
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /14 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  14 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010  މާޗް 30 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 14 

 

 ަގއި   9:04 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:04ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:04ން  12:29 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:32މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  20 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްއަލްފާޟިލް  ރައީސްނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 52، އިންޓަވަލް ފަހުން 61އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 74ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމްމެދުހެންވޭރު

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންގޮ  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ 

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

  ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ފްރާޝީމް ޢަލީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއި 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ުުއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސފެލިދޫ ދާ 

 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  

 ހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުކުޑަ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެ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 

  އިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ : ން މެންބަރު   ުި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 ތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑި

    

  : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

 - ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 ންގެ އަދަދު: ޢާންމު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، މާފަްނނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ   އިންޓަަވލްފަހު،  *
ދާއިރާެގ ަވއިކަރަދޫ  މުޖްތާޒް،  މުޙަންމަދު  ދާއިރާެގ  މެންބަރު  ތިމަރަފުށި  ނާޝިޒް،  މުޙަްނމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އަލިފުށި  އާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު   

އަދި هللا، ބްދުމެންބަރު މުޙަްނމަދު މުސްޠަފާ، އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ފޮަނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަ 

އަލްހާ މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ފަހުމީފޭދޫ  އިންޓަަވލްފަހު،  ން  ބައިވެރިެވަވޑައިެގންނެިވއެެވ.  މާރިޔާ   ޖަލްސާަގއި  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި 
އަޙްމަދު ނިހާްނ ޙުސައި  މެްނބަރު  ިވލިމާފަްނނު ދާއިރާެގ  މައްޗަްނޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްނމަދު ރަޝީދު،  ދީދީ،  ން މަނިކު، އަޙްމަދު 

އިްނ  އިރާެގ މެްނބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސަ ބާރަށު ދާ
މު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދުާވފަރު  ޠާރިޤް،  މުޙަްނމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ  ޙަންމަދު ވަޙީދު، 

ބަރު އިބްރާހީމް ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ިވސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ މެން
ޢަބްދު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ވަޙީދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  މުޙަންމަދު  ދާއި ޝާހިދު، ދާންދޫ  هللا މުޙަްނމަދު ޞާލިޙު،  ރާެގ މެްނބަރު 

 . އެެވެވަވޑައިެގންެނިވޖަލްސާއިން ަވކި  އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމްތިަނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، އަދި މަޑަެވލި ދާ  ރިޔާޒް،
ޗަްނޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްނމަދު ރަޝީދު، މައްޗަްނގޮޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައް  * ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު،

ޢަބްދުއްރަޙީމް، ިވލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  هللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ބާރަށު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަްނމަދު  
ާވފަރު ދާއިރާެގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ަވޙީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މަަނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަްނމަދު ޠާރިޤް، ދު

ރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ިވސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، ހިންަނަވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްނމަދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަ 
ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ   ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާލިޙު،   ވަޙީދު،  ޢަލީ  ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު 

އިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، މަޑަެވލި ދާ    ރިޔާޒް،ޝާހިދު، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު هللاމެންބަރު ޢަބްދު 
 ޖަލްސާަގއި ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ.   އަދި ަގއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްމުޙަްނމަދު ާނޒިމް

 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .4ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްއަންގ ރާާަާމ ރޗ3ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم

ާފެށުނީ.ާމަޖިލިސް

10 

.ްާޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.ާ
 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.20ާާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ މިވަގުތުާޖަލްސާ 

ާ15 

ފ ސްކުރުން.3 .ާދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ގެާދަުށންާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުުމގ3ާާެ(.ާމިއަުދާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ2010/01/14ާުޑ ގެާނަންބަރަކީ،ާ)އޖމިއަދުގެާއެޖެން

 20ާމަރުޙަލ ާއެއްާނެތް.ާ

ާ

އެންގުން.4ާ ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމު ާ،4ާއެޖެންޑ  ާއެއް ާވ ހަކަ ާވަކި ާިރޔ ސަތުން ާއެންގުން. ާއަންގ  ާގަސްެދއްާރިޔ ަސތުން ާމިއަދަކު  25ަދންނަވ ކަށް

ާނުކުރަން.ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.5



 2 

ާ

 30ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމު ާޢަބްދުލްޙަމީދުާ،5ާއެޖެންޑ  ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުސވ ލަކީ،ާކ ށިދޫ ސުވ ލު.ާމިއަދުގެ

ާހ ސި ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިްލ ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާުސވ ލަށްާމިނިސްޓަރ ާމިއަުދގެ ާސުވ ލެއް. ާކުރައްވ  މ އި

ާުއޒުރުވެިރެވާ ާވަަޑއިގަންަނވަން ާމަޖިލީހަށް ާމިއަދު ާއުޅުްއވ ތީ ާއ ލ ްސކަންފުޅ  ާމިއަދު ާަވޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެްއވ  ޖަވ ބު

ާ ާކަމަށް ާސުވ ލ8:45ާާުވަަޑއިގަންަނވ  ާއެހެްނވީމ ،ާމިއަދުގެ ާއަންގަވ ފައި. ާލިޔުމަކުން ާމަޖިލީހަށް ާވަނީ ާއައިޓަުމާގައި ގެ

 35ާކުރިއަށްާގެންެދވޭކަށްާނެތް.ާ

ާ

ކަންކަން.6 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމު 6ާއެޖެންޑ  ާއިތުރުާ، ާބެހޭ ާކަމ  ާއެ ާއެޖެްނޑ ަގއި ާމިއަދުގެ ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުން ާރައީްސގެ  40މަޖިީލހުގެ

ާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާކުރަންޖެހޭާބިލު.ާށްާތަޢ ރަފުާމަޖިލީހަާ.7ާ

ާ

 45ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެާދަށަކުންާނެތް.7ާާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާއިތުރުާބިލެއްާއެޖެންޑ ާއައިަޓމުާ

ާ

ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.8 ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވާ 

ާ

 50ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާކުރިންާތަޢ ރުފުާކުރެވިފައިވ ާބިެލއްގެާކުށެއްާިއޞްލ ޙުކުރުމުގެާއައިަޓމުގެާދަށަކުންާވެސްާއިތުުރ8ާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމު

ާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.9

ާ55 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

9.1ާާ ާއައިޓަމު 9ާާއެޖެންޑ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާބަހުސް. ާއޮންނ1ާައިބްްްތިދ ޢީ ާެގންދަން މަސައްކަތެއް.ާާގަިޑއިރަށް

ާހުޅުވ ލަ ާމި ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާއ މިއަދު ާބޭންކިން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާސަރުކ ރުންާާނީ ާމިއީ ާބިލު ާމި ާބިލު. ބެހޭ

ާމެންބަރު،ާ ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާހުށަހަޅުއްވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ހުށަހަޅުއްވ 

ާިޢއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާދެްއވުމަށް ާހުށަޅުްއަވއި ާބިލު ނޑު ާއަުޅގަ ާޙަމްޒ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު  60މިނެްޓގ10ާާެިރ

ާގެންޮގސްދެްއވުމަށް.ާ ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތް ާެއ ާވަަޑިއގެން ާޯޕޑިޔަމަްށ ާއަރުވ ނަން. ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާ

 65`.ާޙަމްދ އިާޝުކުރުާހުރީާމ ތްރަސްކަލ ނގެާކިބައަްށ.ާޞަލަވ ތ އިާސަލ މުލެްއވުްނާއެދިާއަޅަމެންާދުޢ ާކުރަީނާ

ާޞައްލަ ާމުޙައްމަދު ާރަސޫލ  ާމ ލީާهللاާކަުއއިތުރު ާރައީސް،ާދުނިޔޭގެ ާއަރިހަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ތް ާވަސަްއލަމްގެ ޢަލައިހި

ާބ ޒ ރުތަކުންާނި ާގިނަ ާދުނިޔޭގެ ާކުރުމަށް ާއޯވަރހޯލް ާނިޒ މު ާމ ލީ ާއަދި ާކުރިމަތިލ  ާގޮންޖެހުންތަކ  ާބޮޑެތި ާނުހަނު ޒ މަށް

ނޑުމެންގެާރ ްއޖެާއަށްާމިާތަޢ ރުފުާކުރެވޭާިދވެހިރ އްޖޭެގާބޭންކިންާއ އިާ މަސައްކަތްާކުރަމުންާދ ާހިނުދާމިއަދުާއަުޅގަ

ާހުށަ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާބިލެއް ާރައީސް،ާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަަވން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ކަން ާލަސްވެފަިއ ހަޅަންޖެހި

ާއިޤްތިޞ ދަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާބަދަލުތަކ އި ާބޮޑެތި ާމުހިްއމު ާބޭނުންވެފައިވ  ާގެންނަން ާއިޤްތިޞ ދަށް  70އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާބޭންކިްނގ ާމި ާގެަނއުމަށްޓަކައި ާބޭރުން ާރ ްއޖެއިން ާފައިސ  ާބިލެއް.ާބޭނުންވެފައިވ  ާމުހިއްމު ާނުހަނު ބިލަީކ

ާހޯދުމަށްާ ާފައިސ  ާދޫކުަރންޖެހިފައިވ  ާކުރުމަށްޓަަކއި ާމަސައްކަތްތައް ާބޭނުންވ  ާދިވެހިންނަށް ާބޭންކުތަކަށް ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ނޑުމެންާ ނޑުާަގބޫލުކުރ ާހިނދުގައިާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުންާއަޅުގަ ެގާމިާބޭންކިންގާބިލަކީާނުހަނުާމުހިއްމުާބިލެއް.ާއަޅުގަ

ާއަވަހަކަްށާ ާވީހ ވެސް ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިމަގަށްާވިސްނ  ާޤައުމުގެ ާދޫކޮށް ާވ ދަެވރިކަން ާއޮތްާސިޔ ސީ ތެރޭގައި

ާރައީސް،ާ ާގަބޫުލުކރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކުރެވިގެންދ ނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާމަސައްކަތް ާހެދުމަށް  75ޤ ނޫނަކަށް

ާދިވެހިރ އްޖޭ ާއަސ ސަކީ ާބިލުގެ ާއެއ އެުކާމި ާހަމަ ާއަދި ާަކނޑަައޅ  ާއުސޫލުތައް ާހަރުދަނ ކޮށް،ާއެ ާނިޒ މު ާބޭންކިންގ ގެ

ާއަދިާ ާރ ވ  ާގޮތް ާބަލ ނެ ާއެކަންކަން ާހިނދު ާދ  ާދަށަށް ާހ ލަތު ާބޭންކުތަކުގެ ާއަދި ާނުހިނގ ގޮްތާބަލައި ާހިނގ  ބޭންކުތައް

ާތެ ާއުސޫލުތަކުގެ ާެއ ާއަދި ނަޑއަޅ  ާކަ ާުއސޫލުތައް ާއުވ ލ ނެ ާހިނދު ާހުރިާއުވ ެލވޭ ާބަހައްޓ ފައި ާފައިސ  ާހަމަ ެރއިން

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑައެުޅން. ާކަ ާއުސޫލުތައް ާމި ާކިހިނެއްތޯ، ާވ ނީ ާއަށް ާފައިސ  ާރައްޔިތުްނގެ ފައިސ ތަކަށް

ާފ ހަގަކުރެވިަފއިވ ާ ާބިލުގައި ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާދަށުން ާބިލުގެ ާމި ާއަކީ ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން  80އަޅުަގނޑު

ާޑިޮޕޒިޓަރުްނާމުހި ާވ ނެ ާބުނެވިފައި ާޞަރީޙަކޮށް ާބިލުގަިއ ާމި ާބޭނުްނވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާެއއް ާނުކުތ  އްމު

ާ ާދިނުމަކީ ާދޭ ާަރއްކ ތެރިކަން ާމި ާނުދެއޭ. ާަރއްކ ތެރިކަެމއް ާބިަލކުން ާމި ާއަށް ާފައިސ  ާބަހައްޓ  ާގޮތުަގއި 50ާޑިޕޮޒިުޓގެ
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ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއްކ ތެރިކަްނ. ާފައިސ ާާއިންސައްތ ގައި ާބަހައްޓ  ާޑިޮޕޒިޓަރުން ާކަންޮކޅުތަުކގައި ާުދނިޔޭގެ ރައީސް،

ާދުނިޔޭގެާ ާއަދި ާލިބިދޭ. ާރަްއކ ތެރިަކން ާެއކަމުގެ ާއަދި ާކުރެވި ާއިންޝުއަރ ާއެ ާއެބަ ާނިޒ މަކުްނ އިންޝުއަރެންްސގެ

ާދުނިޔޭ ާވެސް ާފަހުން ާދ ދި ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެ ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރަްއވ  ާދިރ ސ  ާބޭްނކުތަކަށްާމަޢުލޫމ ތުތައް ާގިނަ  85ގެ

ާކަމަށް.ާ ާޔަޤީންކޮށްދިން ާސަރުކ ުރން ާަޤއުމުތަުކގެ ާއެ ާަފއިސ  ާޑިޕޮޒިޓަރުްނގެ ާސަބަބުތަކަްށޓަކައި ާެއކިެއކި ދިމ ވި

ާކަމެއްާ ާކޮށްދޭ ާފަރ ތްތަކުން ާުކރ  ާމަސަްއކަތް ާނުވަަތާބޭންކިންގގެ ާއ އި ާބޭންކިްނގާއިންޑަސްޓްރީ އެހެންނަމަވެސް،ާއެ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިޒ ުމާާނޫން. ާބޭންކިްނގ ާވޭ. ާކަންތަްއތަކެއް ާމުހިއްމު ާތެރޭގަިއ ާމަޤްޞަދުތަުކެގ ާބިލުގެ ާމި ަރއީސް،

ާފަިއސ ާ ާގޮުތގަިއ ާދަރަނީގެ ާފަރ ތްތަކ އި ާބަހައްޓ  ާފައިސ  ާގޮުތގަިއ ާޑިޕޮިޒޓުގެ ާޚ އްަޞކޮށް ާއަދި ހަރުދަނ ކުރުން.

 90އަދިާހަމަާއެއ އެކުާބޭންކިންގގެާނިޒ މުާރައްކ ތެރިކޮށްާެއާލިބިގަންނަާފަރ ތްތަކުގެާޙައްުޤތައްާމީގައިާބަޔ ންކުެރވިފަިއވޭ.ާ

ނެޑއްާަކނޑަެއޅުންާހިމެނޭ.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުާމިހ ރުާދުނިޔެާއަށްާއެންމެާބޮޑަށްާކުރިމަތިވެފައިވ ާ ކަމަށްާޤ ނޫނީާއޮނިގަ

ނަޑއެޅިވޭާ ާގޮތްަތކެްއާކަ ާއަށް ާަފއިސ  ާޓެރަިރސްޓުންގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާޮދވުމ ިއާއަދި ާިމާވަުގާފައިސ  .ާއަިދާހަމައެއ އެކު

ާއަިދާ ާއިތުރުކޮށް ާވ ދަވެރިކަން ާޚ އްަޞކޮށް ާދ އިރ ަގއި ާބޭންކިންގގެ ާމަސައްކަތްކޮށްދެނީ ާމުހިންމުކޮށް ާއެންމެ ބިލުން

ާއިޤްތިޞ ުދާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާގެނައުމަށްޓަަކއި ާބަދަލުތައް ާބޮޑެިތ ާމުހިއްމު ާބޭނުންވޭފައިވ  ާއިޤްތިޞ ދަށް ދިވެހިރ އްޖޭެގ

ނުޑާކުރިއެުރވުމަ ާއަޅުގަ ާމިފުރުޞަތުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަގުފަހިކޮށްދިނުން. ާހޯދުމަށް ާފައިސ  ާބޭނުންވ ނެ  95ށް

ާއިސްލ މްާ ާަސއްތަ ާސައްތައިން ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާއަކީ ާނުކުތ  ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާބޭނުންވ  ދަންނަވ ލަން

އްެޖާއަށްާއިސްލ މިކްާބޭްނކިންގާނުވަތަާައޅުަގނޑުމެންެގާދީނ ާޤައުމަކަށްާވީާހިނދުާައޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުންާދިވެހިރ 

ގުޅޭާގޮތަށްާބޭންކިްނގާތަޢ ރުފުާކުރުމުގެާހުށަހެޅުމެއްާމިާބިލުގައިާހުށަހެޅިފައިާވ ނެ.ާއ ދެ،ާއިންޓްރަސްޓުާނުލ ާނުވަތަާ

ާތެރޭގަ ާނިޒ މުގެ ާބޭންކިންގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާނުލ  ާރިބ  ާނަމަ ާގޮތުން ާބުނ  ާމި ާކުރެވޭެނާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއކަތް އި

ނުޑާ ާމަިއގަ ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާިދގު ާއަދި ާބޮޑު ާއަދި ާމުހިއްމު ާބިލަކީ ާމި ާއ ދެ، ނޑަެއޅިފަިއވ ނެ. ާކަ  100ގޮތްތަެކއް

ާހިނގ ާ ާކަންތައްަތއް ާޭބންކުގެ ާހިންގުމ އި ާބޭންކުތައް ާބައިަގއި ާފުރަތަމަ ާއ ދެ، ާބެހިފައިވޭ. ާބަަޔކަށް ާދެ ގޮތެްއގައި

ާވ ނެ ާބޭންެކއްާާނުހިނގ ގޮތް، ާިމވަނީ ާބަިއގައި ާެދވަަނ ާއ ދެ، ާބެލިފައިވ ނެ. ާކަްނކަމެއް ާހުރިހ  ާއެ ގޮތ ިއ

ނިމިގެންދ އިރުަގއިާއެާއިފްލ ސްކުރުމ އިާއަދިާބޭންުކގެާކަްނތައްތައްާކިހިނެއްތޯާއެާބޭންެކއްާބަނގުރޫުޓާެވގެންާދ ހިނދުާ

ާވ ނެ.ާޢިއްޒަތްެތރި ާބަލ ފައި ާކޮަބއިތޯ ާގޮތްތަކަކީ ާބިލުގެާާޢަމަލުކުރެވޭނެ ާމި ާފ ހަގަކޮށްލ  ާގޮތުން ާމި ނޑު ރައީސް،ާއަުޅގަ

ާގޮތުްނާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާަނމަ ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާތެޭރގަިއ ާނުކުތ ތަކުގެ  105މުހިއްމު

ާވިސްނ ލަ ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑަެއޅިފައި.ާމިކަމަކީ ާކަ ާުއސޫލުތަކެއް ާދޫކުެރވޭނެ ާފައިސ  ާކަމެއް.ާމިާއެބަވޭ ންޖެހޭ

ާ ާތެރެއިން ާރައުްސމ ލުގެ ާބޭންކުގެ ާފަރ ތަކަށް ްެްއ ާއެ ާގޮތުން ާބުނ  ާގިނަެއއްކޮށ15ާާްބިލުގައި ާވުރެ ާއަށް އިންަސއްތަ

ާެއއްާ ާއުނަދގޫ ާެއއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާކުރިމަިތވެަފއިވ  ާރ އްޖެއަށް ާމިއަދު ާނުކުެރވޭނެ. ާދުލެއް ލޯނެއް

ާިމއީ.ާމީެގާމ  ާމަސައްކަތަކީ ާރައުްސމ ލަކީ ާބޭންެކްއގެ ާއެ ާއަކީ 100ާާނަ ާޑޮލަުރާނަމަ ާޑޮލަރަްށ15ާާމިލިޔަން މިިލޔަށް
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 110ވުރެާގިނައިންާެއއްާފަރ ތަކަްށާބޭންކުންާލޯނެއްާދުލެއްާނުކުރެވޭނޭ.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުާގްޫރޕަކަށްާނަމަާމީގައިާބުނެފައިާ

ާ ާގޮތުން 100ާާވ  ާނަމަ ާރައުސްމ ލު ާެއާބޭންކެއްގެ ާއެްއާމ40ާިމިލިޔަނަކީ ާފަރ ތަކަށް ާއެ ާޑޮލަރެއް ާގިނަ ާވުރެ ލިޔަނަށް

ނޑުމެންާފ ހަގަކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާމުހިއްމުާއެއްާނުކުތ ާ ބޭންކަކުންާނުދެވޭނެާކަމަށްާބުނެފައިވޭ.ާމީަގއިާއަުޅގަ

ާބޮޑެތި ާގިނަ ާނުހަނު ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ ާމަނިޓަރީ ާބޭންކު،ާމޯލްޑިވްސް ާރ އްޖޭގެާސެްނޓްރަލް ާބިލަކީ ާމި ާމިާާއަކީ ބ ރުތަކެއް

ާއަށްާމިާބިލުންާލ ޒިުމާކުރޭ.ާ ބިލުގައިާީދަވއިފ ާބިލެއް.ާމިާބިލުގައިާނުހަނުާގިނަގުަނާަގވ އިދުތައްާހެދުމަށްާެއާއިދ ރ 

ާރ އްޖޭެގާ ާމަޖިލީހަކީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއައީ ާކުރަމުން ާވެްސާޢަމަލު ާކުރިން ާމީގެ ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން  115އަޅުަގނޑު

ާހެދޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ،ާމިފަދަ ނޑުމެްނގެ ާގަވ އިދުތަކަީކާައުޅގަ ާގަވ އިދުތަްއާބަލ ،ާއެ ާހެދޭ ާއިދ ރ ތަކުން މިފަދަ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާމަސައްަކތްތަކަށް ާމުހިއްމު ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ާކުރަން ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއަދި އ އި

ާެބލު ާގަވ އިދުތަކެއްތޯ ާހެދޭ ާކުެރވި ާއަމ ޒު ާގޮތަށް ނޑުމެންެގާބޭނުންވ  ާއަޅުގަ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާމި ން.

ނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިާބިލުންާ މަޖިލީހުންާމުހިއްމުާދައުރެއްާކުޅޭނެ.ާއަދިާުކޅެމުންާދ ނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑަެއޅިފައިާވ ާކަންަތއްތައްކުާ  120ގެާތެޭރގައިާޑިޕޮޒިުޓގެާޚ އްޞަކޮށްާބޭންކިްނގެާޚިދުމަތްތަކުގެާތެރޭަގއިާހުއްދަާދިުނމަށްާކަ

ގޮތުަގއިާފައިސ ާބަލަިއގަތުން،ާއެކިާފަރ ތްތަކަށްާލޯނުާދޫކުރުން،ާއަދިާހަމައެއ އެކުާސެިކުއރިޓީޒްާޓްރޭޑުާކުރުން.ާއ ދެ،ާ

ާބްރޯކަރޭޖަރ،ާ ާއިްނޝުއަރެންސް، ާއަދި ާކުރުން. ާޓްރޭޑު ާއިންސްޓްރޫމަންޓު ާމ ލީ ާަވްއތަރުގެ ާަވއްތަރު ާއެކި މިދެންނެވީ

ާގޮތްގޮތަްށާާޚ އްޞަކޮށް ާއެކި ާފައިސ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކި ާއަދި ާކުރުން. ާމަސަްއކަތް ާއެޖެންޓުގެ އިންުޝއަރެންްސގެ

ާތަންތ ނގަިއާ ާއެ ާމުދ  ާޮބޑެތި ާއަގު ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެކި ާއ ިއ ާބްރޯކަރިންގ ާއަދި ާދެްއކުން. ާަފއިސ  ާއެ ދޫކުރުމ އި،

ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ާގޮުތަގއި ާބޮކްސްގެ ާޑިޕޮޒިޓު ާސޭފް ާމިފަދަާާބެހެއްޓުން. ާދިނުމ އި، ާލަފ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކިއެކި  125މ ލީ

ާދިވެހިާ ާވަނީ، ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވޭ. ާހިމެނިގެން ކަންކަން

ާބޭނުންވެގެ ާފ ްސކުރަން ާއަވަްސާފުރުޞަތެްއގައި ާވަރަށް ާބިލަކީ ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމި ާމިހ ރު ާހުށަހަޅ ާސަރުކ ރުން ން

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާގިނަކަން. ާމަަސއްކަތް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ބިލެކޭ.

ާސިޔ ީސާކަންކަުމގަިއާ ާެއކިއެިކ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާދޭން ާިއސްކަމެްއ ާަތރުތީބުތަކެއް ާކޮންެމވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާައޅު ާބަދެިވ، ާތިީބ ާމި ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާިހސ ބުގައި. ާއަންނަ ާހުއްޓުމަކަްށ ާމަސަްއަކތްތައް  130ަގނޑުމެންެގ

ާމެދުާ ާކުދި ާޚ އްޞަކޮށް ާމިހ ރު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމެންބަރުންނަށް ާއެންމެހައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާތި ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާލޯނުތަްއާނުލިބި،ާެއާބަިއާމީ ާވ  ާޭބނުންވެފައި ާިވޔަފ ރިވެރިންނަށް ާެގއްިލާފަންތީގެ ހުންާމަސައްކަްތާހުއްޓި،ާަވޒީފ ތައް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާކަެމއް. ާއެނގޭ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާއަޅުަގނުޑމެން ާދ ކަމީ ާއުޅެމުން ާަރއްޔިުތން ާއުނދަގުލުަގއި ނުހަނު

ާއިދ ރ ތަކުން ާމ ލީ ާދުނިޔޭގެ ާހަރުދަނ ެވ، ނޑު ާއޮިނގަ ާބޭންކުތަކުގެ ާފ ސްކޮށްފިނަމަ، ާައވަހަަކށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު ާމި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާތިޔަ ާއެހެންކަމ ެއކު،ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާކަށަވަރު ާކަމީ ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެ ާދިނުމަށް ާފައިސ   135ބެންކުތަކަށް

ާކޮށްދެވޭނެާމަސައްކަެތއްާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަަކށް ާައވަހަކަށް ާބިލުާވީހ ވެސް ާމި މެންބަރުންގެާއަރިހުން
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ާވީހ ެވސް ާބިލު ާމި ާދަންނަވަމުން،ާާކޮށްދެއްވ ، ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ  ާއެދި ާެދއްވުމަށް ާހަްއދަވައި ާޤ ނޫނު ައވަހަކަށް

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުުރޞަތަށް.ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 140 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައިާވަނީާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާމިާބި 60ާގަިޑއިރު.ާޑީ.އ ރު.ީޕއަށ3ާާްލަށްާކަ

މިނެޓްއިރު.ާޕީ.ޭއ28ާާމިނެޓް.ާވަކިާޕ ީޓއަކަށްާނިސްަބތްާނުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރންނަށ60ާާްމިނެޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ

ާ 16ާާއަށް ާޕ ޓީއަށް ާަޤއުމީ 5ާާމިނެޓް. ާޕ ޓީއަށް ާޖުްމހޫރީ ާއަދި ާއެދ3ާިމިނެޓް. ާުފރުޞަތަށް ަވޑަިއގަންނަވ ާމިނެޓް.

ތަރުތީބުންާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނެާވ ހަަކާދަންނަވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާިމާ

 145ާއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ

 ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ނޑަށްާހީވަނީާއެޖެންޑ ާއެކުަލވ ލ ފައިާއޮތްާގޮތ ިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްަތކަށްާބަލ އިރުަގއިާއަުޅގަ

އަދިާމަނިކުފ ނުާމަޖިލިސްާެގންދ ާގޮތުންާމިާބޭބޭފުޅުންނަށްާއޮޅުންއަަރިއގެންާފުރުޞަތަަކށްާނޭދިާތިބީހެން.ާއަޅުަގނުޑާ

 150އްާހ މަާބޮޑުާގޮތެްއަގއިާތަންކޮެޅއްާއަމިއްލަާއެދުމުންާެއއްކިބ ވެ،ާމަޖިލީހުގެާކަންކަންާކުރިއަްށާއުއްމީދުާކުރަނީާތަންކޮޅެާ

ާިމާ ާއެހެން ާދަންނަވ ލަން. ާއަޅުަގނުޑ ާވ ަހކަ ާެއ ާދެްއވުމަށް. ާއެއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހަށް ާމަނިކުފ ނު ގެންދެްއވުމުަގއި

ާކަންކަން ާއެޖެންޑ ގެ ާއެކުލަވ ުލމ އި، ާއެޖެންޑ  ާއައިސްާާދެންނެވީ ާމިހ ރަކަށް ާމަިނކުފ ނު ާގެންދެވުުމގައި ކުރިއަށް

ާކުރެވޭާ ާހަޖަމު ާބޮޑަށް ާއެހައި ާމެންބަރުންނަށް ާއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުޫސލުތަކަކީ ާއަމިއްލަ ގެންގުުޅްއވ 

މަށްާދެއްކެމުންާއުސޫލުތަކަކަށްާނުޭވ.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާމަނިކުފ ނުާދައްކަވަންާބޭނުންވ ާރީތިާބޮޑުާމަންޒަރެއްާޤައު

ނޑުާދަންަނވ ލަންާއޮތީާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާ  155ދ ކަންާވެސްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާފ ހަގަކުރެވޭ.ާއެކަންާފ ހަަގކޮށްލަމުން،ާއަުޅގަ

ބޭންކ ާބެހޭާބިލެއްާބޭއްވުމަށްަޓކައިާމިއަުދގެާސަރުކ ރުންާއެުކލަވ ާފޮނުވ ލެްއވިާބިލަކީާމިއަަދށްާވަރަށްާބޭނުންވެފައިާވ ާ

ާކަ ާނުކުެމގެންާބިލެއް ާސިަފިއގައި ާޤ ނޫެނއްގެ ާގޮތަށް ާކުރެވޭ ާޢަމަލު ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގެ ާބިލުތައް ާމިފަދަ މަށް.

ާބޭންކުތަކުްނާ ާވެސް ާސަުރކ ރަކަށް ާއަންނ ނެ ާމ ދަމ  ާވެްސާއަދި ާމިއަދު ާފަރ ތްތަކަށް ާިތބޭ ާހިންގަން ާދައުލަތް ދިއުމުން

ާދިނުމ  ާފައިސ  ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާމީހުންނަށް ާލުއިާސިޔ ސީ ާދެވޭ ާކުރުމަށް ާއިމ ރ ތް ާތަންތަން ާފަދަ ާގެދޮރު ާއަދި އި،

ާވިޔަފ ީރެގާ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާރ އްޭޖގައި ާހުއްޓި، ާދިނުން ާކަންކަްނ ާމި ާލޯނުތަކ އި، ާސިޔ ސީ ާއޮންނަ ާގޮުތގައި  160ލޯނުގެ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަްށ ާއޮންނ ނެ ާފުުރޞަތުތަކެއް ާދ ނެ ާފަސޭހަވެގެން ާފަރ ތްތަަކަކށް ާތިބި ގަބޫލުކުރަން.ާދ އިރ ަގއި

ާހުޅުިވއްޔ ާދިވެހިރ އްޖޭ ާރ އްޖޭގައި ާވަނީ ާކުރެވިފައި ާތަޖުރިބ  ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބޭންކުތަކ  ގެ

ާވިޔަްސ،ާވޭތުވެދިަޔާ ާރަްއޔިތުންެގާބޭންކު ާއިން ާފައިސ  ާދައުލަުތގެ ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާވިަޔސް ާބެންކެއް ހުޅުވި
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ވަސްާތެޭރގަިއާެއާބޭންކުތަކަށްާއެިކާގޮްތގޮތުންާސަރުކ ުރގެާނުޫފޒުތަްއާފޯރުވަިއގެންާވިޔަފ ރިާކުރ ާއަހަރުާދ30ާާުދިގުާ

ާގޮތުަގއިާ ާނަހަމަ ާފައިސ  ާލޯުނެގ ާއެ ާދޫކޮށްގެން ާލޯނު ާފަރ ތްތަކަްށ ާޢ އްމު ާނުކުރ  ާިވޔަފ ިރ ާފިޔަަވއި،  165ފަރ ތްތައް

ާދިޔައީ،ާ ާވެގެން ާނަތީޖ އަކަށް ާދޭނެާާއަހަރުގ30ާެބޭނުންކުރުމުގެ ާހުސްވެ ާބޭންކުތައް ާދިޔައިރުަގިއ ާނިމިގެން ެވރިކަމެއް

ާފައިސ ާ ާކުރ ނެ ާވިޔަފ ރި ާގޮތުަގިއ ާއެކަީށގެންވ  ާފަރ ްތތަކަށް ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާއަދި ާވުން. ާނެތިފައި ާެއއް ފައިސ 

ންާގެންދިޔަާވ ހަަކާބޭންކުތަކުންާނުދީ،ާސިޔ ީސާގޮތުންާބޭންކުތަކުންާލޯނުތައްާދޫކޮށްފައިާވ ކަންާމިއީާއެންމެންާދައްކަމު

ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަްލާ ާގުިޅގެން ާކަްނކަމ  ާެއއް.ާމި ާވ ަހކަ ާއެނގޭ ާނޫން.ާއެންމެންނަށް ާއެްއާެވސް ާވ ހަކަ ާއ  އެއް.ާިމއީ

ާވެސްާ ާބޯޑު ާއެންޓިކަރަޕްޝަން ާތަނުން ާމި ާކަންނޭނގެ ާދުރުކުރީ.ާމ ދަމ  ާވެސް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާނެރުނީމަ  170ރިޕޯޓްތައް

ނޑުމެންނަށްާއެބަާޖެހޭާބެންކ ާބެހޭާބިލެއްާހަދަން.ާއުވ ލ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ފަދަާކަންތައްތައްާކުރުމުގެާކުރީަގިއާއަުޅގަ

ާގެންދެވޭތޯާ ާހަދަމުން ާބިލު ނޑުެމން ާހެދުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާބިލު ާއޮންނަނީ ާމި ާޮގތުގައި ާޒިންމ އެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ މި

ާކަންކަ ާމި ާސަރުކ ރުން ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާކުރަްއވަމުންާބެލުމަކީ ާމަސައްކަތް ާއެޅުވުުމގަިއ ާމަގަށް ާހަމަ ން

ާކޮންފަރެންސްގަިއ،ާ ާޯޑނަރސް ާދިޔަ ާނިމިގެން ާއިއްޔެ ާއޮތީ ާހިތް ާކުރ  ާުއއްމީދު ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ގެންދ އިުރގަިއ،

ާ ާދީފައިވ  ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ާދިނުމަށްޓަކައި ާލުއި ާބަޖެޓަށް ާޑ300ާޮސަރުކ ރުގެ  175ލަރަކީާމިލިއަން

ާުއއްމީދުާ ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާއެއްޗެއް ާދ ނެ ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތަކަށް ާނުބަހ ނެ ާތަންތަނަށް ާލަިއގެން ާބެންކަކަށް ވެސް

ާަމކަރުވެިރކޮށްާ ާވަރަށް ާހޯދުމަށްޓަކަިއާބަޔަކު ާގޮތަކަށް ާވަކި ާވެސް ާހުންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއާފައިސ  ާމި ކޮށްގެން

ާއަ ާގެންދ  ާކުރަމުން ާއިދިޮކުޅާމަސައްކަތް ާނުދަންނަވ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަހަރެއްަގއި ާއެީއ ާިއވޭ. ާއެބަ ާެވސް ުޑ

ާބަލ އިރުަގއި.ާ ާމަސައްކަތަށް ާގެންދ  ާކުރަމުން ާފޮރުވުމަށްޓަކައި ާކަންކަން ާބޭބޭފުޅުންގެ ާއެ ާއެއީ. ފަރ ތްތަކުންނޭ

ާހުޅުވިަފއި ާބޭްނކު ާހަޔ ުތގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާރ ްއޖޭގައި ާމި ާރަީއސް، ާކުީރގައި.ާޢިއްޒަތްތެރި ާދުވަްސކޮެޅއް ާެއއީ  180ވަނީ

ާއަްށާ ާނަތީޖ  ާބޭންުކގެ ާުހޅުވި ާކުރިން ާއެންމެ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާގޮތުން ާވ  ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގެންދ ާ ާކުރަމުން ާފައިދ  ާއަދަަދކަށް ާގިނަ ާއެންމެ ާްބރ ންޗަކުން ާެއއް ާވެސް ާރީޖަންގައި ާމި ާއަދި ާރ އްޭޖގައި ބަލ އިރުަގއި

އްާކަމަށްާވަނީާދިވެިހރ އްޖޭަގއިާހުޅުވ ަފއިވ ،ާއިްނިޑޔ ާބޭންކުގެާބްރ ްނޗް.ާވަރަށްާތަފ ތުާބޮޑުކޮށްާވަރަށްާގިނަާބްރ ންޗެ

ާއަޑުިއވެނީ،ާބޭންކުތަކަްށާ ާމި ާމިއަދު ާގެންދަނިކޮށް ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާދީގެން ާފައިސ  ފަރ ތްތަކަށް

 185ފިއްތުންތަކެއްާކުރިމަތިުކރަމުންާގެންދ ާވ ހަކަ.ާފައިސ ާދޫކުރަންވީާވަރ އިާދޫކުރ ެނާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާއިންާ

ާއެާ ާފަރ ތުން ާއޮތޯރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްިޑވްސް ާަގވ އިދަކުން ާބޭރުގައި ާޤ ނޫނުގެ ާވެސް ާގޮތްތަެކްއ ާދޫކުރެވޭނެ އަދަދ އި

ނޑުާއަެނއްކ ާމިހެންާ ބުނުމުންާއެމް.އެމް.އޭެގާގަވަރުނަުރގެާއިތުބ ރުާނެްތާބޭންކުތަކަށްާއަންގަމުންާގެންދ ާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާކަންކަންާ ާމި ާމަގުން ާހަމަ ާވަނީ ާބޭނުން ާއުއްމީދުކުރަްނ.ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނުވައްދ ނެ ާމިތަނަށް ކަމަށް

ބިާބަެއއްާއިްސާހިނގުން.ާއެއީާހަމަާައޅުަގނުޑމެންާބޭނުންވ ާގޮތް.ާދެންާއެެހންނަމަވެސް،ާވޭުތވެދިޔަާސަުރކ ރުަގއިާތި

ާއެކަންކަންާ ާނުކުމެދ ނެތީ ާބޭރަށް ާބޭންކުތަކުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާއ  ާފައިސ  ާހުރި ާނެގިފައި ާބޭންކުތަކުން  190ފަރ ތްތަކުން
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ފޮރުވުމަށްޓަކައިާމޯލްިޑވްސްާަމނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާއަށްާވަކިާވަްއތަރެއްގެާނުފޫޒުަތކެއްާފޯުރވަިއގެންާބޭރަށްާހުޅުވޭާއެލް.ީސާ

ާިވއްކޭ ާބޭރަށް ާދަތިތަކެްއާބޭންކުތަކަށްާާއ އި ާވަނީ ާިމއަދު ާކުރުުމގައި ާކަންކަން ާިމކަހަލަ ާގިނަ ާވަރަށް ާއ  ާަފިއސ  ބޭރު

ާއިްނާ ާއެމް.އެމް.އޭ ާގެންދަނީ ާބުނަމުން ާބުނުމުން، ާދޭން ާފަިއސ  ާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ާބޮޑެތި ާބޭންކުތަކުން ކުރިމަތިވެފައި.

ާތިމަންނަމެންނަ ާދަށުން ާއުސޫލުތަެކްއގެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާދީފައިވ ާކަ ާފައިސ  ާކަމަށް.ާއަދި ާނެތް ާެދވެން ާފައިސ  ާމިއަދު ށް

 195ފަރ ތްތަކުންާއެާފައިސ ާއަނބުރ ާއަވަހަށްާހޯދުމުގައިާގެންުގޅޭާމުއްދަތުތަކެއްާވެސްާއެބަާއުޅޭ.ާބައިނަލްއަުޤވ މީާގޮތުްނާ

ާތަާ ާކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޚިލ ފަށް ާއުސޫލުތަކ އި ާގެންދ  ާކުރަުމން ާޕްރެކްޓިސް ާފައިސ ާބޭންކުތައް ާކަންކަމަށް ރައްޤީގެ

ދޫކުރ ނެާބޭންކުތައްާނެތިާކޮމ ޝަލްާބޭންކުތަކުންާލޯނުާނަގ ފައިާތިބިާފަރ ތްތަކަށްާބޮޑެތިާއަދަދުތަކ އިާެއކީަގއިާފައިދ ާ

ާނުފެނޭ.ާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަަކށް ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާނިކުތީމަ ާއެމް.އެމް.އޭ ާކުރުވުމަށް ާމަޖުބޫރު ދެއްކުމަށް

ާގޮތުަގއިާ،ާއ ދެ ާއެއްޗެއްގެ ާލިބޭ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާެއއްބަްސވުމެްއގައި ާވެވޭ ާދޭތެރޭގައި ާވިޔަފ ިރވެިރއަކ  ބެންކަކުން

ާވިޔަފ ރިާ ާދެޭވާެއްއޗެއް.ާބޭްނކުތަކުން ާެއއްބަްސވުމަކުން ާެވވޭ ާފަރ ތުން ާބެންކ ިއާދެ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާއޮންނަނީ  200މި

ާއަޅު ާހަމައެކަނި ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރުމަށްޓަކަިއާކުރ  ާރަހުނު ާއޮްނނަނީ ާދެވެން ާވެރިންނަށް ާވިަޔފ ރި ާމިރ އްޭޖގެ ަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭންކުތަކަްށާދޫކުރެވެންާއޮންނަނީާލިބިފައިވ ާމުދަލެއްާނުވަތަާރިޒޯޓެއްާނުވަތަާއެހެންވެސްާެއްއޗެއް.ާ

ާނަގަިއގެން ާލ ރި ާބޭންކުން ާބ އްވ ަފއި ާރަހުނުކޮށް ާއެއްެޗއް ާތ ށިވުމުްނާާމިފަދަ ާގެންދ އިުރގަިއ، ާކުރަމުން މަސަްއކަތް

ާެއްއާ ާޮއވޭ. ާއެަބ ާގޮތް ާދޫކުެރވޭ ާަފއިސ  ާއިތުރަށް ާބޭންކުަތކުން ާއެ ާބުެނގެން ާގޮސް ާއަލުން ާބޭންކުތަކަށް ގިނަފަހަރު

ާއޮންނަާމީހަކަށްާއެާއެއްާމިިލއަންާރުފިޔ ާއިންާނުފުދިއްޖެާނަމަާދެވަނަާމިލިއަނަ  205ކަށްާެވްސާމިލިއަންާރުފިޔ ާނަގ ފައި

ާމަޖިލީހ އި،ާ ާރައްޔިތުންގެ ާއ އި، ާއޮތޯރިޓީ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްްސ ާއެދޭތެރެއަށް ާވ ހަކަދެެކވިެގން. ާބެންކ  އެދެނީ

ާވަނީ،ާ ާވެަފއި ާނަތީޖ އަކަށް ާއޭެގ ާއެބަދޭ. ާހަލ ކުެވގެން ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާވިޔަފ ރި ާއެ ާވަނީަމ ާކޯޓުަތކ  ސަރުކ ރ ިއ،

ާތެރޭގައ30ާިވޭތުވެިދޔަާ ާދުވަސް ާާއަހަރު ާފައިސ 60ާާދޫކޮށްފައިވ  ާއިތުރަށް ާބޭންކުން ާނުނިމިގެން ާމައްސަލަ ިރޒޯޓެްއގެ

ދޭންާބެލުމުން،ާބޭންކުތަކަށްާއެމް.އެމް.ޭއާއިްނާއަްނގ ފައިާވ ާކަމަްށާޭވާއިތުރަށްާދެންާފައިސ ާދޫާނުކުެރވޭނެާކަމަށް.ާ

 210ރ ާކަމެއްާކަމަށްާވ ނަމަާެއއީާވަރަށްާދެަރާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކަންާއެއީާސިޔ ސީާގޮތުންާބަޔަކުާކުރަްނާރ ވަިއގެންާކު

ނޑުމެންނަށްާދުނިޔެާއަށްާމިާދިމ ވިާދަތިކަމ ާގުޅިގެންާފައިސ ތަްއާ ކަމެއް.ާއެއީާއިޤުތިޞ ދީާގޮުތންާބަލ އިރުގައިާއަުޅގަ

އިސ ާއަީކާދޫނުކުރެވިފައިާހުއްޓ ،ާބޭންކުަތކަށްާލުއިާލިބިގެންާއެާފައިސ ާދޫކުރެވޭނެާގޮތްާވުމުން،ާެދންާއެާދޫކުރެވޭާފަ

ާފަރ ތ އިާ ާކުރ  ާިވޔަފ ރި ާވ ނަަމ، ާކަމަށް ާެއއް ާފައިސ  ާދޫކުެރޭވ ާއުސޫަލކުން ާަކނޑަައޅ  ާއެމް.އެމް.އޭ ާނުވަތަ ބޭންކު

ާކުރިމަތިާ ާގޮތަށް ާއެ ާމައްސަލަ ާއެ ާއެބަދޭ. ާއަަރއިގެން ާބުރޫތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާެއއްަބސްވުމަށް ާއޮތް ާދޭތެރޭގައި ބެންކ 

ާއޮންނަންޖެހޭ. ާގޮތަކަށް ާތަނުގައިާާނުވ  ާމި ާދުވަހަކު ާއެއް ާކުރިްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރުަގއި ާބައްޓަންވެގެން ާމިބިލު  215އ ދެ،

ދެއްކިާވ ހަަކއަކ އިާގުިޅގެންާލ ންާބޭނުންވ ާމ އްދ ާެއއްާއެބައޮތް.ާމިީއާއަުޅަގނުޑގެާހުށަހެޅުމެއް.ާއެްއވެސްާބެްނކަކުްނާ

ާވެގެން ާރަޖިސްޓްީރ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާވިްއކަންޖެހޭނީ ާފައިސ  ާރ އްޖޭަގއިާާބޭރު ާމި ާނުވަތަ ާކުންފުންަޏކަށް ހިންގ 
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ާއަތުަގއިާމިާރ އްޖޭގައިާމަަސއްކަތްާ ރަޖިސްޓްރީާވެގެންާމަސަްއކަުތާއައިސްާހުރިާބޭރުާބިދޭސީައކަށް.ާއެާބިދޭސީެއއްގެ

ނޑުާ ހުށަހަޅަން.ާކުރުމުގެާހުއްދަާއ އިާއެާފަިއސ ާއެާމީހަކަށްާދޭންޖެހޭާކަމުގެާހެކިާއޮންނަާފަރ ތްތަކަށްާކަމަށްާއަުޅގަ

ާހެދުމަކީާ ާމ ރުކޮށް ާލ ރި ާޮގސް ާބެންކަށް ާވިޔަފ ީރގައި ާމ ކެޓްގެ ާމ ކެުޓާއުސޫލުން،ާއ ދެ،ާފްރީ  220އެހެންނަމަވެސް،ާއޯޕަން

ާގިަނާ ާބިދޭސީްނގެ ާއުޅޭ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާފެންނަނީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާއެކަމަުކ ާނޫން. ާެއއް މައްސަލަ

ާކަންކޮޅު ާއެކި ާމ ލޭގެ ާަގވ އިދ ިއާބަޔަކު ާކޮށްފައި ާމަސައްކަތް ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާކަންކޮޅުަތކުަގއި ާރ އްޖޭގެ ާއ އި ަތކުގަ

ާފައިސާ  ާބޭރު ާހުރި ާލިބެން ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާބޭންކުން ާދިޔައިމަ ާބެންކަށް ޚިލ ފަްަށް

ނޑުމެންނަށްާހުއްުޓވެާ ނޑުމެންނަކަށްާވިްއކަމުންާގެންދ ާތަން.ާމިކަމަކީާއަުޅގަ ންާޖެހޭނެާކަމެއް.ާމިކަންާނުހުއްޓުވިާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަށްާ ާބެހޭ ާބެންކ  ާމި ާޤ ނޫަނށް ާބޭންކުތަުކގެ ާެއއ ެއކީަގއި ާހަމަ ާދެން ާނުދެވޭނެ. ާކުރިައކަށް ާމަސައްކަތަަކއިގެން  225މި

ާމ އްދ  ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮތް. ާއެަބ ާެވސް ާެއއް ާމ އްދ  ާއެހެން ާއަދި ާޖެހޭ ފުރިހަމަވެގެްނާާއިތުރުކުރަން

ާއެއްާ ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާިވޔަސް ާކަމުގައި ާލިޔެފައިާނެތް ާބިލުގައި ާމި ާފުރިހަމަާގޮތުގައި ާއެންމެ ާމ އްދ ގެ ާމި ދ އިރުަގއި

ާބޭންކުްނާ ާނުކޮށް ނަޑއްތު ާކަ ާމަރުޙަލ ތަކެްއ ާކޯުޓގެ ާއެްއަޗކީ ާބ ްއވ  ާބޭންކުަގއި ާގޮުތގަިއ ާރަހުނުެގ ކަމަކީ،

ވޭާެއއްަޗކަށްާވ ންާއެބަޖެހެއޭ.ާދުނިޔޭގެާހުރިހ ާތަނެއްގައިާވެސްާއެކަންާކުރަނީާއެާއުސޫލުން.ާއިޢުލ ނުކޮށްގެންާިވއްކ ލެާ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާރަހުނުކޮށްފައި ާގެދޮރު. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރަނީ ާރަހުނު ާގޮސް ާބެންކަށް ާމިއަދު  230އަޅުަގނޑުމެން

ާހޯދުމަށްޓަކަ ާފައިސ  ާއެ ާބޭންކުން ާފައިސ ާނުދެއްކުމުން ާފަރ ތުންާބެންކަށް ާކުރި ާރަހުނު ާކުރަންާނިކުތީމަ އިާމަސަްއކަތް

ާއެހެންވެސްާ ާޤ ނޫނ އި ާބެހޭ ާބިމ  ާއޮެވގެން ާގަވ އިދެއް ާއިުތރު ާއަދި ާދޭތެރޭގައި ާވިްއކުމ  ާމުދ  ާކޮށްފައިވ  ާރަހުނު އެ

ާއެކަން ާލިިބދޭ.ާއެއީ ާއެބަ ާއުނދަގޫތަެކއް ާަކމުގެ ާއެ ާވެސް ާދޭ.ާކޯޓަށް ާއެބަ ާކޯޓަށް ާދަށުން ާމިާާޤ ނޫނުތަކެއްގެ ފުރަތަމަ

ޖެހެނީާއެާގެދޮރުާވިްއކ ލުމުެގާކުރީަގއިާމިލްކުވެިރކަންާސ ބިތުކުރަން.ާއެކަމަކުާޙަޤީޤަުތގަިއާމިލްކުވެރިާފަރ ތުންާހުރިހާ 

ާހުންނަނީ.ާބިމެއްާގޮތުގައިާ ާބިންާމޯގޭޖުކޮށްފައި ާހުންނަނީ.ާއަދި ާމޯގޭޖުކޮށްފައި ާގެދޮރު ާބޭންކުަގއި  235އޮތޯރިޓީާއެއްާދީގެން

ާމޯގޭ ާބޭންުކެގާއެތަން ާޙަޤީޤަތުގައި ާގެައކީ ާހުންނަ ާއަޅ ފައި ާލ ރީގައި ާދޭ ާބޭންކުން ާތަނުން ާއެ ާފަހުގައި ާކުރުމަށް ޖު

ާދައްކ ާ ާފައިސ  ާއުސޫލުން ނޑައެޅިަފިއވ  ާކަ ާމުދ  ާބޭންކުގެ ާއެ ާމުދަލެއް. ާބޭންކުގެ ާހަމަ ާއެއީ ާޖެހޭ. ާވ ން އެްއޗަކަށް

ާެއގްރިމެންޓުގަާ ާގޮތްތަކެއް ާހަދަންވީ ާއެއަށް ާމިއަދުާނުނިމެނީސް ާތެރޭގައި ާމަރުޙަލ ގެ ާޝަރުޢީ ާެއކަމަކު ާއޮވޭ. ާއެބަ އި

ރ އްޖޭަގއިާކަންާހިނގަމުންާަދނީާއެހެންާގޮތަކަށް.ާއެއީާބޭްނކުާބޭނުންވެގެންާއެާވިްއކ ލަންާބޭނުންވީާކަމުަގއިާވިޔަްސާ

 240ސިޓީާއެއް.ާދެންާއެންމެާާވިްއކޭނެާގޮތަކަށްާޯނވޭ.ާއެންެމާފަހުންާއ ޚިރުގައިާނިމެނީާބެންކަށްާލިބެނީާހަމައެކަނިާހުސް

ފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫނީާސުޕްރީމްާކޯޓުންާނެރެީނާއަމުރެއް.ާއެަތއްާަބއިވަުރާބަޔަކުާގެދޮރުާނެތިގެްނާބޭރަށްާ

ާހިނގަންޖެހޭނީ.ާ ާއެކަން ާނޫން ާުއސޫލަކުން ާއެ ާއެކަމަކު ާނެތޭ. ާވިއްކ ެލވޭކަށް ާތިތަން ާއިހަށް ާޖެހޭނެތީވެ ނިކުނަން

ާއި ާަވގުތުްނާބޭންކުތަކުން ާއެއްެޗއް ާކުރ  ާރަުހނު ާބޭންކުތަުކގައި ާދޫކުރެވޭނީ ާަފއިސ  ާވިޔަފ ރިއަށް ާއެީކގައި ޙްތިރ މ 

ާެއްއާ ާދ ންޖެހޭނީ.ާެއއީ ާހިފައިގެން ާއެްއެޗއް ާބެންކަށް ާެއކީަގއި ާެއއްބަސްވުމ އި ާޮއވެގެން.ާއެ ާބެްނކަށް ާބ ރު ވިްއކ ލުމުގެ
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ާއަނެއް ާދަންނަވ ަލންޖެހޭ.ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާރ އްޖޭަގއިާާވ ހަކަ ާމި ާއަޑުއަހަން ާޒަމ ނުްއސުރެ ނޑުމެން  245ވ ހަކަައކީ،ާއަުޅގަ

ާެއާ ާއެކަމަކު ާނީނދޭ. ާވެސް ާނަންބޯޑެއް ާބޮޑު ާމ  ާވ ހަކަ. ާހިނގ  ާބޭންކުތަކެއް ާނެތި ާއުސޫލުތަެކއް ާދޫކުރުމުގެ ފައިސ 

ާުހރޭ ާއެބަ ާވެސް ާނިސްބަތްވެފައި ާނަންމަްއޗަށް ާމީހުންގެ ާބައެއް ާފަިއސ  ާދޫކުރ  ާދޫކުރ ާބޭންކުތަކުން ާބޭންކުަތކުން ާއެ .

ާދެންނެވިާ ާގެންޭދ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާއެބަ ާލައިދެމުން ާކޯުޓތަކުން ާބަރ ބަރަށް ާއެީކގަިއާހަމަ ާއިންޓްރެސްޓ އި ާޭއގެ ފައިސ 

ނޑެއްަގއިތޯ؟ާ ާމިންގަ ާކޮން ާބަލަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާބެންެކއްގެ ާވ ތީވެ ާގޮސްފައި ާކުރެވެމުން ާކަންކަން އުސޫލުން

ާދޫކު ާނަގ ާފައިސ  ާއިންޓްރެސްޓް ާއަށް ާފައިސ  ާއެ ާދޫކޮށް ާފައިސ  ާބަހައްޓ ަފއި ާއެްއޗެއް ާގޮތުގައި ާރަހުނުގެ ާމީހ   250ރ 

ާބައެއްާ ާހުރި ާޖެހޭނެތޯ؟ާއެހެންވީމ ،ާލ ރި ާކުރަން ާަރޖިސްޓްރީ ާގޮތުަގއި ާބެންކެްއގެ ާބެންކެއްތޯ؟ާނުވަތަ ާފަރ ތަކީ ކޮންމެ

ާހިފަހައް ާމިލްކިއްޔ ތު ާމުޅި ާމީހުންގެ ާފަރ ތްތަކުން 100ާާޓ ފައި ާނަގ ފައި ާވެސ1000ާާްރުފިޔ  ާދީފައި ާޗެކު ރުފިޔ ގެ

ާރަޖިސްޓްީރާ ާބޭންކުތަެކއް ާކުިދކުދި ާދޫކުރ  ާފައިސ  ާބުނެގެން ާކަންކަުމގައި ާގޮސް ާހުރެގެން ާހ ލަތްތަކެއް ާޒަރޫރީ މީހުންގެ

ާއެނގޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެެހން ާމީހުންނަށް ާޒަމ ނުއްސުރެ ާގިނަ ާވަރަށް ާއުޅޭކަން ާރ އްޖޭަގއި ާވެްސާާނުވެ ާބޭންކުތަކަށް ހުރި

ާުކަޑވަރެްއެގާ ާރަނގަޅު. ާެއންމެ ާހިންގިޔަސް ާމީހަކު ާެއންމެ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާދޫކުރަން ާލައިސަންްސ ާބޭންކިންގ  255އެބަ

ނުޑާދަންނަވ ނީާއެާަތންތަނުންާވެސްާހަމަާބޭންކުާ އޮފީހެއްާހަދ ލ ފައިާއެާތަންަތނަށްާލައިސެންސްާދޫކޮށްފިްއޔ ާއަުޅގަ

ާދޫ ާފައިސ  ާމިާއުސޫލުން ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާނިންމ ލަމުން ނުޑ ާއަޅުގަ ާދ ންޖެހޭނޭ. ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާގޮތްތަެކއް ކުެރވޭެނ

ާކުރީގެާސަރުކ ރުްނާ ާލ ރިތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ާބެންކު ާކަމުގަިއވ  ާބޮޑުާބޭންކު ާއެންމެ ާހުރި ރ އްޖޭަގއި

ސ ތައްާހޯދ ާއެާފައިސ ަތއްާގެނެސްާޝަރީޢަތުންާގޮތަކަްށާބަޔަކުާމީހުންނަށްާދޫކޮށްފައިާވ ާކަމަށްާއެބަާބުނޭ.ާއެާަފއިާ

ާ ާިވޔަސް ާރަާނިންމައިގެން ާބަހައްޓަންާއެ ާގޮތަށް ާހަމަވ ނެ ާއެބަ ާފަިއސ ތައް ާއެ ާޮގތަކަށް ާދެވޭނެ ާލޯނު  260އްޔިތުންނަށް

ާނޫ ާއެއް ާމީހ  ާނެގި ާފައިސ  ާމިއަދު ާނުބެލެވޭ. ާކަމަްށ ާއެއްޗެއް ާދިން ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާދެން ާއޭަގިއާއެބަޖެހޭ. ން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާކޮްށފައިވ  ާެއކަން ާޯބޑުން ާބޭންކުގެ ާުނވަތަ ާސަރުކ ރުން ާދޫކުރުަމށްޓަކައި ާފައިސ  ކުށްވެިރވަނީ.

ާރ އްޖޭަގއިާ ާމި ާވިޔަސް ާފަިއސ  ާަރއްޔިތުްނގެ ާއިންޑިޔ  ާއަދި ާވިޔަސް ާފައިސ  ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ބޭނުންވަނީ

ާމެނޭޖަރު ާބޭންކުތަކުަގއި ާފައިސާ ބަހައްޓަިއގެން ާއެ ާމީހުން ާތިބޭ ާބޯޑުަތުކަގއި ާބޭންކުތަކުގެ ާނުވަތަ ާމީހުން ާތިބޭ ންނަށް

ާކުރެވޭެނާ ާދަޢުވ  ާކަމުަގއި ާއެ ާމީހުންނ  ާއެ ާދިޔަނުދީ، ާފިލައިގެން ާއެމީހުން ާނުހޯދ  ާަފިއސ  ާއެ ާފަހުގައި  265ދޫކުރުމަށް

ާސިޔ  ާދ ންޖެހޭ. ާަވދެގެން ާކަންކަން ާއެ ާޤ ނޫނަށް ާެބހޭ ާބޭންކ  ާއޮތުން. ާދޫކުރިޔަްސާގޮތްތަެކއް ާފައިސ  ާމީހުންނަށް ސީ

އަދިާއިޤުތިޞ ދީާމީހުންނަށްާފައިސ ާދޫކުރިާކަމުގައިާވިަޔސްާއެާފައިސ އެއްާއަނބުރ ާހޯދެންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާ

ާފަިއސ ތައްާ ާއެ ާވ ނަމަ، ާދޫކުެރވިަފއި ާފައިސ ތަެކއް ާފަރ ތްަތކަށް ާއެކި ާބޭންކުތަކުން ާރ އްޭޖެގ ާމި ާގޮތަށް ދެންނެވި

ާފަރ ތްތަކާ އަނބު ާތިބި ާހިންގަން ާބޭންކުަތްއ ާއެ ާގޮތަީކ ާއޮތް ާފުރަަތމަ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާކަންކަން ާއެ ާގޮތަކަށް ާހޯދޭނެ ރ 

ާަގވ އިދ އިާ ާބޭންކުތަކުން ާޤައުމުތަުކގައި ާކުރިއަރ ފަިއވ  ާދުނިޭޔގެ ާއެގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާއެޅުން. ާފިޔަަވޅު  270ދޭތެރޭގައި

ރަށްާބޮޑެތިާއަދަބުތަެކއްާދެޭވާފަރ ތްތަކެއް.ާބޭންކުަތކުަގއިާޖުމްލަާގޮެތއްަގއިާމިާޚިލ ފަށްާފައިސ ާދޫކުރ ާފަރ ްތތަކަކީާވަ
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ާަޤއުމެއްާ ާފަިއސ .ާކޮންމެ ާހަމަާރައްޔިތުްނގެ ާހުންނަނީ ާެވސް ާބޭންކެއްަގއި ާއެްއާނޫން.ާހުރިހ  ާލ ރި ާބޭންކުގެ ހުންނަނީ

ާފައި ާެއމީހުންގެ ާފައިސ . ާރައްޔިތުްނގެ ާތަންތަނުގެ ާއެ ާވިޔަސް ާބޭންކުތަކުންާކަމުގައި ާލުމަށްފަހުގައި ާބޭންކުތަކަށް ސ 

ާޭއގެތެެރއަށްާ ާޚަރަދު ާހިްނގުމުގެ ާބޭންކު ާލަިއގެން ާޗ ރުޖތަކެއް ާއެހެންވެސް ާނުވަތަ ާލަިއގެްނ ާއިންޓްރެސްޓު އެއަށް

ާބޭންކުތަ ާފަހަރު ާބައެއް ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއެކަމަކު ާއަކީ. ާވިޔަފ ިރ ާމި ާއެއް ާވިޔަފ ރި ާގެންދ  ާހިންގަމުން  275އްާނަގަިއގެން

ާސިސްޓަމެއްެގާ ާހިނގަމުންދ  ާުގޅިގެން ާބޭންކުަތކ  ާަސރުކ ރ އި ާެއއްަޗކަށް. ާބ ރުގަދަ ާެވސް ާސަުރކ ރަށްވުރެ ވެގެންދަނީ

ާޢަމަލުާ ާބިލަށް ާމި ާއައިސް ާވެގެން ާފުރިހަމަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ގޮތުަގއި

ާކަ ާހުރިހ  ާދެންނެވި ާމި ާފެށުމުން ާރ އްޖޭގެާކުރެވެން ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ނޭ. ާރަގަުޅވެގެން ާމަގުފަހިވެ މަކަށް

ބޭންކުތައްާވީހ ވެސްާފުޅ ާދ ިއރ އެްއގައިާަރއްޔިތުންނަށްާފަިއސ ާލިބޭނެާގޮތެއްާހަމަޖެހުން.ާއަދިާމިާރ އްޖޭާއަްށާއަލަްށާ

ާފަރ  ާފެންނަ ާއަށް ާއޮޯތރިޓީ ާމޯލްޑިވްްސާމަނިޓަރީ ާެވސް ާބޭންކުތައް ާހުރި ާޤ ބިލުާއަންނަން ާެއާކަމަށް  280ތްތަކަްށާފިޔަަވއި

ާހަމަޖެއްސުން.ާ ާއޮތޯރިޓީން ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާގޮތެއް ާދޫކުރެވޭެނ ާލައިސެންސް ާބޭންކިންގ ާރ އްޖޭގެ ފަރ ތްތަކަށް

ާކަމަށްާ ާނެތް ާއިތުބ ރު ާަގވަުރނަރުގެ ާއޮތޯރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާވެްސ ާފަހަރެއްަގއި ާފަހަތުގައި ާވ ހަަކއިގެ ާމި އަޅުަގނުޑގެ

ާމީހަުކާނެގުމު ާއެދޭ ާހިތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަކީ. ާމީ ާނޫން ާެއއް ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާހުރެގެން ާފިކުެރއް ގެ

ާައޅުަގނޑުާ ާއޮންނަކަން ާިސއްުރތަކެއް ާފޮރުވިަފއިވ  ާވެސް ާފަހަތުަގއި ާޭއގެ ާދޫކޮށްލ އިރުަގއި ާމީހ  ާނޭދޭ ާހިތް ބަހައްޓ ފައި

 285ާްއވިާފުރުޞަތަށް.ދަންނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސްާދެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާ ާނިސްބަތް ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާފައްޓަަވމުން ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާވިދ ުޅިވާކުރިން ކުރައްވ 

ާމަޖިލީހުެގާ ާއެކުަލވ ލުމުަގއި ާއެޖެންޑ  ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާމަޖުބޫރުވޭ. ާއެބަ ާދަންނަވަން ާެއްއޗެއް ާގޮތުން ާގުޅޭ  290ވ ހަކަފުޅަކ 

ާހިމަނ ފައިާ ާއެޖެންޑ ގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާމި ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުެގ ާވ ހަކަ. ާގެންުގޅޭ ާއުސޫލުތަެކްއ ާަވކި ރިޔ ސަތުން

ާ ާމި ާއޮންނަތ  ާބިލާ 5ާވަނީ ާއައި ާބަހުސަށް ާއިްބތިދ ޢީ ާއިްއޔެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާޞިއްޙަތ  ާއ ންމު ދުވަސް.

ާ ާބަރ ބަރު ާމިހ ރު ާއޮންނަތ  ާފެންނަން ާލިެޔކިޔުުމން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަންނ ނެކަން ާބިލު ާމި ާެވއްޖެ.5ާާޖެހިގެން ދުަވސް

ނޑުާގަބޫުލކުރަނީ.ާައޅުަގނުޑާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާތައްޔ ރުވެާ ވަަޑިއގެންާތިއްެބވިާކަމަށްާއަުޅގަ

ާޢަބުދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކެލ  ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު  295 މަޢުޞޫމަށް.هللا

ާ

ާމައުސޫމްާވ ަހކަދެއްެކވުން:هللاާދުކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބް
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ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއައީތީާާޝުކުރިއްޔ  ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާިމ ާބިލެއް ާބެހޭ ާއ  ބޭންކިންގ

ާކަމަކަށްާ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއިޤްތިޞ ދަށް ާަޤއުމުގެ ާގޮެތްއާވިޔަސް ާކޮންމެ ާބޭންކިންގާައކީ ާއުފ ކުރަން.ާެއއީ އަޅުަގނޑު

ާއަ ާއެްގޒެކްިޓވުްނނ އި ާއެިކއެކި ާޭބންކުގެ ާމަސަްއކަތްކުރ  ާދ އިރ ަގއި ާބޭންކިްނގ ާވ އިުރ، ާދެކެޭވާވެފައި ނޑުމެން  300ުޅގަ

ާދަތިތަކެއްާ ާނެތުމުން ާޤ ނޫނެއް ާރަނަގޅު ާހިންގުމަށް ާކުިރައރުވ  ާބޭންކުަތއް ާިވދ ޅުވަނީ، ާބޭފުޅުން ާއެ ވ ހަކަިއަގއި

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެބަހުރި ާބިލުގައި ާމި ާބަލައިލ ިއރު ާބިލަށް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާއ ދެ، ހުރިކަމަށް.

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާބަަލއިލ އިރުާީމގައިާމިާއޮންނަނ5ާާީެކއް.ާއެންމެާފުރަތަމަާާބިލުގެާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަންތައްތަ

ާއަބަދުެވްސާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެވެ. ނަޑއަޅަންވ ނެ ާކަ ާއިން ާއެމް.އެމް.ޭއ ނޑުތައް ާމިންގަ ާބަލ ނެ ާދިނުމަށް ލައިސަންސް

ާކަ ާަކހަލަ ާރައީސް،ާމި ާއެްއާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަ ާޖެހޭ ާފަހަރަށްާރ އްޖޭަގއި ާަބއެއް ނޑަނ ޅ  ާކަ ާޤ ނޫނަކުން  305ންތައްތައް

ާއެާ ާއޮތީމަ ާދޫކޮށްލ ފައި ާެއހެން ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާއެްއޗެހި ާކަހަލަ ނޑު ާމިންގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާހުންނ ތީ. ދޫކޮށްލ ފައި

ނޑުަތއްާތަފ ތުވުމުގެާސަބަބުންާލައިސަންސްާެއއްެޗހިާނުލިބިާއެތައްާދުވަހަކުާހުްނނަންާއެބަާޖެހޭ.ާރ  އްްެޖެާމިހާ މިންގަ

ބޮޑަށްާތަރައްީޤވެގެންާއަިއއިުރާއިޤްތިޞ ދުާެވސްާތަރައްީޤެވގެންާައއިްިރުާޚ އްޞަކޮށްާިމދިޔަާދޮޅުާއަހަެރއްހ ާދުވަހުެގާ

ާވ ނީާމިފަދަާ ނޑުމެންާއަންނ ނެާކަމަށްާުއއްމީދުކުރިާބޭންކުތަކަށްާއ ެދވޭނެާމަގުާތަނަވަސް ާއަުޅގަ ތެރޭގައިާރ އްޖެާއަށް

ާލައިސަންސް ާޤ ނޫނެއްަގިއާާޤ ނޫނަކުން ާނިމި ާގޮތެއް ާގޮުތން ާބެހޭ ާކަމ  ާަކނޑަެއޅި،ާއެ ާަރގަޅަށް ާޝަރުތުތައް  310ދިނުމުގެ

ާ ާއެނގިެގން. ާކޮަބއިކަްނ ާަޝރުތުތަކަކީ ާއެ ާބޭްނކުތަްަކަށް ާތަފްސީލުކޮްށ5ާާލިޔެވި ާވަރަށް ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހ މަކޮށްފައި.ާއެހެންނަމަވެ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާހުށަހަޅަންވ ނެ ާމަޢުލޫމ ތުގެާއެބައޮތް ާއެ ާހ މަކުރުމަކުން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ސް،ާއެ

ާއެަބާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމ އިރު ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާޮއެވގެންތޯ. ާމިންތަކެއް ާކޮން ާނެތް. މިންތަކެއް

ާ ާބިލުގެ ާދެން ާއެކަށައަޅަން. ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުތައް ާމިންގަ ާބަލ ނެ ާދިނުމުގަިއ ާލައިސަންސް މ އްދ ަގއިާާވަނ6ާަޖެހޭ

 315މަސްދުވަހުގެާތެރޭަގިއ3ާާއެބައޮތްާލައިސަންސްާދިނުމުެގާމުއްދަތުާލައިސަންސްާދޭނަންތޯ؟ާނުވަތަާނުދޭނަންތޯ؟ާނިންމ ާ

ާ ާނުލިބޭ ާލިބޭ ާލަިއަސންސް ާއެއް.ާއެއީ ާމ އްދ  ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާއެނގުނީމ3ާާައެންގުން.ާމިއީ ާތެރޭަގއި ާދުވަހުގެ މަސް

ާކުރިއެރުެމއްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭނެތޯާއެއީ ާލައިސަންސް ާވެސް ާއެނގިގެން ާއަޅުަގނޑަށް ާއެބަހުރި ާބަޔަކު ާއެަތއް ާއެއީ .

ނުލިބޭނެތޯާއެާމަރުޙަލ ގައިާަމސައްކަތްާކުރަމުންދ .ާދެންާމީގައިާބިުލަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާމ އްދ ާއެްއާ

ާ ާބިލުގެ ާެއއީ 5ާާއެބައޮތް. ާމ އްދ  ާއ ދެ، ާބ ބު. 15ާާވަަނ ާފެށިގެން ާޤ ނޫނެއްގ23ާާެން ާއޮންނަނީ، ާމި ާހަމައަށް އ އި

ާކުރަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާމިއީ ާަވދެފައި. ާތެރެއަށް ާމެނޭޖްމަންޓުގެ ާމައިކްޯރ ާބޭންކިންގެގ  320ދަށުން

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނީ. ާދޫކޮްށލަން ާބޭންކަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާގޮތް ާމެނޭޖުކުރ ނެ ާޭބންކުގެ ާނޫން. ާކަމެއް ހެޔޮވ ވަުރގެ

ނޑުމެންނަށ96/10ާާްނޫނެއްގެާދަށުންާކަންަތއްާުކރަންޏ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާޤ  ކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާއަުޅގަ

ާ ާގޮތުްނ ާއޮތް ާމި ާމިހ ރު ާމީގައި ާކުރެވިދ ނެ. ާކަންތައް ާއަދަދ5ާާުބޭނުން ާމެންބަރުންގެ ާބޯޑު ާއޮްތ ާއެބަ ާބ ުބގައި ވަނަ

ގެާތެރެއިންާޕ ޓުާޓައިމުކޮށްާމަސަްއކަތްކުރ ނީާޮކންާބައެއްތޯ،ާފުލްާޓައިުމކޮށްާިއާމެންބަރުންވެސްާަކނަޑއަޅ ފައި.ާޯބޑުގަާ
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ނަޑއަޅ ަފއި،ާމިީއާ ާކަ ާިކހިނެއްތޯ ާބަލަހަްއޓ ނީ ާޔައުމިްއޔ ތައް ނޑަައޅ ފައި،ާބޯުޑގެ ާކަ ާބަެއއްތޯ ާކޮން ާކުރ ނީ  325މަސައްކަތް

ާއިކޮނޮމީ ާކެޕިޓަލިްސޓު ާބޭނުްނވ  ާކުިރއަރުވަން ާވިޔަފ ރި ާހިންގ  ާކަންތަްއާކުރަންޖެހޭާާވިޔަފ ރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެއއްަގއި

ވަނަާބ ުބ5ާާގޮތެއްާނޫން.ާބޭންކުާހިންގުުމގެާބަިއާޖެހޭނީާބޭންކަށްާދޫޮކށްލަން.ާއެހެންވީމ ،ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާމިާ

ދޫކުރަންާާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިާބިލުންާހަމަާއެއްކޮށްާއުނިކޮށްލަން.ާދެންާވަކިންާމިާދެންނެވިާގޮތަށްާލައިސަންސް

އެާހުންނަންވ ާޝަރުތުތަކުގެާތެރޭގައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާެއބައިާގެނެވިދ ނެ.ާދެންާއަުޅަގނޑުމެންާބަލ އިރުާމިާބިލުގެާ

ާެއުކ27ާާ ާރައްކ ތެިރކަމ  ާހަރުދަނ ކޮށް ާބޭންކު ާދެންނެވިދ ނެ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފުރިހަމައޭ ާވަރަށް ާމ އްދ   330ވަނަ

ާކަ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާދެންާހިންގުމަށްޓަކައި ާއެަބއޮތް. ާލިޔެވިފައި ާތަފްސީލުކޮްށ ާވަރަށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ންތައްތަކެއް

ާ ާބިލުގެ ާދަްނނަވަންޖެހެނީ ާައޅުަގނޑު ާެއކ42ާާުއެއ އެްއކޮށް ާފަރުވ ތެިރކަމ  ާވަރަށް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާމ އްދ  ވަަނ

ާޚ އްޞަކޮ ާހ މަނުކުރުން. ާިސއްރު ާބޭންކިންގގެ ާެއއީ ާމ އްދ އެކޭ. ާކަހަލަާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަހަލަ ާމި ށް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާޤައުމެްއގައި ާއިނގޭ ާއަނެަކކު ާއެކަކު ާޙަސަަނށ  ާމުޙައްމަދަށ އި، ާއަޙުމަަދށ އި، ާޤައުމެްއގައި ކުޑަުކޑަ

ާ ާެއ ާދޭތެރޭަގއި. ާސިއްރުތަކ އި ާމި ާވިސްނަންޖެހޭ ާރަނަގޅު.42ާާވަރަށް ާވަރަށް ާޒ ތުަގއި ާޭއެގ ާމ އްދ   335ވަނަ

ނޑުެމންާކަންބޮޑުވ ންޖެހެނީާއެހެންނަމަވެސް،ާ ވަނަާމ އްދ ެގ44ާާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާމިާޮއތްާގޮތުން.44ާާއަުޅގަ

ާހ ލަތްތަްއާ ާދޫކޮށްލެވިދ ނެ ާިސްއރު ާިވޔަސް ާކަުމގައި ާހިފެހެއްޓި ާބޭންކުން ާސިއްރު ާމި ާއޮންނަނީ، ާމި ާަގއި )ށ(

ާގޮ ާބަޔ ންކޮށްފައި.ާއެ ާހ ލަތްތައް ާދަށުންާބަޔ ންކޮށްފައި،ާއިސްިތސްނ ވ ނެ ާގަވ އިެދއްގެ ާހެދޭ ާއޮންނަނީ ާމި ާމީގައި ތުން

ާިފޔަަވޅުތަކަށްޓަަކިއާ ާއެޅޭ ާނިޔަުތަގއި ާހެޔޮ ާެއވެ. ާހ މަުކރެވިދ ނެ ާސިއްރު ާިފޔަަވޅުތަކަށްޓަަކއި ާއެޅޭ ާނިޔަތުަގއި ހެޔޮ

ާ ާިބލުގެ ާމި ާއިސްތިސްނ ކޮށްފައި ާއޮންނަނީ ާމި ާހ މަކުރުން ާނުރ44ާަސިއްރު ާވަރަށް ާމިއީ ާއިން. ާމ އްދ   340އްކ ތެރިާވަނަ

ާވެްސާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީާޤ ނޫނެއްާވީމ ،ާމިާހެޔޮާނިޔަުތަގއި،ާހެޔޮާހިތުން،ާެއކަށީގެްނވ ާ މ އްދ ާއެއް.ާމިާމ އްދ 

ާެއއަްށާ ާބަސްަތއް ާކަހަލަ ާއަޅ ލެވޭ ާމިން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަނގަޅަށް ާފޮހެލ ފައި ާެއއްކޮށް ާހަމަ ާބަސްބަސް ާކަހަލަ މި

ާމި ާގެނައުަމީކާާލުމަށް.ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާނިންމައިގެން ާައަވހަށް ާވަރަށް ާގެންގޮސް ާްސޓޭޖަށް ާކޮމިޓީ ާއަޅުަގނޑުމެން ބިލު

ާކުރުމ ާ ާއިންވެސްޓްމަންޓު ާރ އްޖޭެގ ާއިންެވސްޓަރުން ާއިްނވެސްޓްމަންޓު، ާމިހ ރު ާރ އްޭޖގައި ާއެއީ ާކަމެއް. މުހިއްމު

ާގޮ ާހ ލަތު ާރ އްޭޖގެ ާހ ލަތަކަށް ާަކންބޮޑުވ  ާވަރަށް ާއޮތީ ާމި ާނޭނގުމުެގާދޭތެރޭގައި ާސިޔ ސަތުތައް ާސަރުކ ުރެގ  345ސްފައި.

ާހަުލވިކަމުން،ާއިންެވސްޓަރުންނަށްާ ާބަދަލުވ ެލއް ާދުވަހަށް ާއަެނއް ާުދވަހުން ާެއއް ާސިޔ ސަތުތައް ސަބަބުން،ާސަރުކ ުރގެ

ާއެހެން ާގެއްލިފައި. ާއިުތބ ރު ާގެއްލިފައި، ާކޮންފިޑެންސް ާވަނީ ާމި ާދޭތެރެ ާކުރުމ  ާއިްނވެސްުޓ ާވިޔަފ ރި ވީމ ،ާރ އްޖޭގެ

ާއެީއާ ާނަމަ ާވަނީ ާއެކުލަވ ެލިވއްޖެކަމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާއ  ާބޭންކިންގ ާުކޑަމިނުން ާވަގުތެްއގައި މިފަދަ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާމުސްތަޤުބަލެއްަގއި ާއެހެންވީމަ،ާވަރަްށާއަވަސް ާކުރިއެރުމަކަށްވ ނެ. ާލިބޭނެ ާއަށް ވިޔަފ ރި

 350ާކަމަށްާއުއްމީދުކުރަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޤ ނޫނެއްގެާސިފަާޖެހިގެންދ ނެ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާކޮމ9:30ާާިފުރުޞަތު ާތިން ާފެށޭނެ ާަގއި ާދަންނަވ ލ ަނން. ާވ ހަކަ ާމ ލިްއޔަތ9:30ާާުޓީއެްއގެ ގައި

ާކޮޓަރީަގއި.1ާާކޮމިޓީ،ާ ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ،9:30ާާނަންބަރު ާބަލ  ާމިންވަރު ާއަދ ުކރ  ާމަސްއޫިލއްޔަތު ާސަުރކ ރުގެ  2ާ355ގައި

ާ ާހަމަ ާކޮޓަރީގަިއ. ާކޮމިޓީ 9:30ާާނަންބަރު ާކޮމިޓީ، ާއިޤުތިޞ ީދ ާކޮޓަރީަގއ3ާިަގއި ާކޮމިީޓ ާ…ނަންބަރު ާމި ތިންާ.

ާއަރުވަނީާ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާޔަޤީންކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާފެށިދ ނެ ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާކޯރަމްާއޮތްާގޮތުންާތިންާބޭފުޅަކަްށާ

ާއޮ ާފުރުޞަުތ ާގޮަތކަށްާނުކުމެވަަޑއިގަތުުމގެ ާހަމަވ ނެ ާކޯރަމް ާފަރ ތުްނ ާޕ ޓީތަުކގެ ާއެހެންވީމ ، ާވަނީ. ާކަމަށް ތް

ާގޮތަކަށް.ާ ާހިނގަމުންދ ނެ ާވެްސ ާމަސަްއކަތްތަްއ ާކޮމިީޓގެ ާއެދެން. ާހަމަޖައްަސަވއިދެްއވުން  360އިންތިޒ މުތައް

ާދ އިރ  ާވިލިމ ފަންނު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާމެންބަރުާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާާ

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާބޭްނކިންގާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިމވ  ާކުރިމަީތގައި ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާމިއަުދގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  365ޝުކުރިއްޔ 

ބެހޭާބިލަށްާވ ހަކަދަްއކަންާފެއްޓުމުގެާކުރިންާައޅުަގނުޑެގާހަމަާއަމިއްލަާޝުޢޫެރއްާަމނިކުފ ނަށްޓަކައިާދަންނަވަން.ާާއ 

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާމަޖިލިސްާގެންދަވ ާގޮތުންާބަެއއްާފަރ ތްތަކުންާމަނިކުފ ނުގެާިއސްތަށިފުޅުގައިާއެިކާގޮްތގޮތަްށާ

ވެާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ މަާކުރަން.ާމަނިކުފ ނުާގެންދަވަނީާއެޖެްނޑ ާއ އިާއަދިާމިާމަޖިލިސްާއެކިކަހަލަާއިލްޒ މުާައޅުވ ތީާ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަަވން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގަިއ ާގޮތައް ާޢަމަލުކުރެވިފަިއވ  ާކުރިްނވެްސ ާމީެގ ހިންގަވަން

 370ށުންާކަމަށްާއަޅުަގނުޑާއަބަދުވެސްާދަންނަވަމުންާމިާޤައުމަށްާމިއަދުާމިާދިމ ވެފައިވ ާއެިކއެކިާގިލަންވެރިާކަންަތކުގެާފެ

ާއެހެން.ާ ާފެށިގެންދަނީ ާވެސް ާކަމެއް ާކޮންމެ ާނ ޤ ބިލުކަން. ާސަރުކ ުރގެ ާހޮވިފައިވ  ާޤައުމަށް ާމި ާމިއަދުގެ ގެންދަނީ

ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއިޤުތިޞ ދަްށ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގޮތުްނ ާއުސޫލެްއގެ ާބިލަކީ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމި ރަނގަޅުާާނަމަވެސް،

ާނުލިބުނުާ ާފުރުޞަތު ާޖުމްލަކޮށް ާކިޔ ލުމަށް ާބިލު ާދަންނަވަންޖެހޭ.ާމުޅި ާކަމުގައި ާރަނގަުޅާބިލެއް ާގެންނ ނެ ބަދަލުތަކެއް

ާމެންބަރުާ ާވަަޑިއގަންނަވ  ާނިސްބަްތވެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރު ާދެއްވަމުން ާހުށަހަޅުއްވައި ާބިލު ނަމަވެސް

 375ތްތެިރާމެންބަރުާޙަމްޒ ާއެާވިދ ޅުވެާދެއްވިާބަެއއްާކަންތައްަތއްާހ ސިލުވެގެންާމީަގއިާހިނަގއްޖެާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަ

ނުޑާ ާނެތް.ާނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާަޝއްެކއް ނޑު ާއަުޅގަ ާމެދު ާލިބޭނެކަމ  ާމުސްތަޤުބަލެއް ާަފހި ާރ އްޖެއަށް ކަމުގަިއާވ ނަމަ

ާޑ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާފައްޓ ނީ ާހަމަ ާބަެއްއާهللاާރ.ޢަބްދުވެސް ާއަލިއަުޅވ ލެްއވި ާއެ ާދެންމެ މަޢުޞޫމު

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާކޮމިޓީ ާއަލުން ާއަދި ާމ އްދ ތަކަށް ާއެ ާބިލު ާއެ ާކުރަމުން، ާތ އީދު ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ޕޮއިންޓުތަކަށް
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ާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއާ ާދަްނނަވަމުން. ާކަމުގައި ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް 5ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެ ާބ ބަށް ވިދ ުޅެވާވަނަ

ާ ާކަމުގަިއ5ާާދެއްިވ، ާިވސްނަންޖެހޭ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަަކށް ާދެްއވި ާވިދ ޅުެވ ާއެ ާމެދު ާބ ބ   380ވަަނ

ވަނަާބ ބުަގއިާ"އިސްލ މިްކ3ާާދަންނަވަން.ާއަދިާމީެގއިތުރުްނާމިފަދަާމިާބިލުގައިާޚ ްއޞަޮގތެއްަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާދަށުގަ ާސުރުޚީގެ ާމި ާއުފަލުަގިއާބޭންކިންގ" ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެީއ ާއެކު ާއޮތުމ  ާޚ ްއޞަކޮށް ާބ ބު ާތިންވަނަ އި

ާބިލުގެާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާބޭންކު ާމި ާޖުމްލަ ާމުޅި ާވިިދގެްނ ާއެއ  ާދަންނަވަން. ާކަމުގައި ާކަމެއް ފ ހަގަކުރަންޖެހޭ

ާލައި ާިވޔަފ ރިކުރުމަށް ާބޭންކިްނގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިމވ  ާދަންނަވ ފައި ާިދވެހިރ އްޖޭަގއިާތަޢ ރުފުގައި ާދޫކުރުމ އި، ސަންސް

 385ހިންގ ާބޭންކުތަކުގެާކަންަތއްަތއްާއިންތިޒ މުާކުރުމ ިއ،ާހަރުދަނ ާއަދިާރައްކ ތެރިާގޮެތއްަގިއާބޭންކުތައްާހިންގުމަށްޓަކަިއާ

ާކޮންޒަރވޭޓަރުންނ އިާ ާބެލުމ އި، ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ާބޭންކުަތްއ ނޑަެއޅުމ އި، ާކަ ާއުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ާކަންކަންާ ާވެސް ާނޫން ާމި ާގުޅޭ ާބޭންކުތަކ އި ާުކރުމ އި، ާއިފްލ ސް ާބޭންކުތައް ާކުރުމ އި، ާޢައްޔަން ރިސީވަރުން

ނޑުމެންާވިސްނ ލަންާ ނަޑއެޅުމަށްާހަދ ފަިއވ ާޤ ޫނނެއްާކަމަށްާބިލެްއާކަމަށްާމިާވިދ ޅުވެެދްއވ ފައިާއޮތްއިުރަގިއާއަުޅގަ ކަ

ާދަާ ާވ ހަކަ ާމައްޗަށް ާމަފްހޫމުގެ ާމި ާބިލުގެާއެބަޖެހޭ ާމި ާނޫން ާމި ާއަދި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް އްަކވަމުން

ާކުރީެގާ ާއެބަދޭ ާއިވިގެން ާތަޅުމުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާތަފ ތު ާނަމަވެސް ާނޫން  390މަރުޙަލ ގައި

ާހިސ ބަ ާކޮން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ަހކަ. ާލޯނުތަކެްއގެ ާނަގ ފަިއވ  ާބޭންކުަތކުން ާހުއްޓ ލ ނީ.ާސަރުކ ރުގެ ާމިކަން ކުންތޯ

ާޮއންނަާކަމެއް.ާކޮލެޓްރަލްާެއއްާ ބޭންކުންާވިޔަފ ިރކުރުމ އި،ާޯލނުާނެގުމ އި،ާރަހުނުާކުރުމަީކާޒަމ ނުއްސުެރާދުނިޔޭަގއި

ނުވަތަާބަހައްޓ ނެާމުދަލެއްާބެހެއްޓުމަށްފަހުގައިާބޭންކުންާހުއްދަާކުރ ާމިނެއްގެާމަތިންާނަގ ާލޯނަކީާެއއްގޮަތކަށްާވެްސާ

ާގޮތުންާގޯ ާސިޔ ސީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާަދއްކަން ާބަޔަކަށް ާކަމަށް ާގޯެހއް ާއެއީ ާއަދި ާނޫން. ހެއް

ާ ާހުްސވުމުން ާވ ހަކަތައް ާއެހެން ާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ާއެއްޗެހިތަެކއް ާއެހެން ާނުވަތަ ާނެތިެގން ާެއއްެޗއް ާއިތުރު  30ާ395ކިޔ ނެ

ނޑު ނޑިގަ ަގއިާހިފައިގެންާދުވުންާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާގަޫބލުކުރަމޭ،ާދެކެމޭާއެާގޮތަށްާއަހަރ އި،ާއިޤުތިޞ ދޭާމިާކިޔ ާދަ

ާބޭންކުތަކުންާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާސ ުފކޮްށ ާވަރަށް ާއޮްތ ާއެބަ ާފެންނަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދ ކަން. ާކުރިއަށް ާމައްސަލަ އެ

ާގެދޮރުާނު ާވަނީާއެާބޭފުޅުްނގެާގޯތި ވަތަާއެނޫްނވެސްާޕްރޮޕަރޓީތައްާމޯގޭުޖާލޯނުާނަންގަވ ފަިއވ ާބޭފުޅުންާނަންގަވ ފައި

ާވިއްކަވ ލަްއވ ފަިއާ ާމުދ  ާހުރި ާބަހައްޓ ފައި ާއަށް ާެއާކޮލެޓްރަލް ާވ ނަމަ ާކަުމގައި ާއުޅޭ ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި.ާމައްސަަލއެއް

 400ޅުންާނުވަތަާލޯނުާއަނބުރ ާގެންދެވީމަާނިމުނީާސަރުކ ރަށް.ާތަފ ތުާއެކިެއކިާމަރުޙަލ ތަކުގައިާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާތަ

ާސަުރކ ރު،ާ ާލޯނު،ާކުރީގެ ާލޯނު ާއަބަދުެވސް ާބޭނުންކުރައްަވިއގެން ާޗެނަލް ާމީިޑޔ  ާވެސް ާނޫން ާވ ހަަކ30ާާއެ އަހަރުގެ

ާއޭ.ާ ާކޮށްދެވޭނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާުނވޭ ާހިއެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާސަރުކ ރަށް ާއ  ދެއްކުމަކުން

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާދިޔަާހަމަާކިހިލީގައިާބޮޑެތިާފައިލްތަކެއްާޖަހަިއގެންާބޭރުާފެށިގެންދިޔަާއ ާސަރުކ ރ ާއެުކާއަ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާގޮްތާ ޤައުމުތަކުންާމީހުންާގެނެވިާކުރެވުނުާއެމް.އޯ.ޔޫތަެކއް.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެއަށްާކިޔަމުންިދޔަާއަުޅގަ

ާވ ނުވ  ާދަނީ. ާމި ާސޮއިކުރެވެމުންނޭ ާއެމް.އޯ.ޔޫަތކެްއގަިއ ާތަފ ތުާާނޭނގޭ ާއޭ. ާނޭނގެ  405އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް
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ާރައީސްާ ާއ  ާރ އްޖޭގެ ާއޮންނ ނެ ާފެންނަން ާހިސްޓްރީގައި ާރެކޯޑެްޑ ާއަދި ާދައްކ ފައި. ާވ ނެ ނޑު ާއަުޅގަ މަރުޙަލ ތަކުގައި

ލުވ އިުރާއަޅުަގނޑުމެްނގެާކުރިމަތީަގއިާވަޢުދުވެާަވޑަިއގަންނަވ ަފއިވ ެނާތިމަންާމަނިކުފ ނުާދިވެހިރ އްޖޭގެާވެރިކަމ އިާަހވ 

ާ ާނަމަވެސް ާނެތް ާލ ރިއެއް ާލޯ ާމ ލިއްޔ ަގއި 15ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ 20ާާދުވަހ އި ާދޭތެރޭގައި މިލިޔަނުނ300ާާްދުވަހ 

ާތަނުގައިާ ާމި ާދެންމެއަކު ާނޭނގެ. ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާެވސް ާގޮތެއް ާވީ ާއެއަށް ާގެންނަވ ނަމޭ. ާފައިސ  ފެއްޓިގެން

ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންޭވރު ާދެއްެކވި ާމިދާ ާވ ހަކަފުޅު ާކުރިއަށް ާފެށިގެން ާިއއްެޔިއން ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރު  410ޢިއްޒަތްތެރި

މިލިައންާޑޮލަރުާލިބިއްޖެއޭ.ާއަދިާިމއީވެސްާތެެދއްާކަމެއްާޮދގެްއ300ާާޑޯނަރޒްާކޮންފަރެންސްާއިންާތިމަންނ މެންނަށްާ

ނޑުމެނަށްާއެނެގނީކީާއެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާފައިސ ތައްާލި ބެންާތައްޔ ރުވ އިރުާޚ އްަޞގޮތެްއގަިއާކަމެއްާއަުޅގަ

ާބޭންކިންގާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަށުން ާޤ ނޫނެްއގެ ާއިން ާތަްއޔ ރުކުެރވިފައި ާފެންވަރަކަށް ާރަނގަޅު ާމިކަހަލަ ާމުހިއްމު ވަރަށް

ނޑުާހަމަާތ އީދޭ.ާއެާސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާހަމަާފުރަތަމައިނުންާވެ ސްާނިޒ މުާހަރުދަނ ވެފައިާއިންނަން.ާއެާއަޅުގަ

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާދެން، ާކަންަތްއ. ާެއ ާދިަޔއީ ާެވގެން ާސަބަަބަކށް ާެއއް ާކުރ  ާތ އީދު ާއަްށ ާއިންތިހ  ާބިލަށް ާމި  415ހަމަ

ާަބއިވަުރާ ާދިޔަ ާއިިވގެން ާައޅުަގނޑުެމނަށް ާދިޔަތަނ  ާފެށިގެން ާސަރުކ ުރ ާމި ާހަމަ ާއޭރުގައި ާދަނީ ާމި ާލިބެމުން ޚަބަރު

ާމީ ާވ ހަކަ. ާއަންނަ ާރ އްޖެ ާމިތަނުންާބެންކުތަކެއް ާއެތަން ާއަލަްސކ އިންނ އި ާއެމެރިކ އިންނ  ާރަޝިއ ިއންނ އި ގެތެރެއިން

ާހިފަހައްޓައިގެްނާ ާނުދީ ާހުްއދަތައް ާާއެ ާއަދި ާދިޔަ. ާިއވިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަ ާއަންނަންޖެހޭ ާމިތަނަށް މީހުން

ާސަރުކ ރަ ާއަދި ާކަމަށ އި ާއެމް.އެމް.ޭއއިން ާބޭންކު ާމަރުަކޒީ ާރ އްޖޭގެ ާވ ހަަކާއުޅެނީ ާކުރަްއވ  ާދަތިތަކެއް ާކަމުގަިއ ާމި ށް

ާެއއްވެްސާ ާކަމުދ  ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަްށ ާއަުޅގަ ާމިހ ތަނަކަށް ާއަދި ާދިޔަ. ާައުޑއިިވގެން ާައޅުަގނޑުމެނަށް  420ވެސް

ާކޮްނކޮންާ ާމިއީ ާކަމެއް. ާކުރި ާހިްއސ  ާރައްޔިތުންނ  ާެވސް ާސަރުކ ރުން ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބެހޭ ާިމއ  ނޑަކުން މިންގަ

ާނުލިބިގެންާާބޭންކުތަކެއްތޯ ާހަމަ ާތައްަގނޑު ާއޮތީ. ާތޯ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކޮންކޮްނ ާއުޅެނީ، ާމި ާައންނަން ކޮންތ ކުންތޯ

ާވަިއގެާ ާވެސް ާެއއީ ާނަަމވެސް ާދިޔައީ. ާލިބިގެން ާަޚބަރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާނުލިބިގެން ާހުއްދަ ނުވަތަ

ާހިނގައިދޭނެ ާެވގެން ާހުވަފެނަކަށް ާނަނ  ާހަމަ ާެވގެން ާނުދަްއކަވ ެނާވ ހަކަތަަކކަށް ާވ ހަކަ ާއެފަދަ ާދެން ާހިތ މަކުރަން. ތީ

ނޑުާއުއްމީދުާުކރަން.ާއެއީާމިފަދަާރަނގަޅުާުއސޫލަކުންާމިފަދަާބިލުތައްާކަންތައްތަްއވެާނިމިގެންާދިަޔއިމަާ  425ކަމަށްާއަުޅގަ

ާއޮޕް ާރ އްޭޖަގއި ާބޭންކެއް ާގޮތަކަށްތޯ ާކޮން ާދޫކުރަނީ. ާހުއްދަ ާބޭންުކތަކަށް ާކޮްނގޮތަކަށްތޯ ާކޮންާއެނގޭނެ ާކުެރވެނީ. ރޭޓު

ާދ ނީ.ާ ާއުފުިލގެން ާޒިންމ  ާކަންތައްަތކުަގިއ ާކަހަލަ ާމި ާމެދުަގިއ ާދޭތެރޭ ާަރއްޔިތުންނ  ާސަުރކ ރ އި އުސޫލަކުންތޯ

ާދިރ ގުާއަދިާފެންާކުންފުނިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚަބަރުާލިިބގެންާއެބަާޭދ،ާހަމަާދިވެހިރ ްއޖޭގެާކުންފުންޏެއްާކަުމގަިއވ 

ާ ާބީދައިން ާބޮޑެތިާވިްއކ ލި ާކަހަލަ ާމި ާކަމަށް. ާވިްއކ ލ  ާބޭންަކކަށް ާއެމެރިކ ގެ ާވެސް ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކު ރ އްޖޭގެ

ާހުށަހެޅުއްވީާސަރުކ ރުންާ ާބިލުތަކަށް،ާބިލު ާމިފަދަ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދިޔައިމަ ާޚަބަރުތަްއާއިިވގެން ާކަހަލަ ާވ   430އުނދަގޫ

ާނެ ާނިޔަތެއް ާކަންތައްތަކުަގއި ާމިފަދަ ާވ ތީވެ ާދެން،ާކަމުގައި ާއެބަޖެހޭ. ާަގބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް ތް

ާެއާ ާދިޔަ. ާފެނިގެން ާއެއް ާމ ްއދ  ާއެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލުން ާމި ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާއަޅުަގނަޑށް
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ާ ާއަކީ ާމ އްދ  ާހަރަކ ތްތަކަށ38ާްމުހިއްމު ާޓެރަިރސްޓު ާކޮރަޕްޝަނ އި ާލޯންޑްިރންނ  ާމަނީ ާމ އްދ . ފައިސ ާާވަނަ

ާގަބޫލުކުރަން.ާެއީއާ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމުަގއި ާއެއް ާމ އްދ  ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާފިޔަވަޅުަތއް،ާމިއީ ާގުޅޭ ާހުއްޓުވުމ  ހޯދައިދިނުން

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާބިލު ާމި ާކުަރއްވ ، ާމަޢ ފު ާދައްަކވަމުން، ާވ ހަކަުފޅު ާވެސް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ  435ހުޅުހެންވޭރު

ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާަވުގާބިލެތްދޫ ާގޮތެްއގައި ާޚ އްޞަ ާމީަގއި ާވިދ ޅުވި ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާޙަމްޒ  ާމެންބަރު ޒަތްތެިރ

ފައިސ ާމަނީާލޯންޑްރިންނަށްާމިހެންާފުރުޞަތުތަކެއްާލިބިގެންާހިނގައިދ ނެތީާއެާކަންތަކ ާކޮންބޮޑުވެާވަަޑިއގަންނަވ ތީާ

ާިވސްނ ލު ާިވސްނ ލި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ކަން. ާހިމަނުްއވ ފައި ާޤައުމުތަުކަގިއާއެބައި ާކުދި ާފަދަ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ މުގައި

ާއެީއާ ާއެބައޮތް. ާބިރު ާވަދެދ ނެކަމުގެ ާހަމަ ާފަރ ތްތައް ާޖަހ  ާފަިއސ  ާވަގު ާއަދި ާބ ރުތަކ އި ާބޮޑެތި ާތެެރއަށް ބޭންކުތަކުގެ

ާއެ ާހަމަ ާދިޔައިރު ާފެނިެގން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތެރެއިްނ ާސިސްޓަމުތަުކގެ ާބޭންކިންގ ާމިހ ތަނަށް  440ފަދަާދުނިޔޭގެ

ާއަދިާ ާބޭންކްތަކ އި ާހުރި ާތަންތަނުަގއި ާކަހަލަ ާބަރމިއުޑ  ާމިސ ލަކަްށ ާއެބަހުރި ާބޭންކްތައް ާހުރި ާކުެރވިފައި ކަންތައްތަްއ

އެންޓޫުގއ ާފަދަާތަންތަނުަގއިާހުރިާބޭންކުތަކުގެާތެެރއަށްާެއމެރިކ ގެާމަނީާލޯންޑްރިްނގެާަފއިސ ތަްއާވަެދގެންާދިޔަާގޮތްާ

ާހަމަ ާޤައުމެްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޖަޒީރ  ާކުޑަ ާކަހަލަ ާރ އްޖެ ާއެހެންވީމ ، ާފެނިވަަޑއިގަްނނަވ ނެ. ދިރ ސ ކޮށްލެވުމުން

ާފައިސ ާ ާތަންތަނުެގ ާއެފަދަ ާޖަމ ވެ ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ާއަދި ާޖަމ ވެ ާއައިސް ާޓުއަރިސްޓުން ާއެކު ާފަސޭހަކަމ  ހަމަ

 445އުސޫލަކުންާކަންާހިނގ ާޤައުމެއްާކަުމގައިާެވއްޖިއްޔ ާާރައްކ ތެރިާކުރ ާަޤއުމަކަށްާެވއްޖެާކަމުަގއިާވ ނަމަާުނވަތަާއެފަދަ

ާޞުލްޙަާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެގއްިލ ާމައިދ ުނގައި ާަބއިނަލްއަޤުވ މީ ާއިތުބ ރު ާއޮތް ާެމދު ާޤައުމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަޅުގަާ ާކުރިްނވެސް ާަކމެއް. ާހުރި ާބިރު ާެއއީ ާކަން ާހިނގައިދ ނެ ާެގއްލިގެްނ ާުއޫސލުތައް ާެރވިތި ނުޑާމަސަލަސްކަމ އި

އިޝ ރ ތްކޮށްފީމުާމީގެާއިސްލ މިކުާބޭންކުތަކަށްާފުރުޞަތުާދެވިގެންާދިޔަާުނވަތަާއެާުއޫސލުތަކަށްާރ އްޖޭގެާބޭންކުަތއްާ

ާއުފ ކުރަންޖެހޭާ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއެއީ ާކަމީ ާއޮތް ާދ ނެާއުސޫލުން ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތް ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާނުލައި އިންޓަރެސްޓ 

ނޑުމެންާޤައުމުގަާ ނޑުމެނަށްާފެނިގެންާދިޔަާހ ލަތުގައިާރ އްޖޭގެާޑިޮޕސިޓަރުންާބަހައްޓ ފައިާހުރިާކަމެކޭ.ާއަުޅގަ  450އިާއަުޅގަ

ާވީާ ާއަށް ާފައިސ  ާބޭންކުގެ ާދިަޔ ާހުޅުިވގެން ާނަމުގައި ާއިންޓަނޭަޝނަލް ާކޮމ ސް ާއެންޑު ާކްެރޑިުޓ ާއޮފް ާބޭންކު ފައިސ 

ާ ާަބއެއް ާަފއިސ  ާެވސް ާއަދަށް ާއަދި ާފަރ ތްތަކަްށާވެސް ާއަިދާއެފަދަ ާއެއް.ާގޮތް ާހިތ މަ ާއެއީ ާވ ތީ ފަރ ތްތަކަްށާނުލިބި

ާޔަގީންކަްނާ ާފަރ ތްތަކަށް ާުކރ  ާަރއްކ  ާފައިސ  ާއަދި ާކުެރއްވި ާއިޞްލ ޙު ާކަންތައްތަެކއް ާފަދަ ާއެ ާބިލުތަކުން މިފަދަ

ާދަށުންާ ާއުސޫލެއްގެ ާހަރުދަނ  ާއ އި ާފައިސ  ާހިންގ ނެ ާބެންކުތަްއ ާވެސް ާބެންކުތަކަށް ާއެ ާއަދި ާދިއުމ އި ލިބިގެން

ނުޑާހިނ ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާމަފްހޫމެއް ާރަނގަޅު ާދ ނެ ާލިބިގެން ާބިލުން ާމި ާގޮުތގައި ާައޅުަގނުޑާގަބޫލުކުރ  ާއެއީ  455ގ ނެކަން

ނޑުާވެސްާމިާބިލުާބަލައިގަންނަންާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެއްބަސްވަން.ާެއއީާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާއ ދެާޖުމުލަގޮތެއްަގއިާއަުޅގަ

ާނޭ ާގޮތް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެންނެވި ާރ އްޭޖގެާމި ާސަރުކ ރުން ާއ  ާހުރުމ ިއ، ާކަންތައްަތކެއް ާަބިއވަރު ާވަރަށް ނގޭ

ާަރއްޔިތުންނަްށާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާގޮަތކުން ާމިފަދަ ާހިނދު،ާއަދި ާދ  ާިވއްކަމުން ާތަކެތި ާސަމ ނ އި ާމުދަލ  ާހަރު އެިކއެކި

ާދ އި ާދައްކަވަމުން ާހުވަެފން ާއަންނ ނެކަމުގެ ާފައިސ  ާބޭރުން ާއެިކގޮތަކަށް ާމިާއެިކއިރު ާތަނަކ އި ާލ ނެ ާފައިސ ތައް ާމި ރު
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 460ފައިސ ތައްާއޮތޯރިޓީާކުެރިވގެންާދ ނެާރަނގަޅުާގޮތްތަކެއްާމިާބޭންކުގެާއުސޫލުތަކުންނ އިާައދިާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުނަށްާ

ނޑުމެންނަށްާއެނގިާހ މަވެާދެާފުށްާފެންނަާގޮތަށްާވެގެންާދިއުމަކީާ ާގެނެވެމުންދ ާއިޞްލ ޙުތަުކގެާތެރެއިންާވެސްާއަުޅގަ

ނުޑގެާތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާުއއްމީދުާކުރ ނެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާބިރުާގަނޭާމިާޤައުމުގައިާސިޔ ސީާމިާކޯޅުންގަ

ާކަންތައްތަެކްއާ ާނުބައި ާހިނގަިއދ ނެ ާއިތުުރެވގެން ާއިން ާދިވެހިރ އްޭޖ ާހަލ ކުކޮށްލ  ާނިޒ މު ާަފއިސ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނޑުމެންނަށްާިއވެމުންާދ ތީވެ.ާމީގެތެޭރަގއިާަވގަށްާޖެހޭާފައިސ ،ާިސޔ ީއާާއައިސްފ ނެާކަުމގެާތަފ ތުާވ ަހކަތަކެއް އަުޅގަ

ާއެީއާ ާއޭރިޔ ތަކުން. ާތަފ ތު ާއެއް. ާވ ހަކަ ާއަންނަ ާއަުޑިއވެމުން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަައކީ ާބޭނުންކުރުމުގެ  465ބޭނުންތަކަށް

ާދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެން ާކަމެއް. ާހުރި ާބިރު ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާއޮފްާއަޅުަގނޑު ާބޭންކު ާރ އްޖޭގެ ާޖެހެނީ ންނަވ ލަން

ާ ާގަދަ ާރ އްޭޖގެ ާގެނެސްދިނީމާ 30ާމޯލްޑިވްސް ާހަމައަށް ާައޅުަގނޑުމެްނނ  ާއުފައްދަވ ަފއި، ާމަސަްއކަތުން އަހަރުގެ

ާވިދ ޅުވިާ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހަމަ ާތަނުގައި ާމި ާދިޔައީ ާމި ާފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޖެނެރަލްާފަދަ ާއޮިޑޓަރ ާރ އްޖޭގެ ާބޭރުކޮށްިލ ާަނގ  ާވޯޓެއް ާނެތްކަމުގެ ާއިތުބ ރު ާމިތަނުން ާއިްއޔެ ާއަޅުަގނޑުމެން އިން

ާއުފުލަންޖެހޭނީ.ާ ާޒިންމ  ާބޮޑު ާއެންމެ ާހަލ ކުކޮށްލުމުގެ ާމޯލްޑިްވސް ާއޮފް ާބޭންކު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާނަޢީމޭ،  470މ ކުން

ާގުިޅގެން ާެތރެއ  ާއިންތިޚ ބުގެ ާރިޔ ސީ ާތ ކުންތ ކުާާއެއީ ާމެދުަގއި ނޑ  ާއޮނިގަ ާހަރުދަނ  ާމުޅި ާމޯލްޑިވްްސގެ ާއޮފް ބޭންކު

ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާ ާމިއަދު ާުހދު ާއަދި ާެގއްުލވ ލ  ާއިތުބ ރު ާރަްއޔިތުންނަށް ާިލޔެ ާރިޕޯޓުގައި ާވ ހަކަތަެކއް ާއެތަކެއް ނުޖެހޭ

ާކެ ާރިޔ ސީ ާމީޑިޔ ގައި ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާިއސްކޮށް ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާގެންދިޔަާމިއޮތް ާބުނަމުން ާތެރޭގައި ންޕޭނުގެ

ބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއޮތީާދަރ ާވިކިފައޭ.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާމ ާކުރިންާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ާބޭންކުާއޮފްާމޯލްިޑވްްސާ

ާރައްޔިތުންެގާ ާމިވެނިހެންނޭ. ާގެންދަނީ ާކުރަމުން ާކަންތައް ާމޯލްޑިވްސުން ާއޮފް ާބޭންކު ާނުވަތަ ާވިކިފައިކަން.  475ދަރ 

ާދިވެހިާކު ާމެދުގައި ާބޭންކ  ާދިެވހި ާފެއްޓިގެން ާހިސ ބުން ާގެއްުލވ ިލ ާއިތުބ ރު ާޭބންކުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ރިމަތީގައި

ާއެުކާ ާމަަސއްކަތ  ާބުރަ ާމޯލްިޑްވސްގެ ާއޮފް ާބޭންުކ ާވެސް ާއަދަށް ާއަދި ާެގއްލިގެން. ާިދޔަީއ ާއިތުބ ރު ރައްޔިތުންެގ

ާކުރީގެ ާދިވެހި ާއުޅެނީ. ާެއ ާދަތިެވގެން ާާއަރަިއގަންނަން ާގަދަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 30ާާަސރުކ ރުން ާއޭރުގެ އަހަރު

ާެއާ ާގެންެނވީ. ާބޭންކެއް ާޤައުމަށް ާމި ާދަށުން ާމަސައްކަތްޕުުޅގެ ާހަރުދަނ  ާގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ާމައުމޫނު އަލްއުސްތ ޛު

ާބޭން ާއިންިޑޔ  ާއައީ ާފުރަތަމަ ާއަށް ާރ އްޖެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާތެދުފުެޅއް ނޑުމެްނާވިދ ޅުވީ ާއަުޅގަ  480ކެއް.

ާއަިއސްާ ާތަނުގައި ާމި ާބޭންކު ާމެދުާވެސް.ާއިންޑިޔ ގެ ާަކމަކ  ާކޮންމެ ާއިންިޑޔ ގެ ާބޭްނކުާނޫން ާއިންޑިޔ  ވިސްނަންޖެހެނީ

އިންޑިޔ ގެާބޭންކަށްާޑިޕޮޒިޓަުރންގެާގޮތުަގއިާރ އްޖޭގެާފައިސ ތައްާލަމުންާދިޔައިމަާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެބަާއެނޭގާ

ނޑުމެންގެާކޮންާހިސ ބެއް ނޑުމެންގެާޭބންކެއްާނަމަާއަުޅގަ ަގއިކަންާވީކީާޮކންާބަޔަކަށްާކަންާލޯނ ާެއއްިޗހިާދެނީ.ާއަޅުގަ

ދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއިޚްލ ްސތެރިާވ ނެ.ާއެާުއއްމީދުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮންނ ނެ.ާފެްއސ އިާރަތ ިއާހުދުގެާމިާތިްނާ

ާތި ާދިދަިއގެ ާޤައިމީ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންެގ ާކަެމއްަގިއާކުލައަީކ ާކޮންމެ ާޤައުީމ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާކަމުަގއި ާކުަލ  485ްނ

އަޅުަގނޑުމެންާުއއްމީދުކޮށްާިއތުބ ރުާކުރަންޖެހޭނެާޤައުމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާމިާޤައުމީާވަރުގަދަާބޭންކިްނގާ
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ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ާމިއަދު ާބޭނުމަކަށްަޓކަިއ ާވަކި ާިސޔ ސީ ާހަލ ކުކޮށްލީ ާައއުމަށްާނިޒ މު ާވެިރކަމަށް ާސަރުކ ރު އޮްތ

ާ ާފ ހަގަކުރ ނެ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަންތައް ާެއއް ާއެއީ ާތެރެއިން. ާމަސައްކަތުގެ ާވެރިކަމަށ2ާާްކުރި ާސަރުކ ރު ާއެ ާކަމަކީ ވަނަ

ާއޮފްާގެނައުމަށްޓަކަާ ާބޭންކު ާގޮތުަގއި ާބޮމެއް ާތެރެއިން ާބޮންތަކުގެ ާއެޮޓމިކް ާކުރި ާތައްޔ ރު ާޖެނެރަލް ާއޮިޑޓަރ އި

ާއިތުބ ުރާާމޯލްޑިވްސް ާއޮތް ާތަނަށް ާއެ ާސިސްޓަމ އި ާމަނިޓަރީ ާމުަވއްަޒފުންނ އި ާމޯލްޑިވްްސގެ ާއޮފް ާބޭްނކު  490ބިލްޑިންގ އި

ާމިާ ާދެން ާސަބަބުން ާލިޔުމުގެ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާގޮތުަގއި ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާކުރިމަތީަގިއާގެއްލުވ ލީ.ާއަުޅގަ ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ާޔ ާެދއްވިާފުުރޞަތަށްޓަކައި.ާކަންތައްތައްާދ ނީާރަނގަުޅވަުމން.ާޝުކުރިއް

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާބިލެއް ާބެހޭ ާބޭންކިންނ ިއ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ  ާޢަލައިކުމް.  495އައްސަލ މް

ާ ާއަުޅަގނޑު ާސަރުކ ރަށް ާއަދުގެ ާދެއްިވކަމަށްޓަކަިއ ާބިލުާހުށަހަޅައި ާމި ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ޝުކުރު

ާޝުުކުރާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަށް ާޙަމްޒ  ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާދެްއވީތީ ހުށަހަޅުއްވައި

ާބަދަލުތަކެއްާ ާހެޔޮ ާރަނގަޅު ާއިޤްތިޞ ދަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާމި ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާ ާބަލައިލ އިރުަގއި ާކަންތައްތަކަްށ ާހުރި ާބިލުގައި ާމި ާބިލެކޭ. ާފުރިހަމަ ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާފަރުމ  ާގޮތަށް ވަނ10ާާަގެނެވޭނެ

ާ ާއަދި ާހުރިހ 40ާާމ އްދ  ާއެއީ ާއެބަހުރި. ާދަތުރުކޮށްފައި ާދިމ ލަށް ާކަންތައްތަކ އި ާތަފ ތު ާގޮސް ާމިހެްެން ާމ އްދ   500ވަނަ

ާ ާކުރެވޭނެ ާހިމ ޔަތް ާވެސް ާމިއަދުާޙައްޤުތަކެއް ާކަމަކީ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ގޮތަށް.

ާކުރުމަށްާ ާތަރައްޤީ ާމިރ އްޖެ ާއިތުރަށް ާވުރެ ާމިންވަރަށް ާމިވ  ާމިހ ރު ާތަރައްޤީވެފައިވ  ާމިއަދު ާރ އްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަ ާނެތްކަްނ ާމިއަދު ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާަވސީލަތްތައް ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާހިތ މައ ެއކުާބޭނުންވ  ޅުަގނޑުމެން

ާއެބަާ ާތަނަށް ާމި ާމިނިސްޓަރު ާޓޫރިޒަމް ާގޮަތކަށް ާކަހަލަ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާއަދި

ާހުރިާ ާޫދކޮށްފައި ާކުރަން ާތަަރއްޤީ ާގޮުތަގއި ާރިސޯޓުެގ ާކަންޮކޅުތަުކގަިއ ާރ އްޭޖގެ ާުކރައްވ . ާުސވ ލު ާކުރަްއވ .  505ހ ޟިރު

ާދޭނެާރަށްތަކެ ާލޯނު ާދޫކުރ ެނ ާަފއިްިސ  ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާަފރ ތްތަކަށް ާެއ ާއޮތީ ާމި ާނުހެދި ާތަްނތަން ާމި ާވ ހަކަ. އްެގ

ާއަިދާބޭންުކާ ާފޮރިންގާބޭންކުަތއް ާގ އިމުކުެރވިފަިއާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދު ާނެތުމުން. ާރ އްޖޭަގއި ބޭންކެއް

ާދިނުމުގަ ާލޯނު ާފަރ ތްަތކުން ާމި ާމޯލްޑިްވސް ާއ ެދ،ާއޮފް ާއެބަހުރި. ާވެސް ާސަބަބުަތއް ާގިނަ ާވަރަށް ާޖެހިލުންވ  ިއ

ާހަަމާ ާތ އީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަށް ާބަެއއް ާވިދ ުޅވި ާމިއަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ހުޅުހެންވޭރު

ާޢަބްދުާ ާމިތ ގައި ާމިއަދު ާމަޢުޞޫމު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެލ  ާފ ޅުކުރެްއިވާهللاާއެހެންމެ  510މަޢުޞޫމް

ނޑުާދަންނަވ ނީާމުހިއްމު.ާއެއީާމިާބިލުާދ ާކޮމިޓީއަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަްށާ ބައެއްާޚިޔ ލުަތކަކީާެވސްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެާސިޔ ސީާގޮތުންާކަުމގައިާވީާނަމަވެސްާއަދިާއިޤްތިޞ ދީާ ވިސްނަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާައޅުގަ

ވީާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެާދުލުންާބޭރުޮކށްލ ާބަހަކީާއެއީާބޭްނކަކ އިާިދމ ލަށްާބޭރުކޮށްލެވޭާބަހަކަށްާާގޮތުންާކަމުަގއި
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ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިވެގެންދ ނީ ާނަތީޖ  ާހިތި ާއޭގެ ާެވއްޖިއްޔ  ާކަމަްަކަށް ާުކރެވޭ ާވަންޏ  ާކަމުަގއި ވެއްޖެ

ާޢިޤުތިޞ ުދގައިާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާމިކަންކަންާާއިޤްތިޞ ދަށް. ާއެހެންވީމަ، ާއެަބހުރި. ާކުރިމަިތވެފަިއ  515ދަތިތަކެއް

ނޑުމެންނަށްާމިާތަނަށްާފައިނޭންސްާކުރ ނެާރަނގަޅުާބޭންކުތަެކއްާމިާތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހައްލުާކުެރވޭނީާއަުޅގަ

ނޑުމެންްެާތެރޭގައިާރަނަގޅުާގެނެިވގެން.ާމިތަނަށްާރ އްޖެިއންާބޭރުގެާފޮރިންގާބޭންކުތަކެއްާމިާތަނަށްާއަންނ ނީާއަޅުގަާ

ާއަނބުރ ާ ާއަލުން ާކުރެވޭނެ،ާއެފައިސ  ާހިމ ޔަތް ާލޯނުތައް ާދޫކުރ  ާބޭންކުތަކުން ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާހެދިގެން. ޤ ނޫނުތަކެއް

ހޯދޭނެާރަނގަޅުާނިޒ މުތަެކއްާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާބޭްނކުތަކުެގާތެރޭަގއިާޤ ނޫނަކުންާހަރުދަނ ވެގެން.ާއ ެދ،ާމިއަުދާ

ާދިޔައިމަާއަޅުގަާ ާބޭންކަށް ާތިމަންނަމެން ާދައްކަނީ ާވ ހަކަ ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިމަތިވ   520ނޑުމެންނަށް

ާލޯނެްއާ ާބޭންކުން ާެއއީ. ާއެއް ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާވެސް ާޙަޤީޤީތުަގއި ާހަމަ ާއެއީ ާނުލިބެއޭ. ާލޯނެއް ތިމަންނަމެންނަށް

ާއޮން ާއޭރެްއގައި ާއުޅޭ. ާއަބަުދެވސް ާއެަބއުޅޭ. ާބަޔަކު ާއެކިާލިބޭ ާއޭރެްއގައި ާބަޔަކަށް، ާުއޭޅ ާތެރޭަގއި ާސަރުކ ރެްއގެ ަނ

ާލިމިޓެޭކާ ާަވކި ާެއއީ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވޭ. ާކަމަކަށް ާބޮޑު ާއެހ  ާހޯދ ކަށް ާލޯނު ާަބޔަކަށް ާއޮންނަ ާބ ރުތަކެއް ކަހަލަ

ާމީހަކަށް ާދެ ާއެަކކަށް ާނޯވޭ. ާއުސޫލެއް ާލިބެނޭ ާފައިސ  ާމި ާވަރަކަށް ާބޭނުންހ  ާދަންނަވ ނީ. ާބޮުޑާާއަޅުަގނޑު ރ އްޖޭގައި

ާހަމަާ ާއެއީ ާފަރ ތްތަކަކީ ާއެ ާގޮތެއްަގިއ ާޖުމްލަ ާނަމަވެސް ާދިޔަ ާލިބެމުން ާނަމަވެސް ާވީ ާާއޮތްކަމުގަިއ ާލިބިފައި  525ލޯނެއް

ބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަެކއްާކުރ ،ާއެާބޭފުޅުންާރިސޯޓްތައްާހިންގަވ ާއެބޭފުޅުންގެާރިސޯޓުތަކ ިއާއެތައްާބަިއވެރިާމުދ ތަކެްއާ

ާކުރުމަށް ާބޮޑުާމޯގޭޖު ާއެންމެ ާކުރިމަތިވ  ާބޭްނކުތަަކށް ާދޫކުރުމުގައި ާލޯނު ާހުރީ. ާދޫކޮށްފަިއ ާލޯނުތައް ާއެފަަދ ފަހުގައި

ާހެިދާ ާކަންތައްތަކ  ާކުރިމަތިވ  ާދެން ާކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ާބޭންކަށް ާހ ލަތެއް ާއެިތާވިއްކ ލަންޖެހޭ ާކުރ  ާމޯގޭޖު ާއެ ދައްޗަކީ

ާދޭ ާފަސްޖެހުމުން ާމިއަދު ާދިނުމަށް ާލޯނު ާދުަވސްދުވަހުާބޭންކުން ާބައެއް ާކައިރިން ާތަންކޮޅެއް ާބޭންކ އި ާއަޅުަގނޑަށް .

ާމަސަްއކަތްކުރ ާ ާތަނުގައި ާއެ ާއަދި ާމީހުންނ އި ާނުކުންނަ ާއެތެެރއިން ާއެތ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ީތ ާމީހަކަށް ާއުޅޭ  530ހިނގ ފައި

ާބޮ ާއެްނމެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިބުމުގައި ާލޯނު ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފަރ ތުން ާެއއްާމުވަްއޒަފުންގެ ާދަތިވެފައިވ  ޑަށް

ނޑުާމިާދެންނެވިާއެާމޯގޭޖުާކުރ ާއެތިާވިްއކ ލެވޭނެާގޮތަކ އިާައދިާއެާބޭންކުތައްާސަސްޓެއިްނާ ސަބަބަކީާކުރިންާއަުޅގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނިޒ މެއް ާއެކަހަލަ ާގޮތުން ާބިލެއް،ާޤ ނޫނީ ާޤ ނޫނީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއަދުގެ ާގޮތަކަށް ާހިންގޭނެ ކުރުން

ާހަ ާބިލުގެާތެރޭގައި ާމި ާމިކަން ާއެހެންވީމަ، ާކަމަށް. ާދަތިތަކެއް ާކުރިމަތިވެފައި ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާނިޒ މެއް ރުދަނ 

ާބޭންކުތަކެއްާ ާތަފ ތު ާލިބޭނެ ާލޯނު ާދިމަދިމ ލުން ާއެކި ާރަްއޔިުތންނަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެވެގން ާޤ ނޫނަކަށް ާމި  535ސަބަބުން

ާއު ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުމަކީ ާގ އިުމވެގެން ާރ އްޖޭގައި ާހަމައެހެންެމާމި ާއަދި ާކަމެއް. ާއެޭދ ާއަުޅަގނޑު ާކަމެއް. ާުކރ  ފ 

ވަނަާމ އްދ ާއިންާއެބަާފ ހަގަކުެރވޭ.ާއެހެެންްވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާވަިކ10ާާއިންޓްރަސްޓުާފްރީާލޯނުާވެްސާމިާބިލުގެާ

ާ ާއެއީ ާނެގުމަކީ ާލޯނު ާދީގެން ާބޭނުން ާއެއީ ާއިންޓްރަސްޓު ާމީހުން ާނިސްބަތްވ  ާޖަމ ޢަތަކަށް ާނުޖެހޭނެާކަްަހަލަ ކުރަން

ާދަތުރުނުކުރ ާ ާދިމ ލަށް ާޭބންކ އި ާއޮންނ ތީވެ ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާަވކި ާއިސްލ މްދީނުގަިއ ާަބޔަކު ާގަބޫލުކުެރވޭ ާކަމަށް ކަމެއް

 540މީހުންނަށްާވެސްާމިާބިލުގެާސަބަބުންާލުއިތަކެްއާލިބިގެންާއެބަދޭ.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާވެްސާމީގެންާބޭންކުންާހައްލުތަެކްއާ



 21 

ާބިލެއް.ާާލިބިގެންދ ނެ. ާބޮޑު ާވަރަށް ާބިލެއް. ާދިގު ާވަރަށް ާމި ާގޮތެްއގައި ާޖުމްލަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ އެހެންވީމ ،

ާއަިދާ ާކުރަންޖެހޭނެއޭ. ާދިރ ސ  ާމިކަން ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާޮކމިޓީއަކުން ާދ  ާބިލު ާމި އެހެންކަމުން

އ ެދ،ާޚ އްަޞކޮށްާޓުއަިރޒަމުާދ ިއރ ގައިާމަަސއްކަތްާކުރަްއވ ާާރ އްޖޭަގއިާމިއަދުާމަސަްއކަތްާކުރަމުންދ ާކުންފުނިތަކ އި

ާޚިޔ ލ އިާ ާބޭބޭފުޅުންގެ ާތަފ ތު ާމިކަހަލަ ާބޭފުޅުންނ އި ާުކރައްވ  ާމަސަްއކަތް ާދ އިރ ގައި ާކޮންސްޓްރަކްަޝން ބޭފުޅުންނ އި

ާމި ާިމއަދު ާއަޅުަގނޑު ާކުރުމަކީ ާފުރިހަމަ ާއިތުރަށް ާމި ާޯހދައިގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާމަޖިލީހަށްާާއިރުޝ ދު  545ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮވ ލ ާކަމެއް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަްއ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކު... ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާއިތުރު ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 550ާމުއްޠަލިބަށް.ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ ރުވަނީާފުރުޞަތުާމިާއަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ 

ނޑުާުއއްމީދުކުރަްނާއަޅުަގނޑަްަށްާކުޑަުކޑަާވަުގތުކޮޅެއްާއިތުރަށްާދެްެްއވ  ނެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާއަުޅގަ

ާބިލަކީާމ3ާާިކަމަށް.ާ ާބެހޭ ާަރއީސް،ާބޭންކިންނ  ާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާަކނުޑއްަވއިާނުލަްއވ ނެ ާމައިކު ާއިުރވީމ  މިނިޓު

ާުޝކުުރާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާބިލު ާމި ާިމަވގުތު ާބިލެއް. ާބޭނުންވެފަިއވ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް  555ޤައުމަށް

ާހަމައެއ އެ ާސަރުކ ރަށް. ާވެްސާދަންނަވަން ާހުރިކަން ާއަލިައޅުވ ނުލެވި ާމައްސަލަތަކެއް ާުމހިއްމު ާބިލުގައި ާމި ީކގައި

ނޑުާ ފ ހަގަކުރަން.ާއަދިާބައެއްާމ ްއދ ތައްާހުރިާގޮތުންާއެއަށްވުެރާރަނގަޅަށްާއެކަންާކުރަންޖެހޭނެާކަމަށްާވެސްާއަޅުގަ

ާޤ ނޫެނއްެގާބޭނުމަކީ ާބެހޭ ާަރީއސް،ާބޭންކިންނ  ާމީހުންނަށ އިާާފ ހަގަކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަްއކ ކުރ  ބޭންުކގަިއާފަިއސ 

ބޭންކުންާލޯނުާނަގ ާމީހުންނަށ އިާބޭންކުގެާވެރިާފަރ ތައްާަޔޤީންާކަމެއްާލިބުން.ާއެާބޭންކުާހިނގަމުންދ އިރުގައިާބޭންުކާ

ާޤ ނޫނަ ާމި ާނަމަވެސް ާއޮތް ާއެނގުން.ާކަންއެހެން ާއެބަހުރިކަން ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާގޮތްތަކެއް ާކުރެވެނޭ ާބަލ އިރުާހިމަޔ ތް  560ށް

ާމިހެންާ ާނޫންކަން. ާކުރުން ާހިމ ޔަތް ާކްރެޑިޓަރުން ާޑިޕޮޒިަޓރުންނ އި ާބޭންކުގެ ާމަޤުޞަދަކީ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާދ ނީ ފެނިގެން

ާއޮތްާގޮތުނ2ާާްވަނަާމ އްދ ގައި،2ާާމިދެންނެވީާމިާޤ ނޫނުގެާ ވަނަާބ ބުަގއިާފުރަތަމަާބ ބުާދެވަނަާމ އްދ ގައިާލިޔެފައި

ާޑިޕޮޒިޓަރުން ާބޭންކުގެ ާއެފަދަާމި ާތެޭރގައި ާޙައްޤުތަުކގެ ާމި ާނަމަވެސް ާަރއްކ ތެރިކުރުން ާޙައްޤުތައް ާކްރެޑިޓަރުންގެ ނ ިއ

ާނުހިމެނޭ.ާ ާދިނުމެއް ާޔަޤީންކަން ާފުރިހަމަ ާކަމުގެ ާދެވޭނެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާއަނުބރ  ާފައިސ  ފަރ ތްތަކުގެ

 565ދަދޭންާކަމަށްާބުނެފައިާއަނެއްާމ އްދ ގައިާެއާއެހެންކަމަށްވ އިރުާމިާޤ ނޫނުެގާމަޤުޞަދަކީާއެާފަރ ތުގެާރަްއކ ތެރިކަންާހޯ

ާެއާ ާއިތުރުން ާޔަޤީންކަމުގެ ާލިބޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާއެއީ ާބުނުމުން ާކަމަށް ާނޫން ާދިނުމެއް ާމީހުންނަށް ާއެ ފައިސ 

ާއަޅުަގނުޑާ ާދެން، ާިދނުމުގައި ާަލއިސަންސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާެވގެންދ ނެ. ާމ ޔޫސްކަމަކަށް ާލިބޭ ފަރ ތްތަކަށް
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ާފެންވަރެްއ.ާބަލައި ާގަބޫލުކުރޭ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާގޮތުން ާއޮތް ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާމިހ ރު ާދިނުމުގައި ާލައިސަންސް ލ ނަން

ާޤ ނޫނުގައިާ ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާފެންވަުރ ާއެ ާނުވ ނެ. ާޮއވެގެން ާފެންވަރެއް ާގަބޫލުކުރެވޭ ާގޮތުަގިއ ާގަބޫުލކުރ  އަޅުަގނޑު

ާވަކި ާއެހެންނޫނީ ާަކނަޑއެޅިފައި. ާވަިކާާގަވ އިދުަގއި ާދެވިފައި ާލައިސަންސް ާަބޔަކަްށ ާވަކި ާދެވިފަިއ، ާުހއްދަ  570ބަޔަކަށް

ާެއާ ާބޭނުމަކީ ާޤ ނޫނެްއގެ ާގޮތުަގއި ާގަބޫުލކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނގައިދ ނެ. ާވެގެްނ ާގޮތަށް ާނުދެޭވ ާލަިއސަންސް ބަޔަކަށް

ާކަމެްއާ ްަކަށް ާގޮތަ ާެއބޭނުންވ  ާމީހަކަށް ާެއއްެވސް ާއޮތުން. ާފުރިހަމަވެފައި ާކަމެއް ާނުދިނުން.ާހުރިހ  ާފުރުޞަތު ުކރުމުގެ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހަމައެހެންމެ ާރައީްސ، 5ާާޢިއްޒަތްތެރި ާބ ބުގެ ާމި ާމެނޭޖުމަންޓު. ާބޭންކު ާބ ބު. ާމ އްދ ެގ15ާާވަނަ ވަނަ

ާ)ރ(ާގެ...ާ

ާ575 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިއަ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަވެްެއްޖެ. ާޕ ޓީތަކުެގާކޯރަމް ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން. ާގެންދެްއވުން ށް

ާވިދ ުޅވެފަިއާވ ީތ،ާއަދިާ ާެވސް ާކަމަށް،ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާފަރ ތްޕުޅުްނާމި ާބޭފުޅުްނގެ  580އިސް

ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާގޮތަށް ާއެ ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަވަްސާާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު މި

ނޑ ލަންާ ާކަ ާދޭތެރެއިން ާދޭތެރޭ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާމި ާވ ތީ، ާވިދ ޅުވެފައި ާަކމަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ކުރަން

ާސަމ ުލެވާ ާޮބޑަށް ާތަންކޮޅެއް ާމަްއސަލަިއގަިއ ާކޯރަމުގެ ާދެްއވުމަށް. ާގެންޮގސް ާކުިރއަށް ާގޮތަކަށް ނުޖެހޭނެ

ާޢިއްޒަ ާހުރިހ  ާވަަޑއިގެންެދއްވުން. ާމަޖިލީހުގެ ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާއެއ3ާާްތްތެރި ކޮމިޓީ

ާ ާއެއީ ާޯކރަމް ާމަޖިލީހުގެ ާވިޔަސް ާަކމުގައި ާހިނގަމުންދ  ާކޮމިޓީތައް ާެއ ާހިނގަމުންދޭ. ާއެބަ  585މެންބަރުން.20ާާމިހ ރު

ާހަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާމި ާތިއްަބަވއިގެން ާމިތ ނގައި ާޔަީޤންކުރަން. މެންބަރުންގ77ާާެމަ

ާ ާނޫން.20ާާތެރެއިން ާކަމެއް ާއޮތް ާޝަކެއް ާކަމީ ާތިއްެބވޭނެ ާވަަޑއިގެން ާބައިވެރި ާބަހުސްގައި ާމި ާމިތ  ބޭފުޅުން

ާސަމ ލުކަންާ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާބިލުތަކަށް ާމުހިއްމު ާއަަވސްކުރަންޖެހޭ ާގޮތަށް ާމި އެހެންވީމ ،

ާމި ނުޑާާދެއްަވއިގެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެްއުވމަށް ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް މަސައްކަްތ

ނުޑާާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިއްޒަްތތެރިާާދ އިރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ   590މުއްޠަލިބުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންގޮސްާދެއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާއެދެން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޠަލިބުމުއްާއިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ 
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ާ ާބަލ އިރުގައި ާޤ ނޫނަށް ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާގައ15ާާިޝުކުރިއްޔ  ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

%ާ ާބޯޑުގެ ާކަމަށ50ާާްޑިރެކްޓަރުން ާމީހުން ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާޓައިމުކޮށް ާފުލް ާބޭންކަށް ާޑިރެކްޓަރުންނަކީ ާގިނަ  595ައށްވުރެ

ާވ އިުރގަާ ާއަމ ޒުކުަރްއވަިއގެްނާބުނެފައި ާބޭންކުތަކަށް ާއަންނަ ާބޭރުން ާމަޤުަސދަކީ ާމި ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އި

ާަގވަރނަންސަށްާ ާގުުޑ ާއަދި ާބޭންކުތަކ ިއ ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާިމއަދު ާެއްއޗެކޭ. ާއޮތް ާިލޔުްއވ ަފއި ާނޫނީ ވިދ ޅުވެަފއި

ާބަލ އިރުގަާ ާފެންވަރަށް ާގަބޫލުކުރ  ާއިްނ ާސީ.އެމް.ޑީ ާެދާބަލ އިރުަގއި ާއެގްޒެކެިޓވް ާހިަމނަންޖެހޭނީ ާބޯުޑގައި ާވެސް އި

ާޑިރެްކޓަރުންެގާ ާއެއްަބިއާއެްގޒެކެިޓވް ާދެބައިކުޅަ ާނުވަތަ ާޕަސެންޓު ާފިފްޓީ ާބޯޑުގައި ޑިރެކްޓަރުން.ާއެހެންނަމަވެްސާމުޅި

ާ ާމެނޭޖްމަންޓުގެ ާބޭންކު ާމުޅި ާގެއްިލގެންދ ނެ. ާބެލަންްސ ާއޭަގއި ާަތންކޮޅެއް ާހިމެނިއްޖިއްޔ   600އަތުަގއިާގޮތުަގއި

ާެއާ ާމ އްދ ، ާއަނެއް ާދެން ާބޭްނކަށް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނަގއިދ ނެ. ާއޮެވގެން ާކޮންޯޓލް ާބޯުޑގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ

ނޑުމެންނަށްާ ާގޮތް.ާއަޅުގަ ާއޮންނަ ާބޯޑުާއެކުލެވިަފއި ާއޮންނަނީާޑިރެކްޓަރުންގެ ާމި ާލިޔެފައި ާއެކެްއަގއި ާ)ބ(ާގެ މ އްދ ގެ

ާމިއޮތްާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހިއްސ ދ ރުްނގެާާމިހ ރު ާއޮންނަނީ ާެއކުލެވިަފިއ ާބޯުޑ ާޑިރެކްޓަރުން ާމޯލްޑިްވސްެގ ާއޮފް ބޭންކު

ާމަރުޙަލާ  ާކޮމިޓީ ާއެ ާއަންނައިރު ާފަރުމ ވެގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގިއ ާނިސްބަތުން. ާހިއްސ ގެ ނިސްބަތުން،

ާލިބިގެން ާޢިނ ޔަތްތަކެއް ާޚ އްޞަ ާބޭންކަށް ާދިވެހި ާއަންނައިރު ާނިމިގެން ާއިމްތިޔ ޒުތަެކްއާ، ާޚ އްޞަ ާބޭންކަށް  605ދިވެހި

ާފުރިހަމަވެގެންާ ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެންްެގެ ާއަުޅގަ ާިލބިގެން، ާރައްކ ތެިރކަމެއް ާޚ އްޞަ ާބޭންކަށް ާދިވެހި ލިބިގެން،

ނަޑަކށްާ ގެާމިިލއަނެއްހ ާޑޮލަރ30ާާުއެބަދ ންޖެހޭ.ާއެހެންނޫނީާބޭރުގެާބޮޑެތިާބޭންކުަތކ އިާވ ދަުކރަންޖެހޭާއިރުގައިާގ ްތގަ

ާހުރިހ ާ ާކުރިމަިތވެގެންދ ނެ.ާދުނިޔޭގެ ާއުނދަގޫތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާއަށް ާމޯލްޑިވްސް ާބޭންުކާއޮފް ާހިންގ  ާއެކު ކެޕްޓަލަކ 

ާއިމްިތޔ ޒުތަެކްއާ ާޚ އްޞަ ާބޭންަކށް ާސަރުކ ުރގެ ާޤައުމެްއގެ ާއެ ާނޫނީ ާބޭްނކު ާސްޓޭޓް ާަޤއުމެްއގެ ާއެ ާވެސް ޤައުމެްއގައި

ާއަޅުަގނުޑާއު ާދިރ ސ ާއޮވޭ.ާއެހެންކަމުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަންނައިރު ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބިލު ާމި ާކުރަނީ  610އްމީދު

ކުރަްއވ ާބެއްލެވުމަށްފަހުަގއި،ާޚ އްޞަކޮށްާރ އްޭޖގައިާހުރިާބޭންކުތަކ ާވެސްާމަޝްވަރ ާކުެރއްވުމަށްފަހުާމިާޤ ނޫނުގައިާ

ާކަމެ ާަރއްކ ެތރި ާޚ އްޞަ ާއިމްތިޔ ޒުތަކ އި ާޚ އްޞަ ާބޭންކަށް ާކުރަީނާދިވެހި ާުއއްމީދު ާއަޅުަގނުޑ ާިދއުން. ާލިިބގެން އް

ާދިއުން.ާ ާލިބިގެން ާފުރުޞަތު ާއައުުމެގ ާރ އްޖެ ާވެސް ާބޭންކުތަކަށް ާބޭރު ާފ ސްވެ ާޤ ނޫނު ާމި ާމުސްތަޤުބަލެއްަގއި ކައިރި

ނޑުގެާވ ހަަކާނިންމ ލަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް. ނޑުާމިާުއއްމީދުގައިާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާ615 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކުޅުދުއްުފށި ދ އިރ ގެ...ާނިޒ މީާާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާ.ޢ ޒިމްާޢަލީާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާހެންވޭރުާމެދުމައްސަލަާއެއްާ

ާ

 620ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމެދުހެންވޭރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމި ާވަދެ ާހަމަ ާތެރެއަށް ާޗެމްބަރު ާމި ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިތަނުންާކޯރަމްާގެއްލުވ ލުމަްށާމީހުންާނެރެމުންދ ތީާއެާކަންތައްާރައީްސގެާސަމ ލުާކަމަށްާގެނައީާއިނގޭތޯ.

ާ625 

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާއުތުރުާުކޅުދުއްފުށިނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާޫނންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެންގެވިީކާެއއް.ާ

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާވ ހަަކފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާާމޫސ ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމެންބަރު

ާ

 630ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށި

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަސރުކަރަށް ާކަމަށްޓަްަަކއި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލެއް ާބެހޭ ާރަީއސް،ާބޭންކިންނ  ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންާމިއަދުާގަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާމިރ އްޖޭަގއިާބޭން ކުތަްއާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާެއކުާޝުކުުރާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ާހުިރާ ާރ އްޖޭަގއި ާމިއަދު ާނޫންކަން. ާމަތިން ާހަމަތަކުގެ ާއުސޫލ ިއ ާހިންގަންޖެހޭ ާބޭންކުތައް ާހިނގަމުންދަނީ މިއަދު

ާތަނެއް.ާ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާގޮތުަގިއ ާސޭފުތަކެއް ާހުރި ާހެދިފައި ާހަމައެކަނި ާބެހެއްުޓމަށްޓަކައި ާފައިސ  ބޭންކުތަކަކީ

ާޤަުއމުތަކަށް ާކައިރި ާއެންެމާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭންކުތަކުގެ ާސ ފުވެގެންދޭ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިކަން  635ބަލައިލިޔަސް

ާތެުދާ ާއެއްބަްސވ  ާކަމަށް ާއެ ާވެސް ާމީހުން ާހުރިހ  ާމިާޤައުމުގެ ާކަމަށް ާނުދ  ާލިބިގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާޚިދުމަތް ފުރިހަމަ

ާރ އްޖޭގަާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއެއީ.ާއަުޅގަ ާލޯނުތަކަީކާޙަޤީޤަތެއް ާދެވޭ އިާސަރުކ ުރާމެދުވެރިކޮށް

ާކުިދާ ާކުދި ާދެވޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާހިނދު. ާވ  ާލޯނުތަކަކަށް ާލިބޭ ާޕަސެންޓެއްަގއި ާއިންޓްަރސްޓު ާުކޑަ ާވަރަށް ވެސް

%ާ ާމިހ ތަނަށް ާނެގެމުންދ ކަން. ާވެސް ާޕަސެންުޓ ާއިންޓްރަސްޓު ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާވެސް ާދަށްކޮށ10ާާްލޯނުތަކުގައި ވުރެ

 640ުލއިާލޯނެއްާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާދޫކުެރވިފައިާުނވ ކަންާއެއީާމިކަުމގެާތެދުާޙަީޤޤަތެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންާާއެްއވެސް

ާެއއްޗެހި ާސެލްތަކ އި ާބޭންކިން ާއިންވެސްޓްމަންޓު ާމި ާގައި ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކު އުފެދިގެްނާާގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.

ާ ާދޫކުްުރެވޭ ާމި ާވެސް 50ާާދ އިރު ާއިންޓްެރސްޓ ިއާހ ހ 25ާހ ހ އި ާބޮޑު ާމިވަރުގެ ާވެސް ާލޯނުތައް ާކުދިކުދި ާދެމެދުގެ އި

އެކުާމަސަްއކަތްާކުރުމުންާއެާމަސައްކަުތގައިާއެާލޯނުާނަގ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބެންާޖެހޭާފައިދ ާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުގައިާ

ާދޫކުެރވޭާ ާކޮންމެ ާހަމައެއ ެއކު ާއަދި ާޖެހޭ. ާފ ހަގަކުރަން ާނެތްކަްނ ާފުރުޞަތު ާހުްސާާނެގުމުގެ ާލޯނުތަކަީކ ކުދިކުދި

ާ ާއުސޫލުން 3ާާކޮމ ޝަލް ާނުވަތަ ާދ 5ާާއަަހރު ާދޫކުރެވެމުން ާގޮތަށް ާކުރ  ާހަލ ސް ާދަްއކ  ާތެރޭގައި ާދުވަްސ  645އަހަރު

ލޯނުތަކަކަށްާވ ީތ،ާއެާލޯނުތަުކގެާފައިދ ާރައްޔިތުންނަށްާފުިރހަމަާގޮތުަގއިާލިބެމުންާނުދ ާކަންާފ ހަގަކުރަންޖެހޭނެ.ާމިާ

ފުރިހަމައަށްާތަްއޔ ރުާކުރަްއވ ފައިާވ ާބިލެއްާަކމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާގަބޫލުުކރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާާބިލަކީާވަރަށް
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ާއަދިާ ާފެންވަރ އި ާކުރެވޭ ާތަްއޔ ުރ ާއިމ ރ ތްތައް ާިހންގ ނެ ާބޭންކުަތއް ާރ އްޖޭގައި ާދ ިއރު ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ބިލު

ާއެމް. ާމިންވަރު ާހުރި ާއިމ ރ ތްތަކުަގިއާބޭންކުތަކުެގާސަލ މަތްތެރިކަން ާމިފަދަ ާނޫނީ ާފަހު ާކުރުމަށް ާދިރ ސ  ާއިން އެމް.ޭއ

ާަކނަޑއެޅިފަިއާ ާޤ ނޫނެއްަގއި ާމިފަދަ ާގޮުތގަިއ ާގަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެްސ ާދިނުމަކީ ާހުއްަދ ާހިންގުމަށް  650ބޭންކުތައް

ކ ރުަގއިާޑިޕޮޒިޓުާކުރުމަށްާއޮންނަންާޖެހޭނެާކަމެއް.ާހަމައެއ އެކުާމިާބޭންކުތަކަކީާވަަރށްާގިނަާއަދަދެއްގެާަފއިސ ާސަރު

ާސަލ މަތީާ ާތަންތަނުގެ ާމި ާެވސް ާފަހު ާނެގުމަށް ާޗ ރޖެއް ާބޭންކުތަކުން ާވ ީތ، ާބެންކުތަކަކަށް ާދ  ާހުޅުވިގެން ފަހު

ާކަމެއްާ ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާދ އިރު ާނިމިގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއޮތުމަކީ ާހަމަޖެހިފައި ާުއސޫލުތަކެއް ާބެލެހެއްޓޭނެ ކަންތައްތައް

ަގނޑުާގަބޫލުކުަރން.ާމިކަންތައްތައްާކުރަންާމިޖެހެނީާމިާކަންތައްތަުކގެާސަބަުބންާރ އްޖޭގެާމ ލީާސިނ ޢަުތާކަމުގަިއާއަޅުާ

ާދިނުމަށްޓަކައިާ ާހޯދައި ާހިތްހަމަޖެހުން ާޖެހޭނެ ާލިބެން ާމިކަމުން ާއިންވެސްޓަރުންނަށް ާމިަކމުގެ ާކުރުމަށްޓަކައި  655ރައްކ ތެރި

ާއެހެންކަމުން ާވ ތީ. ާކަމަކަށް ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާފަހުާ، ާފޮުނވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި ާއަވަހަށް ާހަމަ ާެވސް ައޅުަގނޑު

ޤ ނޫނަކަށްާވެގެންާއަންނަތަންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާގެނައުމަކީާހަމަާވަރަށްާއެދޭާކަމެއްާކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 660 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަދުާނ ޒިމްމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާމަޖިލީހަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާބެހޭ ާއ  ާބެންކިން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާވ ހަކަފުުޅގަިއާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދ އިރުަގއި ާބަހުްސާކުރެވެމުން ާމި ާހުށަހެޅިގެން މިއަދު

ުޅވެއްޖެ،ާމިާބިލަީކާމުހިއްމުާބިލެއްާކަން.ާއަިދާމިާބިލުާވީހ ާއަވަހަކަްށާފ ްސކޮށްާނިންމަންާޖެހޭނެާކަމަށް.ާވެސްާވިދ 

ާމަޖިލީހުެގާ ާލީޑަރު ާގްރޫޕްެގ ާޕ ލަމަންޓްރީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދަްއކަވަމުން ާވ ހަކަފުުޅ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ދެންމެ

ާވ  ާދ  ާނެރެމުން ާމީހުން ާތެެރއިން ާވިދ ޅުުނވީމަާޗެމްބަރުގެ ާކަމަށް ާދޮގެއް ާެއީއ ާކަމަށް ާއެ ާމަނިކުފ ނު ާވިދ ުޅވ ީތ،  665ހަކަ

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާވެސް ާަޔޤީނުން ާހަމަ ާނުދެކެން ާކަންބޮުޑވޭ.ާއަޅުަގނެޑއް ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައި...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 670ާމައްސަލަާއެއްާުހޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާނިޒ މ ާބެހޭާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ
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ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ހ  ާއިންނަވަިއގެން ާއިބްރ ހީމު ާޤ ސިމް ާކޮމިޓީަގއި ާއިޤުތިޞ ދީ ާރައީސް.ާމިހ ރު  675ގޮތަކަްށާާޢިއްޒަތްތެރި

އެާތަނަށްާގޮއްަސާހުރިާމަްއސަލަތަކަށްާވޯޓަްށާއަހަމުންާެއާގެންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމެންބަރުންާކޮމިޓީގައިާތިެބގެންާ

ާނިޒ މީާ ާވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއައިމަ ާތަނަށް ާމި ާމައްސަލަ ާއަެންއ ާއަނެއްކ  ާނ ހ . ާއަެޑއް ާެއއް ާވ ހަކަ ާއެއްެވސް ބުނ 

ާތަނުގަ ާމި ާނަގަިއގެން ާތެރޭގަިއާނުކުތ  ާމަޖިލިސްގެ ާމި ާހަދަންތޯ ާކިހިނެއް ާހިންގަން. ނޑެްއ ާކަންތަްއގަ ާޮބޑު އި

ކަންތައްތައްާރ ަވިއގެންާމަނިކުފ ނުާކުރިއަށްާތިާގެންދަވަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމެންބަރުންާއެާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުވެ،ާެއާ

ާކޮ ާމެންބަރުން ާއެ ާއެންމެފަހުން ާނުދީގެން ާކުރިަޔ ާމަަސއްކަތް ާމުޤައްރިރަކަށްާކޮމިޓީގައި ާނުކުތީ. ާމި ާދޫކޮށްލ ފައި  680މިޓީ

ާމިއީ.ާ ާަޤއުމު ާތަނެކޭ ާއެބޭފުޅ ގެ ާުއޅެވެނީ ާހީުފޅުކުރެިވގެން ާއަމިއްލައަށް ާއިބްރ ހިމަށް ާޤ ސިމް ާނުކުެރވޭ، ގަބޫލެއް

ާމަ ާގެނައިމަ ާތަނަށް ާމި ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ އި ާކޮމިޓީ ާއަނެއް ާެއާހިނގަނީ.ާއަނެްއކ  ާކޮމިޓީ ާމިހ ރު ނިކުފ ުނާއެހިސ ބުަގއި

ާވިދ ޅުވ ނީާކީކޭތޯ؟ާކޮަބއިތޯާީކކޭތޯާވިދ ުޅވ ނީ؟

 

ާ685 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެ....

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ690 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ާހަމަ ާގޮެތްއ ާހިންގޭނެ ާކުިރއަކަްށާކަންތައްތައް ާމަސައްކަތެއް ާއެއްވެްސ ާކޮމިޓީގެ ާެއހެންނޫނީ ާދެއްވ ށޭ! ޖައްސައި

ާނުގެންދެވޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާ695 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތެރޭގަިއާ ާޖަލްސ ގެ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ! ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަމަށްާމަޖިލީހު ާސަމ ލު ާރައީްސގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެއް ާވ ނަމަ،ާއެ ާކަމަށް ާދ  ާހިނގަމުން ާކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ގެ

ާގޮތުންާ ާބެހޭ ާގޮތ  ާދ  ާހިނގަމުން ާކޮމިޓީ ާއިޤުތިޞ ދީ ާމަޖިލީހުގެ ާނެންގެވޭނީ. ާއެއް ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ގެންނެވުމަށް

 700ބޭނުންފުޅުާވ ނަމަ،ާއެކަންާމަޖިލީހުެގާރަީއސްގެާސަމ ލުކަމަށްާގެންނެވޭެނާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާއެއްާވިދ ުޅވ ންާ

ާގެންނަަވއިފި ާގޮތަށް ާއެ ާހުންނ ނެ. ާއުސޫލުތައް ާގޮތުންާާއެހެން ާބެހޭ ާކަމ  ާބަލ ،ާތި ާކަންތައްަތއް ާތި ާއަޅުަގނޑު ނަމަ
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ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ެގ ާމަޑަެވލި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅ ަނން. ާފިޔަަވޅުތައް ާނ ޒިމަްށާއަޅަންޖެހޭ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ރި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ

 705 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު

ާބިލުާ ާގޮުތަގއި ާމ އްދ ތަކެއް ާރަނަގުޅ ާމ އްދ ތަކަކީ ާގިނަ ާބިލުެގ ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާއޮތުމަކީާ ާހިމެނިފައި ާބިލުގައި ާމި ާސިފަ ާބޭންކެއްގެ ާއިްސލ މިކް ާގޮތުަގއި ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިވަނީ. އެކުެލވިފައި

ނޑުމެންާމަރުޙަބ ާކިޔަންާޖެހޭާކަމެއް.ާއެީއާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާަސއްަތއިންާސައްތަާމުސްލިމުާޤައުމަކަށްާވީތީާމިއީާއަުޅގަ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާރިބ ާއަށްާހުއްދަާވ ާގޮތަްށާޤ ނޫނެއްާފ ސްވެއްޖެާނަމަާރިބ ގެާއުސޫލުންާޤ ނޫނެއްާހެދި،ާ

 710ާއެާކަމަކީ...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް.ާޮތްއޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

 715ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާދުތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީ

އަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާމިާނެގީާމެންބަރުންގެާައބުރަށްާއުނިވ ާފަދަާގޮތަކަށްާމިާތ ނގައިާވ ހަކަާދެެކވޭއިުރާ

ާއެހެންާ ާހެދި ާވޯޓަކ  ާދެއްވި ާއިްއޔެ ާއިބްރ ހީމް ާނެތީސް،ާޤ ސިމް ާއިބްރ ހީމު ާހުެރވި،ާޤ ސިމް ނޑ ނުލ  ާކަ ާމައިކު ވެސް

ާހުތު ާނަން ާޗެމްބަރުންާއޭނަގެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާވެސް ާމިހ ރު ާކުރުމަށްފަހު  720ރު

ާނުކުމެްެގެންާއެާދިަޔއީ.ާދެންާކޮންާވ ހަަކއެއްތޯާމިާދައްކަނީާބަލިވީމަ.ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމަ ާބެޭހ ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާމިވ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިމަތީގަިއ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާނޫން. ާެއއް  725އްސަލަ

ާދ އިރ ެގާ ާމަޑަވެލި ނޑު ާައޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާަމސައްކަތް ާގެންދެވޭތޯ ާކުރިއަށް ާއަޅުަގނުޑމެން ާމަރުޙަލ  ބަހުސްގެ

ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންޮގސްާދެއްވުމަށް

ާ
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ާނަގ ާ ާމި ާބޭންކުތަކުން ާއުޫސލުން ާރިބ ގެ ާނުވަތަ ާރޭޓު ާއިންޓްރެސްުޓ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  730ޝުކުރިއްޔ 

ާަސއްތައި ާއަކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި ާެއއީ ާކަމެްއ. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުސްލިުމާކަންތައްތަކަީކ ާަސއްތަ ން

ނޑުމެްނާބަލަންާއެބަޖެހޭާދުނިޭޔގެާިމާދިމ ވިާފައިނޭންޝަލީާުނވަަތާއިޤްތިޞ ދީާހީނަރުާކަުމގެާ ޤައުމަކަށްާވީތީ.ާއަުޅގަ

ތެރޭގައިާވެސްާދުނިޔޭގެާގިަނާބޭންކުތަކުަގއިާދިމ ވެފައިާޮއތްާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތެއްާހ މަކޮށްފައިާއޮތީާނުވަތަާއެންމެާ

ނޑުމެންާމިއަދުާގަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭާރަނގަޅުާމަން ފ ާއެއްާލިބިފަިއާއޮތީާއިސްލ މިކްާބޭންކުތަކަްށ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމިއަދުާ ާވެސް ާމީހުން ާތިބި ާބޭންކުތަކުގަިއ ާއެހެން ާދ  ާހިނގަުމން ާދުނިޔޭަގއި ާގޮތުަގއި ާމުސްލިމުންގެ ާޣައިރު  735އަދި

ާއިސްލ  ާމިދަނީ ާވެގެން ާމަޖުބޫރު ާބަދަލުކުރަން ާިމއަދުާވިސްނުން ާަގވ އިދުތަކަށް ާއެ ާއުސޫލުތަކ އި ާހަރުދަނ  މިްކާބޭންކުގެ

ާއިސްލ މިކްާ ާއެބަޖެހޭ ާގަބޫލުުކރަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެްނވީމ ، ާލަންބުވަން. ާގޮތްތަކަށް ާއެ ާމިދަނީ ާވެގެން މަޖުބޫރު

ާމުިޅާ ާގޮތަީކާމިއަދު ާދ  ާހިނގަމުން ާބޭންކުަތކަށް ާއިސްލ މިކް ާއަދި ާއޮނިަގނޑ އި ާގޮެތްއާބޭންކުތަކުގެ ާނަމޫނ  ދުނިޔެއަށް

ާވ ހަކަފުޅުަގއިާއިޝ ރ ްތކޮށްފިޭއާ ނޑުާމިާދަންނަވަނީާމިތަނުގެާއެއްާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެސް ކަން.ާއެހެންާއަުޅގަ

ާމުސްލިމުާ ާމިއީ ާެއއީ ާބައެއް. ާޖަމ ޢަތެއްގެ ާއެއް ާތިބީ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމި ާމީހުންނޭ. ާވ  ާނިސްބަތް ާޖަމ ޢަތަކަށް  740ވަކި

ނުޑާާޤައުމެއް. އެހެްނވީމ ،ާަވކިާޖަމ ޢަތެއްގެާބަޔަކުާހިތްހަމަނުޖެހޭާގޮތަކަށްާއިންޓްރެސްޓުާއޮތީާއޭާބުނުމަކީާއެއީާއަުޅގަ

ގަބޫލުާކުރ ާގޮތެއްާނޫން.ާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއޮންނަންާޖެހޭނީާއެއްާޖަމ ޢަތެއް.ާއެއްާބަެއއް.ާމުސްލިމުާޤައުމެއް.ާއަދިާ

ާތަބ  ާއުސޫލަުކން ާެއއް ާބަހަކުން ާބަޔަުކާއެއް ާޖަމ ޢަތެްއގެ ާވަކި ާެވއްޖެްއޔ  ާއެހެން ާަބއެއް. ާދީެނއްގެ ާއެއް ާބައެއް. ވ 

ާހިތްހަމަާ ާބަޔަކު ާމުސްލިމު ާކަމަށް. ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާމުްސލިމުން ާއެއީ ާގަބޫލުކުރެވުނީ ނަޑށް ާއަޅުގަ ހިތްހަމަނުޖެހުނީމ ،

ާ ާއަޅުަގނޑު ާއޮންނަން. ާގޮތަކަށް ާއެ ާޤައުމުަގއި ާމި ާއުސޫލުން ާރިބ ގެ ާނުބަިއާނުޖެހޭ ާބަޔަކު ާނުޖެހޭނެ ާނަގ ަކށް  745ޒިންމ 

ާއަށްާ ާރިބ  ާޤ ނޫނެއް ާމަިޖލީހުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާގޮތަށް ާވެްސާހިމެނޭ ާއެހެންނަމަެވސް،ާައޅުަގނޑު ާކުިރޔަސް. ކަމެއް

ްއާހުއްދަާވ ާގޮތަށްާއެކަންާކޮށްފިއްޔ ާޭއގެާޒިންމ ާއަޅުަގނޑުެމންާބޮލުގައިާވެސްާއަޅަންޖެހޭނެ.ާދެންާދަންނަވައިފި،ާއެާ

ާއަހަރުގެާވ ހަކަ....30ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާގަދަާ

ާ

 750 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާވ  ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ާބަހުސަށް ާއިްބތިދ ޢީ ާމެންބަރު، ާމެންބަރ1ާާުޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަެވްއޖެ. ގަިޑއިރު

ނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވ ނަން.ާބޭނުންފުޅުާވ ނަމަާމިާމަސައްކަތުގައިާކުިރއަށްާބަހުސްގެާމަުރޙަލ ގަ ާއިާއަުޅގަ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.10

ާ755 
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10.1ާާ ާއޮތް ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާމިއަދަށް ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާހިސ ބުން ާމި ާއެުކ1ާާއެހެންވީމ ، ާހަމަވުމ  ގަިޑއިރު

ާ ާދަނީ ާއަޅުަގނުޑާމި ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާހުރިާމަސަްއަކތްތައް.ާމިާމަސަްއކަތްތަކަީކާާއަށް.10ާއަުޅަގނުޑމެންގެ ނުނިމި

ާ 1ާާވެސް ާައއިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމަސައްކަެތްއ. ާއޮންނަ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާއޮތ10ާާީަގޑިއިރަށް ާމި ާފުރަތަމަ ގަިއާއެންމެ

ނަޑއެޅުުމގެާބިލުާކުިރއަްށާގެންދިއުން.ާމިާބިލަށްާބަުހސްާކުރުމަށްާއަދ10.1ާި  760މިނެޓ58ާާު.ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަްށާކަ

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާބަހުސް ާިބލުގެ ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ާރަށްރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާމިހ ރު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާއެބައޮތް. ބ ކީ

ާ ާއަށް ާދަންނަވ ލަނީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމި ާގޮތް ާހުރި ާބ ކީ 17ާާވަގުތުަތއް ާއަށް ާޕ ޓީއަކަށ8ާާްމިނެޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީ މިނެޓު.ާވަކި

މިނެޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ5ާާްމިނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ10ާާްމިނެޓު.ާޕީ.ޭއާއަށ14ާާްާނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރުންނަށް

ާބ ރަުށ3ާާ ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާބަހުސަށް ާުދވަހު ާކުރީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާފަދައިން ާދަންނަވ ލި ާއިްއެޔ ާައޅުަގނޑު މިނެޓު.

 765ންާގެންެދވީ.ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ފައިާވ ނީާއެާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަފުުޅާދައްކަވަމު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމ ، ާވ ަހކަ. ާއަރުވ ނެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ޒުާމަދުާޝިފ ށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްބ ރަ

ާވެްސާ ާދުވަހު ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދިޔައީމު. ާދައްކަމުން ާވ ހަަކ ާބިލަށް ާމި ާކުރިން ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް.  770ޝުކުރިއްޔ ،

ާބޮޑަށްާ ާމ  ާރަީއސް،ާެއއަށްވުރެ ާމިއީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެކޭ ާވ  ާތަޢ ރުޟު ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފ ހަަގކުރީމު އަޅުަގނޑު

ާކުރުމުން ާދިރ ސ  ާގޮތަށް.ާާމީތި ާމި ާފެންނަނީ ާހަމަ ާމީތި ާވެސް ާހޯދީމ  ނޑު ާައޅުގަ ާލަފ  ާބޭފުޅުްނގެ ާއެިކއެކި ޤ ނޫނީ

ާިމާ ާކުރައްވ  ާއެޖެންޑ  ާއިންނަވަިއެގން ާރައީސް ާތަނުގައި ާމި ާގޮތަކަށް ާވ  ާތަޢ ރުޟު ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އެހެންވީމ ،

ާކުރ ނެ ާފަހުން ާމީެގ ާއަޅުަގނުޑ ާބަހުސްކުރުމަކީ ާކަންތައްަތކަށް ާދޫކޮށްލަން.ާާބ ވަތުެގ ާމިފުރުޞަތު ާުނވ ތީ ކަމަކަށް

 775ާޝުކުރިއްޔ ާވަރަށްާބޮޑަށް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޙަސަންާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަރުވަނި ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ލަޠީފަށް.ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއް،ާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާ780 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާެއްއވެްސާ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނެގީ.ާމިއަދުގެ ާއޮޅުންފިުލވ ލަންެވގެންާނިޒ މ  ާއެްއޗެއް ާކުޑަކުޑަ ާހަމަ ނޑު އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާަކނަޑއެޅުމު ާވަގުތު ާވަިކާބިލަކަށް ާނުވޭ ާވިދ ޅެއް ާފަހަރަކު ާެއްއވެސް ާރިޔ ސަތަކުންނެއް ާވިދ ުޅވަމުންދ އިރު ާވ ހަކަ  785ެގ

ާއަހ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަަކައީކާ ނޑު ާކަމެއް.ާއަުޅގަ ާމެންބަރުންނަށްާއޮތީާކިހ ާވަެރއްެގާވަގުެތއް ޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ 

ާވަގުތުާއެްއވެސްާގޮތަކަށްާެނތީތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާަވކިާޕ ޓީައކަްށާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ

 790 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

14ާއަޅުަގނޑުާދެންމެވެސްާދަންނަވ ލިންާމިާބިލުގައިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންނަށްާމިހ ރުާބ ކީާއޮތީާ

ާކަމަ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުއިުވނީތީ ާއަޑުފުޅު ާއެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް. ނޑުާމިނެޓް ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް ށް

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 795 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު

ާވަރަޙްމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް ާކަނޑަهللاާ`. ާރަށްރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާފުނަދޫާވަބަރަކ ތުހޫ. ާބިލެއް ެއޅުމުގެ

ާއެކުާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާަވރަށް ާސަލީމަށް ާޢަލީ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާސަލީމު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާދޭތެރޭގަިއާ ާބިލ  ާމި ާބިލެއް. ާމުހިއްުމ ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާަނޒަރުަގިއ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަުތގައި ާއަދ ކުރަން. ޝުކުރު

ވިސްނަނީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއަތޮޅުަތއްާިހންގުމުގެާބިުލގެާމަސަްއކަތްާުކރިއަށްާދިޔައިުރާވެްސާއަިދާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާފުރަތަމަވެްސާ ާއެންމެ ާމުހިއްުމކަން. ާކަުމގެ ާމި ާފ ހަގަކުރެޭވ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާދ އިުރ ާކުިރއަށް ާވެސް  800މިހ ރު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަާ ާސަބަބަކީ، ާައއި ާމުހިންމުވެގެން ާކަމަށްާމިކަން ާމ ލެ ާރަށަކީ ާކުރ  ާވެިރަކން ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާވެސް ިއ

ާފުރިހަމައަށްާ ާމަޞްލަޙަތު ާމެދުަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާއޮެވގެން. ާސަބަބެއް ާެވްސ ާވަނީ ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ކަ

ކިާއަތޮޅުަތކަށްާެއިކާޤ އިމުވެފަިއާއޮތުުމގެާސަބަބަަކށްާއެކަންާެވގެންާދިޔަ.ާއެހެްނނޫންނަމަާވީހީާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއެ

ާއެާ ާއެހެންވީމަ، ާދިއުން. ާފެތުިރެގން ާތެޭރގައި ާއަޅަގނޑުމެންގެ ާޚިޔ ލު ާވެރިކަންކުރުުމގެ ާރ އްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ާހިންގުމުގެާ ާއަތޮޅުތައް ާއުޫސލުން ާލ މަރުަކޒީ ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް  805ސަބަބަށްޓަކައި

ާރަ ާއަދި ާކައުންސިލުާރަށްތައް ާއަތޮޅު ާދ އިރު ާހިމެނިގެން ާބައިތައް ާކަހަލަ ާމި ާކައުންސިލ  ާއަތޮޅު ާކައުންސިލ އި ށު

ާއެްއވެްސާޝަްއކެއްނެތް،ާ ާބޮޭޑ. ާވަރަށް ާމުހިއްމުކަން ާއޮުތމުގެ ާހިމެނިފައި ާތެރޭަގއި ާދ ިއރ ގެ ާއިދ ރީ ާރަށެއް އޮންނ ނެ

ާކަންތަ ާގޮތަކަށް ާނެތް ާމަްަޞްލަޙަތު ާތެރޭގައި ާކިތަންމެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާދ  އްތައް

ާއޭެގާ ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާކުރި ާޤ އިމު ާނިޒ މެއް ާފުރިހަމަ ާކިތަންމެ ާއަދި ާވިޔަސް ާރޭިވކަމުގައި ާރޭވުންތަެކއް އިޤްތިޞ ދީ
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ާމި ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާސަބަބަށްޓަކައި ާއެ ާނުފެންނ ނެ. ާގޮތެއްަގއި ާފުރިހަމަ ާަރއްޔިތުންނަކަށް ާތ އީދުާާފައިދ އެއް  810ބިލަށް

ާދާ  ާބިލު ާުގޅޭ ާއުސޫލ  ާލ މަރުކަޒީ ާއެބަހުރި. ާވެސް ާގޮްތތަކެއް ާއިތުރު ާކުރެވިދ ނެ ާމަސައްކަތް ާބިލުގައި ާމި ކުރަނީ.

ާވެއްެދވިދ ނެ.ާ ާބައިތައް ާުމހިއްމު ާވ  ާބިލުަގއި ާމި ާވެސް ާތެެރއަްށ ާބިލުގެ ާެއ ާގެންދަވަިއގެން ާބިލު ާމި ކޮމިޓީއަކަށް

ާގޮާ ާކޮންމެ ާީމގަިއ ާވ ާއެހެންވީމ ، ާހ ސިލު ާމަޤްޞަދު ާބިުލގަިއވ  ާމަފްހޫމުތައް ާބިލުގަިއވ  ާިމ ާިވޔަސް ާކަުމގަިއ ާީވ ތެއް

ާވެްސާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާދިުއމަކީ ާވެގެން ާމިކަން ގޮތަށް

ނަޑއެޅިފަިއާ  815ވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނ ފަިއ.ާތަނުަގިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާމިހ ރުާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަްށާކަ

ާއ ބ ީދއަށ ިއާ ާނިޒ މަށ އި، ާކުރުުމެގ ާދަތުރުފަތުރު ާބަލ ، ާގޮތަށް ާޤ އިމުވެަފއިވ  ާތެރޭގަިއ ާއަތޮޅު ާވަސީލަތްތަކ އި ހުރި

ާވެްސާ ާއެހެންކަެމއް ާފ ހަަގކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ާވިޔަސް ާއެހެންކަމުަގއި ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި. ާމުހިއްމު މިހެންގޮސް

ާއަޮތޅުތަުކގައިާ ާބަެއއް ާވެސް ނަޑއެޅިފަިއވ އިރު ާކަ ާަވކިްނާއެހެން ާރަެށއް ާކުރ  ާބޭނުންވޭ.ާއަތޮުޅާވެރިކަން ދަންނަވ ލަން

ާކުެރވިފަިއާ ާކުރުމުެގ، ާމަަސއްކަތް ާކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ާތަފ ތު ާއެ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއެބަ ާފެންނަކަން ާބޮޑުކޮށް ތަފ ތު

ާވެ ާއަޮތޅުތައް ާފ ހަގަކުެރވޭ ާނުވަަތާވ ކަްނވެސް ާރަށުަގއި ާކުރ  ާވެިރކަން ާއަތޮޅު ާއެ ާއެވަނީ ާއެެހން ާއެބަހުރި.  820ސް

ާރަށްރަށަށްާ ާއެހެން ާބިނ ުކރެވިގެން. ާމަްއޗަށް ާއުސޫލެްއގެ ާގެންުގޅުްއވ  ާބޭފުޅުންގެ ާުއޅުއްވ  ާއިސްެވ އެކަންތައްަތކުަގއި

ނުޑާވެސްާހަމަާހިއްސ ާއޮންނަންާޖެހޭނެކަންާގަބޫލުކުރެވުމ ާއެުކާއެކަންާރަނގަޅުާގޮތު ަގއިާދ ާކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ ،ާއެާ ާގެންދެވޭނޭ. ާކުރިއަށް ާމަތީން ާގޮތެްއގެ ާނ ންނ ނެ ާތަފ ތެއް ާއެހ ބޮޑު ާެވސް ާކަންތައްަތއް ާއެ ދަންނަވ ނީ

ނޑުާހަމަާަވރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުާކުރަންާމިާބިލުާބަލައިގަނެާމިާބިލު ނޑުާތ ީއދުާކުރަނީ.ާއަޅުގަ ގެާސަބަބަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާކުރިއަްށާ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާިމ ާިވޔަސް ާކަމުަގއި ާވަކިން ާނުވަތަ ާގެންދިއުން. ާުކރިއަށް ާުގޅުވ ަލއިގެން  825މަސައްކަތް

ާފުރުޞަުތާ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ ާމި ާވ ތީ ާކަމަކަްށ ާކުރ  ާތ އީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާވުމަކީ ާގޮެތއް ގެންދެވޭނެ

ާނިމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެ

ާފުރުޞަތެްއާ ާދެވަނަ ާބިލުގައި ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާރަށްރަށް ާކުރ  ާވެިރކަން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  830ޝުކުރިއްޔ 

ާބިުލާ ާތެރޭަގއި، ާމަޤްޞަދުތަކުގެ ާއޮތްއިރުަގއި ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލު ާމި ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ހޯދ ލައިގެން

ނޑައެޅިަފއިވ ާއިދ ރީާހުށަހެ ޅިާމަޤުޞަދުތަކުގެާތެރޭގައިާމިާޤ ނޫނުންާމަޤުޞަދަކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޤ ނޫނުއަސ ީސންާކަ

ނަޑއެޅުމުަގއްޔ އިާވެރިކަންާކުރ ާ ދ އިރ ތަކުެގާތެރެއިންާމ ލެާިފޔަވ ާއެހެންާއިދ ރީާދ އިރ ަތުކގެާވެިރކަންާކުރ ާރަށްާކަ

ާބަދަލު ާރަަށށް ާއަނެއް ާރަށުން ާއެއް ާސިޔ ސަތުތަކ އި،ާރަށް ާވ  ާޤ ނޫނުގައި ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ކުރުމުގައި

ނޑުަތކ އި ާިމންގަ ާހަމަތަކ އި، ާއުސޫލ ާާއުސޫލުތަކ އި، ާދިމުޤުރ ތީ ާމަގުފަހިކޮށް ާޢަމަލުކުރަން ާމަތީން ާޮގތުގެ  835ެއއްގޮްތވ 

ނޑަެއޅޭނެާކަމަކަށްާހެދުމޭ.ާއެްއގޮތްާވ ާގޮތުގެާމަތިންާއަިދާއިދ ރީާދ އިރ ގެާރަްއޔިތުންާނިންމ ާނިންމުާ މެއްގެާމަތިންާކަ
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ާ ާއެއ ެއއްކޮށް ާހަމަ ާއިރުަގއި ާއޮތް ާމަޤުޞަދު ާމި ާމިހެން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމ އްދ ަގިއ3ާާއ ދެ،ާއަުޅގަ ވަނަ

ރުގަިއާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާމިހ ރުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށް.ާމިާބިލުާވަތްއ3ާިއެބަާއޮތޭ،ާ

ާޢަމަލުކުރަންާ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާަކނަޑއަޅ ފައި. ާޖަދުވަލެއް ާގޮުތަގއި ާރަށްރަށުގެ ާެވރިކަންކުރ  ާވެއްދިއިރުަގއި މަޖިލީހަށް

ާޤ ނޫނުންާ ާމި ާކަމުަގއި ާަރށް ާކުރ  ާވެިރކަން ާދ އިރ ތަކުެގ ާއިދ ރީ ާމަތިން ާގޮތުެގ ާވ  ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި  840ފަށ އިރު

ާތަފު ާރަށްރަުށގެ ާވ  ނަޑއަޅ ފައި ާދަންނަވ ީނާކަ ާައޅުަގނޑު ާވަީނއޭ. ާއެ ާަބޔ ންކޮށްފައި ާޖަދުވަލުގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ސީލު

ވަނަާމ އްދ ާއިންާލިބިފައިވ ާބ ރުގެާތެރެއިންާނަމަވެސްާވެރިކަންާކުރ 6ާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާބަދަލުކޮ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާރަށްރަށް ނަޑައޅ  ާކަ ާގޮތުަގއި ާރަސްމީާރަށްރަށުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާނިންމުމަށްފަހު ށް

ާއަީއާ ާވަދެގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާފަހު ާކުރުމަށް ާއިޢުލ ނު ާއެކަން ާހ މަކޮށް ާެއކަން ާއިދ ރ ތަކުަގއި ާރަސްމީ ާނުވަތަ ފަރ ތްތަކަށް

 845ްށާގައިާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނީާ)ށ(ާައތޮޅުގެާވެރިކަންާކުރ ާރ2009ާަޮއކްޓޯބަރ29ާާުއޭެގާއެަތއްާދުވަެހއްާފަހުން.ާ

ާފަހުން.ާ ާެއއަށްވުެރާމ  ާވަނީ ާވަދެފައި ާތަނަށް ާމި ާބިލު ާމި ާމި ާނުވަތަ ާޤ ނޫނު ބަދަލުކުރައްވ ަފއި.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމި

ާކަމަށްާ ާފުނަދޫ ާރަށަކީ ާވެރިަކންކުރ  ާށ.އަތޮޅުަގއި ާއޮންނަނީ ާމި ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާޖަދުވަލުަގިއާއެކަމަކު ާީމގެ ވަންއިުރގައި

ާދަންނަވ ލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތްާލިޔެފައި. ާފ ޅުކޮށްފައި ާމި ާމަގުސަދެއްަގއި ާއިޚްލ ސްތެރި ާމި ާހަމަ ާމިއީ ާވަނީ ާބޭނުން ން

އެްއޗެއްާބ އޭާުނވަތަާމިާލިޔެފައިާއޮތްާއެްއެޗއްާބ އޭ.ާނޫނީާމިއީާހަމަާބަލައިގަނެވޭނެާެއއްެޗއްާބ އޭ.ާހަމަާއެާސުވ ުލާ

ާވަ ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުން ާއަރަނީ، ާހިތަށް ާނިންމ ފައިާއަޅުަގނޑު ނޑައަޅ  ާކަ ާަކމެއް ާގޮތަކަށް  850ކި

ާނިންމ ފައިާ ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ާގޮތަށް ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާއެ ާބިލެއްގައި ާހުށަހަޅ  ާފަހުން ާމ  ާޭއގެ ާއަދި އޮތްއިުރގައި

ާގަބޫލު ާމައްސަލައެޭކ.ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާފޮނުވުމަކީ ާއޭތި ާލިޔެފައި ާބިލެއްަގއި ާޚިލ ފަށް ކުެރޭވާއޮތްގޮތ 

ާނުކުރަްނާ ާގަބޫލެއް ނޑު ާައޅުގަ ާބޭނުންވީ. ާދަންނަވ ލަން ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއެ ާއެހެންެވގެން ާެއއީކީ. ާނޫނޭ ކަމެއް

ާބިލެއް.ާ ާބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާމި ާހަމަ ާބިލަކީ ާމި ާކަމަށް. ާބިލެއް ާބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް މިއީ

ާމި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޮތީމައޭ ާފަރުމ ކޮށްފައި ާބިލު ާމި ާމ އްދ ަގިއ75ާާގޮތަށް  855ވަނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވަނީ. ާމި ާވަްއދ ފައި ާތަނަށް ާމި ާފަރުމ ކޮށްފައި ާބިލު ާމި ާޚިލ ފަށޭ ާގޮތްތަކ  ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ މެންބަރުން

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަިދ ާކުްށވެރިކުރަން. ާގޮތެްއާއެކަން ާފަހު ާވިސްނެވުމަށް ާކަމ  މި

ާނިންމަވައިދެްއވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 860ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބޭނުންވ ާ ާދަންނަވ ލަން ާެވސް ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާޤ ނޫނުއަސ  ާމިއީ ާފޭރ ންާވ ހަކަައކީ ާވަރަށް ާވ  ާކުރައްވ ަފއި ާއެޖެންޑ  ާމަނިކުފ ނު ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެްއގޮތްވ  ާރޫޙ  ީސގެ

ހެޔޮާމޮޅު،ާއަދިާމިާަވގުތުާރ އްޖެއަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާމިހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހޭާސަބަބަކީާޙަޤީޤަތުގައިާރަެށްއވެްސާ
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ާއެތަ ާދަނީ ާމި ާކުރިއަރަިއގެން ާެވސް ާޤައުމެއް ާވެސް ާެއާއ ޢިލ އެއް ާއެއްބަިއވަންތަކަމ އި ާއެުކވެިރކަމ  ާއޮންނަ ނެްއގައި

ާޤ ނޫނުައސ ީސގަިއާ ާބަލ .ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިންވަރަކަށް ާއޮްނނަ ާހިފެހެއްޓިަފއި ާަވރުގަދައަށް ާއެންމެ  865ތަނެއްގެާސަޤ ފަތް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާގޮތުން ާއޭަގއ4ާިއޮން ާުނަވތަ ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާބ ބު ާަރއްޔިުތންގެ ާމ އްދ ަގއި ާމިާާވަނަ ސިފަކޮށްަފއި

ާބ ރުތަްއާ ާމި ާއަދި ާކިަބއިންނޭ. ާރައްޔިތުްނގެ ާއަންނަނީ ާފެށިގެްނ ާބ ރުތައް ާއެންމެހައި ާދައުލަތުެގ ާދިވެހި އޮންނަނީ

ާ ާކޮންމެ ާރ އްޖޭަގއި ާހިނދު ާވ  ާބަޔ ންޮކށްފައި ާމިހެން ާކިބަިއގައޭ. ާރައްޔިތުންގެ އަހަަރކުނ5ާާްދެމިއޮންނަނީ

ާޮހވިކަ ާއެއް ާހުރިހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާެއާޤަދީމީ ާރ އްޭޖގެ ާއެ ާގޮތަކަށް ާހުރި ާހިތު ާއަންަނާމީހަކު ާއެ ާވިަޔސް މުަގއި

ާ ާގޮތަށް ާމި ާގޮތަށް ާއެ ާގޮތަށް ާބުރޫއަރ  ާއެުކވެރިކަމަށް ާއެއްަބިއވަންތަކަމ އި ާދުޅަހެޔޮަކމ އި ާރ އްޖޭގެ ާއެ  24ާ870ކަމަކ 

ޤައުމެްއގެާއެުކެވރިކަމ އިާެއއްަބއިވަންތަާކަމެއްާާގަިޑއިރުާހަމަހޭގައިާނުހުރެާަކންކަންާބަދަލުކުރަމުންާދ ންވެްއޖެާނަމަާއެ

ާށ.އަތޮުޅާ ާއިން ާފުނަދޫ ާށ.ައތޮޅު ާވެސް ާއަޅުަގނޑެްއާހަމަގައިމު ާައކީ ާވ ަހކަ ާމިއުޅޭ ާނޯންނ ނެ.ާދަންނަވ ަލން ދެމިއެއް

ާތުލު ާކ.އަތޮުޅ ާުނވަތަ ާނެތޭ. ާެއއް ާމައްސަލަ ާކަަމކ  ާެއ ާބަދަލުކުރީމަކ  ާރަށް ާވެިރކަންކުރ  ާއަށް ސްދޫންާމިލަންދޫ

ާނުަވަތާ ާއުސޫލުތަކެްއ ާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ާެއ ާހިސ ބަކީ ާމަްއސަލަޖެހޭ ާނެތޭ. ާެއއް ާމަްއސަލަ ާބަދަލުކުރީމަކ  މ ފުއްޓަށް

ާއ ބ ދީތަުކެގާތެރޭަގިއާ ާނުވަތަ ާތެޭރަގއި ާރަށްތަުކގެ ާތެޭރގަިއާނުވަތަ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާނަމަ ާކަުމގަިއާަވނީ ާނެތުން  875ގޮތްތަެކއް

ާތެރޭަގއި ާދިވެހިންގެ ާރަށްާާނުވަތަ ާވެރިކަްނކުރ  ާށ.އަތޮޅުގެ ާއަޅުަގނޑަކީ ާދ ނެތީ. ާއުފެދިގެން ާނަފުރަތު ާވުމ އި ަބއިބައި

ާސ މ ނުާ ާހުރި ާރަށުަގއި ާކުރ  ާވެިރކަން ާހުރި ާތުލުސްދޫގައި ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާމީހެއް. ާދިޔަ ާރަށަށް ާއެ ާހިނދު ާކުރި ބަދަލު

އްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއް.ާދަންނަވ ލަންާމިާބަދަލުކުރަންާދިޔައިރުާސްޓ ފޯސްާއ ާރައްޔިތުންނ ާދެމެދުގައިާހުރިާރަ

ނުޑމެންާކޮންމެާ އަހަރަކުންާެވރިއަކަށްާޢަްއޔަންާކުރ ާމީހ 5ާާއުޅޭާވ ހަކަައކީާމިފަދަާއުސޫެލއްާނެތިާހަމައެކަނިާއަުޅގަ

ާއެުކވެރިކަމ  ާއޮްނނަ ާގޮތުން ާޒަމ ންވީ ާރ ްއޖޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރީމަ ާކަންތަްއ ާގޮތަކަށް ާެއއްބައިާހިތުހުރި  880އި

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާނުވަތަ ނަޑއަަޅއި ާކަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާއެަބދެއޭ. ާބުރޫއަރަމުން ވަންތަކަށް

ާއެކަމ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމީ ާދ  ާހިފެހެއްޓިގެން ާއުޫސލުތަކެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާނަމަ ާފ ސްކޮށްފި މަޖިލީހުން

ާޙަ ާއޭރުްނ ާކަމެއް. ާހަމަާއުފ ކުރަންޖެހޭ ާވަނީނަމަ ާނޫންކަމުގައި ާއެހެން ާވެގެން. ާެއކައުންޓަބަލް ާދ ނީ ާެއކަން ޤީޤަތުގަިއ

ާ ާކޮންމެ ާއެބައޮތޭ ާރަށްތައ5ާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެރިކަްނކުރ  ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނިޒ މަށް ާޕ ޓީ އަހަރަކުން

ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާހުރި ާހިތ މަ ާމިއީ ާފުރުސަތު. ާދިއުުމގެ ާވިދ ޅުޭވާާބަދަލުވެގެން ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާފަަހރު  885ަބއެއް

ާއުޅެިނއްޔޭ.ާ ާއަނބުރަން ާކަންަތއްަތއް ާހުރިހ  ާނިޒ މަކަށް ާބަރުލަމ ނީ ާނުވަަތ ާތެރޭަގއި ާޕ ލިމެންޓު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާގޮތަކަްށާ ާވަކި ާފޮތެއްގައި ާވަިކ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާޤަުއމެއްަގއި ާެއްއވެސް ާދުނިޔޭގެ ާވ ހަައކީ ާއުޅޭ ާމި ދަންނަވ ލަން

ޔ ންކޮށްފަކ ާޑިމޮކްރަސީާއ ިއާރިޔ ސީާނިޒ މ އިާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުާގ އިމުކޮށްފައިާއޮންނަާއެްއވެސްާޤައުމެއްާޯނވެއޭ.ާބަ

ާވިލ ތަށްާ ާކޮށްފައި.ާއިނގިރޭސި ާހަރުދަނ  ާނިޒ މެއް ާއެ ާގޮތަށް ާފެތޭ ާޤައުމަކަށް ާއެ ާޮއންނަނީ ާވެސް ާޤައުމެއްަގއި ކޮންމެ

ާޑިމޮްކރަސީ ާވިޔަްސ ާރ ީނއެްއާބަލައިލިކަމުަގއި ާރ ނީއެއް. ާުހންނަނީ ާެވސް ާއެތ ނގަިއ ާވ ހަކަަދއްކ އިރު ާގިަނ ާއެންމެ  890ގެ
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ބަަޔށްާބަހ ލ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާަވކިާތަނަކަށްާވަިކގޮތެކޭާނުވަތ2ާާަހުރުމަށްާފަހުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްވެސްާއޮންނަނީާ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާހިސ ބަށް ާމި ާޙަޤީޤަުތގަތުަގއި ާޤައުމުތަކުންާއޭގެން ާއެކި ާޖެހެނީ ާމި ާދ ން މަސައްކަތް

ާަގވ ިއުދާ ާޤ ނޫނ އި ާނުބަލައި ާސަޤ ފަތަށް ާއ ދަކ ދަތަކ އި ާޤައުމުެގ ާމި ާނަކަލުކޮށް ާއެްއޗިހި ާެއްއޗިހި އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ން ާމިހ ރު ާއަދި ާގޮތ އި ާައއި ާވަމުން ާކަންތައްތައް ާރ އްޭޖެގ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހަދަންފެށީމަ.

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާހަމަ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ނަޑއަޅ  ާކަ ާރަށްަތއް ާވެރިކަންކުރ  ާރ އްޖޭގެ ާބަލ އިރު ާގޮތަށް  895ފަށ ފައިވ 

ނުޑާއެދެނީާމިާބިލުާބަލައިގަނެާމިާބިލުގައިާއެކިާފަރ ތްތަކުންާދައްކ ފައިާހުރިާވ ހަކަތަކަށްާ ވެސްާލަސްެވއްޖެއޭ.ާއަުޅގަ

ެވގެންާދިއުން.ާޙަޤީޤަުތގަިއާހަމަާޒ ތީާގޮތުންާދަންނަވ ލަންޏ ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާޒ ތީާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިާޤ ނޫނަކަށްާ

ާބަެއއްާ ާއޮތީކީ. ާމި ާލ ފައި ާމެންބަރުން ާޑީ.އ ރު.ޕީެގ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ާބިލު ާމި ާޫނނޭ ާޮއވެގެެނއް މަޞްލަޙަތެއް

ާޢަލީ ާމިީއ ާދޭ ާފ ހަގަކުރަްއވަމުން ާއެަބ ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާމަޞްލަޙަތ ާާބޭފުޅުންގެ ާޒ ތީ ާއ ދަމުގެ ާރޮޒައިނ  ސަލީމ އި

ާތުލުސްދޫާ ާއަށ އި ާފުނަދޫ ާވެރިކަްނކުރ ާރަށް ާއަދަމަކ ާނޫންާށ.އަތޮޅުަގއި ާކަމެކޭ.ާޢަލީާސަލީމަކ އިާރޮޒައިނ   900ގުޅުންހުރި

ާވ  ާދ  ާަދންނަވަކުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަތަކެއް. ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ އި ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާހަމަޖެއްސީކީ. ާައކީާއަށް ހަކަ

ާގުޅުންތަްއާ ާވަުރގަދަ ާކުރީެގ ާއެުކވެރިކަމ ިއ ާހުންނަ ާެތރޭގައި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާދެވޭނީ ާކުިރއަަރއިގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާ 5ާާބަދަހިކޮށްގެނޭ. ާބ ުރ5ާާއަހަރުން ާބަދަލުކުރުމުގެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމީހަކަށް ާއެންމެ ާއަންނަ އަހަރުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާއެންމެާބޮޑުާކޮހޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެނަށްާހެދޭ

ާ905 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާިވަޔސް ާހިތްދަތި ާރަީއސް.ާކިތަންމެ ާޢިްއޒަތްތެރި 5ާާޝުކުރިއްޔ  ާދެްނ5ާާއަހަރުން ާވެރިކަން ާރ އްޖޭަގއި އަހަރުްނާމި

ާކަންކަންާކުރުމަށްާފުރުޞަތުާހޯދުމަށްާމަސައްކަތްކޮށްފިއްޔ ާބަދަލުވަމުންާދ ނީ.ާރައްޔިތުންނަށްާބި ނ ކުރަނިވިާގޮތެްއގައި

ާގަިއާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންނަމަެވސް، ާއެބައޮތް. ާފުުރޞަތު ާއެ ާމިއަދު ާެވސް ާމެންބަަރކަށް ާކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާބ ރުތަާ ާއަށް ާރައީސުލްޖުުމހޫރިއްޔ  ނަޑއަޅ ފަިއ ާކަ ާއިންތަެކްއ ާޖަހ ފައި ާބ ރުތަުކގެާމިންތަކެއް ާއެ ާއޮިތއްޔ  ާދީަފއި  910ކެއް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާފުރުޞަތުތަކެއް. ާއޮތް ާއަށް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާކުރުމަކީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ބޭނުން

ނޑަެއޅުމުގެާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާލީމަާއަޅުަގނޑުާހައިރ ެނއްާނު ވޭ.ާރައީސް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާވެރިަކންކުރ ާރަށްތަކެއްާކަ

ާކަންާ ާމަޖިލީހެއް ާހިނގަމުންދ  ާގޮތަކަްށ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާމިއަދު ާމިއީ ާމަޖިލިސް ާަރއްޔިތުްނގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި އެއީ

ާކުިރާ ާމަސަްއކަތް ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްަޞ ާގެންދިޔަ ާަހދަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާއެނގޭ. އަޅުަގނޑުމެނަށް

ާފުރަތަ ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ާމިއީ. ާއަޅުަގނޑު ާއިންނަނީާމީހެއް ނަޑއެޅިަފއި ާކަ ާގޮުތަގއި ާރަށެްއގެ ާވެރިކަންކުރ  ާބ ބުގަިއ  915މަ

ާމިާ ާެދއްކީމު ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާއޭރު ާގޮތުަގއި. ާރަުށގެ ާވެިރކަންކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ާމުޅި ާމ ލެ.ާެއއީ ހަމައެކަނި

ާ ާެއއީ ާގެންދެވިދ ނޭ. ާވެސް ާރަށަކަްށ ާކޮންމެ ާހަމަ ާވެސް ާރަްށ ާވެިރކަންކުރ  ާކަމެއްާރ އްޖޭަގއި ާބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން
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ާޒަމ ނުްއސުރެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާބ އްވ ކަށް. ާގޮތުަގއި ާރަށެްއގެ ާެވރިކަންކުރ  ާމ ލޭގައި ާކޮންމެހެން ނޫން

ާހަމަާ ާލިޔުނީ.ާދެން ާވެސް ާވ ހަކަ ާއެ ާވ ތީ ާއެއްަޗކަށް ާލިެޔވިފަިއާވ  ާވެސް ާއެއްަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކޮންމެ އައިުރގައި

ާވިާ ާބ ްއވަން.ާއޭރުަގއި ާރަށްތައް ާވެިރކަންކުރ  ާރަށްރަށުގައި ާއެހެން ާއެކުަލވ ލިއިުރަގއި ާޖަދުވަލުތައް ާބެހެއްޓި  920ސްނުން

އެހެންނަމަވެސް،ާއެާވ ހަަކާދައްކަމުންާދިޔައިުރަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާލ މަރުކަޒީާއުސޫުލންާރަށްތައްާހިނގުމުގެާބ ުރާ

ާރަ ާހިނދު ާވިސްނުނު ާދޫކޮށްލުމަްށ ާެބއްެލީވމަާރައްޔިތުންނަށް ާަޔއުމިްއޔ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްޞަ ްއޔިތުންގެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާރައްިޔތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުންާނިންމީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާ

ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރުގައި ާދޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެކުަލވ ލުމުގައި ާެއކުލަވ ެލވޭ ާބަޔަުކާާހިންގުމަށްޓަކައި ާކޮންމެ ާހަމަ ތެރެއިން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަމަށް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާފުރުޞަތު ާވެިރކަްނކުރުމުގެ ާބަެއްއގެ ާއެ ާރަެށއްަގއި ާކުރ  ާއިޚުތިޔ ރު  925ވެސް

ޒަމ ނުއްސުރެާމިާދެންނެވިާގޮތަށްާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށްތަކެއްާގޮުތގައިާރަށްތަެކއްާބަްއޓަންކޮށްފައިާބަހައްޓ އިުރގަިއާ

ާމަދުާއަތޮޅެ ާބައި ާއެބަހުރި. ާވެސް ާރަށްރަށް ާކުދި ާވަރަށް ާއަދި ާއެބަހުރި. ާވެސް ާރަށްރަށް ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާހިމެނޭ ްއަގއި

ރަށްރަށްާވެސްާއެބަހުރި.ާލަފ ފުރުންާދަތިާރަށްރަށ އިާފަސޭހަާރަށްތައްވެސްާއެބަހުރި.ާމިހެންާހުރިާރަށްތަކެއްާބައިވަުރާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހުރިއިުރގަިއ، ާރ އްޖޭަގއި ާގޮތަކަްށާާމި ާއެދޭ ާރައްޔިތުން ާުހރީ ާފިކުރު ާޮބޑަށް ާގެްނދިޔައިރުަގއި ހަދަމުން

 930އެކަންކަންާކުރުމަށްޓަަކއިާލ ަމރުކަޒީާުއސޫލުންާރ އްޖެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމަށްފަހުަގއިާއެާބަަޔކުާއިޚުތިޔ ރުާކުރާ 

ާ ާއޮންނަ ާރަށަކަށް ާވެރިކަންކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ާކުެރވޭނީ. ާެއކަން ާދޭ.ާރަށެއްަގއި ާބޮުޑެވގެން ާވަރަށް ފުރުޞަތުަތކެއް

ާ ާތަރަްއީޤ7ާާއެހެންވީމ ، ާމި ާއޮތުމ އި ާމިއޮތް ާގޮުތގަިއ ާމ ލެ ާރަށް ާވެރިަކންކުރ  ާރ އްޖޭގެ ާބަހ ލައިގެން ޕްޮރވިންސަކަްށ

ާ ާރ އްޖޭގ7ާާެރ އްޖޭގެ ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާވެސް ާފެށީ ާމަސައްކަތް ާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ުރން ާެގންދިއުމަށް ާސަރަަޙއްދަކަށް

ާފައިސ ާ ާލިބޭ ާެއއިން ާވަސީލަްތތަކ އި ާތަރައްޤީގެ ާއަދި ާފުރުޞަތުތަކ އި ާތަރައްޤީގެ ާމީހުންނަށް ާދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަުކގައި

ާއަުގ،ާމ ލޭެގާ ާއެޕ ޓުމަންޓެއްގެ ާމ ލޭގެ ާމިއަދު. ާައގު ާިބމުގެ ާމ ލޭގެ ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާހޯދުމަށްޓަަކއި. ާފައިދ   935އ އި

ާއަުގ،ާމ ލެއިާ ާކޮޓަރީގެ ާދޭންާގެެއއްގެ ާޚިދުމަތް ާއެ ާައގު.ާއަދި ާފުރުޞަތުތަކުގެ ާއޮތް ާފުރުޞަތުތަކ އި،ާމ ލެއަށް ާލިބޭ ން

ާރ އްޖޭަގިއާ ާމި ާއެކަމަުކ، ާއެަބއިނގޭ. ާވެސް ާފުރުޞަތުތައް ާއޮތް ާވެސް ާމީހަކަށް ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާއައިސް ާތަނަށް މި

ާދިރި ާމ ލޭގައި ާެއއީ ާޙައްޤުތަެކއް ާއޮތް ާވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާމ ލެާދިރިއުޅޭ ާއައިސް ާމ ލެ ާނުވަތަ ާބަަޔކަްށ އުޅޭ

ގޮސްާވ ާދަތުުރވެރިންނަށްާެވސްާއޮތްާފުރުޞަތުތަކެްއ،ާމ ލެއަށްާނ ދެވޭާމީހަކަށްާނުލިބޭާރ އްޖޭގެާެއކިާކަންޮކޅުތަކުން.ާ

ނަޑއަަޅއިގެްނާ ާކަ ާގޮތުަގއި ާރަެށްއގެ ާވެިރކަންކުރ  ާއެީއ ާރަށެްއ ާަވކި ާނުވ ީނ ާގޮތަށް ާެއ ާކަން ާއެ  940އެހެންވީމ ،

ާހުރިހ ާހިފަ ާރ އްޭޖގެ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއެ ާނުދަންނަވ ނަން ާައޅުަގނޑު ާވެއްޖިއްޔ  ާތިބެން ާައޅުަގނޑުެމން ހައްޓައިގެން

ާސިޔ ސީާ ާނޫން ާކަމެއް ާކުރ  ާތ އީދު ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބޭނެއެކޭ. ާރަްއިޔތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަުކގައި

ާބޭނުމަކަ ާިސޔ ސީ ާުނވަތަ ާބަދަުލގަިއާމަގުސަދަކަށްޓަަކއި ާކަމުގެ ާއެ ާބަދަލުެވގެން ާއަތޮުޅވެރިކަން ާަރށެއްގެ ާދެ ށްޓަަކއި

ާރަށްާ ާކުރ  ާއަތޮޅުވެިރކަން ާރަށެއްެގ ާދެ ާމިއަދު ާސަރކ ރުން ާދިވެހި ާކުރުމަށް. ާކަންަކން ާމި ާގޮތުން ސިޔ ސީ
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ާރަށެ ާކޮންމެ ާދިިރއުޅޭ ާއެއަތޮުޅގައި ާހަމަ ާއަދި ާއިނގޭ. ާެއންމެންނަށް ާއޮތްގޮްތ ާދިރިުއޭޅާބަދަލުކުރެވިފައި  945އްަގއި

ނޑުމެންނަށްާމީގެާކުރީަގއިާފެނިފައިާއެބަހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއަތޮޅުާޮއފީހަށްާބޭނުންވޭ.ާއެކަންާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ާރަށެއްަގއިާ ާއެ ާއޮތުމ އި ާފިލ ފައި ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާވެސް ާރައްިޔތުން ާރަށެއްގެ ާކޮންމެ ހަމަ

ާ ާލިބެން ާދަންނަވ ނީާވަސީލަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާަދއްކ އިުރގައި ާވ ހަކަ ާރަށެއްގެ ާއަތޮޅުވެިރކަންކުރ  ާއެހެންވީމ ، ހުރުން.

ާއިނޭގާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންިދޔަިއރުގަިއ ާކުރަމުން ާަމސައްކަތް ާމެންބަރުކަމުަގއި ާހައްުދންމަތީގައި ާއަޅުަގނުޑ މިސ ލަކަށް،

ާގަން ާލ.އަތޮުޅ ާއޮތީ ާބޮޑުކޮށް ާިބން ާއެންމެ ާފިޔަވައި ާއިޞްލ ޙެއްާފޮނަދޫ ާމ ދަމ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާތަނަށް ާމި .950 

ާއެާ ާކެރޭނެތޯ ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާިތއްބެވި ާަތނުގައި ާމި ާގޮތުން ާނިސްބަތްވ  ާގަމަށް ާލ.އަތޮޅު ހުށަހަޅައިފިއްޔ 

ާކު ާތަމްސީލު ާަފރ ތުން ާފޮނަދޫގެ ާެއކަމަކު، ާވ ނެ. ާއެކަން ާމައްސަަލއަކަށް ާބޮޑު ާއަނެްއކ  ާދެކޮޅުހަދަން. ރަްއވ ާބިލ 

ާތެރެއަށްާ ާހަލަބޮލިކަމުގެ ާިސޔ ސީ ާނުކެރޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާބޭރުކޮށްލ ކަށް ާެއކަން ާވެސް ާފޮނަދޫއިން ާވަކި މެންބަރަކަށް

މިކަންާވައްޓ ާނުލަިއ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާލ މަރުކަޒީާބިުލާނިންމުމަށްފަހުގައިާލ މަރުކަީޒާބިލުންާރައްޔިތުންާއިޚުތިޔ ުރާ

 955އިާމީހުްނގެާވެިރކަންކުރ ާރަށެއްާބ ްއވ ނެ.ާދެންާމުސްތަޤުބަލުގައިާައތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށަކީާމ ާކުރ ާގޮތެްއަގއިާއެާބަ

ާމިއަދުާ ާނޫން ާގޮތަކަށް ާިހނގ  ާއޮެވގެން ާބ ރުތަކެއް ާގިނަ ާމ  ާރަށެްއގައި ާކުރ  ާއަތޮުޅެވރިކަން ާެވގެން ާރަށަކަށް ބޮޑު

ާއެބަ ާމިހެން ާވެްސ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަދި ާއޮތީ. ާޙައްޤުަތްއާޤ ނޫނުތައް ާަރއްޔިތުންނަށް ާަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ޮއވޭ.

ާތަނުންާ ާމި ާއަެނއްކ  ާއޮތްިއރުގަިއ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާހަަމހަމަ ާކުރުމުަގއި ާކަްނކަން ާލިބުމ އި ާފުރުޞަތުތައް ލިބުމ އި

ނަޑއަޅަނީާމިވެނިާރަށެްއަގއިާނޫނިއްޔ ާއަޮތޅުވެިރކަންާޮކށްގެންނުވ ނޭ. ދެންާއަނެްއކ ާާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަކުންާމިާކަ

ާއެހެންާ ާމީހުން. ާދޭންވ  ާއަތޮުޅވެރިަކން ާބަޔ ންކޮށްފައި ާސިފަތަްއ ާއަތޮުޅވެރިްނގެ ާގެންަނންވީ ާތަނަށް ާމި  960ޤ ނޫނެއް

ާޮކޅުންާ ާދުވަހެއްގެ ާދެން ާއެހެންީވމ ، ާމީހުން. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނޫނީ ާމީހުން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހުސް ާތިބެދ ނެ ާއަެނއްކ  ދޭއިރުަގއި

ާ ާއަތުން ާމީހުންގެ ާއެ ާހަމަތަކ ިއާވެސް ާޤ ނޫނެްއގެ ާއެ ާހަދ އިރުގައި ާޤ ނޫނެއް ާނެތް. ާނިގުަޅިއގަނެޭވކަށް އެކަން

ާކަމެއްާ ާކޮންމެ ާބަލަންޖެހޭ. ާއެަބ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަެމއް ާކުެރވޭ ާމި ާބަލައިގެން ާއެްއެޗހި ާއިންަތކަކ  މިންތަކަކ އި

ާޚިޔ ލެ ާދުރު ާރައްޔިތުންނ  ާެގންގުޅެންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިޚޔ ލެއް.ާކުރުމުގައި ާކައިރި ާރަްއިޔތުންނ އި ާނޫން. އް

ާބަހައްޓަންާ ާކުޑަތޯ ާކ ށިދޫ ާއަތޮޅުގެ ާމ ލެ ާމިސ ލަކަށް، ާރައްޔިަތަކށް ާއެްއވެސް ާައތޮޅެއްގެ ާދަންނަވ ފ ނަން  965އަޅުަގނޑު

ާބަހައްޓަންޖެހޭނީ ާގުރައިދޫަގިއތޯ ާނޫނީ ާމ ފުށީގައިތޯ ާނޫނީ ާތުލުސްދޫަގއިތޯ ާރަށް.ާހަމައެކަނި ާކުރ  .ާކޮންމެާއަތޮޅުވެިރކަން

ާއިންާ ާމ ލިއްޔ  ާދައުލަތުގެ ާދޭ. ާވޯޓު ާޕ ޓީތަކަށް ާދޭ.ާސިޔ ސީ ާވޯޓު ާޤައުމަށްޓަކައި ާމި ާހަމަ ާވެސް ާރަްއޔިތުން ރަށެއްގެ

ނޑުމެންާ ލިބޭާއެްއޗެއްާހަމަާކޮންމެާރަެށއްގެާަރއްޔިތުންނަށްާވެސްާހަަމހަމަކޮށްާބެހެންޖެހޭ.ާއެހެންކަމަށްވ އިުރގަިއާއަުޅގަ

ާވަކ ލ ތުކޮ ާތަނުގައި ާގެންގޮްސާަވކިާމި ާޭބނުމަކަށްޓަކައި ާިސޔ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެންބަރުން ާތިބި ާތަނުގައި ާމި ށްަފއި

ާތިބެާ ާނަަގއިގެްނ ާދިދަ ާތަުނގަިއ ާއެ ާހަމަ ާދެން ާބަަހއްޓ ފައި ާރަށް ާކުރ  ާއަތޮޅުވެިރކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  970ރަށްތަކެއްަގއި

ާޤ ނޫ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާހަޅޭއްެލވިަޔަކސް ާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮެތއް ާއޮތް ާކުރަން ާއެކަްނ ނުއަސ ސީަގއި
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ާދައުލަތ އި ާދިވެހި ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮތްާ، ާއެކުލެވޭ ާރައްޔިތުން ާމިލްކިއްޔ ތ ިއ، ާދައުލަތުގެ ދިެވހި

ާފުރޮޅ ލަން ާމިއަދު ާެއކަންކަްނ ާއޮްއވ  ާއަާއިކަމުގަާާމަސައްކަތްކުރިާއެބައޮތް. ާވެވިޔަސް ާއެްއގޮތަކަށް ްސާޅުަގނޑު

ގަބޫލުކުރ ާކަެމއްާނޫންާމިާބިލުާމިާތަނަށްާގެނައުމަކީާވެްސ.ާއަދިާމިާބިލުާމިާތަނުގައިާއެހެންވެސްާބިލުތައްާހަދ ހެންާ

ާވެްސާ ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާފ ސްކުރި ާބިލު ާމި ާމިތަުނގައި ާބޭނުންކޮށްގެން  975ބ ރުގެ

ާަތޞްދީޤު ާއެކަން ާގޮތަށް ާއެ ނިޑގެންދެާގޮވ ލަން ާކެ ާއުސޫލުތައް ާހިންގުމުގެ ާބިލު،ާޤައުމު ާއުސޫލުން ާހަމަހަމަ ކޮށްފިއްޔ 

ނޑުާއެދެންާިޢއްޒަތްތެިރާ ނޑުާާތ އީދުާކުރ ާބިެލއްާނޫން.ާައޅުގަ ނިޑެގންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އޭ.ާވަރަްށާގިަނއިންާކެ

ާއ ޚިރުގަާ ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެހެން ާނުކުރުމަށް. ާގޮތަށް ާމި ާމިކަން ާދެވޭެނާމެންބަރުން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިތަނުން ާއަތޮޅަށް އި

ާދީފިއްޔ ާ ާވޯޓު ާތަނުގައި ާމި ާބ ރުދޭްނ ާއެ ާރަށަކަށް ާވަކި ާއ ޚިުރގަިއ ާއެކަމަުކ، ާއުޅެން. ާގޮްސ ާމ ލެއަށް ހުޅުމ ލެއަށ އި

ާއުނދަގޫވ ނެ.ާ ާވަރަށް ާއޭރަށް ާހުންނަންފަށ ފ ނެ. ާރަށްރަށް ާބައެއް ާނޭރޭ ާމެންބަރުންނަށް ާނިސްބަތްވ   980އަތޮޅަކަށް

ާރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޝުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބޭނުންކުރ ނީ.30ާާޝުކުރިއްޔ  ާވަގުތުޮކޅެއް ާހުްސ މިނެޓުގެ

 985 .العالمينާربާهللوالحمدަގއި.11:00ާާއަޅުަގނޑުމެންާއަލުންާމަސަްއކަތްާފަށ ނީާ

ާ

ިންޓަވަލްާއ:3ާާްނ:4ާްށާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފަށަނީ.ާ ާމި ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ާހުސްަވގުތުކޮޅަްށ .`990 

އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާބަހުްސާކުރަމުންާމިގެންދަނީާވެިރކަންާކުރ ާރަށްރަށްާަކނަޑއެޅުމުެގާބިލުގެާބަހުސް.ާއަޅުަގނުޑާ

ާމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދަށް.ާފުރަތަ

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާސަލީމް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފުނަދޫ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  995ިއވ ާޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއެުޅމުގެާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާހިނަގމުންާދ ާބަހުސްގައިާއަްަުޅަގނޑަށްާެވސްާފެންނަާއެްއޗެްއާ ވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަ

ާގުިޅގެްނާ ާކަމަކ  ާަވކި ާމިއީ ާވިދ ުޅވޭ ާއެބަ ާމެންބަރުން ާަބއެްއ ާއ ދެ، ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ާކަމަށް ދަންނަވ ލަން

ާބަހުސް ާއަެނއްކ  ާބިލެކޭ. ާކަަމކ ާާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއިވޭ ާއެބަ ާފަހަރަށް ާގިަނ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ހިނގަމުންދ އިރު
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ގުިޅގެންާކީްއެވގެންާހެއްޭޔާބިލެއްާމިާހުށަހަޅަނީ.ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާކަމަކ ާނުުގޅިާިކހިނެއްތޯއޭާބިލެއްާހުށަހަޅ ނީ.ާ

ާބި ާބެހޭ ާކުރުމ  ާދަތުރުފަތުރު ނޑު ާކަ ާބޭނުންވ ނެތޯ ާނޭޕ ލަށް ާނޭޕ ލަށްާމިސ ލަކަށް، ާވިދ ޅުވެަބއްލަވ . ާފ ސްކުރަން.  1000ލެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބޭނުންވ ނެތޯ. ާހަމަޖައްސަން ާއެކަން ާފ ސްކޮށް ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާކުރުމ  ާދަތުުރފަތުރު ނޑު ާކަ ބޭނުންވ ނެތޯއޭ

ާވެއް ާކަމަށް ާހިނގ  ާދުވ ރުމަތިން ާއެންމެން ާހަދަނީ. ާމި ާޤ ނޫނު ާނޫންތޯ ާުކރިމަތިވީމަ ާކަންކަން ޖެްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއ ދެ، ާފ ްސުކރަންވީ. ާޤ ނޫނެއް ާކީއްކުރަންތޯ ާިކޔ ފައި ާނުވ ެނއޭ ާހިނގަިއގެން ާނޫނިއްޔ  ާމަތިން ދުވ ރު

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހަޅަނީ. ާޤ ނޫނު ާުގޅިގެންނޭ ާބޭނުމ  ާހ ލަތ އި ާކަންކަމ އި ާދަންނަވަނީ، ާމި އަޅުަގނޑު

ާބޭ ާމިކަމަްށ ާޚިޔ ލުަގއި ާނޫންާބޭފުޅުންގެ ާެއއް ާެއއީ ާހުށަހެުޅއްވުމަކީ ާކަމަށް ާއެ ާފެނިަވޑަިއގަތީމަ ާކަމަށް  1005ނުންވެއްޖެ

ނޑުމެންާމިއ ާމެދުާބަހުސްކުރަންާމިާޖެހެނީ،ާކަމުެގާ ކަންނޭނގެާފ ޑުިކޔަންވީާކަމަީކ.ާފ ޑުކިޔަންާޖެހެނީާނުވަތަާައޅުގަ

ާގޮތުން.ާއ  ާބެހޭ ާެގއްލުމ  ާއ އި ާފައިދ  ާކުރ ނެ ާކަމުން ާހޯދަިއގެްނާބޭނުންތެރިކަމ އި ާޚިޔ ލު ާމެދުާރައްޔިތުންގެ ދެ،ާކަމަކ 

ާޚިޔ ލުާ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެ ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމަށް ާގެންނަ ާބަދަލެއް ާގެންދިޔައިމަ ާކަންކަން ާމަޝްވަރ ކޮްށެގން ރައްޔިތުންނ 

ނޑުމެްނާހޯދައިގެންާމަޝްވަރ އ ާއެކުާގެންދަވ ާގޮތަށްާޭބއްވުމަީކާެއީއާރަނގަޅުާކަމެއްާނޫންތޯ.ާއެީއާކަންނޭނގެާއަޅުާ ގަ

ާހުއްޭޓާ ާއެބަ ާކަމެކޭ.ާކޮށްފައި ާހުރި ާކޮށްފައި ާވެސް ާކުރީަގއި ާމިއީ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާކަމަކީ.ާަބއެްއާބޭފުޅުން  1010ބަހުސްކުރަންވީ

ާކުީރގަިއާ ާވ ހަަކއަީކ، ާއުޅޭ ާިމ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަހުއްޭޓ. ާުނކުންނަން ާވެސް ާނަތީޖ  ާނޭދެވޭ ާެއކަމުން އަދި

ާއޮތުމަ ާހިނގ ފައި ާވިސްނުްނާކަމެއް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއުޒުެރއްތޯއޭ. ާކުރުމުގެ ާަތކުރ ރު ާގޮތަށް ާއެ ާކަމެއް ާއެ ާިމހ ރު ކީ

ބަހައްޓަންާމިޖާްެހެނީާމ ޒީެވާދިޔަާތަނުންާތަޖުރިބ ާހޯދައިގެންާެއކަމުގެާއަލީަގއިާކުރިައށްވުރެާރަނަގޅަށްާކަންތައްަތްއާ

ާޖެ ާބަހައްޓަން ާވިސްނުން ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާނޫންތޯއޭ ާއެާކުރުމަށް ާހުންނަންޖެހޭނީ ާވިސްނުން ާވެރިކަމެއްަގއި ާހެޔޮ ހެނީ.

ާނޫން.ާ ާަދއްކ ކަށް ާވ ހަތަކެއް ާދިގު ާމ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަގބޫލުކުރެވެނީ. ާައޅުަގނޑަށް ާކަމަށް  1015ގޮތަށް

ާ ާވެސް ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާގޮުތގަިއ ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމީަގއި އެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،

ާކަމަށްާ ާހިނގައްޖެ ާހިސ ބަށް ާނަގ  ާވޯޓު ާގޮތުން ާބެހޭ ާގޮތުން ާހުރި ާމިހ ރު ާރަށް ާކުރ  ާއަތޮޅުވެިރކަން މިސ ލަކަށް،

ވެއްެޖއްޔ ،ާޭއގައިާަމއްސަލަަތކެއްާނުކުންނ ނެ.ާދެންާކޮމިީޓާސްޓޭޖުގައިާވިސްނ ލުންާރަނގަޅުާކަެމއްާކަންނޭނެގާެއއީ.ާ

ާޢިްއޒަތް ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާވެސްާދެން ާކަންކަން ާރަނގަޅު ާބަެއްއ ާއެބަހުރި ާވ ހަކަފުުޅގައި ާޙަމްޒ ގެ ާމެންބަރު ތެރި

 1020ފ ހަގަކުރަްއވ ފައި.ާބަެއއްާުސވ ލުާއުފެދޭާޚިޔ ލުފުޅުތައްާވެްސާގެންނަވ ފައި.ާއ ދެ،ާަވކިާރަށަކަށްާނުވަތަާއެއްާރަށަކަްށާ

ާމިހ ރު ާނޫންކަން ާރަނގަޅު ާއެހ  ާނަތީޖ  ާޖަމ ކުރުން ާޚިދުމަތެއް ާވިދ ޅުވިާާހުރިހ  ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާކަމަށް ާދ  ފެންނަމުން

ާބަދަލުވުމުންތޯާ ާރަށް ާކުރ  ާއަތޮުޅވެރިަކން ާއެއަޮތޅުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުެރވޭ. ާތ އީދު ާެވސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ވިދ ޅުވުމަށް

ާ ާކަމެއް. ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާއެއީ ާގޮތުންތޯ؟ ާބެހޭ ާހ ދިސ އަކ  ާއެހެން ާހިންގި ާނުަވތަ ާއަިނޔ ވީ ާބަޔަކަށް ާއެާއެތައް އ ދެ،

މަނިކުފ ނަކީާޤ ނޫނީާވަކީލެއްާވެސްާމެ.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުާކަންކަުމގެާަޙޤީޤަތަށްާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާ

ާތަކުރ ރުާ ާގޮތަށް ާއެ ާކަމެއް ާއެ ާމިހ ރު ާއޮތުމަކީ ާހިނގ ފައި ާގޯެހއް ާމ ީޒގައި ާއަނެްއކ ވެސް ާދަންނަވ ނީ  1025އަޅުަގނޑު
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ާނޫނޭ ާއުޒުެރއް ާއޮތް ާމިކަމުންާކުރުމަށް ާނުވިސްަނވ ށޭ. ާއަށް ާމީހ  ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅީމަ ާވިސްަނވ ށޭ. ާަފއިދ އަށް ާކަމުގެ .

ާބަލަމާ  ާގެންދެވޭތޯ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާގެްނގޮްސގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިްސނައިގެން ާގެއްލުންތޯ ާފައިދ ތޯ އޮތީ

ާހިންގަވ ށޭ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

 1030ާޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ރަާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

ާއެދިާ ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ާދަންނަވ ލަްނ ާއެްއޗެއް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ދަންނަވ ލީ،ާމިާބިލުގެާބަހުސްގައިާވ ހަކަާދައްަކވ ާވަރަށްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ޅުވޭ،ާއަތޮުޅވެރިކަްނާ

ާރަށް ާކަމަށް.ާާކުރ  ާދ  ާމަގުފަހިވެގެން ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާކުރުމަށް ާއެްއގޮތަްށ ާިޚޔ ލ  ާރައްޔިތުންގެ ނަޑއެޅުމުަގއި ކަ

ާބިުލާ ާމި ާނުވަތަ ާހުށަނޭޅުމަކުން ާނުވަތަ ާހުށަހެޅުމަކުން ާިބލު ާމި ާހަމައެހެންމެ، ާއެކަން. ާވެްސާގަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނޑު

ާކަަމކަ ާއެ ާނުވުމަކުން ާނުވަތަ ާވުމަކުން ާނުކުރަން.ާޤ ނޫނަށް ާގަބޫެލއް ނޑު ާައޅުގަ ާކަމަކަށް ާއަންނަ ާެއއްވެްސާބަދަލެއް  1035ށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުްނގެ ާވަނީ ާމި ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ސަބަބަކީ،

ާކުެރވެމު ާކޮމިޓީގައި ާަވުގތު ާމި ާމަސައްކަތް ާއިޞްލ ުޙކުރުމުގެ ާބިލު ާޤ ނޫނަކަށްާބަލައިގަނެފައި. ާބިލު ާހިނދު،ާއެ ާދ  ން

ވެގެންާައއުމުންާއަތޮޅުާކައުްނސިލުތައްާއުފެދިާއަތޮޅުާކައުްނސިލުންާނިންމ ާނިންމުތަކެއްެގާމައްޗަށްާބަލ ފައިާއެާގޮތަށްާ

ާލިބޭ.ާ ާއެބަ ާބިލުން ާއެ ާފުރުޞަތު ާކުރުމުެގ ާއެކަން ާެއއްގޮތަށް ާިޚޔ ލ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާެވސް ާަކއުންސިލަށް ާއަތޮޅު ހަމަ

ާވ ނަމަާ ާކަމަށް ާނިންމައިފި ާގޮތަކަްށ ާވަކި ާރައްޔިތުން ާޮގސް ާވޯަޓކަށް ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ާކައުންސިލުަތކުން  1040އަތޮޅު

ާވ ހިނދު،ާމިާ ާލިބިގެން ާަކއުންިސލަށް ާއަތޮޅު ާބ ރުތައް ާއެްނމެހ  ާދެންނެވުމުގެ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބަދަލުކުރުމަށް

ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާއަޅުަގނަޑކަށްާބިލަކީ ާކަމަކަށް ާއޮތް ާއެއް ާމ ނަ ާބޮޑު ާމ  ާިމާބިލުގެ ާއެހެންކަމުން ހަމަ

ާިމގޮތަށްާ ާއަށް ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާނިންމ ފަިއ ާގޮތަށް ާިމ ާަކއުންސިލުތަކުން ާއަތޮުޅ ާސަބަބަީކ، ާުނކުރެވޭ. ގަބޫލެއް

ބަދަލުކުރަްއވައިފިާކަމަށްާވ ނަމަާއެކަްނާާމިކަންާކުރަންާފެންނަާކަމަށްާދަންނަވައިފިާހިނދެއްގަިއ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެްއވެްސާ ާއެކަމަށް ާނައުމަކުން ާއަދި ާއައުމަކުން ާބިލު ާދ ތީެވ،ާަވިކާމި ާލިބިގެން ާއޭރުންވެސް ާހަމަ ާފުރުޞަތު  1045ކުރުމުގެ

ނޑުާެދވަނަާފުރުޞަ ތަކަށްާބަދަލެއްާއަންނަާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުާނުކުރެވޭތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންެވގެންާއަުޅގަ

ާއެދިާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާާާގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމުއުނ

ާބިލަީކާ ނަޑއެޅުމުެގ ާކަ ާަރށްރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. .`1050 

ާޙަޤީަޤތުގައިާ ާދަންނަވ ނީ ާހުށަހެޅުްއވިާާއަޅުަގނުޑ ާބިލު ާމި ާއެހެންކަމުން، ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ާަވރަށް ާމިހ ރަށް މިހ ރުން

ާއެކުަގިއާ ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ  ާވަަރށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަލީމަށް ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފުނަދޫ
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ާމުހިއް ާހުރި ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާބިލަށް ާމި ާދެން ނޑު ާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާނަމަވެްސާވަރަްށާމުާޝުކުރު ާގިނަ ވ ަހަކތައް

ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާދަންަނވަންޏ  ާކަންކަްނާާކުރުކުރުކޮށް ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުތަކ ިއާަގވ އިދުަތއް ާެއިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ވެސް

ާފައިދ  ާމީސްތަކުންގެ ނަޑއެޅެންޖެޭހނީ ާކަ ާހަމަތަްއާއަބަދުވެސް ާުއސޫލުތަކ އި  1055ާމިާ،އަށް.ާއެހެންވީމ ާއ ިއާލ ބަާކުރުމުގެ

ާކަމެ ާހުރިހ  ާއިޚުކަހަލަ ާރައްޔިތުން ނަޑެއޅުމަށް ާކަ ާކުރަނީއް ާތަމްސީލުާާތިޔ ރު ާއެމީހުން ާަމޖިލިސް. ާރަްއޔިތުންގެ ާވެސް

ތަަނށްާހުށަހެޅިގެންާވ ހަަކާދެްއކެމުންާގެންދިޔައިުރާވަރަްށާގިނަާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ުޅވޭާިމާާކުރ ާމަޖިލިސް.ާބިލުާމި

ގެާތެރޭަގއިާހިމެނޭާބިލެކޭ.ާޚްތިޞ ޞްރިއްޔ ގެާއިބިލެއްާނޫނޭ.ާނުވަތަާމިއީާަރީއސުލްޖުމްހޫާށަހެޅޭނެތަނަށްާހުާބިލަކީާމި

ާދަންނަ ނޑު ާކަމެކޭ.ާއަުޅގަ ާިކޔ ލީމ ނުވަތަ ާއެއްކޮށް ާބިލު ާމިާާވ ލ ނަން ާމަޤުސަދ އި ާބިލުގެ ާިއނގޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބޭނުން ާރައީސުލްޖުމްހޫބިލުގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެވިފަާރިއްޔ . ާއިއަށް ާތެރޭގައިޚްތިޞ ޞްިއވ  ާަރއްޔިތުންެގާާތަުކެގ  1060ވެސް

ާއިހުސ ސ  ާއެާނުުގޅޭާވިންދ އި ާނޫންާގޮތަށް ާބޭނުން ާތަނަކުްނާާމީހުން ާއެްއވެސް ާުކރުމަކަށް ާކަންަތއްތައް ގޮތަކަށް

ާލިބިފަ ާހުށަހެޅުނީާޖ ގަެއއް ާމި ާމިތަނަށް ާބިލު ާމި ާކީްއވެގެންތޯ ާވިސްނ ަލންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެ. ާމީގައެއް ާއިާ.

ާ ާބަލައިފޮރުވިފައިވ  ާސަބަބަށް ާައސްލު ާމީގެ ާހުރިހ ނުވަތަ ާއިނގޭނެ ާމައްސަލަާލެވިއްޖިއްޔ  ާޑީާވެސް އަްށާާޕީ.އ ރު.އަކީ

ާޑީާތ އީދު ާއެމް.އ ރުާ.ކުރ  ާމެްނބަރުން ާޮސއިާ.ޑީ.ޕީގެ ާއަށް ާއެމްާޕީ ާުނވަތަ ާތ އީދު.ޑީ.ނުކޮށްގެން ާއަށް ނުކޮްށގެން.ާާޕީ

 1065ތޮޅުާވެރިކަންާށ.ާއަތޮޅުާތޯާޙަޤީޤަތުގައިާއޮތީ.ާފުނަދޫަގއިާހުރިާއަތޮޅުާއޮފީސްާނުވަަތާއަމިނޫންާއެހެންާކޮންާސަބަބެއްާ

ވެިރކަންާކުރުންާގަޅަށްާބެލިއްިޖއްޔަކ .ާތުުލސްދޫގެާއަޮތޅުނއަށްާބަދަލުކުރުމުގެާއެހެންާއެްއވެްސާނުފެންނ ނެާރަާމިލަންދޫ

ކަހަލަާއުސޫލުތަްއާާމިާސްާސަބަބެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ވެާމިނޫންާއެހެންާއެއްާއިޓަށްާބަދަލުކުރުމުގަކ.ާއަތޮޅުާމ ފުއް

ާ ނަޑއަޅ އިރުަގއި ާތ އީދުާވެރިކަންާހަމާއޭރަކުާކަ ާފިކުރަށް ާޚިޔ ލ އި ާބަެޔްއގެ ާދިރިއުޅުންާާކުރ  ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ނުކުރ 

ާހުންާ ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާބޮޑަށް ާނުލ ހިކު ާޚަރަދުކޮށްގެން ާަދއުލަތުން ާބަެއއްގެ ާކޮންމެ ާކަދުއްވ ެލވޭ. ާއެްއވެްސާނަ ންތައްތައް

ާބަލައި ާދުކަހަލަ ާހަމަޖެހި ާދުްއވ ލަން ާމިހެން ާނެތި ާއުސޫލުތަެކއް ާކުރެލުމެއް ާކަްނތައްތައް ާގޮތަްށ ާކަމަށްއްވ ލ   1070ާިވއްޖެ

ާކަމެއް.ާަވރަށްާބޮޑުާބިރެްއާކަުމަގިއާވަންޏ ާެއއީާމުސްތަޤުބަލު ާވަރަށްާބޮަޑށްާެގއްލުންާވެދ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގއި

ާބަލ އިރުާވެދ ނެ ާޮގތުން ާއިޤްތިސ ދީ ާމަޞްލަޙަާކަމެއް. ާއަެނއްކ  ާބަލ އިރުވެސް ާނުރައްކ ތެިރާާތަށް ާވަރަށް ާމީ ވެސް

ާ 5ާާކަމެއް. ާކަމަށ5ާްއަހަރުން ާދ  ާބަދަލުވަމުން ާދައުރު ާިޚޔ ލ ިއާާއަހަުރން ާއެމީހުންގެ ާބަޔަކު ާކޮންެމ ާއަންނަ ވަންޏ 

ާރަށަކަ ާހުރިހ  ާައތޮޅުގެ ާމުޅި ާއަތޮޅުތަކަްށ ާހަމަޖެހިއްޖެާފިކުރަށް ާގޮތަްށ ާއޮފީްސާގެންދ  ާއަތޮުޅ ާވެރިކަްނކުރ  ާއަތޮުޅ ށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެހެްނވީމ ،ކަެމއް.ާާވަންޏ ާެއއީާވަރަށްާިބރުވެރިާކަމަށް  1075ނުލ ހިކުާރީތިކޮށްާއެބަހުރިާާމިާބިުލގަާާައޅުގަ

ާެއއްގޮަތކަށްާމި ާއުސޫލުަތއް. ާތ އީދުާކަންކުރ ނެ ާޚިޔ ލަށް ާިފކުރ އި ާއަތޮޅުވެިރކަންާވެްސާއެމީހެްއގެ ާފަހަރަކު ާނުކުރ ހ 

ހެން.ާލުންާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއކަށައަަޅއިދޭނެކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމުެގާުއޫސލުާނުގެންުގޅުމަށްާވަރަްށާރަަގޅަށްާމިާބި

ނޑުމެންާއިހަށްާފަހަށްާބ އްވ ލ ފަ ރުްނާމިހ ާުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާމިއީއަާއިާލ މަރުކަޒީާއުސޫުލގެާބިުލގެާައޅުގަ

ާ ާބަލައިގަނެގެން ާނިންމުންތަކަށްާާޤ ނޫނަކަށްމިހ ރަށް ާނިންމ  ާަކއުންިސލުން ާއަތޮޅު ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަީޒ ާހެދިއްޖިއްޔ 
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ާބޮުޑާއަިލާކަމަަކށް ާވަރަށް ާތ އީދުާެވގެންދ ނޭ.ާއެްެހެންވީމ ،ާވެސް ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާބިލަށް ާވ ހަކަާާއަޅުަގނުޑާމި  1080ކުރ 

ާވ ހަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށްދަންނަވ ލަމުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެހެން ާޕ ީޓގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާނިންމ ލ ނަން. ވެސްާާކަ

ާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާގޮތުން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢަބްދުލްޙަާލްާރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީކ ށިދޫާދ އި

ާރަީއސް.ާވެރިކަންކު ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިޝުކުރިއްޔ  ާަކނޑަެއޅުމުގެ ާރަށްރަށް ާާލ ރ  ާއަޅުަގނޑަށްގުޅޭ ާފެންނަާާގޮތުން  1085ެވސް

ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާބިލު ާމި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދުނީ. ާފުުރޞަތަކަށް ާދަންނަވ ލުމަށް ާާއެްއޗެއް އަތޮެޅއްަގިއ2ާާއައީ

2ާއެާާވ ނަމަާއަދިާމިާބިލުގައިާހަމަނުޖެހިގެންާކަމަށްކަމ ާހިތްާރަށެއްާބަދަލުވެގެންާއ2ާެއަތޮޅުވެިރކަންާކުރަމުންާއައިާ

ެއއްެސވޭެނާވޯޓަްށާގޮތަްށާފ ސްކުރަންާާނަމަާމިާބިލުާއެެވރިކަންާބަދަލުާކުރ ާގޮތަށްާޮއތްއަޮތޅުެގާއަތޮޅ2ާާުރަށަށްާއެާ

ާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާމ ްއދ ގައ75ާިކަމަކަށް ާަރއްޔިތުްނެގާާވަނަ ވަނީ

ާ ާމެންބަރުން ާކުރަންޢަމަޖިލީހުގެ ާމަޞްލަޙަވ ާމަލު ާޤައުމީ ާލ ބަނީ ާރައްޔިތުންގެ ާމަންފ ާތ އި  1090އަށްާާއ އި

ާއެއިސްކަންީދގެންނެވެ ާނުވަތަ ާއެމީެހއްެގ ާމެންބަރަކު ާެއއްވެްސ ާއަދި ާއޮާްއޞަޚާ ާމީހަކ ާ. ާއެހެންާގުޅުެމއް ތް

ާމަޞްލަޙަ ާޒ ތީ ާކުރިއެމީހެއްގެެވސް ާނުވ ެނވެތެއް ާބޭނުންކޮށްގެނެއް ާމަޤ މުގެ ާއެުރވުމަށް ާއަިދ ާއެމީާބައިާ. ާބައިާާހުން

އަށްާރިޢ ޔަްތާާންފ މައ އިާާވީާދ އިރ ަތއްާތަމްސީލުކުރުމުަގއިާމުޅިާަޤއުމ އިާހުރިހ ާރަްއޔިތުންގެާލ ބަާބުޚ މީހުންާއިންތި

ާމި ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާަރީއސް ާާއޮތްާކުރަންވ ނޭ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއވި ާބިލު ާމި ާމެންބަރުެގާޒ ީތާގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި

 1095އަށްާށ.އަތޮޅުގެާއަތޮޅުާވެރިކަންކުރ ާާކުެލވޭާގޮތަށްާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުގެާދ އިރ ތެއްާއެމަޞްލަޙަ

ާހުށަހެޅިފައި ާބިލު ާިމ ާގޮތަށް ާބަދަލުވެގެންދ  ާވޯޓަްށާާރަށް ާގެންިދއުމަށް ާކުރިއަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ވ ތީ

ނުޑާނުދެކެން.ާއެ ާހިތްާއޮތީާމިާބިލުާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާމިާާހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ އެއްެސވޭނެާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާއެާާއޮތް ާބަލަިއގަނެ ާނުާގޮތަށްާގޮތަށް ާވޯޓަށް ާގެންދިއުަމށް ާރައީސް.ާކުރިއަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާަކމަށް. އެްއސެވޭނެ

ނަާއަހަރުގެާބަޖެޓަށްާވޯޓަށްާވ2009ާާަޟުވ ާމިފަދަާކިތަންމެާހުށަހެޅުމެއްާއ ާތަޢ ރުާވަނަާމ އްދ 75ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާއިރު ާާއެއްެސވި ާއަދި ާއެއްެސިވއިރ2010ާުވެސް ާވޯޓަްށ ާބަޖެޓަށް ާދައުލަތުެގ ާލަފ ކުިރ ާއަހަރަށް ާވޯޓަށްާާވަނަ  1100ވެސް

ާމިހެންކަމަށް ާކަްނއޮތީ ާނުވޭ. ާމިާއައްަސވ ފަިއ ާމިހ ރު ާިބލު ާމި ާވޯޓަްށާާއޮތްާވީއިުރ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ގޮތަށް

ާޝުކުިރއްޔ ާާކަމަށްާއެއްްްެސވޭނެ ާއެދުނީ. ާފުރުަޞތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލުމަށް ާވ ހަކަ ާމި ާނުދެކޭތީ ައޅުަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 1105ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަހުމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:
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ާޢި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަކީ ާމި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ލީާޢައްޒަތްތެރި

ނޑުމެްނާ ނޑައަޅ ާމިާބިލުގައިާއަުޅގަ ސަލީމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިލަކީާމީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަ

ާޙަޤީޤަތްތަކެއްާގަ ާހުރުމ ާބޫލުކުރަންޖެހޭ ާބިލެކޭ.ާާވެސް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމީ ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު އެކު

ާއެބަހުރި.ާވަކިާާއްސަބަބުތަކެ ާދެންނެވުމަށްންާސަބަބުތަވަކިވެސް ާަވގުުތާާއް ާލިބިފައިވ  ނޑަށް ާައޅުގަ ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާކުޑަހެން.ާއެކަމަކު ާމިާމ  ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެރިކަންާވެސް ާރަށްރަށްާހުރިހ  ާއަނިޔ ކުރ ާާކުރ  ާމީހުންނަށް  1110ވެސް

ާކަމެއްާކަންތައްތައް ާުހރިހ  ާމި ާުހއްޓުާވެސް ާމިވެސް ާހިާަވން ާއެކަންތައްތައް ާިމކަންތަްއާނޖެހެނީ ގ ތީއޭ.

ާ ާކުރަންޖެހޭނޭހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާކަންތައް ާއަޑުާކުރަންޖެހޭ ާދެންމެައކު ާދ ދި ާއަޅުަގނޑަށް ާމިދިޔަީއާ. އިިވގެން

ާއޭނަާބަްއޕ ފުޅަށްާއަނިޔ ާިމއަދުާއިިނއުސްގަާާސަން.އެފް.އެުމގެާބްރޭކިން ވަިއގެްނާކުރައްާާެވސްާސަުރކ ރުާމިނިސްޓަރަކު

ާނޫންކަމުގައިާވ ހަކަާދެންނެވުމަކީާމިާވަގުތ ާމުނ ސަބުާކަމެއްާވ ހަކަ.ާއެާއޮތްާއިގަންދ ލައިގެންާއައި.ޖީ.ެއމް.އެޗުާފައިާބި

 1115ާއުޅޭާވ ހަކަާާއުޅެނީކީ.ާދަންނަވަންާމިާާންާނޫންާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ކަާވ ހަަކާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާއެާއެރީާއެވިޔަސްާހިތަށްާ

ާ ާކަމުަގއބޫުލކުރަންގައަކީ ާީޑޑީ ާޑޮކްޓަރ ާއެބަހުްއޓޭ. ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާާޖެހޭ ާނިޒ މުވިަޔސް ާބޭންކިން ކަމުގައިާާބޭންކުެގ

ާރަ ާމީ ާކަންތައްަތކަކީ ާކަހަލަ ާމި ާބޭކުާގަޅުނވިޔަސް. ާއިނގޭތޯ. ާކަންތަކެކޭ ާރަރަންޖެހޭ ާނިޒ މު ާކުރަންާނންކިންގ ގަޅު

ނޫނީާައޅުަގނޑުާާކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާބަލައިގެންާނަުރދަމ ާމިާ،ތަރައްޤީާާ،އެބަޖެހޭ.ާޒުވ ނުްނގެާމަރުކަުޒާފަޅުގެާހ ލަތު

ނުޑާވެރިކަން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާަކނަޑއެޅުމަކީާދެކޭގޮުތގައި ާރަށް ާމުހިއްާކުރ  ާމިވެސް ާއިްސކަންދީގެްނާއްތަަކންތަާމު ކަށް

ާވެރިކަން ާމ ރ މ ރީާނޫނިއްޔ  ާުނވ ނެ. ާބަދަލުކޮށްގެން ާަރށް ާމިކަހަލަާކުރ  ާތަޅ ފޮޅުމ އި  1120ވެްސާާކަންތަކަކީާއ އި

ާއީނޫން.ާއެާާކަންަތއްާުނބަލަންޖެހޭާކަމެއްާކަންތަަކކީާމިނިސްަޓރާކުރެްއވީތީާއެާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާކަްނތައް.ާމި

ާކަމުގައި ާޑީޑީ ާމިާދަތް ާވ ހަކަާވިަޔސް.ާދަންނަވަން ާފުނަދޫާާއުޅޭ ާށ.ާއަތޮޅު ާއ ާއަކީ ާކ.ާތުލުސްދޫ ކުއްލިއަކަށްާާއ އި

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކީްއވެކަްނ ާދިޔައީ ާބަދަުލވެގެްނ ާވެރިކަން ާރަށްަރށުގެ ާމި އޮތީާާމިމިއަދު

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަްަކަށް ާމި ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާމި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރީމަ ާސަބަބުތައް ާމި އެނގިފަ.

ާމިާޤ ނޫނީ ާކަންތައްާގޮތުން ާކުރަންޖެހޭ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާކަންތައް ާވެިރަކން ާކުރުމަށް. ާބަދަލުވެގެނ5ާާްތައް  1125އަހަރުން

ާދިޔަާ ާބަދަލުެވގެން ާމިއިވެރިކަން ާފެނިގެްނ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެރިކަްނާާމ  ާުކއްލިއަކަށް ާއޮއިަވރެއް. ާކަހަލަ ާމި ދަނީ

ާބޭނުންފުޅުާބަދަލުކުރ  ާބައްޓަންާވ ާތަން. ާކަންކަން ާނިކަާކުރަްއވ ާގޮތަށް ާވަރަށް ާލިބޭ ާޤައުމަށް ާމީ ާކަމެއްާތަން. ާމެތި

ާދަންަނވ ލަންާ ާައޅުަގނޑު ާކަެމކޭ ާހަލ ުކެވގެންދ  ާވީދި ާފޭރ ން ާއިޖުތިމ ޢީ ާޤައުމުެގ ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ވަނީާެއާާވަީނާރަށްރަށުގައިާމިާރަށްރަުށގަިއާރައްޔިތުންާމިހ ރުާވެްސާއޮތީމަާއިނގޭތޯ.ާމިހ ރުާސަބަބުތަކެއްާ.ބޭނުންވަނީ

 1130ާށްާކަންޮބޑުވެާވަަރށްާބޮޑެތިާމަޞްލަޙަތުތައްާެގްއލިފަ.ާމިއީވަނީާމިއަދުާވަރަާަރއްޔިތުންާއަޮތޅުގ2ާެާއަތޮޅުގެާމިާ

ާހިތްދަތި ާކިތަންމެ ާދެން ާަމއްސަލަތަެކއް. ާބޮޑު ާނުވިޔަްސާާވަރަށް ާމ5ާިވިަޔސް ާމިއަދު ާެވރިކަން ާދޮުޅާާއަހަރުެގ ވަނީ

ާމި ާދެންނެވުމަކީ ާވ ހަކަ ާފެިއލްވެފައޭ.ާއެ ާތެރޭަގއި ާދުވަހުގެ ާމުނ ސަބަތުާވ ހަކަާއަހަރު ކަމަށްާާވެސްާނޫންާއެއްާވަގުތު
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ާމި ާދަންނަވަްނ ާދެކެނީ. ާވ ހަކަާއަޅުަގނުޑ ާބ ުރވެިރާާއުޅޭ ާރައްޔިތުން ާބިލަކީ ާމި ާބ ުރވެރި ާރައްޔިތުން ާބިލަށް ާމި އަީކ

ނޑުމެންނަށްާދ ދި ާވެރިކަންާާފަހުންާއަޑުއިވިގެންާމިާބިލެކޭ.ާމިާބިލަކީާރައްޔިތުންަނށްާފައިދ ހުރިާބިލެކޭ.ާއަުޅގަ ާދިަޔއީ

ާިދުއމ  ާބަދަލުެވގެން ާރަށް ާހަމައެާާގުިޅގެންާކުރ  ާަރށްރަށުގައި ާާއިާއ އެުކގަުކއްލިައކަށް ާމި  1135ރަްއޔިތުންގެާރަށްރަށުގެ

ާޚިލ ފަށް ާޤަނޫނުތަކ ިއ ާއ އި ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާފައިސ  ާަރއްޔިތުންެގ ާހުރި އުފައްދަވ ަފއިވ ާާއެަކއުންޓުތަުކގައި

ާއުފައްަދވ ރައީސުލްޖުމްހޫ ާއެރިއްޔ  ާކައުންސިލުން ާނަންަގަވއިާފަިއވ  ާމިއަުދާާކަްނތައްތައްާގެންފައިސ ތައް ާވ ހަކަ ކުރި

ާއެ ާކޯޓުތަކަށް ާއަހައިފީުމ.ާހަމައެއ އެކު ާއަޑު ވެްސާއަުޑާއަަހއިފީމު.ާާމައްސަލަާހުށަހެޅިގެންާދިަޔާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެން

ާހ ލަ ާޤައުުމގެ ާމި ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާރަމި ާމިާގަޅުާނތު ކުރަން.ާާކަންަތއްތައްާާކުރުމަށްަޓކައި

ާަމއްސަލަާމިއީ ާދަންނަވ ީނ،ާމީގެ ނޑު ާައޅުގަ ާމިާއަީކ ާވ ހަކަާދަންނަވަން ާމަޞްާއުޅޭ ާޤައުމުގެ ާމި ާމިާޙަލައަީކ  1140ާތު

އިދުތަކެއްާއެބަާގޮތުންާމިާޤައުމަށްާމިއަދުާބޭނުމޭާމިާހ ލަތުާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުތަކ އިާަގވާ ާޤައުމުގެާހ ލަތުާހުރި

ާމ ރ މ ރީ ާތަޅ ފޮޅުމ  ާގޮއްސަާާބޭނުންވޭ ާއިުތރަށް ާިމވަނީ ާކަންަތއްތައް ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާހ އިންތިާ،އ އި ާގޮއްަސއޭ. އަށް

ާމި ާހ ލަތު ާައއިއިުރާާޤައުމުގެ ާމަގުމަތިން ާއަުޅަގނޑު ާދެންމެ ާވެފައޭ. ާނިކަމެތި ާދަރަޖައަކަށް ާދަށު ާިއންތިހ  ވަނީ

ނޑުާައުޑއެހިންާދެާމުސްކުޅިވަުރގެާއަންހެނަކު އަށްާާތިމަންނަާބައްޕަާ.ލޮލުންާކަރުނަާއޮހޮރުވަމުންާިވދ ޅުވިާވ ަހކަާއަުޅގަ

ާ 2000ާާލިބެއޭ ާތިބޭ ާތިމަންނަމެންގޭ ާެއކަމަކު ާަކނޑ ފ3ާާަރުފިޔ . ާއަތުން ާާއިދަރިންގެ  1145ރުފިޔ 8000ާާއެބަހުއްޓޭ

ނޑިފ8000ާާަކޯްއޗެއްހޭާމިާިކޔަނީ.ާ ވަޓްާއިޒްާދިސްާާއަށްާކިޔަނީާމަންނަމެންާމިރުިފޔ ާލިބުނީމަާތ2000ާިރުފިޔ ާކެ

ާމިާއެާާއޭ. ާނޫން ާދަންނަވ ކަްށ ާމިކީާއުޅެނީާވ ހަކަ ާދަންނަވަން ާވ ހަކަާ. ާމިއީާާއުޅޭ ާއެބަުހއްޓޭ ާހ ލަތުގައި ާިމ ާއަކީ

ާގަ ާކުރަންޖެހޭ ާޙަޤީޤަބޫލު ާޙަޤީޤަތްތައް ާމި ާރަގަތެކޭ. ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމި ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޅުާގަނބޫލުކޮށްެގން

ާމިމަަސއްކަތްަތކެްއާާކުރުމަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ާެފއިލްވެަފއިވ ާސަރުކ ރު ާއެއީާތ ގަާކުރަން.ާމިއަދު ާދެްއކުމަކީ ާިއާމ ގިނައިން

ާކަމެއް ާނޫންާާބުއްދިވެރި ާވެިރަކންާވެސް ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބަދަލުކުރަންީވއޭ.ާާކަމަށް  1150ވެސް

ނޑައެޅިަފއިވ ާަވގުތުާހަމަވުމާ ާވ ހަކަާއެކަމަކުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންވ ާ ާއަީކާައޅުަގނޑަށްާަވގުތުާމިހ ރުާައޅުަގނޑަށްާކަ

ާލަިއކުމް.ާޢައެކުާައޅުަގނޑުާނިންމ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

 1155ާއަޅުަގނޑަށްާއެނގޭާގޮތުަގއި....

ާ

 ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.

ާ
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 1160ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފުާނަޢީމު

ާ ާދިއުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާތިބީ ާމި ާމިތ  ާމިހ ރު ނޑުމެން ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާެއއީާޢިއްޒަތްތެރި ނުކުޅެދިފައި.

ާބެހޭާކޮމިޓީާ ާކޮމިޓީ.ާމިޤައުމުގެާސަލ މަތ  ާބެހޭ ާޤައުީމާސަލ މަތ  ާނުކުމެވޭކަށްާނެތް.ާެއއީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މިތަނުން

ނޑުމެންނަށްާމިާތިބީާނުދެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއވެސްާކަމެއްާނެތްާަސއިާކޮޓަރީަގއިާމިތ ާތިއްބެވިާ  1165އަށްާދ ންާއަޅުގަ

ާނަށްާވައްދަވަިއދެއްވުންާައޅުަގނޑުމެންާވަރަްށާބޮޑަށްާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .މެންބަރުންާމިތަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެމަނަފުށީާ ާއެއް، ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނުގަންނަން. ާބަަލެއއް ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާމައްސަލަެއއްެގ ާނިޒ މީ އ ދެ،

 1170ާދު.ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދުާާފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާއެާނެންގެީވާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާމިއަދު ާެދކޭގޮުތަގއި ނޑު ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި  1175ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުާ ާގަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާެއއް ާނުކުތ  ާވ ހަަކާނިޒ މީ ާދަންނަވ  ާމި ާއަުޅަގނޑު ާުއއްމީދުކުރަން ނުޑ ގަ

ާނިމެންދެންާރައީސް....

ާ

ާ

 1180 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެންދިއުމަްށ،ާ އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ަހކަފުޅުާކުރިއަށް

ނޑުާމިާއަރުވަނީ.1ާާޓު.ާއެހެންވީމ ،ާމިނ1ާެމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާޮއތީާ ާމިނެޓުގެާފުރުޞަތެއްާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ 
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ާ ާއެހެންވީމ ، ާއަީއ. ާމި ާމިއަދު ާއަދި ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް، ާދަްއކ ކަށ1ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކ ާފުުރޞަތުގަިއ  1185މިނެުޓގެ

ާބޭނުމެއް ާނުކުންނަނީ.ާާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންީވމ ، ާއެތެޭރަގއި. ާގެއްލޭތީ ާކޯރަމު ާމަުޑކުރީ ާއަޅުަގނޑު ނޫން.

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާމިއ ދެ، ާާތު ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ  1190ޢިްއޒަތްތެިރާއަުރވަނީ

ާޢަބްދުއް ާޢަބްދުާމެންބަރު ާهللاާރަޙީމް ާވ ހަކަފުުޅާއަށް. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއ ދެ، )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ނޑަ  1195އެޅުުމގެާބިލެއްާމިާކަހަލަާމުހިއްމުާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާވެރިަކންާކުރ ާރަށްރަށްާކަ

ާވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާސަލީމަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާދެއްވީތީ ާހުށަހަުޅއްަވިއ ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

ާއެކަނިާ ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއެީކގަިއ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ނަޑއެ ާކޮންމެާކަ ާހަމަ ާހިނގ  ާަޤއުމުަގއި ާމި ާެއއް. ާއޮީތކީ ާހުށަހަޅަންވެފައި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިއަދު ާނޫނޭ ާބިެލއް ޅުމުގެ

ާވިދ ޅުވަމުންާ ާބޭފުޅުން ާގޮސްފައޭ.ާބައެއް ާވަނީ ާމި ާމިއަދު ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާހިސ ބަށް ާހުށަހަޅ  ާޤ ނޫނެއް ާވެސް ކަމަކަށް

ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލުތަަކކީ ާމިފަދަ ާގެންދޭ ާުނކުރަްއވަމޭ.ާާއެބަ ާގަބޫލުފުޅެއް ާކަމަްށ ާބިލުތަކެއް ާހުށަހެޅޭނެ  1200މިވަގުތު

ާކުރ ާ ާތ ވަލު ާމަޖިލީހުގައި ާއެ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާހުށަހެޅީމަ ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާހުށަހެޅިދ ނެާ ާބިލަކީ ާއެ ާޖެހޭ ާއެބަ ާގަބޫލުކުރަން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާފެށިގެން ާހަމަާާހިސ ބުން ާއަދި ާދެން ާކަމަށް. ބިލެއް

އެއ އެީކގަިއާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކެިވާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާޭބފުޅުންާއެބަާވިދ ުޅވޭާމިާކޮންމެވެސްާކަަމކ ާުގޅިގެންނޭާިމާ

ާމ ތްވެގެންވ ާ ާވ ނީ. ާެއހެންނޭ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއަންނަނީ. ާމި ބިލުތައް

ާުގޅިގެން.ާ ާހ ދިސ ތަކ އި ާއެިކެއކި ާހުރި ާހިނގ ފައި ާުހރީ، ާައއިސްފައި ާވެސް ާޙުުކމްތައް ާގިނަ ާދީނުގެ  1205އިސްލ މް

ާހިނގ ާ ާދަންނަވ ނީ ާއެހ ާފަސޭހަާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާހުށަހެޅުން ާބިލެއް ާއޮްއވ  އެހެންވީމ ،ާކަމެއްާނުހިނގ 

ާބިލުތައް ާގިނަ ާބިނ ޮކށޭ ާމައްޗަށް ާބޭނުންވާ ާކަންތައްތަުކގެ ާބިލު ާއެ ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުންނޭ ާޖެހޭނީ. ހުށަހަޅަން

ގޮތަށްާފަރުމ ާކުރެވޭނީ.ާހަމަާއެއ އެީކގައިާަބއެއްާބޭފުޅުންާެއބަާވިދ ޅުވޭާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކެވިާަބއެއްާިޢއްޒަތްތެިރާ

.ާއެީއާއަތޮުޅގެާހުރިހ ާތަންތަނަށްާވެސްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާވެރިކަންާުކރ ާރަށްރަށްާބަދަލުކުރެވޭާުއޫސލެއްާއޮންނަންވ ނޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާެވއްޖިއްޔ  ާއެހެންކަމަށް ާބޭުނންވަނީ ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަން ާގެންދިއުމަށްޓަަކއޭ.  1210ވަަނ14ާާތަރައްޤީ

ާބަދަލުކުރަން.ާ ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާއޮތުން ާއޮންނަ ާއޭ ާމ ލެ ާރަށަީކ ާކުރ  ާވެރިކަން ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތް ާމި މ އްދ ގަިއ
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ާއަންަނާޙަ ާއެ ާބަދަލުކޮށްގެން ާރަށަށް ާއަނެއް ާރަށުން ާެއއް ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަޮތޅު ާއަޮތޅެްއގެ ޤީޤަތުގައި

ާޮއވެގެންާ ާއުސޫލެއް ާކުރެވޭ ާބަަދލު ާރަށް ާކުރ  ާވެިރކަން ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުމޭ ާބޮޑަށް ާމ  ނޑުެމން ާއަުޅގަ ތަރައްޤީއަްށވުރެ

ާ ާވެރިކަން ާއެ ާސަރަހައްދުތަކަށް ާބޮޑު ާބިން ާވެސްާރ އްޖޭގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާތަރައްީޤ. ާއަންނަ ާއެ ބަދަލުކޮށްގެން

ާރަށަކަްށާ ާއެހެން ާފިޔަވ  ާމ ލެ ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާރ އްޖޭގެ ާގަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލީ ާމި ާމިހެން  1215އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހިމެނެނީ ާއެއް ާދ އިރ  ާއެްއ ާބޮޑު ާފުރުޞަތު ާއެންމެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކުރ  ހައްދުންމަތީގަޭއ.ާާބަދަލު

އެންމެާބިންާބޮޑުާއެއްާސަރަހައްދެއްާއޮތީާހައްދުންމަތީަގއިާކަމަށްވެފަިއ،ާހައްދުންމަތީާގަން،ާފޮނަދޫާސަރަހައްދަށްާމިާ

ާބަދަލުކޮށް،ާއަތޮުޅާ ާވެރިކަން ާވެއްޖިއްޔ  ާގޮތް ާލިބޭ ާތަނަށް ާއެ ާވަސީލަތްތައް ާހުރިހ  ާއޮތް ާމި ާމ ލޭގެ ާބަދަލުވެ ވެރިކަން

ާކުރާ  ާއެްއާާވެރިކަން ާތަރައްޤީ ާބޮޑު ާމ  ާތަަރއްޤީއަްށުވރެ ާލިބޭ ާއެ ާބަދަލުޮކށްގެން ާރަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަތޮޅުެގ ރަށް،

ނުޑާއެދެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ  1220ވަނަާމ އްދ ގައިާއެާއޮންނަާއޮތުންާވެސްާއިޞްލ ުޙކުރަްނ14ާާލިބޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ކަެމއްާކަމަށް.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލަންޖެހުނީާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާާހުށަހަޅައިގެންާެއާއިޞްލ ުޙކުުރންާއެއީާހަމަާމުހިއްމު

ރަށްާބަދަލުކުރަންާމިާބޭނުންވަނީާތަރައްޤީާގެންނ ށޭާބުނެާބަހަނ ާދައްކަމުންާގެންދ ތީާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާގަބޫުލކުރަނީާ

ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާނޫން. ާކަމަކަށެްއ ާކުރަްއވަނީ ާއެކަން ާއެހެން ާވެސް ާމެންބަުރާާއެްއގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ާިޚޔ ލ ާ ާފިކުރ އި، ާިވސްނުމ އި، ާއެބޭފުޅުްނގެ ާވަނީ ާބޭނުން ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ާފަދައިން ާވިދ ޅުިވ ޑރ.އަފްރ ޝީމު

ާވަންޏ ާއެބޭފުޅުންނަށްާތ އީުދާ ާކަމަށް ާއެާއަޮތޅެްއގަިއާވެިރކަންާކުރަމުންާގެންދ   1225ދިމ ނުވ ާގިނަާބަަޔކުާތިބިާަރށެއްަގއި

އެރަކަށްާވެރިަކންާބަދަލުކުރުމުންާއެާބޭފުޅުންނަށްާއޭގެާފައިދ ާެއއްާލިބިދ ނެާކަމަށްާގަބޫލުކުރެވޭާކަހަަލާާކުރަްއވ ާނޫނީ

ާދެެކޭވާ ާުއޅޭ، ާހިނގަިއގެން ާގޮތުްނ ާެއ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާބަދަލުުކރަން. ާވެރިކަން ރަށްރަށަށް

ާވިދ ޅުާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއަދި ާދެން ާމިއީ. ާމިފަދަާވ ހަކަތަެކކޭ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއިސްކަްނާދޭ ާމަޞްލަޙަތަށް ާޤައުމީ ވެއްޖެ

ާދަންނަވ ލަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިީއ. ާބިލެޭކ ާގުޅުންހުރި ާަކންކަމ  ާޒ ތީ ާބޭފުޅުންެގ ާބަެއއް ާނ ުޅްއވ ނޭ. ާހުށަެއއް ބިލުތަކެއް

ާޖެހެނީ. ާމި ާހުށަހަޅަން ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާއޭ ާއިސްކަންދޭތީ ާމަޞްލަޙަތަށް ާޤައުމީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށާާބޭނުންވަނީ  1230އެއީ

ާގޮތެއް.ާ ާއެއްވެސް ާހަމަ ާދެކޮޅުޖެއްސޭނެ ާނޫނިއްޔ  ާފ ސްކޮށްގެން ާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިފަދަ ާނެތް މިއަދު

ާހުއްޓ ާ ާހުރިތ  ާޤ ނޫނުތައް ާދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާހަދ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމީގެކުރިން ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނެތަ ާއޮތަސް ާގެންަދވ ާޤ ނޫނެއް ާކުރަްއވަމުން ާވެިރކަން ާގެންދަވ  ާވިދ ުޅވަމުން ާކުރަްއވ ނަޭމ ާބޭނުންވ  ާުކރަން ސް

ބޭފުޅުންާކަންތައްތައްާކުރަްއަވމުންާގެންދަވ ާމަންޒަރު.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކަންތައްތަކަށްާހުްއޓުމެއްާގެނެވޭނެާކަމަށްާނޫނީާ

ާބިރުވެރި ާިމވ  ާެވއްޓިފައި ާމިއަދު ާޤައުމު ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާސަލ މަތްކުރެވޭނެ ާއަނަދވަޅުްނ  1235ކަމުެގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާގަބޫލުކުެރެވނީާހަމަާދިމ ވ ާކޮންމެާކަަމކ ާގުިޅގެންާވެސްާމިތަނަށްާބިުލތައްާހުށަހަޅ ާެއާބިލުތަކަށްާ

އަިއސްފ ނެާާޤ ނޫނީާސިފަާއެއްާލިބިގެންާޤ ނޫނީާތަރަހައިގެާތެރެއިންާނޫނިއްޔ ާމިއަދުާހަމަާއެއްެވސްާަކމަކަށްާހައްލެއް

ާމުނ ސަބަތުތަުކަގއިާ ާއެިކއެކި ާތަފ ތު ާހަމަ ާދަްނނަވ ލަންޖެހުނީ ާމި ާއެހެން ާނުކުެރވޭ. ާގަބޫލެއް ާައޅުަގނަޑކަށް ކަމަކަށް
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ާކުރައްވ ފަިއާ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާވެްސ ާވ އަތަށް ާކަނ އަތުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 1240ނގިަވަޑއިނުގަންނަވ ނެާކަމަށްާސ ފުާބަހުން،ާދިވެހިާބަހުންާވިދ ުޅަވމުންާގެންދަވ ާއަދިާއެާގޮތްާނުކުރައްވ ޭނާކަމެއްާއެ

ާޤައުމުެގާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާދައްަކވަމުންދ އިރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަރަކ ތުން ާޢަމަލ އި ާމަނިކުފ ނުގެ އެ

ާޙައްޤުާ ާރައްޔިތުްނގެ ާިދވެހި ނޑުމެން ާޙައްުޤގަިއާޙައްޤުަގއި،ާއަުޅގަ ާދީނުގެ ާއިސްލ މް ާމ ތްވެގެްނވ  ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގައި

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްާއައިސްާމިާތިބީާދިވެހިާރައްޔިތުްނެގާ އެބަޖެހޭާމިާމަޖިލީހުގައިާމަސައްކަތްތަެކއްާކުރަން.ާއަުޅގަ

ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ތީ ާކަމަށް ާކޮށްދޭން ާޚިދުމަތްތަކެއް ާޤައުމަށްޓަކައި ާދިވެހި ާދ އިރ ގެާޙައްޤުަގއި ާފުނަދޫ ނަވ ނީ

ާވަރަށްާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަތޮުޅތަކުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބިލަކީ ާމިވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާސަލީމް ާޢަލީ ާމެންބަރު  1245ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަްށާފައިދ ކުރަިނވިާ ާޭއގަިއާެއކުލެިވގެންވ  ާޤައުީމާމަޞްލަޙަތު ާދިވެިހާޤައުމަްށާވެްސާވަރަްށާމުހިއްމު ާއަދި މުހިއްމު

ާދަންނަވަމުން،ާބިލެކޭ ާވަހަކަ ާކުރ  ާތ އީދު ާގޮތެްއަގއި ާބޮޑު ާފ ޅުަކން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާބިަލށް ާމި ާއެހެންވީމ ، .

ާއަްށާ ާދިވެހިރ އްޖެ ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިލުތައް ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ކުރިމަގުަގއި

ާކަންތައްތަާ ާެއކިއެިކ ާދ  ާކުރިމަތިވަމުން ާކަމަްށާމިއަދު ާމަސައްކަތްކޮށްެދްއވ ނެ ާދެްއވުމަށްޓަކަިއ ާހޯއްދަވަިއ ާހައްލު ކަށް

ާކަމަށ އިާ ާގެންދ ނެ ާހުށަހަޅަމުން ާބިލު ާގުިޅގެން ާކަންކަމ  ާމިފަދަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަުޅަގނޑުެވސް ާއަދި ާކުރަން.  1250އުއްމީދު

ާހު ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލުތައް ާގުިޅގެން ާކަންތައްތަކ އި ާމިތ ގައި ާވެސް ާމިހ ރު ާފުރުޞަތުގަިއާއަދި ާމި ާވެސް ާވ ހަކަ ންނ ނެ

ާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަވގުުތާ ނޑައެޅުނު ާކަ ާޕ ޓީތަކަށް ާވަނީ ާމި ާދިޔައިރު ާބަހުސް ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާއ ދެ، ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  1255ޝުކުރިއްޔ 

ާއޮތްާާހަމަވެފައި. ާބ ކީ ާއަށް ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއ1ާާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވ ހަަކާދައްކަވަން ާވަގުތު މިނެޓްގެ

ާބިުލާ ާގޮތުން ާނިންމުމުގެ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްެގ ާއިބްތިދ ޢީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއކު ާއެެހންކަމަށްވުމ  ާނެތް. ާމެންބަރަކު އޮތް

ާޞަތުާއަރުަވން.ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަށްާފަހުާބަސްާބުނުމުގެާފުރު

ާ

 1260 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް

ާމަރުޙަލ ަގއިާ ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާހުށަހެޅި ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބިލުގެ ާމި ާރޫޙުގައި ާހަރުދަނ ކުރުމުގެ ާިޑމޮކްރަސީ ާބ ރުވެރިކުުރވ  ާއަދިާާރައްޔިތުން ާކުރައްވ  ާތ އީދު މަޤުޞަދަށް

ާކޮަށއިދެވޭާ ާމި ާގެންދިއުމުަގއި ާކުިރއަށް ާކަންކަން ާމުހިއްމު ާފަދަ ާިމއޮތް ާފ ހަގަކޮށްފައި ާިމ ާބިލުަގއި ާމި ސަރުކ ރުން

ނޑުާވަރަށްާ ާޤ ނޫނުތަކުންާކޮށައިދެވޭނެާމަަގށްާތ އީދުާކުރަްއވ ާމެންބަރުންާމިާތަނުގައިާދެއްެކވިާވ ހަަކފުޅުތަކަށްާއަުޅގަ

ާތ އީދުާ ާބިލަށް ާމި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއެއ އެުކަގއި ާހަމަ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާޝުުކރު ާއެކު  1265އިޚްލ ޞްތެރިކަމ 
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ާއަިދާ ާވަަޑއިގަންަނވ  ާިނސްބަތްވެ ާއަށް ާޕ ޓީ ާސަރުކ ރުގެ ާޚ އްޞަޮކށް ާިތއްބެވި. ާއެބަ ާެވސް ާބޭފުޅުންކޮެޅއް ނުކުރައްވ 

ާއަނި ާމިފަދަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިާރަށްރަށުގެ ާބޭފުޅުން ާަބއެްއ ާވަަޑިއގަންނަވ  ާބަިއވެިރވެ ާކުރުމުަގއި ާކަންތައްަތްއ ޔ ވެިރ

ާެއާ ާރޫޙެްއަގއި ާއަނިޔ ވެިރވުމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާކަންކަމުން ާމިފަދަ ާދައްަކވައިފި. ާވ ަހކަފުޅު ާއިިދކޮޅަށް ާމިއ  ތަނުގައި

ާތިބިކަ ާމިތ  ާެވސް ާބޭފުޅުން ާދެއްެކވި ާވ ހަކަފުޅު ާހޯއްދެވުމަށް ާެއާފުރުޞަތު ާފ ހަގަކުރަން. ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ން

ާވިސްނާ  ާމަޞްލަޙަތަށް ާޤަުއމީ ާބޭފުޅުން ާއެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ  1270ބޭފުޅުންނަށް

ާވ ނަމައީާއެާރޫުޙގައިާވ ހަކަފުެޅއްާނުދައްަކވ ނެ.ާސަބަބަީކ،ާ ާވިދ ުޅވެފައި ވަަޑއިގަންަނވ ނަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީާރަނގަޅަށް

ާބ ރުއަޅ ާޤ ނޫނުއަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދިނުމަށް ާޚިދުމަތްތައް ާމުހިއްމު ާއަސ ސީ ާހުރި ާދޭން ާރައްޔިތުްނނަށް ސ ސީަގއި

އަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާދަްއކ ާކޮންމެާވަގުތަކުާއެާބޭފުޅުންާފުއްމަިއގެންާތެދުވެާނިޒ މީާނުކުތ އެްއގެާތެރެއިންާނަމަވެްސާ

ާތެެރއިން ާއެްއޗެްއގެ ާކޮންމެެވްސ ާއެހެންެވސް ާމިާާއަދި ާނެތީމައޭ ާހަދ ފައި ާތިޭބފުޅުން ާބަލަ ާޤ ނޫނުތައް ވިދ ުޅވ ނެ،

ާިމާ ާނުެދވިގެން ާސަރުކ ރަށް ާކުރ  ާތަމްސީލު ާޕ ޓީ ާތިަމންނަމެން ާއުޅެނީ.ާނޫިނއްޔ  ާމި ާސަުރކ ަރށް ާނުދެވިގެން  1275ޚިދުމަތް

ާޤ  ާއަދި ާދައްކައިދީ، ާމަގު ާކުރުމަށް ާކަންކަްނ ާރަނގަޅަށް ާސަރުކ ރަށް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާޢ އްުމާއުޅެނީ. ނޫނުއަސ ސީން

ރައްޔިތުންނަށްާލިބިދޭާޙިމ ޔަތްތަކ އިާރައްކ ތެިރކަމ އިާމިކަްނާކަމަށްާބ ރުާއެޅޭާގޮތަށްާހަރުދަނ ާކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނެއްާ

ާކޮްނާ ާމި ާވަގުތަކު ާކޮންމެ ާހުޅުވ ލ  ާމެންބަރުންނަށް ާުފރުޞަތު ާކަމުގެ ާއެ ާހުށަހަޅ ،ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެއް.ާޤ ނޫނެ ާމިއީކީ ާނޫނޭ ާރޫޙެއް ާޚިލ ފަށޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލަނީ ާމި ާޤ ނޫނުތައް އްހޭ؟ާމިކަހަލަ

ާނަމަީއާ ާކުރަން ާޖެއްސުން ާސަރުކ ރަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ާކުރ ށޭ. ާޖެްއސުން ާސަުރކ ރަށް ާއުޅެނީ  1280މި

ާަރއްޔި ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާނޫނޭާކޮންމެހެން ާކަހަަލާބިލެއްެގާތެރެައކުން ާމި ާފ ޅުގަިއާތިއްބ  ާބަަލން ތުން

ާިމާ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބަލައިލ އިރުގައި ާބިލަށް ާމި ާއެއް. ާކުރ ނީކީ ޖެއްސުން

ާވ ަހކަފުޅުާ ާއެކު ާފޯރިއ  ާޖޯޝ އި ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ާރައްޔިތުންެގާާތަނުގައި ާހަމަ ދެއްކެވީ

ާދިރިއުޅޭާ ާމީހުން ާބައި ާއެ ާަރއްޔިުތން ާގޮަތކަށް، ާވ ނެ ާބ ުރެވރި ާަރއްޔިތުން ާގޮތަކަށް ާއެޭދ ާަރއްޔިތުން އަތްމައްޗަށް

ާމަްއޗަށްާ ާއެބައިމީހުންގެ ާމަްއޗަށް. ނަޑއެޅުމުގެ ާކަ ާރަށެއް ާކުރ  ާވެިރކަން ާދ އިރ އެްއގެ ާއިދ ީރ ާނުވަތަ  1285ސަރަހައްދެްއގެ

ގެާމައްޗަށް.ާއެހެންީވމ ،ާމިާބިލުގައިާަމއިަގނޑުާޮގތެއްަގއިާއޮްތާޚިޔ ލުެގާމައްޗަްށާހަމަާގިނަާބޭފުޅުންާތ އީުދާދޫކޮށްލުމު

ާދަިހވެތިކަމުންާ ާއަމިއްަލާތަޢައްޞުބ އި ާބޭބޭފުޅުން ާފަދަ ާުކރި ނުޑާިއޝ ރ ތް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާުކރިން ކުރެްއވި.

ާވެރިކަުމގަ ާނުވަަތ ާހިފަހައްޓަން ާަބެއްއާވެރިކަން ާވ  ާގަސްދުކޮށްަފއި ާވުމަްށ ާއަނިޔ ވެރި ާރަްއޔިތުންނަށް ާތިެބގެން އި

ާވ ހަކަފުޅުަގިއާ ާބޭބޭފުޅުން ާަބެއއް ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނުޑ ާއެކަން ާނޫން. ާރޫަޙކު ާއެ ާދެްއކެީވ ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރުން

ާ ާނުދިނުމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތެއް ާމިފަދަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާނުކުރުމަށްޓަކައި ާޮގއްަސާމިކަން ާދައްކަމުން ާަދއްކަމުން  1290ވ ހަކަ

ާޤ ނޫނުާހަދަމުންާހަދަމުންާގޮސްާއެބަޖެހޭާހޮސްޕިޓަލްތަްއާ ނޑުމެން ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ވ ހަކަފުޅުާދަްއަކވ ފައި

ާނިޒ މު ާނަރުދަމ ގެ ާކަނޑައަޅަން. ާތަންތަން ާބަހައްޓ ނެ ާެވސް ާމަދަރުސ ތައް ނޑަައޅަން. ާކަ ާވެސް ާތަންތަން ާބަހައްޓ ނެ
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ާއެުކާ ާސ ބިތުކަމ  ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަން. ާތައްޔ ރު ނޑަައޅަން ާކަ ާޤ ނޫނެއް ާއެަބޖެހޭ ާވެސް ާކުރުުމގައި ގ އިމު

ރައްޔިތުންާތަމުސީލުާކުރ ާމީހެއްގެާހައިިސއްޔަތުންާދަންނަަވންޖެހެނީާމިއަދުާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނ ާދޭތެރޭގައިާއަިދާ

ާކު ާަކން ާދޭތެރޭގައި ާކަންކަމ  ާމީހުންނަށްާމިފަދަ ާތިބި ާކުރަން ާތަމުސީލު ާރަްއޔިތުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާދ   1295ރަމުން

ލޯމަރ ލައިގެންާތިބެޭވކަށްާނެތޭ.ާއެއީާހޮސްޕިޓަެލއްާގެްނގޮސްާއަތޮޅުގެާަރއްޔިތުންާދިިރއުޅޭާރަށްރަށ އިާއެންމެާދުރުަގއި،ާ

ާއޮންނަ ާފެންނަން ާއަތޮުޅގަިއ ާއެ ާަބލައިލީމ  ާދުރުމިައކުން ާކިރިޔ  ާއަޅ ފަިއާާކިރިޔަ ާހޮސްޕިޓަލް ާރަެށއްަގއި ާފަުޅ ވަުރގެ

ާވަންޏ ާ ާކަމަށް ާދ  ާކުރަމުން ާކަން ާސަރުކ ރުން ާުއސޫލުން ާބުނ  ާއަންނ ށޭ ާދޭން ާޚިދުމަތް ާގ ުތަގއި ރައްޔިތުންެގ

ާވެްސާ ާބޭންކު ާއެފަދައިން ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހަދަންޖެހޭ ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާކުރުމ  ާބިނ  ހޮސްޕިޓަލްތައް

 1300މީހުންާތިބިާރަށެއްާިވޔަސްާގ އިމުކޮށްަފިއ2ާާގޮސްާއެމް.ޑީ.ޕީާމީހުންާެއންމެާގިނަާރަށެއްަގއިާގ އިމުޮކށްފައި،ާެއއީާގެން

ާޚިދުމަތްާ ާބޭންކުގެ ާސަރުކ ރެއްަގއި ާތިމަންނަމެން ާޖެހޭނީ ާދ ން ާދެން ާކަލޭމެން ާކައިީރގައި ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާތިބި ދެން

ާދ ށޭ.ާއެހެން ާތަނަކަށް ާމިވެނި ާޖެހޭ.ާޤ ނޫނުތަކަކީާާހޯދަން ާއެބަ ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާވެސް ާކަމަށް ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ބުނ 

ާދިމ ވ ާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާޮގތ އި، ާދ  ާހިނގަމުން ާކަން ާފަަދއިން ާފ ހަގަކުެރްއވި ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުން ާމިތ  ކުރީަގއި

ާހެދުމު ާޮގތުން ާގުޅޭ ާހ ލަތަކ  ާަކންކަމ އި،ާއެ ާދިމ ވ  ާޤައުމަށް ާބަލައިލިާކަންކަމ އި ާޤައުމުގެ ާމި ާއެއްޗެއް.ާމިއަދު ާދ  ން

ާަރއްޔިތުންނަށްާ ާނިކަމެތިވެ، ާއިންތިހ އަްށ ާރައްޔިތުން ާޮގސް ާބޮއްސުންލަިއގެން ާަކންކަން ާވެސް ާދިމ އަކުން  1305ކޮންމެ

ާހަމަާ ާއެބަޖެހޭ ާހަދަން ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިަޔއިމަ ާކަންކަމުގައި ާހިސ ބަށް ާނުލިބޭ ާއިންސ ެފއް ާއެްއވެސް

ހުރިހ ާކަމަކަށްާެވސް.ާަރއްިޔތުންނަށްާއެްއވެސްާކަމެްއގަިއާރައްކ ތެރިާކަމެއްާނެތް.ާޔަީޤންކަމެއްާނެތްާމިހ ރަކުާއެްއ.ާ

ާެއާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާވަޅެއް ާދ  ާބަލ  ާފެން ާގިނައިން ާމ  ާމީހުން ާޕ ީޓއެްއގެ ާވަކި ާއެއީ ާވެސް ާވަޅު ާދ  ާބަލައި ފެން

ާވަ ާއެ ާިދމ ލަކަށް ާވ ނެ ާއުނދަގޫ ާހުރީ.ާމީހުންނަށް ާސަރުކ ުރަގއި ާރޫޙެއް ާބަދަލުކުރުުމގެ ާރަށެއްަގއި ާެއ ާވެސް ޅު

ާމަގަށްާ ާހަމަ ާސަރުކ ރު ާމެންބަރުން ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި ާދިޔައިރުަގއި ާަކން ާހިސ ބަށް ާއެހ   1310އެހެންވީމ ،

ާއަުޅގަ ާުކރުވުމަށްޓަކަިއާމަސަްއކަތްާނުުކރ ާކަމަށްާވަންޏ  ނޑުމެންާއެޅުވުމަށްަޓކަިއާޖަވ ބުދ ރީ ާއަުޅގަ ނޑުމެންގެާޒިންމ 

ާކުރުވ ،ާ ާބ ރުވެރި ާރައްޔިތުން ާއައިސް ާތަނަށް ާމި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާއެއް. ާއެީއީކ ާނޫން ާެއއް އަދ ކުރަނީ

ާމުސްތަޤުބަލުާ ާމީހުންގެ ާަބއި ާއެ ާބ ރުތަެކއް ާއެތަްއ ާއަތްމަްއޗަްށ ާރަްއޔިތުންެގ ާކުުރވ ، ާހަރުދަނ  ޑިމޮކްރަސީ

ނަޑއެޅުމުަގއިާދޭ ކަހަލަާބިލެއްާއައިާހިނދުަގއިާދިމ ާއިިދކޮޅަށް،ާއިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާކަ

ނުޑާހަމަާކުށްވެރިާކުރަން.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާޙަޤީޤަތުަގއިާهللاާޢަބްދު  1315ފަދަާބޭބޭފުޅުންާއެާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުާއަުޅގަ

ާވ  ާމިތ  ާވިދ ޅުވެ ާއޮތޭ ާމަޞްލަޙަތެއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަީކާއަމިއްލަ ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނެ ާދައްކަވ އިުރގައި ހަކަފުޅު

ާކަންކަންާ ާވ  ާދަތި ާހިނދަށް ާމި ާހިނދުން ާމި ާރަްއިޔތުންނަށް ާއަދި ާދެނެގަނެ ާަކންކަން ާހުރި ާމަޞްލަޙަތު ޤައުމުގެ

ާއިން ާރަނގަޅު ާކަންކަުމގަިއ ާއޮތް ާަމޞްލަޙަތު ާޤައުމީ ާއޮތް، ާަމޞްލަޙަތު ާރަްއޔިތުންގެ ާހަމައިންާދެނެގަނެ، ސ ފ އި

ާއަތޮޅުތަުކގެާ ާއެހެންވީމ ، ާބައެއް. ާތިބި ާއައިސް ާތަނަށް ާމި ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ކަންކަން
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ާެއާ ާއެއީ ާނަމަ ާގެންދަވަނީ ާކުރައްވަމުން ާކަންކަން ާސަރުކ ރުން ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާއުފެދޭ ާބިރުވެރިކަން  1320ރައްޔިތުންނަށް

ާބިލުތައްާ ާގޮތުން ާގުޅޭ ާބައެްއާާކަންކަމ  ާދެން ާކުރަްއވ ނެ. ާގަބޫލުފުުޅ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމިކަން ާޖެހޭ. ހަދަން

ާއޮތީ.ާ ާމި ާއަިއއްސަ ާތަނަށް ާމި ާބިލު ާމި ާބަދަލުވެގެނޭ ާއަތޮުޅވެރިަކން ާއ ިއާތުލުސްދޫގެ ާފުނަދޫ ާފ ހަގަކުރެްއވި ބޭފުޅުން

ާކޮންމެެވސްާސަބަބުތަކެާ ާހިނގަނީ ާަކމެއްާެވސް ާކޮންމެ ާމެދުވެިރެވެގން.ާކޮންމެވެްސާސަބަބުތަެކއްާރަނގަޅު.ާދުނިޭޔގެ އް

ާތިބީ ާމި ާއަިއއްސަ ާވެސް ާއަހަރެމެން ާތަނަށް ާމި ާޝަުއގުވެިރކަމެްއާާހުންނ ނެ. ާޮކންމެވެސް ާސަބަބުތަކެއް ކޮންމެވެސް

ާއޮންނ  ާވެސް ާއައުމުަގއި ާބިލެއް ާތަނަށް ާއެހެންވީމ ،ާމި ާމެދުވެިރވެގެން. ާސަބަބުތަކެއް ާކަހަލަ  1325ނެާއޮެވގެން.ާކޮންމެވެސް

ާކަމަށް.ާ ާފުނަދޫ ާށ.އަތޮޅު ާވެދ ެނ ާފަހަރެްއގައި ާމެދުވެރިވީ ާމިފަހަރު ާސަބަބުތަކަކަށް ާެއ ާސަބަބުތަެކއް. ކޮންމެވެސް

ނޑުާކަަމށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމޭުރމުންާއެާވ ހަކަފުޅުާެދއްެކވިާ ނޫނިއްޔ ާތުލުސްދޫާކަމަށްާެވސް.ާނޫނިއްޔ ާއަުޅގަ

ނޑުާދަްނނަވ ލަންާ ބޭނުންވަނީ،ާޙަޤީޤަުތގައިާވެސްާއެާތަންތަނުގެާަރއްޔިތުންާތިބީާވަރަށްާިނކަމެތިާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ާަދއްކަމުން،ާ ާދައްކަމުން، ާވ ހަކަ ާއޮޅުވ ލަންެވގެން ާރައްޔިުތންނަށް ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާަބއްލަވ  ާއަނެއްކ  ވެފައޭ.

ާކަ ާހަމަ ާހުސްެވގެން ާހަދ  ާދޮގު ާގޮސް ާއޮތްާދައްކަމުން،ާދަްއކަމުން،ާދައްަކމުން ާފެންނަން ާަރއްޔިތުންނަށް  1330ނަޑއެޅިގެން

ޙަޤީޤަތެއްގެާމަްއޗަށްާވެސްާޮދގުާހެއްދެވީާއެއްާނޫންތޯ.ާވިދ ޅުވީާސަރުކ ރުންާއެާރަށްރަުށގައިާއަތޮޅުވެިރކަންާކުރިއަްށާ

ާސަރުާ ާބޭއްވުމަށްޓަަކއި ާގޮތަށް ާއޮތް ާއެ ާހަމަ ާރަްަްށރަށް ާއެ ާގޮުތގައި ާރަށެއްގެ ާމަރުަކޒީ ކ ރުންާގެންދިއުމަށްޓަަކއި،

ާދޮގުާ ާޮބޑެތި ާައޅ ނުލީއޭ.ާމިވަރުގެ ާަރއްޔިތުން ާވެސް ާކުިރިއރުގައި ާއ ދޭސް ާަރއްޔިތުްނާކުރިމަތީގައި ާޖަހައިގެން ކުޑަަކކޫ

ާއެާ ާއެނގޭނެ ާަރއްޔިތުންނަށް ާބުުރގަިއ ާދެވަނަ ާދެން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާހަދ  ާޭބބޭފުޅުން ާމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ

ާކަންކުރަ ާދޭތެރޭގައި ާރައްޔިތުންނެްއާމެންބަރުންނ  ާޙަޤީޤަތެއް. ާއޮތް ާފެންނަން ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމިއީ ާވެސް. ާގޮތް  1335ންޖެހޭ

ނޫންތޯާސަރުކ ރުގެާކުރިމަތީަގއިާކުޑަަކކޫާޖަހައިގެންާއ ދޭްސާކުރީ.ާބިލަތްމަލ ފަތ އިާކުކުޅުާމުޅިއ ާހިފައިގެންާއައިްސ،ާ

ާއަން ާއަިއސް،ާތިމަންނ މެންގެާސަރުކ ރެްއަގއި ާތެންމ ލައިގެން ާމ ލޭަގއިާމުންޑު ާކަންކަމުަގއި ާރަްއޔިތުންާނުެޖހޭނޭ ނ ކަށް

ާމަޖުބޫރުާ ާމީހުންނަށް ާއެ ާކުރުވަން ާމުޒ ހަރ  ާޖައްސުވ ލީ. ާކުޑަކަޫކ ާރައްޔިތުން ާނޫންތޯ ާކުރިމައްޗަަކށް ާސަރުކ ރުގެ ބުނި

ާކުރީ.

ާ1340 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާެއއް. ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާބެހޭާނިޒ މ  ާނިޒ މ  ާރަޝީދު ާއިްބރ ހީމު ާމެންބަރު ތެރި

ާމައްސަލަާއެްއ.ާާ

ާ

 1345ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިބްރ ހީމުާރަޝީދުމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާޢިއްޒަތްތެްެރިާރައީސް.....

ާ

ާ1350 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިއގެންދެްއވުންާއެދެން.ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާކުރިއަްށާގެންދެވުން(

ާ1355 

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ނޑަށްާީހވަނީާެއކަންތައްތަްއާމުޅިންާއެހެންާގޮތަކަށްހެން.ާފިތުނައިގެާތެރެއަށްާވައްދަނީާ ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާބޭފުޅ ާއަުޅގަ

ާއަހަރުގެާަޤއުމުގެާކަންކަންާޚުދުމުޚުތ ރު.....30ާޤައުމު.ާ

ާ

ާ1360 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުނެގޭނެ.ާ ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ ީމ ާގުިޅގެން ާއ  ާވ ަހކަ ާދައްަކވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާެއއް ާމައްސަލަ ނިޒ މީ

ާންދެވުންާއެދެން.ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެްެިރާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެ

ާ

 1365ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީާސަލީމްާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާތިމަންނ މެންގެާ ާހިފައިގެން ނިޑއ  ނޑިބޮ ާދަރުބޮ ާހިފައިގެން ާއެއްޗެހި ާމަލ ފަތ  ާމުޅިތަކ އި ާބިލަތް ާމުޅިތަކ އި ކުކުޅު

ނުޖެހޭނެއޭާއ ދޭސްާކުރ ކަށްާމުލިއ ގޭާދޮރޯށިން،ާރައީްސާސަރުކ ރެްއގައިާަރއްޔިްިތުންާއުޅޭކަށްާނުޖެހޭނެއޭ،ާއަންނ ަކށްާ

ާނުޖެހޭނެއޭ،ާބުނިާ ާހިފައިގެްނާތިބޭކަށް ނޑު ާނ ށިގަ ާކުރ ކަށް ާއ ދޭސް ާކުއްޖަހ ކަށް ާިއށީނދެ ާކައިރީަގއި ާދޮރޯށި އޮފީހުގެ

ާރަށް ާޖައްުސވ ީލ.ާއެ ާކުަޑކަކޫ ާމިއަދުާރައްޔިތުން ާނޫންތޯ ާމެންބަރުންނެއް ާއެ ާނޫންތޯ ާރައްޔިތުންާސަރުކ ރުންނެއް ރަށުގެ

ާކުށެްއާ ާއޮތް ާކުށެއްހޭ. ާކޮން ާއޮތީ ާތިމަންނ މެންގެ ާނަހަދ ށޭ ާތިހެން ާނޫންތޯ ާކުރިއެއް ާއ ޭދސް ާހޭރި ާރޮއެ  1370އ ދޭސްކޮށް

ާރައްޔިތުްނގެާ ާނެތި ާޮގތެއްފޮތެއް ާއެްއވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާަރއްޔިތުްނގެ ާވެސް ާކޮށްފައި ާަކން ާގޮތަށް ާމި ބަލައިދީބަލ ށޭ.

ޢިްއޒަތްެތރިާބައެއްާމެންބަރުންާވ ހަކަުފޅުާދައްަކވަނީާދިމ ާއިދިކޮޅަށް.ާސަރުކ ރުންާކިހ ާއޯގ ތެރިހޭާާކުރިމަތީގައިާނުކުމެ

ާގ ތުގަިއާ ާމީހުންގެ ާއެ ާސަރުކ ރުން ާކުރިމައްޗަށް. ާމީހުންގެ ާއެ ާނޫންހޭ ާދިޔައެއް ާސަރުކ ރު ާދޭތެރޭގައި. ާމީހުންނ އި އެ
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ތަކީާއެެއއްާނޫނެއްނޫންތޯ.ާއެހެރީާޕޮިލސްާރިޕޯޓްތަކ ާެއއްޗެހި.ާކަންާބުންޏެއްާނޫންހޭާކިހިނެއްހޭާހަދައިދޭންާވ ނީ.ާޙަޤީޤަ

ާތިއްބެވިާ ާމިތ  ާބުނީ ާސަރުކ ރުން ާނެތި ާބަލައިލުމެއް ާަކމަކަށް ާއެްއވެސް ާބައްލަވަްނީވާނޫންތޯ.ާއެއިން ާގޮތް  1375ހިނގައިދިޔަ

ވިދ ޅުވަންާތިބިާބޭފުޅުންނެއްާނޫންތޯާޢިއްޒަތްތެރިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވެާވަަޑިއގަންނަވ ާސަުރކ ރުަގއިާހަރުާބަސްާ

ވިދ ޅުީވ،ާއަދަބުާދިނުމުގެާގޮުތންނޭާމިކަންާމިކޮށްލީ.ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާއަުޅވެތިާކުރުމުގެާގޮތުންޭނާ

ާސަރުކ  ާއެކަން ާލުމުން ާމިތަނަށް ާބިލު ާމި ާނޫންތޯ ާދަނިކޮްނނެއް ާފެށިގެން ާއެކަން ާމިކޮށްލީ.ާސިލްސިލ ކޮށް ރުންާމިކަން

ހުއްޓ ލީާވެސް.ާއެާހުއްޓ ލިާހުއްޓ ލުމަކީާވެސްާެއއީާރައްޔިުތންނަށްާލިބުނުާކިހ ާބޮޑުާމަންފ އެއްތޯ.ާެއކަމަކުާމިާމަންފާ 

ާސިލްސިލާ  ާދިޔަ ާއަުޅެވތިކުރަމުން ާރައްޔިތުން ާއަުޅވެތިކުރަމުން ާވ ހަކައަކީ ާމެންބަރުންތައް ާގުޅ ލަމުން ާޗޭނުން ާމި  1380ލިބި

މިާބިލުގެާސަބަބުންނޭާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާއެކަަމކުާމިާބިުލާލީާމީހ ާމިާކުށްވެިރާވަނީ.ާާމަސައްކަތެްއާހުއްޓުނީާވެސްާ

ާރައްޔިތުންގެާ ާމީހުން ާތިބި ާއެދިއެިދ ާސަރުކ ރުަގއި ާދަންނަވ  ާދަންނަވަ ާއ ދޭސް ާލިބިލިބި ާއަނިޔ  ާލުމަށް ާބިލު މި

ާތިމަ ާބައެއް. ާބޯގޯސް ާއެއީ ާގޯހީ. ާމި ާމީހުން ާތިބި ާއެދިއެދި ާވިސްނޭާމަޖިލީހުގައި ާއެންމެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމިއީ ންނ މެން

ާެއކަހަލަާ ާނުގެންދެވޭނެ. ާރަނަގަޅކަށް ާކަންަތއްތައް ާޤައުމުގެ ާދެން ާެއއް ާފޯވީމަކ  ާއެދުމަށް ާއަމިއްލަ ާވަރަށް ާމި މީހުން.

 1385ާބަޔަކުާވެިރކަމަށްާއެުރވީމަކ ާެއއް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެްނބަރު. އ ދެ،ާއިބްތިދ ޢީާބަހުްސގެާމަރުޙަލ ާމިހ ާހިސ ބުންާިމާނިމުނީ.ާމިާބިލަށްާވޯޓަށްާާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނަންބަރު ާދަީނާއެޖެންޑ  ާމި ާހ ރު ާމި ނޑު ާވަގުުތގަިއާއޮންނ ނެ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާމިއަދުެގާވޯޓަްށާއެހުުމގެ 10.2ާއެހުން

ާނެ ާގުޅިގެން ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންގެ ާބިލުާއަށް. ާބެހޭ ާނެރުމ  ާއަމުރު ާކޯޓު  1390ރެންޖެހޭ

ަގއިާއޮތްާައއިޓަމަށްާމިާދަނީ،10.2ާާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށް.ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާއަޅުަގނުޑާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާ

ާ ާނެތުމުން ާކަމެއް ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަކުން ާހިމެނޭ ާތެރޭގަިއ ާއައިޓަމުތަކުގެ ާހުރި ާކުިރއަްށ ާއެޖެންޑ ގައި އެޖެންޑާ މިއަދުގެ

ާވ އިުރ.1:30ާާންާވޯޓަްށާއެހުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާކަންަކމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނީާގައި.ާދ11ާެއައިޓަމްާ

ާ

 1395ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާ

ނުޑާނުނިމިާހ13ާުއިތުރުާއެހެންާމަސައްަކތެއްާއެޖެންޑ ާނަންބަރ10.2ާާު ރިާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާިމާގެާދަށުންާއަުޅގަ

ގެންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމީސްމީހުންގެާމިނިވަންކަމަށްާހުރަްސއެޅޭާފަދަާކަްނކަމ ާގުިޅގެންާނެރެންޖެހޭާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމ ާ

ާއަރުވަީނާ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާަވގުުތ ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ  1400ބެހޭ
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ާގެންދަވަިނކޮްށާާފަރެސްމ ތޮޑ  ާކުރިއަށް ާވ ހަަކފުޅު ާމުއްޠަލިބަށް.ާކުރީދުވަހު ާއިބްރ ހީމު ާމެންބަރު ދ އިރ ެގާޢިއްަޒތްތެްެރި

ާވަގުތުާހަމަވެަފއިާވ ތީ.ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދުވަހު ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބޭނުންވ ާ`. ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދިަޔއީ ާދަްއކަމުން  1405ވ ހަަކ

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއުޅެނީ ާމި ާބޭނުންެވގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ކަންތައްތައް.

ާހ މަކުރުމުަގިއާ ާސިއްރުތައް ާމީހުންގެ ާހޯދުމ އި، ާސިއްރުތައް ާމީހުންގެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގޮތުން. ޢަމަލުކުރެވޭ

އަޅުަގނޑުމެންާއިމުންާބޭރުެވެގންާދިޔައިން.ާފުލުހުންާެވސްާބޭންކުާއޮފްާމޯލްިޑވްްސގެާމަްއސަލައިަގއިާއެާތަނަށްާވަދެާ

ާޑޮކިއުމެންޓުތަްއާ ާހުރި ާއެތ  ާނަމަވެސް ާއަޅުަވިއގެން ާބިޑި ާދައްކ ، ާބިރު ާޑިރެކްޓަރުންނަށް ާތިބި ާއެތަނުގައި ާމީހުން އެ

ާއެތަ ާގެންދެީވމަ. ާވިދ ުޅވެ ާެއާގެންދ ނަމޭ ާމުޢ މަލ ތްތަކެއް ާބެހޭ ާއ  ާފައިސ  ާބަެއއްެގ ާއެތަްއ ާސިއްރުަތއް، ާަބެއއްެގ  1410އް

ާބެއްލެވީމަ.ާ ާބޭފުޅުން ާއެ ާެއއްޗެހިަތއް ާއެ ާގެންގޮސް، ާއެްއެޗހި ާކޮމްޕިއުޓަރުތަކ އި ާއެްއޗެިހތައް ާއެ ާހުއްޓަ ތ ނގައި

ާފައި ާކަމެއް.ާރ އްޖޭަގއި ާހިތ މަހުރި ާވަރަށް ާކަމަކީ ާރައީްސ،ާމި ާގޭންގުތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢުލޫމ ތު ާމީހުންގެ ާހުރި ސ 

ާއަތުލ ،ާ ާފައިސ  ާހުރި ާއަުތގަިއ ާމީހުން ާެއ ާބްެލކުމެއިލްކޮށް، ާއެމީހުން ާއެނގި، ާމީުހންނަށް ާހިންގ  ާމ ރ މ ރި އެނިގ،

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިއީ ާދިަޔއިމަ. ާހިނގ  ާކަންތައްތަކެއް ާދިޔަ ާލިބިގެން ާފުރުޞަތު ާފަޤީރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެމީހުން

ާފ ސްކޮްށާހި ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާޖެހޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެދން ާކަންތައްތަްއާހިނގުމުން ާކަމެއް.ާމިފަދަ ާޖެހޭ  1415ތ މަކުރަން

މިފަދަާކަންތައްތައްާނުހިނގ ނެާގޮތްތަކެއްާހޯދަން.ާރައްޔިތުންގެާސިއްރުތަކ އިާރައްޔިތުްނގެާއަތުަގއިާހުންނަާފައިސ ާއ ާ

ާއެހެ ާހުންނަ ާއަުތަގއި ާމިީއާރައްޔިތުންގެ ާކުރުން. ާކަންތައްތައް ާއެ ާރ ވ  ާގޮތްތަކެއް ާދ ނެ ާހ މަނުވެ ާސިއްރުަތއް ންވެސް

ާހިތްވަީނާ ާގަބޫލުކުރ  ާަރއީސް،ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވެއްޖެ ާޮކންްެމެހެން ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާކުރެވެމުން ާޢަމަލު ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިހ ރު ާފ ސްވެ، ާޤ ނޫނު ނޑުމެްނެގާމި ާއަޅުގަ ާބަދަލުވެ، ާގޮތްތައް ދ 

ާނަމަވެސް،ާ ާއޮތް ާލިބިފައި ާބ ރު ާރައީސް،ާފުލުހުންނަށް ާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ ނެ ާފުރިހަމަވެގެން ާއިތުރަށް  1420ކަންތައްތައް

ާބޭންކަ ނޑައެިޅގެން ާއަމުރަކަްށާކަ ާވެްސ،ާކޯޓު ާއިރުގައި ާކުރ  ާބޭނުން ާބ ރުގެ ާހުރި ާލިބިފައި ާޤ ނޫނުގައި ކަށްާފުލުހުންގެ

ާބަެއއްާ ާނުކުރައްވ . ާކަމެއް ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާނަމަވެސް، ާއޮްތ ާބުނެފައި ާއެީކގައޭ ާއަމުރަކ  ާކޯޓު ާފުލުހުން ވަދެވޭނީ

ާއަމުރަށްާވަެދ،ާއެާތަނުަގއިާތިިބާމީހުންނަށްާބިރުާދައްކ ،ާބިިޑާއަުޅވ ެނާ ާއަމުރަށްާނޫނީާަވކިާފަރ ތެްއގެ ފަރ ތްތަކުގެ

ތުތައްާގެންދިޔައީާމިއީާޙަީޤޤަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާކަމަށްާބުނެ،ާއެތ ާހުރިާމަޢުލޫމ 

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާކުރަން ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެކޭ.ާމިއަދު ާބޭނުންވެއްޖެ ާމިއަދު ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނަކީ  1425އަކީ،ާމި

ގެާރަްއކ ތެރިކަންާައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާެވްސާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުާކުރަނީާަކއިރިާމުސްތަޤުބަލެްއގައިާމިާޤ ނޫނު

ާލިބިގެންދ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާާޙަސަންާލަޠީފުމެންބަރުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ާއަމު ާކޯޓު ާނެރެންޖެހޭ ާގުޅިގެން ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންގެ ާބެހޭާ`. ާނެރުމ   1430ރު

ާމިހ ރުާ ާސަބަބަކީ، ާކަމުގައި. ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާައއުަމށް ާސިފަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ބިލަކިްީ

ނޑިޔ ރުންެގާބިލު،ާކޯޓުތަކ ާބެހޭާބިލު،ާމަޖިލީހުގަިއާކުިރއަށްާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކޯޓުަތކުންާމިާގޮތަްށާނެރޭާއަމުރ ާ ފަ

ާވުޖޫދަ ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާއެގޮތުްނާބެހޭ ާކުރެވޭ. ާގަބޫލު ާެވސް ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއައުމަކީ ށް

ާނެރުމުެގާ ާއަމުރު ާކޯޓު ާޙުރުމަތްތެރިކަމ އި، ާގޯތިގެދޮުރގެ ާބ ރ އި، ާތަންފީޛީ ާބަލ އިރު ާމ އްދ ތަކަށް ާބިލުގެ ާމި ބަލ އިރު،

ާއަާބަޔ  ާހުންނަިއރު ާއެބަހުރި. ާބައިތަކެްއ ާކަހަލަ ާމި ާމިހެންގޮސް ާމީގައި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަްށ45ާާުޅގަ ާމ އްދ   1435ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމ45ާާިބަލ އިރުާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފަށްާަހއްޔަރުކުރުމ އިާބަންދުކުރުން.ާމިވެސްާހަމަާވަރަށްާސ ފުގޮެތއްަގއިާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމި ާމަޖިލ16ާީއޮންނަނީ، ާރައްޔިތުންެގ ާމަތިްނ ާގޮުތގެ ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާމ އްދ ަގއި ހުންާވަނަ

ާއަދިާ ާހައްޔަރުކޮށް ާހިފ  ާައތްލ  ާަގޔަށް ާމީހެއްގެ ާއެއްެވސް ާމެނުވީ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާެއްއގޮތް ާޤ ނޫނަކ  ފ ސްކޮށްފައިވ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާކުެރިވގެންދ އިރު ާަމސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާެއވެ. ާނުވ ނެ ބަންދުކޮށްގެން

ާއަ ާމ އްދ  ާމި ާގޮތުން،ާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއެ ާހަމަ ާކުރެވެްނވ ނެ. ާރިޢ ޔަތް ާވެސް ާހައްޔަރުކުރުމ ިއ46ާާށް ާމ އްދ   1440ވަނަ

ބަންދުކުރުމުގެާބ ރު.ާހައްޔަރުުކރ ާމީހ ާއަށްާމީހަކުާކުށެއްާުކރަނިކޮށްާފެންނަާހިނދެއްގައިާނުވަތަާމީހަކުާކުށެއްާކޮށްފިާ

ާބުއް ާކަމަށް ާކުރ ން ާކުށެއް ާއުޅެނީ ާެއ ާވަގުަތކު ާއެ ާނުވަތަ ާސަބަބުތަކެްއާކަމަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާފަދަ ާގަބޫލުކުެރވޭ ދިއަށް

ނުވަތަާހެކިތަކެއްާހުރެގެންާނުވަތަާކޯޓުގެާއަމުރަކުންާހުއްދަާލިބިގެންާމެނުވީާއެްއވެސްާމީހަކުާހިފ ާހައްޔަރުކޮށްާނުވަތަާ

ާ ާހަމައެއ ެއކު ާެއވެ. ާނުވ ނެ ާނެތ47ާިބަންދުކޮށްގެން ާސަބަބެއް ާއެކަީށގެންވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމީހެްއެގާާވަނަ އެްއވެސް

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާމި ާެއހެންވީމ ، ާެއވެ. ާނުވ ނެ ާައތުލައިގެން ާގަދަކަމުން ާއެްއޗެއް ާމީެހއްގެ ާފ ސްކޮށް ާއަތްލ   1445ގަޔަށް

ވަނަާމ އްދ ،16ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރިޢ ޔަްތކުރުމ ާއެކުާމިާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވެާއޭ.ާއެއީާ

24ާާ ާމ އްދ ، 45ާާވަނަ ާމ އްދ ، 46ާާވަަނ ާމ އްދ ، 47ާާވަނަ ާމ އްދ ، ާެއ48ާާވަނަ ާރިޢ ޔަްތކޮށް ާމ އްދ އަށް ަވނަ

ާވަރަށްާ ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުމަކީ ާނިމިގެން ާގޮސް ާބައްޓަންވެގެން ާބިލު ާމި ާމަިތން ާގޮތުގެ ާވ  މ އްދ ތަކުަގއި

ާވަރަ ާނެރުއްވ . ާއަމުރުަތއް ާކޯުޓގެ ާވެސް ާމިހ ރު ާކަުމގައި. ާކަމެއް ާަމއްސަލަތަުކގަިއާމުހިއްމު ާއެިކއެކި ާގިނަގިަނއިްނ ށް

ާނެެރވެންާ ާއަމުރުތައް ާއެ ާމިހ ރު ާގަބޫލުކުރަނީ ާދަށުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާަގވ އިެދއްގެ ާނެރުްއވ  ާއަމުރުތައް  1450ކޯޓުގެ

ާބ  ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާހެދޭ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާއެްއގޮތް ާއ  ާޤ ނޫނުއަސ ސި ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ީސާއިްނާބ ރު ުރާވ ނީ

ާސަބަބަށްޓަަކިއާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއޭރުންނޭ. ާވެގެންދ ނީ ާފުރިހަމަ ާއެކަން ާގޮތަީކ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއެީއއޭ ލިބިގެންނޭ.

ާނިންމ ލަން.ާ ާވ ހަަކކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެކު ާދަންނަވ ލުމ  ާޚިޔ ލު ާމި ާކުރަނީ.ާއަޅުަގނުޑގެ ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި އަޅުަގނޑު

ާޝުކުރިއްޔ .
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ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަލީާމުޙައްމަދުބަރުާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެން

ާބެހޭާ ާނެރުމ  ާއަމުރު ާކޯޓު ާނެރެންޖެހޭ ާގުޅިގެން ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންގެ .`

ާޢަބްދު ާއަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާކަމަށްޓަކައި ާފޮނުވި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވަރަށްާهللاާބިލެއް އަށް

ާހުށަހެޅިާބޮޑަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ށް

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާގޯެހއް ާއެްއ ާނަީތޖ  ާނުރަނގަްަޅު ާނިކުންނ ނެ ާައއުމަކުން ާތެރެއިން ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާެވގެން  1460ޤ ނޫނަކަށް

ާޤ ނޫނެ ާމިފަދަ ާއެހެންމެ، ާހަމަ ާއަދި ާނެތޭ. ާދިއުމުން،ާފެންނ ކަށް ާވެގެން ާތަޢ ރުފު ާތެޭރަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ އް

ާކުެރވޭާ ާބަދަލުަގއި ާއޭގެ ާެނތޭ. ާވެސް ާހުރަހެއް ާއެޅޭނެ ާމަސައްކަތްތަކަކަްށ ާގެންދ  ާކުރަމުން ާސިފައިން ފުލުހުންނ އި

އެާކުރަމުންާގެންދަނީާމަސައްކަތްތައްާވ ނީާފަހިވެގެްނދ ާކަމެއްގެާގޮުތގައޭ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއެާކުރެވޭާމަސައްކަތެއްާ

ާކަމަްށާ ާޙުދޫދުެގާތެރޭަގއި ާތެޭރަގއި ާހުއްދަިއގެ ާއަިދާލިބިފައިވ  ާއިތުބ ރ އި ާފުރިހަމަ ާލިބިފައިވ  ާމީހުންނަށް ާއެ ފުރިހަމަ

ާބިލުާ ާމި ާއެއްފަދައިން، ާވެސް ާބިލުތަކެކޭ ާއެހެން ާދަންނަވަން. ާވ ަހކަ ާތ އީދުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި  1465ބެލެވޭތީ،

ާމަޖިލީ ާދިރ ސ ާވެސް ާއިތުރަށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާގެންގޮްސާމި ާކޮމިީޓއަކަށް ާބެހޭ ާކޮމިޓީއަކަްށ،ާކަމ  ާބަލައިގަނެ ހުން

ާއަމުރެްއާ ާކޯޓު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާދެކެން. ާކަުމގަިއ ާކަެމއް ާމުހިއްމު ާގެނައުމަީކ ާކުެރިވެގން ާރަނަގޅު ކުރެިވގެން

ާއެ ާފަރ ތެްއގެ ާކުރެވޭ ާތުހުަމތު ާވިއްޔ  ާނޫނީ ާހެކިތައްާާނެރެގެން ާހޯދަންޖެހޭ ާއެ ާގޮުތން ާގުޅޭ ާކަމަކ  ާކުރެވޭ ތުުހމަތު

ާއަމުރެްއާ ާކޯޓު ާދިއުމަށްޓަކައި ާތަނަކަށް ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާމީހަުކ ާއެ ާނޫނީ ާތަނަކަށް ާދިރިއުޅޭ ާއެމީހަކު ހޯދުމަށްޓަކައި،

 1470ލަތްތަކ އިާއަދިާނެރެވޭނީާކޮންާބޭނުންވ ާވ ހަަކާބުނެފައިާމިާވަނީ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގއި،ާއެާޯކޓުާއަމުރުާނެެރވޭނެާޙާ 

ާކަމަށްާ ާޖެހޭނެ ާބަޔ ންކުރަން ާބައިތައް ާމި ާތަނަކ  ާނެރޭނެ ާއަމުރު ާކޯޓު ާއެ ާއެހެންމެ ާހަަމ ާއަދި ާކަމ  ގޮތްތަކަކަށް

ާނެރޭނެާ ާއަމުރު ާކޯޓު ާގޮތްަތކ އި، ާނެެރވޭނެ ާއަމުރު ާކޯޓު ާދޭ ާއެބަ ާތަފްސީލު ާއެބަ ާބިުލަގއި ާމި ާފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް

ާއަދި ާާޙ ލަތްތަކ އި ާތަފ ތު ާނެރޭނެ ާއަމުރު ނުޑ5ާާކޯޓު ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ާމީގެ ާއެބައިން. ާފ ހަގަކޮށްފައި ކަމެއް

ާ ާބުނޭ،ާއެއީ ާއެބަ ާތެރޭގަިއ ާސަބަބުތަކުގެ ާނެރޭނެ ާއަމުރު ާއ ދެ،ާކޯޓު ާކަމަކަށް. ާއެއް ާބޭނުންވ  ވަނ4ާާައަލިއަުޅވ ލަން

 1475އްާރައްކ ތެިރކުރުމ ާބެހޭާޤ ނޫނުގެާދަށުންާކުޑަކުދިންެގާމ އްދ ގެާ)ބ(ާގައިާބުނެފައިާމިާއިންނަނީ،ާކުޑަކުދިންގެާޙައްޤުތަ

ޙައްޤުތައްާރަްއކ ތެރިާކުރުމަށްޓަކައިާުކޑަކުއްަޖކަށްާނަފްސ ނީާނުވަތަާޖިސްމ ނީާއަނިޔ އެްއާލިބޭާހ ލަތެއްާމެދުވެރިވުން.ާ

ާ ާވިއްޔ  ާނޫނީ ާބޭނުންވޭތޯ ާއެހީ ާޑޮކްޓަރެްއގެ ާއެއީ ާނިންމ ނީ. ާކޮންތ ކުންޯތ ާމިކަންތައް ާއެކަންާއ ދެ، ާކޯޓަށްތޯ ހަމަ

ާއެބަޖެޭހާ ާތަފްސީލު ާކުދިކުދި ާމިކަހަލަ ާނިންމ ނީ. ާމިކަން ާމުއައްަސސ ައކަށްތޯ ާހުށަހަޅ  ާކަމެްއ ާެއ ާނޫނިއްޔ  ފެންނ ނީ.

ާމައްަޗކަށްތޯާ ާއެްއޗެްއގެ ާކޮން ާބުނ ނީ. ާބަހެއް ާފަހު ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާފަރ ތަކުންތޯ ާކޮންކޮްނ ާެއއީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމި ާއަމުރުާއަޅުަގނޑުމެން ާކޯޓު ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ްަިއ ާމީގަ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހުރީ ާދެން ާނެރެގެންދ ނީ. ާއަމުރެއް  1480ފަދަ

ާީވާ ާކަމުަގއި ާނުނެރެވުމު ާއަމުރެްއ ާކޯޓު ާއެއީ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާކަންތައްތަަކކީ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ނެރުމަށްޓަކައި
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ކަމުގައިާވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާކޯޓުާއަމުރަކ ާއެްއކޮްށާާނަމަވެސް،ާއެާކަންަތކަށްާހުރަސްާއެޅިގެންާދ ާކަހަލަާކަމެއްާ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާއަނެއްާމ އްދ ާައކީާމިކަންާކުރުމަކީާ 17ާއެއީާހުރިހ ާގޮތަކުންާރައްކ ތެިރވޭ.ާދެންާައޅުގަ

ާތެރޭގަާ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާގޮތުން. ާބެހޭ ާހިފެހެއްޓުމ  ާޕ ސްޕޯުޓ ާެއއީ ާމ އްދ . ާގިނައިްނާވަނަ ާވަރަށް އި

ާނޫނީ،ާ ާދިޔައިަމ ާހަމައަށް ާއިމިގްރޭޝަނ  ާފުރަން ާހަދައިގެން ާދަތުރު ާފުރަން ާމިީއ ާެއއް ާވ ހަަކ ާއަންނަ  1485ދެކެވެމުން

ާއިންާ ާގޯހެއް.ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާޮބޑު ާވަރަށް ާޕ ސްޕޯްޓާހިފެހެއްޓިފަިއާވ ކަން.ާެއއީ ާެއާީމހެއްގެ ާއިނގެނީ ދިޔައިމަޭއާމި

ާކޮން ާވެސް ާމީހަކަށް ާދީފައި.ާކޮންމެ ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާވަރަށް ާއެބައޮތް ާމިނިވަންކަން ާދިއުމުގެ ާތަނަކަށް މެ

ާހ ލަތެއްާ ާނުފުރޭފަދަ ާީމހަކަށް ާއެ ާޖެހިގެން ާމައްސަލަެއއް ާެއއީ ާއިނގެންޖެހޭނެ. ާމީަހކަށް ާއެ އެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި

ހިފެހެއްޓިފައިާވ ކަން،ާބްލެކްާލިސްޓުާކުރެވިފަިއާމެދުވެރިވެފަިއވ ާކޮންމެާމީހަކަށްާއިނގެންޖެހޭނެާއެާމީހެއްގެާޕ ސްޕޯޓްާ

ާޕ ސްޕޯޓްާ ާއެބަބުނޭ ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުޖެހޭނެ. ާދ ކަށް ާހ ލަތަށް ާއެ ާެވއްިޖއްޔ  ާއެހެންކަމަށް  1490ވ ކަން.

ާކަ ާއުޭޅ ާމައްސަލަތަކެްއ ާއެމީހެއްެގ ާރ އްެޖއިން ާެއއީ ާވެްސ ާހަމަޔަޤީނުން ާއަންނ ނެ. ާހ ލަތްތަކެއް މަްށާހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ާބަހައްޓަންޖެހޭނެ.ާ ާމީހަކު ާއެ ާވެއްޖިއްޔ  ާކަމަށް ާމީހެއް ާބަހައްޓަންޖެހޭ ާނިމެންދެން ާއެކަން ާރ އްޖޭގައި ާމީހަކީ ާއެ ވަންޏ 

ާޕ ސްޕޯުޓާ ާހ ލަތްތަކުގައި ާެއކަހަލަ ާބުނެދޭ. ާއެބަ ާހ ލަތްތަކެއް ާޟަރޫރީ ާބުނެދޭ ާެއބަ ާމީަގއި އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާވަރަށް ާމިސ ލަކަށް، ާދިއުމަށް،ާނުހިފެހެއްޓޭނެ. ާއަށް ާފަރުވ  ާބޭސް ާދިމ ެވގެން ާކަެމއް ާުގިޅފައިވ  ާފުރ ނައ  ބޮޑަށް

ާތެރެއަކު.ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަިދ ާއެއް ާރޭވިފަ ާނިޒ މެއް ާކަހަލަ ާލިބޭ ާބޭސްފަރުވ  ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާނެތް  1495ރ އްޖޭަގއި

ާއެާ ާވެސް ާދިއުންތަކުގައި ާދ ންޖެހޭ ާކަންތައްތަކަށް ާފަދަ ާއެ ާަވިކާއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި ާނަމަވެސް ާވީ ާކުށްެވރިއަކަށް އީ

ާއަދިވެްސާ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި ާގަބޫުލުކރެވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ހ ލަތްތަކެއް

އެއްފަހަރުާައޅުަގނޑަށްާބުެނޭވނީާމުހިއްމުކަންާވަރަށްާޮބޑޭ.ާހަމަާހުސްްެއެކަނިާަވކިާމޫުސމަކަށްާވަިކާަވގުތަކަްށާަވކިާ

ާމަަސއްކަަތކަްށާ ާކުރ  ާބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ާމީހަކު ާނޫނީ ާބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ާބަޔަކު ާދިމ ވެގެން ާކަމެއް މުހިއްމު

ާކަމަށްާ ާޮއެވއްޖެ ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާބިލެއް،ާމިފަދަ ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން.  1500އެކަންޏެއް

ާފަރ ތަށްާވެސްާއަދިާހެކިަތްއާާވަންޏ ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާެއންމެންނަށް ވެސްާލިބޭާހިތްހަމަޖެހުމެކޭ.ާމަސައްކަތްާކުރ 

ހޯދަންާމިދ ާފަރ ތްތަކަށްާވެްސާއަދިާހަމައެހެންމެާޚުދުާއެާމީހަކަށްާވެސްާލިބޭާހިތްހަމަޖެހުމެކޭ.ާއެކެއްާޭދއްާތެރޭަގއިާ

ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީަގއި ާއިނގޭނެ. ާގޮތަކަށްތޯ ާޮކން ާޢަމަލުކުރެވެނީ ާޤ ނޫނަށް ާޤ ނޫނުާާމި ާމި ާއެއީ ާއުނިކަމެއް ފ ހަގަކުެރވޭ

ފ ސްވެގެންާމިާޤ ނޫނުާހިންގުމަށްޓަކައިާހަދަންޖެހޭާގަވ އިުދާހަދ ނެާގޮތެއްާމީގައިާބަޔ ްނކުރެވިފަާެއއްާނުވޭ.ާއަދިާހަމަާ

ާނުވޭ ާހިމެނިފައި ާީމގައި ާވެސް ާބައެއް ާބެހޭ ާކުށ އި ާއަދި ާއެބަހުރި. ާވެސް ާކަންތައްތައް ާއެހެން ާބައެއް ާދެްނާއެހެން .1505 

ާބެލެވޭތީާކޮމިޓީާއަށްާގޮސްގެްނާއަންނައިރުގައިާމިާބައިތައްާ ނޑަށް އެހެންކަމަށްާވ ތީާމިާކޮމިޓީއަކަށްދ ނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތަށްާ ާދަްނނަވަން.ާދެއްވި ާވ ހަކަ ާކުރ  ާތ އީދު ާއަޅުަގނޑު ާބިލަށް ާމި ާފެންނ ތީ ާކަމަށް ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެ ވެސް

ާީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާ
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 1510ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންނަށް ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާާ ގުޅިގެންާާކަންކަމ ާފަދަ

ާނެ ާއަމުރު ާކޯޓު ާޢިްއޒަތްތެރިާރުމ ނެރެންޖެހޭ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހެޅުއްވީީތ ާބިލެއް ާޢަބްދުއްރަޙީމްާާބެހޭ މެންބަރު

ާދަންނަވަން.ާއ ދެهللاާޢަބްދު ާވަރަށްާޝުކުރު ާމި،ާއަށް ާމަނިކުފ ނަކީ ާވައެ ާމުހިބ ވަތުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ާރަށް ާބިލުތަކެއް އްމު

ާތެރޭާ ާމީގެ ާބިލު،ބޭފުޅެއް. ާބެހޭ ނޑިޔ ރުންނ  ާފަ ާގެނައުާސިިވލްާގައި ާިއޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާއަިދާސަރވިްސގެ ާބިލު ުމގެ

 1515އަުޅަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވޭ.ާާކަމަށްާބެހޭާބިލެްއާވެސްާމިހ ރުާހުށަހެޅިގެންާުކރިއަށްާގެންަދވ ާކާ ސިޔ ސީާޕ ޓީތަ

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާިއސްކަމަށް ާެދްއވ  ާއެ ާބަހަްއޓަވ  ާއެ ާމަނިކުފ ުނ ާއެ ާކަންކަމުަގއި ާބ ވަތުެގ ާމި ާއެހެންވީމ  އ ދެ،

ށްވެެގންާކުރިއަށްާގެންދަންާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް.ާމިހ ރުާވެސްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމިާޤ ނޫނަށްާމިާބިލަކީާޤ ނޫނަކަ

ކޯޓުތަުކގެާއަމުރުތައްާެއކިެއކިާކަންކަމ ާގުިޅގެންާނެރެމުންާގެންދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާައމުރުތައްާނެރެމުންާގެންދަނީާ

ވަަނ20ާާކުރުމަށްވުެރާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމިާހިނދަށްާހެދިފައިވ ާގަވ އިުދތަކެްއގެާދަށުން.ާަގވ އިދުަތކެްއގެާދަށުންާމިކަންާ

ާަޙއްޤުތަްއާ ާލިބިގެންވ  ާއެންމެްނނަށް ާކުރިމަތީަގއި ާޤ ނޫނުގެ ާހ މަކުރުމަށްޓަކައި ާެއންމެން ާދަށުން ާގެ ާ)ބ(  1520މ އްދ ގެ

ާކުރުުމގަ ާކަންކަން ާއެ ާެވސް ާކޯޓުތަކަށް ާިދއުމަކީ ާޤ ނޫނަކަްށވެގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ިއާއެްއގޮތެްއަގއި

ާބިލުގެާ ާމި ާވަނީ ާވިދ ޅު ާބޭފުުޅން ާބައެއް ާއަދި ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާކަމެއް ާފަސޭހަވެގެްނދ ނެ ާގޮަތކުން އެތައް

ާހުރަސްތަެކއްާ ާުނވަތަ ާދަިތތަކެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެްސ ާމަސަްއކަތްަތކަށް ާކުރަމުންދ  ާސިފައިން ާފުލުހުންނ އި ސަބަބުން

ާހަ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާބިލުާކުރިމަތިވެގެންދ ނޭ. ާމި ާކިޔ އިުރަގއި ާމ އްދ ތައް ާބިލުގެ ާމި ާނުފެނޭ ާވެްސ ާއެއްގޮތަކަށް މަ

ާސަބަބުންާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމަސަްއކަަތށް ާސިފައިްނގެ ާފުލުހުންެގާމަސައްކަތަްށާނުވަތަ ާކުރިއަށްދ އިުރގައި  1525ޤ ނޫނަކަށްވެގެން

ާޤ ނޫނު ާމި ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާކަމަކަށް. ާއެޅިގެންދ ނެ ާހުރަހެއް ާކަހަލަ ާފަރ ތުގެާއެްއވެސް ާދެ ާމި ާސަބަބުން ގެ

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާއެ ާބ ރު ާފުރިހަމަ ާކުރުމުގެ ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާފެންނަ ާދެފުށް ާނުވަތަ ާކުިރއެުރންތަކެއް ާއިތުރު މަސައްކަތަށް

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލ އިރުާމިާއޮންނަނ3ާާީލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާގަބޫލުކުެރވެނީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެާ

ާގޯ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާހުރުމަތްތެރިކަން. ނޑަެއޅ24ާާިތިގެދޮުރގެ ާކަ ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާގޯތިގެދޮުރެގާ ާފަރ ތަކުން ާއެްއެވސް ާއެކު ާތަނަކަށްވުމ  ާލިބިގެންވ  ާހުރުމަތްތެރިކަން ާގޯިތގެދޮރަކީ ާގޮތުން  1530ބަޔ ންވެފަިއވ 

އަމުރުާނެރެްނވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާހިމ ޔަތްޮކށްފައިވ ާގޮތަކީާގޯތިގެދޮުރެގާާވެރިފަރ ތުގެާނުރުހުމުަގއިާވަުނމުގެާކޯޓު

ާބުނ ާ ާމި ާމ އްދ ގައި ާމި ާހ ލަތެއްގަޭއ. ާމަޖުބޫރުވެއްޖެ ާނަަގން ާމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމުޅި ހުރުމަތްތެރިކަން

ާމ އް ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާނޭނގެ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާސ ފުކޮށްެނއް ާއެހ  ާފެންނަާއެްއޗެްއ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިޞްލ ުޙޮކށްލަން ދ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާގޮތުނ24ާާްގޮތަކީ ާބަޔ ންވެަފއިވ  ނަޑއެޅި ާކަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

 1535ަގއިާގޯތިގެދޮަރކީާހުރުމަތްތެރިކަންާލިބިގެންވ ާތަނަކަްށވުމ ާއެުކ،ާތަންތަނަށްވުމ ާއެކުާގޯިތގެދޮުރގެާވެރިފަރ ތުގެާނުރުހުމު
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އެާތަންތަނަށްާވަނުމުގެާކޯޓުާއަމުރުާނެރެންވ ނީާމުޅިާމުޖުތަމަޢުގެާމަޞްލަޙަތަށްޓަކައިާއަުމރުާނެރެންާމަޖުބޫރުާވެއްޖެާ

ާއިޞްލ ޙުކޮށްލީމާ  ާމ އްދ  ާމި ާމިގޮތަށް ާހ ލަތެއްގައޭ. ާވެއްޖެ ާމަޖުބޫރު ާނެރުން ާއަމުރެއް ާއެ ާގޮތަށް ާއެ ހ ލަތެއްގައޭ.

ާޮއތް ާމިހ ރު ާހީވަނީ ާފަހުމުވެގެންދ ލެއްާއަޅުަގނޑަށް ާއެ ާއަށް ާމީހ  ާކިޔ  ާނުވަތަ ާއަށް ާމީހ  ާއަހ  ާތަންކޮެޅއް ގޮތަށްވުރެ

ވަނަާމ އްދ ގަިއ12ާާވަަނާމ އްދ ގައިާމިާއޮންނަނީާމިާޤ ނޫނުގ13ާާެތަންކޮޅެއްާރަނގަުޅވ ނެހެން.ާހަމަާއެގޮތަށްާބިލުގެާ

ާކަމަށް ާއަމުރަށް ާވެރިްނގެ ާހިންގ ފައިވަނީ ާޢަމަލެއް ާސަބަބުންާާބުނެފައިވ ފަދަ ާއެކަމުގެ ާއިތުރަށް ާޒިންމ ގެ ާކުށުގެ  1540ވ ނަމަ

ާބޮޑަްށާ ާމ  ާވެސް ާމީހެކޭ.ާިމާމ އްދ ގައި ާއަމުރުކުރި ާއުފުލަންވ ނީ ާޒިންމ  ާގެއްލުމުގެ ާއިޖުިތމ ޢީ ާއަދި ާމަދަނީ ލިބިފައިވ 

ނޑަްށާފެނޭާތަންކޮޅެ އްާޮބޑަށްާެއާޒިންމ ާއޮޅުންނުފިލ ާކަހަލަާގޮެތއްާޮއތީތީވެާމިާމ އްދ ާވެސްާއިްޞލ ޙުކޮށްލަންާއަުޅގަ

ާ ާގޮތުން ާެއ ާގޮތަކަށް. ާކަހަލަ ާއިނގޭ ާކ ކުކަްނ ާފަރ ތަކީ ާއަޅުަގނޑަށ13ާާްނަގަންޖެހޭ ާިއޞްލ ޙުކޮށްލަން ާމ އްދ  ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފަިއވ ާފަދަާޢަމަލެއްާހިންގ ފައިާވަނީާވެރިެއއްގެާއަމުރަށްާކަމަށ12ާާްފެންނަާގޮތަކީާމިާޤ ނޫނުގެާ

 1545ކުުށގެާޒިންމ ާއެާވެިރއަކުާއުފުލުމުގެާއިތުަރށްާއެާކަމުގެާސަބަބުންާލިބިަފއިވ ާމަދަނީާއަދިާއިޖުތިމ ޢީާވ ނަމަާއެކަުމގެާ

ާފެނޭ.ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަން ާމ އްދ  ާމި ާގޮތަށް ާމި ާމީހެކޭ. ާއަމުރުކުރި ާއުުފލަންވ ނީ ާވެސް ާޒިންމ  ގެއްލުުމގެ

ާވަރަށްާރަނގަ ާމ އްދ ަތކަީކާހަމަ ާގިނަ ާބިލުގެ ނޑުާދެން ާކަުމގަިއާއަުޅގަ ާމ އްދ ތައް ާލިެޔވިފަިއވ  ާަބްއޓަންކުރެިވގެން ޅަށް

ާބިލުާ ާފެންނ ތީ،ާމި ާކަމުގައި ާބިލެއް ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާހިނދަށް ާމި ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރ  ާޝަރީޢަތް ާބިލަކީ ދެކޭތީ،ާމި

ގައިާރަނގަޅުާނޫންާކަމަށްާބައެއްާއަވަހަށްާޤ ނޫނަކަށްާެވގެންާދިއުމަށްޓަކައިާބިލުާކޮމިޓީާައކަްށާގެންގޮްސގެންާމިާބިލު

 1550މެންބަރުންާފ ހަގަކުރައްވ ަފއިވ ާކަންތައްތަަކކީާއެގާްޮތަށްާުހރިާކަންކަމުަގއިާވ ނަމަާެއާަކންކަންާއިޞްލ ޙުކޮްށގެންާިމާ

ާވ ހަ ާފެންނަ ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލައިގަތުން ާބިލު ާމި ާފެންނ ތީ ާކަމަށް ާކަމެއް ާޤ ނޫނަކަށްވުމަީކާއެދެިވގެންވ  ާއަވަހަށް ަކާބިލު

ާދަންނަވ ލަމުން،ާދެއްވިާފުުރޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއިށީންނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާ

ާގުޅިގެްނާ ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމީސްމީހުންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި  1555`.ާޝުކުރިްއޔ 

ހޭާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމ ާބެހޭާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާވެްސާތ އީދުާކުރ ާބިލެއް.ާއ ދެ،ާިމާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާެދއްިވާނެރެންޖެ

ާމިފަދަާ ާނުޭވާމިހ ތަނަކަށް ނޑަްށާހިެއއް ާއަުޅގަ ާއ ދެ،ާމިފަދަ ާއަދ ކުރަން. ާުޝކުރު ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަމަލުކުރަ ާމިހ ރު ާއޮތްހެންނެއް. ާދަށުން.ާޤ ނޫނެއް ާަގވ އިެދއްގެ ާޮގތުގައި ާގަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންދަނީ ާމި މުން

ާގަބޫލުާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުރިއެރުމެއް ާލިބޭ ާކަމަށް ާރައްކ ތެރި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމުޅި ާއޮތުމަީކާއެއީ އެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނެއް

ނ  1560ޑަށްާފެންނަނީ.ާދެންާބައެއްާމެންބަރުންާއެާކުރަނީ.ާމިާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާމިާބިލުގެާމ އްދ ތައްާރަނގަޅުާކަމަށްާއަުޅގަ

ާބަލަާ ާމަރުޙަލ ގަިއާމި ާޮކމިޓީގެ ާެއކަންކަން ާހުިރކަމުގަިއާވ ނަމަ ާކަންތައްަތއް ާއުނި ާމީަގިއާހުރި ާފަދައިން ފ ހަގަކުރެްއވި

ާޙަޤީޤަތުގަާ ާދަންަނވ ލަން. ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާހެދުމަށް ާައވަހަށް ާޤ ނޫނަަކށް ާމި ާމިފަދަާރަނގަޅުކޮށްލ ފަިއ އި
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ާެއއީާ ާގަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑު ާައުޅގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާރައްކ ތެރި ާލިބޭ ާވެސް ާފުލުހުންނަށް ާބޭނުމަކީ ާެއއް ާއޮތުމުގެ ޤ ނޫނެއް

އެހެންނޫނީާވ ާގޮތަކީާއެާޭބަކލުންާގެއަކަށްާދުރުވެާބަލ ާފ ސްކުރުމުގެާތެރޭަގއިާަވކިާލިމިޓެއްާނެތްާކަމުގައިާވ ނަމަާއެާ

ާފ ސް ާބަލ  ާއެ ާއެބަދޭ.ާބޭފުޅުން ާފެިނގެން ާކަންތައްތަކެއް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާވެރިފަރ ތް ާޭގަގއި ާތެެރއިން ާަކންތައްތަކުގެ  1565ކުރ 

ާބަެއްއާ ާފެނޭ. ާއެބަ ާތަން ާދ  ާއެިޅގެން ާބޮލުގަިއ ާުފލުހުންގެ ާއިލްޒ މު ާެއކަމުގެ ާނުވަތަ ާޒިންމ  ާއެކަުމގެ އެހެންވީމ ،

ކޮންމެހެންާބަލަންާނުޖެހޭާތަންތަންާބަލ ާނުވަތަާތިމަންނަމެންގެާފަހަރަށްާފުލުހުންާގޭާތެރެއަށްާވަދެާތިމަންނަމެންގެާމިާ

ާދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާެއޅިގެން ާބޮލުަގއި ާބޭފުޅުްނގެ ާއެަބާއެ ާތުހުމަތުަތއް ާބަލ ާފ ސްކުރިކަމުގެ ާތަންތަން ފ ސްކުރަންާނުޖެހޭ

ކަްނާލިބިގެންދ ނެާކަމަށް.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއަޅުަގނަޑށްާގަބޫލުކުެރވެނީާފުލުހުންނަށްާވެސްާއެކަމުެގާރައްކ ތެރިާ

ނޑުާ  1570އެާތުހުމަތުކުރެވޭާފަރ ތުގެާމަޞްލަޙަތުާވެސްާމީގައިާޙިމ ަޔތްާކުރެވިގެންާދ ނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއަޅުގަ

ނޑުާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ަލން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާވެސް،ާމިާބިލަށްާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުރ ހިތަދޫާއުތުރުާދ އި

ސް.ާމީސްމީހުންގެާމިނިވަންކަމަށްާހުރަސްއެޅޭާފަދަާކަންކަމ ާގުިޅގެންާނެރެންޖެހޭާޢިއްޒަތްެތރިާރައީކުމްާއައްސަލ މްޢަލައިާ

 1575ރުޞަތަކަށްާމިާއެދުީނ.ާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމ ާގުޅޭާބިލ ާގުޅޭާގޮތުންާއަޅުަގނޑަށްާވެްސާފެންނަާއެްއޗެްއާދަނަންވ ލަންާފު

އަޅުަގނޑަށްާހަމަާގަބޫލުކުރެެވނީާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމުގައިާގެންގުޅެންވ ނެާހަމަތައްާބަޔ ންުކރެވިގެންާވ ްނވ ނީާކޯޓުތަުކގެާ

ާހަމަާ ާކޮބައިބ އޭ ާމަޤުޞަދަކީ ާއައުުމގެ ާބިލެއް ާވަކި ާކޯޓުތަކަށް ާގޮތް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާކޯޓުަގިއ ާތެރޭަގއޭ. އިޖުރ ތުގެ

ާައޅުަގނުޑާާސުވ ލު ާގޮތުން ާުގޅޭ ާމ އްދ ތަކ  ާބަެއއް ާމިވ  ާމީގަިއާހިމެނިގެން ާއުފެދެނީ ާގޮތަށް ާސުވ ުލާއެ އުފެދޭމެ.ާއެ

ވަރަށްާކަންބޮުޑވ ީތވެ.ާމިއަުދާޤައުމުގެާހ ލަތުާއޮތްގޮތަށްާބަލ އިރުާޖިނ ޢީާބޮޑެތިާކުށްަތއްާކުރުމަށްާޖ ގަާހުުޅވިގެްނާމިާ

ާ ާލިބިދެވޭ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިފެހެއްޓޭނެާދަނީ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާހިފެހެއްޓުމަށް، ާމިނިވަންކަން ާއެ  1580މިނިވަންކަމ އި

ާ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާވ ނެ ާވެސް ާމިހ ރު ާއެކު.ާއެހެންކަމުން،ާސަރުކ ރުން ާނެތުމ  ނޑަެއޅިފައި ާކަ ނޑުތަށް ބިލެއ2ާާްމިންގަ

ާފެނިގެން ާބިލުން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާހުށަހަޅުއްވ ފައި. ާމަޖިލީހަށް ާމިނިވަންކަމުގެާާމި ާމިދެންނެވި ާދަނީ މި

ާބަޔަކަށްާ ާނުކުންނަ ާތަޙްޤީޤުކުރަން ާކުށްތައް ާއެ ާއަދި ާކުރަން ާކުށްތައް ާޖިނ ޢީ ާލިބި ާޖ ގަ ާއިތުރަށް ާތެރޭަގއި މ ނައިގެ

ާފ ސްކުރުމ ިއާ ާބަލ  ާތަންތަން ާމީހުންގެ ާގޮތުން ާުގޅޭ ާކުށްކުށ  ާފުލުހުންނަށް ާގޮތުން ާއެ ާތަން. ާދިމ ވ  ހުރަސްތަކެއް

ާދިމ ވ ާތަންާމިާބިލުންާފެނިގެންާމިާދަނީ.ާއެާގޮތުންާބިުލެގާހައް  1585ވަނަާމ އްދ ަގިއވ ާގޯިތ3ާާޔަރުކުރުމުަގއިާދަތިތަެކއް

ާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއާ ާއަދި ާެވސް ާބަަލއިލުމުން ާއަށް ާމ އްދ  ާމިވ  ާމ ނަިއަގއި ާބ ްއވަން، ާކަމުަގިއ ާޙުރުމަތްތެރި ގެދޮރުެގ

ާޤ ނޫނު ާގަބޫލުކުރަން ާހަމަ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާޢ ިއީލ24ާާއަސ ސީގެ ާއަދި ާޒ ތީ ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ާމިވ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާބަޔ ންވެފަިއާވޭ.ާ ާކަންކަމ ިއާތަންތަނޭ ާޙުރުމަތްތެރިވެގެންވ  ާމުޢ މަލ ތަކީ ާޒ ތީ ާކުރ  ާގޯތިގެދޮުރާއަނެުކންނ  ދިރިއުޅުމ އި

ާ ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާޙައްުޤތަކަށް ާބުނެވުނު ާމި ާއަނެކުންގެ ާމީހަކުމެ ާކޮންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާހަމަ ހިތަންވ ނެއޭ
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ާތެޭރގަިއާ ާޯގއްެޗއްގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ާނޫނޭ ާއެއް ާމ ނަ ާބަޔ ންވުުމގެ ާމިހެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާވޭ.  1590ބަޔ ންެވގެން

ާއެއިްނާ ާކިޔ  ާލިބިގެންވަިނއްޔޭ ާހުރުމަތްތެރިކަން ާއެދެން ާދ ިއރު ާކުރަމުން ާކަމެއް ާހަަމާކޮންމެ ާބޭނުން ގެެއއްެގާތެރޭަގއި

ށްާނުދަވަދެވިާއެާކުެރޭވާކަމެއްާބަލައިނުލެވިާއެާކަމަްށާކުރަންޖެހޭާޖިނ ޢީާތަޙުޤީޤަށްާބޭނުންވ ާހެކިތައްާހޯދުމަށްާތަނަކަ

9ާއޮތްާހުރަހެއްާނޫންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއެާމ އްދ އަކީާވެސް.ާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާބިލުގެާ

ާބޭުނމަށްޓަކަ ާތަޙުޤީުޤގެ ާމ އްދ ، ާހުރިާވަނަ ާއެނގެން ާތަކެތިކަން ާުގޅުންހުރި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާުކށ  ާކުެރވޭ ާތަޙުޤީޤު އި

ާމިާ ާމ އްދ ގަިއާބަޔ ންެވގެން ާބަޔ ްނވެފަިއވ ާނަމައޭ.ާމި ާއަމުުރަގއި ާޯކޓު ާގެންދެވޭނީ ާފަރ ތަށް ާތަޙުޤީުޤކުރ   1595ތަކެތިާވެސް

ވ ާެއއްޗިހިތަެކއްާހޯދަން.ާކިހިނެއްތޯާއެާތަނަށްާވަނީ.ާކޯުޓގެާއަމުރެއްާލިިބގެްނާތަނަކަށްާމިާމިވަންނަނީާފުުލހުންާބޭނުން

ދިއުމުގެާކުީރގައިާއެތ ާއެތެޭރަގއިާހުރީާކޮންާއެްއޗިހިތަެކއްަކންާއެނގޭނީ.ާމިާމ އްދ ަގއިާމިާބުނ ާގޮތުންާކަމުގައިާވަީނާ

ާވ ންޖެހޭ ާއެބަ ާަބޔ ންެވެގން ާއަމުުރގައި ާކޯޓު ާކުރީަގިއ ާވަނުމުގެ ާފ ސްކުރުމަށް ާބަލައި ާތަނެއް ާއެ ާތަނުންާާނަމަ އެ

ގެންދެވެނޭާތަކެތިާވެސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާމިފަދަާމ އްދ ތައްާމިާބިލުގައިާހިމެނިގެންާދ ތީާ

ާބަެއްއގެާ ާަވކި ާތެރެއިން ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާކަންބޮޑުވަނީ ާައޅުަގނޑު ާބޮޑުޭވ. ާކަން ާޮބޑަށް ާވަރަށް  1600އަޅުަގނޑު

ާމ އްދ ތަ ާމިފަދަ ާކުށްާހިމ ޔަތަށްޓަކައި ާލިބި ާޖ ގަ ާމީހުންނަށް ާކުށްކުރ  ާޤައުމުގައި ާމުޅި ާބިލުތައްާފ ސްކުރުމުން ާހިމެނޭ އް

ާކުރ ާ ާތަންފީޒު ާޤ ނޫނު ާފަރ ތްތަކަށް ާފިޔަވަުޅާއަޅަންޖެހޭ ާޤ ނޫނީ ާއެމީހުންނަށް ާަތޙުޤީޤުކޮށް ާގޮތުން ާގުޅޭ ހުއްޓުވ ،ާކުށ 

ާއަދ ކުރު ާވ ޖިބު ާއެމީހުންގެ ާފުލުހުންނަށް ާއ ދެ، ާޚ އްޞަކޮްށާފަރ ތްތަކަށް، ާއަދި ާއެޅިދ ނެތީ. ާހުރަސްތަކެއް ާމީގެން މަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާދ ނެތީ ާހުރަސްއެިޅގެން ާބިލަކުން ާމިފަދަ ާބ ރުތަކަށް ާލިބިގެންދ  ާފުލުހުންނަށް ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުގެ ފުލުހުންގެ

 1605އްކަަވއިފި.ާއަދިާބިލުގަިއާކަންބޮޑުވޭ.ާބިލުަގއިާޕ ސްޕޯޓުާހިފެހެއްޓުމ ާގުޅޭާމ އްދ ާއެއްާވެސްާބައެއްާބޭފުޅުންާވ ހަކަާދަ

ާގުޅޭާ ާހިފެހެއްޓުމ  ާބޭނުންވޭ.ާމިހ ރުވެްސާޕ ސްޕޯޓު ާދަންނަވ ލަން ނުޑާހަމަ ާއަުޅގަ ާހިމެނިގެްނާދ ތީ ާެއއް ާމ އްދ  އެފަދަ

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާދެން ާދޭ. ާހިމެނިގެްނ ާަބއިތަެކއް ާޤ ނޫނުގައި ާއިިމގްރޭޝަނުެގ ާމަޢުލޫމ ތުގަިއ ާައޅުަގނުޑގެ ގޮތުން

ކަމ ާގުޅޭާގޮތުްނާކޯޓުތަކުންާމިހ ރުާވެސްާޢަަމލުކުރަްއވަމުންާގެންދަވ ާގޮތަީކާއެއީާއެންމެާރަނގަޅުާގޮްތާޖުމުލަކޮށްާމި

ނޑުވެސްާނުެދކެން.ާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާމީހެއްގެާޕ ސްޕޯޓުާހިފެހެއްޓޭާކަުމގައިާވަނީާނަމަާއެކަންާއެމީހ ާ ކަމުގައިާއަުޅގަ

ާދި ާފުރަން ާކޮންެމހެން ާޭއގެ ާއެނގެންވ ނީ ާޕ ސްޕޯުޓާއަށް ާމީހ ގެ ާއެ ާކުރީަގިއާވެސް ާދިއުމުގެ ާނޫން.ާފުރަން  1610އުމުންނެއް

ާގަނެގެްނާ ާއެބަޖެހޭ.ާޓިކެޓު ާއެނގެން ާމީހަކަށް ާއެ ާނެެރިވއްޖެކަން ާއަމުރެއް ާކޯޓު ާގުޭޅާގޮތުން ާއެކަމ  ހިފެހެއްޓިއްޖެކަން

ާކުތުމަތީ ާބައެްއގެ ާއެަތއް ާއެއަރޕޯޓްގެ ާދެވުނީމަ ާއެއަރޕޯަޓށް ާޚަރަދުކޮށްފައި ާއޮންނަާބޮޑު ާހުށަހެޅިފައި ާކޯޓަށް ާހަމަ ަގއި

ާމީހ ެގާ ާއެ ާވެގެން ާކުްށެވރިއަކަށް ާބޮޑު ާހަމަ ާއެމީހަކު ާެވސް ާނުވަނީސް ާސ ބިތު ާކުށް ާައދި ާހަމަ ާގުިޅގެން މައްސަލައަކ 

ާޕ ސްޕޯޓްާހެފެހެއްޓިގެންާދ ާޮގތަށްާކަންާވުމަކީާައޅުަގނޑުާވެސްާއެދޭާކަމެއްާނޫން.ާއެެހންކަމުން،ާމިާމ އްދ އިންނެއް

ާޤ ނޫނެ ާވަިކ ާޕ ސްޕޯޓުގެ ާތެރެއިން ާޤ ނޫުނގެ ާއިމިގްރޭޝަނުގެ ާރ އްޖޭގަިއާނޫން. ާމިކަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާތެރެއިން  1615އްގެ

މިހ ރުާހިނގަމުންދ ާގޮތަށްާއިތުރުާހަރުދަނ ާކަމެއްާގެންނަޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުުކރ ތީާއެާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާ
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ާ ާބިލުގެ ާއެހެންމެ ާމ އްދ 20ާހަމަ ާާަވނަ ާބޭނުްނވޭ. ާބަލައިލަން ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާމިހ ރ20ާާުއަށް ާމ އްދ ގައި ވަނަްަ

ލިޔެފައިާމިާވަނީާއެާމީހެްއގެާމައްޗަށްާކުެރވޭާތުހުމަތަކީާޙަީޤޤަތެއްާކަމަށްާބުރެެވވޭާމިްނަވރަށްާހެކިާލިބިފައިާނުވ ނަމަާ

ާދެން ާނެިރގެންނުވ ނޭ. ާއަމުރު ާކުރުމުގެ ާަހއްޔަރު ާހިފައި ާފަރ ެތއް ާއެްއވެސް ާހޯދަނީާ، ާހަމަ ާކިހިނެއްތޯ ާހެކި މިވަުރގެ

ާހައްޔަުރކުރުމުގެާ ާހިފ  ާބަޔަކު ާެއއްވެްސ ާއަރަނީ ާހިތައް ާައޅުަގނޑު ާވ ނަމަ ާބަލ ކަމުގައި ާއަށް ާމ އްދ  ާމި  1620ފުލުހުންނަށް.

ާވަނީ ާކަމުގައި ާކުރަންޖެހިއްޖެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާމިހެން ާނުގޮސްދ ނެ. ާލިބިގެން ާފުލުހުންނަށް ާދެން ާއެއް ނަމަާޖ ގަ

ާމިއީާ ާއެހެންކަމުން ާހިނގައިދ ނެ. ާހިސ ބަށް ާދިރިނޫޅެވޭ ާމިޤައުމުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގިަނވެ ާކުށްތައް ޤައުމުަގއި

ސިޔ ސީާކަމެއްާކަުމގައިާނުަބއްލަވ ާއަދިާިސޔ ސީާބަެއއްާފަރ ތްތައްާހިމ ޔަތްާކުރުމުގެާމަްގސަދެއްާކަމުަގއިާވަނީާނަމަާ

ާެއއީ ާއިނގޭތޯ ާެއާާއިމްތިޔ ޒުަތކެްއގެ ާނަމަވެސް ާތެެރއިން ާބިެލއްގެ ާއިމްތިޔ ޒު ާމަޖިލިސްެގާމެންބަރުންގެ ރަްއޔިތުންގެްެ

ާގޮތަކަށްާ ާމަދުވ ނެ ާކުށްތައް ާޤައުމުެގ ާމުޅި ާއިނގޭތޯ. ާޤައުުމގެ ާމުޅި ާހޯއްދަވ ފައި ާހިމ ޔަތް ާބޭފުޅުންނަށް  1625ސިޔ ސީ

ނޑުާެދކޭ ާތީވެާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .އަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކުރުމަީކާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާ

ާްްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާފަޙުމީާއަލްޙ ންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާފޭދޫ

ާމީސްމީހުންގެާ ާުކރަމުންގެންދ  ާބަހުސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަުދ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާ ާކޯޓު ާނެރެންޖެހޭ ާގުޅިގެން ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ނުޑާމިނިވަންކަމަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާބިލަކީ ާބެހޭ ާނެރުމ   1630އަމުރު

ާކަންކަންާ ާމިފަދަ ާބިލެކޭ. ާޚިލ ފު ާއ ދަޔ އި ާވަރަށް ާޔުނީކު ާވަރަްށ ާބެލިޔަސް ާތ ރީޚަށް ާޤ ނޫނީ ާދުނިޔޭގެ ދަންނަވ ނީ

ާބަލ ފައިާ ާބ ވަތަށް ާމައްަސލައެްއގެ ާހަްއޔަރުކުެރވޭ ާއެ ާކަންތައްތަަކކީ ާމި ާބަންދުކުރުމ  ާހައްޔަރުކުރުމ އި .ާމީސްމީހުން

ާތެރެއިްނާ ާއުސޫލުގެ ާއިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާއޮންނަ ާބަލ ފައި ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާޖިނ ޢީ ާނުވަތަ ާމައްސަލައެއް މަދަނީ

ހަމަޖެހިގެންާއަންނަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއ.ާމިއީކީާކޮންމެހެންާވަިކވަކިާޤ ނޫނުތަކެއްާހަދ ގެްނާކަންތައްތަކެއްާނިންމަވަން.ާ

ާޮއންނ  ާވެސް ާތަނެއްގައި ާވެސްާކޮންމެ ާޕްރޮސީޖަރ ާްކރިމިނަލް ާއެންޑު ާިސވިލް ާއެއް. ާޕްރޮސީޖަރ ާކްރިމިނަލް  1635ނެ

ާޤ ނޫނީާ ާދެން ާދ ންޖެހޭނެ. ާހަމަޖެހިގެްނ ާމިކަންކަން ާވަދެ ާޗެޕްޓަރުތަްއ ާމިފަދަ ާތެރެއަށް ާޕްރޮސީޖަރގެ ާއެ އޮންނ ނެ.

ާޤ ނޫާ ާމިފަދަ ާބަލ އިރު ާވައްަޓފ ޅި ާޠަބީޢަތ އި ާައއުމުގެ ާއުްުފެދިގެްނ ާޤ ނޫނު ާނުވަތަާހެދުމ އި ާހެދެންޖެހޭނީ ނެއް

ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާހަދ ާވަކިާގޮތަކަށްާޤ ނޫނަކުންާކަމެއްާތަންޒީމުކޮށްާއިންތިޒ މްާކުރަންޖެހޭނީާއެކަމެއްާ

ާކުރަންޖެހިއްޖެާކަމަށްާމުޖްތަމަޢަށްާނުވަތަާރަްއޔިތުންނަށްާަގބޫލުކުރެވޭާހ ލަތަކަށްާކަންކަްނާއަިއސްގެން.ާއެހެންވީމ ،ާމި

 20ާ1640ވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްާކުރަްއވ 7ާާބިލުާހުށަހެޅިާސަބަބުާމީގައިާބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާއޮތްއިރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާގޮސްާ ާމިހެން ާދިނުމ އި ާހަމަހަމަކަން ާކުރިމަތީގައި ާޝަރީޢަތް ާމީހުންނަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބުނެފަިއވ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާޤ ނޫ ާމި ާރިފަރެންސަީކ ާހުރި ާކަންތައްތަކ ިއާދެއްވ ފައި ާހުރި ާބަޔ ްނކުރަްއވ ފައި ާމީގައި ާކޮންޓެންޓ އި ާބިލުގެ ާމި ނުގައި

ނޑުާނުދެކެން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާމ އްދ ތަކަށްާރިފަރެންްސާ އެްއވެސްާގުޅުމެއްާހުރިާކަމެްއާކަމަކަށްާއަުޅގަ
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ާއިުރާ ާއޮްތ 46ާާދެއްވޭފަިއ ާބަލައިލަން ާއަުޅަގނޑުެމން ާއަްށ ާމ އްދ  ާަވނަ ާބުނަނ46ާާީއެބަޖެހޭ. ާމި ާަގއި ާމ އްދ  ވަނަ

ާނުަވަތާ ާހިނދެއްގައި ާފެންނަ ާކުރަނިކޮށް ާކުށެއް ާމީހަކު ާއަށް ާމީހ  ާހައްޔަރުކުރ  ާބ ރު. ާބަންދުކުރުމުެގ  1645ހައްޔަރުކުރުމ އި

ާަފދަާ ާގަބޫލުކުެރވޭ ާބުއްދިއަށް ާކުރަންކަްނ ާކުށެއް ާއުޅެނީ ާެއ ާަވގުުތގަިއ ާއެ ާނުވަތަ ާކަމަްށ ާކޮށްފި ާކުށެއް ާމީހަކު

ާއެއްެވްސާ ާމެނުވީ ާލިބިގެން ާހުއްަދ ާއަމުރަކުން ާކޯޓުގެ ާނުަވތަ ާހުރެގެން ާހެކިތަކެއް ާނުވަތަ ާސަބަބުތަެކއް އެކަީށގެންވ 

ވަނަާމ އްދ ގެާރޫުޙާވަރަްށާސ ފުކޮްށ46ާާމީހަކުާހައްޔަރުކޮްށާނުވަތަާަބންދުކޮށްގެންާނުވ ނޭ.ާމިާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާހައްަޔރުކުރުމު ާއޮތް. ާއޮބަ ާއެހެންނަމަވެްެސްާއެނގެން ާނެރުމަކީ. ާއަމުުރ ާކޯޓު ނޑެއް ާމިންގަ ާއެންމެ ާހަމައެކަނި ގެ

ާއިުމެގާ ާބަޔ ްނކުރ  ާއެ ާގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފަރ ތައް ާލިިބދޭ ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާތަޙުޤީޤު ާނުވަަތ ާބ ރު ާކުރުުމގެ  1650ހައްޔަރު

ާޤ ނޫނުއަ ާމި ާކުރެވޭނެ. ާހައްޔަރު ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާފ ހަގަކުެރވިްއޖެ ާކަމެއް ާމިފަދަާތެރެއިން ާބަޔ ންކުރޭ ާއެބަ ސ ސީަގއި

ާވ ނަމަާ ާކަމަށް ާހައްޔަރުކޮށްފި ާމީހަކު ާދަށުން ާބ ރުގެ ާލިބެދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފަރ ތައް ާކުެރވޭ ާހައްޔަރު ކަމެއްަގއި

ާހުއްދައ ާ ާބަޔ ންކޮށްދީާޤ ޟީއެްއގެ ާހެކިަތއް ާއެކަެމއްގެ ާކުރިމަްއޗަށްާހ ޟީުރކޮށް ާކޯޓެްއގެ ާތެޭރގައި ާަގޑިއިރު ސައުީވސް

ާރަނގަޅަްށާާއެކު ާވަރަށް ާއޮތީ ާމި ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެހެންވީމަ،ާމިކަން ާލިބިދޭންޖެހޭނެ. ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާބަންދަްަށް އެ

ާވަިކވަިކާ ާމަގުސަދަށްޓަކައި ާވަިކަވކި ާއެހެންނަމަވެސް ާޮގްއސަށް. ާކުރެވިގެން ާތަންފީޒު ާެވސް ާތެރޭަގއި  1655ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާގޮަތކަ ާވަކި ާަމއްސަލަތަެކްއ ާގެނެސްާބޭފުޅުންތަކެއްގެ ާހައްދަވަިއގެން ާޤ ނޫނު ާސަބަބަށްޓަކައި ާއެ ާކުެރއްވީތީ ާތަޙުޤީޤު ށް

ާކަމެްއާ ނޑަްށާގަބޫލުކުެރވޭ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާނަްނގަވ ެލްއވުމަކީ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހަޅުްއވަިއގެން ބިލްތަކެއް

ާޕ ޓީގެ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތް ް ފައި ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލު ާމި ާކަންަތއްތަކެްއާާނޫން. ާދޭތެރޭގައި ާބޭފުޅަކ  އިސް

ާދަންނަވަނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރެްއވުމަކީ ާމަސައްކަތް ާގޮތަށް ާމި ާގެންނަވައިގެން ާތަނަށް ާމި ާބިލު ާމި ާގޮތުން ާދިޔަ ހިނގ 

ާޯއޑަރުާ ާކޯުޓ ާމިގޮތަށް ާފަަދއިން ާވިދ ުޅވި ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއެްްެކވި ާވ ހަކަުފޅު ާކުރިން  1660އަޅުަގނުޑގެ

ާމިހ ރުާނެ ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއ ާވ ނަމަ ާހަނިކޮށްފިކަމުގަިއ ާއިމުން ާވ  ާފުޅ ކޮށްދީފައި ާޤ ނޫނޫއަސ ީސގައި ާކަންތައްަތއް ރުމުގެ

ާކަމެކޭ.ާ ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެ ާހުޅުވި ާމަގުތަކެއް ާއިތުރު ާވެސް ާކުށްކުރުމަށް ާމީހުންނަށް ާގެންދ  ކުށްކުރަމުން

ނުޑމެންާބަލައިލަން ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާމިާމ އްދ ގައިާބުނަީނ47ާާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާހަމައެްެއ ެއއްކޮްށ،ާއަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށްާއެާމީހަުކާ ކުށެްއގެާތުހުމަތުގައިާބަންދުޮކށްފައިވ ާމީހ ާބަންދުކޮށްފައިާަވނީާޤ ނޫނީާާހަމަތަކުގެާމަތިންތޯާކަ

ނޑިޔ ރުންގެާކު ްަވެގެްނާސައުީވސްާަގޑިއިރުާތެޭރގަިއާފަ  1665ރިމައްޗަށްާހ ޒިރުާކުރަންވ ނޭ.ާކޮަބއިޯތާހައްޔަރުކުެރވުނުތ ާގިނަ

ާޑޮކިއުމަންޓުތަެކްއާ ާކުރަން ާތަޙުޤީޤު ާބަލ  ާކަންތައްތަެކއް ާބޭފުެޅއްެގ ާސިޔ ސީ ާކޮންމެވެސް ާހަމަ ާައކީ. ާމައްސަލަ މީގެ

ާމިވަގުތުާ ާބަލަން ާަކމެއްކަން ާކިހ ވަރެްއގެ ާކަމަކީ ާއެ ާދިޔައިމަ ާފުލުހުން ާބަލަން ާކަންތައްަތެކއް ާނުވަތަ ގެންދަވ 

ާލިބިގެންވޭ.ާދި ާބ ރު ާފަރ ތައް ާލިބިދޭ ާބ ރު ާގޮތުން ާއޮތް ާިނޒ މު ާކުރުމުގެ ާތަޙުޤީޤު ާއިޖުރ ުތާނުވަތަ ާޖިނ ޢީ ވެހިރ އްޖެގެ

ާކަންތައްތަްއާ ާމިފަދަ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާބޮޑެތި ާގެނެސް ާހައްދަަވިއގެން ާޤ ނޫނެއް ާސަބަބަށްޓަަކއި ާއެ އެހެންވީމ ،

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާމިއީ ާޤ ނޫނެއްާާކުރެްއވުމަކީ ާތަނަށް ާމި ާޕ ީޓއަކުން ާސިޔ ސީ ާއެްއވެސް ާކަމެއް.  1670ލަދުވެިތވ ންޖެހޭ
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ާނޫން.ާ ާކުރ ކަށް ާހިމ ޔަތް ާމަޞްލަޙަތެއް ާފަރުދީ ާވަކިވަިކ ާތިމ މެންގެ ާކޮންމެހެން ާޖެހޭނީ ާއަންނަން ހިފައިގެން

ާ ާމިރ އްޖޭގަިއ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެންވަރެއްަގއި. ާޤައުމީ ާެއބަޖެހޭ ާވިސްނަން ާހަދައިގެންާއަޅުަގނޑުމެން ާނިޒ މު ޤ ނޫނި

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާހަދ އިރު ާީދ ާހިތްވަރު ާކަންކަންކުރަން ާތެެރއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ނަޑއަޅ  ާކަ ާއިންތަެކއް ކަންކަމަށް

ާޤ ނޫނުާ ާތ ރީޚ އި ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާނިޒ މ އި ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާވެސް ާތަންތަނުގައި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާއެބަޖެހޭ ވިސްނަން

 1675ޅިާއަށްާބަަލންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާދެާމީހަކުާރުޅިާއަންނައިރަކަށްާނުޖެހޭާޤ ނޫނެއްާހަދ ކަން.ާހެދުމުގެާވައްޓަފ 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާއެަކން ާފެނިގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމަށް ާބޭނުންވެއްޖެ ާމުޖުތަމަޢު ާމި ާއެކަމަކަށް ޤ ނޫނެއް

ާތ  ާކުދިކުދި ާމިފަދަ ާހިތ މަކުަރން ާވަރަށް ާބިނ ކުރެވިަފިއާއަޅުަގނުޑ ާމައްޗަްށ ްެއްެގ ާއަސ ސެ ާއެްއވެސް ާނުޖެހޭ ކުންތ ުކ

ނުވ ާބިލްތައްާގެނެސްގެންާއެެޖންޑ ކުރެިވގެންާމިާފްލޯރގައިާވަގުތުާނަގ ެލވޭތީ.ާއެހެންވީަމ،ާމިފުރުޞަތުގައިާއަޅުަގނުޑާ

ާހަ ާއިޖުރ ތު ާޖިނ ޢީ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާކުރުމަށްަޓކައި ާރަނގަޅު ާކަްނކަން ާމިފަދަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާގަްޮވ ލަނީ ރުދަނ ކޮށް

ާއެާ ާލިބިގެންދ ނެ. ާހައްލުތަކެއް ާެއކަށީގެްނވ  ާމިކަންތައްތަކަށް ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާރަނގަޅުކޮށްފި ާޕްރޮސީޖަރ  1680ކްރިމިނަލް

ާއެހެނެއްާ ާޤ ނޫނެއް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާޤ ނޫނެއް ާދޭތެރެއަކުން ާދެ ާތެރެއިން. ާބ ބުގެ ާބެހޭ ާޤ ނޫނ  ާއެ ާހަދ ނީ ޤ ނޫނުތައް

ާ ާދަންަނވަްނާނެހެދޭނެއޭ ނޑު ާފުރުޞަތުގައާއަުޅގަ ާޫނން.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާގޮތެއް ާކުރ  ާކަންތައް ާެއއްވެްސތ ކު ދުނިޔޭގެ

ްަކަށްާތ އީެދއްާނުކުރަމޭާއަދިާމިާބިލުާމަޖިލީހުގެާވޯޓަށްާއަހަންާވެްސާ ނޑުާެއއްވެސްާވަރަ ބޭނުންވަނީާމިާބިލަށްާއަޅުގަ

ނޑަށްާާއަޅުަގނޑުާބޭނުންނުވ ާފެންަވރުގެާދަށްާފެންވަރަކަށް އިބ ރ ތްކުރެވިާޑުރ ފްޓުާކުރެވިަފއިާވ ާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުގަ

 1685ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެްެރިާރައީސް.

ާ

ާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާބިލެތްދޫ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ 16ާ`. ާޚ އްޞަކޮށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ނޫނުއަސ ީސަގިއާވަނަ

ާއަސ ސީާ ާމި ާއަދި ާހަނިކޮށް ާކޯޓުތަކުން ާމަޖިލީހ އި ާަރއްިޔތުންގެ ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާލިބިފައިވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކަމެއް.ާ ާހަދ  ާދެކޮޅު ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާެއކަމ  ާއަޅުަގނޑު ާހިނދަކީ ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާބަދަލުގެނައުމަްށ  1690ޙައްޤުތަކަށް

ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިާވ ާގޮތަށްާަރއްޔިތުްންެގެާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނަކުނ16ާާްސ ސީގެާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާޤ ނޫުނއަާ

ާދިނުމަށްާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރު ާހަނިކުރުމަށް ާނުވަަތ ާުކޑަކުރުމަށް ާަޙއްޤުތައް ާރަްއޔިތުންގެ ޚ އްޞަކޮށް

ނުޑާވ  ާޑުރ ފްޓުާކުެރވުނުާހިނދުާއަުޅގަ ާގޮތަށްާނުކުރުމަށްާއެިދާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާމަޖިލީުހގައި ާއެާޑުރ ފްުޓާއެ ނީ

ާ ާހުށަހަޅ ފައި. ާގޮުތގައ16ާާިހުށަހެޅުމެއް ާދެކޭ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާހުށަހެޅިން. ނޑު ާައޅުގަ ާުއވ ލުމަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާތެރެއިްނާ ާބ ރުތަކުގެ ާދީފައިވ  ާތެރޭގައި ާހުދޫދުތަކުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދީފައިވ  ާކޯޓުތަކަށް ާމުސްތަޤިއްލު  1695ރ އްޖޭަގއި

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާކުޑަކުދިންނަށްާޖިންސީާގޯނ ކުރުމ ާބެހޭާ ފިޔަވ ާޙައްޤުތައްާއުިނކުރެިވެގންާދިއުމަކީާއަޅުގަ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާނިގުޅަިއގަނެފައި. ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާއެަބއޮތް ާވެސް ާބިލުަގއި ާހެދިފައިވ  ާޤ ނޫނަކަށް ާމިހ ރު ގޮތުން
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ާޙައް ާހަނުހުރުމުގެ ާބޭނުމަކީާރައީސް،ާމީހަކު ާބ ރުދިނުމުގެ ާނިގުޅަިއަގތުމުގެ ާޤ ނޫނަކުން ާހިނދު ާކުރ  ާބޭނުން ާެއާމީހ  ޤު

ާބޭނުންކޮށްގެްނާ ާގޮްތގޮތް ާއެކިއެކި ާނުހަނު ާހިނދު ާބޭނުންވ  ާނުބުނުމަށް ާބަސް ާއަށް ާމީހ  ާއެ ާއަނިޔ ކޮށް ާއަށް ާމީހ  އެ

ާދިނުން ާޖ ގަ ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޯދުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާކުރެން ާތަހުޒީބުާއޭނ ގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ .1700 

ާހ ޒިރުކުެރވޭާ ާތުހުމަތުގައި ާކުެށްއގެ ާމީހަކު ާޒަމ ނުަގއި ާއޮތް ާތަރައްޤީވެަފއި ާމި ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޒަމ ނުގައި

ާނަހަމަާ ާބޭނުްުންކޮށް ާވަސީލަތް ާޓެކްނޮލޮޖީގެ ާމިހ ރުގެ ާގޮތްގޮަތަކށް ާއެކިއެކި ާނުހަނު ާދީ ާއަދަބުތައް ާއަށް ާއޭނ  ާހިނދު

ާކަމެއް.ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޯދުންތޯ. ާމަޢުލޫމ ތު ާކުރިން ާއޭނ ގެ ާގޮތަށް ާިލބޭ ާއަނިޔ  ާއަށް ާއޭނ  ގޮތުަގއި

ާކުރެވޭީނާ ާފ ސް ާހ ލަތްތަކެއް ާަވކި ާބުނެަފއިޭވ ާއެބަ ާިބލުގަިއ ާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞކޮށް އަދި

ާއަުޅގަ ާކުެރވޭނީ. ާހައްޔަުރ ާބޭރުްނާކިހިނެއްތޯ ާކަންތައްަތކުގެ ާބުނެަފއިވ  ާަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދަންނަވ ނީ  1705ނޑު

ާކޯޓުަތކުެގާ ާކަންތައްަތއް ާއެ ާހަނިކޮްށ ާގޮްތގޮތަްަށް ާެއކިއެިކ ާޙައްޤުަތއް ާދީފައިވ  ާމި ާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއ ޚ އްޞަކޮށް

ާމަ ާރައްޔިތުްނެގ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭރުކޮށް ާމަރުޙަލ ތަކުން ާކޯޓުތަކުެގ ާބޭރުކޮށް ާކަންކަމަށްާނުފޫޒުން ާއެ ޖިލީހުން

ާހަސަދަވެރިކަމ ާ ާހިތުން ާރައީސް،ާައޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާކަމެއް ާހަމަޖެހޭ ާދެޭކޮގތުގައި ާައޅުަގނޑު ފ ޑުކިޔުމަކީ

ާދުނިޔޭެގާ ާރައްޔިތުްނ، ާދުނިޔޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާަޙއްޤުތައް ާއަސ ސީ ާޚ އްަޞކޮށް ާޤައުމުތަުކގައި ާގިނަ ާދުނިޔޭގެ އެކު

ާޚ  ާދެންނެިވާރައްޔިތުން ާމި ާޙައްޤުަތކަކީ. ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމެއް ާދ  ާކުރަމުން ާދިފ ޢު ާެއކު ާހަަސދަވެރިކަމ   1710ްއޞަކޮށް

ާެއކިެއކިާ ާައޅުަގނޑުމެން ާޙައްޤުތައް ާމި ާލިބިދީ ާދީ ާަފހުން ާދ ދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ޙައްޤުތައް

ާކުރ އިާ ާމަސައްކަތް ާުއނިކުރުމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާގޮތްގޮތަށް ާއަލަށް ާމި ާައރ  ާހިަތއް ނޑަށް ާއަްަުޅގަ ރު

ާހިނދުާ ާވ  ާއެއްކިބ  ާއިްނސ ފުން ާކޯޓުަތއް ާވެސް ާހަަމާގައިމު ާރައީސް،ާައޅުަގނޑު ާބ ަވއޭ!ާޢިްއޒަްތތެރި ާކަެމއް ކުރެވޭ

ނޑުާަދންނަވ ލަ ންާބޭނުންވ ާވ ހަަކާކޯޓުތަކަށްާފ ޑުިކޔުމަކަށްާައޅުަގނޑުާފަސްޖެހިގެންާނުދ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާތަރައްޤީެވާ ާނިޒ މު ާއެ ާޤ އިމުކޮށްފައޭ. ާނިޒ މެއް ާޝަރުޢީ ާމުސްތަޤިއްލު ާއޮތީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިވެހިރ އްޭޖގައި  1715އަކީ

ާދެޭކާ ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑު ާދޭން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަށް ާދިފ ޢު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ހަރުދަނ ވެ

ާޚ ްއޞަކޮށް ާހުށަހެޅުންތަކަީކާާގޮތުަގއި ާމިވ  ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލުަގއި ާމި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާތެރޭަގއި ާފ ސްކުރުމުގެ ާބަލ  މި

ާވެގެންދ ނީ.ާ ާނިސްބަތް ާކަންތައްތައް ާމި ާނޫން ާމީހުންނަކަށް ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާނޫން. ާހުށަހެޅުންތަކެއް ގަބުލުކުެރވޭ

ާމީހު ާހިންގ  ާޖުރުމުތައް ާނ ޖ އިޒު ާބޮޑެތި ާލިބިގެންދ ނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާޙައްޤުތައް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާވެސް ންނަށް

ނޑުާަދންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކަންކަންާކުރަންޖެހެނީާވަކިާމުއްދަތެްއާ  1720އެހެންކަމ ާއެކުާއަުޅގަ

ާ ާީދފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިހ ރު ާނުފެޭނ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ ފައި، ާބިލުަގއި ާމި ާހަނިކުރެވޭާކަމުގަިއ ަޙއްޤުތަްއ

ާދެޭކާ ާައޅުަގނޑު ާކޯޓުތަކަށް. ާޝަރްޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދެވެންޖެހޭނީ ާބ ރުތައް ާމި ާހަދ ކަން. ާބިެލއް ާެއއްވެސް ގޮތަށް

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސެގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހެދިޔަސް ާޤ ނޫނަކަށް ާައޅުަގނުޑމެން ާބިލު ާމި ާދަށުނ16ާާްގޮތުަގއި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއޮްތކަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއަސ ސީ ާފުރުޞަތު ާުކރުމުގެ ާބ ތިލު ާޤ ް ނޫނު ާމި ާބުނެ ާކަމަށް ާވ  ާތަޢ ރުޟު ޙަްއޤުތަކ އި
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 1725މިާބިލުގައިާމިާހުށަހަޅ ފައިވ ާކަންތައްތައްާޤ ނޫނަކަށްާހަދ ފިނަމަާބ ޠިލުކުރުމުގެާފުރުޞަތުާއެބައޮތްާކަމަށްާައޅުަގނުޑާ

ާރައީ ާޢިއްޒަތްެތރި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާއެބަިއާދެކެން. ާދަލ އި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ސް،

ާަޙއްޤުަތްއާ ާއަސ ސީ ާހޯދ ފައިވ  ާފޮުތގަިއ ާއެ ާފޮތް. ާފޮތް،ާފެހި ާހެދި ާހޭދަކޮްށގެން ާފައިސ ކޮޅު ާމަދު ާލިބުނު މީހުންނށް

ާދީގެންނު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާފުރުޞަތު ާބަދަލުކުރުމުގެ ާގޮތްގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާމި ވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާނޫާޤ ނޫނުައސ ސީގެާދަށުންާވެސްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާހައްޤުތައްާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސްާެއާޙައްޤުަތއްާ

ާކޯޓަީކާ ާމަތީ ާއެންމެ ާއޮތީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާދިފ ޢު ާޙައްޤުަތއް ާއެ ާނެތް. ާގޮތެއް ާކުރ ނެ  1730ދިފ ޢު

ަރއިގަތުުމގެާއެްނމެާއިސްވެްެިރއަކީާވެސްާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާެއާޙަްއޤުތަކުަގއިާއަ

ާބުނެވޭާ ާއެބަ ާއަޑުން ާހަރު ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާވެސް ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާދި ާއެކަންަތއްތައް ާކޯޓުތަކުން ާނެތޭ. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާިމހ ރު ާއަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރަނީ. ފ ޢު

ާމިއަުދާ ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާޝަރްޢީ ާކޯޓުން ާެއކުލަވ ލެވިފަިއވ  ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ރައީސް،

 1735ނުކުތުމަކީާރަނގަޅުާކަމެއްާޫނން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްާވެސްާއޭނ ގެާމައްސަލަާޝަރްޢީާނިޒ މަށްާ

ނޑުާހުށަހެޅިފައިވަނިކޮ ާއަޅުގަ ާިނންމ ލުމަށްފަހުގައި. ާައޅުވ  ާބޮލުގައި ާއޭނ ގެ ާތުހުމަތުތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާސިޔ ީސ ށް

ާއެބައޮތޭ.ާ ާވެސް ާެއންމެންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫނޭ. ާޖަނެރަލަަކށް ާއޮޑިޓަރ ާއޮތީކީ ާއެކަްނ ާހަމައެކަނި ދަންނަވ ނީ

ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކު ާއެހެންކަމ  ާރައީްސ، ާަޙއްޤުތަްއާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަސ ސީ ާބުނެފައިވ  ާމި ބިލުގައި

ާއެކަްނާ ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާއެ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާދެކޮޅުހަދ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމ  ާހުރިހ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ހަނިކުރުމަށް

 1740ސީަގިއާކުރެިވގެންާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާައށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޭބނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ 

ބުނެފައިވ ާޙައްޤުަތކަށްާދިވެިހރ އްޖޭަގއިާޚ އްަޞކޮށްާވެިރަކންކުރ ާބ ރުގެާފަރ ތުންާއަރަިއގަންނަާހިނދުާއަޅުަގނޑުާއެާ

ާހުދޫދުެގާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުެރވެންޖެހޭނީ ާމިކަން ާއެކު ާއެހެންކަމ  ާދަންނަވަން. ާވެސް ާވ ހަކަ ާހަދ  ާދެކޮޅު ކަމަށް

ާމި ާދަންނަވަމުްނ ާކަމަށް ާދަންަނވަމުންާާތެރެއިން ާވ ހަކަ ާބަލައިުނގަނެވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ްްތައްތައް ާކަން ާހުރި ބިލުގައި

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ1745 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާމިަވގުތު ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުާޝުކުރިއްޔ  ދަްއކަވަން

މެންބަރަކުާއެދިވަަޑިއގެންފައިާނެތުމުން،ާއަޅުަގނޑުާމިާބިުލގެާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާނިންމުމަށްޓަކައިާމިާބިލުާހުށަހެޅުްއވިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމިާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ގައިާހުށަހެޅިާުސވ ުލތަކަށްާޖަވ ބުާދެްއވުމަށ ިއާފަހުާ

 1750ާ.هللاމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާފޮނަދޫާދ ިއރ ގެާދ ޅުވުމަށް.ާބަސްާވި

ާ
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ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާގުޅިގެންާ ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަްސެއޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ްެގެ ާމީސްމީހުން ާއ ދެ، ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޯޓު ާހަމައަށްާާނެރެންޖެހޭ ާމިއަދ  ާބަހުސް ާއޭެގ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް. ާބެހޭ ާނެރުމ  އަމުރު

 1755ހިނގަމުންާއަިއއިރުާވަރަށްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލަށްާތ އީދުާކުރަްއވ ފައިާވެސްާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަަވއިފި.ާއަިދާ

ޅުކޮށްާބޮޑުާގޮތެްއގައިާދެކޮޅުާހައްަދވ ާފ ޑުާވެސްާވިދ ުޅެވއްޖެ.ާވަރަށްާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބިލަށްާވަރަށްާފ 

ާއެއްކިބ ެވާ ާވިސްނުމުން ާސިޔ ސީ ާވިދ ުޅވަނީ ާފައްޓަވަމުން ާވ ހަކަ ާވެސް ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާގޮތް. ާވެސް ާެއކަންވ ނެ އެއީ

ުޑމެންނަށްާފ ހަގަކުރެިވގެންާމިާތިބެާމުޅިާޤައުމުެގާމަޞްލަޙަތަށްާވިސްަނއިގެންާކަންކަންާުކރެއްވުމަށް.ާއެކަމަުކާައޅުަގނ

ދަނީާފެނިގެންާމިދަނީާބިލުާހުށަހަޅ ާމެންބަރަކީާއެީއާއެާބޭުފޅުންގެާޕ ޓީާއަށްާނުވަަތާއެާޭބފުޅުންގެާިވސްނުމަށްާނުގުޭޅާ

ާތ ކުންތ ުކާ ާދަނީ ާެވގެން ާިބލް ާއެ ާިވޔަސް ާކަމަށް ާރަނގަުޅާބިލެއް ާކިތަންމެ ާއަދި ާބިލަކީ ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް  1760މެންބަރެއް

ާބ ރުތަްއާނު ާނިޒ މުގެ ާޝަރްޢީ ާނޫނިއްޔ  ާކަމަށް ާބިލެއް ާހުށަހަޅ  ާދަތިކުރަން ާހިންގުމަށް ާސަރުކ ރު ާކަމަށް. ާބިލެއް ޖެހޭ

ާބިލެއްާ ާހުށަހަޅ  ނުޑވ ލުމަށް ާފުލުހުާކަ ާެއއީާންނޫނީ ާކަމަށް. ާބިލެއް ާުހށަހަޅ  ނޑުވ ލުމަށް ާކަ ާބ ރުތައް ާސިފައިންގެ ނ އި

ނޑަށްާދޭހަވިާެއއްަޗކީ.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާދެްނާާމިއަދުާމިތ ާދެކެވޭާވ ހަކަިއގެާމައްޗަށް ނޑަށްާވިސްނ ލުމުންާއަޅުގަ އަުޅގަ

ާކޮްށާ ާކަންތައްަތއް ާއެްއވެްސާތަނެއްަގއި ާދުނިޭޔގެ ާިމއީ ާބިލެކޭ.ާނޫިނއްޔ  ާދަށް ާބިލަީކާވަރަްށާފެންވަރު ާވަނީ މިާވިދ ޅު

ާފަހު ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފޭދޫ ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ާދަްއކަވަމުން،ާއުޅޭ ާވ ހަކަފުޅު ާބިަލށް ާވިދ ޅުވި  1765މީ

ނުޑާދަންނަވ ލަންާ ާއަުޅގަ ާެވގެްނނޭ. ާބޭނުން ާކަމަށް ާއެ ާރަްއޔިުތން ާވ ނީ ާހެދެން ާޤ ނޫނެއް ާނުވަތަ ާވ ނީ ާހެދެން ބިލެއް

ާއަ ާފަހުމީ ާއަލްހ ނު ާެވސް ާކަންތައްތައް ާބޭނުންވ  ާކަމަށް ާެއކަން ާަކމަށް،ާރައްޔިތުން ާއެ ާރައްޔިތުން ާވަނީ ާއެާބޭނުން ށް

ާރަްއޔިތުންެގާ ާިއހުސ ސްތަކ އި، ާަރއްޔިތުްނގެ ާނުކުރެއްެވއޭ. ާކަމެއް ާއެކަން ާމަނިކުފ ނަކަށް ާއެ ާޮއޅިަވޑަިއގެންނޭ. އުޅެނީ

ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނީާ ާކަން ާބޭނުންވ  ާކަެމއް ާރައްޔިތުން ާއިތުރަްށ ާދެން ާބޭފުޅަކަށް ާދެކޮޅުަހްއދަވ  ާޚިޔ ލަށް ޝުޢޫރ އި

ާއ ދެ ާބ ަވއޭ. ާކުރަން،ާއ ެދ،ާ،ާކޮންގޮތަކުން ާހިމ ޔަތް ާބޭފުަޅކު ާވަކި ާމިީއކީ ާވަނީ ާޭބނުން ާދަންަނވ ލަން  1770ަހމައެއ ެއީކގައި

ާވެިރއަކ ާދޭތެޭރގަިއާތަޙުޤީޤުާކުުރމަށްާބޭނުންވ ާކަންތައްަތކެްއާ ާވ ާޕ ީޓގެ ާއެާޕ ީޓައކަށްާނިސްބަތް ވިދ ޅުިވާައޅުަގނޑު

ާ ާހުށަހަޅ ފައި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމަްއޗަށް ާގޮުތގެ ާދިޔަ ާބިލަކަށްާހިނގ  ާތ ނގަިއ ާމި ާުކރިން ާމީގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިލެކޭ. އޮްތ

ވ ހަކަާދަްއކަމުންާވެސްާމިއަުދާދެންނެވިންާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާމިފަދަާކަންތައްތައްާކުެރޭވނީާހިނގައިދ ާކަންތައްަތކުެގާ

ނޑުާމިާދަންނަވަނީާމ ތް ނޑުާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާގޮެތއްަގއިާއަުޅގަ ވެގެްނވ ާއިސްލ މުދީނުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށޭ.ާއަުޅގަ

ާއަށްާ ާފަހުމީ ާއެހެންވީމ ،ާއަލްހ ނު ާބިނ ކޮށޭ. ާމަްއޗަށް ާހ ދިސ ތަކުގެ ާހިނގައިދ  ާހުރީ ާައިއްއސަ ާވެސް ާޙުކުމްތައް  1775ގިނަ

ާކުަރއްވ ަފއިާ ާކުރައްވ ށޭ!ާދިރ ސ  ާދިރ ސ  ާތ ރީޚު ާއިތުރަށް ާއަދި ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާވަނީ ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާމި ާވ ަހކަފުުޅާއޭގެފަހުން ާބިލަށް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާޤ ނޫނީ ާވަރަށް ާދެން ާއ ދެ، ާދަްއކަވ ށޭ! ާވ ހަކަ ާބިލުތަކަށް ފަދަ

ާބިލެތްދޫާ ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާެދއްަވއިފި. ާރައްދު ާގޮތެްއގަިއ ާބޮޑު ާފ ުޅކަން ާވަރަށް ދައްކަވަމުން
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ާވ ހަކަ ާޙަމްޒ ގެ ާއަޙްމަދު ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދޭތެރޭަގއިާދ އިރ ގެ ާބިލ ިއ ާޮގތެއްަގއި ާބޮުޑ ާފ ުޅކަން ާވަރަށް ފުުޅގަިއ

ާކަހަަލާ ާބަެއއް ާވ  ާދިވެހިރައްޔިތުންނަްށާލިބިދީފައި ާއ އި،ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދަްއކަވަމުން،ާބިލަކީ  1780ވ ހަކަ

ާވ ހަކަުފޅުއަސ  ާޢިބ ރ ތަކުން ާފަދަ ާދޭހަވ  ާކަމަށް ާބިލެއް ާފަދަ ާިނގުަޅިއަގނެވޭ ާަޙއްޤުތައް ާައޅުަގނޑުާާސީ ދައްަކަވއިފި.

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާެވސް ާގޮތެއްގައި ާޢ އްމު ާހަމަ ާއަކީ ާޙަމްޒ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަކީ، ާޙަމްޒ  ދަންނަވ ނީ

ާކަްނާ ާބޭފުެޅއް ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާއޮޅުވ ލުމަށްޓަަކއި ާަރއްޔިތުންނަްށާޤ ނޫނު ާވެސް ާބޭރުގައި ާމަޖިލީހުން ާއަދި ތަޅުމުގައ އި

ނޑުމެންާއޮންނ ނީާމީގެާކުރިންާވެސްާއަޅުގަާ ނޑަށްާހަމަާފ ޅުކަންާބޮޑުާގޮތެްއަގއިާދަންނަވަންާކެރެއޭ.ާމީގެާހެކިާއަުޅގަ

 1785މިާތަނުންާދައްކ ފައި.ާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވިާގިނަާބޭފުޅުންގެާތެރެއިްނ،ާބިލަށްާތ އީދުާކުރަްއވަިއާ

ބިލުގެާއުނިާކަންަތއްތަެކްއާނުވަތަާއިޞްލ ޙުާކުރަންޖެޭހާކަންތައްތަެކއްާހުރިާކަމަށްާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވިާބޭފުޅުންާެވސްާ

ާއެކަީށގެންވ ާ ާއެއީ ާހުރުމަކީ ާކަންތައްތަކެއް ާޖެހޭ ާކުރަން ާއިޞްލ ޙު ާބިލެއްގައި ާަގބޫލުކުރަނީ ާވެސް ނޑު ވިދ ޅުިވ.ާއަުޅގަ

ނޑުާގަބޫުލކުރަނީ ކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާިމާކަންކަންާއިޞްލ ޙުާކޮްށގެންާާކަމެކޭ.ާމިފަދަާކަމެްއާހުރިާަކމަށްާވަންޏ ާއަުޅގަ

ާވަކިާބިެލއްާހުށަހަޅ ާވ ހަަކާ ާކޮންމެާކަމަކަށް ގެންނ ނީ.ާއ ދެ،ާމިފަދަާބިލުަތއްާއ ެދ،ާދިމ ވ ާކަްނކަމ ާގުިޅގެންާނުވަތަ

ާހަ ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާދެންނެވިން ާވެސް ާުކރިން ާއަުޅަގނޑު ާދެކެވޭ. ާއެބަ ާތ ނގަިއ ާމި ާގިނައިން ާޖެހެނީާވަރަށް ާމި  1790ދަން

ވަނަާަފންގިފިލ ގަިއާދިރިއުޅެމުންާދ 6ާާސަބަބުތަކެއްާނެތިާެއއްާނޫނޭ.ާބައެްއާބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅުަގިއާވިދ ުޅވިާގެެއްއގެާ

ާ 6ާާބައެްއގެ، ާބަލ އިރު ާގޮސް ާގެއަްށ ާއެ ާދަށުން ާއަމުރެްއގެ ާކޯޓު ާނެރޭ ާކުރަން ާޗެކު ާފަންގިފިލ  ވަަނ4ާާވަނަ

ާކަެމއްާ ާހިނގ  ާހަމަާާފަންގިފިލ ގަިއ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާޯނވެއޭ. ާބަލ ެލވޭކަށް ާކުރެވުނަސް ތުހުމަތު

ާ ާއޮތޭ ާއެބަ ާކޮށްފައި ާބަޔ ން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއަމުުރގަިއ ާކޯޓު ާއެ ާނުވ ނޭ. ާބެލިގެން ާވެސް ވަަނ6ާާޙަޤީޤަތުގައި

ާއެހެން ާދަނީ. ާބަލަްނާމި ާކަން ާކަމެްއ ާބެހޭ ާބަެއްއގަިއ ާދިރިއުޭޅ ާގޮސްާފަންގިފިލ ގަިއ ާބޭފުޅުން ާެއ ާއަދި ާވަްނޏ   1795ކަމަށް

ާކޯުޓާއަމުުރގެާ ާއެ ާބޭނުްނާވިަޔސް ާބަލަން ާބޭފުޅުން ާއެ ާައދި ާގުިޅގެން ާކަމަކ އި ާއެހެން ާހިނގ  ާތިރީަގއި ާއެތ  ބަލ އިރު

ވަނަާފަންގިފިލ ާބެލިގެނެއްާނުވ ނެ.ާއެއީާއެކަންާއޮންނަންާވ ނެާގޮތް.2ާާވަނަާފަންގިފިލ ާނުވަތ3ާާަދަށަކުންނެއްާއެާ

ާނުވ ނެ.ާ ާކުރެިވގެނެްއ ާކަންތަްއތަކެއް ާހިނގ  ާޭއގެއިތުރަށް ާޮއއްވ ، ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއަމުެރއްަގއި ކޯޓު

ނޑުާދެކޭގޮުތގައިާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާކަމުދ ާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާހަމައެހެންމެާދެންާމިާވިދ ޅުވަނީާފުލުހުންގެާ އެއީާއަުޅގަ

 1800ހުރަސްާއެޅޭނޭ.ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުގެާސަބަބުންާފުލުހުންގެާާމަސައްކަތަށްާމިކަމުގެާސަބަުބން

ާލިޔެކިޔުމެްއެގާ ާއޮތް ާފެންނަން ނޑައެިޅގެން ާކަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާލިބިގެންދ ނީ.ާއެއީ ާކަމެކޭ ާފަސޭހަ ާއިތުރު މަސައްކަތަށް

ާބެލުމުގެ ާއެތަންތަން ާތިބެ ާބުރަވެ ާމަްއޗަށް ާއޭގެ ާބިނ ކޮށް ާލިބިގެންދ ނެ.ާާމައްޗަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ފުރުޞަތު

ހަމައެއ ެއކީަގއިާއެާޯކޓުާއަމުުރާރައްދުވ ާފަރ ތުންާވެްސާެއާބޭފުޅުންނ ާދޭތެރޭގައިާތުހުމަުތގެާއިނގިލިާިދއްކޮށް،ާއަދިާ

ާއަމުުރގައި ާކޯޓު ާެއއީ ާނޯންނ ނެ. ާފުރުޞަތެއް ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާދޭތެރޭގައި ާބޭފުޅުންނ  ވަރަްށާާއެ

 1805ސ ފުކޮށްާބަޔ ންާކޮށްފައިާހުރިހ ާކަމެއްާއޮންނ ނީ.ާއޮއްވ ،ާއެއ ާެއއްގޮތަށްާއެާބޭފުޅުންާަކންތައްާކުރީމަާއެާބޭފުޅުންގެާ
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ާފުލުހުންެގާ ާސަބަބަކުންނެއް ާބިލުެގ ާިމ ާހ ލެްއގައި ާެއއްވެްސ ާއެހެންވީމ ، ާއިތުރުެވގެން. ާދ ނީ ާމުޖުތަމަޢުގައި އިތުބ ރު

ާހަ ާކުޑަެވގެން ނޑައެޅިެގްނާބ ރުތައް ާކަ ާހަމަ ާބޭނުމަކީ ާބޭފުޅުންގެ ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާއެހެން ާނުދ ނޭ. ނިވެެގންނެއް

ދެން،ާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާވިދ ޅުެވއްޖެާމިފަދަާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާބިލުތައްާމަޖިލީހަށްާ.ާއޮުޅވ ލުންާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ

ާ ާދޭތެރޭގައި ާކަމ  ާދުއްވ ލ  ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ލަންާހުށަހަޅައިގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަމޭ. ތިމަންނަމެން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިތ ގައި ާތެރޭަގއި ާހަފުތ ގެ ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާހިތ މަކުރަމޭ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ނޑު ާއަޅުގަ  1810ބޭނުންވަނީ

ންާިދޔައިުރާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާކޮމިީޓއަކުންާނިންމަިއގެންާމިާތަނަްށާފޮނުވިާރިޕޯޓަކ ާބެހޭާގޮތުްނާވ ހަަކާދައްކަމު

ާ ާސަބަބުން ާމެންބަރުންގެ ާޕ ޓީތަގެ ާވ  ާނިސްބަތް ާބޭފުޅުން ާވިދ ުޅވި ާއެ ާޖަލްސ ތައ1ާާްއެހެން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ހަފުތ 

ާމިކަމުގެާސަބަބުންާ ާއިހުސ ސްާނުކުރެއްވުނީ ާެއާބޭފުޅުންނަށް ާީކއްެވގެންބ އޭ ާދޭތެރޭަގއި.ާެއވަގުތު ާދިއުމ  ާދިޔަ ނުބޭއްވި

ާދިވެ ާނޫނީ ާމިއަުދާތިމަންނަމެންނަށް ާބޮުޑާެގއްލުމެްއާަކމެއް.ާހަމައެއ އެީކަގއި ާިކހ ވަރެްއގެ ާލިބެނީ ާމި ހިާރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަށްާއިރުއިުރކޮޅުންާމިާތަނުންާކޯރަމްާގެއްިލގެންދ ާމަންޒަުރާ  1815ވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަުޅގަ

ާ ާޕ ީޓ ާހިންގ  ާވެރިކަން ާމިއަދުގެ ާބަލައިލ އިރު ާފެންނަނީ. ާގިނަާމި ާަވޑަިއގަންނަވ  ާިނސްބަތްވެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ އ ދެ،

ާދަންނަވ ލަްނާ ާއެީކަގއި ާފަޚުރުެވރިކަމ  ނުޑާހަމަ ާަވޑަިއގެނެްއާނޫޅުްއވ .ާއަުޅގަ ާކުަޑާދޮށުގަިއާނޫނީ ާތިއްބަވަނީ ބޭފުޅުން

ާބޭފު ާއެ ާއަިދ ާމެންބަރުންނ އި ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާކޯލިޝަނުަގއި ާޕީ.ޭއ ާޑީ.އ ރު.ޕީ، ާވިސްނުމ ާބޭނުންވަނީ ޅުްނގެ

ާޕ ޓީތަުކގެާ ާކުދިކުދި ާވަިކވަކި ާބޭފުޅުންނ  ާކުަރއްވ  ާަމސައްކަތް ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާމިނިަވން ާނޫނިއްޔ މުން އެްއގޮތަށް

 1820މެންބަރުންާހިމަނައިގެންނޭާމިއަދުާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާމިާެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާީކްއވެގެްނތޯާއެކަންކަމ ާދޭތެޭރގަިއާެއާ

ާ ާމިތ ަގއިާބޭފުޅުން ާމިއަދު ާވ ަހކަ ާފ އިސ ތަުކގެ ާގިނަ ާހޭދަވަމުންދ  ާމި ާއަތުން ާރައްޔިތުންެގ ާަވޑަިއގެްނ ވިސްނ 

ާކަމަށްާ ާޚަރުދަނ  ާނިޒ މުގެ ާޝަރްޢީ ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،ާދެން ާއުޅުްއވަީނ. ާއެ ނުދައްކަަވިއގެން

ާބޭފު ާބަެއއް ާެވސް ާވ ހަކަ ާބުރޫއަރ ެނ ާސަބަބުން ާބިލެއްާމިކަމުގެ ާމިފަދަ ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުެވއްޖެ. ޅުން

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާކިަޔިއގެން ާނިޒ މެކޭ ާހަރުދަނ  ާނިޒ މު ާަޝރުޢީ ާފެށީމަބ އޭ ާކުރެވެްނ ާބަުހސް ާތ ނަގއި ާމި އައިްސގެން

ނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާއެބޭބޭފުޅުންާތަންތަނުގައިާބ ްއވ ާެއކި  1825ެއކިާެއއްވުންަތކުަގއ ިއާވ ހަކަދަްއކަންާމިާޖެހެނީ.ާއަޅުގަ

އަދިާއެާނޫންާވެސްާއެިކއެކިާފޯރަމްތަކުގައިާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރްޢީާނިޒ މުގެާދޯދިޔ ާވ ހަކަާދައްކަމުންގެންދ ާމަންޒަރު،ާ

ާދަްއަކވ ާ ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާހ ލެއްގަިއާައޅުަގނޑަކަްށާނުފެނޭ ާިއވެނީ.ާއެހެްނވީމ ،ާއެްއވެސް ާމި ާއަޑު ާދަްއކ  ާވ ހަކަ އެ

އިާއެާބޭފުޅުންގެާޢަމަލ ާދިމ ވ ާކަމަކަށެއް.ާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅުނީމަާނޫނިއްޔ މުންާމިާތ ގައިާމީހަކުާބިލަކާ ވ ހަކަާއާ 

ާެއާ ާހުށަހަަޅއިގެން ާބިލު ާމީހެްއާކަމަށް،ާއެ ާކުރ  ާޖެއްސުން ާސަުރކ ރަށް ާމީހަކީ ާއެ ާެފށީމަ ާަދއްކަން ާވ ހަކަ ދޭތެރޭގައި

ާކަމަށް، ާހުރަސްައޅަން ާސަރުކ ރަށް ާނުޖެހޭ،ާާއުޅެނީ ާތ ކުންތ ކު ާއެތައް ާމިފަދަ ާކަމަށް ނުޑވ ލަން ާކަ ާބ ުރ  1830ވެރިކަމުގެ

ާެދއްެކވުމުެގާ ާވ ހަކަތަެކއް ާނެތް ާބުރަދަނެްއ ާޤ ނޫނީ ާއެްއވެސް ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ ާވަރަށް ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާަރއް ާދިވެހި ާބޭނުމަކީ ާަމއިަގނޑު ާއޭގެ ާެއއީ. ާވ ހަަކފުޅުތަކެކޭ ާދަްއކަވ  ާެއާމަޤުޞަދުގައި ާެއއީ ާއޮޅުވ ލުމޭ. ިޔތުންނަށް
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ާބަސްާ ާޮގތޭ.ާއެހެންވީމަ،ާފަހު ާގެންދަވ  ާކުަރއްވަމުން ާކަންަތްއތައް ާެވސް ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާފެށުނީއްސުރެ ާހަމަ ބޭފުޅުން

ނޑުާދަންނަވ ލަްނާ ބުނުމުގެާގޮތުންާއަޅުަގނޑުާދެންާއިތުރަށްާމ ގިނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށްާޤަސްދެއްާނުކުަރން.ާއަޅުގަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާވެްސ ާބޭފުޅުންނަށް ާެދއްެކވި ާވ ހަކަ ާކުރަްއވ  ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި ާވަނީ  1835ބޭނުން

ޝުކުރުވެްެިރވަމޭ.ާހަމަާއެހެންމެާމިާބިލ ާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާގޮެތްއގައިާިސޔ ސީާވިސްނުމަކުންާއިދިކޮުޅާ

ާއަުޅގަ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާދެްއކެިވ ާވ ހަކަ ާކުރަމޭ.ާހައްދަވ  ާއިޙުތިރ މު ާިވސްނުމަށް ާޚިޔ ލުފުޅ އި ާބޭފުޅުންގެ ާެއ ނޑު

އަޅުަގނޑުާުއއްމީދުާކުރަނީާމިާބިލުާމިާމަޖިލީހުންާބަލައިގަނެާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވައިގެންާމ ާލަސްތަކެއްނުވެާމިާބިލަށްާ

ާނެާ ާއަމުރުން ާކޯުޓ ާމި ާކުރިމަިތެވފައިވ  ާމިއަދު ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާލިބި ާސިފަ ާކަންތައްތަުކގެާޤ ނޫނީ ާކުރ  ާމި ރި

ާ ާފުުރޞަތު ާސަލ މަތްވުމުގެ ާބިރުން ާވަރަޙްމަތުهللا ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ ާކަމަށް. ާެދއްވ ެނ ާތަޢ ލ   1840ވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللا

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަރުޙަ ާބަހުސްެގ ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާހިސ ބުން ާމިހ  ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުާޝުކުރިއްޔ  ާނިމުނީ. ާމި ލ 

ާމިހ ުރާ ާއ ދެ، ާއޮންނ ނެ. ާަވގުުތގަިއ ާއެހުމުެގ ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާއެހުން ާވޯޓަށް ާފެނިވަަޑިއގަނޭތޯ  1845ބަލައިގަންނަން

ާއެހެންާ ާނުކުރަން ާގަސްދެްއ ާއަުޅަގނުޑ ާެއކު ާަކިއރިވެފަިއވުމ  ާވަރަށް ާަވގުތު ާނަގަން ާހުްސވަގުުތކޮުޅ އަޅުަގނޑުމެން

ާފައްޓ ކަށެ ާބަހުސް ާބިލެއްގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރިއަށ1ާާްްއ. ާފުރަތަމަ ާފަށ ފައި ާއަލުން ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ޖަހ އިރު

ާބިލު.ާ ާނެގުމުގެ ާޓެކުސް ާައުގން ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާތަކެްއޗ އި ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާޓުއަރިސްޓް ގެންދ ނީ

ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަވޑަިއެގންދެއްވުމަށް ާަގޑިއަށް ާމިާާއެހެންވީމ ، ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވަމުން ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާގަޑިއަށްާ ާޢިލްތިމ ސްކުރަން ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  1850ވަގުތު...

ާއެކަން ާވެސް ާމިހ ރު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާއަދި ާވަަޑއިގެންެދއްވަން.

ާަބއެްއާ ާއޮވެ ާަވގުތު ާވެސް ާބިލުތަކުަގިއ ާމިދިޔަ ާމީގެކުރިން ާއެއީ ާރަނގަޅު. ާވަރަށް ާދެއްަވއިިފއްޔ  ާކޮށްލަ ރަޖިސްޓަރ

މެންބަރުންާނެތިާދިޔައިމަ.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާެމންބަރުންާކުރިންާއިދ ރީާމޭޒަށްާއެކަންާއަންަގވ ލަދެްއވުްނާ

ާިމނެޓްގެާހުސްަވގުތުކޮެޅއްާއަުރަވން.30ާާތިާބޭފުޅުންނަށްާާއެދެން.ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑު

ާ1855 

ާ]ށ13:04ާާްނ12:29ާާްހުސްވަގުުތކޮޅު:ާ[

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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10.3ާާ ނޑުމެން ނޑުމެންެގ30ާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާފަށ އިރު ާމަސައްކަތް ާފަހު ާނެގުމަށް ާވަގުތުކޮެޅްއ ާހުސް މިނެޓުގެ

ާވަީނ،ާުޓއަިރސްޓު ާެނގުމުެގާާކުރިމަތީގަިއާމި ާެޓކުސް ާއަގުން ާޚިދުމަތުގެ ާަތކެްއޗ ިއާދޭ ާިވއްކ  ާތަންތަނުން ާދޭ  1860ޚިދުމަތް

2ާ.ާބ ކީާދެެކވިފަމިނެޓުއިރުާވަނީާވ ހަކ42ާަގައިާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާގެންދިއުން.ާމިހ ތަނަށްާމިާބަހުސްާބިލުގެާބަހުސްގެ

ާ 9ާާގަޑި ާއަށް ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާއޮތް. ާއެބަ ާެއމް.ޑީ.ޕ48ާީމިނެޓު ާާމިނެޓު. ާނިސްބަތްމ41ާިއަށް ާޕ ޓީއަކަށް ާަވކި ނުވ ާނެޓު.

މިނެޓ3ާާުމިނެޓު،ާއަދިާުޖމުހޫރީާޕ ޓީާއަށ2ާާްމިނެޓު،ާގައުމީާޕ ޓީާއަށ16ާާްމިނެޓު،ާޕީ.އޭާއަށ19ާާްމެންބަރުންނަށްާ

ާބިލުގެ ާވ ހަކަާމި ާމިހ ރު ާއެބައޮތް. ާމެންބަރުންނަށްދަށުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވ  ނުޑާާދައްަކވަން އަޅުގަ

ާމިހ ރުާފުރުޞަތު ާބޭފުޅަކު ާއެއް ާޕ ޓީއަކުން ާކޮންމެ ާއިން ާޕީއޭ ާއަދި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާގެންދ ނަން.  1865އަރުވަމުން

ދަްއކަަވންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމަޖިލީހުަގއިާަވޑަިއގެންާނެތްނަމަާެއާވީމ ،ާއެާޕ ޓީތަކުންާވ ހަކަފުޅުލިސްޓުގަިއާއޮތީ.ާއެހެން

ނޑުާހަނދުމަށްާވަޑައިގެްނާމިާބަހުސްގައިާަބއިވެިރވެާަވޑަިއގަތުބޭފުޅުންާމަޖިލީހަ ނުޑާފުޅުކޮށްމަށްާއަުޅގަ އަރުވަން.ާއަުޅގަ

ާއަ ާފުރުޞަތު ާމި ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަފުޅުއެންމެ ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާދ އިރ ގެާުރވަނީ ާގެމަނަފުށީ ާއެިދވަަޑިއެގންފައިވ  ދައްަކވަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދަށް.

ާ1870 

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަ

ާވަރަކަށްާމިނެޓުާދެްއވައިފިްއޔ .ާދަތިފުޅުާނޫނިއްޔ .5ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅަގނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާއަދިާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއް ާއެްއވެސް ާއެހެން ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ާވަަޑއިގެްނާފުރުޞަތަށް ާޖަލްސ ަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާމެންބަރަކު  1875ޒަްތތެރި

ާއަބޫބަކުރު.ާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަރުވަން ާފުުރޞަތު ާމިހ ރު ނެތް.ާއަޅުަގނޑު

ާއިބްރ ހީާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމުއްޠަލިބަށް މު

ާއަރުވަން.

ާ

 1880ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލަކީާކުރީާދުަވހުާވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެިވާ

ާސަބަަބކީ ާބިލެއް. ާވ  ާކަންބޮުޑ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެގޭތީާާފަދައިން ާޓެކުސް ާބިލުާބިުލން ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. އެއް

ާއޮތީމަ.ާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމުހިއްުމ ާކުރަންޖެހޭ ާނުުވމަށްޓަކައި ާހަލ ުކ ާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ާއަދި ާދ އިރުަގއި ފ ސްވެގެން

ާޓެކުއަ ާހ ލެއްަގއި ާެއްއވެސް ާދައްކ ކަށެއްާނެތިން.ާޓެކްސްޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާދެކޮޅަކަށް ނަގަންޖެހޭނެ.ާޓެކްސްާާސްާނެގުމ 

ާތ އީދުކުރަން.ާ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއެއަށް ާދެވޭނީ. ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާހިންޭގނީ ާސަރުކ ރު  1885ނަގަިއގެން
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ނުންާވިއްކ ާޚިދުމަތްތަކުންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންަނވ ާވ ހަަކާއަކީާމިާބިލުާފ ްސެވގެންާައންނައިރުާޖީ.އެސް.ޓީ.ާއެާތަްނތަ

ާޓެކު ާނަގ އިރު ާރިޒޯޓުައޅުަގނސް ާއ އި ާޓެުކސް ާބެޑް ާއެ ާއޭގެއިތުރަށް ާފަހަރުާާޑުެމން ާބައެއް ާއެނދަކަށް ާގޮތުަގއި ކުލީގެ

ާއިްނޑަސްޓްީރ19000ާާ ާނަގައިފިްއޔ  ާޓެކުްސ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަްއކަމުން ާއަދަދު ާމި ާދައްކ . ާއެބަ ާވެސް ޑޮލަރު

ާދ ނެ ނުޑވެގެން ނޑުފު ާޝައްކުާފު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެދު ާރައީސް،ާކަކުރ ކަމ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުޖެހޭނެ. ެށއް

ާރައް ާޢ އްމު ާޢ އްމުކޮށް ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާތަފ ސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތަކަށް ާއޮޅޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާިޔތުންނަށް  1890ހިސ ބު

ާ ާމަހު ާެފބްރުއަރީ ާމިދިޔަ ާބޭނުންކުރެވޭ. ާޒިޔ ރަތްާޓ77000ާާުއެބަ ާއަށް ާރ އްޖެ ާއެީއާޙަޤީޤަތެއްއަިރސްޓުން ާވ ހަކަ .ާކުރި

ނޑުމެންގެވަރައެހެންނަމަވެސް،ާކިހ  ާާކަށްޯތާއަުޅގަ ާދިަޔއީ ާއެނދުތަްއާިވއްކަމުން 35ާ%ސޭލްްސާހުރީ.ާއަުޅގނޑުމެން

ާކެއުން ާމެންދުރުގެ ާައޅުގނޑުމެްނ ާދެމުންާއަގުހެޮޔކޮށް. ާެކއުން ާޭރަގނޑުެގ ާިމއ10ާާީދިޔައީ ޑޮލަރަށް.

ާމި ާދަށްކޮށް ާޙަީޤޤަތަކީ.ާމިހ  ާުޓއަރިސްޓުްނާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާިމއީ ާެއއްޗިިހާިވއްަކއިގެން މ ެކޓުގަިއާއަުޅަގނޑުމެން

ާ ާސަލ މަތްރ އްޖެ ާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ާކުރެވިއްޖިއްޔ ާކުރަމުންމަސައްކަތްާ،ކުރެވޭތޯގެނެސް ާގޮތަށް ާމި ާމިަކން  1895ދ އިރު

ާދަންަނވ  ާހަލ ކުެވގެންއަޅުަގނޑު ާިއންޑަސްޓްރީ ާމި ާއެނީ ާނުނަގ ެނއޭ. ާަވގުތެްއ ާގިނަ ާމ  ނުޑާދ ކަްށ ާއަުޅގަ ހެންކަމ އެކު

ާނަންބަރުާ ާޤ ނޫނު ާފ ސްެވެގންދ އިރު ާބަލަިއގަންނަން ާިމއަދު ާފ ސްެވގެން ާބިލު ާމި ާދަންނަވަން ާރަީއސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަރުޙަލ 99/2ާާ ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާެއ ާމ ދ މ  ާއެޖެންޑ ކޮށްދެްއވ  ާމ ދަމ  ާގޮުތގައި ާމައްސަލަެއއްގެ ާޚ އްޞަ ާޤ ނޫނު އެ

ާއެ ާމ ދަމ  ާާނިންމަވ  ާމި ާފޮނުވ ލަދެްއވ . ާކޮމިޓީއަށް ާއ2ާެބިލު ާތަންފީޒުޤ ނޫނަކީ ާސަރުކ ރުން 2ާާކުރަންޖެހޭކުެއކުަގއި

ާފ ސްެވގެންާ ާގޮުތގަިއ ާޤ ނޫނުގެ ާމަހެްއ ާކަންޮބޑުވުން ާކަންބޮުޑވ  ާކަމަށްޓަކައި ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާއެހެންނޫނީ  2ާ1900ދިއުން.

ާެފނިގެންމަ ާދުވަސްތެރޭަގއި ާައޅުަގނޑުމެންހެއްހ  ާހަލ ުކެވގެންާދ އިރު ާއިންޑަސްޓްރީ ާއޮްތ ާމިހ ރު ާހަމައެކަނި ެގ

ާގޮތުަގިއާ ާމައްސަލައެްއގެ ާޚ އްޞަ ާމައްސަލަ ާމި ާމ ދަމ  ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެީކ ާއެހެންކަމ  ހިނގައިދ ނެ.

ާކުރެވޭ ާއިންަޑސްޓްީރާސަލ މަތް ާމި ާގޮތަްށ ާދެްނނެވި ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއެޖެންޑ ކޮށްދެއްވ  ާަރއީސް ާކަހަލަާޢިއްޒަތްތެރި ނެ

ާގޮތަކަށްާމިކަންާކުިރއަށްާގެްނގޮސްދެްއވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ1905 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކަހަ ާއެކި ާއަންނަނީ ާމި ާދޭތެރެއިން ާދޭތެރެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޓެކުްސާނެގުުމެގާޝުކުރިއްޔ  ލަ

ާެޓކުްސާ ާައގުން ާޭދާޚިދުމަތުގެ ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ  ާަތންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ާުޓއަރިސްޓް ާިމާައއީ  1910ބިލުތައް.ާއ ެދ،ާމިއަދު

ާޓެކުސްާ ާސަރުކ ރުން ނޑުމެނަކަށް ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދައްކ ިއރު ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާބިލު. ނެގުމުގެ

ާސިޔ ސަެތއް ާކަމެއްާާނެގުމުގެ ާވަރަކަށް ާކިހ  ާކަމެއް ާކަމަކަށް ާކޮން ާނަގަނީ ާެޓކްސް ާއެއީ ާނޭނގެ. އަުޅަގނޑުމެނަކަށް
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ާނުވޭ.ާ ާއެއް ާދޭހަ ާައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ާގޮތެއް ާވ ނެ ާސިނ ޢަތްަތކަށް ާއެކިއެކި ާނެގީމަ ާޓެކްްސ ާމި ާގޮތެއްގައި ޖުމުލަ

ާ ާމިއަދު ާއެބަޖެހެޭއ ާސަރުކ ރުން ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެނގުމުެގާއެހެންވީމ ، ާޓެކުސް ާމުޅި ާޓެުކސްގެ ަކނަޑއަޅަން

ާެއްއާ ާމީީކ ާދެޭކގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާއެބަޖެހޭ. ާހ މަކޮށްދޭން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކަން ާއަިދ ާކޮބަިއކަން.  1915ސިޔ ސަތަކީ

ނަޑއަޅ ނީާއޭެރއްަގއިާއޮންނަާސަރުކ ރަކުން .ާެއާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީއަކުންާކުރެޭވނެާކަމެއްާނޫން.ާޓެކުސްގެާސިޔ ސަތުާކަ

ނަޑއެޅީމަާދެންާމިާބިލުބިލުގައިާހުންނަާކަންތައްތަުކގެާމަސައްކަތްާރަނގަޅުާކުރަންާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ާމިާ ސިޔ ސަތުާކަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނޯންނ ނެ. ާޯރލެއް ާެއްއވެސް ާކޮމިީޓގެ ާަކނަޑއެުޅމުގައި ާިސޔ ސަތު ާެޓކުސްގެ ާއެހެންނަމަވެސް، އަންނަނީ.

ނޑުމެންނަށްާމިާއިވެީނާޓުއަިރސްޓުާިޚދުމަތްާދޭާތަންތަނުންާޓެކުސްާާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭުނންވަނީ މިއަދުާއަުޅގަ

 1920ނަގ ފައި،ާއަނެއްާުދވަހުާިވޔަފ ރިާފައިދ ާއިންާޓެކުސްާަނގ ފައި،ާއަނެއްާދުވަހުާގްރީންާޓެުކސްާނަގ ފައިާއެކަހަލަާެއިކާ

ނޑުމެ ންާއެބަާއެނގެންޖެެހއޭާކިހިނެއްާކަމެއްާވ ނީ.ާމިާކަހަލަާއެކިާތަންތ ނގައިާހުްނނަާވ ހަކަާވ ހަކަިއގެާއަޑޭ.ާައޅުގަ

ާ ާފަށ 57ާާބިލު ާނަގަން ާޓެކުސް ާގޮުތެގމަތިން ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާޮއވޭ ާއެބަ ާމިސ ލަކަށް ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާޓުއަިރސްޓު ާޤ ނޫނުެގާއެ ާބެހޭ ާޓުވަިރޒަމ  ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާތެޭރގައި ާއަހަުރާދުވަހުގެ ާއެއް ާފެށިގެން ރިޒޯޓްަތއްާާތ ރީޚުން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގޮުތގެާމަތިނ6ާާްހެދުމަށްާއެާދޫކޮށްފަިއވ ާރަށްަރށ އިާބިންާބިމަށްާއެާޤ ޫނގެާ

ާއަހަރުާ ާެއއް ާއެ ާވ ނެއޭ. ާކުރަން ާމުރ ޖަޢ  ާއަލުން ާއުސޫލު ާއަދަދ އި ާނަގަމުންދ  ާކުލި ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ  1925ސަރުކ ރުން

ާކިހިނެއްތޯ ާމުރ ޖަޢާ ާދުވަސްވަންދެން ާއެކަންކަން ާމިހ ރު ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު ާކީްއެވެގންތޯ ާވ ނީ. ާކަމުގައި މި

ާއަޅުަގނުޑާ ާކުރަްއވަިއގެންނޭ ާއެކަންކަން ާމިހ ރު ާނ ންނަނީ. ާަކނަޑއެިޅގެން ާސިޔ ސަތު ާޓެކުްސގެ ާެއ ކުރެިވގެން

ާބައްޓަްނުކރެ ާސިޔ ސަތެއް ާމިޓެކްްސެގ ާޖުމުލަގޮތެއްަގއި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއަދުާދަންނަވ ނީ ާދ ންވ ނީ. ވިގެން

ވަނަާމ އްދ ަގއިާޓުއަިރސްޓުންނަށްާވިއްކ ާއެންމެހައ2ާާިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާޮއވޭާމިސ ލަކަށްާމިާބިލުގައިާއެަބޮއވޭާ

 1930ތަކެއްޗ ާޓުވަިރސްޓުާއުނޅަދުތަކުންނ އިާމިާހުރިހ ާެއއްަޗކުންާޓެކްސްާެނގޭާގޮތަށްާމިާބިުލާފަރުމ ކުރެވިފައިާމިާވަނީ.ާ

ާހަމަާއަޅުގަާ ާވެސް ާމީހުން ާއެ ާވެްސާހަމަ ާތެރެއަށް ާބިުލގެ ާެނގުމުގެ ާޓެުކސް ާއިން ާފައިދ  ާިވޔަފ ރުްި ާދަންަނވ ނީ ނޑު

ާމިާ ާދ ނީ. ާނެިގގެން ާމި ާގޮތަށްޯތއޭ ާޓެކްސޭޝަން ާޑަބަލް ާމި ާކިހިނެއްތޯއޭ ާވަންޏ މުން ާކަމަށް ާވަންނަ ވަންނ ނެއޭ.

ާކަ ާއެ ާނުވޭ. ާއެއް ާހ މަ ާއަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ާސަރުކ ރުްނާއެްއޗިއްެސއް ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ންކަމަކީ

ާބިލުާ ާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އެްއކޮށް ާހަމަ ާކަންތައްތައް. ާހ މަކޮށްދޭންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަ ާބިލު ާމި ާހުށަހެޅިއިރު ާބިލު ާއިދ ރީ ާނެގުމުގެ ާޓެކުސް ާމި ާކަންނޭނގެ ާހުށަހަޅ ފަިއާއޮތީމަ ާކުރިން  1935ޖިލީހަށްާތަންކޮޅެއް

ާެއާ ާބ ރ އި ާއޮތޯރިޓީގެ ާރެވެނިއު ާއިންލެންޑު ާހިމެނޭ ާއެބަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމީގެތެރޭގައި ާކަންނޭނގެ. ާއޮތީމަ އައިސްަފއި

ާއެހެރީާ ާއެބައިތައް ާމިހ ރު ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާކަންތައްތަކުގެ ާކުރ ން ާއޮތޯރިީޓން ާރެވެނިއު އިންލެންޑު

ލްޑިވްސްާއިންލެންޑުާރެެވނިއުާއޮތޯރިޓީާއެއްާަކނަޑއެިޅގެންާޓެކުސްގެާއިދ ރީާބިލުންާއިންލެންޑުާރެވެނިއުާއޮތޯރިީޓ،ާމޯ

ހަމަޖެހިފައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާަބއިތައްާީމގެތެރެއަށްާއަންނ ކަްށާނުޖެހެއޭ.ާހަމަާއެއ އެްއކޮށްާއެހެންާބައެްއާބައިަތއްާެވސްާ
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ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހުރި ާހިމެނިފައި ާތެޭރގަިއ ާބިުލގެ ާއެ ާނުޖެޭހާާއެބަހުރި. ާބިލެްއގައި ާއެހެން ާަތކުރ ކުަރން ާއެ  1940އަނެއްކ 

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާބިލަކީ ާއެހެންވީމ ،ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއައިސްފަިއ.ާއަޅުަގނޑު ާތެރެއަށް ާބިލުގެ ާމި ާކަންތައްތައް ާގިނަ ވަރަށް

ޒިންމ ދ ރުާގޮަތކަށްާާކޮމިޓީާސްޓޭޖުންާރަނގަޅުާކުެރވޭާވަރަްށވުރެާއުނަދގޫާގޮަތަކށްާއޮތްާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާިމއީާއެހ 

ާދަންނަވ ނީާ ާުއޅުން.ާއަޅުަގނޑު ާކުރަން ާރަނގަޅު ާމި ާފޮނުވައިގެން ާސްޓޭޖަށް ާކޮމިޓީ ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުވ ނެއޭ

ާވަނީ.ާއެކިާ ާމި ާސިނ ޢަތްތަކަށް ާމުޅި ާކިހިނެއްކަން ާޓެކްްސާނެގީމަ ާގޮތުން ާސިޔ ސަތެްއގެ ާއެބަޖެހެއޭ ާސަރުކ ރުން ހަމަ

 1945ގެާޤ ނޫނުތަކުންާއެކިާފ ޑުގެާޓެކްސްާެނގީމަާސިނ ޢަތްތަކަށްާވ ގޮތެއްާނިންމ ާސަރުކ ރުގެާޓެކުސްާކަހަލަާޓެކްސްާނެގުމު

ާއެީކާ ާދަންނަވ ލުމ  ާވ ހަކަތައް ާމި ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާހ މަކޮށްދޭން. ާަރއްިޔތުންނަށް ާކޮަބއިކަން ސިޔ ސަތަކީ

ާތެިރާރައީސް.ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތް

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާފުރަތަ ނުޑވެސް ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަްއޗަށްމަާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގެ ާމި ާބޮޑަްށާާހަމަ ާއެންމެ  1950ިވސްނ ލ އިރުަގއި

ާިޢއްޒަތްތެރި ާމައްސަަލާއެއް. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާވަަރށް ާއެްއާކަމަކީ ާމައްސަަލއެްއެގާާފ ހަގަކުރެވޭ ާބޮޑު ަރއީސް،ާއެންމެ

ާބޮުޑާ ާވިދ ުޅވ  ާަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤައުމުގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާފ ހަގަކުރަން ާހަމަ ާވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ާރީިތކޮށްާާމަންޒަރެއް ާސިޔ ސަތެއް ާބޮޑު ާހ މަކަން ާނެތް.ާސަރުކ ރުގެ ާނުފެނޭ.ާފެންނ ކަށް ާކަމަކު ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ

ާއަދިާ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާހަަމާމި ާއަދިވެސް ާައއިއިުރގައި ާބިލެއް ާމިފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކަހަަލާ ާމި ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާމިހިރީ ާނެތް. ާފެންނ ކަށް ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއިންޑަސްޓްީރގެ ާއަދި ާވެސް  1955ރައްޔިތުންނަށް

ާމަސައްކަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާަމއްޗަްށ ނޑުާބިލެއްގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާއަސ ސްަތކެްއގެ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާފަށ އިުރަގިއ ތް

ާނ ރ ާ ާމައި ާއިޤުތިޞ ުދގެ ާޤައުުމގެ ާމުޅި ާތިބެ ާވިސްނ ނުލ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާކަމެްއ. ާބޭނުންވ  ފ ހަގަކުރަން

ނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާފިކުރު ހިންގަންޖެހޭނެ.ާއެއްގޮތަކަށްާެވސްާާގުޅުންހުރިާދ އިރ ައކުންާޤ ނޫނެއްާހަދ އިރުަގއިާއަުޅގަ

ާމަންޒަރު ާބޮޑު ާޙަޤީޤީ ާެއއް. ާއެއީކީ ާނޫން ާކަމެއް ާކަމަށްާާކޮށްގެްނވ ނެ ާނުކޮށްދޭ ާހ މަ ާސަރުކ ރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމާ  ާެއއީ ާދިއުމަކީ ާކުރިއަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިލައިގެން ާމި ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު  1960ވަންޏ 

ކަމަކަށްާުނވ ނެާއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޮގސްގެންާފަުހންާއަލުންާއަނބުރ ާފުރިތަނަށްާއަންނަންވ އިުރގައިާއެތައްާާރަނގަޅު

ނޑުމެންނަށްާދެންާސަލ މަތްާނުވެވޭވަރުާުވމަކީާވެސްާެއއީާެއކަށީގެްނވ ާ ނޑިާއެއްާބޮއިާއަުޅގަ ނޑެއްާލިބިާއެަތއްާބޮ ލަ

ާފ ހަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާއަދިާކަމެކޭ. ާވެސް ާއިޤުތިޞ ދު ާދުނިޔޭެގ ާޙަޤީޤަތުގައި ާފަދައިން ގަކުރެްއވި

ހަމައަކަށްާނޭޅޭ.ާދިވެހިރ އްޖެާވެސްާހަމަާއިޤުތިޞ ދުާމިާޮއތީާވަރަށްާބޮޑަށްާހަލ ުކވެފައި.ާބޭންކުާއޮފްާމޯލްިޑވްސްާއ ާ

ާިވޔަފ  ާތަންތަނުގެ ާއެ ާވައްަދއިެގން ާސިަފއިން ާވަްއދައިގެން ާޕޮލިހުން ާވަދެ ާއެޮގްތާތަންތަނަށް ާެއއްޗެހި ާެއކައުންޓްތަކ   1965ރި

ާބޮޑެިތާ ާވަރަށް ާލިބުމުގައި ާކަްނަކން ާލޯނ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ އްމު ާޙަޤީޤަތުގައި ާސަބަބުން ާފުށުންޖަހ ލުމުގެ ާގޮތަށް މި
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ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާމީހުން ާތިބި ާކުރަްނ ާއިންވެްސޓު ާފައިސ  ާއަނެްއކޮޅުްނ ާމިއީ. ާަދނޑިަވޅެްއ ާކުރިމަިތވެފަިއވ  ދަތިތަކެއް

ާސަބަބުންާކަ ާހ މަނުވުމުގެ ާރަނަގޅަށް ާސިޔ ސަތުތައް ާގޮތުން ާކުރަމުންދ  ާކަންކަން ާސަރުކ ރުން ާއޮތްގޮތުން ންކަން

ނޑުާ ޙަޤީޤަތުގައިާބިރުންާފިލައިާހަމަާފުޅަށްާބިއްދޮށުންާބޯދިއްކޮށްލަާދިއްކޮށްލ ާމިާތިބެނީ.ާހަމަާއެއްފަހަރުާމުޅިާހަށިގަ

ާބޯ ާހަމައެކަނި ާެއކަހަލަާާފެނުނިއްޔ ،ާއަނެއްފަހަރު ާކަހަަލާބިރުވެރިކަމެްއަގއި ާތިބެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެ ާއެ ާވަރަށް  1970ފެންނަ

ާމައްސަލައެޭކާ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާވަރަށް ާމިއީ ާދެކެވުނީމަ ާވ ހަކަ ާޓެކްސްތަކެްއގެ ާނޭނގޭ ާޮގތް ާއަނެްއކ  ާއޮްއވ  ހ ލެއްގައި

ާނަގަން ާމި ާރަނގަޅަށް ާސަރުކ ރުން ާނޫން، ާއެހެެނއް ާދަންނަވ ނީ. ާރަނަގުޅާާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާދ އިރ  ާޓެކްސްގެ އުޅޭ

ާއޮތްާ ާދ ން ާރައްޔިތުން ާދެން ާކުެރވުނީމ  ާތަޢ ރުފު ާެޓކުސް ާމި ާއަިދ ާހ ލަތ އި ާމިއަދުގެ ާކުރަްއވ ފަިއ ދިރ ސ ތަކެއް

ާވެްސާ ާއެއް ާފައިދ  ާވ ނެ ާއަށް ާއިްނޑަސްޓްރީ ާއަދި ާފަިއދ އަކ އި ާވ ނެ ާޤައުމަށް ާވ ނެާނުވަތަ ހިސ ބަކުންާރައްޔިތުންނަށް

ާއައިނަމަާރަނގަޅަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ާބިލު ާމި ާއެުކގައި ާމަޢުލޫމ ތ އި ާފުރިހަމަ ާބެހޭ ާެއާކަންކަމ  ާކުރެވި ާދިރ ސ   1975ށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެންނެވީމުސް. ާފިޔަވަޅުމަީތގައި ާމި ާސ ބަސް ާައްއސަރިބަހ އި ާސަުރކ ރަށް އަޅުަގނޑު

ާދަންނަވަންޖެހެނީ...

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 1980ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޚިދުމަތްދޭ ާޓުއަރިޒަމް ާކޮންތ ކުން، ާމިއީ ާދޭހަވޭ ާއެބަ ާވެސް ާއިން ާސުރުޚީ ާޭދާާބިލުގައި ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ   1985ތަންތަނުން

ާޚިދުމަތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާުޓއަރިޒަމްާމިނިސްޓްރީގެާަލއިަސންސްގެާދަށުންާދޫކުރ ާއެްއޗެްއ.ާއެހެންވީމ ،...

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު،  1990އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާާޢިއްޒަތްތެރި

ނިޒ މީ،ާނިޒ މ ،ާނިޒ މީާމަްއސަލައެްއގައިާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދައްަކވަމުންާގެންދަވ ާވ ހަކަާއަށްާޖަވ ބުާދެްއވުމަށްާ

ާފުރުޞަތެއްާނޭރުވޭނެ.ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދަވ .ާ

ާ
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ާގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުނަދޫާދ އިރ 

ާވަަޑއިގެްނާ ާހަމަ ާވިދ ޅުވ ނެ ާވެސް ާމިއަދު ާދެން ާދަންނަަވންޖެހެނީ ާެއއްކޮށް ާއައުމަކ  ާހިނި ާކުޑަ ާހަމަ  1995އަޅުަގނޑަށް

ާވ ހަ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހަމަ ާރީތިކޮށްނޭ. ާބަނިޔ ދަންކޮށް ާވަރަށް ާމިތިބެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަ ާތެރޭަގއި ަކާޢ އްމުންގެ

ާވެސްާ ާޓެކުސް ާހަމަ ާބޭނުން ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުއްޓުވ ލަން. ާމަޖިލިސް ާމިއުޅެނީ ާނުކުެމ ާބޭބޭފުޅުންނޭ ދައްކަވ 

ާކުރަން.ާ ާރަނގަޅު ާހ ލަތު ާމިޮއތް ާމިއަދު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިތުރުކޮށްގެން ާއ މުދަނީ ާހަމަ ާސަރުކ ރަށް ތަޢ ރުފުކޮށްގެން

ނޑުާމިާދަންނަވަނީާސ ފުާދ ންވީާއެކަމަކުާވެްސާެއކަންާކޮށްދިުނމަށްާއަޅުގަާ ނޑުމެންނަށްާފޫަގަޅއިގެންާތެުދވެވޭީނާއަުޅގަ

ާކިހިނެއްހޭާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނުފެންނަ ާއެކަްނ ާއޭ. ާދައްަކއިދިނީމަ ާކަންކަުމަގއި ާސަރުކ ރުން  2000މަގެއް

ާއަ ާައޑަކަށް ާއިވޭހ  ާއެއްޗަކަށް ާބުނ ހ  ާހަމަ ާތިބެފައި ާތެރޭަގއި ާިތީއާއަނދިރިކަމެްއގެ ނޑުމެްނާއ ނ،ާއ ނ،ާަލއްބައޭ ުޅގަ

ާއެހެންނޫންާ ާހ މަކޮށްދޭށޭ. ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާސިޔ ސަތު ާމި ާރަނގަޅަްށ ާއެހެންވީމ ، ާބުނ ނީ. ާކަެމކޭ ާރަނަގޅު ވަރަށް

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާހަމަ ާމިކަމ  ާއިނގޭތޯ. ާނުރައްކަެލކޭ ާބޮޑު ާވަރަްށ ާހަމަ ާމިއީ ާަދންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާވަންޏ  ކަމަށް

ާވެްސާއިންޑަސްޓް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާދިމ ވެދ ނެ، ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާަދނީ. ާވިސްނަމުން ާފުންކޮށް ާބޭފުުޅން ާަބއެއް ީރގެ

ާއުޅެނީ.ާ ާމި ާގެންދަން ާމިކަން ާސަރުކ ރުން ާކަމެއް ާކިހިނެއް ާކަމެއް. ާގޮތަކަށް ާކޮން ާވ ންުއޅެނީ ާމި ާނޭނގެ  2005ޙަޤީޤަތުގައި

ާވަރަ ާގޮވ ލަނީ ާހަމަ ާސަުރކ ރަށް ާސަރުކ ރަށްާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު ާމިއޮތީ ާމަޖިލިސް ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެުކގައި ާއ ދޭހ  ށް

ނުޑާމިހިރީާއެއްބ ރުުލންާދޭން.ާސަރުކ ރަށްާލިބޭާއ މްދަނީާވެސްާއިތުުރކުރެވޭެނާ އެއްބ ރުލުންާދޭށޭ.ާގައިުމވެްސާއަުޅގަ

ާައޅުަގނޑުެމންނަ ާފެނި ާތަސްވީރެއް ާފުރިހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިހިރީ. ާދޭން ާހަދައި ާމަންފ އަކ އިާގޮތްތައް ާލިބޭނެ ށް

ާސަރުކ ަރްށާ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ާދިރ ސ ކުރެިވގެން ާރަނގަޅަށް ާކަންކަން ާމި ާފެންނަގޮތަްށ ާވެސް ފައިދ އެއް

 2010ާދަންނަވ ނީާއައްސަރިބަހ އިާސ ބަހޭ.ާއެއްބ ރުލުންާދޭނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާެކުވން:ާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްާފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާެޓކުްސާ ާައގު ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާޓުއަރިސްުޓ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނެގުމުގެާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެކަމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާއެހެންވިޔަސްާމިާބިލުގައިާއޮތްާގޮތުންާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާ

ާވިސ  ާމެންބަރު ާސިޔ ސަތުާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާމަިއގަ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާނޫން. ާސ ފެއް ާއެހ  ާގޮތަށް ާވިދ ޅުވި ާޢަލީ  2015މް

ާނެތިާ ާސިޔ ސަެތއް ނޑު ާމަިއގަ ާނެގުމުގެ ާޓެކުސް ާއެަބޖެހޭ. ާހ މަކުރަން ާއެބަ ާސަުރކ ރުން ާެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ކުސް،ާމިާކަހަލަާގޮތަކަށްާއައިމަާމިާދޭތެރެއަކުންާކަންމަތީާފިހ ރަާއިންާޓެކުސް،ާޢަބްދުއްރަޙީމްބެާއެާދުއްވ ާދޯނިންާޓެ

ާނެގުމުގެާ ާޓެކުސް ާިއނގެންޖެހޭ ާއެބަ ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުންގެ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއުޅެީނ. ާމި ާނުކުރެިވގެން ގަބޫލު

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާމި ާނޭނގި ާކޮބަިއކަން.ާސިޔ ސަތު ާސިޔ ސަަތކީ ނޑު ާބިލަކަށްާމައިގަ ާއަންނަ ާދޭތެރެއިން ާދޭތެރެ ން

ާކުރ ާގޮތެ ާމަސްވެިރކަން ާރ ްއޖެތެރޭގެ ާއައިސްދ ނެ ާދޭތެރެއަކުން ާފަހިކޮށްފިއްޔ  ާނިޒ މު ާަނގ ނެ ާޓެކްސް ާނިންމ   2020ްއ
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ާޓެްކްސާ ާމީަގއި ާއަޅުަގނުޑާދެކޭގޮތުަގއި ާމަންޒަރު. ާކުރ  ާކަންތައްަތއް ާނަގ  ާެއއް ާޓެކުސް ާބޮޑު ާވެސް ދޯނިފަހަރުތަކުން

ާިޕކް ާބޮޑު ާމުޅި ާއޮނިަގނޑު ާމުޅި ާނިޒ މެއް ާއެތެރެއިްނާނަގ ނެ ާއެންމެ ާތަސްވީރު ާއެތެރޭގެ ާފެންނަންޖެހޭ ާެއބަ ޗަރ

ާއެިތކޮޅެްއާ ާމެދުތެރެއިން ނެޑއްެގ ާގަ ާއިންނަ ާކުރަހ ފައި ާދޭތެރެއަުކން ާފެންނަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ފެށިގެން

ާ ާސަރުކ ރަށް ާވެސް ާފަހަރެއްގައި ާއުޅެނީ. ާމި ާެވގެން ާއުނދަގޫ ާއެ ާދެއްކީމަ ާދޭތިކޮޅު ާނޫން.ާދެފަރ ތުން އުނދަގޫކުރ ކަށް

ާމިކަްނާސަރުކ ރަށް،ާސަރުކ ރުންާ ާކަެމއް. ާމުހިއްމު ާކަމަީކާވެްސާވަރަށް ާވެްސާމި ާިބލަކީ ާމި  2025އަޅުަގނުޑާދެކޭގޮުތަގއި

ނުޑާެވްސާގަބޫލުކުރަން.ާފަހަރެްއަގއިާ އ މުދަނީާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއިާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްދޭންޖެހޭާަކމެއްާކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާ ާިސޔ ސީ ާވ ހަަކއަީކ،ާވެސް ާއުޅޭ ާމި ާދަންނަވަން ާދެންނެވީީކ. ާވ ހަކަ ާމި ާނޫން ާދަންަނވ ކަށް ާއެއް ާވ ހަަކ ގޮތުން

ާބޭފުެޅއްެގާ ާވަކި ާމ ލޭގެ ާކަންނޭނގެ ާދައްކ އިރު،ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާެބހޭ ާނެގުމ  ާޓެކުސް ޖީ.އެސް.ޓީ

ާބޭުފޅެ ާކުރަްއވ  ާކަމެއް ާވަކި ާބޭފުޅެްއެގ ާދ އިރ ެއއްެގ ާވަކި ާނޫން. ާނަމެއް ާިރޒޯޓެްއ200ާާއްެގ ާގެްނގުޅޭ އެނދު

 2030ގެންގުުޅްއވ ާބޭފުޅަކަްށާވެްސާލިބޭާއ މުދަނީާއެބަާލިބޭާކަހަލަާވިޔަފ ރިާއެބަާކުރަްއވ .ާއެާބޭފުޅުންާއަތުންާނެންެގވެނީާ

ާބޮާ ާއިން ާދ އިރ  ާޓުއަިރަޒމް ާފެންނަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމެއް. ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާެއވެސް ާޓެކްްސއެއްތޯ ާޓެްކސްާކޮން ޑު

ާނުވަތަާ ާމަންޒަރު ާދ  ާެނގެމުން ާޓެކުސް ާކިޔަިއގެން ާނަްނނަން ާއެިކއެކި ާދ އިރ އިން ާުޓއަިރަޒމް ާެނގުމަށްޓަކައި އެއް

ާސަުރކ ރަށްާ ާމިއަދުގެ ާގަބޫުލކުރަން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާމަންަޒރު. ާދ  ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާސަުރކ ރުން ނެގުމަށްޓަކައި

ާއ މުަދނީއަ ާލިބޭ ާޓުއަިރޒަމުން ާއެބޭފުޅުްނގެާވަނީ ާދެން ާދަށްެވފައި.ާެއއީ ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމި ާވަަރށް ކުންާނޫނީާނުހިންގޭ

ާޙަޤީޤަތަކީާ ާޭއގެ ާއެނގިވަަޑިއގަންނަވ ނީ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާދެން ާވެދ ނެ. ާވެސް ާކަމަށް ާދަށްކަމުން  2035މެނޭޖުމަންޓުގެ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިން ާދ އިރ  ާުޓއަރިޒަމް ާއެްއޗަކީ ާވެސް ާއެނގޭހ  ާއެާާކޮބައިކަން. ާޭއގެތެރެއަށް ާއަތްބ ނ  ާބޮަޑށް މ 

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާކަމަށް ާދ ނެ ާއިނދަޖެހިގެން ާޤައުމުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާެވއްޖެްއޔ  ާކުޅެން ާއ މުދަނީއ  ާލިބިދޭ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެން ނޑުާކަންބޮޑުވ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާމިއަދުާޓޫއަރިޒަމްާދ އިރ ާއަްށާބަލ އިރުާއަުޅގަ ނަށްާފެންނ ތީާއެާކަމ ާއަުޅގަ

ާކުރިމަިތވެ،ާ ާއުނދަގޫތަކ އި ާބޮޑެިތ ާހީނަރުވެ ާބޮޑަށް ާނުހަނު ާދަނީ ާއަށް ާދ އިރ  ާޓުއަރިަޒމް ާދަނީ، ާމި ފެނިގެން

ާރަށެްއާ ާއެަތއް ާމަންޒަުރ، ާވިދ ޅުވ  ާވަަޑިއގެންފައި ާިމނިސްޓަރު ާުޓއަރިޒަމް ާއަުޑއިވެނީ ާދޭތެރެއަުކން  2040އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހެދު ާރިޒޯޓްަތއް ާނުހެދިފައި، ާވެސްާއެބައޮތޭ ާއަނެއްކ  ާފަރ ތްތަކަށް ާހައްދަވ  ާރިޒޯޓް ާނެތޭ. ާެވސް ާފައިސ  މަށްޓަކައި

ާހުރިާ ާސެކްޓަރގައި ާުޓއަރިޒަމް ާއިނގޭ ާއެބަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަތަކެއް. ާމިކަހަލަ ާޖެހެނީ ާމި ާއިތުރުކުރ ށޭ މުއްދަތު

ާމަސައްކަތްތަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާފިލުވުމަށްޓަކައި ާަދތިތައް ާއެ ާކޮބައިކަމ އި ނޑުާދަތިތަތަކީ ާއަޅުގަ ާކަން. ާުކރަންޖެހޭ ެކއް

ާއަކީާ ާރިއަލިޓީ ާމީގެ ާޙަީޤޤީ ާިވޔަސް، ާބުނިކަމުގައި ާމަސްވެރިކަމޭ ާލޭނ ރަކީ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ދެކޭގޮުތގައި

ނޑުމެްނގެާ ާހިނދު،ާއަޅުގަ ާވ  ާކަމަށް ާޓުއަރިޒަމް ާބޮޑުާވަސީލަތަކީ ާއެންމެ ާވަންނަ ާިއންކަމް ާޤައުމަށް  2045އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަ ާދ އިރ ާރައްޔިތުންެގ ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާގޮތަކުން ާކުރެވޭ ާޢަމަލު ާދޭތެރޭގަިއ ާބޭފުޅުންނ  ާެއ ޖިލީހުން

ާގެްސޓުާ ާކަންބޮޑުޭވ. ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑު ާކަމ  ާއެ ާފެންނ ތީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާަކމަށް ާދ ނެ ނުޑވެގެން ނޑުފު ފު
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ާުޓއަރި ާއޮންނަނީ، ާމި ާވިދ ޅުވެަފއި ާަގއި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާެދވަނަ ާމީަގއި ާހޮޓ ތަކ އި،ާހައުސްތަކުން ާރިޒޯޓްތަކ އި، ސްުޓ

ާޑައިވިންގާްސކޫލްތަކ އި،ާފިހ ރަތަކ ިއ،ާސްޕ ތަކ ިއ،ާ ާހިންަގމުންދ  ާއުޅަނދުތަުކގައި ާހައުސްަތކ ިއ،ާޓުއަިރސްޓު ގެސްޓު

ާމ ނަކޮށްފައިާ ާގޮތަކަށް ާނޫްނވެސް'ާމިފަދަ ާ'މި ާމިފަަދާތަންތ ނގައި ާވެސް ާނޫން ާމި ާފެސިލިީޓްޒތަކ އި  2050ވޯޓަރާސްޕޯޓްސް

ނޑުާދެކޭގޮތުަގއިާމިކަންާސީދ ާއެއްެޗްއާބަޔ ންކުރެވިފައިާނުވ ހިނދު،ާކުއްލިއަކަށްާޓެުކސްާނެގޭނެާއޮތްއި ުރގަިއ،ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަކުންާ ާެއއްެޗއް ާެއއްވެްސ ާމ ނަކުެރވޭ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާުނވ ނެ. ާއުސޫލަކަށް ާހަމަޖެހޭ ާހަމަޖެހުމަކީ ގޮތެއް

ާއެ ާނުވ ނެ. ާލިެޔގެން ާަގވ އިދަކުން ާހިމެނޭާނުވަތަ ާޭއގެތެރޭަގއި ާވެސް ާފިހ ރައަކީ ާހުރި ާކަންމަތީގައި ާބުނެފ ނެ ނޫނިއްޔ 

ާކަންމަތީާ ާނަމ ، ާފިހ ރައިގެ ާެއ ާޖެހޭނެ ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާހަމަ ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ާގޮތަކަްށ ާމ ނަކުެރވޭ އެްއޗެކޭ.

ާ ާއެނގެންޖެހޭނެ. ާކަންވެސް ާސްޓޯރު ާއޯިކޑު ާވިްއޔ  ާްސޓޯރު ާއޯިކޑު ާކިޔަނީ ާއަީކ،ާމިއީާފިހ ރައަށް ާވ ހަކަ ާދަންނަވ   2055މި

ނޑުމެންނަށްާ ސަމ ސ ާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާމިއީާސ ފުކޮށްާއެނގެންޖެހޭނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީ.ާދެންާއަޅުގަ

ނަޑއަޅ ެނާގޮތް.6ާާފެންނަނީާ ާއަގުާކަ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާމިާބުނެފަިއވ ާގޮތުްނ6ާާވަނަާމ އްދ ގެާެޓކުސްާނަގ 

ާ ާކުރަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑަށް ާރަނގަޅު ާގޮތަކަްށާމ ނަކުރެވޭތީ،ާެއާމ އްދ ެގާ)ހ(ާވެސް ާކަހަލަ ާަމގުފަހިވ  ކޮރަޕްޝަނަށް

ާ ާަޕސެންޓު ނަޑއަޅ  ާކަ ާެނގުމަށްޓަކަިއާމި ާޓެކުސް ާގަބޫލުކުރަީނ.ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮްތ7ާާކަމަށް ާމ އްދ ގަިއާއެބަ ވަނަ

ާ ާގޮސް ާފެށިގެން ާން ާއެެކއ7ާް)ހ( ާގޮސް ާފެިށގެން ާން ާ)ހ( ާފުދޭވަަރކަްށާާގެ ާއަދި ާހަމައަށް. ާހަަޔކ އި ާގޮސް  2060ދެން

ާގޮްތާ ާވ  ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާޕަސެންޓޭޖު ާމި ާުނވަތަ ާއިންސައްތަ ާމި ާައއިއިުރގައި ާހަމައަށް ާއަަށކ އި ާއޭަގއި ާމިއޮތީ ދިގުކޮށް

ާއ މުދަނީ ާނިސްބަތަކ އި، ާލިބޭ ާއ މުދަނީ ާމީގައި ާދަންނަވަން. ާކަމުގައި ާނޫން ާރަނގަޅެްއ ާއެހ  ލިބޭނެާާއަޅުަގނޑަށް

ގޮތަކ އި،ާމިާރ އްޖޭގައިާމިއަުދާހ ލަތުާހުރިާގޮތަކ އި،ާގެސްުޓާހައުސްާއިންާލިބޭނެާފައިސ އަކީާކޮބައިާކަމ އި،ާގެްސުޓާ

ހައުސްތަކުންާފަިއސ ާލިބޭތޯާނުލިބޭތޯ،ާމިހ ރުާއެާބޭފުޅުްނެގާހ ލަތުާހުރީާކިހިނެއްތޯ.ާިމާއެްއޗެއްސަްށާބަލ ފައިާނޫނީާ

 2065ށްާަހތަރުާފަސެންޓޭ،ާފަސްާޕަސެންޓޭ،ާދިހަާޕަސެންޓޭ،ާވިހިާޕަސެންޓޭާބުނީމަާއެއީާހަމަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންާުކއްލިައކަ

ާފުރަތަަމާ ާިވޔަސް، ާއައިކަމުަގއި ާބިލެއް ާކޮންމެ ާމިފަދަ ާދެކޭގޮުތގަިއ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިނގައިދ ނެ. ާނުވެ އުސޫލަކަށް

ކުރުާވެސްާދަްނނަވަން.ާެއކަމަކުާައޅުަގނުޑާމަރުޙަލ ގައިާބިލުާއަންނަންޖެހޭނީ.ާސަރުކ ރުންާމިާބިލުާފޮނުވީތީާހަމަާޝު

ާކުެރިވގެން.ާ ާމަޝްވަރ  ާބަޔަކ  ާދ އިރ ގެ ާއެ ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާއަންނަންޖެހޭނީ ާވެސް ާބިލެއް ާކޮންމެ ާމި ދެކޭގޮުތގަިއ،

ޓޭާއަޅުަގނޑުމެންާދޭތެްެރޭަގއިާައބަދުވެސްާމިާދެެކވޭާވ ަހކަާައކީާބިލުާކަމަކުާނުދެޭއާބިލުަގިއާމައްސަލަތަކެްއާއެބަހުއްާ

 2070ބިލުާއިޞްލ ޙުކުރަންާޖެހެއޭ.ާއެއީާަމއްސަލަާެއއްާވެސްާޫނން.ާއަޅުަގނޑުާެދކޭގޮުތގައިާޮކމިޓީާމަރުޙަލ ގެާހުރިހ ާބިލަކީާ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއަކީ ާަމއްަސލަ ާއެކަމަކު ާބިލުތަކެއް. ާކުރެވޭެނ ާރަނގަޅު ާކުރެވި ާއިޞްލ ޙު ާޒ ތުަގއި ާއޭގެ ވެސް

ާޓީވީތަ ާއިވެީނ ާމި ާއަޑު ާކުރަންޖެޭހާދޭތެރެއަކުން ާމަޝްވަރ  ާޭއގައި ާއިވެނީ ާމި ާއަޑު ާދެއްވ  ާއިންަޓވިުއ ާއަރ  ކަށް

ާލީާ ާބޭފުޅެއް ާއެހެން ާއަދި ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާބިލެއް ާލީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާނުކުރެޭވ ާމަޝްވަރ  ފަރ ތަކ އި

ާއަޅުާ ާމަްއސަލަ ާއެ ާިވޔަސް ާކަުމގަިއ ާބިލެްއ ާލެްއވި ާަސރުކ ރުން ާވިަޔސް ާކަުމގައި ާފެނޭ.ާބިލެއް ނޑުމެންނަށް ގަ
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ާކުެރިވގެންާ ާކަންތައް ާމަޝްވަރ ޮކށް،ާމި ާބޭފުޅުންނ އި ާދ ިއރ ގެ ާުޓއަރިޒަމް ނުޑާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅގަ  2075އެހެންވީމ ،ާމީަގއި

ާެޓކުްސާ ާއެ ާނޫން. ާކަމެއް ާުކރ  ާގައިމުވެްސާތ އީދު ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނެގުމަކީ ާއެްއ ާޓެުކސް ާކަހަލަ ާޖީ.އެސް.ޓީ ނޫނީ

ާމ ލެ ާޖެހޭނީ ާއުސޫލުަތކެްއާނެގެން ާނެގޭނެ ާހަމަ ާވެްސ ާއަތުން ާިވޔަފ ރިވެރިންެގ ާބޮޑެތި ާިތއްަބވ  ާވެސް ތެރޭގަިއ

ާނޫން.ާ ާވެސް ާމީހެއް ާބޮޑު ާމ  ާއަށް ާދ އިރ  ާމި ނަޑކީ ާައުޅގަ ާނުކުރެވޭ. ާގަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާނޫނީ ޤ އިމުކޮށްގެން

ާހިއްސ ކޮށްލ ނަ ާހަމަ ާެއއްެޗއް ާއެނގޭ ާައޅުަގނޑަށް ާވިޔަސް ާއެދުނީ.ާއެހެންކަމުަގއި ާފުރުޞަތަށް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ  މޭ

ާޓެކުސްާ ާނަންނަމުގައި ާތަފ ތު ާދ އިރ އިން ާޓުއަރިޒަމު ާހިންގުމަށްޓަކަިއ ާސަރުކ ރު ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ  2080ހަމަ

ާހަމައެކަނިާ ާއަށް ާދ އިރ  ާޓުއަރިޒަމު ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާބަލަންޏ  ާޙަޤީޤަތަށް ާއެއީ ާކުރ ަތން. ާކަންތައް ނެގުމަށްޓަކައި

ނޑުާލި ާއަޅުގަ ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާހަމަޖެހޭ ާއަދި ާެއއީ ާއުޅުމަކީ ާހިންގަން ާޤައުމު ާިބނ ކޮށްގެން ާމައްޗަށް ާއެއްޗެްއގެ ބޭ

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާދަށުން. ްެްއގެ ާއުސޫލެ ާއޮންނަ ާއެކަމަކު ާއެބަޖެހޭ. ާހޯދަން ާފައިސ  ާެވސް ާުޓއަރިޒަމުން ދެކޭގޮުތގައި

ާބަޔަކަށްާ ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނުވަަތާާޓުއަރިޒަމ  ާބ ނ  ާއަްތ ާޭއގެެތރެއަށް ާނަމަވެްސ ާނޭނގި ސަރުކ ަރށް

ާމިީއާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާސެކްޓަރާހަލ ކުވެއްެޖއްޔ  ާޓުއަިރަޒމް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހެދިއްޖެްއޔ  ާގޯެހއް  2085އޭގެތެެރއަށް

ާޓުއަރި ާޯނވޭ. ާވެސް ާިރޒޯޓެއް ާައތުގައި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާަހމަގައިމުެވސް ާކަމެކޭ. ާކުރ  ާހިތ މަ ާވެްސާވަރަށް ާހޮޓަލެއް ސްޓް

ނުޑގެާއަުތގައިާޯދންޏެއްާވެސްާނޯވޭ.ާއެކަމ ާުގޅޭާއެްއވެސްާެއއްެޗއްާނެތް.ާއެކަމަކުާމިާދަންނަވަނީާހެޔޮާ ނޯވޭ.ާއަުޅގަ

ނޑުާމިއަދުާިސޔ ީސާ ހިތުންާހެޔޮާމ ނައިަގއިާރަނަގޅުާމ ނައިަގއިާމިާކަންތައްތަްއާރަނގަޅުާކުރުމުގެާމ ނަިއަގއި.ާއަުޅގަ

ާވެާ ާއެއް ާމަޖިލީހުންާވ ހަކަ ާއަލުން ާބިލު ާމި ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުދައްކ ނަން. ސް

ާބެހޭާ ާކަމ  ާމި ާރަގަޅުކުރުމަށްފަހު ާއަލުން ާބިލު ާމި ާަނމަވެސް ާރ ަވއިގެން ާގޮެތއް ާކޮންމެވެސް ާނަމަވެސް  2090ގެންދަަވއިގެން

ާމަޝް ާބޭުފޅުންނ  ާދ އިރ ގެ ާޓޫރިޒަމު ާމަޝްވަރ ކުރެިވެގން ާހިންަގވ ާބޭފުޅުންނ  ާަހއުސް ާގެސްޓު ވަރ ކުެރވިގެްނ

ާބިލުާ ާކުރެިވގެން ާފަރ ތްތަކ ިއާމަޝްވަރ  ާހިންގަވ  ާޯވޓަރާސްޯޕރޓްސް ާހަމައެއ އެކު ާކުެރިވގެން ާމަޝްވަރ  ފަރ ތްތަކ އި

ަގނޑުާއަބުރ ާލައިފިްއޔ ާވޯޓުާދޭނަމޭ.ާއެކަމަކުާމިާބިލުާމިހ ރުާމިާއޮތްާގޮތުންާޓޫރިޒަމަށްާމީަގިއާލޮޅުންއަރ ފ ނެތީާއަޅު

ާޖެހިލުންާވ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުަޞތަށްޓަކައި.

ާ2095 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާެޓކުސްާ ާައގުން ާޚިދުމަތުގެ ާޭދ ާތަެކއްޗ އި ާވިއްކ  ާަތންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާޓޫރިސްޓް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ލެއްާސަރުކ ރުންާގެނައިާބޭނުމަކީާފަހަރެއްަގއިާވެސްާއެާދ އިރ ތަުކަގއިާމަސައްކަތްާކުރ ާމީހުންގެާރުހުމ އިާނެގުމުގެާބި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާވެސް ާގެންދިއުމެްއ ާކުރިޔަށް ާކަމެއް ާއެއްގޮތަްށ ާނުރުހުމ  ާއަދި ާނޫން. ާކުރުމެއް ާކަމެއް އެްއގޮތަށް

ާރައްޔިތު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއަކީ ާޓެކުސް ާދޭންޖެހޭާދަންނަވ ނީ ާހިންގުމަށް ާަސރުކ ރު ާކަމަށް ާއެއްޗެއް ާދޭންޖެހޭ  2100ންނަށް

ާމިާ ާލ ފަ ާތަނަށް ާމި ާހޮވ  ާއަުޅަގނޑުެމން ާރަްއޔިތުން ނަޑއެޅުމަށްަޓކައި ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަށް އެްއޗެއް
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ާޓެ ާމީހުންނަކީ ާއެ ާއަހ އިރު ާކައިީރަގިއާޓެކުސް ާމީހުން ާއެހެންވީމ ،ާވޯޓަރާްސޕޯރޓްސްގެ ާގޮތުްނާތިބީ. ާބެހޭ ާއ  ކުސް

ާެއާމީހުންނަށްާ ާވިްއޔ  ާކުޭޅާބަޔެްއާކަމަްށާވަނީ ާވޯޓަރާސްޕޯރޓްްސާކުިޅވަރު ާބަޔަކަށްުނވޭ.ާހަމައެކަނި ާދަންނަ ކަމެއް

ާުދވަސްތަެކްއެގާ ާިދގު ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާއިނގޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާދެން ާދަތިވ ނެ. ާވަރަށް ާދަްއކަވަން ާވ ހަަކ ޓެކުސްެގ

 2105ންގެާރ ްއޖޭގެާޓުއަރިޒަުމގެާތިބިާމީހުންގެާތެރެއިންާބައެއްާމީހުންާގަބޫލުވ ާކަމެއްާކަމަކަށްާނުެވޯޔާތެރޭގައިާައޅުަގނޑުމެ

ާގެންދިއުމަކީ.ާ ާކުރިއަށް ާއަަޅއިެގން ާތަކެތި ާހައުސްތަކ  ާގެސްޓު ާހޮޓ ތަކ އި ާޓުއަރިސްޓު ާމީހުންނަށް އ ދަިއގެ

ވިޔަސްާއެއްާމިލިއަންާޑޮަލރުގެާބެންކުާގެރެންޓީާއެްއާާއަޅުަގނުޑވެސްާހަމަާދައްކ ާވ ހަކަާއެއްާެއއީާބިޑުާކުރިކަމުަގއި

ާގެސްޓުާ ާހުޅުވ ލ  ާޢ އްމުކޮށް ާިމއަދު ާނުވޭ.ާއެކަމަކު ާަކމަކަށް ާއޮތް ާފުރުޞަތެއް ާދެވޭނެ ާިވއްަޔކ  ާވަނީ ާކަމަށް ނުގެންނަ

ާއަ ާގޮތް ާނަގަންވީ ާޓެކްސް ާދެން ާދިޔައިމަ ާަކނަޑއެިޅގެން ާއުސޫލުތަކެއް ާއެޅޭެނ ާއެްއޗިހި ނޑުމެްނާހައުސްތަކ އި ުޅގަ

ާވިޔަފ ރިާ ާނަގ ަފއި ާފައިސ  ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއަތުން ާމީހުންގެ ާވަންނަ ާވިޔަފ ިރއަށް ާެތރޭގައި ާަރއްޔިތުްނގެ ނަޑއަޅަނީ.  2110ކަ

ާމިކަމުގެާ ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާހަމަޖައްސ ނީތޯ ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާލ ރި ާއެ ާނިކަމެތިންނަށް ާމީހުންނަށް ާތިބޭ ާނުވަދެ އަށް

ާމީ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާވަނީ.ާމަޝްވަރ އަކަށް ާކަމަށް ާއެބަހުރޭ ާރިސޯޓުތަކުަގއި ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާދ އިރުގައި ާކައިރިއަށް ހުން

ކޮޓަރިާއަަޅއިގެންާއެއަްށ100ާާ،200ާާހަމަާޓެކުސްާނުދައްކ ާގޮތަށްާހުންނަާމުވައްޒިފުންގެާކޮޓަީރަގއިާނަމުގައިާވެސްާ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ . ާނަގަމުން ާލ ރި ާވައްަދއިގެްނ ާގެސްޓުން ާގޮތުްނާވެސް ާބެހޭ ާބިލަކ  ާމިކަހަލަ ާފަރ ތްތަެކއް އެފަދަ

ާގޮތަށްާ ާމި ާކަންތައްަތއް ާޓެުކސްގެ ާގަބޫލުވ ނެބ އޭ ާމީހުން ާެއ ާއަރަނީ ާހިތައް ާއަޅުަގނޑު ާގެނެއްިސއްޔ  ާދައްކަން  2115ވ ހަކަ

ާގޮތް ާހިންގުމަށް ާޤައުމު ާބަލަިއގެން ާއ މުދަނީއަކަށް ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގެންދަން. ތަކެްއާކުރިއަށް

ާތިބީ.ާ ާމި ާއައްޔަްނކޮށްފައި ާހޮވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަނަށް ާމި ާރައްޔިތުން ާުކރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ހޯދުމަށްޓަކައި

ާވޯޓަރާސްޕޯޓްްސގެާ ާިހފައިގެން ާއެ ާއަނެްއކ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާފޮނުވީމަ ާބިލެއް ާަސރުކ ރުން ާހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާމި ާއަށް ާަޑިއވިން ާއަށް ާކައިރި ާގޮތެްއާމީހުން ާރަގަުޅވ ނެހެނެއް.ާއެ ާދ ންވީމ ،ާއަުޅަގނޑަކަްށާހިއެްއާނުޭވާއެންމެ ހެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާކަެމއް ާކުރ  ާވެސް ާތ އީުދ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާރަނގަެޅއް ާއެހ   2120އަޅުަގނަޑކަށް

ސ ގައިާއެތެރެވީާކިތައްާމީހުންތޯ.ާދަންނަވ ލަންާއޮތީާސަރުކ ރަްށާއިނގެންާއެބަޖެހެއޭާިމއަދުާރ އްޖެާއަށްާޓުއަިރސްޓުާވި

ާލިބެންޖެހޭާ ާދައުލަތަށް ާމީހުންނަށް ާމިމީސް ާމީހުންތޯ. ާމީުހންތޯ.ާމަސައްކަުތގަިއާއުޅެީނާކިތައް ާކިަތއް ސަފ ރީގަިއާތިބީ

ާކަމަކަެށއް.ާ ާދ  ާރަގަޅަށް ާއެްނމެ ާބެލެމުން ާމިކަންކަން ާވެސް ާމިއަދު ާނުބުނ ނަން ާހަމަ ނޑެްއ ާއަުޅގަ ާނެގޭތޯ. ޓެކުސް

ނޑުމެްނާއެހެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަށް ާތަންފީޒުކުރެވޭ ާޤ ނޫނު ާއެ ާނިންމ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާނެގުުމގެ ާޓެކުސް ވީމަ

ނޑުމެންާއަދިާ  2125އަމަލުާކުރަންފަށ އިރުަގއިާވެްސާމިާދެންނެވިާގޮތަށްާމިކަންާއޮންނަާކަމަށްާވަީނވިްއޔ ާޙަީޤޤަތުގައިާއަުޅގަ

ާނުެނގޭނެ. ާެޓުކސްއެއް ާފ ސްކުރިޔަސް ާމަސަްއކަތްާާޤ ނޫނެއް ާޓުއަިރޒަމުަގއި ާރ އްޭޖގެ ާއިނގޭ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ެއއީ

ާިދވެހިންާ ާއަދަދަކަށް ާވަކި ާުހރޭ ާއެބަ ާތަންތަނުަގއި ާރިޯސޓްތަކ އި ާކުރ  ާމަސަްއކަތް ާަތެކއްަގއި ާދ އިރ  ާގިނަ ާވަރަށް ކުރ 

ާމަސަާ ާރިސޯޓުތަކުގައި ާހަމަ ާވެސް ާމިހ ރު ާއެކަަމކު ާބުނެފައި. ާކަމަށް ާހަމަާގެންގުޅެންޖެހޭނެ ާފަރ ތްތަކުން ާކުރ  އްަކތް
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200ާދަޢުވ ާކުރޭާއަޅުަގނޑުމެންާދ ދިފަހަކުންާދިޔަާރިސޯޓެއްގައިާވެސްާބުނިާމިާތަނުގައިާއެބަާތިއްބޭާބޭރުާމީހުންގެާ

ާ ާދިވެހިންގެ ާފިަޔވަޅ45ާާުމީހުން ާކަންކަމަށް ާއެ ާބަލ  ާފުރަތަމަ ާމިަކންކަންާސަރުކ ރުން ާއޮތީ.ާއެހެން ާވަޒީފ އޭ  2130މީހުްނގެ

ާޤ ނޫނެްއާއެޅުމު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާގެންގުޅެންޖެހޭ. ާވެސް ާއުސޫލު ާއެ ާއަދި ާގެްނގުެޅންޖެހޭ ާފުރުޞަތެއް ގެ

ާހިތ ވ ާމީހ ާޓެކުސްާ ާމީހ .ާސަރުކ ރުާއެންމެ ާހިތ ާނުވ  ާއެންމެ ާދައްކ ނީާސަރުކ ރު ާޓެކުސް ާޤ ނޫނަކުން ާއެ ހަދައިގެން

ާ ާމަޖިލީހަށް ާފަހަރުގައި ާނުދައްކ ނެ. ާއެކަންާއަބަދުވެސް ާގޮތަށް ާއެ ާވެދ ނެ. ާފްރީ ާޓެކުސް ާވެސް ާސަބަބުން ާވޯޓެއްގެ ދޭ

ާނޫނޭ.ާ ާގޮތެއް ާރަގަޅު ާއެންމެ ާގެަނއުމަކީ ާޤ ނޫނު ާެޓކުސްގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާިވއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް އޮންނަ

ާދައްކަ ާޓެކުްސތައް ާފަދަ ާދެންނެވި ާމި ާކަންަތއްތަުކަގއި ާކަހަްަލަ ާބައެއް ާއެބަފެނޭ ާމީހުންގެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތިބޭ  2135ން

ާހިފަހައްޓައިގެްނާ ާހިފައިގެން ާކަރުެގ ާބަލަނީ ާއަބަދުވެސް ާވެއްިޖއްޔ  ާސަރުކ ެރއް ާހުންނަގޮތް. ާެއއްޗިހި ބޮޑ ހޭކުމ އި

ާކުރަންާ ާޢަމަލު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާވަނީ ާބޭނުން ނޑު ާއަޅުގަ ާޭވތޯ. ާގޮެތއް ާގެންދެވޭނެ ކުރިޔަށް

ހެްއގެާޫމނަކަށްާކަނދުރ ައކަށްާނުބަލަިއާރައްޔިތުންނަށްާެނގެންހުރިާހުރިހ ާއެްއޗެްއާހަމަާޤ ނޫނުެގާފަށ އިރުަގއިާވަކިާމީ

ދަށުންާޤ ނޫނީާހަމަތަކުގެާތެެރއިންާނެގެމުންާގެންދ ނެާގޮަތަކށްާޓެކުްސގެާސިސްޓަމުާހަމަަޖއްސަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާ ާރަްއޓެއްަސކު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދ ދިފަހުން ާެއކަން. ާގެންގޮއްަސާއިނގޭ ާޖަލަށް ާވަނީ ާކަމަށް ާމައްސަލަެއއްަގއި  2140ސިޔ ސީ

ާޖަލުގައިާ ާސީދ  ާމީ ނޑު ާޖަލަކުންނެއް.ާައޅުގަ ާނުލިބެއޭ ާެވސް ާއެއް ާކޮފީ ާބުނެފި ާަކއިރީަގއި ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއޭނަ އައިސް

ާ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާދުވަހަކު ާމީހެއް. ާޑިމ ންޑ4ާުހުރި ާމިއަދުގެ ާއެކަމަކު ާވެސް ާއިރު ާހުރި ާޖަލުގަިއ ހުރިވަރުާާއަހަރު

ާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަށެއް ާކަުމދ  ާބ އްަވއިގެން ާޖޯލީގައި ާބޮޑެތި ާގޮޅި ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާސިޔ ސީ މިއަދުގެ

ާތަރައްޤީާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެްސ ާޖަލުތައް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނެގިއްޖިްއޔ  ާަދއުަލތަށް ާއެއް ާޓެކުސް ރަނގަޅު

ާފެންވަާ ާވަރަށް ާހަމަ ާވެްސާކުރެވޭނޭ ާއަބަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮެތއްގަ. ާރަނގަުޅ ާފެންވަރު ާަވރަށް ާހަމަ ާގޮެތއްގަ. ާރަގަޅު  2145ރު

ާެއްއ.ާ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާައޅުަގނޑު ނޑ ލީމައޭ. ާފު ާއަޅ  ާމަތީގައި ާދައި ާއަންނ ނީ ާކުލަ ާފަތަށް ާހީނ  ާވ ހަކަެއއް ބުނ 

ާތެދުވަ ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާިސޔ ސީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާމިއަދުާއަޅުަގނޑު ާދެން ާޖަލަށްލީމަ، ާކެރުނީ ން

ާވެްސާ ާނަގަިއގެން ާލ ރި ާޓެކުސްގެ ާމި ާބުނަނީ ާމި ާީމހުން ާއިދިކޮޅު ާބަެއއް ާސިޔ ސީ ާދިމ ލަށް އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާމިއަުދާ ާވަނީ ާމި ާމިއަުދާއަނެއްކ  ާހެއްޔޭ.ާއެހެންވީމަ ާހުއްޓ  ާކަމެއްާނުކޮށް ާޖަލަށްލީ ާރީކޯާމޫސަާެވސް ޖަލަށްލައިފިއްޔ 

ާމީ ާލ  ާޮއއްވ ާޖަލަށް ާއަންހެނުންާކައިީރގައި ާގޭަގއި ާރީްއޗަށް ާކަމެއްާނެތި ާެއއްެވސް ާކަމަކ ާނުލައި.ާހަމަ ާވަނީ ާމި  2150ހުން

ާސިޔ ސީާ ާލ  ާޖަލަށް ާސަުރކ ރަށް ާދިވެހި ާޮގވ ލަން ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާމީަގއި ާއެކަމަކު ާވަނީ. ާމި ާކަމަށް ޖަލަށްލީ

ާ ާޖެހޭނެ. ާލިބެން ާޖެހޭނޭ. ާލިބެން ާކޮފީ ާބޮާއަދިމީހުންނަށް ާއެީއާއެކަްނާގޮޅި ާނުވ ނެ. ާބ ްއވަިއގެން ާވެސް ާޖޯލީގައި ޑެތި

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާފައިސ ތަކެއް ާ ާމިފަދަ ާނަގަިއގެން ާޓެުކސް ާދައުލަތަށް ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާގޮތެއް ކޮށްގެްނވ ނެ

ާއެ ާހަމަޖައްސަން ާގޮތްތަކެްއ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޚ އްަޞގޮެތއްަގއި ާކަންތައްަތކުަގއި ާޖަލުެގ ބަޖެހެއޭ.ާއެްއކޮށްގެން

ާމިއަދުންާ ާހަމަ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑަށް ާކަން ާހިަގއިދ ނެ ާއަސަރުަތކެއް ާކަހަލަ ާއެހެން ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމީަގއި  2155އެހެންނޫނިއްޔ 
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ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއިންޒ މެްއ ާެނގުމުެގ ާެޓކުސް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއ ދެ، ާމީ. ާކަންތައްތަްއ ާުހރި ާއިނގެން ާވެސް މިއަދަށް

ާކު ާައޅުަގނޑު ާިމާކޮށްގެންދ އިުރގަިއ ާބުނިހެން ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާޓޫިރޒަމުގެ ާހަމަ ާވެސް ާދުވަހު ރީ

ރ އްޖޭަގއިާޓެުކސްާނަގ ކަށްާޭނގޭނެާމިާރ އްޖެާއަށްާލިބޭާަފިއސ ގެާތެެރއިންާައޅުަގނޑުމެްނާރިސޯޓުތަކަށްާަދއްކަންޖެހޭާ

ާސޫުލ،ާނިމުނީތޯ.ފައިސ ާސްިއޒްާބޭންކަށްާދަްއކަމުންާގެންދ ާކަމަށްާވަނީާިވއްޔ .ާއެާއު

ާ2160 

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާކުރެވިފަިއ1:30ާާޢިއްޒަތްތެރި ާތ ވަލު ާކުރުމަށް ާމަސަްއކަްތ ާވޯުޓގެ ާވޯޓަށް ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވީމ 

ާގެންދަ ާކުރިއަށް ާޮގތަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާބެހޭާއޮންނަނީ. ާބިލ  ާމި ާނިންމުމަށްފަހު ާމަސަްއކަތް ާވޯުޓގެ ާއަދި ާކަމަްށ.  2165ން

ގޮތުންާބަހުސްާކުރުމުގެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާބަހުސްާކުރުމުގައިާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާދަ ާވޯަޓށް ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ާވެސް ާވ ހަކަ ާއަުރވ ނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިންާމެންބަރަށް ންނަވ ލުމުގެ

ާައރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ާކޮޅުތައް ާކ ޑު ާމެންބަރުން )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާދިޔައީ. ާެއ ާހޭދަެވގެން ާވަގުތުޮކޅެއް ާޖެހިގެން ާކުރަން ާރީސްޓ ޓު ާއަލުން ާސިސްޓަމު މަޖިލީހުގެ

ާއަ ނުޑާމެންބަރުންގެ ާއަުޅގަ ާދެއްވުމަށް. ާޗެކުޮކށްލަ ާއެއްފަހަރު ާއަދިެވސް ާކ ޑުޮކޅުތަްއ ާއެދެން ާއަޅުަގނުޑ ާވެސް  2170ރިހުން

ނޑައެޅުުމގެާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަ

 ދެްއވުމަށް.ާާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2175 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

35ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 35ާ2180ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 01ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަުރންގެ ާަބއިވެިރވި ާފ ސްވުމ70ާަވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  36ާށް ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ70ާް. .2185 

ާގޮުތގެާމަތިންާމިާބިލުގެާމަްއސަލަިއގައިާިރޔ ސަތުންާމިާޖެހެނީާވޯެޓްއާ ާވ  ާގަވ އިދުަގއި ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާމަޖިލީހުގެ

ާމަ ާއެކު ާބަލައިގަތުމ  ާބިލު ާމަޖިލީހަށް ާކަމަށް. ާފެންނަ ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާދެނީ ާވޯޓު ާރިޔ ސަތުން ޖިލީހުގެާދޭން.

ގަވ އިދުަގއިާމިާވަނީާބިލުާފޮނުވ ނެާކޮމިޓީގެާކަންަތއްާނިންމުމަށް.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގިއާވަނީާއެާބިލެއްާމަޖިލީހުެގާ

ދ އިމީާކޮމިޓީއަްށާފޮނުވުމުަގއިާސިޔ ސީާޕ ޓީަތކ ާެއކުާމަްޝަވރ ާކުރުމަށް.ާމިާމަޝްވަރ ަގިއާމިާާދެާޕ ީޓގެާދެމެދުަގއިާ

ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާގޮތެްއާާވަނީ، ާކަމުަގއި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާތަފ ތުވެަފއި. ާޚިޔ ލު ާވަީނ ާދެމެދުގަިއ ާއ ިއ  2190ޑީ.އ ރު.ޕީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅަން.ާވިލުފުށީ ާމަޖިލީހަށް ާެއަކން ނުޑާދެކޭނީ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާމަޖިލީހަށް ނިންމަވައިދެްއވޭނީ

ާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާޟްާރަޝީދުވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ 

 2195ާމެންބަރުންގެާކޮމިޓީައކަށްާމިާބިލުާފޮނުވަން.13ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާހުށަހަޅަން ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް، ާބ11ާިޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކޮމިޓީައކަށް ާަވގުތީ ާއަދިާމެންަބރުންގެ ާފޮނުވުމަށް. ލު

ާމިކަްނާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާދެވޭނެ ާދިމ ލަށް ާއ  ާކޮމިޓީ ާއޮްތ ާވެސް ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާމިހ ރު ާގޮތުން އުސޫލެްއގެ

 2200ާހަމަޖެއްސިގެންާދިއުމަށްާވެްސާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ 

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.هللاާަގނޑުާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުއަޅު

ާ

 2205ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރު ާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ާފުރުޞަތު ާއަްޙމަދު ާއިލްހ މު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ގެމަނަފުށީ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު
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ާނިމުނުއިރުގަިއާ ާިއޞްލ ޙުކޮށް ާގަވ އިދު ާގުޅިގެން ާކަްނކަމ  ާކަހަލަ ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް.  2210ޝުކުރިއްޔ ،

ރުޒގެާ ދަށުަގއިާބަަލހައްޓަމުންގެންދ ާކަންތައްތަކ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާަގވ އިުދގައިާއެބަާއޮތްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހޯމްާއެފެއަ

ނޑުާހުށަހަޅަންާއެާކޮމިޓީއަށްާގެންދިއުމަށް.ާ ގުޅޭާގޮތުންާއޮންނަާކޮމިޓީާެއއްާެއއީާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮމިޓީ.ާއަުޅގަ

ާހުާ ާކޮމިޓީތައް ާއެްއ، ާކޮމިީޓ ާފޮނުވޭނެ ާބިލުތައް ާހަމަ ާހަދ ފައި ާގަވ އިދު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަުތގައި އްޓ ާއެއީ

ާހުށަހަޅަނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުފެންނ ތީވެ ާނަގަން ާކޮމިޓީތައް ާއިތުުރ ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާއިުތރު ާއަެނއްކ  އަޅުަގނޑުމެން

 2215ާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮމިޓީއަށްާގެންދިއުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ާގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ 

ާ

 2220ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު

ނޑުާތ އީުދކުރަ ާން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާފުރުޞަތުާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަބޫބަކުރަށް ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާ ާވަނީ ާލިބިފައި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާފޮނުވުމަށް،11ާާގޮތަކަށް.ާއެީއ،3ާާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާމިހ ރު ާކޮމިީޓއަކަށް  2225މެންބަުރންގެ

ންބަރުންގެާކޮމިީޓއަކަށްާފޮނުވުމަށްާއަދިާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮމިޓީއަށްާމިާމައްސަލަާފޮނުވުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމ13ާެ

ާ 3ާާއެ ާެދވޭނީ. ާކުރިއަށް ާގޮތަކަށް ާެއ ާނިންމަވައިދެއްވީމަ ާމަިޖލީހުން ާގޮެތއް ހުށަހެޅިާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ގޮތުންކުެރ

ާ ާހުށަހެޅުންތަކަށް ާވ  ާލިބިފައި ާޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދު ާދަންނަވ ލ ނަން. ާތަރުތީބުން ާލިބުނު ާތ އީދު ާހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެޗްކކޮށްލެއްވުމަށް ާކ ުޑކޮޅުަތއް ާއެއްފަހަރު ާއަިދވެސް ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް މެންބަރުން

ނޑުާވޯޓަްށާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއަދި  2230މިާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަނީކީާނޫން.ާާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއެްނމެާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާމ ފަންނުާ ާވަނީ ާލިބިފައި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާދަންނަވ ލަނީ. ާމި ާހުށަހެޅުންތައް ާހުރި ާއައިސް ތަރުތީބުން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއަޙްމަދުާهللاާހުޅަނގު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުރެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ޢަބްދުއްރަޙީމް

މެްނބަރުންގެާމަްއޗަށްާެއކުލެވޭާަވގުތީާކޮމިީޓއަކަށްާފޮުނވުމަށް.11ާާސ ާތ އީދުކުރެްއިވ،ާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރެްއވުމަށްާމޫ

ާހުށަހަޅުއްވ ،ާހިތަދޫާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭރު ާތ އީުދާލިބުނީ ާހުށަހެޅި ާއަށް ާވަނަ ދެ

ާެމން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޖިލީހުގެާމެދު ާކުރެްއވުމަށް ާދިރ ސ  ާބިލު ާމި ާކުރެްއވި، ާތ އީދު ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު  2235ބަރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާވިލިފުށި ާލިބުނީ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާއަށް ާވަނަ ާތިން ާފޮނުުވމަށް. ާއަްށ ާކޮމިޓީ ސަލ މަތީ
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ންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާތ އީދުާކުރެއްވި،ާރިްިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެ

ާ ާކުރެއްވުމަްށ ާދިރ ސ  ާބިލު ާއެހެންވީމ ،ާމ13ާާިމި ާފޮނުވުމަށް. ާައކަްށ ާކޮމިޓީ ާވަގުތީ ާއެކުެލވޭ ާމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ާދި ާބިލު ާމި ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެންމެފުރަތަމަ ާދަންނަވ ލ ނީ. ާވޯޓަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ރ ސާ ތަރުތީބުން

 2240މެންބަރުންެގާމައްޗަށްާެއކުލެވޭާަވގުތީާކޮިމޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށް،ާމ ފަންުނާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރ11ާާުކުރެްއވުމަށްާ

ާވ ާهللاާޢަބްދު ާކުރަްއވ ފައި ާތ އީދު ާއަޙްމަދުާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާކުރެންދޫ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ހުށަހެޅުމަށް.ާޢިއްޒަތް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2245 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 73ާ2250ާރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒި

37ާާވޯޓުާދެްއވީ:

34ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

ާ2255 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 71ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  36ާ.ާފ ސްވުމަށް ާޖުމްލަ ާބ71ި. ާއެހެންކަމުން،ާމި ލުާ.

މެންބަރުންގެާމައްޗަށްާއެުކލެވޭާވަގުތީާކޮމިީޓއަކަށްާފޮނުުވމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްަވިއފި.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދަގއ11ާާި

ާ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާގަވ އިުދެގ11ާާވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންނ ނީ ާދެން ާހުށަހެޅުމުން ާއެއް ާކޮމިޓީ ާއެކުެލވޭ ާމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

116ާާ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާައޅުަގނޑުމެްނާވަނަ ާދައްކައި ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާކުރީދުވަހު ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ   2260ަގއި

ާމެންބަރުންާ ާއަިމއްލަ ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާަމޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީތަކުގައި ާނަގ  ާގޮތުން ާމި ާވ ނީ ާކޮށްފައި ޢަމަލު

ާމައްސަލަިއަގއި ާެއ ާގަބޫުލކޮށްގެން ާކަމަށް ާވ ނެ ާއިސްކަންދޭން ާނިންމ ފައި.ާާހިމެނުމަށް ާގޮތެްއ ާވ ނީ ައޅުަގނޑުެމން

ނުޑާ ނޑުާދެކެން.ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،ާކޮމިީޓއެއްާހުށަހެޅުއްވުުމގައިާއެާވިސްނުންފުޅުާެގންގުޅުްއވަންާޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއަށް.ާهللاާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު
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ާ2265 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް.11ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅ ލަން ާއެއް ާކޮމިީޓ ާއެކުެލވޭ ާމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާހުށަހަޅަނީ، ނޑު ާައޅުގަ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާތުލުސްދޫާާމިގޮތުން ާވަޙީދު، ޢަލީ

ާއިންާ ާޕީ.އޭ ާސަލީމް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާއ ދަމް، ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާ ާހެްނވޭރު ާމެދު ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ނުޑ،ާޢަބްދުއްރަޙީމް. ާއަުޅގަ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ  2270ފޮނަދޫ

ާޢަބް ާޢިއްޒަތްތެިރާޙ މިދު ާދ އިރ ެގ ާމަިހބަދޫ ާސަމީރު، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ ދުލްޣަފޫރު،

ާޕ ޓީްނާ ާޤައުމީ ާއިބްރ ހީމް. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާއިން ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާމުޙައްމަދު. ާރުޤިއްޔ  މެންބަރު

ާޢ  ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާމަރަދޫ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ދިލް.ާމިނިވަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާއޭދަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ2275 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ނޑުމެންާހޮވިގެންާވ ނެާަކމަށްާގަބޫލުާނުކުރ ާބިލަކަށްާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވިާލިސްޓުާ ގަިއ،ާއަދިާމިާބިލަކީާވެސްާއަޅުގަ

ާިމާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެކަމަކު ާދަންނަަވން. ާުޝކުރު ާހުަށހެޅުއްވީތީ ާނަންތައް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ވ ތީެވ،

ާކޮމިޓީގައިާަބިއވެރިާނުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.

ާ2280 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާ ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާއެްެހެންވީމ  3ާާއ ދެ، ާއެހެން ާބަދަުލގައި ާދ އިރ ގ3ާާެބޭފުޅުންގެ ާމ ވަށު ާހުށަހަޅ ލ ނަން. ނަމެއް

ާއިލްހ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަބޫބަކުރު.ާގެަމނަފުށި ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާއަޙްމަދު،ާޢިއްޒަތްތެރި މު

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ2285 

 ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާގަބޫލު ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއކަން ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތަނ ޒުލުވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ލީ ާފުރުޞަތަކަށް ފުުޅާއަޅުަގނޑު

ާކުރަްއވައިފިާކަމަށްާައޅުަގނުޑާގަބޫލުކުރަނީާރިޔ ސަތުން.ާެއާނަންތައްާބަދަލުާގެނައުމ ާުގޅިގެން.ާ

ާ

 2290ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 86 

ާ ާޕ ީޓގ116ާާެޝުކުރިއްޔ . ާިސޔ ސީ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާތިބެންވ ނެ ާޕ ީޓތަކުން ާސިޔ ސީ ާވަނީ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާމަޖިލީހުގަާ ާކަމަށްާޕ ލިމެންޓުގައި، ާަވޑަިއގަންނަވ  ާތަނ ިޒލުވެ ާކޮމިޓީން ާއެ ާގޮތަށް ާެއ ާލީޑަރު ާކުރައްވ  ާތަމްސީލު އި

ާގޮތަށްާ ާމި ާކަމުގައި ާމި ާބަލައިގަންަނނީ. ާކަމަށް ާނިންމެވީ ާގޮތަށް ާއެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ވިދ ޅުވީމަ

ާއަ ާދެްއވުަމށް ާވިދ ުޅވެ ާެއްއޗެއް ާދޭތެރޭަގއި ާކުރެވިދ ނެކަމ  ާޢިްއޒަތްތެރިާޢަމަލު ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ނުޑ ުޅގަ

 2295ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ހެޅުްއވިާސަބަބ ާހުރެާެއއްާނޫން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވެސްާބޭނުްނވީާތަނ ޒުލުާވުމަށްާކޮމިޓީން.ާއެއީާއެާބޭފުޅުންާއެާހުށަ

އަޅުަގނޑުާއެހެންާބައެއްާކޮމިޓީތަކުަގއިާއުޅޭތީާމިާކޮމިީޓގަިއާއަޅުަގނޑަށްާއިތުރުާކޮމިޓީެއއްަގއިާުއޅެންާމިާވަގުތުާަދިތާ

 2300ާވީމަ.ާނަންާހުށަހެޅުއްވީތީާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަހީމްާޢަބްދުފޮ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާކުެރންދޫ ާހުށަހަޅަނީ، ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުގަިއ ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާދެން ާއ ދެ، ޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ .ާ

ާ2305 

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ނޑުާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާހުށަ ާހެޅުއްވިާލިސްޓަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއަިދާ ާނުކުރަްއވ . ާިއޝ ރ ތެއް ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއްއވެްސ ާހުށަހަޅުްއވ ކަށް ާލިސްެޓއް ާއިތުރު  2310ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާގަވ އިުދގެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފ116ާަމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ ގެ ާއެބަާވަނަ ާބޭފުޅަކު ާތިން ާއެދިވަޑަިއގެންފައި ާފުރުޞަތަށް ހު(

ާތިއްބެވިާކަމަށް.ާުފވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

 2315ާރުާދޫކޮށްލައިފިން.ާއަޅުަގނުޑގެާފުރުޞަތުާމިހ 

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ
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ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދޫކޮށްަލއިފިން.ާ

ާ

 2320ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާهللاާމ ފަންނު ާދޫކޮށްލީ. ާފުރުޞަތު އެހެންކަމުންާވެސް

ާއެކުާ ާނެތުމ  ާވިދ ޅުވެަފއި ާބޭނުންފުޅުެވގެން ާހުށަހަޅުއްވަން ާކޮމިޓީއެއް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއެްއވެސް އިތުރު

ަވނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާވަނީާހުރިހ ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ އިާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ 116ާާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާއިސް ާހިމެނުމަށް ާމިާމެންބަރުން ާވަނީ ާޕ ޓީއަކުން ާއެއް ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާކަމަށް. ާދޭންޖެހޭނެ ަކން

ާައޅުަގނޑުާ ާވިދ ުޅވެަފއި.ާއެހެންކަމުން ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާކަމަށް ާނުވ  ާބޭނުންފުޅު  2325ކޮމިޓީގަިއާހިމެނިވަަޑއިގަންަނަވން

ާތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމިާމައްސަލަާނިންމުމުގެާކުރިންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާކޮމިޓީތަކަްށާ ާއެ ާއެކުލަވ ލ  ާކޮމިޓީތަކެްއ ާދ އިމީ ާދެންނެވީ. ާވެސް ާކުީރަގއި ާއަޅުަގނޑު ާެއްއ ާވ ހަކަ ާއޮތް ގަވ އިދުަގއި

ާއޮތްިއރުގައިާ ާދީފައި ާމެންޑޭޓުތަކެއް ާވިދ ޅުނުެވާ، ާެއއްެޗއް ާެއއްވެްސ ާމަނިކުފ ނު ާމ އްދ އަށް ާެއ ާަގވ އިުދގެ  2330އެ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާދޭންޖެހޭނޭ ާއިްސކަން ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާދެްނ ާޮއވޭ. ާއެބަ ާކަމަށް ާެނގިދ ެނ ވަަޑއިގަންަނވ ތީވެ

ާަތނުގައި ާމި ާދުވަހެްއަގއި ާއެްއ ާކުރިންެވސް ާއޮްއވ ، ާދޭންޖެހޭނެއޭ ާއިސްކަން ާމެންބަރުންެގާާމެންބަރުންނަށް އަމިއްލަ

ާދިނުމުގައިާގެންުގޅޭާއުސޫލެްއާ ތެރެއިންާއެންމެާމެންބަރަކުާލައިގެންާވެސްާކޮމިީޓއެއްާނަަގއިފި.ާއެހެންވީމ ،ާއިސްކަން

ާއެކަހަލަާރޫލިންގާ ާއެދެން.ާބަެއްއާފަހަރު ާދެްއވުން ާމަނިކުފ ނުާކޮންމެވެސްާރޫލިންގެއއް ާއޮތީމަ ާއަރ ަފއި ާޮއޅުން ވެސް

ާވެްސާއަޅުަގނޑުމެ ާވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާއަދި. ާނެތިން ާއެއަްށާކަމޭހިތ ކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާބަލައިލ ނަން.  2335ން

ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތުްނާ ާބެހޭ ާކަމ  ާއެ ާޖެހޭނެ. ާކަމޭހިއްތަވަްނ ާނިންމުންތަކަށް ާނިންމ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާތަޅުމުގަިއ މަޖިލީހުގެ

ާބަހުސްާއަޅު ާވަނީ، ާބުނެފައި ާގަވ އިދުަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާނުކުރަން. ާގަސްދެއް ާދ ކަށް ާބަހުސަކަށް ާއިތުަރކަށް  2340ަގނޑު

ާމަޝްވަރ ާ ާހޯދަން.ާއެ ާަމޝްވަރ  ާޕ ޓީތަުކގެ ާިސޔ ސީ ާގެންިދއުމުގައި ާބިލު ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާމަޖިލީހުގެ ނިމުމަށްފަހު

ާޚި ާމިވަނީ ާމަްއސަލައިަގއި ާބިލުގެ ާމި ާމައްސަަލާހޯދުމުގައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާތަފ ތުވެފައި. ޔ ުލ

ާމަޖިލީހުގެާ ާގެނައީ.ާގެަނއީމަ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާކުރި ާޢަމަލު ާެވސް ާބިުލގައި ާކުރީގެ ނިންމައިދެއްވުމަށް

ާކުރިއަށް ާމައްސަލަ ާމި ާގޮތަށް ާމި ާފ ސްކޮށްދެއްީވމަ ާމިގޮތަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންކަމުންާާތަޅުމުން ދަނީ.
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ާނެތް.ާ ާކުރިމައްަޗކު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއް ާކޮމިޓީ ާއިތުރު ާލިބިފައި. ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާއެއް ާކޮމިޓީ ާވަނީ ާމި  2345މިހ ރު

ާއައިޓަމުާމިާިހސ ބުންާނިންމ ފައިާކުރިއަްށާ ނޑުމެންާމިާއެޖެންޑ  ާކޮމިޓީާފ ސްވީ.ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،ާމިާހިސ ބުންާމި

ާމި ާމީސްމީހުންގެ ާދ އިރ ގެާދ ނީ، ާހުޅުހެންވޭރު ާމައްސަލައެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާކަންކަމަށް.. ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ނިވަންކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާ

ާ

 2350ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާބޮޑު ާތަންޮކޅެއް ާކުޑަކުޑަ ާީހަވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ.ާރައީސް، ާވަަޑއިގަންަނވަނީ ާތި ާކަންނޭނގެ ކޮށް

ާވެްސާ ާކުރ ތޯ ާއިޢުތިރ ޟު ާމީހަކު ާނިންމަންޖެހޭނީ. ާވޯޓުން ާކަމެއް ާނިންމަންޖެހޭ ާޯވޓަކުން ާއިނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސިފަތަްއާ ާޚުދުމުޚުތ ރު ާމަނިކުފ ނު ާމީހުންނަށް ާގިނަ ާވަަރށް ާދިަޔއީމަ ާހިސ ބަށް ާތި ާކަންނޭނގެ. ާޖެހޭނެ  2355ބަލައިލަން

ާގިނަާ ާމ  ާއަހ ލުމަކަށް ާޯވޓަށް ާހަމަ ާއޮވޭ ާއެބަ ާގަވ އިދުަގއި ާނުގެންދަވ ، ާގޮތަށް ާއެ ާއެކަން ާފަށ ފ ނެ. ފެންނަން

ާއިންނަވަނީ.ާ ާތި ާބޭނުންފުޅުވެގެން ާކޮށްލަން ާމިކަން ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާޖަހ ފައި. ާއޮތީ ާރަނަގބީލު ާނުނަގ ނެ. ވަގުތުަތކެއް

ވެސްާއެނގޭ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީައކަށްާޯވޓަށްާއަހ ލުމަކީާހަމަާއެންމެާތިބޭފުޅ ާވޯޓުާދިންކަންާވެސްާއެންމެންނަށްާ

ާރަނގަޅުާކަމެއްާކަންނޭނގެ.ާެއާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.

ާާ2360 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުަގނުޑާ ާދަންނަވ ލަން ާޯވޓަކަްށ ާމައްސަލައިަގއި ާމި ާއެކު ާކުރަްއވ ތީއ  ާއިޢުތިރ ޟު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދުކުރަނީ.ާމިހ ރުާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާލިސްޓުާަމޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާެއދެން.ާގަސް

ާ2365 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ނަޑެއޅުމުގެާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވ ަފއިާވަނީާ މެންބަރުންެގ11ާާވެރިކަންކުރ ާރަށްރަށްާކަ

ާވަގު ާމިހ ރު ާފޮނުއްުވމަށް. ާކޮމިޓީައކަށް ާބޭފުޅުންެގ11ާާތީ ާހިެމނިވަަޑއިގަންަނވ  ާކޮމިީޓގައި ާަވގުތީ  2370މެންބަރުންގެ

ާޢަބްދުއް ާޢަބްދުއްރަހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާނަންފުޅުތައް. ާދ އިރ ެގާهللا ާތޮއްޑޫ ހުށަހަޅުއްވ ،
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ާކުރަާ ާތ އީދު ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާބޭފުޅުންނަކީ،ާޢިއްޒަތްތެްެރި ާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ  ާލިސްޓުގައި ތޮއްޑޫާާ-1އްވ ަފއިވ 

ފުނަދޫާާ-3ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާާ-2ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ-5هللا.ާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ-4ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް.ާ

 2375ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާާ-6މ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާ

ާއަޙްމަދު.ާ ާމަނިކު.ާާ-7އިލްހ މު ާޙުސައިން ާނިހ ނު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ މިގިލިާާ-8ވިލިމ ފަންނު

ާއިބްރ ހީމް.ާ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢ ދިލް.ާާ-9ދ އިރ ގެ ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-10މަރަދޫ

ާ ާމޫސ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ެގ ާއަޙްމަދުާާ-11ކުރެންދޫ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އޭދަފުށީ

ާސަލީމް.

ާާ2380 

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

 

ާ2385 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 2390ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރުާޢަލީާވަޙީދު.ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

38ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 19ާ2395ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

03ާާާާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލުާއ57ާެާ.ާޖުމްލ29ަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ57ާުާވޯޓުަގއިާބަިއވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު

ާ ާއިްއަވވ ފަިއވ  ނުޑ11ާާއަމީންޢ އްމު ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރައްަވއިފި.ާދެން ާމަޖިލީހުން ާޮފނުއްވުމަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ  2400މެންބަރުންގެ

ާއެޭޅާ ާހުރަސް ާކަމަށް ާމިނިވަން ާއެީއާމީސްމީހުންގެ ާއަނެްއާމައްސަަލާއަށް. ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާޥޯޓަށް ާމިއަދު ާދަނީ މި

ާމަްއސަލަ.ާާފަދަ ާބަލައިގަތުމުގެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާބެހޭ ާނެރުމ  ާއަމުރު ާކޯޓު ާެނރެންޖެހޭ ާގުޅިގެން ކަންކަމ 

ާފަަދާ ާހުރަސްެއޅޭ ާމިނިވަންކަމަށް ާމީސްމީހުންްެގެ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާބި ާބެހޭ ާނެރުމ  ާއަމުރު ާކޯޓު ާނެރެންޖެހޭ ާގުިޅގެން ާމެންބަރުންނަށްާކަންކަމ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިގަތުމ މެދު ާމަޖިލީހުން ލު

 2405ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ2410 

73ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

42ާާވޯޓުާދެްއވީ:

29ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 2415 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 71ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .36ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،71ާ. .

ާމަޖިލީހުންާ ާބިލު ާއަމުުރާނެރުމުގެ ާކޯޓު ާުގޅިގެންާނެރެންޖެހޭ ާކަންކަމ  ާފަދަ ާހުރަސްއެޅޭ ާމިނިވަންކަމުން މީސްމީހުންްެގެ

ާސިޔ ސީާބަލައިގަތު ާމެދު ާކޮމިޓީއަކ  ާފޮނުވ ެނ ާބިލު ާމި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާަގވ އިުދގައި ާަމޖިލީހުގެ ާފ ސްެވއްޖެ.  2420މަށް

ާފޮނުވުމަށްާ ާކޮމިޓީއަށް ާބެހޭ ާކަންތައްތަކ  ާމުއައްަސސ ތަުކގެ ާމިނިވަން ާބިލު ާމި ާކުރުމަްށފަހު، ާމަޝްވަރ  ޕ ޓީތަކ އި

ާދަން ާވ ހަކަ ާވަަޑިއގެންފަިއވ  ާއެއްބަްސވެ ާކަމަށްާޕ ޓީތަކުން ާހިނގައްޖެ ާބިލު ާމި ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ނަވަން.

ާ.ާއަޅުަގނޑުާނިންމަން

ާ

 2425ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.13

ާ
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ާައއިޓަމުާ ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންާމަސަްއަކތްތައް.ާމިާމަސަްއކަތްތަުކގަިއާާއަށް.13ާމިާހިސ ބުން އިތުރު

ާޓޫރިސްުޓާޚިދުމަތްާދޭާތަންތަނުންާވިްއކ ާތަެކއްޗ އިާދޭާޚިދުމަތުެގާއަޅުަގނުޑާކުރިއަްށާގެންދަންާގަސްދު ކޮށްފަިއާއޮތީ

ާފުރުޞަތުާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާނެގުުމގެ ާޓެކްސް އަގުން

ާދައްަކވަމު ާވ ހަކަފުޅު ނޑ ިލއިރު ާމެދުކަ ާވަގުތު ާވޯަޓށް ާައޅުަގނޑުމެން ާދ އިރ ެގާއަރުވ ނީ ާހުޅުހެންވޭރު ާގެްނދެވި  2430ން

ާނައިުބާ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރިން ާފެއްެޓވުމުެގ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމަނިކަށް. ާމޫސ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެއދެން. ާއަޅުަގނޑު ާދެއްވުމަށް ާަވޑަިއެގން ާރިޔ ސަތަްށ ރައީސް

ާތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ޢިއްޒަ

ާ

 2435ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ހުޅު

ާވަނީާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާއ ެދ، ާރައީްސ. ާނައިބު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވޭތު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަަކއިަގއި ާގެްނދިޔަ ާަދއްކަމުން ާތެޭރގައިާއަޅުަގނޑު ާދުވަސްތަކެްއގެ ާގިަނ ވެދިޔަ

ާކަމަށް.ާ ާހަމަވީ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއެމީހ ގެ ާއެދެން ާލިބިއްޖެއްޔ  ާރިޒޯޓެއް ާޓުއަރިްސޓު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާދިޔަ ފ ހަގަކުރެިވގެން

ާސަރުކ ުރގެާ ާއެމީހަކީ ާޮގތަށް. ާއެ ާވެސް ާއޮންނަނީ ާއެަކން ާކަމެއް. ާއައި ާގަޫބލުކުރަމުން ާއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ާދަނީާހި ާކުެރިވގެން ާވެސް ާކަންތައްތައް ާކަހަލަ ާބައެއް ާކުރެވޭ ާއަދި ާމީހެއް. ާވ  ާލިބިފައި ާެވސް ާރައްކ ތެރިކަން  2440މ ޔަތ އި

ާކުރެވިފަިއާ ާކޮންޓްރޯލް ާޓުއަިރޒަމު ާރ އްޖޭގެ ާމި ާބަޔަކަށް ާމަދު ާސަބަބުން، ާެއހެންވުމުގެ ާމަޤްޞަދެއްަގއި. ސިޔ ސީ

ާދެްއކެ ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާވެސް ާޓެކުސް ާގޮތުްނާއޮެވގެން ާމިސ ލެއްގެ ާއެނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ކަން ާގޮސްފައި މުން

ާ ާއެއީ ާކަމެއް ާފ ހަގަކުރެޭވ 150ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަޅ 100ާާުނވަތަ ާރިޒޯޓް ާއެ ާދީފައި ާހުްއދަ ާއެނދަކަށް ކޮޓަީރގެ

ާ ާހުރޭ ާއެބަ ާދ އިުރގައި ާހުޅުވަން ާަކއިރީަގިއާއ150ާަނިމިގެން ާއޯނަރު ާވެްސާއެޅިފައި. ާއެީއާކޮޓަރި ާބުނަނީ ހ ލީމ ،ާމި

ާވެްސާ ާހުއްދަ ާއަނެްއކ  ާއެަތނަށް ާގޮތެްއާނެތިގެން ާކަމެްއާނޫނޭ.ާދެްނާހަދ ނެ ާހުރި ާހިނގ ފައި ާއެނިގގެން  2445ތިމަންނައަށް

ާގޮެތްއާ ާނިގުޅަިއގަނެވޭނެ ާދެން ާއެްެ ާފަހުގައި ާދިނުމަށް ާއޮންނަނީ. ާދީފައި ާވެސް ާހުއްދަ ާއެ ާސަރުކ ރުން ދޭންޖެހިގެން

 ސޫލެްއގެާގޮތުންާބަލ އިރުަގއިާމިާފަދަާރިޒޯޓްތައް....ވެސްާނޯވޭ.ާދެންާއުާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ2450 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ
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ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

 2455ާއީސް،ާކޮމިޓީަތއްާމ ގިަނއިންާއެއްފަހަރ ާބޭްއވީމަާވ ާގޮތްާކަންނޭނގެާމިއީ.ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާއެއްފަހަރ ...ރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއ،ާގަޮލުޅާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފު.

ާ

 2460ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޚުލޫފުރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަގަލޮޅުާދެކުނުާދ އި

ާެނގީ.ާ ާމި ާދެކޭތީ ާކަމަށް ާއެްއ ާަމއްސަލަ ާނިޒ މީ ާިމއީ ާއަުޅަގނޑު ާވެްސ ާޙަޤީަޤތުގައި ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެމް.ޑީ ާހަމަާއެާނެރެނީާއިނގޭތޯ ާތަނުން ާމި ާމެންބަރަކު ާވަޑަިއގަންަނވ  ާއަްށާނިސްބަތްވެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ނަޑއެިޅގެން .ޕީާކަ

 2465ާމެންބަރުންާކޯރަމްާގެއްލުވ ލުުމގެާނިޔަތުަގއި.ާމިހެންާކަންތަްއާނުކުރެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑު..

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާބަލަެއއްާުނގަންނަން.ާއިށީނދެަވޑަިއގެންެނވުންާއެދެން.ާހުޅުާހެްނވޭރުާ ާކަމަށްާއަުޅގަ އ ދެ،ާނިޒ މީާަމއްސަލަާެއއް

 2470ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެވުަމށް.ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާ

ާ ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާބަލ ނަން. ާދެވޭތޯ ާކުރިައށް ާވ ަހކަައއިގެން ާގެންދިޔަ ާަދއްކަމުން ާައޅުަގނޑު ޮކޓަރީެގ150ާާއ ދެ،

ނޑުމެންާރިޒޯޓަކަށްާފަހުންާއެތަންާބަދަލުވެގެންާޮގސް ފައިާވަނީ.ާދެްނާހަމައެއ އެީކަގއިާޓެކުސްާނެުގމުގެާތެރޭގައިާއަުޅގަ

 2475ބަލަންާއެބަޖެހޭާމިހ ރުާރ އްޖޭގައިާދޫކޮށްފައިާހުރިާރިޒޯޓުަތކ އިާއެާރިޒޯޓްަތއްާހިމެނޭާފަޅުތަކުަގއިާހުރިާފަޅުާރަށްތައްާ

ާފަރ ތްތަކުްނާކޮޓަރިތަްއާއަާ ާބަެއއް ާވަނީ ާވެްސާމިހ ރު ާތަންތަން ާެއާވެސް.ާމި ާހަމަޖައްސ ަފއި. ާގޮތުަގއި ާިރޒޯުޓގެ ޅައި

ާމިއަުދާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބަލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުދވަހަކުްނތޯ ާކޮން ާއިރަކުންތޯ ާކޮްނ ާއޮތީ ާހައްލެއް ކަންކަމަށް

ދަދީފައިާހުރިާޤ ނޫނުާބަލައިފިއްޔ ާނުވަތަާގަވ އިދުތަކުންާދޫކޮށްފަިއވ ާރިޯޒޓުތައްާބަލައިފިއްޔ ާފެންނ ނީާސަރުކ ރުންާހުއް

ާތަންތަން.ާއެކަމަކު،ާނުދީާހުރިާތަންތަނުގައިާވެސްާހަމަާޓުައރިޒަމުގެާމަސަްއކަތްތައްާކުރަުމންާއެބަާގެންދޭ.ާާ

ާ2480 



 93 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ2485 

ާންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެ

ާައޅުަގނުޑާ ާރަށްތަކުން،ާކުރިއަށް ާހިމެނޭ ާފަޅުތަކުަގއި ާއެ ާއަިދ ާރަށްތަކ އި ާފަޅު ާބައެއް ާހުރި ާދެންނެވިގޮތަށް އ ދެ،ާމި

ާކަންކަމު ާމި ާއަިދ ާރަށްތަކ އި ާފަޅު ާހުރި ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާކުރިައްށާގެންދ  ގަިއ

ާޓެކުްސާ ާގަވ އިދުން ާތަންތަނުން ާމި ާއަދި ާކުރެވި ާރަޖިސްޓްރީ ާތަންތަން ާމި ާވިސްނުަމށްފަހުގައި ާބަލ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާހަމަޖައްސަންާެއބަޖެހޭ.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުގަިއާުކޑަކޮށްާބަލައިލަންޖެހޭާއެހެްނާ  2490ނެގޭނެާއުސޫލުަތކެއްާވެްސާައޅުގަ

ާވަނަާމ އްދ ަގއިާެއކި...2ާާއީާމ އްދ ާއެއްާއެބައުޭޅ.ާއެާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 2495ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުާނައިބުާރައީސްާއ އިާހަވ ުލކޮްށފައިާދިޔައީާމިއަދުާޖުޑީޝަލްާ ކޯރަމްާމިހ ރުާހަމަވެއްޖެ.ާއަުޅގަ

ާބޭރަށް ާއެހެންނަމަެވސް، ާއޮތީމަ. ާއެއް ާޖަލްސ  ާކޮމިޝަންގެ ާކޯރަމުާާސަރވިސް ާޖަލްސ ގެ ާއެ ާބެލިއިރު ާޚަބަރު ނުކުމެ

ވެސްާހަމަނުެވގެންާއެާޖަލްސ ާމިއަދުާކެންސަލްެވއްޖެ.ާއެެހންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާއަނެއްކ ާމިާކޮޅަށްާމިއައީ.ާިނޒ މ ާބެހޭާ

ާމައްސަލަާއެްއ،ާގަޮލޅުާދެކުުނާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފު.ާ

ާ2500 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޚުލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަގަ

ާ ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާތަނުނ62500ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމި ރުފިޔ 

ާއަޅު ާގެއްލުމަކީ ާއިރުއިރުކޮޅ  ާކޯަރމް ާމިގޮތަށް ާތިބެ ާނަންަގވަިއގެން ާގޮތުަގއި ާހަމަާމުސ ރައިގެ ާދަންނަވ ނީ ަގނޑު

ާކުރިމަތީަގއިާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެބަ ާކުރަނީ. ާމި ާމިކަން ާރ ވަިއގެްނ ާމެންބަރުން ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާަކނަޑއެޅިގެްނ  2505ހިތ މައެކޭ.

ާނަސޭޙަތްތެިރވަންާ ނޑު ާައޅުގަ ާުނކުރެްއވުމަށް ާކަންތައް ާމިހެން ާނުކުތުމަށް. ާމެންބަރުން ާޮގވ  ާއެބަ ާބޭފުޅުން ކ ނަލްމެން

ާއިނގޭތޯ.ާ
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ާ

ާ

 2510ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޖަލްސ ާ ާގެއްލިގެން ާކޯރަމް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ނިންމަންޖެހިއްޖެނަމަާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައިާބުނ ާގޮުތގެާމަިތންާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާިތއްބެިވާމެންބަރުންގެާނަންފުޅުތައްާ

ާއެނގެމުންދ ނެ.ާާމަޖިލީހުގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެނގެންވ  ާއެކަްނ ާއެހެންީވމ ، ާއޮންނ ނެ. ާިލޔެފައި ޔައުމިްއޔ ގައި

ނޑުމެންނަށްާމިާލިބޭާމަދުާވަގުތުކޮުޅަގއިާވެްސާހެޔޮގޮތުަގއިާބޭނުންާހިފޭތޯ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާުކރަންވީާއަުޅގަ

ާ ާބެހޭ ާއަރުވަނީ،ާނިޒ މ  ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާމެންބަރުާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއެްއ،ާނޮޅިވަރަމް  2515މައްސަލަ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 2520ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާސ  ާއެއްޗެއް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާބުނެވުނީމ  ާެއއް ާވ ހަކަ ާމުޚ ޠަބުކޮށް ާއަުޅަގނޑ  ާރައީސް، ފުކޮށްލަންާޢިއްޒަތްތެރި

ާބައްދަލުވުމެްއާ ާކުޑަ ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާެއއް ާނިޔަތެްއގަ ާއެްއވެސް ާނަގ ލުމުގެ ާކޯރަމު ބޭނުންވޭ.

ެވެގންާއަޅުަގނޑުމެންާނުކުތީ.ާެއކަމަކު،ާވޯޓަށްފަހުގައިާހަމަާޑީ.އ ރު.ޕީގެާވެސްާހަމަާވަރަްށާާއަޅުަގނޑުމެންާބ ްއވ ލަން

ާމެން ާއަދަދެްއގެ ާެއާގިނަ ާދެްއވުމަށްޓަަކއި ާވޯޓު ާހަމަެއކަނި ާގެއްލުނީ. ާކޯރަމް ާސަބަބުްނ ާނުކުމެވަަޑއިގަތުުމގެ ބަރުން

ާހުށަހެޅެނީ.ާ ާބިެލއް ާަސރުކ ރުގެ ާނެތް. ާނިޔަތެއް ާަނގ ލުމުގެ ާކޯރަމް ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަަޑއިގަންަނވަނީ.  2525ބޭފުޅުން

ާދައްކަ ާވ ހަކަފުޅު ާރަީއސް ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާނެތްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނިޔަތެއް ާއެްއވެސް ާއެހެންވީމ ،ާއެކަަހލަ ވަނީ.

ާވ ހަކަާހަމަާރެކޯޑަށްޓަަކއިާދަންނަވ ލީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާ

 2530ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްާކުިރއަްށާ އ ދެްެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެއްާނޫން.ާިނޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެްއާނޫން.ާއަުޅގަ

ާދ އިރ ެގާގެންދެވޭ ާތޮއްޫޑ ާދަންނަވަން. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުކޮްށ ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލަން ތޯ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާ

ާ
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 2535ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ނޑުާތިންފަހަރުާމީހުންާހޯދަންާނުކުންނަންޖެހުނީމަާހަމަާމުސ ރަާއިންނަނީާއެްއވަރަކަށްޯތާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް، އަުޅގަ

ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށް.ާއެއީާެއމް.ޑީ.ޕީާގެާމެންބަރުންާބައްދަލުވުންާބ އްވަންާިމގަީޑގައިާުއޅެނީ.ާ

ާ2540 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާއެއް ާމިާލަ ާމިކޯރަމުާމިހ ރު ާިރޔ ސަތުން ާމައްސަލަިއގައި ާމިކަންާާގެ ާބުނެ ާއެްއެޗއް ވަނީ

ާ ާކުރިއަްށާާއެހެންވީމ ،ާދެންާނިންމ ފައި. ާއައިގެން ާމަރުޙަލ  ާބަހުްސގެ ާވ  ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމެްނބަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަުށ ާއަރުވަނީ ާމި ާުފރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާޖަމ ލުާދ ނީ. ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް  2545ރު

ާއަބޫބަކުރަށް.ާ

ާ

ާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާަވރަޙުމަތު ާރަީއސް،ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،ާފަވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާ`. އަހަރ38ާާުތުރުވެރިކަމަކީ

ާޤަރ ރުވެަފއިވ  ާރ އްޖޭގައި ާާވަންދެން ާސިނ ޢަތެއް.ާމިއަދު ާހަރުދަނ  ާއިޤުތިޞ ދުާވަރަށް ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ނޑުމެން  2550އަޅުގަ

ާ ާސިނ ޢަތު ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާއެހެންކަމުން، ާނެތް. ާޝަްއކެއް ާމެދަކު ާމައްޗަށްކަމ  ާފަތުރުވެރިކަުމގެ ާވަނީ 38ާބިނ ވެފައި

ާކު ާމަސައްކަތްތަކެއް ާހަރުދަނ  ާކޮންމެވެސް ާއައީ ާދެމިގެން ާކަމަށްާއަހަރުވަންދެން ާވ ތީ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާއުސޫލުތަެކއް ެރވި

ާޚުޠޫރަތްތެރިކަމ ާ ާއެކަމުގެ ާކުޅޭިއރު ާދ އިރ އަކ  ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުމެން ާގަބޫުލކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާކަމެއްކަން ާަޚއްސ ީސ ާވަރަށް ާއެއީ ާހަމަ ާއ ދެ، ާިވސްނ ލަންޖެހޭނެ. ާއަޅުަގނޑުމެން ދޭތެރެ

ާކަމަކަށްާދަ ާހުރިހ  ާމި ާއ ދެ، ާކުރަންޖެހޭނެ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިހުސ ސްަތއް ާކަމުގެ ާނ ޒުކު ާއެކަމުގެ  2555ންނަންޖެހޭނެ.

ާ ާފަތުރުވެރިކަން ާއައ38ާާިބަލ އިރުަގއި ާހޯދަމުން ާވަނަތައް ާދުނިޔޭގެ ާކުރިއަރަމުން ާތަރައްޤީވަމުން އަހަުރވަންދެން

ާވިސް ާވަރަށް ާވ ނީ ާުކޅެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުާސިނ ޢަތަކ  ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއެުކގައި ާހުނަރުވެރިކަމ  ާވަރަށް ނުންެތރިކަމ 

ާކަމުގެާ ާއެ ާވިޔަސް ާހުރިކަމަށް ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާަތޖުރިބ  ާދ އިރ ގެ ނަޑީކާފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ާނަޒަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާވިސްނ ލަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާމީހެއް ާހުރި ާޤައުމުގެާތަޢުލީމު ާދިވެހި ރަކުން.

ާބޮޑުކަމުްނާ ާމުހިއްމުކަން ާފަތުރުވެރިަކމުގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅު ާހ ލަތު ާއިޤުތިޞ ދީ ާވަރުގަދަވެ ާފޭރ ން  2560އިޖުތިމ ޢީ

ނޑުމެްނގެާރ އްޭޖގެާމަސްވެިރކަމުގެާހ ލަތުާއޮްތާގޮތުންާއެއީާވަރަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއ މުދަނީާލިބުމުގެާ މިއަދުާއަުޅގަ
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ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދޮރުތަ ާތަނބަކީ ާފަލަ ާއެންމެ ާއިޤުތިޞ ދުގެ ާޤައުުމެގ ާދ އިރ އަކަްށވެފައި ާއަންނަ ާހަނިވަމުން އް

ާއިންިތޒ މުތަކ ިއާ ާއޮތް ާދ އިރ ގެ ާމި ާހިނދުަގއި ާވ  ާވެފައި ާކަމަށް ާފަތުރުވެރިކަން ާުއްއމީދަކީ ާހުރިހ ވެސް އިގުތިސ ުދގެ

ާގެންނަންވ ނީ ާބަދަލުަތކެއް ާތަފ ތު ާވަރަްށާާކަންތައްތަކަށް ާބަޔަުކ ާހުރި ާޤ ބިުލކަން ާހުނަރުވެރިކަމ އި ާަފންނީ ވަރަށް

ާދޭާ ާޚިދުމަތް ާއިން ާދ އިރ  ާފަތުރުވެރިކަުމގެ ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެުކގަިއކަްނ  2565ވިސްނުންތެރިކަމ 

ިރސްޓުާޚިދުމަތްާދޭާތަންތަނުންާތަންތަނުންާވިއްކ ާތަކެްއޗ އިާދޭާޚިދުމަތުގެާައގުންާޓެކުްސާނެގުމުގެާބިެލއްާނުވަތަާޓުއަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހުށަހެޅުމަކީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާނެގުުމގެ ާޓެކުސް ާައގުން ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާތަކެްއޗ އި ވިްއކ 

ާހުރިހާ  ާމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ާއަދި ާވެސް ާއިން ާދ އިރ  ާފަތުރުވެރިކަމުެގ ާސަބަބަކީ ާކަމެއް. ާކުރ  ާތ އީދު ވަރަށް

ާ ާކަމެއް.ާދ އިރ އަކުން ާކުރަންޖެހޭނެ ާލ ަބއަށްަޓކައި ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާހިްނގުމަށ އި ާދައުލަތުގެ ާނެގުމަކީ ާޓެކުސް ވެސް

ާވަރަްށާ ާކަމެޭކ. ާނ ުޒކު ާވަރަށް ާމިކަމަކީ ާދަންނަވ ލީ. ާމި ާކުިރން ާސަބަުބ ާކަންބޮޑުވ  ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ  2570އެހެންނަމަވެސް،

ާގެނެ ާބަދަލުތަކެއް ާމިކަމަށް ާވ ީތވެ ާކަމަކަށް ާވަރަށްާޚައްސ ސީ ާކުރަންޖެހޭނީ ާތަޢ ރުފު ާޓެކްސްތަކެއް ާއިތުރު ސް

ާއެހެންނޫނިއްޔ ާ ާއެުކަގއޭ. ާޤ ބިލުކަމ  ާފަންނީ ާވަރަށް ާއެުކަގިއ ާދިރ ސ އ  ާުމހިއްމު ާވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމ 

ާނޭރޭހ  ާެވސް ާދުވަހަކު ާއިޤުތިޞ ދު ާޤައުމުގެ ާަސބަބުން ާބިެލްއގެ ާފ ސްކުރެވޭ ާކަަމކުން ާކުެރވޭ ފުންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެވ ހަަކާދަންނަވ ލީ.ާ ާބިުރަގންނ ތީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއިނދަޖެހިދ ނެ ާހ ލަތު ާވެއްިޓާޤައުުމެގާއިޖުތިމ ޢީ ނަޑކަށް ވަުޅގަ

ާުނވަަތާ ާޖީ.އެސް.ޓީ ާނަގަންވީ ާެޓކްސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަެއަކނި ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާައޅުގަ ާމިކަމަށްަޓކަިއ  2575އެހެންވީމ ،

ާ ާސަރިވސް ާއެންޑް ާުގޑުސް ާދައުލަުތގެާއެީއ ާބޭނުްނވޭ ާއެބަ ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާނެގުމަށްޓަކަިއ ާޓެކުްސ ާެއ ޓެކުސް.

ާއުސޫލުތަެކްއާ ާޢ އްމު ާަކނޑަައޅުއްވ  ާދައުލަތުން ާނެުގމަށްޓަކައި ާޓެުކސް ާދ އިރ އަކުން ާހުިރހ  ާިވޔަފ ރީގެ ވިސްނުންފުޅު.

ާދޭތެރެ ާކަމ  ާއެ ާއައިސް ާކުރިމަްއޗަށް ނޑުްުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާތ ވަލެއް ާބެހޭ ާކަމ  ާނޫނީާާއެ ާދިރ ސ ކޮށްފައި ވިސްނ 

ހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންާހަމައެކަނިާމިާދިމ އަށްާއަމ ޒުކޮްށގެންާޓެކުސްާނެގުމަކީާއެންމެާބަކަރިއަކުންާކިރުާފެލަިއގެންާ

ާހިެއއްނުޭވާ ނޑުމެނަކަެށއް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާފަދަ ާމަސައްކަތްކުރުން ާދިނުމަށް ާބޯން ާއެންމެންނަށް  2580ޤަބީލ ގެ

ާމުއެން ާކިރުޮކޅުން ާލިބޭ ނޑުން ާވަްއގަ ާއޭގެ ާފެލަިއގެން ާބަކަރިއެއް ާމަސައްކަތްމެ ާދޭން ާބޯން ާޤައުމަށް ާއެއީާާޅި ކުރުމަކީ

ާިވސްނ ލ އިުރާ ާޢ އްމުކޮށް ާމި ާހިތުން ާއަޅުަގނުޑ ާއެެހންވީމ ، ާލޭ. ާއަންނ ނީ ާފަހުން ާވ ނެހެން. ާކަމަކަށް ބުއްދިވެރި

ާވިޔަފ ރިތަ ާުހރިހ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމަޖިލީހުގެާއެބަޖެހޭ ާަކނަޑއެޅި ާއުސޫލުަތކެއް ާޢ އްމު ާނެގުމުގެ ާޓެުކްސ ކަކުން

ާދޭާ ާޚިދުމަތް ާޓުއަރިސްޓު ާވިްސނ  ާދޭތެރޭ ާކަމ  ާއެ ާހުަށހެޅި ާގޮތުަގއި ާތ ވަލެްއގެ ާމައްަޗށް ާކުރިފުޅު މެންބަރުންގެ

ނަޑއަޅަން.ާމިއީ ާކަ ާދިނުމުގެާއުސޫލެއް ާޓެކުސް ާޚިދުމަތުންާވެސް ާދޭ ާތަކެތިން ާވިްއކ  ާކަމެއް.ާާތަންތަނ އި  2585ކުރަންޖެހޭނެ

ާއެހެންނޫނީާ ާއަންނަން. ާުކރިން ާއެބަޖެހޭ ާކަންތައްތަެކއް ާއެހެން ާކުރަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާކުރުމަށްޓަކައި މިކަން

ާބިުރާ ާކަުމގެ ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާމުސީބ ތެްއ ާޮބޑު ާވަރަށް ާަޤއުމަށް ާސަބަބުން ާކަެމއްެގ ާކުެރވޭ ާނޭނގި އަޅުަގނޑުމެނަށް

ާ ާއިހުސ ސް ާމިީއާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުންކުރީ. ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވ ަލންވެގެން ާވ ހަކަ ާމި ކުެރވޭތީ
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ާރޭވުމެއްެގާ ާހިކުމަތްތެރި ާަވރަށް ާޮއވެގެން ާތަސަްއވުރެއް ާުފޅ  ާވަރަށް ާކުރަންވ ނީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

ާއެއްެވސް ާހ ލަތަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ާއިުޤތިޞ ދަށ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާދަށުން. ާނައިސް ާއޮޅުމެްއ  2590ކަހަލަ

ާކުރުމަށްޓަކައިާ ާކަންތައް ާގޮތަްށާމި ާއެކުަގއި.ާއެ ާވިސްނުންތެރިކަމ  ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާމަގުަފހިވ  ާއަށް ާތަރައްޤީ ޤައުމުގެ

ރިކަންާވަރަށްާމަގުފަހިާވ ާގޮތަކަށްާމިކަންާުކރުމަކީާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރ ާކަމެއް.ާއެހެންނޫންނަމަާމިކަމުގެާނުރައްކ ތެ

ާނޫން.ާ ާވެސް ާމީހެއް ާދ އިރ ގެ ާއިޤުތިޞ ދީ ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަްނ. ާވ ހަކަ ާއިހުސ ސްކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ބޮޑަށް

ާވ ހަަކާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަޅުަގނޑަކީ ާނޫން. ާވެސް ާމީހެއް ާދ އިރ ގެ ާފަތުވެރިކަުމގެ އަޅުަގނަޑކީ

 2595 ތުާމިާބޭނުންކޮށްލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ދަންނަވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެންދެިވާ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަަކފުޅު ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ2600 

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާސ ދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫާރުހުޅުހެންވޭ

ނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާެއކިާމީހުނަށްާއެކިާގޮތަށްާކަްނކަންާފެނިގެންާހިނަގއިދ ނެ.ާޚިޔ އ ދެ،ާ ަލކީާތަފ ތުާެއއްެޗއް.ާއަުޅގަ

ާ ާފެނިގެން ާކަމަށް ާބަކަށްޓެއް ާޚިދުމަތަކީ ާދޭ ާތަކެތިން ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ާެއީއާޓުއަރިސްޓު ާދެްއކުމަކީ ވ ހަކަ

ާކަމެޭކ.ާ ާހިނގަމުންދ  ާޮބޑުކޮށް ާތަންޮކޅެއް ާކިޭޔވަރަށްވުރެ ާއަޅުވ  ާަބކަްއޓަކ  ާއެއީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

 2605އަޅުަގނޑުމެންާއެކަހަލަާވ ހަަކތައްާެއގޮތަށްާބައްޓަންާކުރީމަާވަރަށްާގިނަާމީހުނަށްާއޮިޅގެްނާދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާ

ާލިޔެވިަފާވ ހަކައިާ ާބިނ ވެ ާެއއް ާވ ހަކަ ާނަގ  ާޓެުކސް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާކޮށިތަކުން ާބަކަރި ާެގންގުޅޭ ާރިޒޯޓުތަުކގައި ަގއި

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެގންދެވުމަށް ާކުިރއަށް ާގޮތަށް ާައޅުންނ ރ  ާބޮޑަށް ާޖެއްސެވުުމގަިއ ާމިސ ލު ާކަންކަުމގައި ާނެތް. އެއް

ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތަކެީތެގާއެދޭ ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާރިޒޯޓްަތކުގެ،ާިރޒޯޓްތަކުން މެނަށް

ާތަންތަނުގައިާ ާދެންނެވި ާއެބައޮތް.ާމި ާކަމެއް ާބަލައިލަންޖެހޭ ާބިލުަގއި ާމި ާދ އިރުގައި ާެދކެެވމުން ާވ ހަކަ ާނެގުމަށް ޓެކުސް

ާ ާކަމަށް ާވ  ާކަމަށް ާހަަމާއެީއާޓެކުްސާނެޭގާތަނެއް ާވެސް ާފިހ ރަތަކުން ާަދއްަކއިގެްނާހުރި ާިޑއުޓީ ާއިމްޕޯޓް  2610ވަީނާިވއްޔ 

ާއިމްޕޯްޓާ ާފަހުގައި ާއެެތރެކުރުމަށް ާމުދ  ާއެ ާނަގ ފައި ާޓެުކސް ާމުދަލުން ާގެނެވޭ ާުކޑަކުރުމަށްަޓކައި ާއިމްޕޯޓް އަދި

%ާ ާއަނެއްކ  ާދައްކ ފައި ާސަރުކ ަރށް ާެއއް ާޓެކުސް ާގޮތުގައި ާފީގެ ާއަހަރީ ާިވޔަފ ރިނ4ާާްލައިސަންސަށް ާއެ ާއެއް ޓެކުސް

ާަބއެއްާދައް ާކުެރވޭ ާއިމްޕޯޓު ާތެޭރގައި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއުޅެނީ. ާމި ާޕަސެންޓުތޯ ާކިތައް ާުޖމުލަ ާވިްއޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ކ 

%ާ ާއުޅޭ ާއެބަ ާ%15ާމުދަލުގައި ާގޮސް ާމިހެން ާޓުއަިރސްުޓ100ާާން ާއެބައުޅޭ.ާޚ އްޞަކޮށް ާތަކެތި ާބައެއް ާދޭތެރޭގެ އ 

ާރ އްޖޭގަާ ާމުދަލަކީ ާކުެރވޭ ާއިމްޕޯޓު ާއެބަހުޭރާފިހ ރަތަކަށް ާފަހަރު ާވ ތީެވާބަެއއް ާބ ވަތްތަްއާކަމަށް ާވައްތަުރގެ ާއުފެއްދޭ  2615އި
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ާޤ ނޫނުާ ާމި ާޖުމުލަކޮށް ާއެެހންވީމ ، ާނަގ ަފއި. ާޓެކުސްތައް ާބޮޑެިތ ާގެނައިމަ ާއުފައްދައިގެން ާބޭރުން ާތަކެތި ާކަހަލަ މި

ޔ ާިރޒޯޓްާއޯނަރަށްވުރެާޮބޑަށްާފިހ ަރާނިމިގެންާދ އިުރގައިާމިދެންނެިވާހުރިހ ާދިމ ލަކުންާޓެކުސްާެނގޭާކަމަށްާވަނީާިވއް

ޚިދުމަތްާދޭާގޮތުގައިާމ ލޭަގއިާވެސްާއެބަހުރޭާާތަންާއަތުވެދ ނެ.ާައދިާޓޫރިސްޓުާހ ާއަތުންާގިނަާޓެކުސްާނެގޭހިންގ ާމީ

ާޚިދުމަ ާޓޫރިްސޓު ާއެއީ ާބަލަިއގަްނނ ނީ ާތަންތަން ާއެ ާފިހ ރަަތކެއް. ާހިންގ  ާއެބަހުރޭ ާެވސް ާރަށްރަށުަގއި ާބަެއއް ތްާއަދި

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާއެނގެން ާަޔޤީންކަން ާބިުލގައި ާމި ާގޮުތގައިތޯ ާތަންތަނެއް ާޚިދުމަތްދޭ ާޓޫރިްސޓުންނަށް ާނުވަތަ  2620ދިނުމަށްޓަކައި

ާެވގެންާ ާޑަބަލް ާއެ ާނުވަތަ ާައަކށް ާޓެކުްސ ާެދ ާއަކީ ާޓެކްސް ާނެޭގ ާފިހ ރަތަކުން ާކަހަލަ ާބަެއްއ ާއެފަދަ އެހެންނޫނިއްޔ 

ނޑަ ާއަުޅގަ ާވެދ ނެކަމަށް ާގޮތް ާޓެކުާށްއަްަންނަ ާދެން، ާހީވޭ. ާސަރުކ ުރްނާއެބަ ާދަްައްކ އިުރަގއި ާވ ހަަކ ްސގެ

ނޑުމެންާމިައދުާބަލަންޖެހޭާކަމެއް.ާބޮޑެތިާއިންވެސްޓުމަންޓުަތއްާކުރަންާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާޓެކުސްާހޮލިޑޭާދެނީ.ާއެއީާއަުޅގަ

ާއަޅުާ ާޮއވޭ. ާއެބަ ާހޮލިޑޭ ާޓެކުްސ ާޤައުމުތަުކގެ ާއެހެން ާދުނިޔޭެގ ާފަރ ތްތަކަށް ާެވްސާއަންނަ ާރ އްޖޭގަިއ ާމި ނޑުމެން ގަ

ާޓެކުހެއް.ާ ާދޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާުރއްސަވ  ާސަރުކ ރު ާުރްއސަވ ، ާއެކަމަކު ާެއއީ ާފުުރޞަތެއް. ާއެކަހަލަ ާއޮތް  2625ކުރީަގއި

ާހަމަާ ާވ ހަަކިއގައި ާމި ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތި. ާފަރ ތްތަކުން ާަބއެއް ާޖެހިގެން ާޮއއިވަުރަގއި ާއެ ާއެނގުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހުރި ާލިބޭތީވެާާހިނގ ފައި ާހިލޭ ާޓެކުސް ާއެބަހުރި ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާުއޅުނު ާބިނ ކުރުމަށް ާމިސްކިތްތައް ކަންތައްތައް

ާވެްސާ ާތަކެތި ާބޭނުންާނުކުރ  ާބަލ އިުރާޢ އްމުކޮށްާމިސްކިތްތަުކަގއި ާގޮތުން ާއެތެެރކުރެވިފައި.ާއެ ާމުދ  ާގޮްތގޮތަށް ބައެއް

ފައިާއެބަާހުރިްިާގިނަާއަދަދެްއގެާގަސްާުބރިާވެސް.ާނޫނިްއޔ ާއެހެންާހަމަާމިސްކިތުގެާޢިމ ރ ތްކުރުމުގެާނަމުގައިާގެެނވި

 2630ވައްތަުރގެާސ މ ނުާވެސްާއެަބހުރި.ާހިފ ގެންގުޅޭާސ މ ނ އިާތެލިާތަށިާވެސްާއެބަހުރިާގެެނއްސަ.ާއެހެންވީަމ،ާއެާކަހަލަާ

ާތައް ާރިސޯޓެއް ާއޮތީ. ާހޮލިޑޭ ާޓެކުސް ާމީގެކުީރަގއި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނުވަތަާގޮތަކަށް ާފަރ ތަކަށް ާކުރ  ޔ ރު

ޓޫރިސްޓުާރިސޯޓެއްާނުވަތަާޫޓރިސްޓުާޚިދުމަތްާދޭާތަނެއްާތައްޔ ރުާކުރ ާފަރ ތަކަށްާދެވޭާޓެކުސްާހޮލިޑޭގެާގޮުތަގއިާމިާ

ބިނ ކޮށްާނިމޭއިރުގައިާާމަޢ ފުކުރުން.ާއެކަމަކުާއެާރިސޯޓުއޮންނަނީާރިސޯޓްާބިނ ާކުރުމަށްޓަކައިާގެެނވޭާމުދަލުންާޑިއުޓީާ

ާއެބަހުރޭާލަކު ާނުވިތަނަކަށް ާއަދި ާގޮސް ާމިހެން ާގުދަނަކ އި ާސިމިްނތި ާމީގެއިތުރަށް ާއަދި ާއަކ އި ާފިހ ރަ ާިވއްކ  ނޑި

ާރިސޯުޓގެާ ާހުންނަނީ ާބަލ ިއރުގައި ާމުދ ތަކަށް ާމިފަދަ ާގިަނއިން ާހެދިފައި. ާެވސް ާފިހަރ ތައް ާހ ުޑވެއަރ ާހަމަ  2635އިނގޭތޯ

ެގާސަބަބުންާރ އްޖޭެގާެއާމަސަްއކަތްާކުަރންާތިބިާއެހެންާފަރ ތްތަކަްށާނަމުގައިާއެތެރެކުެރވިފައި.ާއެެހންާއެކަންާކުރުމު

ވަރަށްާބޮޑެތިާމައްސަލަތަެކއްާކުރިމަތިވެގެންާދޭ.ާއެހެންނަަމވެސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާބޮޑެތިާޒިންމ ތައްާނަަގއިގެންާ

ާޓެކު ާފަރ ތްތަކަށް ާުކރ  ާއިންވެސްޓު ާބޮޑެތި ާކަމުގަިއވ  ާފަރ ތެއް ާމިފަދަާމަސައްކަތްކުރ  ާއެބަޖެހޭ. ާލިބެން ާހޮލިޑޭ ސް

ާދ އިރ ައްށާ ާރިސޯޓް ާނުވަތަ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާރިސޯުޓތަކުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިރުަގއި ާއެކުަލވ ލެވޭ ޤ ނޫނެއް

ާމިސ ލަކަށް،ާ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާފުރުޞަތުތަކެްއ ާވެްސ ާފަރ ތްަތކަށް ާތިބި ާއުފައްދަިއގެން ާކުންފުނިތަްއ  2640އަމ ޒުކޮްށގެން

ާބައެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމަޝްހޫރު ާއެޅުމަށް ާޮކޓަރިތަްއ ާރިސޯޓުތަކުގައި ާއެބަހުރި ާރަށްރަށް ާބައެއް ާރ އްޖޭަގިއ ގެ

ާލިބިދޭާ ާއޯނަރަށް ާއެކީގައިާރިސޯޓު ާދޫކޮށްލުމ  ާފަރ ތްތައް.ާއެކަމަކުާރިސޯޓް ާހުރި ާއުަފއްދ ފައި ާއަމިއްލައަށް ކުންފުނިތައް
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ާ ާމީހަކު ާބޭނުންވ  ާބޭުފޅަކު ާއެ ާދަށުން ާކުރުމުެގާއިޚުތިޔ ރެްއގެ ާމަސަްއކަތް ާެހޔޮކޮށް ާއަގު ާގެނެސް ާޤައުމުތަކުން ބޭރު

ާނިމޭއިުރގަިއާ ާހަދ  ާރިސޯޓެއް ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާދިއުން. ާެގްއލިގެން ާފުރުޞަތު ާއެ ާދިެވހިންނަށް ާެވގެންދަނީ ނަތީޖ އަކަށް

ާތަނެއް ާވިއްކ  ާތެޔޮ ާހުންނ ނެ. ާއެއް ާފިހ ރަ ާހ ޑްވެއަރ ާހުންނ ނެ. ާކުންފުންޏެއް ާއަދިާާކޮންސްޓަރަކްޝަން  2645ހުންނ ނެ

ާރިސޯޓަކުްނާ ާހައްދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާވެސް ނޑު ާދަ ާގެނެްސގެން ާަގސްކ ނ  ާބައިގައި ާޮއތް ާބ ކީ ާރަށުގައި ނުވިތަނަކަށް

ާނެޭގާ ާެޓކްސް ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަީނ. ާގޮތަށް ާލިބޭ ާފަރ ތަކަށް ާއެ ާސީދ  ާހަމަ ާބަެއއް ާޮބޑު ާފައިދ ގެ ާލިބޭ ޙަޤީޤަތުގައި

ާކުެރިވގެ ާމިކަން ާކޮންތަކަށްތޯާއުސޫލުން ާތެެރއިން ާިސޔ ސަތުގެ ާސަރުކ ުރގެ ާަބއްޓަންެވގެންދ ނީ ާމިކަން ްނދ އިރުަގއި

ާރަނަގޅަކަްށާ ާގޮތެއް ާދ  ާވަމުން ާކަންކަން ާމި ނުޑމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާައއިރު ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާއެބަޖެހޭ. ބަލަން

ާނެ ާޓެކުސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއައިްއސަ. ާއޮތީ ާމި ާބިލު ާޓެކުސް ާއުސޫލުތަކުގެާނޭނގެ. ާދަންނަވ  ާމި  2650ގުމުަގިއ

ާބިލެްއާ ާސަރުކ ރުން ާކުރުމަށްޓަކައި ާފައިދ  ާބަޔަކަށް ާގިނަ ާވީހ ވެްސ ާނުވ ނޭ. ާނެގިގެން ާނޫނިއްޔ  ާބަލައިގެން ތެރެއިން

ާފުރަތަމަކަށްާ ާއެންމެ ާއެބަޖެހޭ. ާގެންނަން ާމަގަށް ާހަމަ ާފަރ ްތތައް ާދެންނެވި ާމި ާވަންޏ  ާކަމަްށ ާަނގ  ާެޓކުސް ލައިގެން

ާގޮތްާމިއަ ާހުރި ާކަންކަން ާދެނަގަނެ ާެއާފަރ ތްތަކުެގާހ ލަތް ާފަރ ތްތަކ އި ާކުރ  ާމަސަްއކަތް ާރ އްޖޭެގާޓުއަިރޒަުމގެ ާމި ދު

ާކުރ ާީމހުންގެާޚިޔ ލުާހޯދުމަށްާވުރެާ ބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާމިފަދަާމަސައްކަތެްއާކުރަމުންދ އިުރގައިާުޓރިޒަމުގަިއާމަސައްކަތް

ާއިން ާދ އިރ ގަިއ ާޓުއަިރޒަމު ާހުރިާބޮޑަށް ާލިބެން ާމަންފ  ާފަރ ތްަތކުން ާއެ ާއަިދ ާފަރ ތްތަކ އި ާގެންދ  ާކުރަމުން  2655ވެސްުޓ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅިގެންދ އިުރގައި ާބިލު ާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާހޯދަންޖެހޭ. ާެއބަ ާެވސް ާޚިޔ ލު ފަރ ތްތަކުގެ

ާައޅުގަާ ާގެނެސް ާހޯދައިެގން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލު ާފަރ ތްތަކުގެ ާމި ާމިކަްނާދަންނަވ ނީ ާޖައްސަން ާކޮޅެްއގަިއ ނޑުމެން

އެބަޖެހޭ.ާއެހެންނޫނީާމ ދަމ ާޓެކުސްގެާޤ ނޫެނއްާފެށީމަާޓެކުަހށްާވަްއކަންާކުރުުމގެާފުރުޞަުތާވަރަށްާބޮުޑެވގެންާއެބަދޭ.ާ

މިއަްށާޓެކުސްާނުދައްކ ާފިލައިގެންާދ ާމީހުންގެާފުރުޞަތުާއެބަާބޮޑުާވެގެންާދޭ.ާމިކަހަލަާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތަކެއްާ

ާއުެޅއޭ.ާ ާއެބަ ާމީހުން ާގިނަ ާވަރަށް ާދަްއކ  ާޓެކުސް ާދަންަނވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާމިއަދު  2660ޢ އްމުވެގެންދ ނެ.

ނޑުމެންނަށްާއަޑުާއިވިަފއިާއޮންނަާވ ހަކަާއެއްާއެީއާއަލިފުާއަތޮުޅަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގިފައިާއޮތްާހަމަާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ާައޅިްުގަ ާރަށެއް ާކޮންމެވެސް ާކަންނޭނގެ.ާއޮންނަ ާހިލްޓަން ާގޮތުން ާހަދ ންވ  ާއަޅުަގނޑު ާމަޝްހޫރު ާވަރަށް ށް

ާރިސޯޓެްއާ ާރަށެްއަގއި ާދެވިފައިވ  ާމިހެން ާނޫން. ާމީހެއް ާދަންނަ ާތަންތަން ާއެ ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާބޮޑަކަށް ާމ  ާއެހެން ދެން،

ާެއއްރަށު ާތަްނ ާހަރުކުިރ ާގެނެސް ާބޭރުން ާބުރިޖެއް ާފެންނަނީ ާެދން ާނިމުނުފަހުގައި ާއަެނއްރަށަށް.ާބިނ ކޮށް ން

ާލަދުންާނޫނިއްޔާ  ާބަަޔކަށް.ާދެން،ާފަހުންާސަރުކ ރު ާެއވީާިރސޯޓުގެ ާއޮތްާރަށްާވެސް ާޖެހިެގން  2665ހަރުކުރުމަށްފަހުާއޭގައި

ހަމަާމަޖުބޫރުންާނޫނީާސަރުކ ރުންާއެާތަނަށްާހުއްދަާދޭންާޖެހެނީ.ާއަދިވެސްާނޭނގޭާމިާދެންނެވިާތަންތަނުންާޓެކުްސާ

ާއެ ާކަމެއް. ާދ  ާކަންތައްަތއްާނަގަމުން ާބައިވެރި ާިއރު ާހުރި ާމަސައްކަތްތައެްް ާބައިވަރު ާހުރި ާމިހެން ހެންވީމ ،

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާކަމެއް. ާުކރަންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ާގޮުތގަިއާހޯދުމަކީ ާަޙއްޤު ާއެއްެޗއް ާިލބެންޖެހޭ ާދައުލަތަށް ކުރެވިފަިއވ އިރު

ާއޮތީ ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުން ާހަމަ ާބިލުގައި ާމި ާތެރެއަްށާާއަދި ާއުސޫލުތަކުގެ ާނެގޭ ާޓެކުސް ާބިލުގައި މި
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ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކޮންގޮަތަކށްތޯ. ާއޮންނަނީ ާފަރ ތްތައް ާދައްކަންްެޖެހޭ ާޒަކ ތް ާގެންނަޖެހޭ ާއެބަ  2670އަޅުަގނޑުމެން

ާއަުޅގަނ ާދައްކަންޖެހޭ ާޒަކ ްތ ާމިއީ ާޤައުމެއް ާިއސްލ މީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަަގއިމުވެސް. ާއެްއެޗއް ޑުމެން.ާދައްކަްަންޖެހޭ

އެހެންވީމ ،ާޓެކުސްާދަްއކ އިުރގައިާަޒކ ތްާދައްކ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބޭތޯާއެއްވެސްާވަެރއްގެާެޓކުސްާހޮލިޑޭާއެއްާނޫނިއްޔ ާ

ާއަންނ ނެާ ާފަހުން ާމިއީ ާޔަގީން ާެއއީ ާއެބައޮތްތޯ. ާކަމެއް ާއެްއެވސް ާކުރުވ  ާމަޖުބޫރު ާދެއްުކމަށް ާޒަކ ތް ާފަރ ތްތަކަށް އެ

ނޑަ ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑަާވ ހަކަެއއްކަން ާދެްއކީ ާވ ހަކަ ާމި ާައޅުަގނުޑ ާކުރީބަިއަގއި ާެއނގޭތީ ާލިިބާށް ާޢިލްމު ާމިކަމުގައި ށް

 2675ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާހުރީމަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާނަޢީމުާޔޫސުފްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާފެލިދޫ

ާތަންތަނުން ާޚިދުމަތްދޭ ާުޓއަރިސްޓު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާައގުްނާާޝުކުރިއްޔ  ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާތަކެްއޗ އި ވިއްކ 

ާފުރުޞަތަކަްށާ ާދެވަނަ ާފުރުޞަތު.ާއަުޅަގނޑު ާދެވަނަ ާަދއްކ  ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމި ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާނެގުުމގެ ޓެކްސް

ާވެސްާ ާއަދި ާނުކުތ ަތއް ާަބއެއް ާފ ހަަގކުރި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަިއގައި ާދެއްކެވި ާދުވަހު ާފުރަަތްަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެދުނީ  2680މި

ާބިލުގެާާތ ާމި ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާކަމުން. ާމުހިއްމު ާނުކުތ ަތކުގެ ާއެ ާހަނދުމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްިބޭފުޅުންނަށް

ާެގސްޓުާ ާއުޅަނދުތަކުންނ އި ާސަފ ރީ ާހޮޓ ތަކުންނ އި ާުޓއަރިްސޓު ާއެަބއޮވޭ ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާބިލުަގއި ތަޢ ރުފުގައި

ެރވަލްާެއޖެންޓުންނ އިާމިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކުންާޓެކުސްާދަްއކަންވ ނެ.ާހައުސްތަކުންނ އިާަޑިއވްާސްޫކލްތަކުންނ އިާއަދިާޓް

ާއޮ ާއެބަ ާއިތުރަށް ާއަދި ާބުނެފައި ާމިީއާމިހެން ާވ ހަކައަކީ ާއުޅޭ ާމި ާޚިދުމަތްތަކުން.ާދަންނަވ ލަން ާބައެއް ާނޫންވެސް ާމި ވޭ

ާބައެއް ާވެސް ާނޫން ާމި ާލިޔެަފއި ާޤ ނޫނެއްގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާބ އޭ! ާއެއް ާވ ހަކަ ާދޫކޮށްލުމަކީާާކޮން ާލިޔެފައި  2685ޚިދުމަތޭ

ާކަންކަްނާ ާހުރި ާދެންވެސް ާބަޔ ންކުރަްނވ ނެ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެކޭ. ާވަރަްށާނުރައްކ ތެރި ާޭއަގއި ވަރަށް

ާެޓކުްސާ ާކަމަށް ާކަންކަމަށް ާކޮންކޮން ާދައްކ އިރުަގއި ާެޓކުްސ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެނގެންޖެހޭނެއޭ. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާވަރަްށާދައްކަންޖެހެ ާމިީއ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާކިޔ ފަިއ ާމިހެން ާަކންތައްތަކެްއ ާަބއެްއ ާވެސް ާނޫން ާމި ާއެހެންނޫނީ ނީ.

ާދެވަނަާ ާނުކުތ . ާފުރަތަމަ ާމިއީ ާބޭފުޅުން. ާކޮމިޓީގެ ާސަމ ލުވެލައްވ ޭށ ާތިބޭފުޅުން ާމިކަމ ިއ ާކަމެކޭ. ނުރައްކ ތެރި

ާއައިލެްނޑުތަ ާޕިކްނިކު ާފ ހަގަކޮށްލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިޔެފައި.ާނުކުތ އަކަށް ާމީަގއި ާއެބައޮވޭ ާވ ހަަކ ާނަގ  ާޓެކުސް  2690ކުން

ާ ާނެތޭ. ާއައިލެންޑުަތކެއް ާޕިކްނިކު ާދެންނެވިން ާކުރިްނވެސް ާއެބައޮްތ10ާާއަޅުަގނޑު ާދީފައި ާކުއްޔަށް ާރަށް ވަަރކަށް

ާގ ތް ާދިންތ  ާކުްއޔަށް ާރަށްަތއް ާއެކަމަކު ާބޮުޑކޮށްފި. ާައގު ާވެސް ާކުލި ާރަށްތަކުގެ ާފަހުން ާވަރަށް ނޑަަކްށާކަންނޭނގެ. ގަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާަގވ އިދެއްާސަުރކ ރުން ާހިންގޭނެާރަނގަޅު ާަރށްތައް ާމި ާއަިދވެސް ާވެގެންދ ނީ ާދެން ާއަހަރުާނުވަނީސް ހަތަރު

އެކުަލވ ލައިފައިާނެތޭ.ާއެހެންީވމ ،ާމިކަންާމިާރަށްރަށްާހިންގަިއގެންާެއއްެޗއްާލިިބގެންާނޫންތޯާއެާރަށްރަށުންާއެްއެޗްއާ

 2695ނީ.ާެއހެންވީމ ،ާމިާރަށްރަށްާހިންގުމ ާބެހޭާރަނގަޅުާއުސޫލެއްާރަނގަޅުާަގވ އިެދއްާހިންގުމުެގާދެއްކޭނީ.ާޓެކުސްާދެްއކޭ

ނޑަށްާރަނަގޅުާބަދަލެްއާގެނެސްާދެްއވ ށޭ.ާސަރުކ ުރންާމިކަންާނުކޮށްފިއްޔ ާައޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހަށްާއެާކަމ ާ އޮނިގަ
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ކީާމީގައިާއެބާޮއވޭާގެސްުޓާހައުސްތަކުންާވެސްާޓެކުްސާބެހޭާބިލެއްާލ ނަމޭ.ާމިއީާދެވަނަާނުކުތ .ާތިންވަނަާނުކުތ ާއަ

ާގެސްުޓާ ާރ އްޖެތެރޭގައި ާއަޅުަގނުޑމެން ާފަދައިން ާއެނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެ ާވެސް ާއަށް ާރަީއސް ާވ ހަކަ.ާޢިްއޒަތްތެރި ނަގ 

ާއެުއޅެީނާރ އްޖެްެ ާެއވިޔަފ ރިތައް ާއިހަކަށްދުވަހު.ާއަދި ާދ ދި ާދެވުނީ ާމި ާހުއްދަ ާހިންގުމަށް ާމީހުންނަށްާހައުސްތައް ތޭރޭގެ

ާއެގެންަދވަނީ.ާމިހެންާ ާކުަރްއވަމުން ާމަސައްކަތް ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާހ ލެއްަގއި ާދަތި ާފަށައިނުގަެނިވގެން.ާވަރަށް  2700ރަނގަޅަށް

ނޑުމެންާގެސްުޓާހައުސްތަކުންާެޓކުސްާަނގަްނާދިމ ކޮށްފިއްޔ ާކުރިންދުވަހުާއަޅުަގނުޑާދެންނެވިާފަދައިްނާ އޮްއވ ާއަުޅގަ

ާިވޔަފ ރިތަ ާމިާއެ ާމަޖުބޫރު ާމި ާހުއްޓ ލުމަށް ާހުއްޓ ެލވެނީ. ާމި ާއަނެއްކ  ާދީފައި ާހުއްދަ ާއަނެއްކ  ާައޅުަގނޑުެމން އް

ާފަްސާ ާނެގުން ާޓެކުސް ާހައުްސތަކުން ާގެސްޓު ާހިންގ  ާރ އްޖެތެރޭގައި ާމި ާހައުސް ާެގސްޓު ާމި ާއެހެްނވީމ ، ކުރެވެނީ.

ާ ާއ ލަވުމަށްފަހު ާގޮެތއްާއަހަރަށްާލަސްކޮށްދެްއވ ށޭ.ާެއާވިޔަފ ރިތައް ާބެހޭ ާހަުއސްތަކުްނާޓެކުސްާނެގުމ  ާއެާގެސްޓު ދެން

 2705ހަމަޖައްސ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނުގައިާރ އްޖޭތެޭރގައިާހިްނގ ާއަިމއްލަާމީހުންާހިންގ ާެގސްޓުާހައުސްތަކުންާެޓކުސްާ

ާތި ާމި ާލިޔެދޭށޭ. ނޑައެިޅގެން ާކަ ާމިހެން ާފަހުންނޭ. ާފަސްއަހަރު ާފ ސްކުރ ތ  ާޤ ނޫނުތަކުން ާމި ާތިާނެގޭނީ ާވ ހަކަ ން

ާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލަންާދެވަނަާފުރުޞަތެއްާމިާހޯދީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

ާ ާައއްސަލ މް ާވަރަޙްމަތުޢަ`. ާަލއިކުމް ާފަހަރެްއގަިއާهللا ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ   2710ވަބަރަކ ތުހޫ.

ަގނުޑގެާވ ހަކަޮކޅުާތިންާމިނިޓަށްާނުފެތިދ ނެތީާއިތުރުާވަގުުތކޮެޅއްާދެްއވައިފިނަމަާއެާކަމަށްޓަކައިާުޝކުރިވެިރވ ެނާއަޅު

ާޓުއަިރސްުޓާ ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާަދންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާދަންނަްަވަން. ވ ހަކަ

ާތަކެއްޗާ  ާވިއްކ  ާތަންތަނުން ާކަމަށްާޚިދުމަތްދޭ ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާޓެކުސްާނެގުުމގެ ާޚިދުމަތުެގާައުގން ާދޭ އި

ާމަގުފަހިކޮށްދޭނެތީވެ.ާ ާބިލުން ާމި ާކުޑަކުރުމަށް ާތަފ ތު ާވ  ާދެމެދުގައި ާފަޤީރުންނ އި ާމުއްސަނދިންނ އި އަޅުަގނޑަްށވީ

ާދެާ ާވ ހަކަ ާދެންމެއަކު ާގަބޫލުކުރަން ާެވސް ނޑު ާަރއީސް،ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅެވއްެޖާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަްތތެރި  2715އްެކވި

ޕިކްނިކުާައއިލެންޑުަތއްާހިންަގއިގެންާއެްއެޗއްާލިބިގެންާނޫްނތޯއޭާޓެކުްސާދެއްކޭނީ.ާއަުޅަގނޑުާހަމަާސަތޭކަާޕަސެންުޓާ

މަށްާވ އިުރާއެއަށްާތ އީދު.ާމިާބިލުންާޓެުކސްާމިާނެގެނީާވިއްކ ާެއއްަޗުކން.ާލިބޭާއެްއޗަކުންާެޓކުސްާނަގަނީ.ާއެހެްެންކަ

ާތ އީދުކުރަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާވ ަހކަފުޅަށް ާދެއްެކވި ާއެ ާބިލަކީ. ާމި ާނޫން ާބިލެއް ާެނގޭ ާޓެކުސް ާއެއްަޗކުން ނުލިބޭ

ާދިޔަާ ާއަުޑއިވެމުން ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާމި ާވެއްޖެ ާއަްނތަރީސް ާއަޖައިުބވެ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމަޖިލިސްގެާދުވަސްތަުކގައި ާރައްޔިތުންެގ ާއަަރނީ ާހިތައް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަތކުން. ާދިޔަ  2720ޑުިއވެމުން

ާވަޑައިގެންާ ާތަނަށް ާމި ާދެނެވަަޑިއގެން ާއެނިގގެން ާއިހުސ ސްތަކ  ާވިންދ އި ާރައްޔިތުންގެ ާކިހ ވަރަކަށް މެންބަރުންނަކީ

ާވ ހަކަތަަކީކާރިސޯޓުތަކުާ ާތަނުގައިާމިާެދކޭ ގެާުޓއަރިސްޓުާިޚދުމަތްާދޭާތަންތަނުންާވިއްކ ާތިއްބެވިާބޭފުޅުްނާބ ަވއޭ!ާމި

ާއަތ ިއާާ ާއަނގަޔ އި ާއޯނަރުންގެ ާރިސޯޓުތަކުގެ ާަނަގއިފިނަމަ ާޓެކުސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޚިދުމަތުން ާދޭ ތަކެއްޗަށް
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ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވަނީާ ާބ އޭ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކިތައް ާތަނުން ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާވ ހަކަ. ދިމ ނުވެދ ނެ

ާއެއްޗެްއާރ  ާމީހުންނަށް ާަކން.ާއެ ާހ ލެއްގައި ާކޮންފަދަ ާދަނީ ާއުޅެމުން ާކަން.ާފަޤީރުން ާފަޤީރުންނެއް ާކިހ  ާތިބި  2725އްޖޭަގއި

ާވިއްކ ާ ާތަންތަނުން ާދޭ ާޚިުދމަތް ާުޓއަރިސްޓު ާޓެކްސް. ާއުޅެނީ ާމި ާމަޖިލީހުން ާޢިްއަޒތްތެްެރި ާމި ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

ާޓެކުސް ާއަުގން ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާމިާާތަކެއްޗ އި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ނެގުމުގެ

ާވިންދ ިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާދެންނެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކަން.ާއެހެންކަމުން ާމަޤުޞަދުގައި ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ވަނީ

ާނުވ  ާމަޖިލީހަށް ާކުެރވޭ ާމަސައްކަތް ާއެްއގޮތަށް ާޝުޢޫރުތަކ ިއ ާއ ދެ،ާާއިހުސ ސްތަކ އި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް.

ާޖަޕ ނުގެާ ާހެދީ ާރިސޯޓެއް ާއެވެނި ާމިވެނި ާތިމަންނަމެން ާވިދ ޅުަވނީ ާއޯނަރެއް ާރިސޯޓު ާގ ތު ާރައްެޓއްސަކު  2730އަޅުަގނުޑގެ

ާމިވެނިާބޭންކަކުންާލޯނުާނަގަިއގެންނޭ.ާއެކަމަކުާއެާއިްނވެްސޓުމަންޓުާހަތަރުާއަހަރުާދުވަހުާތެރޭގައިާަކވަްަރާވެއްޖެޭއ.

ާނުކުެރވޭ.ާ ާގަބޫެލއް ާކަމަކަށް ާދެޮކޅުޖެހޭ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއެއް ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާވ ނަމަ އެހެންކަމަށް

ާބަޔަށްާ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަެކއް ާގިަނ ާވަރަށް ާއެހެންެވސް ާބިލުަގއި ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހިލުމަކީ ާވަަރކަށް ާމިާާކޮންމެވެސް ާމިކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެކިގެން ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ހަމަ

ާ ާބިލުގެ ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި 3ާާކޮށްލީ. ާބަލައިލ އިރު ާައށް ާމ އްދ  ާދިނުމުގ3ާާެވަަނ ާޚިދުމަތް ާމ އްދ ަގއި  2735ވަނަ

ާނެ ާޓެުކސް ާނަމަވެސް ާީވކަމުގައި ާބޭރުގައި ާއިން ާދިެވހިރ އްޖެ ާދިޔައީ ާހިނގ  ާވިދ ޅުވެަފއިާމުޢ މަލ ތް ާމީގައި ގޭެނާކަމަށް

ާސީދ ކޮށްާ ާމީަގއި ާވ ހަކަތައް ާޕަސެންޖަރލައިނުގެ ާފަހަރ އި ާޔޮޓް ާއަންނަ ާއަށް ާރ އްޖެ ާވ އިުރގަިއ ާބިލުގައި ާމި ވ ކަން

ާ ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވޭ. ާބުނެަފިއ7ާާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާވ ހަކަ ާއުަޅނދުތަކެއްގެ ާކުރ  ާޗ ޓަރު ާމ އްދ ގަިއ ވަަނ

ާފަހަރުާއެބަވޭ ާއުޅަނދު ާސަފ ރީ ާގެންުގޅޭ ާމި ާރ އްޖޭަގއި ާނެގެނީ ާމ ނަ ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއުޅަނުދތައް ާކުރ  ާޗ ޓަރު .

ާެއއްެވްސާ ާނެގޭނެ ާއުަޅނދުތަކުން ާފަދަ ާެއ ާމ ނަކުރެވޭތީ ާައޅުަގނޑަްށ ާކަމަށް ާވިްއކުން ާިވއްކ  ާފަރ ތްތަކަށް  2740އެހެން

ާއޮންނ  ާގޮތެްއ ާނެގޭނެ ާގޮަތކުން ާެއްއވެސް ާހަމަ ާކަމަށްާޓެކުހެއް ާހިމަނަންޖެހޭނެ ާއެބައި ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާނެތް ެނބ ވައޭ.

ާެދކެން. ާާއަޅުަގނޑު ާބިުލގެ ާރައީސް، 7ާާޢިއްޒަތްެތރި ާބިލުގެ ާކުރައްވ ތި. ާމަޢ ފު ާމ އްދ  ާމަޢ ފ4ާާުވަަނ ާމ އްދ  ވަނަ

ންޮވއިސްެގާައގަީކާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ްނޮކށްފައިވ ާއ6ާިވަނަާމ އްދ .6ާާކުރަްއވ ތި،ާ

ާސަބަބުތަކެއްާ ާމަޤުބޫލު ާަބލ ނެ ާކަުމގައި ާރޭޓެއް ާދަށް ާރޭޓަްށުވރެ ާެއވްރަޖު ާައގު ާޚިދުމަތެއްގެ ާއެ ާުނވަތަ އެްއޗެއް

ާެއާ ާބަލ ނީ ާބޭނުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫުނެގ ާމި ާއަގު ާދިން ާޚިދުމަތް ާނަމަ ާގަބޫލުކުެރވޭނެ ާކޮމިޝަނަރާޖެނަރަލަށް  2745ހުރިކަމަށް

ާޚިދުމަ ާުނވަތަ ާއަުގާއެްއޗެއް ާއިްނވޮއިްސގެ ާއަެގކޭ. ނޑައަޅ  ާކަ ާޖެނަރަލް ާކޮިމޝަނަރ ާކަމަށް ާައގު ާއެވްރެޖު ތުގެ

ާީމގަިއާ ާޗ ޖު ާސަރވިްސ ާހުންނ ތީ ާހެދިފައި ާއިންޮވއިސް ާލަިއގެން ާޗ ޖު ާސަރވިސް ާަބެއއްފަހަރު ކުރ އިުރގައި

ނުޑާހިމެނޭނެބ ވ އޭާނޫނިާމީގައިާނުހިމެނޭނެބ ވައޭ.ާމިާކަންތައްާވަކިާގޮތަކަށްާމިބިލުގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުގަ އިާކަ

ާ 7ާާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީްސ،ާބިލުގެ ާބިުލގެ ާމ އްދ . ާޗ ޓަުރކޮށްފަިއވ 7ާާވަނަ ާމުއްދަތަކަށް ާަވކި ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާއެހެްނާ ާބިުލގެ ާއަޅުަގނޑު ާއެއަށްފަުހ ާދަންނަވ ލެވިއްޖެ. ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަ ާމި ާވ ހަަކ.  2750އުޅަނދުފަހަރުގެ
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ާމ އް ާބިލުގެ ާޖެހިލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހަރު ާމި ާޖެހިލ ނަން. ާމ އްދ .30ާާދ އަކަށް 30ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(7ާާވަނަ ގެ

ގައިާމިާއޮންނަނީާއެއްާމުޢ މަލ ތަކ ާގުޅޭާެއއްާޓެކުސްާއިްނވޮއިސަްށވުރެާގިނަާޓެުކސްާިއންވޮއިސްާހެދުމަކީާކުށޭ.ާމިާ

ާއޮންނައިރުާ ާބުެނފައި ާވ ހަކަ ާކުެށްއގެ ާީމގަިއާާމ އްދ ގެ ާއަދަބުތަކެއް ާކުށްތަްއާދޭނެ ާއިނ43ާާްމި ާމ އްދ  ވަނ53ާާަވަނަ

ނަޑއެޅިފައިާވ ތީވެާޓެކުްސގެާއިދ ރީާބިލުގަިއާވެސްާއަދަބުތަކެއްާަކނަޑއެިޅގެންދ އިރުާމިާދެާއަދަބުތައްާ މ އްދ ާއަށްާކަ

ާކޮންމެ ާކަމުގައި ާމި ާވ ތީ ނަޑއެޅިަފއި ނޑުތަަކކަށްާކަ ާމިންގަ ާތަފ ތު ާގޮތަކަށް ާއުޭޅާތަފ ތު ާތަޢ ރުުޟވުމެއް ާަވރެއްގެ  2755ވެސް

ާރަީއސް،ާ ާެދކެން.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހަކަށ31ާާްކަމަށް ާދެ ާނަމަ ާވިްއކައިފި ާޚިދުމަތް ާމީހަކަށް ާދެ ވަަނާމ އްދ 

ާދެމީހުންެގާ ާއެ ާގަތް ާބަލައި ާދެމީހުން ާއެ ާވަނީ ާދައްކ ފައި ާފައިސ  ާދެމީހުން ާއެްެ ާއަދި ާނަމަ ާވިއްކައިފި ާޚިދުމަތް މި

ާބަަލއިެގްނާނަމު ާއިްނވޮއިސަށް ާއެ ާނަގަނީ ާމި ާވެއްޖިްއޔ  ާއެހެންަކމަށް ާއިްނވޮއިެސކޭ. ާެޓކުސް ާއެއް ާވ  ާހަދ ފައި ގައި

ާކަމަށްާމީގައިާވިދ ޅުވެަފއިާއެަބާއޮތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަޅުަގނުޑގެާވަގުތުާހަމަވީތޯ.

ާ2760 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާލަާދެއްވުމަށްާއެދެން.ވުމ ާެއކުާވ ހަކަފުޅުާުކރުކޮށ2:30ާް

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

 2765ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާދެންާއަންނަާދުވަހަކުންާފުރުޞަތުާދެއްަވއިފިއްޔ .

ާ

.ނިންމުން


ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނުޑާދެންާއަންނަާދުވަހަުކންާޢި  2:30ާ2770އްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާުފރުޞަތުާއަުރވަނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ ާއޮންނ ނީ، ާއެްއ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން، ާނިމުނީ. ާހިސ ބުން ާމި ާމަސަްއކަތް ާމިއަުދގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ 31ާވުމ އެުކ

ާަގއި.9:00ާާވ ާބުދަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުމ ރޗްާ

ާ

ާނިމުނީ.ާމަޖިލިސް.ާالعالمينާربާهللوالحمد

_______________ާ2775 




