުރަން ާމިކަން ާއިދ ރ އަކުން ާމ ލީ ާސީދ  ާހަމަ ާެދން،ާއެހެންވީމަ،ާމި ާތަނެއް. ާގެްނގުޅޭ ފިކުރެއް
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ާބޭންކްަތކަ ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާނޫނީ ާކަމެއް.ާމޯލްޑިވްސަށް ާރަނގަޅު ާޮކށްލުމަކީ ާމިކަންކަން ާގޮތަްށ ާމަޖުބޫރުކުރ   1295ށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބ އްޖަވެރިާދުވަަހކަށްާއެެދން.ާ

ާ

ާމަޑުއްވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑަްށ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮޭޅާޝުކުރިއްޔ  ާުކޑަކޮށް ާމައުޟޫޢު މިއަދުެގ

ާެއކަމަުކާ ާވ ހަަކ. ާޖެނެރަލްގެ ާޮއޑިޓަރ ާއޮތީ ާަފހަތުގައި ާތަންޮކޅެއް ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަުދގެ ާހިނގައްޖެ.  1300ހިސ ބަށް

ާއެހެންނެއްާ ާފެށުނުހެން. ާމިހ ރު ާވެސް ާބަހުސް ާވ ހަަކއިގެ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމިހ ރު ާހީެވއްޖެ އަޅުަގނޑަށް

ާައޅުގަާ ާިވއްޭޔވެސް.ާނޫންކަންނޭނގެ. ާވ ހަކަދަްއކަން ާމައުޟޫޢަކަށް ާބޭނުން ާެއމީހަކު ާމި ާހީވޭ ާފަހަރު ާބައެްއ ނޑަްށ

ނޑުާހިތުންާމިއަދުާ ނޑުާވެސްާބަެއއްާކަހަލަާމައުޟޫޢުތައްާއެބަހުރިާވ ހަކަދަްއކ ލަން.ާއަޅުގަ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާއަުޅގަ

ތަކ އިާއެްއޗިހިާކ ުރކ ުރގަިއާއުފުލުމުގެާވ ހަކަާއ އިާހަމަާވ ހަކަދައްކ ލަންާރަނގަުޅާމައުޟޫޢުާެއއްާކަންނޭނގެާރ ފުޅި

ާމިއަދުާ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިކަހަލަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ލީ ާމި ާމިހެން ާއެއީ ާވ ަހކަ. ާކަންތައްތަކުގެ  1305މިކަހަލަ

ާވީމަ ާކަންކަން ާދ ކަހަލަ ާބޮޑުވެްނ ާބުރަވެގެން ާތަނުން ާބޮުޑ ާވަރަށް ާހަމަ ާމަސައްކަތް ާކުރަންޖެހޭ ާއަންހެނުންނަށް

ާކުރަންާ ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާމިކަހަލަ ާއަންނައިރު ާނިމިގެން ާވެސް ާބިލު ާމި ާވެސް ާކޮިމޓީން ާއުއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ާލޯނުާލިބޭނެާގޮތަކަށްާމިާބިލުާބައްޓަންެވގެންާނައުން.ާއ ދެ...

ާ

 1310ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާއ ދެ،ާމަޑުްއވަރިާދ އިރ ގެ

ާ

 1315ާމަޑުއްވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކަންނޭނެގ.ާ ާޯގސްީވ ާކުަޑކޮށް ާވ ހަކަ ާދެްއކި ނޑު ާައޅުގަ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޯ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުމެވަަޑއިގެންެނވީ. ާހަމަނުވަނީސް ާމިތ  ާވެސް ރަމު

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާރަީއސް ާަވގުތީ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ިލމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ކޮންމެއަކަސް

ާރަ ާިދެވހި ާއަންހެނުން ާިދވެހި ާިދޔައީ ާދޭހަަވގެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަުފޅުން ާއެދެްއކެިވ ާއަށްާމަނިކު ާޕ ޓީ އްޔިތުންެގ

ާވަރަށްާ ާއަންހެނުންނަށް ާދިެވހި ާބިލެކޭ، ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާއެއްކޮޅުން ާކުރަންވެެގންނޭ. ާހަމަ ާކުރަނީ  1320ތ އީދު

ފައިދ ާކުރ ނެާބިލެކޭ،ާވިދ ުޅަވމުންާގެންދިޔައިރުާވ ހަކަފުޅުާމުޅިންާނިންމ ލެއްވިއިރުާއަުޅަގނޑަކަށްާހަމަާއެްއގޮތަކަްށާ
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އެާއަންހެނުންނަށްާތ އީދުކުރެްއވީާކަމެއްާައންހެނުންނަށްާހެޔޮއެދިާވަަޑިއެގންނެވީާކަމެްއާނޫނިއްޔ މުންާާވެސްާއެބޭފުޅ 

ާއަމިއްލަފުޅަށްާ ާނުވި.ާއެެހންވީމަ،ާއެ ާޔަޤީނެއް ާއަޅުަގނޑަކަށް ާކަމެއް ާއެދުނީ ާކަމެއް ާނިކަމެތި ާއަންހެނުންނަށް ދިވެހި

ާބޭފުޅުން ާއަންހެން ާެއ ާކަންނޭނެގ ާވިދ ުޅވި ާވ ަހަކާާވެސް ާތ އީދުކުރަްއވ  ާައށް ާޕ ީޓ ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ގިަނއިން

ާދިވެހިާ ާބޭފުޅުންނަކަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުރަންެވގެންހެން. ާަހމަ ާެއކުރަްއވަނީ ާއެކަން ާހަމަ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ  1325ވެސް.

ާއަޅުގަާ ާއެްއގޮތަކަށް ާކަންތައްތަކ  ާބެނުންވ  ާއަންހެނުންގެ ާދިވެހި ާއިޙްސ ސްތަކ ިއ ާހިއެއްުނޭވާއަންހެނުންގެ ނަޑކަށް

ސިޔ ސަތުތަްއާބައްޓަންކޮށްެދިވގެންާައޅުަގނަޑކަށްާތަރައްީޤާއަށްާމަސަްއކަތެްއާކޮށްެދވޭނެހެނެއް.ާއެހެްނވީމަ،ާއެވ ަހކަާ

ާކަމުގަިއާ ާއަންހެނުން ާަބޔަކީ ާއެއް ާދެބައިކުޅަ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ލީ. އަޅުަގނޑު

ާދިާ ާތިބިާވ އިުރގައި ާކިޔަަވިއގެން ާހުނަރުވެރި ާވަރަށް ާމިއަދު ާއެއްފަދައިން ާފިރިހެނުންނެކޭ ާހަމަ ާއަންހެނުންނަކީ ވެހި

ާއަންހެނުންާ ާއެހެންކަމުން ާަބއެްއ. ާކުރެވޭނެ ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާހަރުދަނ  ާއިޤްިތޞ ދުގައި ާވެސް  1330އެމީހުންނަށް

ާަމސައްކަ ާއިތުރު ާއިޤްތިޞ ދުގެ ާއަންހެނުންނަށް ާގޮތުންާބ ރުވެރިކުުރވައި ާހުޅުވ ޅުމުގެ ާފުުރޞަތު ާކުރެވޭނެ ތްަތއް

ާބިލަީކާ ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާމިއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ

ާމިއަދުގެާ ާހަމަ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާބިލެއް. ާބޭނުންތެރި ާަވރަށް ާމިއަދު ާހިތުން އަޅުަގނޑު

ާމިއުޭޅާ ާދިމ ެވގެން ާއަށް ާދުނިޔެ ާމުޅި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙ ލަުތަގއި ާމިއަދުގެ ާވިްސނ ފައި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ޙ ލަތަށް

ާހަަމާ ާބަޔަކީ ާބޮދު ާެއންމެ ާލިބޭ ާނިކަމެތިކަން ާމީގެން ާފަހަރު ާގިނަ ާވަރަށް ާަސބަބުން ާހީނަރުކަމުގެ  1335އިޤްތިޞ ދީ

ާއަ ާވަރަްށާގިނަ ާމަަސއްކަުތގެ ާކަްނކަންާއަންހެނުން.ާރިޒޯޓްތަުކގެ ާމިކަހަލަ ާކަންަތްއތަކ އި ާކުިނކެހުމުގެ ާވެރިން ންހެން

ާދީފައިާ ާމަސައްކަތްތައް ާއެކަހަލަ ާނަމަވެސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއަންހެނުންގެ ާގޮތަށް ާގްރޫޕެއް ާއެމީހުންނަށް ރިޒޯޓްތަކުން

ތަކަކުންާއެމީހުންާވެސްާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއިޤްތިޞ ދީާތަދުމަޑުކަމުގެާތެރޭގައިާެއކަހަލަާހުރިހ ާވަޒީފ 

ާއިތުރަްށާދުވަހެްއާ ާހަމަ ާފުރުޞަތުަތއް ާހުރި ާލިބިފައި ާމިހ ރު ާއަންހެނުންނަށް ާަކނޑ ލ ފައި.ާއެހެްނވީމަ،ާދިވެހި ވަނީ

ާގޮތަްށާ ާކުަރއްވ  ާކަންތައްތައް ާދޭތެރޭ ާއަންހެނުންނ  ާސަރުކ ރުްނ ާމިއަދުގެ ާއ ދެ، ާހަނިވަމުން. ާމިދަނީ  1340ދުވަހަކަށް

ނުޑާހިތުންާމިއަދުާހަމަާއަންހެނުންނަށްާއިތުރުާފުރުޞަތުތަކެްއާއެަބާބޭނުންވޭ.ާއަންހެނުންެގާބަލައިލީމަާވެސްާއަޅުާ ގަ

ާދިޔަާ ާމި ނޑުމެން ާހިސ ބަްށާއަުޅގަ ާމިހ  ާކުރެވިަފއި ާމަަސއްކަތްަތކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއަްށާމަސަްއކަތްކުރުުމން ތަރައްޤީ

ާސްީޕޑެއްާ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއޮތީ ާހަމައަްށ ާބަދަލުވުމ  ާމަަސއްކަތްތަެކްއާސަރުކ ރު ާއަށް ާތަަރްއޤީ ާއަންހެނުންގެ ގަިއ

ާއަެނއްާ ާދުވަހުން ާއެއް ާތަރަްއޤީ ާއަންހެނުންގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެހެންަނމަވެސް ާައއިސް. ކުރެވެމުން

ާއެތަ ާހުރީމަ ާއުަފއްަދވ ފައި ާެއއް ާމިނިސްޓްރީ ާޖެްނޑ  ާކުީރގައި ާއ ދެ، ާޖެހެމުންނޭ. ާފަހަތަށް ާމިދަނީ  1345ްނވެސްާދުވަހަށް

އުވ ަލއްވަންާޖެހުނީ.ާައޅުަގނޑުާކޮންމެހެންާޖެންޑ ާމިނިސްޓްރީާއުވ ެލްއވީމަާއެމަްއސަލަާޖައްސަނީކީާނޫން.ާެއކަމަކުާ

ނޑުމެންނަށްާމިއަދުާއެާފޯކަސްޑްާގޮތަކަށްާކުީރގެާއަންހެނުންގެާތަރައްޤީާއަށްާ ޖެންޑ ާމިނިސްޓްރީާއެއްާނެތީމަާއަޅުގަ

ާމިއަްނނަ ާމަސައްކަތް ާއެހެންމެާކުރަމުންދ  ާހަމަ ާއަކީ. ާަމްއސަލަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާފެންނަމުން. ާދ ތަން ާދަށަށް ނީ
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ާކެބިނެޓުގަިއާ ާހިތުން، ާއަޅުަގނުޑ ާކަމުން ާބޭފުޅެއް ާއަންހެން ާއެންމެ ާއިންނެވީ ާމިއަދު ކެބިނެޓުަގއި

ާބޭފުޅުާ ާވިދ ޅުވ ނެ ާވިދ ޅުވ ެނ،ާބަސްފުޅު ާޙައްޤުަގއި ާއަްނހެނުންގެ ާއެހެންވީމަ،ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިުރގައި ާމަދުވ ނެ.  1350ން

ާޭއގެތެރެއަްށާ ާރޭވުުމގައި ާސިޔ ސަތުަތއް ާއިްޙސ ސްތައް ާއަންހެނުންގެ ާނުދެކެވެންޏ  ާވ ހަަކތައް ާޙައްުޤގައި އަންހެނުންގެ

ާޭރިވގެންނެްއާ ާިސޔ ސަތުތަކެއް ާއެކަށީގެްނވ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ނުދ ކަމަށްވަންޏ 

ާމިތ ނގަ ާވަރަށްާނުނުކުންނ ނެ. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެކަމަކު، ާބޭފުޅުން. ާފިރިހެން ާގިނައިން ާތިއްބެވީ ާމި ާވެސް އި

ާމަސައްކަތްކުރަްނާ ާއަށް ާތަރައްޤީ ާއަންހެނުންގެ ާހަމަ ާމީގެތެރެއިން ާބޭފުޅުންނަކީ ާގިނަ ާވަރަްށ ާފ ހަގަކުރަން އުފަލ އެކީ

ާފުރުޞަ ާއިތުރު ާއެމީހުންނަށް ާބ ރުވެރިކުުރވ  ާއަންހެނުން ާމަސައްކަތްކުަރްއވ ާއަންހެނުންގެ، ާޯހދައިދޭން  1355ތުތައް

ާައީކާ ާތަރައްޤީ ާކޮންމެ ާލިބޭ ާއަންހެނުންނަށް ާބޭުފޅުންނަކީ ާަބއެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބޭފުޅުން. ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ 

ށްާއެބޭފުޅުންނަށްާލިބޭާނިކަމެތިާކަމެއްކަމަށްާބަލައިގެންާމިކަްނކަމަކީާއަންހެނުންނަށްާލިބެންޖެހޭނެާކަންކަންާނޫންާކަމަާ

ާލޯނެއްާ ާއަންހެނުން ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާދެރަ ާވަރަށް ާއެއީ ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުން. ާވ ހަކަފުޅުދަްއަކވ  ބަލައިގެން

ާަޤއުމުާ ާއަށް ާތަރައްޤީ ާޤައުމުގެ ާއަންހެނުން ާނޫނިއްޔ  ާއަްށ ާތަރައްޤީ ާއަންހެނުންގެ ާކުިރޔަްސ ާކަމެއް ނަގަިއގެން

 1360ނޑުމެންާެއންމެންނަށްާއެކުރެވޭާމަސައްަކތެއްާއެކުެރވެނީ.ާއެހެންވީަމ،ާބިނ ކުރަންާމަސައްކަތެއްާކުިރޔަސްާހަމަާއަޅުގަާ

ާުނކުރުންާ ާމަސައްކަތް ާބަލަިއގެން ާކަމުަގއި ާގެއްލުމެއް ާލިބޭ ާފިރިހެނުންނަށް ާއެްއޗަކީ ާލިބޭ ާއަންހެނުންނަށް ކޮންމެހެން

ާގިނަ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުަގއި ާބަލައިލީމަ ާޙ ލަތަށް ާއ ދެ،ާިމައދުގެ ާއެދެން. ާއަދ ކުރަމުްނާާއަޅުަގނޑު ާވަޒީފ  އަންހެނުން

ާ ާއޮތްގޮތުން ާމި ާހަމަޖެހިފައި ާަގޑިތައް ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރު ާއުޅެންޖެހުނީމ2ާާައެބަދޭ. ާއޮފީހުގަިއާމިއުޅެނީ. ޖަހަންދެން

ދަިރންތިބޭާމީހުންާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާހިތުންާވަރަށްާގިަނާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާއެކަމުގެާދަތިތައްާއެބަާދިމ ވޭ.ާ

ނޑުާހިތުްށާއެާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށ2ާާް  1365ޖަހަށްދެންާމުޅިާދުވަހުާއޮފީހުގައިާުއޅެފައިާެގއަށްާއަންަނށްާލިބުނީމަ.ާއަޅުގަ

ާގޭަގާ ާލިބިގެން ާއެއްެޗއް ާލޯނެތް ާއަމިއްލައަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަވެސް ާކުރިމަތިވޭ. ާދަތިތަކަކ  ބޮޑެތި

ނޫނީާއެމީހެއްގެާއަމިއްލައަށްާަވގުތުާމެނޭޖްކޮްށގެންާމަސަްއކަތެއްާކުރެވޭެނާާކޮންމެވެސްާކަހަލަާމަަސއްކަެތއްާރޭިވގެން

ާމިއަދުާ ާއެްއކޮށް ާއެއ  ާހަމަ ާހޯދައިދޭން. ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރުޞަތުތައް ކަހަލަ

ާތަ ާއެއްވެސް ާބޭފުޅުންނ  ާފިރިހެން ާބޭފުޅުންނ  ާއަންހެން ާކަމެއް ާހަމަ ާހަމަ ާނުެގްނާސަރުކ ރުން ާސަރުކ ރަކުން ފ ތެއް

ާެއާ ާއެބޭފުޅުން ާސްްޓރަކްޗަރަލީ ާގެންދަވ އިރު ާވިދ ޅުވަމުން ާއޮންނ ނީ ާސިޔ ސަތެކޭ ާހަމަ ާހަމަ  1370ގުޅުްއވ ނަމޭ.

ާކުރިމަތިވަމުްނާ ާނިކަމެތިކަން ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަން ާއަންހެން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާގެންަދވ ގޮތުްނ މަސައްކަތްތަށް

ާމަ ާއ ދެޭއ.ާބަެއއް ާއެބަުއވ ލ .ާއެބަ ާމަޤ މުތަށް ާަބއެއް ާތެރޭަގއި ާރީްސޓަކްޗަރާކުރުުމގެ ޤ މުތަށްާމިސ ލަކަށްާސަރުކ ރު

ާމަޤ މުާ ާމަޤ މެއް.ާމި ާތިއްބެވި ާއަންހެނުން ާހުސް ާއުވ ލީ.ާީމާހަމަ ާމި ާމަޤ މު ާފޫުޅމައިންގެ ާމިސ ލަކަށް އުވ ަލއްވ އިރު

ާ ާބޭފުޅުންގެ ާއަންހެން ާގިނަ ާވަރަްށ ާމިވ ގޮތަކީ ާކޮންމެހެންނެތްާއުވ ެލއްވީމަ ާއެއީ ާމިެގްއލުނީ. ާކުއްިލއަކަށް ވަޒީފ 

ނޑ ލ ާވ ަހކަެއއްނޫންާއެވިދ ޅުވަނީ.ާއެބޭފުޅުންާވިދ ުޅވަނީާމިހ ރުާފޫޅުމައިންާބޭނުންާ  1375އަންހެންާބޭފުޅުންާވަޒީފ އިންާކަ
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ާމަޤ  ާބޭފުޅުންގެ ާއަންހެން ާގިނަ ާވަރަށް ާމިވ ގޮތަކީ ާނުވީމަ ާބޭނުން ާފޫޅުމައިން ާެއކަމަކު ނޑިގެްނާނުވަނީއޭ. ާކެ ާމި މު

ާނުޖެހޭނެއޭ.ާއަންހެނުންާ ާނަމ ދުކުރ ަކން ާވަކިން ާައންހެނުން ާކޮންމެހެން ާތަުކަގއި ާގެ ާނަމ ދު ާމިވިދ ޅުވަނީ ދަނީ.ާދެން

ާއަންހެނުންެގާ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ާއިސްކޮށް ާތަކުަގިއ ާގެ ާނަމ ދު ާއެހެންވީމަ، ާނަމ ދުކުރަންޖެހޭނީ. ގޭަގއޭ

ާއިާ ާތަކުަގއި ާގެ ާދިަޔއީާނަމ ދު ާމި ާކުރަްއވ ނީެއވެ. ާވަކި ާަވޒީފ އިން ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާބޭފުޅުްނވެސް ާތިއްބަވ  ސްކޮްށ

ާ ާއަނެއް ާމ322ާާިއަނެއްކ  ާދެން ާމިދަނީ. ާވަމުން ާކަންތައްތަށް ާގޮތަކަށް ާމިަކހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާަވޒީފ .  1380މީހުންގެ

.ާމިސ ަލކަށްާސްޫކލްތަށްާޕްރައިވަަޓއިޒްކުރީމ ާާވިދ ޅުވަނީާޕްަރއިވަަޓިއޒޭޝަްނގެާވ ހަަކއ އި،ާކޯޕަރަަޓއިޭޒަޝންގެާވ ހަކަ

ނޑ ލަނީ.ާ ާކަ ާޓީޗަރުން ާގިަނީވމަ ާޓީޗަރުން ާމި ާއަިއއްސަ ާހިންގަން ާހިންގަން. ާސްކޫލްތަށް ާމީހުން ާބޭރުގެ މިއަންނަނީ

ާ ާީޓޗަރުންެގ ާރ އްޖޭގެ ނެޑނީ. ާިމކެ ާހަޤީޤަުތގައި ާކޮންަބއެއްތޯ ނޑ ލީމަ ާކަ ާބޮުޑ72ާާޓީޗަރުން ާވުރެން އަށް

ާދަށުްނާއިންސައް ާހަމަާސިޔ ސަތެްއގެ ާހަމަ ާވ އިރުަގއި.ާއަދި ާއަންހެނުން.ާއެހެންކަމަށް ާހިތުށް ނޑު ަތއެްއާއޮީތާއަުޅގަ

ާމިާ ާދ އިރ ގައި ާޞިއްޙީ ާއެގޮަތށް ާހަމަ ާއަންހެނުން. ނޑެނީ ާމިކެ ާހަމަ ާކިޔ ފައި ާީޓަޗރުންނޭ ނޑ ލަނީ ާކަ ާމި  1385ޓީޗަރުން

ާކޯޕްރެޓައިްޒކުރީމަ ާކޯޕްރެަޓއިްޒކުރަނީޭއ. ާމ ގިނައީޔޭ.ާާވިދ ޅުވަނީ ާނަރުހުން ާދައްަކވ  ާއެބަވ ަހކަފުޅު ާމިހ ރުވެސް ދެން

ާއަންހެނުން.ާ ާހުސް ާހަމަ ާމިތިބެނީ ާކިޔ ފައި ާނަރުހުންނޭ ާއީއޭ. ާގިނަ ާމ  ާނަރުހުން ާތަންތަނުގަިއ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް

ހަލަާވަޒީފ ތަކަކީާމިއަދުާއެހެންވީމަ،ާހުސްާއަންހެންބޭފުޅުންާތިއްބަވ ާވަޒީފ ަތކަށްާޚ ްއޞަކޮށްާޓ ގެޓްާކުރެިވގެންާމިކަ

ާގެންދިަޔއިމަާ ާހިންގަވަމުން ާއަމަލުތަށް ާެއގޮތަށް ާނިންމަވަިއގެން ާސަުރކ ރުން ާކަުމގައި ާވަޒީފ ތަެކއް ބޭނުންނުވ 

ާގޮތެއްނޫން.ާ ާހޯދައިދެވޭނެ ާކަެމްއ ާހަމަ ާހަމަ ާވިދ ުޅިވޔަކަސް ާކަމޭ ާހަމަ ާހަމަ ާއަިދ ާމީ ާހިތުން  1390އަޅުަގނުޑ

ާސަރު ާދެން ާއިިވގެންާކޯޕްރެޓައިްޒކޮށްފަ. ާއަޑު ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިއއްެޔގަެވސް ާކަންޭނގެ ާވިދ ޅުވ ނެ ކ ރުން

ާމައްސަލައެއްނުޖެހޭނެއޭ.ާ ާަވޒީފ އަކަްށ ާމުވައްޒަެފއްގެ ާއެްއވެްސ ާއަޑު ާވިދ ޅުވި ާމިނިސްޓަރު ާހެލްތް ހިނގައްޖެ.

ނޑުާހިތު ނޑ ލ ފަާދެންާއެމީހުންނަށްާލިބެންނ ާރައްކ ތެރިކަމ ާއެއްޗެހިާލިބޭނެއޭ.ާއެޭބފުޅުންާއަޅުގަ ންާއެއްާތަނުންާކަ

ާނެތިއްޔ މުންާ ާބޭނުން ާީމހުން ާއެ ާސްކޫލްގަ ާމި ާނޫނިއްޔ މުން ާދ ށޭ. ާވަޒީފ އަށް ާއެހެްނތ ކަށް ާކޮންެމވެސް ވިދ ޅުވ ނީ

 1395ދެންާކޮންމެވެސްާމ ލޭގައިާހުިރާމީހަކުވިއްޔ ާއެހެންާރަށަކަންާވަޒީފ އަށްާދ ށޭާނޫނިއްޔ މުްނާރަށެއްގެާެއއްާރަށެްއގަިއާ

ާ ާހުންނ ނީ.ާހުރި ާވ ހަކަ ާއެޭބފުޅުންގެ ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ާދ ށޭ. ާވަޒީފ އަްށ ާރަށަކަން ާއެހެން ާއަތޮޅު ާވިްއޔ . މީހަކު

އަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާކޮންެމާކޮންމެާމީހަކަށްާާއެމީހަކުާަވޒީފ ާހުރިތަނުންާބަދަލުާކޮށްލައިގެންާއަނެއްާުދވަހުާހަމަާ

ހައެްއާނުވ ނެޭއ.ާއެކަްނާޙ އްަޞކޮށްާއަންހެނުންނަށްާދަތިވ ނެެއވެ.ާހަމަާއެހެންާތ ކަންާވަޒީފ އަށްާނުުކންނ ކަންާފަސޭ

އަތޮޅުާއޮފީސްަތއްާބަދަލުކުރުމުގަިއވެސްާމިކަހަލަާގޮތަކަށްާަކންާހިނގ ފައިާއޮތީ.ާއެއްާުދަވހުާއެއްވެސްާނޯޓިސްާއަކ ާ

ާއެހެންާރަށެއްގައޭ.ާބަ ާކުރ ނީ ާއަތޮޅުވެރިކަން ާފަހުން ާދެންާމީގެ ާގިނަާނުލައިާވިދ ޅުވީ ާވަރަށް ާތެރެއިން ާޭއގެ  1400ލ ލ އިރު

ާއެބޭފުޅުްނާ ާސްކޫލައްަލއިގެން ާދަރިން ާދެތިން ާވ އިރު ާކަމަށް ާބޭފުޅުން ާއަންހެން ާބޭފުޅުން. ާއަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ

ާވަޒީފ އަށްާ ާއަނެއްދުވަހު ާކިހިނެތްތޯއޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދ އިރު ާމަސައްކަތްުކރަމުން ާދަމުން އޮފީހަށް
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އެހެންާރަށަކަށްާއެމީހ ގެާވަޒީފ ާބަދަލުކޮށްލަިއެގންާދ ނީ.ާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާޚ އްޞަކޮށްާއެކަމުަގިއާާނުކުންނަަަށް

ާއެްއާ ާެއއްގޮަތކަށްވެްސާމީކީ ާގޮތުން ާބަހައްޓަވ  ާމި ާދިމ ވ ނެ.ާއެހެންވީަމ،ާމިއަުދގެާސަރުކ ރުްނާއަމަުލތަށް ދަތިތަކެއް

ާފަސޭހަވ ނޭ ާއަންހެނުންނަށް ާމަސައްކަްތކުރެވޭެނާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތަަރްއޤިއަށް ާއަންހެނުންގެ ާނޫނިއްޔ   1405ގޮތަކަށް

ާއަންހެންާ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާމިތ  ާއ ދެ، ާނުދެންނެވޭނެ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަންަތއްތަެކކޭ ާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް

ާ ނޑު ާގޮްސާގަތީާަސއިކަލޭ.ާއަުޅގަ ާލިބުނީމަ ާލޯުނާލިބުނޭ.ާލޯނު ާކުރިންވެސް ާކޮންމެހެންާބޭފުޅުންނަށް ާމީ ދަންނަވ ނީ

އަންހެންާބޭފުޅުންގެާކަމެއްނޫނޭ.ާއަންހެންާބޭފުޅުންާއެކަންޏެއްާނޫންާލޯނުާލިބުނީމަާމިސ ލަކަށްާސައިކަލެއްާެއއްެޗއްާ

ާއެކަިނާ ާހަމަ ާވ ހަކަތައް ާެއކަހަލަ ާއެހެންވީމަ ާހިފީކީެއއް. ާގޮތެއްަގއި ާއެހެން ާބޭނުން ާލޯނުގެ ާއެ ާނޫނީ ގަތީ

ާނިސްބަ ާުއޅުންާއަންހެނުންނަށް ާދ އިރ ަގއި ާކުީރގަިއާމަސަްއކަތްކުރި ނޑު ާވިދ ޅުުނވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެްނާއަުޅގަ  1410ތްކޮށްފަ

ާވަރަށްާގިނަާާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާލޯނުާދޫކުރުމ ާމިކަހަލަާކަންކަމުެގާ ާގޮތުަގއި އިރުާހަމަާމައިކްރޯާފައިނޭްނސްގެ

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާތެޭރގަިއވެސް ާޭއގެ ާއުޅުނިން. ާެއާތެރޭގައި ާހަމަ ާފަހަރު ާބަިއވަރު ާދިޔަ.ާވަރަްށ ާއެނިގގެން ށް

ލޯނުާނަގައިގެންާހަމަާރަނގަުޅާމަސައްކަތްތަެކއްކޮށްފަާއެާޯލނުާއަނބުރ ާދައްކ ާޙ އްަޞޮކށްާއަންހެނުންނަށްާދޫކުރެވޭާ

ާވަރަ ާރޭޓް ާސަކްސެސް ާއެ ާ ާދެއްކުމުގަ. ާއަނބުރ  ާކޮށްފަ ާރަނގަޅަން ާހަމަ ާމަސައްކަތް ާއެމީހުން ާހަމަ ްށާލޯނުގަ

 1415މަތީގައޭާހުރީ.ާއެހެންވީމަާކޮްނމެހެންާއަންހެނަކަންާލޯނެއްާދިނީމަާއޭގެާނ ޖ ިއޒްާބޭނުންާހިފ ފަާފިރިހެނަކަންާލޯނެއްާ

ާގޮތެއްނޫނޭ.ާ ާދެކެންވ ނެ ާއެަކން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއް ާއެީއކީ ާކޮންމެހެން ާގޮތަކީ ާރަނގަުޅވ ނެ ާަވކިން ާއެ ދިނީމަ

ާތު ާނިންމ ލަމުންވެސް ާހަމަ ާބިލުާއަޅުަގނޑު ާމި ާއ ދަްމއަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ލުސްދޫ

ާމިއަދުާ ާކޮންމެހެން ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވަްނ. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާެދްއވީތީ ހުށަހަޅުއްވައި

ާމިއަ ާބުންޏަސް ާދެކެމޭ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ާގޮތެއްަގއި ާހަމަ ާހަމަ ާފިރިހެނުންނ  ާއަންހެނުންނަށްާއަންހެނުންނ  ދު

ާތެރިކަމުކގެާ ާފުދުން ާތިބީކީއެއް ާމިއަދު ާއަންހެނުން ާހުއްޓޭ. ާއެބަ ާކުރިމަތިވެފައި ާގޮންޖެހުންތަކ  ާބޮޑެތި  1420ވަރަށް

ާބ ރުވެރިކުރުވ .ާ ާައންހެނުން ާހަމައެްއަގއެއްނޫނޭ. ާއެއް ާފިރިހެނުންނ  ާގޮތުން ާތެރިކަމުގެ ާފޯރުން ގޮތުންނ އި

ނޑުމެންާހޯދަާދޭންާއެބަޖެހެޔޭ.ާޤައުމުާތަރައްޤީކޮށްާޤައުމުާބިނ ކުރުމަށްާއަންހެނުންނަށްާއިތުރުާފުރުޞަތުތަ ކެއްާއަުޅގަ

ާއަންހެނުންނަށްާ ާެއހެންކަމުން ާބައެކޭ ާއަދ ކުެރވިދ ނެ ާތެރޭގައި ާއޭގެ ާމުހިންމުާރޯލެއް ާވަރަށް ާހަމަ އަންހެނުންނަނީވެސް

ާހުށަހަޅު ާބިލެތް ާމިކަހަލަ ާހަމަ ާދިނުމަން ާހޯދައި ާފުރުޞަތުތަށް ާމިކަންާއިތުރު ާމަޖިލީހުގައި ާދެްއވަިއގެން އްވައި

ނޑުމެންނަށްާވ ނޭާގޮތެއްާހަމަޖައްަސއިާދެއްވުމަކީާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭކަމެކޭ.ާޝުކުިރއްޔ .  1425ާއަޅުަގނޑަްށ،ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއްމަދުާނަޝީދު.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާ
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 1430ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާކިތައްާމިނެޓްތޯާއޮތީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނެޓް.2ާ

ާ1435 

ާވުން:ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެާ

ާ ާމޮޑަްލއެއް. ާޤަބޫލުޮކށްފައިވ  ާދުނިޔެ ާމޮޑަލްއަކީ. ާކުރެވިަފއިވ  ާބައްޓަން ާބިލް ާޕޯްސ3223ާާމި ާނޯބަލް ާއަހަރު ވަނަ

ާޕްރައިސްާ ާނޯބަލް ާމަސައްކަތްޮކށްގެން ާމޮޑަލްއަށް ާމި ާބަގްލަދޭޝްަގއި ާޔޫނުސްއަކީ ާމުޙައްމަދު ާޑރ. ާލިބުނު ޕްރައިސް

ރިކޮށް.ާމިދިޔަާއަހަރުާއޮބ މ ެގާމެޑަލްާއޮފްާއޮނަރާލިބުނުާމީހެއް.ާދުނިޔެައްށާމީހެއް.ާގްރަމިންާބޭންކްާމެދުވެާާލިބުނުާ

ާމުޖްތަމައުެގާ ާދީގެން ާލޯނު ާއަދަދުން ާކުދި ާކުދި ާދީގެން ާފައިނޭންސް ާމައިކްރޯ ާދީގެން ާފެސިލިޓީ ާކްރެޑިޓް  1440މައިކްރޯ

މުެގާއ ާވިސްުނމެއްާއުަފއްދަދީ.ާދުނިޭޔގެާތެރޭގަިއާހަރަކ ތްތެރިކަންާއިްޤތިސޯދީާހަރަކ ތްތެރިކަންާއުފަްއދ ާވަުރގަދަކުރު

ާނަމޫނ އެއް.ާމީާ ާވިދ  ާބޭންކްއަީކާހަމަ ާގްރެމިން ާމީހެއް.ާބަންގްލަދޭޝްގެ ާގެންދިޔަ ާވިސްނުން ާމި ާޤައުމުތަކަށް އެހެން

ާރުިފޔ އިނ02222ާްރުިފޔ އިނ5222ާާްހަކަާއެކަިނާރ އްޖެާކަހަލަާޤަުއމެއްަގއިާއަންހެނުންނަށްާލޯނުަތކެއްާދޭްނވެގެްނާ

ާބެިލޔަސްާ ާއެމެރިކ ގެ ާޤަބޫލެތްނުކުަރށް. ާއަޅުަގނޑު ާކަަމަކށް ާބިލެތް ާއޮތް ާލެވިފައި ާއެކުަލވ  ާދޭންވެގެން ލޯނު

ާއެބަާ ާމައްސަލަ ާމި ާމުޖްތަމައެއްަގިއވެސް ާކޮންމެ ާމިއިން ާބެލިޔަސް ާވިލ ުތަގއި ާއިނގިރޭސި ާބެލިޔަސް  1445އޮސްޓްރޭލިޔ ގެ

ާމު ާގޮތުން. ާއޮންނަ ާރޭވިފައި ާމުޖްތަމ އު ާގޮތުންާނުކުމޭ. ާހުންނަ ާހިފ ފައި ާއ ަދ ާކަންތައްަތކުގެ ޖްތަމ އުަގއި

ާކަމުގެާ ާހަރަކ ތްތެރި ާގޮތުން ާއިޤްތިސޯދީ ާފަހަތުން ާފިރިހެނުންނަށްވުރެން ާޖެހެނީ ާމި ާއަބަދުވެސް ާހަމަ އަންހެނުންނަށް

ާއެމީ ާފޫބެއްދުމަށްޓަަކއި ާމިކަންތައް ާއެހެންވީަމ، ާތިބެން. ާހ ލަތެއްަގއި ާއެހެން ާނުވަދެވި ާއިތުރުާތެރެއަށް ހުންނަށް

ާހޯދުމަކީވެސްާ ާތަޢުލީމް ާޤަބޫލުކުަރށް. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިޑަލްެއްއކަމަށް ާރަނގަުޅ ާމީ ާދިނުމަށްަޓކައި ާބ ެރއް ހިތްވަރެއް

ާއިންސ ނީާ ާހައްޤެއް.ާަވޒީފ ެއްއާލިބުމަކީވެސް ާއިންސ ނީ ާކުރުމަީކވެސް ާމަސައްކަތެއް ާހައްޤެއް.ާފުދުންތެރި  1450އިންސ ނީ

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާއުޅޭނެާހައްޤެއް. ާހޯދައިގެން ާދަނީ ާޢ ންމު ާމީހުންނަށް ާނޫންކަން ާނެތިގެން ާހުނަރު ާއެބަފެނޭ ށް

ާޢ ންމުދަނީާ ާއަތުގައި ާއެމީހުން ާނުލިބޭތީކަން. ާމުޖްތަމައުން ާފުރުޞަތެއް ާހޯދުމުގެ ާޢ ންމުދަނީ ާނުލިބެނީކީ. ފުރުޞަތު

ާފ ފަވެރިވ  ާމީހ  ާހުރުމަކީ ާހ ލަތެއްގައި ާނެތް ާފުދުންތެރިކަން ާމަސައްކަތްކޮްށގެްނާނުހުންނަނީ. ާސަބަބެއްނޫން. ންޖެހޭ

ާތެރިކަމުގެާ ާފުދުން ާކޮަށއިޭދންޖެހޭ. ާއެބަ ާމުޖްތަމައުން ާަމގެްއ ާދަތުރުކުރެވޭނެ ާހ ލަތަކަށް ާފުދުންތެރިކަމުެގ އޭނައަށް

ާދައުލަ ާކަންތައްތަެކއް. ާމަދު ާކަންތައްަތކަކީ ާުކރެވޭނެ ާއޭނައަްށ ާއެކަނި ާހަމަ ާގެންދިއުމަންޓަކައި ާމީހ   1455ުތެގާހ ލަތަށް

ނިޒ މްތައްާބޭނުންކޮްށގެންާމުޖްތަމައުގެާވިސްނުމުެގާތެރެއިންާމުޖްތަމައުގެާހ ލަތުގެާތެެރއިްނާާއޭަނއަށްާމަެގއްާކޮށަިއާ
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ާކަހަލަާ ާމިދެންނެވި ާއަދި ާމެދުވެރިކޮށް ާބޭންކް ާގްރެމިން ާބަންގްލަދޭޝްެގ ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާކުރެވިދ ނެކަމެއް. ދިނުމަކީ

ާޤައުމުތަުކގަ ާމީހުންާާކުރިއަރ ފަިއވ  ާދީގެން ާހޯދަ ާފަންޑުތައް ާމި ާމެދުވެރިކޮށް ާޕްރޮގްރ މްތައް ާނިޒ މްތަކ އި ާއެކި ެއކި

ލައްވ ާމަސަްއކަތްާކުރުވަން.ާމިާބިލުގައިާއަންހެނުންނަށްާލޯނުާދިނުމަށްާރ ވ ފައިާއޮތީވެސްާމުޅިންާއ ާމޮޑަލްއަކަށް.ާ

ާއެ ާފ ހަގަކުރުމަށްަފހު ާރަށެއްގައި ާފުރަތަމަ ާމަސަްއކަތެއް ާއަންހެނުންތަކެއްާާއެއީ ާބޭނުންވ   1460މަސައްކަތްކުރުމަށް

ާ ާމަދުވެގެން ާމީހުންވެސ5ާާްފ ހަގަކުރުމަށްފަހު ާހަތަރު ާބ ކީ ާލޯނަން ާނަގ  ާއެކަކު ާހަދައިގެން ާގްރުޕްތަެކއް އަންހެނުންގެ

ާއަ ާތެޭރގައި ާކުރުމުއްދަެތއްގެ ާދެއްކޭނެ. ާައނބުރ  ާއެފައިސ  ާމައްޗަށް ާއިުތބ ރުގެ ާމީހުންގެ ނބުރާ ޖ މިނުވ ގޮތަށް.

ާމީގައިާ ާއެހެންވީމަ ާދިޔުން. ާލޯނުދޫކުރަމުން ާގޮތަށް ާަދއުރުވ  ާއެފައިސ  ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާއިތުބ ުރގެ ާކަމުގެ ދެއްކޭނެ

ހިމެނޭާމުދަލެތްނެތް.ާމީގައިާބަހައްޓަންާޖެހޭާރަހުނެއްނަތް.ާމީހުންގެާއިތުބ ުރގެާމަްއޗަށްާޫދކުރެވެނީާއެަކކަށްާފައިސ ާ

ާއަ ާތިބި ާގުޅިފައި ާއޭނައ އި 2ާާނެްއ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް. ާހޯދުމަށް ާއަނބުރ  ާފައިސ  ާއެ ާޖ މިނުވަނީ  3ާ1465އަންހެނުން

ާއަހަރުގެާތެޭރގައ0ާާިމަސްދުވަހ އިާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްއަށް.

ާ1470 

ާރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާބިލެތްާ ާމިތަނަން ާބެހޭގޮތުން ާދޫކުރުމ  ާދިނުމަށް ާލޯނު ާލުޔި ާއަންހެނުންނަށް ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެްއ ާފެންނަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާކުރެވެމުންދ އިރު. ާބަހުސް ާބިލ މެދު ާއެ ހުށަހެޅުއްވި

ާއެދު ާމިާފުރުޞަތަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާދެކެން. ާައޅުަގނުޑވެސް ާކަމުގައި ާބިލެތް ާމުހިންމު ާކޮންމެހެން ާބިލަކީ ާމި ނީ.

 1475ވަނަާމ އްދ ާއ އިާދޭތެޭރ02ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(2ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާ)ށ(2ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(3ާާބިލުގެާ

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާިވސްނ ލަން ާމ އްދ ގ2ާެއަޅުަގނޑުމެން ާާވަނަ ާގެ ާލޯނ2ާާު)ހ( ާއިންނަނީ ާމި ގައި

ާ ާމުއްދަތަްށ ާދެއްކުމުގެ ާކުރ03ާާުއަނބުރ  ާމިހ  ާކުރުމުއްދަތެންހެން. ާވަރަށް ާމީ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް މަސްދުވަސް.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެއްކިދ ނެކަމަކަށް ާއަނބުރ  ާ ާލޯނެތް ާމިފަދަ ާދ ނެކަމަކަން، ާދެއްކި ާއަނބުރ  ާލޯނު ާމި މުއްދަތަކުން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާރަހުނުާބެހެޓުމަކ ނުލައ2ާާިޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާތަންކޮޅެއް.ާދެންާހަމަާނުދެކޭތީވެާއެއީާއަ

ާލޯނެޭކާ ާއެހީތެރިކަމެއްކަމަކަްށވުން. ާފޯރުކޮށްދޭ ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާގުޅުންތަުކގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާމަްއޗަށް  1480އިތުބ ރުގެ

ާެއއްޗެާ ާކޮންމެވެސް ާމީގަ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަހަލަާބުނ އިރުަގއި ާކޮންމެވެސް ާޖެހޭނެހެން. ާމޯގޭޖްކުރަން އް

ާއޮތުންާ ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާކަަހލަ ާދޫކޮށްެލވޭ ާމަްއޗަށް ާއިތުބ ރުގެ ާހުސްއެކަނި ާހަމަ ާޖެހޭނެހެން. ާއޮންނަށް ގެރެންޓީެއއް

ާ ާބިލު ާމި ާދަންނަވ ލީ. ާވ ަހކަ ާއެއްެޗއްގެ ާފެންނަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާނުވ ތީ ާގޮތަކަށް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ މިާއެއީ
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ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާބަލައިގެންާމިާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮުނވ ާކޮމިޓީއިންާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރުމުގައިާމިކަމަށްާއަލިާ

ާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ާމިކަްނާފ ހަގަކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާއަދަދ02ާާުއަޅުވ ލުމަށް ާލޯުނގެ ާއޮވޭ ާމ އްދ ަގިއާއެބަ  1485ވަނަ

ާ 2ާާއެއީ ާގިނަ ާއ ިއ ާރުފިޔ  ާލައްކަ ާމަދުވެގެން ާއަިދ ާވަަރކަށް ާމަދުވެގެްނ35222ާާނުވ  ާވުރެން ާއަށް ރުފިޔ 

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާފ ސްކޮށް ާބިލެތް ާމިގޮތަށް ާޤ ނޫނެއް ާ ާބިލެތް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ނުވ ނެކަމަށް.

ސޭހަކަމަށްާނުވ ނެ.ާއެީއާހަދ އިރުގައިާމީގެާސްޕެސިފިްކާއެމައުންޓެއްާޖަހ ފައިާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާމެންނަށްާމ ކަާފަ

ާ ާބަލ އިރު 2ާާއެްއގޮތުން ާބަލ އިރު ާއަެނއްޮގތުން ާއެއްެޗއް. ާރަނގަޅު ާވަރެްއެގ ާފުދޭ ާރުފިޔ އަކީ ހ ސ35ާާްލަްއކަ

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާމިއަދުގެ ާކަމެއް ާބޯޑު ާމ  ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެހެން ާކަމެްއވެސް ާކުެރވޭނެ  1490ރުފިޔ އަކުން

ާނުވަތަ ާހައުލު ާމ  ާމިާާވިޔަފ ީރގެ ާއެހެްނވީމަ ާބަލ ލ އިރުގަ ާއޮތްގޮތަށް ާމި ާހައުލު ާމ  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

ާމަޖުބޫރުާ ާދިނުން ާބަޔަކަން ާލޯނެްއ ާއަދަދަކަށް ާވަކި ާަދށުން ާޤ ނޫެނއްގެ ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑކަށްާހިޔެތްާނުވޭާމ ާރަނގަޅުކަމެންެހން.ާއެާލޯނުާދޫކުރ ާ ފަރ ތުންާލޯނުާނަންގަވ ާފަރ ތަކަށްާކުރުންާއެއީާއަުޅގަ

ކެޕ ސިޓީައކީާކޮަބއިތޯާބަލ ާެއާކެޕ ސިީޓއ އިާެއއްގޮތަްށާލޯނުާދޫކުރެވޭނެާކަހަލަާގޮތަކަށްާނިމިފައިާއޮތިްއޔ ާކަންނޭެގާ

ާއެފަރުދުންނަށްާ ާއަންހެނުންނަށް ާދިވެހި ާއަންނަ ާދިރިއުޅެމުން ާމުޖްތަމ ޢުގަ ާދިވެހި ާއެހެންވީމަ،ާމި ާރަނގަޅުވ ނީ.  1495ާމީތި

ނޑުާދެކެންާމިކަމަކީ. ާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާައޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1500ާޢަބްދުލްރަޙީމްާهللاާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދު

ާ

ާ:ޢަބްދުލްރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުންهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދުާ

ާވަރަށްާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލެތް ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި ާއަންހެނުންނަށް ާަރީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާތ ޢީދުކުރ ާ ާޫދކުރުމަށްޓަކައި ާލޯނު ާޤ ނޫނަކުން ާހ ަލތެއްަގއި ާއެްއވެސް ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތަށް ބައިވަރު

ާމި ާދަްނނަވ ލަން ާމި ާއެހެން ާނޫން. ާަމއްޗަްށާާމީހެއް ާޤ ނޫނެއްަްގެ ާއެްނމެ ާވަިކ ާޤ ނޫނުތަށް ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު  1505ޖެހުނީ

ާއެކަަމކުވެްސާ ާދޫކުރެވިގެންނުވ ނެ. ާލޯނު ާނޫންގޮތަކަށް ާބިނ ކުެރވިފަިއ ާމައްޗަށް ާތަކުގެ ާޤ ނޫނު ާސެކްޓަރ ބޭންކިން

ާއެހެން ާޤަބޫލުކުރަށް. ނޑު ާައޅުގަ ާމަފްއޫމްތައް ާބިުލގެ ާބަހުސްކުރެވޭ ާމިހ ރު ާމި ާއެދެްނާއަޅުަގނޑު ނޑު ާއަުޅގަ ވީމަ

ާއަދިާ ާއިޖްތިމަޢީ ާބޭނުންވ  ާއަންހެނުންނަށް ާބަދަލުކޮށްލަން ާހަމަ ާމިތަން ާބިލު ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާލުއި އަންހެނުންނަށް

އިޤްތިސޯދިާކަންކަމަށްާަފއިސ ާދޫކުރުމަށްޓަކައިާފަންެޑއްާޤ އިމުކުރުމުގެާބިލެްތގެާގޮތުަގއިާބިލްާބޭއްވުމަށް.ާމިހެންާމިާ

 1510ންާބޭނުންވީާާހަޤީޤަތުގައިާލޯނެްއގައިާހުރިާވޭނ ާތަދ ާހުރިހ ާކަމެއްވެސްާއަުޅަގނޑުމެންގެާރަްއޔިތުންނަށްާދަންނަވ ލަ
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ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާމަޖުބޫރުވީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތުން. ާކުރަމުންދ  ާއަމަލު ާަސރުކ ރުން ާމިހ ރު އިޙްސ ސްކުެރވޭ.

ތްާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާފޮނުވަން.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނޭާފަދައިންާއަންހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާލަްއވ ާމިފަދަާބިލެ

ާ ާތެެރއިން ާލޯނުތަކުގެ ާދޫުކރި ާމިދ ކައްދުވަހު.... ާދޫކުރެވުނ52ާުދ ދި ާބޭަކނބަލުންނަށް ާއަންހެން ާައކީ %

އަތްތިލަާބަޑިތަކެްއާާލޯނުތައްކަމުަގއިވަނީ.ާވަރަށްާތަޢުރީފ ާއެއްކޮށްާއެާމިނިސްޓްީރއަކުންާފ ހަގަކޮށްފަާެއކަމުގަާޮބޑެތި

 1515ޖަހ ފަ.ާކިހިނެތްތޯާއެކަމަކުާއެކަންާހިނގ ފައިވަނީ.ާެއކަންާހިނގ ފައިވަނީާއެތަުނގައިާހުންނަާމިނިސްޓަރަކަށްާނުވަތަާ

ާބަޔަކަންާ ާއެހެން ާނޫން ާދ ބަޔަަކން ާހައުސްައކަން ާެގސްޓު ާހުންނަ ާމ ފަންނުކޮޅުގައި ާމިނިސްޓަރަކ ެއއްކޮްށ ސްޓޭޓް

ާމި ާމީ ާނުލިބޭ. ާބިލުގައިވެސްާލޯނެތް ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާދަރިވަރުންނަށް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ާއޮތްގޮތަކީ. ާވެފައި ކަން

ނޑުމެންާވ ަހކަާދައްކަމުންދިޔައީާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއިންާފަންޑެްނާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ހަކަެދއްިކާއިރުާއަުޅގަ

މިކަންތައްކުރ ގޮތަކީާއޭނަާާްވސްގަާހުރިާއިންޑިޔ ގެާސީ.އޯާމެނޭޖްކޮށްގެންާއެކަްނކުރަމުން.ާއެކަމަުކާބެންކްާއޮފްާމޯލްޑިާ

ނުޑވެްސނުދޭ.ާކައި  1520މިއީާއޭނަގެާވެްސާިރއަށްާއަންނަާއަންހެންާކުއްޖަކަށްާނޫނިއްޔ މުންާއެތަނުްނާސްޓޫޑެންޓްާލޯނުާގަ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާހަދަން.ާމި ާޤ ނޫނުތައް ާމިޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތަކީ.ާއެހެންެވެގން ާހުރި ާބައްޓަންާޙ ލަތު މިގޮތަށް

ާލޯނުާ ާއަންހެންވެރިންނަށް ާތިބި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާަހމައެކަނި ާއެއް ާމިއުޅެނީކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެރެން.ާއެއިން ކޮށްގެން

ނޑުމެންާ ދޭކަށްާނޫން.ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާތިބިާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކުރ ާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާވެސްާލޯނުާދޭންާއަޅުގަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާލޯނ އިާބޭނުންވޭ. ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާތެެރއިން ާސިސްޓަމެއްގެ ާފައިނޭންްސ ާމައިކްރޯ ާފަިއނޭންސް މެން

ާހަމަޖެހުމަށްޓަކައިާ ާިއޖުތިމ ޢީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއެއީ ާެއބަޖެހޭ. ާދ ން ާމެދުވެރިެވގެން ާވަސީލަތްތައް ާއެހެނިހެން  1525އަދި

ާދެން ާދެކެން. ާވެްސ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކަމެއް ާމަޖުބޫރު ާވެސް ާތ އީދުާާކޮންމެހެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަހމަ ނޑު އަޅުގަ

ާުކޅުދުއްފުިށާ ާވ ހަކަތަކެއް ާތެރެއިން ާތ ރީޚެއްގެ ާފަހުގެ ާވަރަށް ާދެންމެ ާތެރެއިން ާތ ރީޚުގެ ާބޭނުންވޭ،ާދުނިޔޭގެ ކޮށްލަން

ާވަރަ ާވ ހަކަފުޅަށް ާއެމަނިުކފ ނުގެ ާވ ތީ، ާދައްކ ފައި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ްށާދެކުނު

ބޮޑަށްާތ އީދުާކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެއީާހަމަާތެދެއްމެ.ާބަނގުލަދޭޝްގައިާކަންާހިނގ ދިޔަާގޮތަކީާމިއަދުާދުނިޔެާހަމަާ

ާމަްއޗަްށާ ާެއކަމުގެ ާވެސް ާޔުނިވަރސިޓީތަުކގައި ާބައެއް ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަމުންދ  ާހަމަ ާރަނގަޅަށް  1530ވަރަށް

ާވިސްނަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަެމއް. ާފައިނޭންސްާކިަޔވައިދެމުންދ ވެސް ާކަމެއް ާޚ އްަޞޮކށްގެން ާބަޔަކަށް ާވަކި ންޖެހޭ

ާބޭނުންާ ާނަހަމަގޮތުަގއި ާއެހެންބަަޔކު ާފައިދ  ާލިބޭ ާފަންަޑކުން ާފަންެޑއް ާއެ ާކުރ އިރުަގއި ާމި ާޤ އިމު ސިސްޓަމެއް

ާ ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާނުވ ނެކަން. ާސަރ05ާުކޮށްގެން ާލޯނު ާލުއި ާރުފިޔ ެގ ކ ރުންާހ ސް

ާނަގަިއގެންާ ާލޯނު ާއެ ާބޭުފޅުން ާބައެއް ާސަބަބުން ާދޫކުރުމުގެ ާނުބަހައްޓ  ާރަޚުނު ާމެުދވެރިކޮށް ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ބޭންކް

ާހަމައެހެންމެާ ާއަދި ާެއބަޖެހޭ. ާގަންނަން ާއޭތި ާހޯދަންޖެހޭ. ާެއއް ާަސވ ރީ ާއެއް. ާސަވ ރީ ާސަިއކަލަކީ ާގަތީ.  1535ސައިކަލޭ

ވޭާއަންހެންާބޭފުޅެއްެގާނަމުގައިާއެާލޯނެއްާނަންގަވ ފައި،ާފިރިހެންާބޭފުޅަކުާއެާއެކަމަކުާައޅުަގނެޑއްާޤަބޫލެްއާނުކުރެ

ާުނވ ނެ.ާ ާވެސް ާކުރެިވގެން ާއެކަްނ ާެއގޮތަށް ާނޫން. ާަކމެއް ާކުރެޭވ ާޤަބޫލު ނޑަށް ާައޅުގަ ާއެީއ ާގަންނަން. ސައިކަލް
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ާގުޅުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިވ ގޮތަކީ ާމިކަން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާނޫނިއްޔ ާއެހެންވީމަ،ާއަސްުލަގއި ާބަލަިއފިކަމަށްވަންޏ މު ތަކަށް

ާފައިދ ާ ާނ ޖ އިުޒ ާބޭފުޅުންގެ ާއަންހެން ާވަންޏ މު ާބަލައިފިަކމަށް ާުގޅުންތަކަށް ާއެުކވެރިަކމުގެ ާވެސް އެހެނިހެން

ާއެކަންާ ާއެބަހުރި ާސްޓ ރުންނަށް ާފިލުމް ާކުރީގެ ާމީގެ ާކުރަމުންދަނީ. ާމަސައްކަތް ާބޭފުޅުްނ ާބައެއް  1540ހޯދަންވެގެން

ާޔަތީމުޚ ނ ތަކުަގިއ.ާާދިމ ވެފައި. ާިއންޑިޔ ގެ ާއެބަތިބި ާދަރިން ާބޭފުޅުންގެ ާަބއެްއ ާނެގި، ާަފއިދ  ާނ ޖ އިޒު އެބޭފުޅުްނގެ

ާބޭފުޅުންނެއްތޯާ ާއަންހެން ާފުދުންތެރި ާކޮންފަދަ ާއެކަމަކު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތޭ ާހުރި ާކަންދިމ ވެފައި މިއީ

ންާބޭފުުޅންތޯާކަންތައްތަުކގައިާިތއްެބވީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިާރ އްޖޭަގއިާތިއްެބވީ.ާކޮންފަދަާއުފެއްދުންތެރިާއަންހެ

ާ ާދޫކުރުމުގެ ާއެތަްނ3ާާލޯނު ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޫކުރުން. ާފައިސ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންެގ ާހިމެނޭ ާމި ާމ ްއދ ގައި ވަނަ

ާއެ ނޑަެއޅުން. ާކަ ާފައިސ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާގޮތަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށްާާބަދަލުކުރަން  1545ވަކި

ާއިޤްތިޞ ދީާ ާފަންޑުން ާއެ ާބަދަލުކޮށްގެން، ާކޮންސެޕްޓަށް ާފަންެޑއްގެ ާއެއްކޮށް ާކޮންސެޕްޓް ާމުޅި ާދެން ނަޑއެޅުން. ކަ

ާފަްންޑާ ާއެ ާދިއުން. ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތެއް ާދޫކުރެވޭނެ ާފައިސ  ާބޭކަނބަލުންނަށް ާައންހެން ާކަންކަމަށް ާއިޖުތިމ ޢީ އ އި

ގެާކޮމ ޝަލްާބޭންކްތަކ އިާހަވ ުލކުރެވިފައި.ާކޮންމެާވެސްާކޮމ ޝަލްާބޭންކަކުންާެއކަްނާހުންނަންާޖެހޭނީާދިވެހިރ އްޖޭ

ާވަުޚޝީާ ާބޮޑުސިންގ  ާއެތ ހުރީ ާނުވ ނެ. ާކޮށްގެެނއް ާމިކަން ާމިނިސްޓްރީން ާވެްސާއެކޮނޮމިކް ާެއްއގޮތަކަށް ކުރަންވ ނީ.

ާރަނގަޅަކަށް ާސަބަުބން ާއޭނ ެގ ާހުރީ. ާއެތ  ާވަޚުީޝާމީހެއް ާވަރަށް ާނުލަފ ާާޝޭޚެއް. ާވެސް ާއެހ  ާުނދ ނެ.  1550އެކަެމއް

ާމިދަންނަވަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާއެނގޭތީވެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުދ ނެކަން ާރަނގަޅަކަށް ާތެރޭަގިއ ާތަނެއްގެ ާތިބި ބައެއް

ާއެހެްނާ ާއަދި ާދޫކުރުމަކަށް ާލޯނުތައް ާމިފަދަ ާނުވ ނެ ާމެދުވެރިކޮށްެގން ާމިނިސްޓްރީ ާއެކޮނޮމިްކ ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

ާއޭނ ާާކަންތަކަށް ާސަރުކ ރަްށ، ާމިއަދުގެ ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާަވންޏ  ާކަމަށް ާކުރ  ާއެކަން ާެވސް ާމިހ ރު ވެސް.

ާގޮެތއްާ ާެއއް ާކޮންމެވެސް ާނުކުރ ށޭ! ާއެތެރޭަގއި ާއެތ  ާެއަކން ާުނވަތަ ާވެސް ާވަކިކޮށްފައިނަމައީ ާމަޤ މުން އެތަނުން

ާއެނގިލައްވ ނެ.ާވަރަްށާރަ ާމީހުން ާއެތިބި ާމަޖިލީހުގެާޚިޔ ރުކުރަްއވ ށޭ.ާއެތ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެނގިލަްއވ ނެ.ާމި  1555ނގަޅަށް

ާދިނުމުގެާ ާލޯނު ާމި ާދެން ާބައެއްކަން. ާކޮންފަދަ ާމީހުންނަކީ ާއެތިބި ާއެތ  ާއެނގިލަްއވ ނެ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ތިބި

ނޑުާމިާހުށަހަޅ ާގޮތްތަެކއްގެާތެރޭާޙަޤީޤަތުާ 03ާގައިާއުސޫލުންާބަލ އިުރގައިާފަންެޑއްާމިާމެނޭޖްާކުރަންވެގެންާައޅުގަ

ާނަގ ަފިއާ ާވެސް ާއަބަދު ާފަިއސ  ާފަންޑަކުން ާއެކަމަުކ ާނުދެއްކޭނެ. ާެއއް ާއަނބުރަ ާލޯނެއް ާތެޭރގަިއ ާދުވަހުގެ މަސް

ާ ާކުރެވިދ ނެ ާކަްނ ާެއގޮތަށް ާލ ަފއި ާއަންހެނ03ާާްއަނެއްކ  ާހަމަޖެހުމަކަށް ާއިޤްތިޞ ީދ ާއަދި ާތެރޭގައި. މަސްުދވަްސ

ާކޮށްގެ ާޤ އިމު ާވިޔަފ ރިތައް ާބޭކަނބަލުންގެ ާއެ ާވަންޏ މު ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާހަމަޖެހުމެއް ާއިޤްތިޞ ީދ ާއެ  1560މަސ03ާާްން

ާކޮށްިފާ ާކަން ާެއގޮތްގޮތަށް ާލ ފަިއ ާއަނބުރ  ާފައިސ  ާއަދި ާބޭނުންކޮށްފަިއ ާަފއިސ  ާއެ ާފަންޑުްނ ާއެ ާތެޭރގައި ދުވަސް

ާއިތުބ ރު ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާދ ނެކަން.ާާކަމަށް ބޮޑުވެގެން

ާިމއަުދާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުނެގޭނެކަން. ާބަޔަކަށް ާއެްއވެސް ާއެހެން ާފައިދ  ާނ ޖ އިުޒ ާފަންްޑގެ ާއެ އަދި

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޙ ލަތަކީާއަންހެންާބޭކަނބަލުންނަށްާވަރަށްާެވސްާނިކަމެތިާޙ ލަތެއް.ާމީގެާކުރިންާމަޑުްއވަރިާދ އިރ ގެާ
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ާ ާމެންބަރު ާއިންާޢިއްޒަތްތެރި ާަވޒީފ  ާފޫޅުމައިން ާތެޭރަގއި ާމައްސަލަތައް ާބަެއއް ާފ ހަގަކުެރްއވި ާއަދި ާވިދ ޅުެވއްޖެ  1565ވެސް

ާވަިކކުރުން.ާ ާއިން ާވަޒީފ  ާމުދިމުން ާމިސްކިތްތަކުގެ ާއަންހެްނ ާވަިކކުރުން. ާއިން ާަވޒީފ  ާނަރުހުން ވަކިކުރުން.

ާވަކިކު ާިއން ާވަޒީފ  ާމުދިމުން ާމިސްިކތްތަކުގެ ާއަންހެން ާހަމައެކަނިާޙަޤީޤަތުގައި ާއެބޭފުޅުން ާމުދިމުން، ާއެއް ރީމަކ 

ާޖަމ ޢަތްތެރިކަމުގެާ ާގެއްލުނީ ާއެ ާއިނގޭތޯ. ާެގއްލުނީ ާއެ ާނޫނޭ ާެއއް ާވަޒީފ  ާމުދިމުންގެ ާެއއް ާުއވ ލީމަކ  މިސްކިތްތައް

ާބޭކަނބަލު ާއަންހެން ާކިހިނެްއތޯ؟ ާމިއޮންނަނީ ާދީނުގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމަްއސަލަތަކޭ. ާބޮޑެތި ާއެއީ ންާވަޒީފ ތަކޭ.

ާއޮތްކަުމގައިާ ާގޮތުަގއި ާފަރުޟެއް ާކިފ ޔަތު ާއަދި ާއެއީ ާއޮއްަވިއ ާއެހެން ާބޭކަނބަލުންނަށް. ާއަންހެން  1570ހިނުވަންޖެހޭނީ

ާކުރައްވަްނާ ާބޭފުޅުން ާއަްނހެން ާެއކަން ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާއޮތް ާގޮތުަގއި ާފަރުޞެއްގެ ާކިފ ޔަތުެގ ާވަޅުލުމަކީ ވިޔަސް

.ާއެކަމަކުާއަންހެނުންާމިާމިސްކިތްތަކުންާވަޒީފ ާއިންާވަކިކުރީމ ާއެބޭފުޅުްނާއެބަޖެހޭ.ާއަންހެނަކުާހިނެވުމުގެާކަންތައް

ާބޭކަލުންާ ާއަންހެނުން ާއެާރަށުގައިާނުިތބޭނެ ާދެން ާަވންޏ މު ާވަަޑއިގެންފިކަމަށް ާދެން ާރަށަަކށް ާއެހެން ާކަމަކަށް އެހެން

ކަންާކަްނކަމ އިާމެދުގައި.ާއެހެންނޫންޯތާމަރުވެގެންާހިނަވ ނެާބަެޔއްާެވސް.ާމިއީާމިއަދުގެާސަުރކ ރުެގާވިސްނުންާކޮށި

ާދީްނާ ާވެސް ާކިރިޔ  ާހުންނ ނީ ާބޭފުޅަކު ާއެންމެ ާއިސް ާސަރުކ ުރގެ ާމި ާސަރުކ ރެއް. ާލ ދީނީ ާނުލ ހިކު ާމިއީ  1575ވ ނީ.

އެނޭގވަރުގެާބޭފުެޅއްާއެތ ާެކބިނެޓްާމިނިސްޓްރީގައިާވެސް.ާދެންާތިބޭނީާހަމަާވަރަށްާލ ދީނީާބޭފުޅުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާރައީސް ާއަންހެނުންނަށްާ، ާޒުވ ން ާއަންހެނުންނަށް، ާހުޅުމީދޫގެ ާައއްުޑައތޮޅު ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާކުރަމުންދިޔަ.ާވަރަްށާ ާމަަސއްކަތް ާހެރެތެރޭގައި ާަވީޒފ ތަކެއްަގއި ާއެއް.ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާހ ދިސ  ާނިކަމެތި ާވަރަށް ދިމ ވި

ާމަ ާއެތ ނގެ ާތިބި. ާކުދިން ާއަންހެން ާަވކިާބައިވަރު ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ާމައްސަލަ ާއެތ ނގެ ާކިހިނެތްތޯ؟ ާދިމ ީވ އްސަލަ

ާ ާަހވ ލުކުރީމ ، ާަބޔަކަށް ާަވކި ާަކނޑަްނވެގެން ާެނރެއް ާއެތ ނގަިއ ާއަދި ާހަވ ުލކޮށްފައި ާއެތަން  02ާ1580ކުންފުންޏަކަށް

ާ ާއޮއްވައި ާހުށަހަޅ ފައި ާބަޔަކު ާއަށް ާރުފިޔ  ާއ32ާެމިލިއަން ާހަވ ލުކުރީމ  ާއަށް ާރުފިޔ  ާމިާމިލިއަން ާފަހުން ންމެ

ާވަޒީފ ާ ާވެސް ާކުދިން ާއަްނހެން ާއެތ ތިބި ާގޮތެްއާނިންމަވަިއގެން ާތިއްބަަވއިގެން ާެމންބަރުން ާދެ ާއެ ާތެރޭގައި މަޖިލިސް

ނޑޭނެާގޮތ އިާއަދިާެއާރަށުގެާރައްޔިތުންނަށްާނިކަމެތިކަންާދިމ ވ ނެގޮތަށްާކަންކަންާކުރައްވ ަފއިާއެބަތިއްބޭ.ާ އިންާކެ

ހެންާކުދިންާއެތ ނގައިާަވޒީފ ަގއި.ާއެެހންވީމަ،ާމިއީާބޮޑެތިާމައްސަލަތައް.ާދެންާއަންހެނުންނަށްާގިނައީާއޭުރގައިާއަން

 1585ކޮންާއިޚުލ ޞްތެރިެއއްތޯާމިޭބފުޅުންާވ ނީކީ.ާމިދެންނެވިާޭބބޭފުޅުންާކޮންފަދަާއިޚުލ ޞްތެރިކަމެއްތޯާހުންނ ނީކީ.ާމިއީާ

ނުޑގެާވ ހަކަާކުުރކޮށްލ ނީާދެންވެސްާއޮތީާހޫނުގަދަާބަހުސަކަްށާކަންތައްތައްާދިމ ވ ގޮތް.ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާވ ތީެވ،ާއެާބަހުްސގެާއެހެންާަކންތަކ އިމެދުާރިޢ ޔަތްާކުރ ނެަކމުގެާއުއްމީުދގައި.ާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ .ާާާާާާާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ1590 

ކަންކަން.00 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 
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ާ

 ާން:ވ ހަކަދެްއެކވުާރިޔ ސަތުން

ާއެާ-00.0 ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނުޑ ާއަޅުގަ ާައއިޓަމް ާކ00ަެޖންޑ  ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީަތކުން ންކަން.ާ.

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާނިންމ ލިއިރު ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިްއޔެ ާކަންަތއްތަުކގައި ާހުށަހަޅ   1595ކޮމިޓީތަކުން

ޚިލ ފަށްާކަރަޕްޝަންެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުަތކ ާހޫރިއްޔ ގެާދެވިފަިއވަނީާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމް

މަތުާކުރައްވަިއ،ާސ.ހިތަދޫ/ރަންފަސްާއަލްފ ޟިލްާޙަސަންާލުޠުފީ،ާރައްޔިތުންެގާލުތަކެއްާހިންގ ފައިވ ާކަމަށްާތުހުޢަމަ

ާދިރ ސ ކުެރްއވު ާކޮމިޓީން ާއެ ާަމއްސަަލ ާހުށަހެޅުްއވި ާއަށް ާކޮމިީޓ ާމ ލިއްޔަތު ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެ ާފަހު މަށް

މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާރިޕޯޓުެގާބަހުސްގެާމަރުޙަލ .ާބަހުްސެގާަވގުތުަގއިާމިހ ތަނަށްާއެމް.ޑީ.ޕީންާލިބިވަަޑއިގެންފަިއވ ާ

22ާާ ާތެެރއިން 22ާާމިނިޓްގެ ާއެބައޮތް.ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާބ ކީ 22ާާިމނިޓް ާތެރެއިން ާއެބައޮތް.22ާާމިނިޓުގެ ާބ ކީ  1600މިނިޓް

ާއެަބއޮތް.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީނ0ާާްމިނިޓުގެާތެެރއިނ02ާާްޕީ.އޭާއިންާ މިނިޓްާބ ީކ2ާާމިނިޓުގެާތެރެއިނ2ާާްމިނިޓްާބ ކީ

ާ ާވެްސ ާޕ ޓީން ާަޤއުމީ 2ާާއެބައޮތް. ާތެރެއިން ާނުވ 2ާާމިނިޓުގެ ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާއަދި ާއެބައޮތް. މިނިޓް

ާ ާމެންބަރުންނަށް 05ާާޢިއްޒަތްތެރި ާތެެރއިން ާފުރުޞަތުާާިމނިޓ05ާުމިނިޓުގެ ާަވގުތުަގއި ާއެބައޮތް.ާިއްއޔެގެ ާބ ކީ އަދި

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމަތިން ާއެދިވަަޑިއގަތުމުގެ ާލީޑަރުެގ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާގެންދިަޔއިރު އަރުވަމުން

ާ ނޑ ލަމުންާގ2ާެމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެިވއިރު ާވުމުންާރަނަގބީލުާޖެހުމެއްނެތިާމައިކުާކަ  1605ންދިޔަ.ާމިއަުދާމިނިޓު

ނޑުމެންާ ާވަނީ.ާެއހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާއިޝ ރ ތްކުަރއްވ ަފއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުްނފުޅުާނުވ ކަމަށް ާކުރަން ާެއގޮތަށް އެކަން

ާ ާއޮންނަނީ ާމި ާމިކަމަށް ާބުނ ޮގތުން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ނުޑ3ާާމި ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާަވގުުތ. ާބަހުްސގެ ގަިޑއިރުގެ

ާއަރުވަމު ާފުރުޞަތު ާއިބްރ ހިމްާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ެގ ާހިންނަވަރު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގެންދ ނަން. ން

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާއަޅުަގނޑު ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާޞ ލިޙަށް މުޙައްމަދު

 1610ާއިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވން.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހިންނަވަރު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

 1615 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

 1620 ާވ ހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދުާއަސްލަމްާާރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުހިތަދޫާއުތު

ާރިޕޯޓުާމިާމަޖިލީހަށްާމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާނިޒ މ ިއާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާައޅުަގނޑުާމިާނެގީާބަހުސްާމިކުރެވޭ

ނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭާ ާތީ.ާއެގޮތުން..ބަހުސަށްާގެނެވިފައިާިމވަނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާަކމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ

 1625 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާނިޒ މ ިއާ ާވަނީ ާއިްއޔެ ާމައްސަލަިއަގއި ާނެންގެވި ާތި ާގޮތުަގއި ާމައްސަލައެްއގެ ާބެހޭ ާމެންބަރު،ާނިޒ މ އި ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިންމ  ާގޮތެއް ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ ިއ ާނެގި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެއް ާމައްސަލަ ފައި.ާބެހޭ

ާެދއްެކވުމުގެާ ާވ ހަކަފުޅު ާނަްނގަަވިއެގން ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެޭހ ާނިޒ މ އި ާއިތުރަށް ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމ ،

ާމުޙައްމަދުާ ާއިބްރ ހިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަުރ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ފުރުޞަތެއް

ާގެ ާކުރިއަްށ ާވ ހަކަފުޅު ާއުތުުރާޞ ލިޙަށް ާހިތަދޫ ާއެްއ، ާމަްއސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ ިއ ާައރުވަން. ާފުރުޞަތު  1630ންދެވުމަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1635 ާވ ހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދުާއަސްލަމްާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއ އިާޚިލ ފަށްާމ037ާާި)ނ(.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާާަވނަާމ އްދ ގ037ާެމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާމީގެާ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާމި ާއަދި ާދަންނަވަން. ާރިޕޯޓް ާމި ާކަމުަގއި ާރިޕޯޓެއް ާގެންނަވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީއަކުން މަޖިލީހަށް

ާނެތްކަން ާއެްއ ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާބޭފުަޅކު ާެއްއވެސް ާއެްއ ާމައްަސލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ ިއ ާގުޭޅގޮތުންާކުރިން ާމިކަމ އި ާއަދި .

ނުޑާނިޒ މ އިާބެހޭާމަްއސަލަާއެއްާގޮުތގައިާމިކަންާިމާ މަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާވަކިާޮގތެއްާނިންމ ފައިާނެތީތީވެާައުޅގަ

 1640ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގަިއވ ާގޮތުންާކުޑަާކޮމިޓީއަކުންާނިންމ ާނިންމުމަކީާމައިާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހަޅައި،037ާާނަގަނީ.ާ

ާކޮމި ާއަީކާމައި ާމައްސަލަ ާމި ާއަދި ާއޮންނަނީ. ާމި ާމީަގއި ާއެެވ ާަކނަޑއަޅަްނވ ނެ ާގޮތެއް ާނިންމުމ ިއމެދު ާއެ ޓީން

އަޅުަގނުޑގެާމަޢުލޫމ ތުގައިާުކޑަާކޮމިޓީައކަށް،ާސަބްާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވިާސަބްާކޮމިޓީންާނިންމެވިާގޮތްާމައިާކޮމިޓީާ

ން.ާއެހެންކަމުންާމިާމ އްދ ާއ އިާޚިލ ފަށްާނިމިގެންާމަޖިލީހަށްާއަށްާހުށަހަޅައިާގޮތެއްާނިންމ ފައިވ ާމައްސަލަާެއއްާނޫ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާދަންނަވަން.ާއަދިެވސް ާކަުމަގއި ާރިޕޯޓެއް ާމ އްދ ގ72ާާެހުށަހެޅިފައިވ  ވަނަ

 1645އްާކަމުގައިާވަނީނަމަާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއިންާހުށަހެޅޭާމައްސަލަާއ77ާެ)ވ(ާއ އިާޚިލ ފަށްާއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ
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77ާާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތް ާކުރިއަށްދ ންވ ނެ ާމައްސަލަ ާ)ނ(ާއިްނާހުށަހެޅޭ ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގ72ާާެވަނަ ވަނަ

ާކަުމގަިއާޢިްއޒަތްތެރިާ ާެއއް ާަމއްސަލަ ާދ  ާކުރިއަށް ާއ ިއާވެްސާޚިލ ފަށް ާވ އިުރ،ާެއާމ އްދ  )ވ(ާގަިއާބަޔ ްނވެފައި

ާކައިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާރައީސްގެާސަމ ުލކަމަށްޓަ

 

ާ1650 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމިހ ުރާ ާައކީ ާމައްސަލަ ާިނޒ މ ބެހޭ ާނެންގެވި ާދެންމެ ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހިތަދޫ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދ  ާދަށުނ037ާްޢަމަލުކުރެވެމުން ާ)ނ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާއެއް.ާާވަނަ  1655ވަނ037ާާަނެންގެިވާނުކުތ 

ާެއާ ާހުށަހަޅައި،ާމަިއާކޮމިޓީން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމައި ާނިންމުމަކީ ާނިންމ  ާކޮމިޓީައކުން ާުކޑަ ާ)ނ(ާގަިއާމިވަނީ މ އްދ ގެ

ާނިންމުމަކީާ ާއެ ާޤަބޫލުކުރ ނަމަ ާނިންމުން ާކޮމިޓީން ާކުޑަ ާކޮމިޓީން، ާމައި ނަޑއަޅަންވ ެނއޭ. ާކަ ާގޮތެއް ނިންމުމ އިމެދު

ޓީގެާނިންމުންާކަމުގައިާބެލެވޭނޭ.ާމިކަމުގައިާމަަސއްކަތްާޮގއްސ ާއޮްތގޮުތގެާމަޢުލޫމ ތެއްާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާމައިާކޮމި

ނޑުާއެދެްނ! ާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާިއްއވަަވިއލަދެއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ1660 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ައޙްމަދުާނ ޒިމްާާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާރަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުންާޝުކުރިއްޔ  ާއ އި ާނުކުތ  ާހަވ ލ ދެއްިވ ާތި ާދެންމެ ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ީއސް.

ާފަރ ތުންާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާފަރ ތުން، ާކޮމިޓީގެ ާމި ާވ ނީ ާރިޕޯޓު ާކޮމިޓީގެ ާސަބް ާޖެހެނީ ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ާމ ލިއްޔަ ާރިޕޯޓް ާރިޕޯޓ ިއއެުކާހުށަހަޅ ފައޭ.ާސަބްާކޮމިޓީގެ ާފޮނުވި ާހުށަހެޅުމުން،ާމ ލިއްޔަތުާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާކޮމިޓީ ތު

ާރިޕޯުޓަގއިާ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއޮންނ ނީ ާހިނގ ދިޔަގޮތް ާކަންތަްއ ާކޮމިީޓގެ ާމ ލިއްޔަތު ާބަހުސްކޮށްފައި  1665ކޮމިޓީގަިއ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާތެޭރގަިއ ާބަހުސްގެ ާއެ ާއޮންނ ނެ ާއޭަގއި هللاާހިމަނ ފައި.

ރަޙީމްާހުށަހެޅުއްިވާަޤރ ރެއް.ާއެާޤަރ ރަށްާވޯޓުާަލިއގެންވަނީާމ ިލއްޔަތުާކޮމިޓީންާފ ސްވެފައި.ާއެާޤަރ ުރގެާާޢަބްދުއް

ޢިބ ރ ތްާބައްލަވ ާލެއްވީމ ،ާެއގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާއެާޤަރ ރުާފ ސްވުމުންާއެާޤ ރ ރުގައިާޮއންނަނީާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާ

ާވަނީާމައްސަލަާގެންނަންކަން.ާއެެހންވީމ ،ާެއާ ާމަތިންާއަޅުަގނޑުާމި ޤަރ ރުާފ ްސވުމ ެއކުާއެާޤަރ ުރަގއިާއޮްތގޮުތގެ

 1670މަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާގެނެސްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމައިާކޮމިޓީންާމިކަންާނުނިންމަާއެއްާމިއީާގަވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާއޮތްާ

ނޑުާކަމެކޭ.ާއެއީާހަމަާމިާބަހުްސާކުރިއަށްާުނގެންދިއުމަށްާހުަރސްއެޅުމުެގާގޮތުްނާ ދައްކ ާބަހަނ ާއެްއާކަމުަގއިާއަުޅގަ

 ދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމަޖިލީހުގެާ ާމައްސަލަިއގައި ާިނޒ މީ ާނެންެގވި ާއެ ާައސްލަމު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު  1675ހިތަދޫ

ާދެ ާއެ ާދެންމެ ާމުޤައްރިރު ާނިންމުމަކީާކޮމިޓީގެ ާއެ ާނިންމަންޖެހެނީ ާރިޔ ސަތުން ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަްށ ާޖަވ ުބގެ އްވި

ާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީންާނިންމ ފައިވ ާނިންމުމެއްާކަމަށް.ާއެހެންީވމ ،ާއެާމައްސަލަާމިާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1680 

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާާއިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ 

ާވެސްާޝުކުރި ާޤަރ ރަކީ ާމި ާިވޔަސް ާކަމުަގއި ާވިދ ޅުވި ާއެހެން ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި އްޔ 

ާކޮމިޓީންާހުށަހެޅިާރިޕޯޓް،ާ ާއެާުކޑަ ާޮގތަށްާއަނބުރ ާގެްނގޮސްފަިއާއޮތްާޤަރ ރެއް.ާއަދި ރިޕޯޓުގައިާހުށަހެޅިފަިއާއޮތް

ާނިސްބަތްވ  ާކޮމިޓީން ާކުޑަ ާނިސްބަްތވ  ާއެައކ ާާއަޅުަގނުޑވެސް ާބަލައިގެންފައި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާރިޕޯޓް ުހށަހެޅި

ާބެއްެލވިަޔްސާ ާއެްއ ާޔަުއމިއްޔ  ާހުރިހ  ާނޯންނ ނެ. ާޔައުމިްއޔ އަުކ ާއެްއވެސް ާނޯންނ ނެ. ާއެއް ާނިންމ ފަ ާގޮތެއް  1685މެދު

ނޑުާ ާައުޅގަ ާކަމަށް ާރިޕޯޓެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާޚިލ ފަށް ާނެތް.ާއެހެންީވމ ،ާަގވ އިދ އި ާެއއް ާރިޕޯްޓާާމައްސަލަ ދެކެނީ.ާމި

ާޚިލ ފަށްާ ާގަވ އިދ އި ާމިއީ ާނުވ ނޭ. ާބަލައިގެން ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާފޮނުވ ފައިާއޮތްާރިޕޯޓެކޭ.ާުޝކުރިއްޔ .

ާ

ާ1690 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމަ ާނެންގެުވމުގައި ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރުން ާގަަދާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަ ާޖައްސަވ  ާމޭުޒގައި ޖިލީހުގެ

ނޑުާބ ރަށުާ ކުރެްއވުމުގެާބޭނުމެްއާނެތް.ާަމޖިލީހުގެާަގވ އިުދގަިއާއެބަާބުޭނާނިޒ މ އިާބެހޭާނުކުތ ާނެގޭެނާގޮތް.ާއަުޅގަ

ންނަވަން.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދ އިާެއްއގޮތަށްާޢަމަލުކުރެްއވުމަށްާދަ

 1695ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެއް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

 

ާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން
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 1700ވަނަާމ އްދ ގ037ާާެގަނީާގަވ އިދުގެާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމިާނަ

)ށ(ާަގއިާލިޔެަފއިާއެބަާޮއވޭާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއވ ާގޮުތެގމަތިންާއުފައްދ ާުކޑަާކޮމިޓީައށްާވެސްާަމއިާކޮމިޓީާއަްށާ

ާިއއްެޔގަިއާ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުން ާޭއގެ ާލިބިގެންެވއޭ. ާބ ރުތަެކއް ާހުރިހ  ލިބިގެންވ 

ާވެ 03:22ާާސް ާސިޔ ސ03:22ާާީން ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާފައްޓަވަުމން ާމިއަދު ާމަނިކުފ ނު ާދިޔަީއޔޭ. ާނުކުތ ަގއި ާނިޒ މީ ްށ

ނޑުާހަމަާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާގޮތަށްާފ ހަގަކުރަންާޭބނުންވަނީާ 03:02ާނ03ާާްޕ ޓީތަކަށްާބ ކީާއޮތްާވަގުތު.ާައޅުގަ

ާދ ނެތޯއޭ ާގުނަމުން ާަވުގތު ާމި ާަވގުތު ާދިޔައިްއއޭ. ާށް ާހަމ3ާާަ.ާޖުމްލަ ނޑު ާހޭދަވ ންޖެހޭނީ.ާއަޅުގަ  1705ަގޑިއިުރާމިކަމަށް

ާކިތަންމެާ ާދ ނޭ. ާވެސް ާކުރިައށް ާހަމަ ާވެސް ާމައްސަލަ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާއެއްކޮްށާދަންނަވ ލަން ާހިތ މައ  ހިތ މަކުރަން.

ާ.ާވަރަކަށްާހަމަާހަޅޭއްލެިވޔަސްާމިާމައްސަލަާހަމަާނިންމ ފައިާނޫނިއްޔ ާއިތުރުާގޮތެއްާނޯންނ ނޭ

ާ

ާ

 1710ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނޑުާކުރިންާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނިޒ މީާމައްސަލައިަގއިާވ ީނާ އ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާހިންނަވަުރާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ. ާގޮތް ާވ  ާނިންމ ފައި ާިމހ ރު ާރިޔ ސަތުން ާއެމައްސަަލ ާއެހެްނވީމ ، ާނިންމ ފައި. ގޮތެްއ

ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދިުއމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދ އިރ 

ާގެންދިއުމަްށާ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުުޅ ާޞ ލިޙަށް ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ހިންނަވަރު

ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަްތތެރި ާއަރުވަން. ާހިންނަވަރުާާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާވަަޑިއގަތުމަށް  1715ކެތްތެަެރިެވ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދިއުަމށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުހިންނަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ1720 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުދޭ. ާއެއް ާހުއްދަ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާނެންގެވުމަކަށް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ތަކުރ ރުކޮށް

ާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާގެންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާ

ާ

 1725ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަހިންނަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ
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ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާގެންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާައރުވަން.

ާ1730 

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާދުާޞ ލިޙުވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަހިންނަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީން...

ާ

ާާ:ދެްއެކވުންސަތުންާވ ހަކަރިޔ 

ާގެންދިއުމަްށާ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުުޅ ާޞ ލިޙަށް ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ  1735ހިންނަވަރު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުވަރުާދ އިހިންނަ

ާނުޭވާ ާހިެއއް ނޑަކަށް ާ..ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާފަރ ތުން ާކޮމިީޓގެ އ ދެ،ާމ ލިއްޔަތު

ާމަޖިލީހުާ ާގެންދެވޭނެހެންނެއް. ާކުިރއަްށ ާވ ހަކަ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާމ ހައުލުގައި ާމި ާހަމަޖައްސ ލަާއިނގޭތޯ، ާއެތެރެ  1740ގެ

ނޑުާރިޔ ސަަތށްާދަންނަވަން.ާ ާދިނުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެްނ ާގޮތަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިައށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހިންނަވަރު

ާ ާހިންނަވަރު ާދަންނަވަން. ާައޅުގނުޑ ާތިއްބެވުން ާފުރުޞަތުާހަނު ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންަބރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި  1745ދ އިރ ގެ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުހިންނަ

ާމިާ ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާެއ ާގޮތުަގއި ާރިޕޯޓެްއގެ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއޔަތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

ނޑުާމަޖިލީހަށްާއި ނޑަށްާފެންނަާއެއްޗެްއގެާވ ަހަކާދަންނަވ ލަންާއަޅުގަ  1750އްޔެާހުށަހެޅުއްވެިވާރިޕޯޓ ާބެހޭާގޮތުންާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީްނާ ާމ ލިްއޔަތު ާމެންބަރެއް. ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީަގއި ާމ ިލއްޔަުތ ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާމިުކރަނީ. ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ މި

ާ ާރިޕޯޓު ާކުރި 02ާާތައްޔ ރު ާތަްއޔ ުރކ3227ާޮޯއގަސްޓު ާބަަލއިލަންާގަިއ ާރިޕޯޓު ާއެ ާައޅުަގނަޑށް ާވ އިުރގަިއ ށްފައި

ާރިޕޯޓުާފެނުނީ.ާވޭތުވެދިޔ2ާާަލިބުނީާމީގެާ ދުވަސްާކުރިްނ.ާއެއީާމިާމޭޒުމަތީަގއިާބ ްއވ ފައިާއޮްއވ ާައޅުަގނޑަށްާއެ
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ނޑުާެއާރިޕޯޓުާިކޔ ުލމުންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގެވގެްނާދިޔަާބަެއއް ކަންަތއްތައްާާދެތިންާހަތަރުާދުވަސްާތެރޭަގިއާއަުޅގަ

ާކުަރއްވ ާ ާކޮމިޓީގައި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާހިފ ނަން. ާބޭނުން ާމިފުރުޞަތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ  1755ދަންނަވ ލަން

ާޕްރޮސެްސާ ާޭއގެ ާރިޕޯޓަކީ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑު ާުކރަމުން ާއިޙްތިރ މު މަސައްކަތްތަކަށް

ނުޑާމިާދެންނެިވާފުރިހަމަވެފައިާއޮތްާރިޕޯެޓއްާނޫ ނޑުާވ ހަކަާފަްއޓަވަުމންާއަުޅގަ ންާކަމަށް.ާފުރަތަމަާކަމަކަްށާއަުޅގަ

ާގޮތުްނާ ާބެހޭ ާމިކަމ  ާކޮިމޓީގައި ާކުރުމަށްފަހުަގއި ާތައްޔ ރު ާރިޕޯޓު ާމި ާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާއެއީ ނޑު ާއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ާރަ ާނިންމ ފައިާނުވ ކަން.ާިޢއްޒަްތތެރި ާގޮެތއް ާިމއަށް ާދެެކވި ާރިޕޯޓުގަިއާއޮޅުންބޮޅުްނާވ ހަކަ ާމި ާއިތުރުން އީސް،ާމީގެ

ާތެެރއިންާ ާއޭގެ ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާެއހެންކަމުން ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާހުރިކަްނ ާކަންތައްތަެކއް  1760ގިނަ

ނުޑާފ ހަގަކޮށްލ ނަން.ާފުަރތަމަާކަމަކަށްާޙަސަންާލުޠުފީެގާސިޓީާކޮމިޓީާއަށް ލިބުމ ާާބައެއްާކަންތައްަތއްާެވސްާައުޅގަ

ާއ ިއާ ާސިޓީ ާއެ ާދިޔައީ ާފ ހަަގވެގެްނ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާދުވަހު ާފެށި ާބަހުސްކުަރން ާކޮމިީޓގައި އެުކގައި

ާކުރެވުީނާމިާ ާއަުޅަގނޑަށްާފ ހަގަ ާކަންތައްަތއްާަމދުކަން.ާދެވަނަާކަމަށް ާހުރިާބައެއެަް އެުކގައިާއެނެކްްސާކުެރވިފައި

ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާފ ހަގަކުރެވެމުންާާސިޓީ ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެކަންތައް ާމި ާނެތްކަްނ. ާވެފައި އެންޓަރ

ާވ ާ ާއެުކގައި ާއ އި ާސިޓީ ާމި ާއޭެގއިތުރުން ާއަތަށޭ. ާތިމަންނަގެ ާލިބުނީ ާސިޓީ ާއެ ާވިދ ޅުީވ ާމުޤައްރިރު  1765ކޮމިޓީގެ

ާގުޅ  ާފަރ ތ އި ާފޮނުވި ާސިޓީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންކޮށް، ާސުވ ލު ާއެ ާނެތުމުން ާލުޠުފީާއެނެކްސްަތއް ާޙަސަން ލުމުން

ާއެާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ނެ ާހިމެނިފައި ާއެނެްކސްތައް ާއެުކގައި ާއ އި ާސިޓީ ާއެ ވިދ ޅުވަނީ

ާއޮތްާރިޕޯޓްާކޮިމޓީާއަށްާހުށަހެޅުމ ާއެުކގަިއާ ާއެކު ާއެުކަގއިާއެެނކްސްަތއްާލިބިފަާއެއްާނެތް.ާމިާިސޓީއ އި ސިޓީއ އި

ާބައެާ ާއޮތީާފުރަތަމަާވެސް ާމި ާއިތުބ ރުާނެތްކަުމެގާވޯެޓއްާނަގަން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާފެނިވަޑަިއގަތީ ާބޭފުޅުްނނަށް އް

ާމީގައިާ ާނިންމަންޖެހޭނީ ާގޮެތއް ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާގެންދިޔަިއން ާދަންނަވަމުން ާއަޅުަގނޑުެމން ާކަމަށް.  1770ޖެހިފައި

ާމަޖިލީހަ ާވެސް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާބަލައި ާހުރިކަންތައް ާކޮމިޝަނުގެާނިންމަން ާއެންޓިކޮރަޕްޝަން ާއަދި ާހ ޒިރުކޮށް ށް

ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާ ާލިބޭ ާއެ ާއިތުރުން ާޭއގެ ާއަދި ާބެލުމަށްފަހުގައޭ. ާވ ގޮތް ާހިނގ ފައި ާކަން ާބައްދަލުކޮށް ބޭފުޅުންނ އި

ާވ ހަ ާނުނިންމޭނެ ާޮގތެއް ާކަމުގައި ާމި ާނޫނިއްޔ  ާބަލ ފައި ާކަންތައްތައް ާބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަާއަލީަގއި

ާމަޢުލޫމ ތުތައްާ ާދެންނެވި ާިމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާގެންދިަޔއިން. ާަދންނަވަމުން ާކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާއެާ ާޮހވުމަށްފަހުގައި ާކޮމިީޓއެއް ާކުޑަ ާއިތުރުން ާނިންމެވީ.ާޭއގެ ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޝަނުްނާގެނައުމަށް  1775އެންޓިކޮރަޕްޝަން

ނޑުމެންާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅުމާ ލިބޭާމަޢުލޫމ ތުތައްާދިރ ސ ާކުރަންާނި ންމެވީ.ާސަބްާކޮމިޓީންާނިންމެވިާރިޕޯޓުާއަޅުގަ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާެއއ ެއކީަގއި ާހަމަ ާއެުކގައި ާޤަރ ރެްއާهللا ޢަބްދުއްރަޙީމު

ާިމވަ ާޤަރ ރުަގއި ާއެ ާގޮތަށް ާއޮތް ާމި ާރިޕޯޓުގައި ާމި ާޤަރ ރުަގއި ާއެ ާމަޤ މުންާހުށަހެޅުއްވި. ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ނީ

ނޑުމެންާދެންނެވިންާމިާސަބްާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓުާބަލ ،ާދިރ ސ ާ ވަކިކުރުމަށްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާބަހުސްގައިާ ާމި ާނިންމޭނީ. ާގޮތެއް ާދޭތެރޭގައި ާމިއ  ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާއެއަށްފަހުަގއޭ ާދެއްވ ށޭ. ާފުރުޞަތު  1780ކުރުމަށް
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ާދޫކޮްށާދިއުމަށް ާކޮމިޓީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮެވގެން ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމަޖިލީހުގެ ާއެދުވަހު ާދިމ ކުިރާގޮތުން ާކަން ފަހުގައި

ާކަމަށްާ ާފ ްސކުރެްއވި ާއަްއަސވައި ާވޯޓަށް ާޤަރ ރަށް ާއެ ާފަދައިްނ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާރިޕޯޓުން ނުކުންނަންޖެހުނީ.

ާދިޔަ ާހިނގ  ާއެަކން ާވިދ ުޅވޭ. ާއެބަ ާއޭުރާާމުޤައްރިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޭނގެ. ާައޅުަގނަޑކަށް ާހަމަގައިމުވެސް ގޮތެއް

ނޑަށްާމެސެެޖއްާލިބުނީާއެާދުވަުހގެާޖަލްސ ާކެންސަލްާވެއްޖެާކަމަށް.ާ ތިބީާމަޖިލީހުގެާމިާޗެމްބަރާތެރޭގައި.ާއަުޅގަ

ާއެުކަގއި ާހަމަވެަފއިވުމ  ާަވގުތު ާމަޖިލީހުެގ ާއޭރު ާކަމަށް. ާެވއްޖެ ާކެންސަލް ާބައްދަުލވުން ާާއެ  1785އަްށވުރ3:22ާާެއޭރު

ާއެާބައްދަުލވުމަކަްށާ ނޑުާެއދުވަހުގެ ނޑަށްާެއާމެސެޖުާލިބުމުންާއަޅުގަ ާވ ތީާކެންސަްލވިާވ ަހކަާއަުޅގަ ގިނައިުރވެފައި

ާ ާހ ޒިރުވި ާއެުދވަހު ާގޮތުން ާރިޕޯޓުގަިއވ  ާއެހެންނަމަވެސް، 3ާާނުދަން. ާތެރެއިން ާވޯުޓ5ާާބޭފުޅެްއގެ ބޭފުޅަކު

ރިާކަމަށްާއެބަާވިދ ުޅވޭ.ާދެންާެޖހިގެންާައއިާުދވަހުާައޅުަގނުޑމެންާއެާމައްސަަލާނެގީުމާދެއްަވއިގެްނާޤަރ ރުާފ ސްކު

ާވ ހަކަާ ާހ ޒިރުކޮށް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާނިންމަންޖެހޭނީ ާގޮތެްއ ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ  ާދެންނެވިން ނޑު ާއަުޅގަ ކޮމިޓީގަިއ.

ާހ ޒިރުކު ާކޮމިޓީއަށް ާވެސް ާއިތުރުން ާޭއެގ ާއަދި ާބަަޔކުާދެއްކުމަށްފަހުގައޭ. ާއެ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާތިބި ާބަޔަކު  1790ރަންޖެހޭ

ާގޮެތްއާ ާމިއަށް ާލިބުމަށްފަހުގައޭ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއޮޅުންފިލުަވއި ާކަންތައްތައް ާއޮޅުންފިލުވަންޖެޭހ ހ ޒިރުކޮށް

ާހ ޒިރުކުރުމަށްާ ާއަށް ާކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމަސައްކަތަށްފަހު ާގިނަ ާވަރަށް ނިންމަންޖެހޭނީ.

ާގެންދިޔަާ ާކުރަމުން ާސުވ ލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހ ޒިރުކޮށް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާޖެނެރަލް ާޮއޑިަޓރ ާނިންމެވީ. މުޤައްރިރު

ާޤަރ ރުާ ާވަކިކުރުމަށް ާމަޤ މުން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާފަަދއިން ާދެންނެވި ާކުރިންވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި ގެންދިއުމުގެ

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނުގ ާމ ފަންނު ާޢަބްދުހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާމިާهللاާރި ާތިމަންނަ ާޤަރ ުރ ާއެ  1795ޢަބްދުއްރަޙީްމ

ާއިންާ ާަޔއުމިއްޔ  ާވިދ ޅުިވ. ާގެންދަމޭ ާއަނބުރ  ާޤަރ ރު ާމި ާތިމަންނަ ާގެންދަވ ތީ، ާކުިރައށް ާގޮތަށް ާމި ކަންތައްތައް

ާބައްދަލުކޮށް،ާަބއްދަލުުކރުމަށް ާއޮޑިޓަރާޖެެނރަލްގެ ާއޮންނ ނެ.ާއެއަށްފަހު ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާބެހޭާއެކަން ާމިކަމ  ފަހުގައި

ާނިންމ ކަށް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަބއްދަލުވެަފއި ާަބއްދަލުވުެމްއާކޮމިޓީގައި ާެއއްވެސް ގޮތުން

ނޑައަޅ ކަށްާފުރުަޞތެއްާނުދެްއވ .ާއެހިސ ބުންާިމާމައުޟޫޢުާނިމުނީާކަމަށްާބައްލަވ ާމ ލިްއޔަތުާކޮމިީޓގަިއާ ގޮތެއްާކަ

ާމަ ާއެހެން ނޑުހުރި ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާދިަޔއީ. ާމަޖުބޫރުވެގެން ާދ ން ާއަޅުަގނޑުމެން  1800ދަންނަވ ލަންާާސައްކަތްތަކަްށ

މިފަދަާމަޤ މެއްަގއިާހުންނެވިާބޭފުެޅއްެގާއިތުބ ރުާނެތްކަުމގެާވޯެޓއްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާވެސްާާބޭނުންވަނީާމިއަދު

ާއޮންނަންޖެހޭ ާޕްޮރސެސް ާހުށަހެޅޭއިރުގައި ާމިކަންާނެގުމަށް ާގަވ އިދަކު ާއަުޅަގނުޑމެންގެ ާކަމުަގއި. ާފުރިހަމަވެފައި ނީ

ާގޮތެްއާ ާކުރަންވީ ާއެކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކު ާނެތް. ާއެްއ ާލިޔެފަ ާބޮޑަކަށް ާމ  ާތަފްސީލުތަެކއް ާގޮުތގެ ކުރަންވީ

ޖިލީހުގައިާކަންާތަފްސީލުތަކެއްާނެތް.ާއެހެންަކމުން،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާކަންާކޮށްާނިންމ ާގޮތްާެވގެްނދ ނީާމިާމަ

ާރިޕޯޓުާފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ނުޑާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސްާއަށްާމިާދަންނަވަނީާމި  1805ކުރ ާއުސޫލަށް.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ

ާގޮތުންާ ާބެހޭ ާޮކންޓެންޓުތަކ އި ާހުރި ާމީަގއި ާކުިރއަްށާގެންދަވ ށޭ. ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިއ  ާފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ފައި ާރިޕޯޓް މި

ާއެ ާވ ހަކަ ާއުފެޭދާދެކެވޭނެ ާސުވ ުލ ާޭއގަިއ ާކަންަތއްތަކަީކ ާބައެްއ ާހުރި ާކުަރއްވ ަފިއ ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ބަހުރި.



 68 

ާނޫނިއްޔ ާ ާދިފ ޢުކޮށް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާކޮންމެހެން ާމިގެންދަަވނީކީ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާމި ކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑު

ނޑު މިާވ ހަކަަތއްާމިާދަންނަަވނީާމިާމުއައްސަސ ާކުރެޭވާާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާވަކިކުރުުމެގާނިޔަތަކުާއެއްާނޫން.ާއަުޅގަ

ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހެދުމަށްޓަކައި. ާކަންތައްަތކަށް ާކުެރވޭ ާގޮތަށް ާއިތުބ ރުކުރެވޭ ާއަްށ ާފުރިހަމަ  1810ކަންތައްތަކަކީ

ާފޮނު ާމަޖިލީހަށް ާލުޠުފީ ާޙަސަން ާތެރޭަގއި ާމައްސަލަތަކުގެ ާހުރި ާމި ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރިން ާސިޓީާއަޅުަގނޑު ވި

ޖުލަިއަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާސިީޓ05ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިާިމާވަނީާއެންޓަރވެަފއިާއޮތްާަކމަށްާމިާވަނީާ

ާ ާއެަބއޮތް ާފޮނުވިފައި ާެއއް ާސިޓީ ާކޮމިޝަނަށް ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާަހވ ލ ދީ ާސިީޓ0ާާއ އި ާމަޖިލީހަށް ުޖލައިަގއި.

ާހަވ ލ ދީ ާއ އި ާސިީޓ ާއެ ާކުރިން ާބެހޭާާވަނުމުގެ ާެއއ  ާލިެޔވި ާއެއް ާސިޓީ ާކޮމިޝަނަށް ާޮކރަޕްޝަން އެންޓި

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާމިހެން ާދެންނެވިހެން ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާހޯދިފައި  1815މަޢުލޫމ ތުތައް

ނޑަށްާހީވަނީާގޮތެއް ނިންމިދ ނެހެން.ާދެއްިވާާއެބަޖެހޭާހަމައަކަށްާއަުޅވަން.ާއެއަށްފަހުަގއިާމިާރިޕޯޓ ާދޭތެރޭގައިާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަްއޔިތުންެގ77ާާޝުކުރިއްޔ  ާވަނީ ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  1820ވަނަ

ަށހެޅިާއަދިާެއާމައްސަަލއިަގއިާއޭރުަގއިާގަވ އިދުާއޭރުަގއިާަމޖިލީހުގައިާޢަމަލުކުރެވެމުންާމަޖިލީހަށްާމައްސަލަާއެއްާހު

ނުޑމެންާމ ލިއްޔަތުާކޮމިީޓަގިއާ ދިޔަާަގވ އިދުގެާދަށުންާވަނީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއަށްާއެާމަްއސަލަާގެންދެވިަފއި.ާއަުޅގަ

ާިޢއްޒަތްތެާ ާދ އިރ ގެ ާިހންނަވަރު ާބަހުސްކުރީމު. ާދިގު ާަބއިވަުރާވަރަށް ާވަރަށް ާފ ހަގަކުަރއްަވއިފި ާވެސް ާމެންބަރު ރި

ާޮގްތާ ާދިަޔ ާހިނގ  ާަމސައްކަތް ާީމގައި ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަަގކޮށްލަން ާބޮޑަށް ާހަމަ ާެވސް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ނުކުތ ތައް.

 1825ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހަމަާސީދ ާސ ފުކޮށްާއެރުވުމަްށޓަކައި..

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާހުޅުާ

ާ

 1830ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާ

ާވިދ ުޅވާ  ާމުޤައްރިރު ާރައީްސ،ާކޮމިޓީަގއި ާކޮމެޓީގެާ ޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަްއވަނީ.ާހަމަ ާގަބޫލުފުޅު ާރައީސް ވ ހަަކާއެކަނިތޯ

ާދަްއަކވ ާ ާމުޤައްރިރު ާއެހެންވީމ ،ާހަަމއެކަނި ާވިދ ުޅވީ. ާއެ ާދެންމެ ާވ ހަކަފުޅު ާވެްސާދެއްެކވި ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންާތިއްބަވ .ާއެހެންވީމަ،ާމަނިކުފ ނުާގޮތްތަކެއ00ާާްވ ހަކަާއެއްާގަބޫލުފުޅުާކުރަްއަވއިގެންާނުވ ނެ.ާކޮމެީޓގެާ

ާމެންބަުރންގެ ާއެހެން ާޚިލ ފަށްާާނިންމަވ އިރު ާަގވ އިދ އި ާމިއީ ާދެން ާވ ނެ. ާއަްއސަވަން ާައުޑ ާބަސްތަްއ ެވސް
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ނޑަަކށްާނުފެނޭ.ާމިާޕްރޮސެސްާ  1835ހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަަލއަކަްށާވ ތީާމިާމައްސަަލާކުިރއަށްާެގންދެވޭނެާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާހ ރުންާމިހ ރަށް....ކުރިއަށްާގެންދަންާވ ނީާމީގެާގެންނަންޖެހޭާމިާޕްރޮސެސްާކުރިއަށްާގެްނގޮސްފައި.ާމި

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީދެަވޑަިއގަންނަވ .ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީދެވަޑަިއގަންަނވ .ާއިށީދެވަަޑިއގަންނަވ .ާދެންމެާ

ާނިންމ ފަ ާރިޔ ސަތުްނ ާމަޖިލީހުގެ ާނެންގެވީ ާތި ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި  1840އިވ 

އެްއގައި.ާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުަގއިާެއާކަމަކަށްާތަެނއްާނުދޭ.ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިާދައްަކވ ާބަހުްސގަިއާ

ާވ ހަކަފުޅުަތއް.ާ ާގެންދ ވ ނެ ާައއްަސވަމުން ާއަޑު ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެއީ ާވ ހަކަފުޅުތައް ދައްކުވ 

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ  ާއިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 1845ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާމި ާދަންނަވ ލަމުން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ގެންދިޔައީާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއަންނަނިިވ77ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮމެޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުން ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުއައްސަސ ަތކުންނ އިާ ާދަުށން ާ)ނ(ާގެ ާދަންނަވ ަފިއާވ ީތވެ،ާއަދި ާކަމަށް ާވ  ާިލބިގެން ކަންތައްތަްއާކުރުމުެގާބ ރު

ާއިލް ާޝަކުވ ތައް ާހުށަހަޅ  ާދިަޔާމީސްމީހުން ާމި ާއެކަމަުކ ާބަލައިަގތުން. ާހުށަހެޅުންތައް ާއެހެނިހެން ތިމ ސްތަކ އި

ާމިކަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ  ާހަޅޭއްލެވިޔަސް ާވަރަކަްށ ާކިތަންމެ ާހެޔޮ ާައޅުަގނޑަށް ާދަށުން...  1850ގަވ އިދުގެ

ާ...ކުރިއަށްާގެންދ ނަން.ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް،ާމަޖިލީހުގެާކަންަކންާހިނގަމުންދ ާގޮތ އި

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަަޑއިގަތުންާއެދެން.ާ

ާ1855 

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމަ ާބަުހސްގެ ާބަޖެޓުގެ ާއޭރުގައި ާއަުޅަގނުޑމެން ާމައްސަލަތައް ާއެ ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަަތއް ާއެކަންާބައެއް ރުޙަލ ގައި

ާމަޤ މުންާ ާޖެނެރަލް ާއޮިޑޓަރ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާރިޕޯޓުގަިއވ  ާމި ާހުށަހަޅ ލަނީ ާމި ާައޅުަގނޑު ާގެންދިޔައިން. ކުރަމުން

ާވަކިކުރަން...

ާ1860 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަަޑއިގަތުންާއެދެން.ާ

ާ

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާކިބައިަގއިާނެތުމުގެާސަބަބުން ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާ)ހ(ާގައިވ ާސިފައެއް ާމ އްދ ގެ  1865ވަަނ302ާާމި

ާޤ ނޫނ އި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމަތީން ާގޮުތގެ ާގަިއވ  ާރިޕޯރޓު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކޮމެޓީން ާމަޖިލީހުގެ ާ)ށ(ާއިން ާމ އްދ ގެ

ނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާއޭނ ާވަިކކުރަން.ާ ާގަވ އިދ އިާޚިލ ުފވެފައިާވ ީތ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުވެަފއިާވ ތީ،ާއަުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1870ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަތުންާއެދެން.ާވ ހަކަފުުޅާކުރިއަށްާގެންަދވ .ާ

ާ

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުއްهللاާންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަ

ނޑުމެންާމަޖިލީހުގައިާވ ހަކަާަދއްކަމުންާދ އިުރގައިާމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކިތަންމެާދުއްޕ ނެްއާ އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއަޅުގަާ ާމަގުތަކުަގއި ާރ އްޖޭެގ ާއަދި ާކުރިަޔސް، ާެއއް ާގޯނ  ާކިތަންމެ ާއެްއާކުރިޔަސް ާގޯނ  ާކިތަންމެ ނޑުމެްނނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާނުވ ނަން. ާއެއްކިބައެްއ ާއިންސ ފުން ާއުސޫލުން ާއ އި ާހަމަ ާވެސް ާގައިމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1875ކުރިޔަސް

ާރައީސް،ާމިތިބީާބޮޑެތިާސިންގ ާވަގުްނގެާގޮުތަގއިާމިާތަނަށްާވަންނަންެވގެންާއައިާމީހުން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަތުންާއެދެން.ާާމައްޗަން

ާ1880 

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމައްަސލަތައް ާޖެނެރަލްެގ ާއޮޑިޓަރ ާިމއޮީތ ާގަބޫލުކުރަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާރަީއސް، ާއޮތީ.ާާފައިހިލިާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާމަނިކުފ ނުާ ާއެ ާވެސް ާޖީ.އެސް.ޓީ ާނަގ ފައި. ާލ ރި ާއޮތީ ާއެ ާއެއްޗެހި؟ ާދެއްކި ާޖީ.އެްސ.ޓީން ާއެމަނިކުފ ނު ކޮބައިތޯ

ނޑުމެންާ ނޑުެމންާބަލ ތީާއަޅުގަ ގެންދަވ ފައި.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާމިއީާކަންާހުރިާގޮަތކީ.ާމިާމައްސަލަތައްާއަުޅގަ

ާއަ ާބަލ ތީ ާމައްސަލަތައް ާމި ާވަނީ. ާމި ާެއާކުށްވެރި ާއެްއޗެހި ާބޭފުޅުން ާއެ ާދިމ ލަށް ާރިޔ ސަތ އި  1885ޅުަގނޑުެމންގެ

ާކިޔުްއވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމަޖިލީހުގެާނިޒ މުާގެއްުލވ ލ ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާދ އި ާދެކުނު ާމަްއޗަންގޮޅި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ރ ެގާމައްޗަންޮގޅި

ާމުފީދުާ ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު..  1890ޢިއްޒަތްތެރި

އެނބުރިާމޭޒަށްާވަޑަިއގަތުންާއެދެން.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެނބުރިާމޭޒަށްާވަޑައިގަތުންާ

ާދ އި ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއެދެން.ާއެދެން. ާގެންދެވުން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާއެދެން.ާާ ާގެންދެވުން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާއިށީނދެވަަޑއިާ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ! ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ! ާދ އިރ ެގާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ ! ާހުޅުމީދޫ ގަންނަވ !

ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ !ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ! ާމެންބަރު  1895ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ެގާ ާފޭދޫ ާއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވ ! ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ! ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާއަލްހ ންާފަހުމީާާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިށީނދެވަޑައިގަންނަވ !ާފޭދޫ ާފަހުމީ ާއަލްހ ން މެންބަރު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ ! ާފަހުމީ ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ !

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ1900 

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާގެންދ ނަން.ާ ާކުރިއަށް ާމައްސަލަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާހޫނުގަދަކޮށް ާމިހ  ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޔަޤީ ާކޮރަޕްޝަްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާއުޅެނީ ާއެ ާކުރަން ާިހމ ޔަތް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމިއަދު ން،

ނޑުާމިާދަންނަވަނީާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީގަިއާ އަށަގަންުނވަންާމަސައްކަތްާުކރ ާބައެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ

ާ ާފަންޑު ާޭގަގއި ާމުލިޔ  ާފަންޑު، ާއެބަހުރި ާތީމުޭގގައި ާފަންޑު، ާަފއިސ ާއެބަހުރި ާފަންޑުތަކެއްގެ ާހުރިހ  ާމި  1905އެބަހުރި.

ބޭނުންާކުރަނީާއެންމެާފަހުންާސްޓްރެސްާފަންޑެްއގެާގޮުތގައި.ާބޭނުންކުރެވޭާަދއުލަތުގެާަފިއސ ާއަށްާިޚޔ ނަތްތެރިާވ ާ

ނޑުމެންނެއްާނުތިބޭނަން. ާތަންާބަލ ކަށެއްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ ިއރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާާމައްޗަންޮގޅި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެނދިުކޅުދޫ ާމެންަބރު،  1910ޢިްއޒަތްތެރި

ާއެދެން.ާ ާހިތްތެވުން ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ !ާކެނިދކުޅުދޫ

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ !ާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނު
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ާއުޅެީނާ ާމި ާނުގެނެވިގެން ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިޓަރ ާޚިޔ ނ ތްތައް ާވ  ާސަރުކ ރުން ާމި ާމިއަދުގެ ާރައީްސ،  1915ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެން ާތިބަ ާިމ ާނިކުމެ ާމި ާކުރަން ާހިމ ޔަތް ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަމަާކީްއވެތޯ؟ ބަރުންނަކީ

ާޔަޤީނުންާވެސްާރަްއޔިތުންގެާޙިމ ޔަތުގައިާތިބިާބަެއއްާނޫން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޖެހޭނީ ާދެން ާައޅުަގނުޑ ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު  1920މައްޗަންޮގޅި

ނޑުާޖެހޭނީާނަންާއިއް ާވ ފައިާނެރެން.ާމެންބަރު،ާދެންާއަޅުގަ

ާ

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވެްސާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުޅެންޏ މު ާކުރަން ާކަމެއް ާުއސޫލުން ާހަމައ  ާގަބޫލުކުރަން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 1925ާކެތްތެރިކަމ ާއެކުާއަުޑއަހަންާތިބީމު.ާ

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ !ާ

ާ

 1930ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ކީްއވެތޯާމިހ ރުާއެާތިބޭހެްނާާއެާމެންބަރުންާދެއްެކވިާވ ހަަކތައްާައޅުަގނޑުމެންާތިބީާކެްތތެރިކަމ ާއެްއކޮށްާއަުޑއަހަން.

ާނުތިބެވެނީ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ! ާޝިފ ޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ  1935ބ ރަށު

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ !ާ

ާ

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެ

ާރައްޔިތުންާ ާނަމަ ާވަީނ ާކަުމަގއި ާކުރ  ާއުނދަގޫ ާމަަސއްކަތަށް ާދ  ާކުރަމުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 1940ާމަޖިލީހުގައިާއެާބޭފުޅުންނަކަށްާވެސްާމަސަްއކަތެއްާނުކުެރވޭނެ.ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.....މައްޗަންގޮާ

ާ

 1945ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެންާފަހަކަށްާނުޖެޭހނަންާމިާޤައުމުަގއިާއޮތްާކޮަރޕްޝަންާނައްތ ލަންާައޅުަގނުޑމެންާފަހަކަށްާނުޖެހޭނަންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1950ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގތުންާއެދެން.ާ

ާ

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ނޑުާހަމަާއެދެންާމިާހުރިހ ާވ ހަކަާއެއްާކަނުލ ާއަޑުާ އަހަން،ާމިހިރަާފެންނަާމ ރިޔ ާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަުޅގަ

ާމިާއަޑުއަހަން.ާމަްއޗަންގޮޅިާުއތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާވެސްާައޑުއަހަން.ާ

ާ1955 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޖަލްސ  ާމަސައްަކްތ03:22ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޖަލްސ ގެ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާދެން ނޑ ލަނީ. ާމެދުކަ ާމިހ ރު ވުމ ެއކު

ާއި.ާވައްސަލ ްމޢަލައިކުމް.ާގ0:22ާާަފެށޭނީާ

ާ

 1960 ]ށ02:22ާާްނ03:22ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާ ނޑ ލިއިުރ03:22ާާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާމިހިސ ބުންާފަށައިގެންާކުރިއަށްާގެންދަން.ާއަުޅގަ ގައިާމެދުކަ

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާގެންެދވީ.ާ ޢަބްދުއްهللا ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ރަޙީމް

ާމިއަދުގެާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ  1965އެހެންވީމަ،

ާމައްސަލަ ާއެްއވެސް ާހަމައަށް ާޥޯޓ  ާތެރެިއން ާދ އިރ ގެ ާގޮސްފަާ މަސައްކަުތގެ ާމި އެއް ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. އަުދާއެއް

އ އިާހަމައަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްާގެންދިއުމަށްފަހުާދެންާއޮންނ ނ02:22ާާީވޯޓަށްާދެންނެވުމެއްާނޯންނ ނެ.ާ

ާގޮތުގެމަތިންާނިންމުމަށްާހުރިާކަންތައްތަުކގެާތެެރއިންާ އިތުރުާއެހެންާމަަސއްކަތްަތއް.ާއެީއާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުަގިއވ 
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ާގެންދިއުާ ާކުިރއަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާމަސައްކަތް ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާމިހިސ ބުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ން.

 1970ާރަޙީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ޢަބްދުއްهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަރަްށާޝުކުރިއްޔ  ާހިނގ ދިޔަގޮތް ާމަސައްަކތް ާކޮމިޓީަގއި ާމިއުޅެނީ ހަމަ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢިބ ރ ތުން ާސ ފު ާއެާއެ ާހިއްސ ކޮށް ާއެއްކޮށް ާމަޖިލީހ  ާމި ާވެސް ާވ ހަކަތައް ާެއ ާކޮމިޓީއަކަށްވ ީތވެ ހުރި

ާއިބް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަުރ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާދަންނަވ ލަން. ާމުޙައްމަދުާވ ހަކަ  1975ރ ހީމް

ާއެ ާކަންތައްަތކ ިއ ާއެކުެލވޭ ާޙަީޤޤަތް ާއެބަުހއްޓޭ ާެވސް ާވ ަހކަފުޅުަތކުަގއި ާދެއްެކވި ާކަހަލަާާޞ ލިޙު ާަބއެއް ކަުމގައި

ާނަމަ...ާާހުރިާކަންތައްތައް.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަަވނީާއިސްޕިންާޖައްސ ފަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

 1980ޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށްާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާދެންމެާހިންނަވަރުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއް

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވއިރުާެއއީެވސްާކޮމިޓީގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ބަރުންާވެސްާވަރަށްާހަނުހިމޭންކޮށްާރީތިކޮށްާއެާދެްއކެިވާމެންބަރަކުާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅު.ާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާމެން

ނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަރިހުންާއެދެންާމ ފަންނުާހުޅަނގުާ،ާއްާައޑުއަހަންާތިބީމު.ާއެހެންވީމ ވ ހަކަފުޅުތަ އަުޅގަ

ާޢިއްޒަތް ާޢަބްދުދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ނޑުޢަބްދުއްهللاާތެރި ާއަުޅގަ ާެވސް ާވ ހަކަފުޅު ާދައްކަވ  ާމެރަޙީމް ާކެތްތެރިކަމ  އެކުާން

ާއެހެންވީމ އަ ާތިބުމަށް. ާުޑއަހ ލަން ާއަުޅގަ، ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާމިކަމަށް ާދަންނަވ ލީ.ާނޑު ާމި ާހަމަ ާއެދޭީތ  1985އެކު

ާއަޅުަގނޑުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެވުަމށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާއިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ 

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެސް.އެމް.އެްސއެްއގެާޒަރީޢ އަކުންާމަޖިލީހުގެާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާކެންސަލް ާޖަލްސ  ާއަޅުާާކޮމިޓީގެ ާދޮެގޭކ. ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއެއީ ާަހމަ ާދަންނަވަނީ ާއެ ާވ ހަކަ ާވެްސާހުރީާުކރި ނުޑ  1990ގަ

ާނަޝީދ  ާލަބީބ ިއ،ާމުޙައްމަދު ާޞ ލިޙ އި،ާއިލްޔ ސް ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާތެރޭގައި. ާޗެމްބަރު ާމިތ  އެުކާާއެއިުރގައި

ާއެާ ާތިބިއިުރގައި ާވ ހަކަދަްއކަން.ާދައްކަން ާތިބީ ާވިދ ޅުވަމުންާއަޅުަގނޑުމެން ާއަލުންާާބޭފުޅުން ާކިހިނެއްހޭ ދިޔަީއާދެން

ާފަށ ނީ.ާމިހ ާ ާޖަލްސ  ާހަމަެވއްޖެއޭ ާވަގުތު ާދެން ާވ ހަކަ.ާާެވއްޖ02:22ާެރު ާދެއްކެވި ާދ ން.ާމިއީ ާހިނގ ށޭ ނޫންހެއްޔޭ

އެކަމަުކ،ާައޅުަގނޑުމެންާއެާވަގުުތަގއިާމ ލިްއޔަތުާކޮމިީޓގެާޖަލްސ ާނިންމ ލައިާޖަލްސ ާހުއްޓ ލީާމަޖިލީހުގަިއާވޯެޓްއާ

ާ ާއިނގޭތޯ. ާދިއުމަށްޓަކައި ާވޯޓުދީފައި ާއެއަށް ާވިދ ޅުވ ާހިނގަމުންދ ތީ ާއެ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ  1995ދެން



 75 

ާރައްޔިތުްނގެ ާގޮތ ާސިޓީތައް ާފޮނުވ ފައިވ  ާފުރަތަމައިނުންާާބެހޭާމަޖިލީހަށް ާއެންމެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ގޮތުން.

ރުާމުޤައްރިރުގެާއެންޓިާކޮރަޕްޝަނަށްާފޮނުވިާސިޓީާއަކީާވެސްާހަމަާރެޯކޑުަގއިާދިްއގަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަ

ާ ާއޮތީ ާލިބިފައި ާކޮމިޝަނަށް ާކޮރަޕްޝަން ާއެންޓި ާދެން ާއެއް. ާސިޓީ ާފޮނުވި ާިއއްެވވުމަށްަފހުގައި 0ާހައިސިއްޔަތުން

ޖުލައިގަޭއާދެންނެވީމަކ ާެއއްާއަޅުަގނޑުމެންނެްއާހައިރ ނެްއނުވޭާމިހ ރުާއެންޓިާކޮރަޕްަޝންާކޮމިޝަންާެއކުލެިވގެންވ ާ

ާޢިްއޒަ ާެއއް. ާމެދުގަ ާބައިވަުރާގޮތ އި ާކޮމިޝަނުން ާކޮރަޕްަޝން ާއެންޓި ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ނޑު ާރައީސް،ާއަުޅގަ  2000ތްތެރި

ާގެންުގޅުނުާ ާފޮނުވުމުގައި ާޝަރީޢަތަށް ާއެބޭފުޅުން ާމަްއސަލަ ާޖެނެރަލްގެ ާޮއޑިޓަރ ާއެކަަމކު، ާއެބަހުރި. މައްސަލަތައް

ާނުފޫ ާމައްޗަށް ާެއބޭފުޅުންގެ ާއިނގޭ ާވެސް ާކަންތައްތަކުން ާހުރިހ  ާފޯރުވަމުންދ ކަން.ާގޮތްތަކ އި ުޒތަކެއް

ނޑުާއެބޭފުޅުންާހ ޒިރުކޮްށގެންާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޖިއްޔ ާމިނިވަްނާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަކ ިއާބެހޭާކޮމިޓީާއަްށާއަުޅގަ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާދިވެހި ާހުށަހަޅ ލަން ާބޭނުން ނޑު ާައޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލ ނަން. ާވެސް އެކަންކަން

ާ ާނެތިގެނ2ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމުސްތަޤިއްލުކަން ާމިނިވަންކަމ އި ާއޮިޑޓަރާޖެނެރަލްގެ ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާބ ުބގައި  2005ވަނަ

ާމަސައްކަތްކުރުުމގަިއާ ާދަންނަވ ލަންޖެހުނީ ާމި ާއެހެން ާސ ބިތުވޭ. ާއެބަ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ގޮސްފަިއވ ކަން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހެނީ ާމ އ25ާްމެންބަރުން ާަވނަ ާއަށް. ާވަރަށ25ާާްދ  ާމިވަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ޞަރީޙަކޮށްާބަޔ ންކޮށްފައިާޚ ްއޞަާގުޅުމެއްާއޮންނަާބަޔަކަށްާއެކަންޏޭާެއކަމުަގއިާބަިއވެރިުނވެވޭނީ.ާޚ އްޞަާގުޅުމެްއާ

ާޢިއްޒަ ާމެންބަރުން. ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާތިބެީނ ާމި ާބަަޔކަށް ާަޤބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ތްތެރިާއޮންނަކަމަށް

 2010ވަނަާބ ބުގަިއ2ާާރައީސް،ާމިއީާދޮެގއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިދވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުައސ ސީގެާ

ާއޮިޑަޓރާޖެނެރަލްފަދަާޒިންމ ދ ރުާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމިނިވަންކަމ އިާމުސްަތޤިއްލުކަންާނެތިާގޮސް

ާބޭފުޅަ ާއުފުއްަލވ  ާއޮޑިޓަރާމަސްއޫލިއްޔަތު ާހިނދު ާފެނުނު ާހެކިތައް ާކިތ ބީ ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  ާހިންގ ފަިއވ  ކު

ާ ާނަމްބަރު ާޤ ނޫނު ާއަދ ކުރުމުަގިއ3222/22ާާޤ ނޫނު، ާމަސްޫއލިއްޔަތުތައް ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ގައި ާތިންވަނަ ގެ

ާ ާޤ ޫނނުގެ ާއެ ާބ ރ5ާުއިޙުމ ލުވެފަިއވުމ ިއ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ގަިއ ާބޭނުންކޮށްފައިާވަނަ ާަނހަމަގޮތުގަިއ ތަްއ

ާ ާޤ ނޫުނގެ ާއެ ާޖެނެރަލްެގ02ާާހިފ ފައިވުމ އި ާއޮޑިޓަރ ާޚިލ ފަށް ާގޮތ އި ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާގަިއ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  2015ވަނަ

ާގެންުގޅެާ ާއަށް ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާސަރުކ ރުގެ ާހިނދު ާފެނުނު ާގެންގުޅެަފއިވ ކަމަށް ާޚަރަދުތަްއ ާހިންގުމުގެ އޮފީސް

ާމަކަރ އިާބެލެހެއްޓުމު ާބަދަލުކޮށް ާލިޔެކިުއންތައް ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާަކނަޑއެިޅގެން ގައި

ޙީލަތުގެާޢަމަލުތައްާހިންގ ފައިވ ކަމަށްާފެނުނުާހިނދުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްފަދަާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާއަދިާޒިންމ ދ ރުާ

ާޢަމަލުތަ ާމިފަދަ ާބޭުފޅަކު ާހުންނަވ  ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މެއްގައި ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާހިންެގވުމަކީ ާހިންގެވި ކެއް

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާމަޤ މ އިާއެކަށީގެންނުވ ފަދަާކަމެްއ302ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ  2020ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކުރ 

ާހު ންނެވިާއަލްފ ޟިލްާކަމަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއަށްާފެނިގެންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާމަޤ މުގައި

އިބްރ ހީމްާނަޢީމްާއޮޑިޓަރާެޖނެރަލްގެާމަޤ މުންާވަކިކުރުމަްށާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއަދިާއެާ
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ާކުރަން.ާ ާވެސް ާތ އީދު ާއެައށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ ފައިވ ނަމަ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާކުރިން ާމީގެ ހުށަހެޅުން

ާަރއީ ާމަޖިލީހުގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިއަދު ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގަިއ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ސް،

ާެދކިގެްނާ ާަމްއސަލަތަކެއްކަމަށް ާޕްރޮސީޖަރަލް ާރޫޙެއް، ާޕްރޮސީޖަރަލް ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާރޫޙަކީ ާމިދ   2025ފެނިގެން

ާައޅުގަނ ާމައްސަލައަކަްށވ ނެ. ާބޮޑު ާވަރަްށ ާއެއީ ާމައްސަލަާވެއްޖެކަމަްށވަންޏ  ާޕްރޮސީޖަރަލް ާމިީއ ާއިނގޭ ޑުމެންނަށް

ާގޮުތގައިާ ާރަނގަޅު ާބ ރެއް ާލިބިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރަްއިޔތުންގެ ާދިވެހި ާަގވ އިދުން ާުކރީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫންކަން. އެއް

ާމަޖިލީހުގެާ ާމަތިން. ާއިންސ ފުގެ ާއުސޫލ އި ާއ އި ާހަމަ ާގެންދިަޔއީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދިަޔއީ. ާހިފަހައްޓައިގެން

މ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއިންާކަންާކުރަމުންދިޔައީާރަނގަޅަށް.ާމ ިލއްޔަތުާކޮމިޓީާއިންާއެްއވެސްާކަމެއްާގޯހުންާކޮށްފަާެއްއާ

ާއަމިއްަލާ ާއެބޭފުޅ  ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފެނޭ ާއެަބ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  2030ނޯންނ ނެ.

ާކްރެޑިޓްާކ ޑުަގއި...

ާ

ާދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާމައްސަލައެްއގައި ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމަޑުކޮށްލަދެއްވ ތި. ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާހުޅުމީދޫާ ާއޮތީ ާދެން ާެވސް ާވ ހަކަެދއްެކވުމަށް ާގެންދަވ .ާލިސްޓުަގއި ާވިދ ުޅވަމުން ާއެބަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާލަބީބް  2035އިލްޔ ސް

ާކޮމިޓީގެާމެންބަރެއް.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިަޔާާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާއެއީ

ާއުުޅއްވ ާވ ހަކަފުުޅތައްާހަމަާމިހ ރުާމިކަމ އިާބެހޭގޮތުންާނިޒ މީާގޮތުންާނިންމަންޖެހޭާކަންތައްތައްާމިހިރީާ ވިދ ޅުވަން

ާލިބި ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ފަންނުާނިންމ ފައި. ާވިދ ުޅވ ނީ. ާެއކަން ާލިބިވަަޑއިގަތީމަ ވަޑަިއަގންނަވ ނެ.

ާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ2040 

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުއްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާފެންނަން ާވަުއޗަރުން ާިމއޮތީ ާތިންހ ސްާ  SLS-155,160Nާވަުއޗަރު. ާިމއޮތީ ާނަގ ފައި ާލ ރި ާއަށް ާއިންވޮިއސް މި

ކުރިާގޮތް.ާާމަނިކުފ ނުާރެއިމްބަރސްާނުވަސަތޭކަާުނވަދިހަާނުވަާިސންގަޕޫރުާޑޮލަރު.ާއެީއާގަނެަފިއވ ާލެޕްޓޮޕަކަށްާއެ

ނ ާއަުޅގަ ާލެްޕޓޮޕެއް.ާއޭެގާޖީ.އެސް.ީޓާއިްނވޮއިްސާބަލައިލީމަ  ޑޮލަރުާ 330 ުޑމެންނަށްާފެނޭސިންގަޕޫރުންާގަނެަފއިވ 

 2045ސިންގަޕޫރުާޑޮލަރުާޖީ.ެއސް.ޓީާގެާގޮތުަގއިާރިފަންޑުޮކށްފައިާއޮތްތަން.ާމިއޮތީާއިނޭގތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާިމާ 33

ާ ާކުރ ތީވެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލ ކަންކަން ނޑުެމން ާއެއަުޅގަ ާމިއޮތީ ާނަގ ފައި ާއިނގޭތޯ.ާލ ރި ާނެތީ ާއިތުބ ރު 332ާާއިމެދު

ާއެ ާވެސް ާވ ަހކަކަްނާޑޮލަރު ާދޮގު ާދައްކަނީ ާމި ނޑުމެން ާެއހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާލ ފައި. ާއެަކއުންޓަށް ާައމިއްލަ މަނިކުފ ނު

ނޑުމެންާމިދައްކަނީާޤައުމަށްާއިޚުލ ޞްެތރިާވ ހަކަކަންާމިއަދުާހުރިހާ  ރައްޔިތުންނަކަށްާސ ބިތެއްާުނކޮށްދެވޭނެ.ާއަުޅގަ

ާަރއީސް ާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާކުރަމުންދ ާ،ާރައްޔިތުން ާމި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާމަަސއްކަަތކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ
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 2050މަސައްކަތަީކާމިޤައުމުަގއިާޚިޔ ނ ތްތެރިންާތިބިކަމަށްވަންޏ މުންާއެބަަޔކުާވެސްާހަްއޔަރުކުެރޭވނެފަދަާމަސައްކަތްތަކެްއ.ާ

ާބަޖެ ާއަތްމަތީގަިއ ާިމނިސްޓަރުންގެ ާއެަބއިނގޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާަރއީސް، ާއެބަހުރިކަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ޓުތައް

ާބަެއްއާ ާއުުޅއްވ  ާޮއފީހުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެބަހުރިަކން. ާކ ުޑ ާކްރެޑިްޓ ާއަތްމަީތގަިއ މިނިސްޓަރުންގެ

ާފަންްޑެގާ ާސްލަޝް ާކ ޑަީކ ާކްރެޑިޓް ާއެ ާއެކަމަުކ، ާއެބަހުރިަކން. ާކ ޑު ާކްެރޑިޓް ާއަުތަގއި ާބޭފުޅުްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ވަންޏ މުާކޯޕަރޭޓްާކ ެޑއްާބޭނުންކުުރމުގެާއުސޫލ އިާމުޅިންާޚިލ ފުެވގެންާމިދަނީ.ާޢިއްޒަތްެތިރާގޮތުަގއިާބޭނުންކުރ ކަމަށްާ

 2055ރައީސް،ާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަޑުމަޑުކުރަްއވަިއގެންާއަުޑއަހައިފިކަަމށްވަންޏ މުާއިނގޭނެާވަރަްށާ

ާ ާވ ހަކަަތކުަގއި ާިމދަންނަވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިދަންނަވަނީީކާރަނގަޅަށް ނޑުމެން ާެއކުލެިވގެންވ ކަން.ާއަުޅގަ ޙަޤީަޤތްތައް

ާރިޕޯޓުންާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫން. ާެއއް ާވ ހަަކދައްކަނީކީ ާދޮގުހަދަިއގެން ާމިތ ނގައި ާޙ ލެއްަގއި ާެއއްެވސް އެއް

ާ ާދަތުރުގަިއ ާުކރި ާއަށް ާތުޅ ދޫ ާއެބަހުރި. ާެއއްެޗހި ާބައިވަރު ާއޮޑިޓ2235ާާްފެންނަންހުރި ާބ.އަތޮުޅާާރުފިޔ  އޮފީހުން

ާ ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލް ާޖަމ ކޮށްފައި 2222ާާއެަކއުންޓަކަށް ާބ ކީ ާކޮަބއިތޯއޭ ާދެއްކީމ  35ާާރުިފޔ  ރުފިޔ 35ާާރުފިޔ .ާމި

ާރައީްސ،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ަހކަ. ާދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެއްެޗއްތޯ.ާމިއީ ާއެްއާއުފުަލންޖެހޭނެ ާޒިންމ  ާކ ކު  2060އަކީ

ާޤައަ ާޢިއްޒަތްތެރިާޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮްށގެްނނުވ ނެކަމަށް. ާއެފަދަކަމެއް ާބޭފުޅަކު ާފަދަ ާޖެނެރަލް ާއޮިޑޓަރ ބޫލުކުެރވޭ

ާކުރެޑި ާއެބަޖެހޭ ާޤަޫބލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ، ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފަންެޑއްެގާރައީސް، ާސްލަޝް ާކ ޑު ޓް

ނޑުމެންާމިއަދުާމިޤައުމުގައިާއެބަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާބޭނުންކޮށްގެންާނުވ ެނކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާައޅުގަގޮތުަގއިާ

ނޑަްށާލިބިފައިވ ާަވގުުތާ ކޮރަޕްޝަނަށްާމަގުފަހިވ ާހުިރހ ކަމެއްާބަންދުާކުރަންޖެހޭކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ާޕ ޓީން ާޤަބޫލުކުާއަޅުަގނުޑގެ ާއަޅުަގނޑު ާދެްއވ ފަިއކަން ާއަޅުަގނޑަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑަށް  2065ރަން.ާވަނީ

ާތެދުވ ނަން.ާ ާއަދި ާއިށީނުދމަށްފަހު ާކުަޑކޮށް ާއަދި ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރ ކަމަށްވަންޏ މުން ާވ ަހކަތަކަށްާއުނދަގޫ އަޅުަގނުޑގެ

ާމަސައްކަތްތަކަކީާ ާކުރަމުންދ  ާމި ާމެންބަރުން ާބައެއް ާގެއްލުވ ލުމަށްޓަަކއި ާނިޒ މު ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރ ކަެމއް ާކުްށވެރި ާއެނޭގާއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހޫނުވެގެންދ ކަށް. ާމަޖިލިސް ާބޭނުމެއްނުޭވ ނޑު ާއަުޅގަ .

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޮގތް. ާރިޢ ޔަްތކުރަންވީ ާމަސައްކަތްތައް ާމެންބަރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޖީލީހުގައި 25ާރައްޔިތުންގެ

ާމެންބަރުންނ  ާގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާޖެނެރަލ އި ާއޮޑިޓަރ ާމިއޮންނަނީ. ާމ އްދ ަގއި ާއޮންނ ތީެވ،ާވަނަ ާގުޅުމެްއ ާޚ ްއޞަ  2070އި

ާމެންބަރުންާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާކުރަން ާއިލްތިމ ސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ުރން ާމިކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާމިކަން ހަމައެކަނި

ނޑުމެންާނެތިންާދެންާ ނޑުމެންނަށްާފްލޯރާދެއްުވމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުގަ ޗެމްބަރާދޫކޮށްާވަޑަިއގެންާއަޅުގަ

ާމިކަންާއިތުރަ ާބޮޑުެވއްޖެ. ާވަރަށް ާމައްސަލަތައް ާމި ާެގންދ ކަށް. ާކުިރއަށް ާވ ހަކަތަކެއް ާިއތުރު ާބަހުސްގައި ާމި ކަށް

ާރިޒަރވ ިއާ ާހައްުލވެެގންާނުވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދަޢުލަތުގެ ާއެހެންކަމެއް ާމަޖިލީހުގައި ހައްލުނުވެާރައްޔިތުްނގެ

ާކުރައްވ ފަިއވ  ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާހުރިާާބެހޭގޮތުން ާަގއި ާއެމް.އެމް.އޭ ާއެއީ. ާލ ރި ާހުރި ާދަޢުލަތުގައި  2075މުޢ މަލ ތްތައް.

ާލ ރިާއެއީ.ާއެމް.އެމް.އޭާގައިާހުރިާލ ރި.....
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ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަުޅގަ

ާ2080 

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:އްޢަބްދުهللاާބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެން

ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަކީާާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަ ާބޭނުންވަ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަނީ،

ާ ާހުރި ާބޭންކުއެމް.އެމް.ޭއަގއި ާލ ރި ާހުރި ާކަމެއްތޯާއެކައުްނޓެއްަގއި ާކޮންފަދަ ާކުރުމަކީ ާބަދަލު ާމޯލްޑިވްސަށް އޭ؟ާއޮފް

ާކަމެްއާނޫން.ާފިނޭންްސާ ާރަނަގޅު ާކުރުމަކީ ާމެނޭޖް ާއެަކުއންޓް ާއެގޮތަށް ާއެްއާނެތި ާހުްއދަ ާމިނިސްޓަރުގެ ފިނޭންސް

ާކަމަށް.ާ ާލިބިވަަޑއިނުގަންަނވ  ާއެހުއްދަ ާޖެނެރަލަށް ާއޮޑިަޓރ ާއޮންނަނީ ާސިޓީގައި ާއޮްތ ާދެއްވ ފައި  2085މިނިސްޓަރު

ާެއކައުން ާެއގޮތަށް ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ާޑެފިސިްޓާކީްއވެތޯޭއ ާބަޖެޓަކީ ާދަުޢލަތުގެ ާދިވެހި ާއެއް. ާހުުޅވަންީވކީ ެޓއް

%ާ ާބަޖެޓަކަށް ާޑެިފސިޓް ާއެނގިހުރެ ާއަށ2.5ާާްބަޖެޓެއްކަން ާއެމް.އެމް.އޭ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި އިންޓްރެސްޓް

ާކޮރަޕް ާހަމަ ާމިއީ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނެ. ާޢަމަލުކޮށްގެން ާއެ ާއެގޮތަށް ާއެނގިހުރެ ޝަނ ިއާދައްކަންޖެހޭކަން

ާުއއްމީދުކުރަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުުރކޮށްލަން. ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަެމއް. ާމަގުފަހިވ  ޚިޔ ނ ތަށް

ާދިޔަކަމަށް.ާ ާއަުޑއިިވގެން ާދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް ާމެންބަރުންނަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ާވ ހަކަކޮޅު  2090އަޅުަގނުޑގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާ:ެކވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާ ާއޮތީ ާބ ީކ ާމިހ ރު ާއަށް ާދ އިރ ގ02ާާެޑީ.އ ރު.ޕީ ާހުޅުމީދޫ ާމިައރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު މިނިޓް.

ާވ ހަކަފުުޅާ ާލަބީބް ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާލަބީބަށް. ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު  2095ޢިއްޒަތްތެރި

ާ.ކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން

ާާ

ާާ:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ

ާބެޭހާ ާނިޒ މ އި ނޑު ާައޅުގަ ާއޮތީ. ާފުރަތަމަ ާއެއް ާމައްަސލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ އި ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 2100ާމައްސަލަެއއްތޯ.ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާުހޅުމީދޫާދ އިރ ގެާ
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ާ

 2105ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާާ:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާކަންތަކުގައި ާއުޭޅ ާތަފ ތުވެގެން ާޚިޔ ލު ާޕ ޓީތަކުަގިއ ާމިކަހަލަ ާމަޖިލީހުގައި ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާވެ ާއަބަުދ ާރައީސް ާޕ ޓީތަކ ިއާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާމަޝްވަރ ކޮށްެގން. ާޕ ޓީތަކ އި ާކުަރއްވަީނ ާކަންަތއް ސް

 2110ާމަޝްވަރ ކޮްށގެންާމިކަންތައްާކުރިއަށްާގެންަދވަންާޖެހެނީ.ާ

ާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާިއށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ާމެންބަރު ރުންާޢިއްޒަތްތެރި

ާަދއްަކވ ާ ާއެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާމެންބަރު... ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން.  2115އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް

ާމެންބަރަށްާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެއދެން. ާދެްއވުން ާވިދ ުޅވެ ާިއޭވވަރަށް ާިރޔ ސަތަށް ވ ހަކަފުޅެއް

ާޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމައިކްާއޮން....މައިކް...ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާހު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ2120 

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާމަޝްވަރ ކޮ ާޕ ޓީތަކ އި ާރައީސް ާތަފ ތުވީމ  ާޚިޔ ލު ާމަޖިލިސްގައި ާރައީސް ާޢިއްޒަްތތެރި ާިނޒ މީ.... ށްގެްނާއަޅުަގނޑު

ނޑު... ާކަންތައްތައްާނިންމަވަނީާއެާމައްސަލަާފަހަތަށްާޖައްސަަވއިފައި.ާއަުޅގަ

ާ

ާ2125 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންޮގޅި ާވ ހަކަފުޅެްއާ،ާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ާދައްަކވ  ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުީމދޫ

ރަށްާއަޑުމަުޑކޮށްލަދެއްވުންާެއދެން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަެއއްަގިއާއިޭވވަރަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާދ އިރ ގެާާދެކުނުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެަބގެންދަވަނީ.ާމައްޗަްނގޮޅި
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ާކެ ާކެތްތެރިވަަޑއިގަންަނވ ! ާމެންބަރު.... ާމެންބަރަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2130ތްތެރިަވޑަިއގަންނަވ !ާހުޅުމީދޫ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

 

 2135ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާނިޒ މީ ާނުކުތ އެއްތޯ؟ ާނިޒ މީ ާފުރުޞަތެއްތޯ؟ ާރައީސް ާހީވަނީާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަށުން ނުކުތ އެއްގެ

ާކަންތައްތަްއާ ާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާޕ ޓީތަކ އި ާވެސް ާއަބަދު ާރައީސް ާމަޖިލިސްގެ ާތަފ ތުވީމ  ާޚިޔ ލު މަޖިލިސްގައި

ނިންމަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަހަރުާކީއްެވގެންތޯ،ާއެހެންފަހަރުާރައީސްާކަންތައްާކުަރއްވ ާގޮތައްާމިފަހަރުާފްލޯރާއިންާ

ާުސވ ލަކީ.ާބޭ ނުޑގެ ާކީްއެވގެންޯތާއަުޅގަ ާތިއުުޅްއވަނީ ާނުނިންމަވަން ާމަޝްވަރ ކޮށްގެން ާީލޑަރުންނ އި ާޕ ޓީަތކުގެ ރުގައި

ާމަނިކުފ ނުާ ާއެގޮތަށް ާއެހެންީވމ ، ާގޮތް. ާއޮންނަ ާއަމަލުޮކށްފައި ާކުީރަގއި ާބަޔަކަށްވ ނެ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލިސްގެ  2140އެއީ

ާއެކަމަ ާތިގެންދަަވނީ. ާވަިކާއަމަލުކުރަްއވަމުން ާދުވަހަކު ާވަކި ާމަނިކުފ ނު ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނޭ. ާެއކަމެްއ ާމިއަދު ކު

ާގަވ އިދަކަށްތޯާއަމަލުކުރަްއވަނީ.ާނޫނީާޢަލީާވަހީދުާވިދ ޅުވ ާޮގތަކަށްތޯާމަނިކުފ ނުާއަމަލުކުރައްވަނީ.ާ

ާ

ާ

 2145ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކު ާުސވ ލު ާރިޔ ސަތ އި ާގަވ އިުދގަިއާމަޖިލީހުގެ ާނެތް.ާމަޖިލީހުގެ ާދަަށކުންނެއް ާުނކުތ ގެ ާިނޒ މީ ާފުރުޞަތު ެރއްވުުމގެ

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާ ާމެންަބރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްާސ ފުކޮށް ާަޖވ ބު ާތިކުރެްއވިާުސވ ލުގެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތު ާގެންދަވަްނ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުމީދޫ އަރުވަން.ާާއަޅުަގނޑު

ާފުރުޞަުތާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިުއމަށް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާހުޅުމީދޫ

 2150ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާވ ހަކަ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއޮތް ާމ ހައުލު ާމަޖިލިސްގެ ާގ އިމްކޮށްާާރައީސް ާމ ޙައުލު ާމަޖިިލސްގެ ާނުދެއްކޭނެ. އެއް

ާދެއްވ ާއަޅުަގނޑަށްާވ ހަކަާެދއްކޭާގޮތަށް.ާއޭރުންާައޅުަގނުޑާވ ހަކަާދައްކ ނަން.ާ

ާ2155 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާާސިޔ މްާނިޒ މ  މުަޙއްމަދު.

ާސިސްޓަްމާ ާގޮސްގެން ާހިސ ބަށް ާއޮބިނޯންނަ ާސިސްޓަމް ާމަޖިލީހުގެ ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް  2160އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ !

ާނިވ ލައި ާއަްށ ާްސޓ އަމިއްލަ ާއެ ާއަލުން ާއެހެންވީމ ، ާނަގަމ ޯތ.ާފި. ާހިނދުކޮޅެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮށްލަން ޓް

ާސި ާދެއްވަނީ.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމަޢުލުމ ތު ާޖެނަރަލް ާސެކްރެޓަރީ ާހުރިކަމަށް ާރަނގަޅުވެފައި ާމިހ ރު ސްަޓމް

ާމައްސަލަ ާނިޒ ީމ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުން ާމެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާމެންބަުރާއެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.އްމަދަޙަޔ މްާމުސިމަދުާޙުއަ

ާ2165 

ާއްސަލަ()ނިޒ މީާމަ

ާ

ާއްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ސިޔ މްާމުޙަާމަދުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާނިޒ މީާ ާމި ނޑު ާފުރުޞަތައް.ާއަުޅގަ ާތިދެްއވި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާރައީސް.ާވަރަށް ާޢިއްޒަތްެތރި އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާހެނދުނުއްސުެރާދިވެހިރައްޔިތު ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިނެގީ ާއެއް ާޮހވ ފަިއާނުކުތ  ާެއއްކޮށް ާއިުތބ ރަކ އި ާއެަތއް  2170ން

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާނުބަިއ ާބޭނުންކޮްށގެން ާދަޢުލަތުެގާފައިސ  ާިދވެހި ާިމތ ނގައި ާއެތަްއާމެންބަރުންނެއް ތިބި

ާބުއްދި ާތިބީ ާމިތަނުގައި ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހޭދަކުރ ތީ،ާއެއީ ވެރިާވަގުތުަތއް

ާއެއް.ާ ާބޮޑުާމައްސަލަ ާވަރަށް ާދ ތީާމިއީ ނޑުްނާނައްޓައިލ ގެން ާމިންގަ ާއަޚްލ ޤީ ާމީހުންކަން.ާއެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު

ާމީހުންާ ާމުޖްތަމަޢުގެ ާއެންެމހައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޅަދަރީންނ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއީ ާމަޖިލިސް. ާމި ާމިދަނީ ާމިމަޖިލީހުންާާބަލަމުން ާއެހެންނަމަވެސް ާމަޖިލިސް. ާވ ންޖެހޭ  2175ެއގްޒ މްޕަލަކަްށ

ާއެންމެހައިާ ާމަޖިލީހުގެ ާހުއްޓ ލުމަށް ާމިކަންތައްތައް ާއަމަލުތައް. ާނޭންގ ނީ ާމިފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުާޮގވ ލަންާދިވެހިރައްޔިތުންގެާފަރ ުތން.ާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ

 2180ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާއަޙްމަދުމީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިޒ ާސިޔ މްާދޫ ާއެނެންެގވީ ާމައްސަލަެއއްކަުމަގިއާމުޙައްމަދު މީ

ާޢިއްޒަތްތެިރާބަލައި ާއެހެންނަމަވެސް ާގޮތް. ާއޮތް ާގަވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތް. ގަެނވޭކަން

ާއެ ާއިލްތިމ ސް ާކުރެއްވި ާއެ ާޖެހިފައިވ ާާއީމެންބަރު ާޤަބޫލުކުރަން ާހެޔޮހިތުން ާވެސް ާއެންމެން އަޅުަގނޑުމެްނ
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ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅަގނުޑ ާއިލްތިމ ސެއްކަމަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާނިޒ މީާޡ ޒަތްތެރި ރިޤް.

 2185ާއެްއ.ާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކަދެއްެކވުން:ރިޤްާވ ހަދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޡ ާމަނަދޫ

ނޑުާނިޒ މ އިާބެޭހާމައްސަލަާއެއްާމިެނގީާމިާމަޖިލީހުގެާނިޒ މުާގެއްިލގެންާ  2190ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާއ ދެ،ާމ ފަންނު ާދ އިުރގަިއާވެސް ާމިގޮަތއް ާއެގޮތް ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ގޮސް

ާ ާޢަބްދުމެންބަރު ާމަޖިލީހުގެާާރަޙީމްޢަބްދުއްهللا ާއަެޑއް. ާނީވޭ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާަހމަގައިމުެވސް ާވ ހަކައަށް ދެއްކެވި

ާގޮތަށްާވ ހަކަާދެއްކެްނވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތަށްާނިޒ މުާގެއްލިގެންާދިަޔއިރުަގިއާ މެންބަރުންާދައްކ ާވ ހަކަާއަުޑއިވޭ

ާދޫކޮށްލެއް ާނ ުޅއްވ  ާފިޔަވަެޅއް ާކަހަލަ ާެއއްވެްސ ާރިޔ ސަތުން ާމައްސަލަވެސް ާނިޒ ީމ ާެއއީ ާގޮުތަގިއާާވީމ ، ެއއް

ާވޭތު ާނޭުޅއްިވގެންުއޅެނީ ާފިޔަވަޅެއް ާއެކަމަށް ާމިނަގަނީ.ާމަނިކުފ ނަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީއަޅުަގނޑު ާދުވަހު ާދެތިން  2195އަށްާާވެިދޔަ

ާތި ާނުކެރިގެން ާއަޅަން ާފިޔަވަޅެއް ާއެކަމަށް ާމިއަދު ާސަބަބުން ާފުރުޞަތެއްގެ ާވަރުގަދަ ާާުއޅެނީދިން ޚިލ ފަށްާގަވ އިދ އި

ާކުރަ ާކަންކަން ާމަނިކުފ ނު ާދުވަހު ާތިން ާވޭތުވެދިަޔ ާިފޔަަވޅުާާްއަވއިފައިމި ާެއއްގޮތަށް ާަގވ ިއދ އި ާެއގޮތަށް މިއަދު

ނޑުާސުވ ުލކުަރން.ާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުްއވަންާޖެހިލުންވަނީާކީްއެވގެންތޯާއަުޅގަ

ާ

 2200 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީ.ނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާފޭދޫާދ އިރ ގެާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ2205 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާިމާ ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2210ާވުންާއެދެންާއިނގޭތޯ.ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާމުހިއްމު...ާއަޑުމަުޑކޮށްލަާދެއް
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ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(


 2215ނިންމުން.



ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މުާ ާމަޖިލީހުގެ ާމެދުަކނޑ ލަނީ. ާމަޖިލިސް ާމިއަދުގެ ާމިހިސ ބުްނ ނޑ ލަނީ. ާމެދުކަ ާމަޖިލިސް ާމިއަދުގެ މިހިސ ބުން

ާކުރި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާރިޔ ސަތައަގަވ އިދުަގިއވ  ާގެންެދވޭނެކަމަށް ާމަޖިލީހުގެާާނުފެންނ ތީވެ.ާށްށް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާނިންމ ލ ފަ.ާ ާވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވަން. ާއަުޅަގނޑު ާހުސްކުރެއްވުމަށް ާމ ލަން ާކުރ   2220ޖަލްސ 

ާ ން.އެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުގެާމ ލަންާހުސްކުރެްއވުމަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވަ

ާާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالوينާربާهللوالحود

_______________ 




