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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /16 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  16ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުަވސް ހޯމަ ވީ  2009ޖުލައި  6 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 13 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ށި ގަޑި: ޖަލްސާ ފެ 

 

 ށް  11:02ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:03ން  12:02 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:25 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  53އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާ ރިޔާސަތު: 

 
 * 70، އިންޓަވަލް ފަހުން 70އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 66ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު 

 
 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 އްރަޙީމްޢަބްދުهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 i އަޙްމަދު ރަޝީދހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ފާޒްމުޙަންމަދު ޝިބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 
  ުދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންހުސްވަގުތުކޮޅަްށ ފަހ ޙުސައިން، ކާީށދޫ  ބަރު  ، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޔާމީންهللا އިބްރާހީމް ރިޒާ، އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
 

 



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  



 V 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 
 މަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 

 
 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 ފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަ ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  
 

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

 ހާޝިމް

 

 ޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި ޖަލްސާ އަ 



 VI 

 22 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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 5 ވަނަ ޖަލްސާ. 16ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17  ނަންބަރު:ޔަމިއްޔާ 

 ހޯމަދުވަސް.  2009ޖުލައި  06   ތާރީޚް:
 

    

 ޖަލްސާ ފެއްޓުން. .1

 10 

 هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد، الرحيم الرحمن هللا بسم ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފެށުނީ. މަޖިލިސް .وااله ومن وصحبه آله وعلى

 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލު. .2

 15 

ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މިއަދުގެ  35މިހާރު މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވަޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސިޓީެގ އެޖެންޑާަގއި ފުރަތަމަ ނަންބަރަށް މިއޮތީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

ލައި ޖު 13. މިބިލުގެ ދެވަނަ ކިތުްނ އޮންނާނީ އިްއެވވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ގެބިލު

 . ވަނަ ޖަލްސާގައި 19ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17ވާ ބުދަ ދުވަހު،  2009

 20 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3

 

 އެއަށްފަހު އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ދޭކަށް އަޅުގަނޑު ދާނަން. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ  115މައްސަލަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

 25ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ( ދ)

ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ، ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް 

އްޔަންކުރުމަށް ވެސްޓްަސއިޑް އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ސަީރރު ޢަ.މ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރއަކަށް އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާތީ އެނަންފުޅު 

ވަނަ  152އިްއވައި މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރއެރުވުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 30މެންބަރުންގެ ަވުގތީ ކޮމިޓީއެއް ޮހވުން.  7ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން  2މާއްދާގެ 

ހާރު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން އަޅުގަނޑު މި

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީެއއް ހޮވުމަށް  7މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގެމަތީން 
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ނަންތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކަިއ. ޝުކުރިއްޔާ. ނަންތައް ުހށަހެޅުއްވުުމގެ ކުރިން 

ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅު އިްއވާެލއްވުމަށް ޖުމްރަީއސުލްއަޅުގަނޑު އަމީންޢާންމަށް 

 35 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 

ގަިއާވ ( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އިާދރީމޭުޒން ިއއްެވވުން:

، ގޮތުގެމަތިން ބޭރު ޤައުމުަތކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި

 40ވެސްޓްސައިްޑ .ންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް މބަންގްލަދޭޝްަގއި ހު

ހުގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރީުރ ޢައްޔަންކުރުމަށް ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީ

 ވުން. މަޝްވަރާއަކަށް އެދިަވޑަިއގެްނ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވެ 

 

 

 45 7ގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން  2ވަނަ މާއްާދގެ  152ގެ ގަވާިއދުގެ ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުގަނުޑ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ހޮވުމަްށޓަކައި ނަންަތއް ހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވުމަށް އަ 

ންބަރު ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކެންދޫދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ.

 

 50 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ކޮމިޓީއަކަށް ނަންތައް  ްނބަރު އަްޙމަދު ކެންދޫ ާދއިާރގެ މެ

ހުށަހެޅުއްވާލެްއވުމަށްޓަަކއި މިފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ  ތަސްމީން ޢަލީ ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

މަސީްޙ هللا ފުަވއްމުލަުކގެ ދެުކނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ނަންތަކަކީ،

 ، މާވަށު މުޙަންމަދު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޖް

ގެ ށި ދާއިރާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަުކރު. އޭދަފު

 55ންބަރު މެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ފާޤް ޝިއްޔާ މުޙަންމަދު، ުފވައްުމލަކު މެދު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރުޤި

 . هللاމުފީދް އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

  އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އެހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅުތަކަށް ާތީއދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހިތަދޫ އުުތރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 60  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެނަންފުޅުތަަކށް. ޝުކުރިއްޔާ. މުޙަްނމަދު އަސްަލމް 
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 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އިތުުރ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ފުރުޞަތު އެއްވެްސ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަ، ދިވަަޑިއގެންފައި ނެތް. އެހެންވީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެ

 65 ފަިއވަނީމިހިސާބުން އެފުރުޞަތު ބަންދުކުރީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެޅި

ވުމަްށ އެންމެ ލިސްޓެއް. އަުޅގަނުޑ އަމީންޢާންމު އަރިހުން އެިލސްޓް ިއއްވާލަެދއް

 އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 

 70ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާ ހިތަދޫ ކެންދޫ   އިާދރީމޭުޒން ިއއްެވވުން:

ފަިއވާ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްލަމް ތާއީދުކުރަްއވާ

ގެ ދެކުނު ދާއިރާެގ ފުވައްުމލަކު -1ލިސްޓްގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ، 

އިރާގެ ހަނިމާދޫ ދާ -2މަސީޙް މުޙަންމަދު. هللا ދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މާވަށު ދާއި -3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޖް. 

 75އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އޭދަފުށީ ދާ -4މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. 

މެންބަރު ރުޤިއްޔާ  ހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރިމަ -5މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު. ފުވައްމުލަކު -6މުޙަންމަދު. 

 هللا.ަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއި -7
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ލިސްޓް. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ އެއް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އެލިސްޓަށް އިޢުތިރާޟުކުަރްއާވ އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތްކަމަށްވަންޏާ 

ވޯޓަކާނުލާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިމަސައްކަތް ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކުީރކަމަށް 

ބަލައިގަނެ އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ރިާޔސަތުން ޤަސްދުކުރަނީ. 

 85ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިހުށަހެޅުމަށް އިނދިކޮޅު އެހެންވީމަ، ެއއްެވސް ޢި

ނަހައްދަވާތީ އެގޮތަށް މިަކން ނިންމީ. އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  152ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 



  4 

މައިފިކަމަށް ގެ ދަށުން މިމަސައްކަތް ަޙވާލުކުރާ ކޮމިީޓކަމަށް މަޖިލީހުން ނިން

 ބަލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 90 

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް. .4

 

ކޮރަޕްޝަން -ށް. އެންޓީ 3އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންތައް ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ނަ

 95 ހޮއްެވިވ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް

ތްތެިރ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 ޙަމީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން. هللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

  -. އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވާލަނީ އެންޓި`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އިނގުަރއިދޫ ާދިއރާގެ ެމންަބރު 

 100 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ަޙމީދު هللا ޙަްމދޫން ޢަްބދު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންތައް ިދރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ޮކމިޓީގެ ރިޕޯޓް. ޤާނޫނު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ  4ން ޤާނޫނުގެ ޮކރަޕްޝަ-އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްަޓކަިއ -ގޮތުގެމަތީން އެންޓި

ގައި ޭބްއވުނު ޖަލްސާއިން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް  2009ޖޫން  17

 105ވަނަ  152ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަްއ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއެއް ވަީނ  7ގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން  2މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 -1އެކުަލވާލެވިފަޭއ. މިކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މިދަްނނަވާ ބޭފުޅުންނޭ. 

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުުރ  -2ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 

އިނގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫ  -3ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ދާއިރާގެ މެންބަ

 110ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް.  -4ޙަމީދު. هللا ޢަބްދު

ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  -6ގުރައިޫދ ދާއިާރގެ މެންަބރު އިބްރާހިމް ރިޒާ.  -5

 ޢަބްދުލްޢަީޒޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. ާމވަށު ާދއިރާގެ މެންބަރު -7ޢަލީ ވަޙީދު. 

މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ކޮމިީޓގެ ުފރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީ މުޤައްރިރެއް ގޮތުަގއި 

ހޮވިވަަޑިއގެންނެވީ ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން 



  5 

 115މެންބަރަކު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -ޙަމީދު. އެއަށްފަހު އެންޓިهللا ޢަބްދު

ޢައްޔަންކުެރއްވުުމގައި ބައްަލަވންޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވޭ 

މިންގަނޑުތަކާމެދު ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރެްއިވއޭ. މިގޮތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަަނށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުުޅތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު -އެންޓި

ވަނަ ާމއްދާަގއި  5ކޮރަްޕަޝން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ -އެންޓި، 2008/13

 120ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ސިފަތަްއ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ބެއްލެްއވުމުގެ އިތުރުން 

މިބޭފުޅުންނަކީ އެކޮމިޝަންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަާދކުރެވޭަފދަ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި 

 އިންަޓިވއުކުެރއްވުަމށް ނިންމެވިއޭ. އަިދ ބޭފުޅުންތޯ ބެއްލެވުމަށް މިފަރާތްތަކާއި

އިންޓަިވއުކުަރއްާވއިރު މާކްސް ދެއްވާނެ މިންގަނޑުަތއް ވަޒަްނކުރަްއވާނެ ދާއިރާތަްއ 

މިންގަނޑުތަކާއި ވަޒަންކުަރްއވާނެ ދާއިރާތައް ތިރީަގއިާވޮގތަށް ކަނޑައެޅުްއިވއެެވ. 

 125 އިސްނެގުާމއި -3، 10ތަޖުރިބާ % -2، 25ޤާބިލިްއޔަތު % -1

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި  -5، 25އިންޓެގްރިޓީ % -4، 15ތަޞައްވަރު %

ވުރެން މަތީން  75. އިންޓަރިވއުަގިއ %25ތަޖުރިބާއާއި މަޤާމާ ހުރިގުޅުން %

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަންގައި ހިމެނުމަށް -ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެންޓި

ވިެއވެ. ީމގެއިތުރުން ޤާބިލު ބޭފުޅުންކަމަށް ބެްއލެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެ 

 130ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި 2008/13މިބޭފުޅުންނާއި ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)އ( އަދި ، ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(، )ބ(، )ޅ(، )ކ( 5ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

)ވ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ިސފަތައް ފުރިހަމެވޭތޯ ބެއްެލވުަމށްޓަކައި ތިީރގަިއ މިވާ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  -1ނުއްާވ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެެވ. ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް  -3ޖިނާޢީ ކޯޓު.  -2ހައިކޯޓު. 

 135-އެންޓި -5ިސވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން.  -4ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް. 

އިލެްކޝަންސް  -7މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވްސ.  -6ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން. 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް -ން. މަތީގައިވާ ގޮތުގެަމތީން އެންޓިކޮމިޝަ

ވުެރންމަތީން މިކޮމިޓީން  70ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން %

އަލްާފޞިލް ޙަސަން ލުޠުފީ/  -1މާކްސްދެއްިވ ބޭފުޅުން ތިރީަގއި މިވަީނއެވެ. 

 140ޙިލްމީ/ ހަލަވެލި، هللا އަލްފާޞިލް ޢަބްދު -2. 84ރަންފަސް، ސ.ހިތަދޫ %

އަލްއުޞްާތޛާ ޚަދީޖާ ރަީޝދު/ ވައިލެްޓ ފެހި،  -3. 79ގދ.ތިނަދޫ %
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -. އެހެންަކމުން، މިބޭފުޅުން އެންޓ79ިސ.ހުޅުދޫ %

މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ޮކމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. 

ށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާގޮަތަކށް ނިންމެވުމަށްޓަކައި ވީމާ، މިމައްސަލަށް މަޖިލީހަ

 145ަބއްދަލުވުމަށް މެންބަރުން  6ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމޭ. އަދި ކޮމިޓީެގ 

ވަަޑއިގެންެނވި ނިސްބަތް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ލިޔުމެއް މިރިޕޯޓާއެކީ ވަނީެއވެ. 

ޙަމީދު هللا ދޫން ޢަބްދު. އިނގުރަިއދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމ2009ްޖޫން  25

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 150ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތު އެުރވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ިޢއްޒަތްތެ

ކީ ންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިއަދަމެ

ޅުނުތާ  މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެ

 އޮތް ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަސް. އަދި ހަމައެއާއެުކ، އަުޅގަނޑުެމން ދެން ޖެހިގެން 20

 155އްޔާ ނަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއައިޓަމް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަ

ްސ ދުވަ 20ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަްއ ހުށަހަޅައިގެްނ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިތާވެސް 

ކަްނ ހަމަވާދުވަސް ިމއަދަކީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ާވޖިބެއް މިއަދު މި

ރި ޢިއްޒަތްތެ މަސައްކަތް ނިންމުން އެއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޤަްސދުކުރަނީ

 މެންބަރުންނަށް މިމަޢުޟޫޢަށް މި އެޖެންޑާ އައިޓަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު

 160 މިނެޓްގެ ފުރުޞަތެއް 3ދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށްވެސް 

ްނ ޖަހާއިުރ މި އެޖެންޑާ ައއިޓަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދއްކު 10އަރުވަން. އަދި 

ަޓކަިއގެން ޖަހާއިރު ނިންމުމަށްފަހު މި އައިޓަމްަގއި ވޯ 10ނިންމަން. ނިންމުމަށްފަހު 

 ޓަްމގައި ކުރިއަށް ިދއުމަށް. ައޅުގަނޑު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އައި

ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން ހުުޅވާލަން. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

 165 هللا. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށްއެދި  ނަދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު ފޮ

  75ދަންނަވާލީ ކޮމިޓީން ކުރައްާވފައިވާ މަސަްއކަތާއި ެއްއގޮަތށް ކޮމިޓީން % هللا ޢަބްުދއްަރޙީމް ަޢބްދު
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ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރަން  ބޭފުޅުން މި 3ވުރެން މަތީން މާކްސް ދެއްާވފައިވާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 170އިތުުރ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާ އެއަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި.

ާވ މާގިނަ ވާހަކަަތކެްއ ދަްއކާަކށް ނޫން ހަމައެކަނި ކޮމިީޓން ގެންނަވާަފއި މި

ހިލްމީ އަދި هللا ފީއާއި ައބްދުޠު ލުޙަސަން ބޭފުުޅން  3ރިޕޯޓްގައި މިވާ 

މިަޝނަށް ޢައްޔަންކުރަން ކޮރަޕްޝަން ކޮ-ޚަދީޖާ ރަޝީދު އެންޓި އަލްއުސްާތޛާ

ކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތަ

 175 އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 އެހުށަހެޅުްއވި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  މާވަށު ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. އަދި  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލު ައޫބބަކުރު 

އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިމެންބަރުން މިކޮމިޝަނަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 180ީޓގެ ލީހުން ޢައްަޔންކުރެއްިވ ކޮމިިޢއްޒަތްތެރި މަޖި ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި މި

ހެޅުނު މެންބަރެއްގޮތުން އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރުާމއެކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަ

މަށް  ނަންތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަްށ އެންމެ ޤާބިލު އެންމެ ޢަދުލުވެރި ބޭފުޅުންކަ

އް  ބަހުސެގުމުޅި ކޮމިޓިއަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ މިއީކަމަށްާވތީވެ މާ ދި

ވާހަކަ  ނުކުރައްވާ މި ނަންފުޅުތައް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އަުޅގަނުޑ އިލްތިމާސްކުރާ

 185 ކުމް.ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަަކކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވަްއސަލާމްޢަލައި

 

 މެންބަރު ރިޔާޒް ތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންބަރު ރަޝީދު. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  މެ

ތެރި އިލްހާމް އަޙްމަދު. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 190 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 

 ކޮރަޕްޝަން -ޢިްއޒަތްތެރި. އާދެ، އެންޓިޝުކުރިއްޔާ `. ުޝކުރިއްޔާ  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވުމަށްަޓކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ  މުޙަްނމަދު ާޠރިޤް 

ކޮމިޓީން ބެއްލެވުމަށްފަހު  ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން ކޮިމޓީން ބަލައިގަނެ އަދި ވާހަކަެދއްެކވުން:

 195ޑުެމން އަުޑއަހައިފިން. އާދެ، ިމރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑުމެން ފޮނުއްވި ރިޕޯްޓ އަުޅގަނ
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 ބަލާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފޮނުއްެވވި ނަންފުޅުތަކުެގ ތެރެއިން އެއްނަންފުުޅ އެމަނިކުފާނު އަނބުރާ 

ރިޕޯޓް މިމަޖިލީހަށް ގެންދަވާފަިއވަނިކޮށް އެނަންފުޅާ ެއއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ހުށަހެޅިގެން މިދިޔައީ. އަުޅަގނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ކޮމިީޓގެ މަސައްކަްތކުރަމުން 

 200ގެންދެިވއިރު އަދި ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްުޕޅު ނިންމަވާލެްއވިއިރު މިރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކުެރްއވިއިރު އެނަންފުޅު ނުގެންދަވާކަން މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން 

ނޑުމެންަނށް ވަނީ އެނގިފައި. އެެހންމަވެސް، އަުޅގަނޑު މީގެކުރީަގއި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހުން އާނ ބަސް 

މިއެރުވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްަވވާ ނަންފުޅުތަކަަކށޭ. އާދެ، ލުޠުފީގެ 

 205ށްފަހު އެހެން ނަންފުޅެއް ނަންފުޅު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންދެވުމަ

މިތަނަށް ހުށަހެޅި އެނަންފުޅު ކޮމިޓީއަށް ގެންދަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާތޯ މިތާނަގއި 

ވަނީ ބެލިފައި. އާދެ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

އިތުރު ނަންފުޅެއް ކޮމިޓީއަްށ ގެންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވތޯ މިތާނގައި ވޯޓަްށ 

އެހިފައި އެވަނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލުޠުފީގެ ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 210ގެންދެވިކަން ޤަބޫލުކުެރިވގެްނނޭ. އެހެންނޫނަމަކާ އިތުރު ނަންފުޅަކަށް މިތާނކު 

ވޯޓަކަށް އަހާކަށް ޖެހިވަޑިއނުގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ 

 ނަންފުޅަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ވޯޓެްއ ނޭހޭނޭ. މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ މިތާނަގިއ ނެތް

ލުތުފީގެ ނަންފުޅަކީ މިމަޖީލީހުގައި މިަވގުތުވާ ނަންފުޅެއްނޫނޭ. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 215 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ތުލުސްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

ނަންފުޅު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަްށވެސް  3ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތްގޮތަށް މި  ހަކަެދއްކެުވން:ިއނާ ާއދަމް ވާ ރޮޒެ

ފެންނަ ވާހަކަ. ދެން ދެންމެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ތޯރިޤް އެވިާދޅުީވ ވާހަަކއަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަްސ ނުާވ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އެީއ 

 220ައޅުގަނޑުމެން ޯވޓެއްލީ ޙަސަން ލުތުފީގެ ަނން އަނބުރާ ގެންގޮސް  މިތަނުގައި

އެހެން ނަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާނެތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ އެގޮތަށް. 

އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމެއް ބަލައި ނުގަތުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ކުރިން އޮތް ނަން 



  9 

ނޑު ދެެކނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެގޮުތގަިއ ބާްއވަން ޤަސްދުުކރާކަމެއްކަމަށް ައޅުގަ

ކޮރަޕްޝަން -ހަމަ މިއޮތްގޮތަށް ޙަސަން ލުތުފީގެ ނަމާއެކީަގއި އަުޅގަނޑުެމން އެންޓި

 225ކޮމިޝަނަށް މި ތިން ނަން ބަލައިގަންނަން ައޅުގަނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ކްސް އެއީ ކޮންމެ ގޮތެްއވިައސް ަޙސަން ލުތުފީއަކީ މިތަނުގައި އެންމެ މަތިން މާ

ލިބިފައި އޮތް ބޭފުޅާ އަދި ިއންޓަވިއުަތކުންނާއި ކޮމިޓީން ކުރެްއވި މަސަްއކަތުން 

އެބޭފުޅާައކީ ހުށަހެޅުނު ނަންތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް އެްނމެ ޤާބިލު ބޭފުޅާކަމަށް 

މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރިޕޯޓުން ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޙަސަން ލުތުފީގެ 

 230ނަން ބަލައިގަންނަން އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  3ނަމާ އެކީގައި މި 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަީކވެސް ިމކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

 ގެ ނުކުތާއަްށ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަކަމަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތޯރިޤް ޙާިމދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު 

 235ތާޢީދުކުރަމުން އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑު ކުރީދުވަުހވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިމައްސަލާގައި ވާހަކަދެްއކިން. އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން 

މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ މިތާ ކޮންމެހެން ނުދައްކާ މިކަންކަން 

ދާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިފެންނަނީ ކޮމިޓީގެ ހިނގި ަބއެއް ނިންމި

ކަންކަކަމުގެ ވާހަކަެވސް މިތާނގައި ޢާންމުކޮށް ދައްާކލަންޖެހޭގޮތަށް ދެން 

 240ކަމެއް ފާހަަގކޮްށލާނަން. އެއް ކަމަކީ  2މިދިމާވަނީ. ދެން އަުޅގަނޑު އެގޮތުން 

ލު ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން ލުތުފީއަކީ ކަރުދާހުގައި މިކަަމށް ހަމަ ޤާބި

ހިނގާދިޔަގޮތުން އަުޅގަނުޑ މިކޮމިޓީގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިޞއްޔަތުްނ 

އަޅުގަނޑުެގވެސް ޚިޔާލު ބަދަލުވި. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަަކށް ކޮމިޓީއަކުން އިތުުރ 

 ފުރުޞަތެއް ލިބިފައެއްނެތް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އިންޓަރވިުއކޮށްކޮށް ނިމެނިކޮށް

 245އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ލުތުފީގެ މައްސަލައެްއގެ މަޢުލޫމާތު. 

ދެން ކޮމިޓީގައި ގެްނގުޅުުނ އުސޫލަކީ އެމީހުންނާއި ާވހަކަދައްކަމުން ދިޔައިުރ 

އެކަހަލަ ކަމަކާބެހޭ ުސވާލެްއކޮށްގެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ަމޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް. 

 އަުތގައި މަޢުލޫމާތު ުހރީމާ އޭނާ އިތުރުފުޅު ބުނާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ހައްދަވަނީކަމަށް ބެއްެލވޭ ުއސޫލަކުން ކަންކަން ކޮމިޓީަގއި ކުރަްއވާފައި އޮތީ. 
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 250އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް މިހާރު މިފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެުދވަހު 

ހުގެ އިންޓަިވއުތައް ނިމިނިމި އޮްއވާ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހިސާަބށް ފުލުސް އޮފީ

ސިޓީއެްއ ައއުމާ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެން އޭަނއަށް ކުރި ސުވާލުތަކަށް ެދއްވާަފއި 

ހުރި ޖަވާބަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ކަންބޮޑުވޭ އެ ރަނގަުޅ 

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތުމާއެކު އަުޅގަނޑު ޚިޔާލު މުޅިްނ ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ. 

 255 އެހެންދިމާވުމުން ޖެހިގެން އައިދުވަހު ޖަލްސާެއއް ދެން އަޅުގަނޑު ޭއގެ ސަބަުބން

ބާއްވަްނވެސް އެދުނިން. ެއއީ އެދުވަހު އަުޅގަނުޑވެސް ނުކުެމގެން ދިޔައީ އެުދވަހު. 

އެހިސާބަށް އެކަން ގެންގޮްސފައި އެހިސާބުން ޖަލްސާ ނިންމާލީކަމަށް ހީކޮށް. 

ށް ފުރުޞަތެްއ އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ޖަލްސާއަކަށް އެކަމާ މަޝްވަާރކުރާކަ

ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މިފެންނަނީ އަލަށް އައި މަޢުލޫމާތުެގ 

 260އަލީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާުލ މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ. ެއކަމަކީ ައޅުގަނޑަށް ހީވަީނ 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ އެކޮމިޓީަގއި އެހެން މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގައިެވސް 

ށްފައި އޮތް ުއސޫލުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް. އެއީ އެކޮމިީޓގައި އިްނ ޢަމަލުކޮ

އެހެން މެންބަރެއްެގވެސް މަުޢލޫމާތު އެހުމުގެ ތެޭރގަިއ ެއކަންކަން އޭަނ ދެއްިކ 

ވާހަކަާއއި އަުޅގަނޑުމެންެގ އަުތގައި ހުރި މަޢުލޫމާާތއި ޚިލާފް އުފެދުނީމަ 

 265ޑުމެްނވެސް ވިްސނުން ހުއްޓާލީ. ހަމަ އެހިސާބުން އޭނައާ ދޭތެޭރަގއި ައޅުގަނ

އެގޮތަށް އެ ދުވަހު ޙަސަން ލުތުފީގެ މައްސަލާަގއި ދިމާވި ޮގތަކީ އެދުވަހު ކަންަތއް 

ނިމެނިކޮށް އެދުވަހު މިމަޢުލޫމާތު ލިބުނީ. އެހިސާބުން އެކަމަށް އިތުރަށް 

، މަޝްވަރާކޮށްލާކަށް ފުރުޞަެތއް ނުލިބި ޖަލްސާ ނިމިގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާކަ ރަނގަޅަކަށް ހިނގާފަިއ 

 270އޮތްކަމެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ މިކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެހެްނ 

ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާނެ. އެހެންވީމާ، އަލަށް މިލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ 

ތާޢީދުކުެރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަލީަގއި ެއކަމަށް އަުޅގަނަޑށްވެސް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 275 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް ހުަށހަޅުއްވަމުން ކޮމިީޓގެ  އިާރގެ މެްނބަރު ދިްއދޫ ދާ 
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ޙަމީދު هللا ދުމުޤައްރިރު އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބް ަސމީރު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަްޙމަދު 

ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅުން މާކްސް ދެއްވާަފއި އޮްތގޮތުގެ ނަތީޖާގެ ވާހަކަ.  3ވިދާޅުވި 

އެހެންނަމަވެސް ދެން ތިއްެބވި ދެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑިއގެންނެވި މާްކސްައކީ 

ކޮބައިކަން ވިދާުޅވެ ދެްއވާފަެއއްނެތް. އަދި ައޅުގަނޑުމެންެގ މޭޒާ ހަމައަށްވެސް އެ 

 280ބިފައެއްނެތް. ހަމައެއާއެުކަގއި އެމަިނކުފާނުގެ ރިޕޯޓްަގއި މާކްސްތައް ލި

ފާހަގަކުރެްއވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންތަުކގެ ތެރެއިންނޭ އެނަންތައް 

ނެންގެވީ. ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ އެވާހަކަ މިހާރު އެގޮތަށް ދެންނެވޭކަށް ޖާގަެއއް 

އްޔާ އެނަންފުޅު އަނބުރާ ގެންދެވިކަުމގެ އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމޭ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ސިޓީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނުވަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައޭ. 

 285 5ވަނަ ާމއްދާގައި ާވގޮތުގެމަތިން  203އެހެންކަމާއެުކގަިއ އަދި ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ންބަރުކަމަށް މިހާރު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެްއެގ މެ-އަހަރު ދުވަހަށް ކަނޑައެޭޅ ެއންޓި

ޮކރަޕްޝަނުގެ ބޭފުޅުންގެ -ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުގެ ވަގުތީ އެންޓި -އޮތް އެންޓި

ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑަްށ ނުވަތަ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ިއއްެޔވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބިގެންދިޔަ، ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މިފަދަ 

 290ގެ ވާަހކަ ދަްއކަންޖެހޭތީ. އެހެންނަމަވެސް މާހައުލެއްަގއި ދިވެހި ަރްއޔިތެއް 

މިވަގުުތގަިއ ޙާލަތުަގއި ބުަނންޖެހޭތީ އެވާހަކަ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުން. 

ކޮރަޕްޝަްނ -ޢާންމުކޮށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްަގއި ެއކަން ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ އެންޓި

ޑުމެން މިކޮމިޓީންވެސް ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ހުންނެިވ ބޭފުޅެއް އެބޭފުަޅކު އަުޅގަނ

އެބޭފުޅަކަށް އެންމެ މަތީން މާކްސް ދެއްވާަފއިާވކަމަށް މި ރިޕޯޓުގަިއ 

 295-ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާއިުރ އެމަިނކުފަނުގެ ޢަމަލުތައް ހުންނެިވޮގތަށް ބަލާއިރު އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ަމސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަާދކުރެްއވުމުަގއި އެންމެ 

ރުގޮތެްއގައި އެކަންކަްނ ކުރައްވަމުންދާކަުމގެ ނަތީޖާެއއް ފެންނާކަށެއްނެތް. ޒިންމާދާ

އަދި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެްސ އެކަން މިހާރުވަނީ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި އަދި 

އެއަށްފަހުަގއި ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލާ ހަމައަށް އެމައްސަލަ ފޮނުވުމަށްޓަކައި 

 300ރވިސްއަށް އެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެފަރާތުންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަ

އެހެންވީމާ، އެފަދަ މައްސަލަެއއް ކުިރއަށްދަމުން ދަނިކޮށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  5އެބޭފުޅަކާމެދު ވޯެޓއްނަގާ ާފސްކުރަްއވާ ކުިރއަށް އޮތް 
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ދަންނަވާނީ  އެބޭފުޅަކަށް ެއގޮނޑިދެްއވަްނ ޚިޔާލު ކުރެއްވުމަކީ ައޅުގަނޑު

މިދަނޑިވަޅުަގއި މިޙާލަތުަގިއ އެންމެ ރަނގަުޅ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ޤަބޫެލއް 

 305ނުކުރެވެޭއ. ހަމައެާއއެުކގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެންވާ ބާެރއްގެ ދަށުްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާޫނނުއަސާސީން ވާޖިބުކުރާީތެވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވާ ނަންފުޅެއް އަނބުރާ ގެންދެވީާމ، މިޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

އެނަންފުޅު ގަދަކަމުން ބާއްަވިއގެން އެކަންކަން ކުރުުމގެ ުއސޫލެއް އޮންނާނެކަމަކަށް 

އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫެލއްނުުކރެވޭ. އެހެންކަމަށްވަންާޏ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 310އި ތިޢިއްޒަތްތެރި ގޮނީޑގައި މަޖިލީހުެގ ވިދާޅުވާްނވީ މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ

هللا ރައީސެްއގެ ގޮުތގައި އިންަނވާނީކީ ވ.އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝާހިދު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުަވއިފިއްޔާ 

ނަންތޯ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްެވެގންދާނީ. އެއަށް އަުޅގަނޑުެމން ޢަމަލުކުރާ

އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް. 

 315ބާރު ބަކިވެފަިއވާ މާހައުލެްއަގއި އަޅގަނޑުމެން މިކަން  3އެހެންވީމާ، އެ 

ކުރަމުންދާއިރުަގއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނވާ ބާުރގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު 

މެްއ އަނބުރާ ގެންެދވީމާ، މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާފަީއވާ ނަ

އެހުށަހެޅުއްިވ ނަންބަލައިނުގަުތމަށް ވިދާޅުވެަފއި ކުރިން ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަން 

އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުހށަހެޅުއްވި ނަންކަމަށް ރިޕޯްޓގައި ފާހަަގކުރެްއވީތީ 

 320ރި ރައީސް މިކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެ

ވިސްނާަވޑަިއގެން އެކަްނކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނިންމާ ދެއްވުމަކީ އެީއ 

އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮްތކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. ެދން ހަމަ އެާއއެުކގައި 

އެންމެ ފަހުން އެމައްސަލަަތްއ ނިމި މި ރިޕޯޓުަގއި ނިންމެވުމުގެ ކުރިން ުނވަތަ 

ވުމާ ދޭތެރެ މެދުގައި ވަރަށްގިނަ ކަންަތއްތަެކްއ މިމާހައުލުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ނިންމެ

 325އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ާރްއޖޭގެ މާހައުލުގެ ތެޭރަގއި ހިނގަމުން ގޮސްފިއޭ 

ހަމައެއާިއއެުކގައި ޭއގެ މައްަޗށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އަޅުގަނޑުެމން އެ ރިޕޯޓުގައި އޭެގ 

 ބަލައިގެން މިކަންކަްނ ނިންމެވުމަކީ އެންމެ ކުރީަގއި ނިންމާފައި އޮތް ނިްނމުމަކަށް

ރަނަގަޅު އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއްކަމަށް އަޅުގަނދު ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. 

ހަމަގައިމުންވެސް ައޅުގަނޑަަކށް، އަުޅގަނޑު ނެތީމޭ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފަށް 
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 330އްވި އެނެގޭ ވޯެޓްއގައި ބަިއވެިރާވކަށެއް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ދެ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ  ފުވަްއމުލަކު މެުދދާިއާރގެ މެްނބަރު 

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ތޯރިޤް އެ ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުން  ޝިފާޤް މުީފދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

 335ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއަށް ރަނގަޅަްށ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢި

ފަހުމްވެވަަޑއިނުގެންނެވި ޫނނިއްޔާ އެކަމަާނއަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާ 

ވަަޑއިނުގެްނއޮތްކަމަށް ފެންނާތީ. އަދި ެއވިދާުޅިވ ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން 

ރާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހުގައި ކަްނ ހިނގާދިަޔގޮތް ުކޑަޮކށް އޮޅުްނއަ

ދިމާވެފައިވާތީ އެކަން ސާފުކޮށްލަދޭންވެގެން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 340 29އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުެގ ނިންމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއޮތީ ފެންނަން 

ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -ވަނަ ދުވަުހގެ ޔައުިމއްާޔއިން. އާދެ، އެުދވަހު އެންޓި

 ނަންފުޅުތަކުގެތެެރއިން ެއްއ ނަންފުޅެއް އަނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުްއވި

ވަނަ ނަްނފުޅު މި މަޖިލީހުގެ މި  2ގެންދަވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުށަހެޅުއްިވ 

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަން 

 345ންމާފައި ފެނިވަޑަިއގެންނެވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ނެގުނު ޯވޓުަގއި މި މަޖިލީހުން ނި

ގޮތްކަމަށް އަުޅގަނޑުމެނަށް ޔައުމިއްާޔއިން ފެންނަން މިއޮތީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާްމ ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވައި ަނއިފަުރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުަށހެޅުން. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  200ގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

 350ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނު ކޮ-އެންޓި

ވަނަ މާއްާދގެ  4ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮ -އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

ހަށް ހުށަހެޅުއްވި )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީ

ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން ސ.ހިތަދޫ، ރަންފަސް އަލްފާިޟލް ޙަސަން ލުޠުފީގެ 

ނަންފުޅުގެ ބަދަލުގަިއ އދ.ާމމިގިލީ ރަންގިރިީޓގޭ އިބްރާހީްމ ރަޝީދު އަބޫބަކުުރގެ 

 355ރާ ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ، ނަންފުޅު ދިރާސާކު

ހުށަހެޅުއްވުން. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދުވަހުގެ ފުޅު މިނަން ކޮމިޓީއަށް
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ޔައުމިްއޔާ ބަލައިލާއިރު ައޅުގަނޑުމެނަށް މިފެންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅު އަނުބރާ ގެންގޮސްަފއިާވކަމަށް. ެއ ނަންފުޅު އަނބުރާ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވުމާ ގެންގޮސްަފއިވާތީ ދެން އެމަިނކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅު

 360ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަކަށް ޤަބޫެލއްނުކުެރވޭ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއ 

މިއޮތް ރިޕޯޓްގައި އަދި އެދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު 

ވާހަކަތަކުން އެބައެނގޭ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ނިންމާ ރިޕޯޓް އެކުަލވާލުމުެގ 

ނިމޭކަން. އާދެ، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް މަސައްކަތް ނު

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އެ ނަންފުޅު ގެންދަވާފައިވަިނކޮްށ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި 

 365ރިޕޯޓެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންަދވާފައި އޮތް ނަންފުޅެއް 

ަމ އެާއއެކު ޢިްއޒަތްތެރި ހިމެނިގެން ދިއުން އެއީ ޤަބޫުލކުރެވޭ ކަެމއްނޫން. އަދި، ހަ

ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދެން އިތުރު ކޮމިޝަނަކަށް އިލެކްޝަންްސ 

ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅުަތކުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި 

ނަންފުޅުގެ ިރޕޯޓް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް،  5އޮތްއިރު އެ 

 370ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅުތަުކގެތެރެއިްނ ބައެއް ނަންފުޅުތަާކ ރައީސުލް

ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމަވާފަިއ އެ ނަންފުޅު އެހެނިހެން ނަންފުޅުތަކުގެ ކަންތައްތަްއ 

ހިނގާދިޔަގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަން ނެތީމަ މި ރިޕޯޓް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް 

ނަންފުޅުގެ ތެރެއިން  5ހޭ. އަދި، ހަމަ އެހެންމެ އެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެ

ނަންފުޅާ ބެހޭގޮތުން  4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއް ނަންފުޅު ގެންދަވާ ބާކީ އޮތް 

 375ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާދެއްވުމަްށ 

 އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ރާގެ މެންަބރު ގުަރއިދޫ ދާއި 

ދަންނަވާލީ މި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން އެްއެޗްއ ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި.  އިްބރާހީމް ރިޒާ ވާހަަކދެއްެކވުްނ:

 380ނުަގއި ބަެއއް އަޅުގަނޑަީކވެސް އެ ކޮމިީޓަގއި ހެމެނުނު މީހެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އެތަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ދާއިރުަގއި މި ޙަސަން ލުޠުފީއާ 

ބެހޭގޮތުން އެދަްއކަާވ ވާހަަކ އެއީ އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ ވާހަކަތަެކއްނޫން. ެއއީ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިުރގައި އަދި މި ރިޕޯޓަށް 
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ބޭފުޅުންގެތެެރއިން  5ވެސް ޙަސަން ލުޠުީފއަކީ މި ކޮމިީޓއަށް ގެެނވުުނ ބަލާއިރު

 385މިކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިަޔ. ހެލްތްގަިއ 

ވަނަ ފަހަރަކަށް ޙަސަން ލުޠުފީ  2އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންަޓވިއު ނިމުމަށްފަހުގައި 

ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ހާޒިރުކޮށްލަންޖެހުނު ސަބަބަކީ މޯލް

ކޮމިޓީއަކަށް ލިބުނު ސިީޓއަާކ ގުިޅގެން. ެއ ސިޓީއަްށ ބަލާއިރުަގއި ެއ ސިޓީްނ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެން ދިޔައީ ކުީރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 390އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަަކއި ޙަަސން ލުޠުފީގެ ނަމުގައި އެްސ.އެމް.އެސްަތކެއް އަިއ 

މައްސަލަެއއް. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތުގައި އެމައްސަލަ ތަްޙޤީޤުކުރެްއވުމަށްފަހުގައި 

ޝަރީޢަތަކާ ހަމައަށްވެްސ ނުގޮސް ސާބިތު ުނވާތީެވ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވެން 

ނެތްކަމަށް އެ ސިޓީފުޅުގައި ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ޝަރީޢަތަކާ ހަމައަށް 

މައްޗަށް ކުެރވުނު ތުޙުމަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ނުދާކަމެއް އެކަމަީކ. މީހެއްގެ

 395ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަށް މީހުން ހޮވާތީ -ބޮޑަށް ބަލަމުން ދިޔައިްނ އެންޓި

ކޮރަޕްޝަންގެ ެއއްެވސް ކަހަލަ މައްސަލައެްއގައި އެްއވެްސ ތަނަކަށް ހާޒިރުކޮށް 

ޙަސަން ލުޠުފީެގ  ސުވާލުކޮށްފަިއވޭތޯ. އެކަހަލަ އެްއވެސް ާބވަތެްއެގ މައްސަަލއެއް 

މައްޗަށް އެނގޭކަެށއް ނެތް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ިލބުނު ކަމާބެހޭ އެކިއެކި 

އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ސިޓީަތކަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަކަށް 

 400ލިބިފައެއް ނެތް ޙަސަން ލުޠުފީއާ ބެހޭގޮތުން މިދަންނަވާކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނުގެ 

ލަ މައްަސއެްއ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ޙަަސން ލުޠުފީއާ ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް ކަހަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއުން އެ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅާ ގުިޅގެން އޭނަގެ ނަން 

އަނބުރާ ގެންދެވުމަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާަހކަެއއްނޫން. ޭއގެ އިތުރުން 

ނެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުުމގެ ޤާނޫނާ އަޅުގަނޑު ކުރީުދވަހުވެްސ ދަންނަވާފައިވާ

 405ބެހޭގޮތުން ކުރީދުވަހު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާފަިއވާނެ ވަކި ުމއްދަތެއް ކަނޑަައޅާފައި 

ވަަނ  2އޮްއވާ އެ މުއްދަތު ފާއިތުވުަމށްފަހުގައި ދެން ނަމެއް ނުފޮނުވޭނަކަމާ އަދި 

ށްފައި. ފަހަރަށް ނަމެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ގޮތް އެބައޮތޭ އެ ޤާނޫުނގައި ބަޔާްނކޮ

ވަނަ ފަހަރަށް ނަމެއް ފޮނުވާކަމުގައިވާނަމަ އެނަން ފޮނުވަންޖެހޭނީ  2އެހެންވީމާ، 

ވަނަ ފަހަރަށް އެ ނަން ފޮނުވޭ އުސޫލަށް ެއ ޤާނޫނު ކަނޑައަޅާ  2

 410އުސޫލެްއގެމަތިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ވަގުަތކު އަދި ޙަސަން 
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ްއވެސް ގޮތެއް ނެޭތ. އަޅުގަނޑުމެން މި ލުޠުފީގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދެވޭނެ އެ

ކޮމިޓީން އެބަޖެހޭ ޙަސަން ލުޠުފީގެ ނަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެންނަން. ގެނެސް 

އެނަމާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން ވޯޓަކާ ހަމައަްށވެސް ދާންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 415 

 2ގައި ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާެއއް  9.30ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގައި ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ސަމާލުކަމަށް އެވާހަކަ ަދންނަވާލަން އަުޅގަނޑު. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގަިއ 

ގަނޑު  ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ައޅުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން

 420ށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ދެން ވާހަކަދައްަކވަން އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 425  ވާލީ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި ދަންނަ ވެލިދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ޢަލީ

ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނަށް މެންބަރަކު -އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް އެންޓި  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތައް 

ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯާޓގުޭޅގޮުތން. އަުޅގަނުޑވެސް 

ބޭފުޅުންނަކީ މިކަމަށް  3ންނަވާލާނީ، މި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަެވގެންމިދާ ދަ

 430އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅުްނކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫުލކުރެެވއޭ. އެހެންމިދެންނެވީ 

ކޮމިޓީއިން ކަނަޑއެިޅގެން ނެތް ވަކި އަދަދަކަްށވުރެ މަތިން ނުވަތަ ވަކި 

ޏާ އެމެންބަރަކު ފޭްލވާ އަދަދަކަށްވުެރ ތިރިން ާމކްސް ލިބިއްެޖކަމަށްވަން

ވާހަކަެއްއވެސް ނޫނިްއޔާ އެމެންބަރަކު ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަަކެއއްވެްސ. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުގަނޑުމެން ޢާންމު އުސޫލުން ބަލާކަމަށްވަނީވިްއޔާ ފުދޭަވރެއްގެ މަތީ އަދަދަކުްނ 

 435ބޭފުޅުންގެ ނަން ކޮމިޓީއިން މަޖިލީހަށް  3މާކްސް ލިބިވަަޑއިގެން މި 

ފައިިމވަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދި ދަންނަވާީލ، ިމ ފޮނުއްވާ

މަސައްކަތް ކޮމިީޓއިން ނިންމަވާފައި މިއޮީތ އަުޅގަނޑުމެންާނ ހަމައަށް ގެންނަވާަފއި. 

ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ކޮމިީޓއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތަކުގެތެޭރގައި އެބައޮތް 
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ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ގުުޅންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް، އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެ ސްްކރީން

 440ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫުނގައި އެުބނާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެީއ އެންމެ ރަނގަޅުމީހެއް 

ހޯދުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައި އޭގެ އަލީަގއި އެދޭ 

ނީ އެމީހަކީ މާކްސްއެްއ ދީގެން ެއ ޕޮއިްނޓެއް ދީގެން މަޖިލީހާ ހަމައަށް މިގެންނަ

މިކޮމިޝަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު މީހެްއކަމަށް. އެހެންަކމަށްބަލާއިރު އަުޅގަނުޑ 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނާއި އަދި ހަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް -ދަންނަވާނީ، އެންޓި

 445ސަރވިްސއިންވެސް މަޢުލޫާމތު ހޯއްދަވާފަިއވާކަމަށް ީމގައި ިމވަނީ. އެހެން 

އިރު، އަދި މިނޫންވެސް އެެހން މުއައްސަސާތަކުން އެތަންތަނުން މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި، ހޯދާއިރުގައި މަްއސަލަެއއް އުޭޅަކމަށްވަންޏާ އެކޮމިޓީއަްށ 

އެނގެންޖެހޭނެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް ނޫނީ ސީދާ ކޮމިޓީއިން 

ކަހަލަ އިތުރު ސުވާލުކޮްށގެން ނަމަވެސް. އެހެންކަމުން އަުޅގަނޑަށް އެްއވެސް

 450މަޢުލޫމާތެއް ސާފެއްނުވޭ. ެއހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން، ކޮމިޓީގެ ބަެއއް 

މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވައިފި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ނިމުމުެގ ކުރީަގއި ނިމެމުން 

ދަނިކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަަވއިިފއޭ. އެމަޢުލޫމާތުތަކަކީ 

ހިތަށްއަރަނީ، އެއީ ކޮމިޓީއަށް ރަސްީމގޮތަކުން ލިބިފައި ހުރި އަޅުގަނޑު މި

މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ ނޫނީވިއްާޔ ވަިކވަކި މެންބަރުންނަްށ ލިބިވަަޑއިގެންެނވި 

 455މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ. އެހެންކަހަލަ، ރަސްމީގޮތުން އަިއ މަޢުލޫމާތަކީ އެީއ 

ތީގައި އެންމެންނަކީ ރަނގަޅުނުާވކަމަށްވަީނވިްއޔާ ވަކި މީހަކު ޤާނޫނު ކުރިމަ

ހަމަހަމަވެގެންވާ މީހެއްކަުމަގއިވެަފއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެމީހަކީ ކުށެއް 

ސާބިތުނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ އިނޮސެންޓް މީހެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

އެހެންކަމަށްވާއިުރ މި ހުރިހާަކމަކަށް ވިސްނާފަިއ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ، މިހާރު 

 460ނަންފުޅަީކ މި ކޮމިޝަނަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑަްށވެްސ  3 ހުށަހެޅިފައިވާ

 ނަންފުޅޭ. ުޝކުރިއްޔާ. 3ތާއީދުކުރެވޭ 

 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް -ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންޓި ކާށިދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 އްވާފަިއވާ ނަންތަްއ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު އިްސމާޢީލް ޢަބްދުްލޙަީމދު 
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 465ހޮއްެވވި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑަށް ތާއީެދއްނުކުރެޭވ. ސަބަބަކީ މިރިޕޯޓްގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -އެްއވަނަ އަިދ ދެވަނަިއަގއިާވ ދެބޭފުޅުންނަކީ އެންޓި

ވަނަ  16ރިހަމަވާތީ ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުރާ ސިފަތައް ފު  5ޤާނޫނުގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މިހާރުވެސް އޭ.ސީ.ސީގެ މެންބަރުންގޮތުަގއި 

މަސައްކަތްކުަރއްވާ ދެބޭުފޅުންކަމަށްވެފައި އެބޭފުޅުްނގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

 470އަދާކުރުމުަގއި ަވކި ފަރާތެްއ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަަތކުަގއި 

އިވޭތޯ ކޮމިޓީއިްނ ބައްލަވާފައިުނވާތީ. އަދި ރިޕޯޓްގަިއވެސް ެއކަން ޢަމަލުކޮށްފަ

ފާހަގަކުރަްއވާފައިުނވާތީ. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ މެންބަރުންގެ ހުރުން 

ލާޒިމްވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަާވތީ ކޮމިޝަނަށް ލައްވާފައި ތިބި ބައެއްގެ ސިފަަތއް 

 އިތުރަށް ަބއްލަާވކަށް ނުޖެހޭނެ. ފުރިހަމަވޭތޯ އެމަޤާމުގަިއ ެއމީހުން ތިއްބާ

 475ބައްލަވަންޖެހޭނީ އެބޭފުޅުންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްަފއިާވގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ. 

އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ަޤބޫލުކުރާހިތްއޮތީ، އެބޭފުޅުްނގެ މަސްޢޫލިއްޔަުތ 

ވަނަ  20އަދާކުރަްއވާފަިއވަނީ ެއްއވެްސ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި އެްއގޮތަށްޯތ  202އި އަދި ޤާނޫނުއަާސސީގެ މާއްދާއާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ -ކޮމިޓީއިން ބައްަލވަންޖެހޭނެކަމަށް. އަދި އެންޓި

 480ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވގޮތަށް މަސްޢޫލިއްޔަުތ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25

ބަޔާންުކރާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއ ވަނަ މާއްދާަގއި  21އަދާކޮށްފަިއވޭތޯާއއި އަދި 

އަދާކޮށްފަިއވާގޮްތ ކޮމިޓީއިްނ ބައްލަވަންޖެހޭނެކަމަށްވެްސ އަުޅގަނޑު ދެކެން. 

މަސްދުވަހުގެތެޭރގަިއ  7ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިދެބޭފުޅުން މެންބަރުކަމުގަިއ މިީވ 

އެބޭފުޅުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުގައި ެއްއވެްސ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

 485ނޫނުއަސާސީާއއި ެއކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި، ކޮރަޕްޝަން ހުްއޓުވުމާއި މަނާކުރުމުެގ ޤާ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާމިންވަރުވެސް މިކޮމިޓީއިން ބައްލަްނވެޖޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ އަރިހުން އަުޅގަނުޑ 

 މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ބައްލަވާފަިއވޭތޯ. ސާފުކޮށްލަންބޭނުންވޭ، އަުޅަގނޑު

ބައްލަވާފައިުނވާނަމަ ނުބެއްެލީވ ކީްއެވގެންތޯ. މުޤައްރިރު ަޤބޫލުފުޅުކުރައްާވގޮުތގަިއ 

 490މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަްއާވފައިާވގޮތް ނުބައްލަވާ ނުވަތަ ތަފާތުކުރުން 

ސްކުރެވިދާނެތޯ. ގެންގުުޅްއވާފަިއވާ ބަޔަުކވެްސ ތަކުރާރުކޮށް މެންބަރުކަމަށް އި
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އަޅުގަނޑުގެ މިުސވާލުތަކަްށ މުޤައްރިރުގެ އަރިހުން ޖަވާބު ބޭނުންވާކަމަށް 

ދަންނަވަމުން ދެން ދަންނަވާލާހިތްއޮތީ، ރިޕޯޓްަގިއވާ ެއއްވަނަ އަދި ދެވަަނ 

ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އެއްސެވޭީނ މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ކޮމިޓީއިން ރިޢާޔަތްކޮށް 

 495މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިކަމަށް. ެއހެންނޫނީ މީގެކުރީގަިއ  ލިބުނު ނަތީޖާއަށް

އަހަރުގެ ސަޤާފަތް  30މަޖިލިސްތައް ފަދައިން ވަިކ ތައްގަނަޑކަށް ފެތިގެން 

ދިރުވަން އަުޅގަނޑުމެން ތިބެްނވީތޯ މިީއވެސް ހަމަ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ިޢއްޒަތްތެރި 

ންނަށް ނިކަމެތިގޮތް ހަދައި ރައީސް، މުްއސަނދިންނަށް މޮޅުގޮތް ނިކަމެތި

 ކޮށްގެންތިބި ހުވަާޔއި ޚިލާފުެވޭވއިރުވެސް ނޭނގޭ ނުވަތަ އެނގެން ބޭނުންނުވާ،

 500 

 ވަގުުތ، ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  ވަގުތު ހަމަވީތޯ. ކާށިދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

  އިްސމާޢީލް ޢަބްދުްލޙަީމދު 

 505   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 މިނިޓްއިރު... 3 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

 

 އަދި ކުަޑކުޑަ ތަންކޮެޅއް އިނގޭތޯ. ަވކިބަެއއްގެ ނުފޫޒު ފޯުރވޭ ބަޔަކު މުސްތަިޤއްލު  ކާށިދޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 510 މުއައްސަސާަތކުަގއި އިތުަރށް ބޭތިއްބުމަށް މިމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން  އިްސމާޢީލް ޢަބްދުްލޙަީމދު 

ތޯ. ެއއީ އަުޅަގނޑު ކުރާނެކަމެއްނޫން. ުޝކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ފާސްކުރަންވީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ރައީސް.

 

 ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންޓި އިހަަވންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 515ށް ހޮއްވެވި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް އެނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުެރއްުވމަ ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްޙމަދު ޢަްބދު

ރިޕޯޓް ބަލާލުމުން އަޅުަގނޑުވެސް ަބއެްއކަހަލަ ަކންބޮޑުވުން ހުރިވާހަކަ 

ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމަޖިލީހަށް ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ބުނާގޮތުން ނަންފުޅު ފޮނުވުމުގެ ބާރުލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަިނ 

ންދެވުމުގެ ބާރުެވސް އެމަނިކުފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. ަނންފުޅު ގެ
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 520ލިބިވަޑަިއގެްނވޭ. އަުޅގަނޑު ަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާަފއިާވ 

ނަންފުޅެއް ކޮންމެ ގަޑިއެްއގަިއވެސް އެމަނިކުފާނަށް ެގންދެވޭނެ މިމަޖިލީހުން 

އި. ެއގޮތުން ފާސްކުރުމުގެކުީރގައި. ނޫނީ މިމަޖިލީހުން ވޯޓަކަށް އެހުމުގެ ކުީރގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންދަާވފައި ނަންފުޅެއް ލިސްުޓގައި ިހމަނާ ނޫނީ އެނަންފުޅު 

މަޖިލީހަށް ގެނައުމުގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ 

 525ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދަންނަވާލީ ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫން. މިކަން 

ން ދިމާވީމާ ދެން ވެދާނެ ގޮތްަތކާއިދޭތެޭރގަިއެވސް އަުޅގަނޑުމެން މިހެ

ބާރު އެއްބާުރ އަނެއްބާރު މައްޗަްށ  3ވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ. މިބާރުތައް ވަިކވެ 

ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ނޫނީ ބާރުގެ ބޭނުން ނުހިފާ މަސައްކަތް، މިނިވަންކަމާއެުކ 

އިދާނެަކމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތް ދޮުރ ބަންދުވެގެން ހިނގަ 

 530ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަްނ މިގޮތަށް ދިމާެވއްޖެނަމަ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެްއަގއި 

އަޅުގަނޑަށް ދެން ދިމާވެދާނެ އެހެންކަމަކީ، އެއްފަރާތަކުްނ ބުނެފާނެ މިމަޖިލީހުގެ 

ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިމމަޖިލީހުގެ އިނދެގެން ނުާވނެކަމަށް. އަުޅގަނޑަ

ހިއެއްނުވޭ މިމަޖިލީހުން އެކަން ޤަބޫލުކުރާނެއެކޭ. އަދި އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްުނވޭ 

އެމެންބަރަކު މިމަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެްއވި ދާިއރާއަކުންެވސް އެކަން 

 535ޤަބޫލުކުރާނެހެންނެއް. އެވިދާުޅވާ ބޭފުޅަކީ އެހެން ވިދާުޅާވ ބޭފުޅެއްކަމަކަށްެވސް 

އް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާނެހެންނެ

އެފަދަ ކަންތައްތަކުން އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ ސަލާމަތްވެތިބެން. މިމަޖިލީހުން 

މީހަކު ދައްކާ، މިމަޖިލީހުން ނަމެއް ހުށަހަޅާ އެނަން ފާސްކުރީއޭ ބުނުމުގެ ާޖގަ 

ނުވާނެކަމަށް އަުޅގަނުޑ އެްއވެސް ޙާލެްއަގއި މިޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ދީގެން

 540ޤަބޫލުކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިންޓަރގްރިޓީއާދޭެތރޭގައި ވަރަށްޮބޑަށް 

ބައްލަވާފަިއވާކަން މިކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓުން އެނގެން އެބަޮއތް. އިންޓަރގްރިޓީއަށް 

ދެއްވާަފއި އެަބއޮތް.  25ފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑު މާްކސްެއއްވެްސ ދެްއވާފަިއ، %

އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ހަމައެއާެއކު 

 5މެންބަރުންގޮތުގައި ތިބެ މިނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ކުރީަގއި ހުށަހެޅުނު 

 545ނަމަށްވެސް ލިބުނު މާކްސް ަހމަގައިމުެވސް އަޅުގަނޑު ބޭުނންވޭ އިނގެން. އޭރުން 

ފުޅު ނޫނީ މިމަޖިލީހަށް އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ެގއްލިގެންދިޔަ ދެ ނަން
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ނައިސް އޮތް ދެ ނަންފުޅު ނައީ ީކއްެވގެންކަން ސާުފވެެގންދާނެ. އެހެންކަމުން 

އަޅުގަނޑު އެބަ ބޭނުންވޭ ަހމަޔަޤީނުންވެސް އެ ދެ މެންބަރުނަނަށްވެސް ލިބުނު 

މާކްސް އެނގެން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުގައި 

 550މިޓީގައި ފަހުން ޝަުކވާތަެކއް ައއިސް ނޫނީ ފަހުން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަތަެކއް ކޮ

އަިއއިރުަގއި އިތުރަށް ކޮިމޓީއިން އެމައްސަލަަތއް ބަްއލަވާ އެކަމާދޭތެރޭަގއި 

ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި ުނވާަކން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. އެކަމާ އަުޅގަނުޑ 

ޓީަތކުަގއި މަަސއްކަްތކުރަންވާނީ، ެއއްވެްސ ހިތާމަކުރަން. މަޖިލީހުން ނެގޭ ކޮމި

މީހަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ޙައްޤުލިބޭގޮތަށް. ެއކަުކގެ 

 555ޙައްޤު ލިބިފައި އަނެަކކުެގ ޙައްޤު ެގއްލިގެންދާގޮތަްށ، ނޫނީ އަނެއްމީހާއަށް 

ނަމަ އަުޅގަނުޑ އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެގޮތަްށ ކޮމިޓީއިން މަަސއްކަތްކުެރވިފަިއވާ

އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

ލިބިފައިހުރިގޮތުަގއި ކޮންެމެވސް ެއއްބޭފުޅެްއގެ ނަންފުުޅ މިކޮމިޓީއަށް، ނޫނީ 

މިކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުަމށް ފެނިވަޑައިުނގެންނަާވކަމަށް ނޫނީ ކޮންމެވެސް 

 560ފަިއވޭތޯ ކުރި ސުވާލެްއެގ ޖަވާބުގައި ވިދާުޅިވ މައްސަލަެއއްަގއި ސުވާލުކުެރވި

އެްއޗަކުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ، ކަން ކުީރގައި 

ހިނގާގޮތުން ނޫނީ މީެގ ކުީރގަިއ ކަންކޮްށއުޅުނު އުސޫލުްނ އަސްލު ކަން ކުރާ 

ައއިސްސަޭއ.  މީހާނޫން އަނެއްމީހާއަށް ބޮނޑި ލިބޭތަން ވަރަްށގިނައިން އޮންނަނީ

މިކަހަލަކަމެއް މިއީ މިކޮމިަޝނަށް ޢައްޔަންކުރަން ފޮނުވި ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިްނ 

 565އެއް ނަންފުޅަކަށް ދިމާވެަފިއވާކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުން 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ނެްތ ނަންފުޅަކަށް ވޯޓަކަްށވެސް ނޭހޭނެއޭ. ގެންދަވާފަިއ 

ްއގެ ބަދަލުަގިއ އެހެން ނަންފުޅެއް މިތަަނށް އަންނަންޖެހޭނެއޭ. އޮތް ނަންފުޅެ

މިމަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކީ މަްސޢޫލިއްޔަތަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއި އޮްތ 

ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ނުގެންދަވާ 

 570ތައް ދިރާސާކޮށް ވޯޓަށް އަހައި އެކޮމިޝަނަށް ހުރި ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ަނންފުޅު

ޢައްޔަންކުރަން ފެންނަނަމަ ފެންނަކަމަށް ނުފެންނަނަމަ ނުފެންނަކަމަށް ގޮތެއް 

ނިންމުމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ޙަީޤޤަތުގަިއވެސް ވަރަށް 

 ނަމަވެސް ކަންބޮޑުޭވ މިކޮމީޓީެގ މަސަްއަކތްކުރަމުން ދިޔައިުރ، ކޮންެމެވސް ވަަރކަށް
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ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެްނގުޅެފަިއވާތީ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން 

 575އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެކަެމއްނޫން. އަުޅގަނޑު އެކަން ަބލައިނުގަންނަން. އަދި 

މިގޮތަށް ޮއވެ ގެންަދވާފަިއާވ ނަންފުޅެއް ހިމެނިގެން ެއވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވެން 

 ނެތްވާހަކަ ހިތާމަާއއެްއކޮށް ދަންނަވަން. ވަރަށްބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނުޑވެސް ަދންނަވާލަންބޭނުންވަނީ،  ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާިއރާގެ 

 580 ނަވާފަިއވާފަދައިން މި މިމަޢުޟޫއަށް ކުރިންވެސް ައޅުގަނޑު ވާހަކަދެްއކިއިރު ދަން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރަީފޤް 

ނަންފުޅު، ޙަސަން ލުޠުފީގެ ނަންފުޅު އަނބުރާ ގެންެދވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މުއްދަތު އެދިަވޑަިއގެންނެިވއިރު އެިދަވޑަިއގެންފަިއވަނީ އެކަމަށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ

މަ ނޑުމެން އެދުވަހު ހަނިމި އެކަން ފަހަނައަޅާ ދިޔަފަހުންކަމަށްވާތީވެ އަުޅގަ

 މިނަންފުޅު އޮންނަގޮތަށް ނިންމަވާފައިކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

 585ހަމައެއާެއއްކޮށް ކޮމިޓީއިްނ މިކުރެްއވި މަސަްއަކތްޕުޅު ނިންމަވާފައި 

ންމެގިނަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު ރިޕޯޓް އައިއިރު މިއޮތްގޮުތން މީގައި އެ

 ތް އަނެއްގެންފައި މިޮއތީވެސް ޙަސަން ލުޠުފީކަމަށްވެފައި ދެން އޮމާކްސް ލިބިވަޑައި 

ޙިލްމީއާިއ ޚަދީޖާ ރަޝީދު، هللا ދެ ނަންފުޅު، އާދެ، ޢަބްދު

ށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިވަޑަިއގެން ތިއްެބވި  79މިދެބޭފުޅުންނަކީވެސް %

 590 ޭބފުޅުންގެ ނަންފުޅު މި ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރުމަށް 3ބޭފުޅުންކަމަށްވާތީ މި 

 ސް. އަޅުގަނޑަށްެވސް ފެންނަވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ކޮމިޓީއިްނ -އާދެ، އެންޓި .` އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

މީގައި ދިމާވެގެްނއުޅޭ މައްސަަލ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  އަްޙމަދު ސަީލމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 595އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮްށ ޙަޤީޤަތާެއއްގޮތަށް ދަންަނވާލަން އަުޅަގނޑު ބޭނުން. މީަގއި 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ލުޠުފީއަކީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރ ވަކި ފަރާތަކަށްނުޖެހޭ 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅެކޭ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި މިމައްސަލަ އުފެދިގެން މިއުޅެނީ،

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާބެހޭގޮތުން އޭނަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވި 

ސިޓީއަާކގުިޅގެން. އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ އޭަނއަށް ާލޒިމްކުރޭ މިކޮމިީޓއަށް 

 600އެމައްސަލަ ހުށަހަޅަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއއްޔެ އަުޑިއވިގެންދިަޔއީ ލުޠުފީެގ 
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ހިނގައްޖެއޭ. މި ފުުލސް އޮފީހަށް ފޮނުވާ  މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށް

މައްސަލަތަކަކީ މިހާރަކަށް އަިއސް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ މައްސައެއްނޫން. 

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މައްސަލަވެްސ 

 ހަމަ ފޮނުވުމަކީ ހުރީ ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުާވފައި. އެހެްނވީމާ، ފުލުސް ޮއފީހަށް

 605އެއީ އޭަނގެ މަްއޗަށް ކުެށއް ސާބިުތވީައކީެއއްނޫން. ެދން އޭނަެގ މައްޗަްށ 

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑަށް ެއނގިފައި އޮްތގޮތުން ަވއްކަުމގެ މައްސަލަެއްއގޮތުަގއި 

ފުލުސް އޮފީހަށް މިއޮތީ ހުށަވެސް ައޅާފައި. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އަޖާއިުބވެ 

 މައްސަަލއެއް. ކޮބައިތޯ ކޮމިޝަްނގެ ރައީސް ޢަލީ ރަޝީދު. އަންތަރީސްވާންޖެހޭ

އަލްޤީނުގެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނޫސްތަކަށް ލީކްކުރީ ކާކުތޯ. ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއޭ 

 610އިނގޭތޯ. ލުޠުފީ މިހުށަހެޅީ ކޮންތާކަށްތޯ. ލުޠުފީ މިހުށަހެޅީ ސީދާ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މިމަޖިލީހަށް އެމައްސަލަ ހުށަހަޅަން. މަޖިލީހަށް. އޭނައަށް މަޖުބޫރުވޭ ލާޒިްމކުރޭ 

ދެން އަޅުގަނުޑ، ވޭުތވެދިޔަަތނަށް ބަލާލާއިރު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އެމަނިކުފާނަކީ 

ވަރަށްގިނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލުމަށްޓަަކއި ނެރެފައިވާ ބޭފުެޅއް. 

ށް ޖަނގިޔާ އެމަނިކުފާނު ކްރެޑިްޓ ާކަޑކުން އެމަނިކުފާނު އަނބިަކނބަލުންނަ

 615 ބައްލަަވއިގަންަނވާފައި އެބަުހްއޓޭ އިނގޭތޯ. ނިކަން ަބއްލަވާ..

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢުޟޫއަށް ވާަހކަފުޅު ދަްއކަަވއިދެްއވުން އަުޅގަނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދެންނެވީ...

 

 620 ޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާބެހޭގޮތުންނޭ މިމައުޟޫއާުގޅިގެްނ، މިމައްސަލައާ، ެއއީ އޮ  އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމީއ އަުޅގަނޑުމެން ުސވާލު އުފެދޭ މައްސަލަެއއް.  އަްޙމަދު ސަީލމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އެހެންވީމާ، މިހިސާބަށްދާއިުރ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ަކނޑައެިޅގެން ލުޠުފީއަކީ 

 ީމހާއޭ. ދެން އަުޅގަނޑު މިކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު މިތާ ހުރި އެންމެ ކުޅަދާނަ

ދަންނަވާލަންއޮތީ، ިއއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގންދިޔައީ ކުރީުދވަހުެގ 

 625މަސްތުވާތަކެތީ މައްސަަލއިަގިއ މީހަކު ހިފި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ 

މައުޟޫާއގުޭޅގޮތުން އިނގޭތޯ. މީނާ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ކާކުތޯ އެންމެފުރަތަމަ 

މަސައްކަތްކުރީ. ކާކުތޯ މީނަގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށްިދޔައީ. މިއަދުގެ އެޓަރީނ 
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ޖެނެރަލްއޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެްނގުޭޅ 

މީހުން ހޯދުމަކީ މިސަރުކާރަކަށް ެއއްެވސްކަމެއްނޫން. ކަނޑައެިޅގެން އެނޭގ 

 630ލައްކަ ރުފިޔާ  7ލުކަމުަގއިވެްސ މީސްމީހުން މިހުންނަނީ. އެންމެފަހުގެ ވަކީ

 ލިބުނުމަކަށް އަޅުގަނޑަށް މަުޢލޫމާތު ލިބޭ. ކޮންތާކުންތޯ އޭނަ އެފައިސާ ހޯދީ. 

 

 ވަގުތު. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 635 އަޅުގަނޑު ވަރަްށގިނަ ވާހަކަ މިމަޢުޟޫއަށް ދައްކަން އެބަހުިރ. އިތުރުަވގުތުކޮެޅއް  އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

 ނުލިބޭނެތޯ.  ްޙމަދު ސަީލމް ވާހަަކދެއްެކވުން:އަ

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްެވސް އަުޅގަނޑު ފެށިއިުރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. މިނިޓް އަރުވަމުން މިގެންދަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރައްވާ 3ދެންނެވިން 

 640هللا ބްދުމުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ،

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި  މުލަކު ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

 ދަންނަވާލަން  ނަންފުޅާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް 3މިއޮތް  ާޔމީން ޢަްބދުލްަޤއްޔޫމް  هللاޢަބްދު

 645ނަންފުޅަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަމޭ.  3ފުރަތަމައިނުންވެސް ބޭނުންަވނީ މި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓން ބަލަންވާ ހުރިހާ ބެލުންތައް ބަލާފައި ައއިސްފަިއ 

ނީ ވަނަ ނުކުާތއަކަށް އަުޅގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވަ 2ނަންފުޅު ކަމަްށވާތީ.  3އޮތް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަްނ އަނަބުރާ ގެންދެވޭެނކަމަށް މަޖިލީހުން އެއޮތީ 

ނިންމާފައި އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ނަންފުޅު ކޮމިޓީއަށް ގެންދިއުމާިއ 

 650ނުދިއުމުގެ ރަޢުޔަށް މަޖިލީހުން އަުރވާފައި އެއޮތީ ޤާނޫުނގަިއ ކަނަޑއެޅިފައި އޮްތ 

ހޫރިއްޔާ އެކަން ކުެރއްވިނަމަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަްނ މުއްދަތުގައި ަރއީސުލްޖުމް

ކުރެްއވި ކަންތައް ބަލަިއގަންނާނަމޭ. އެހެންވީމާ، އެ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމުން 

ވަކި ތަރުޖަމާތަެކއް ނިކުންަނކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނުޑގެ ަތރުޖަމާ މިދަންނަވާލީ. 

ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ޤާނޫނީ  ރައީސްެވސް މަސައްކަތްކުެރއްވޭނީ މިމަޖިލީހަށް
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 655ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން. އެހެންީވމާ، އެ ނަންފުޅު އަނަބުރާ ގެންދެވީ އެ ނަންފުޅަކީ 

ބަލައިނުގަނެވޭނެ ނަމަކަްށވާތީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މުޤާބިލުަގއި ލުޠުފީގެ ނަންފުޅު 

އަނބުރާ ގެންދެވުނުކަަމކަށް އެހެން ނަންފުޅެއް އަނބުާރ ފޮނުވީމަ އަޅުގަނޑު 

 3ލައެއް ުނގަންނަން. އެއޮްތ މައްސަލަށް ެއއޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާފައި. ބަ

ވަނަ ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ވަރަށް އުފާވޭ މި 

 660އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ލުޠުފީއަކީ ހަމަ މާކްސް ލިބިގެން މި ކޮމިޝަންގައި 

އަށް އޭނަގެ ނަންފުޅު އާއިރަުކ ެއްއ އިންނެވި ބޭފުޅަކަްށާވއިރު ިއންތިޤާލީ މަރުޙާ

ފުލުހުން މިފަހަރު މިފޮނުއްވި މަޢުލޫމާތެއް މިތަނަށް ވޮލަންޓިއަރ 

ކުރަްއވާފަެއއްނެތޭ. މިފަހަރުއޭ މިއޮތީ ފުލުހުން ކަންކަމަށް ވޮލަންޓިއަރ 

ކުރަްއވާފައި. މީނައަކީ ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވާހަަރކޮށްލުމުގެ ކަންތައްތަްއ 

 665 މީހެއްކަމަށް. އެހެންވީމާ ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވި ފުލުހުންވެްސ ހިންގި

މިކަންތައްތައް ކުރަްއވާފައި އޮތްގޮތުން. އެބޭފުޅުންެގ މުސްތަޤިއްލު ކަްނވެްސ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެްނދޭ. އެީއ ކޮމިީޓއަކުން ހޯއްެދިވ މަޢުލޫމާތު ނޫންކަމަށް 

. ހަމަ ފުލުހުން އިސްވެ މިތަނަށް ފޮނުއްވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ

ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ލުޠުފީއަކީ  3މަޢުލޫމާތުކަމަށް. 

 670ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަރއެކޭ. ނިކުެމގެން -މިހާރުވެސް ހަމަ ހުވާކޮށްގެންުހރި އެންޓި

ތުން ނިކުމެއުޅޭ މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ އެމަިނކުފާނުގެ އިންޓަގްރިީޓާއއި ގުޭޅގޮ

-ވަނަ މާއްާދގަިއ އެއޮންނަނީ އެންޓި 197މައްސަލަށް. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ވަިކ ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެއްކަމަށް. 

އެހެންވީމާ، ަވކި ފަރާތަކަްށ ޖެހެވޭގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ކަންތައްތަެކއް ކުރާކަން 

 675ނީމަ އޭނަ ކޮށްފައިހުރި ހުވަޔާއެކީ ޭއނަ މިމައްސަލަށް މިއޮތީ ލުޠުފީއަށް ޤަބޫލުކުރެވު

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުާވފައި ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި. އެއީ 

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުން ެވއްޖިްއޔާ އޭނަާއއި ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބައްލަާވ 

ނުްއވާފަިއ ެއއޮތީ ޞައްޙަ މަްއސަލަެއއްތޯ ބެއްލެވުން ނިމުނީމަ އިނގޭީނ އޭނަ ފޮ

ނޫނީ ދޮގު ހަދައިގެން އުޅޭ މައްސަލަެއއްތޯ. އެމައްސަލަްށ އައުން އެއީ އެތަނުެގ 

 680ކޯޓު އޮފް އެތިްކސް ަވއިލޭޓްުކރި ކަމެއް ކަމަށްވަންޏާ ެއއީ އަދި ދާޚިލީ ކޮމިޓީްނ 

ސަލަެއއް. އަދި ނޫނިއްޔާ އެބޭފުޅުން ޯކޓަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނިންމަވާެނ މައް
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މީނަގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިެތއްނުވޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މީނަގެ 

އިންޓަގްރިިޓއަށް މިމައްސަލަްށ އެނގިހުރެ ގޯސްކޮްށ ދާަކން އެނގިހުރެ މީނަ 

 0ން  25ހުށަހަނާޅައިފި ކަމަށްވަންޏާ ހަމަގައިމުވެސް މީނަ އިންަޓްގރީއަށް %

 685މީނާ މިކުރެއްވި ކަމަކީ އަުޅގަނޑު ޤަޫބލުކުރާގޮތުން ެވއްޖީއްޔާ ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، 

މިމައްސަލަށް ބަލާ ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނީ މިހާރު ހުވާކޮށްގެން އިްނ 

މީނަ  ،ކޮމިޝަނަކަށްވާ ކަމަށްވަންާޏ އެތަނުގެ ގޯސްތަެކއް ހިނގާކަމަށްވަންޏާ

 ޯގސްކޮްށ ނިންމާކަށް ޖާގައެްއ ކުރެްއވި މައްސަަލއާއި ދޭތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން

ވަނަ  207ވަނަ ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  3ނުލިބޭ. 

 690ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ނޫނިއްާޔ -މާއްދާގައި އެއޮތީ އެންޓި

އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން ހޯދާފައި ތިބޭ މީހުން 

ަވނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ  207ވަކި ކުރާެނގޮތް. ވަރަށް ސާުފކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެމީހަކީ ކޮންޑަކްޓަށް ަބލާކަމަށްވަންޏާ ނޫނީ އެހެންވެސް ސިފައަކަށް 

ބަލާކަމަށްވަންޏާ ސިފަ އުިނވެއްޖެ މީހެްއކަމަށްެވއްޖިއްާޔ އެކަން ިމއަންނަނީ 

 695ޓީއަކުން އެަމއްސަަލށް ބަލާފައި މަޖިލީހުގެ މަޖލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް. މަޖިލީހުގެ ކޮމި

ކޮމިޓީއަކަށް ފެންނަގޮެތއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަްށ ގެނައިމަ ރަްއޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުން އޭނައާއި ދޭތެޭރަގއި މަޤާމުަގއި ބަހައްޓަން ެފންނަ މީހެއްތޯ ނޫންތޯ 

އިގެން ިމއުޅޭ ނިންމާނީ. މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ ލުޠުފީ ހުަށހަޅުއްވަ 

މައްސަލަތަކުަގއި  އެައިއސްސަ ހުރި މައްސަލަަތއް ބަލާ ނިންމީމަ 

 700އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނީ ލުޠުފީ ހުށަހަޅާފައި ހުރި މަްއސަލަތަކުަގއި މިދަންނަވާ 

-ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި އެބުނާ ކަހަލަ ޝަރުތު އުނިވެގެންދަނީ އެންޓި 207

ންގެ ތެރެއިްނ ލުޠުފީގެ ޝަރުތުތޯ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނަރު

އުނިެވގެންދަނީ ނޫނީ ކޮމިޝަންގައި ނުަބއިކޮށް މިކަން ގެންިދޔަކަމަށް ލުޠުފީ އެބުނާ 

ބުނުން ސާބިތުވާކަމަށްވަންާޏ އެހެން ބޭފުޅެްއގެ މަްއަސލަތޯ މި ކޮމިޝަނަށް 

 705ން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަށް އެދަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއަގއި އެކަ

ބެލެމުން އެބަދޭ މިހާރު. ދެންއޮތީ މީދަނީ އޭނައާއި ދޭތެރޭަގއި އަޚްލާޤީ ފިޔަވަެޅއް 

އަޅާ ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ދާޚިލީ ކޮމިޓީއަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ، މީނައަކީ ޤާނޫނު 
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ކުރިމަތީގައި އަދި ކުށެއް ނުުކރާ މީހަކަށްވާތީ މީނަގެ ނަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ 

 ވަން.ވާހަކަ ދަންނަ

 710 

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  .` މެންަބރު  ދާިއރާގެ ދާންދޫ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ -ބަހުސްކުރަމުން މިދަނީ އެންޓި މުޙަްނމަދު ރިޔާޒް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ތްތެރި މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިާވ ނަންފުޅުތަކުެގ ތެރެއިން  މިއަުދ މިޢިއްޒަ

ފާސްކުރަްއވަން އަދި ނިންމެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރަތަމަވެްސ 

 715އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑަކަށް މިއަކަްށ ތާއީދެއް ނުކުރެެވއޭ. 

އާދެ، ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިން ކުީރގެ 

މްހޫރިއްޔާ އަވަހާަރޮކށްލުމަށް ތަޙްޤީޤެއް ކުރެވޭ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި ރައީސުލްޖު

އެއާ ުގޅުަވއިގެން އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ. ޕޮލިސްގެ ތަޙްޤީޤކުތަކުްނ 

އެބައިނގޭ ެއސް.އެމް.އެްސ ތަކުން އެަބއިނޭގ ކުީރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 720އް ކުަރްއވާފައި ހުރިަކން. އަދި ޢިްއޒަތްތެރި އަވަހަރާކޮށްލުމަށް ލުޠުފީ މަަސއްކަތްތަކެ 

ރައީސް އޭުރގައި ބަެއއްބޭފުުޅން ޕޮލިސްއިން އެނަން އެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް 

ޚިއްޞާނުކުރުމަކީ އެއީ ިމއަުދ އަުޅގަނޑުމެން މި ނަން ފާސްކުރަން ކޮންމެހެން 

ބައިނގޭ ސީދާ ލާޒިމް ކަމެއްނުން. އަދި އޭެގއިތުރަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެ

ކޮރަޕްޝަން -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާކަން. އެންޓި-އެންޓި

 725ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރޭގަ ޚަބަރުަގއި ިއވުނީ 

ޕޮލިސްއަށް އޭނަގަ މަްއސަލަށް ތަޙްޤީޤުކުރަން ފޮނުއްވާފައިާވ ވާހަކަ. އެހިސާބުްނ 

 މިކަމާގުިޅގެން ފިަޔވަޅުތަްއ އަޅަން. އޭެގއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހަށް ނަން ފޮނުވާ 

ނަން އަނބުރާ ގެންދަވަނީ. މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްާޔއިން ފެންނަން 

 730ޅާގެ ނަން އަނބުރާ އެބައޮތް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަނބުރާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފު

ގެންދެވިކަން. އަނެްއކާ މިމައްސަލައިގަ އަުޅގަނޑުމެން ްސޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަށް 

ހޯދާ ހިސާބުގައި މިއޮތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެކަމެްއ އެހެން ގެންގޮްސގެން 

ނުވާނެ. އެހެން އެކަން ޮކށްގެންނުވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެބޮުޑ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށްނުޖެހި -ށް މިދިމާވަނީ ެއންޓިމައްސަލައަކަ

 735ައހަރު ވެގެންދިޔައިުރަގއި   30މަސައްކަތްކުރާ މިނިވަން މުޢައްސަާސއަކަްށވީހިނދު 
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ހިނގަމުން -މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްނެތި އެންޓި

ންގެ ވާހަކަފުޅަށް ިމއަދު އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ދިޔައީ. ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ވަގުެތްއވެސް ނެތް. އެހެންނަމަ ހަމަ ސީދާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި ފައިާސގެ އަދަދަށް 

ދަންދެން މައްސަލަތައް ފުނިޖެހިފައިހުރި އަދަދު ކުީރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

 740ްނ އަންާގ އެްނގުމެްއގެ ކުރެްއވި ބޭފުޅަުކ ނުވަތަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހު

މަތީން ޝަރީޢަތައް ނޮފޮނުވާފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ސީދާ އަދަދު މިއަދު 

-ކިޔާލެވިދާނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިދިމާވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްތަެކއް މެންބަރުން ކުރީމާ އެ 

 ރާ މަސައްކަތަަކށް ވަރަށްބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެން އެބަދޭ...ކޮމިޝަނުން ކު

 745 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އޭދަފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރުން އަޙްމަދު ސަލީމް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 750 ތްތެރި މެންބަރަށް މަނިކުފާނު އާދެ، އަުޅގަނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދެން އެ ޢިއްޒަ އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ެމންަބރު 

ވަގުުތކޮެޅއް ދެއްަވއިގެން ނަމަވެސް އެ ނަންތައް އިޢުލާން ކޮށްލެއްވުމަށް އަދަާދ   އަްޙމަދު ސަީލމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 އެްއކޮށް. ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އެްނގުމަށްޓަަކއި. 

 

 

 755ހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ. އަުޅގަނުޑ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ނިޒާމާބެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށް ދު ރިޔާޒަވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ކެޔޮޅު ނަރު އެއްލާތަނަކުން ހުސް ބުޅީގައި  މެންަބރު  ދާިއރާގެ ދާންދޫ

 760-ގަންނާކަށްނުމެ ޖެހޭމެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ އެންޓި ޔާޒް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދު ރި

ކޮރަޕްޝަނުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރީާމ މިދިމާވާ އެންމެބޮޑު 

މައްސަލައަީކ، މިސާލަކަށް ޮއފީސްތަކުަގއި މައްސަލަތަށް ބެލުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް 
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 ދޫކުރަން އެަބ ޖެހިލުންވޭ އޮފީސްތަކުން. އެއީ ިލޔެިކޔުންތައް ކޮމިޝަނަށް

 ނޫސްތަކުންނާއި އެިކއެކި ތަްނތަނުން ފެންނާތީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޝަންގެ...

 765 

 ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  އެބަހުރި. އާދެ، ަވގުތުކޮުޅވެްސ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަންތައްަތކެއް ދިމާވެފައި  މެންަބރު ދާިއރާގެ ދާންދޫ

 ހަމަވުމާއެކު ައޅުގަނޑު އިށީްނނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މުޙަްނމަދު ރިޔާޒް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

  770 

 މެންބަރުންގެ  7ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަށް -ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންޓި މެްނބަރު  ދާިއާރގެ ގެމަނަުފށީ

ކޮމިޓީއެއް އެކުަލވާެލވިގެން ުކރެއްވި މަަސއްކަަތއް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު  ޙްަމދު ާވހަކަެދއްކެުވން:އިލްހާމް އަ 

ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަިދ ކުރެްއވި މަސަްއކަތް ައޅުގަނޑު ބަަލއިގަންަނ 

ވާހަކަެވސް ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަސަން ލުޠުފީ ކުށްކުރީ 

 775އްޭޖގެ ކުީރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ައވަހާރަކޮށްލަްއވަން މިއަދުތޯއޭ ރާ

ކުރެްއވި ކަމެްއގޮތުަގއި މިވިދާޅުވަނީ. އެހެންެވއްޖިއްޔާ ކުްށކުރީ މިއަދުތޯއޭ. މި 

ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވިއިރު ފޮނުވި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނީާބއޭ މިަވރު ކުށެއް ކޮށްަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވަ

އޮތްކަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުަރމޭ ޕޮލިހުން އަޅުގަނުޑ 

 780ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން ޕްރޮފެޝަަނލް މިކިޔާ އިނގިރޭސި 

ބަހުން މިކިޔާ "ޕްރޮފެޝަނަލް" ތަންކަމަށް މިކިޔާ ތަްނ. އެހެންވީމާ، އެތަން 

ކުީރގެ  ،ޅުގަނޑަށް ފެނޭ ރާއްޭޖގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައަވހާރަކޮށްކަން އުޅުުނ ބޭފުޅުން މިހާރު 

މިނިސްޓަރކަމުގަިއވެސް އެަބތިއްބެވި. އެހެންވީާމ، އެބޭފުޅުންގެ ނަންތައްވެްސ 

 785ށް އަުޅގަނޑުމެންވެްސ ވަރަށް ައވަހަށް ފޮނުްއވާ ދެއްވާށޭ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ

އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިހާރުގެ 

ސަރުކާރުަގއި ކުީރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވަހާަރކޮށްލަން އުޅުނު ވަރަްށ 

ގިނަބަޔަުކ އެބަތިބި މެސަޖަކުްނ ނޫން ކުރެްއވީ ކަނޑިާޔއި، ަބޑިޔާ ހަތިޔާާރއެްއކޮށް. 

، އެމީހުންގެ ަނންތައްވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން އެހެންވީމާ
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 790ދަންނަވަން. ދެން ޙަޤީޤީ މައްސަލައަށް ދަމާ ދެއްތޯ. ޙަޤީީޤ މައްސަލައަީކ ޮއޑިޓަރ 

ޖެނަރަލް ނަޢީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ކޮރަޕްޝަން މަސައްލަތަކެއް ފެންމަތިވެގެން އެބޭފުޅާ 

ންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވި ިމއީ ވާހަކަ ޙަސަން ލުޠުފީ ދެއްެކީވ. ރައްޔިތު

ޙަޤީޤަތަކީ. މިއީ ހިތްޕުޅާ ނުެވގެން މާބޮޑަށް ހިތުގަޖެހިގެން މިއުޅޭ މައްސަލަައކީ. 

މިކަންތައް ހައްލުކުރީމަ މިކަްނތައް ރަނގަުޅވީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ 

 795ވޭނެއޭ ިސޓީ އަނބުރާ ޙަސަން ލުޠުފީ މަޢާފަށްއެދެން އަުޅގަނޑު އެކަންތަްއ ނުކުރެ 

ގެންގޮސްފީމޭ. އޭރުން މި މަްއސަލަށް ހައްލުވީ. ޙަޤީޤަުތގެ މައްސަލައަީކ ޮއޑިޓަރ 

ޖެނަރަލްގެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އޮޑިޓަރ 

ޖެނަރަލްވިޔަސް، ޢަބްދުރަޙީމްބޭޔަސް، ޢަބްދުލްޢަޒީުޒިވޔަސް މައްސަލަ ާއއިމަ ވާީނ 

ކަންތައް ހުަށހަޅަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެކަންތައް ކުރެްއވީ ކުށެއްކޮށްިފއްޔާ އެ

 800ޙަސަން ލުޠުފީ. ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އިތުުރ 

ނަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވި ނަމެއް ބަލައިުނގަތް. ޭއގެ މާނައަކީ 

މެދުގައި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން އެއޮތީ ގޮތެްއ ނިންމާފައޭ. ދެން އެއާ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ މާނަެއއްެވްސ ނެތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން، 

ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، މާދަމާ 

 805ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވަނީ މިހާރު ޕޮލިސް ހިނގަމުންދާ ގޮތުން 

ވީ އިލްޙާމް އަޙްމަދު ިކޔާ ިމހަކީ ކުށްކުރި މީހަކަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅު

ހަދަން. ކުއްލިއަކަށް ޕޮލިހެއް ފޮނުވާލީ. މިތަނަށް ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނުޑގެ ނަން 

ފޮނުވާލަންޖެހުނީ. އެހާހިސާބުން އިލްޙާމް އެއީ ކުްށކުރި މީހެއް. އެކަމަުކ، ކުްށ 

 ކުެށއް ނެތް މީހެއް. މިއީ ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު އޭނައަީކ ހަމަ މިނިވަން އޭނައަކީ

 810އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. މާދަމާވެސް ފޮުނވިދާނެ އަުޅގަނޑުމެން 

ގެއިން ަވއްކަންކުިރއޭ ކިަޔިއެގން މިތަނަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަން. އެކަމަކު، ކުށްކުރީތޯ. 

އެހެންވީމަ، ކުށްކުރިކަމަްށާވނީ ކުށް ސާބިތުވީމަ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތަށް ޤަބޫލު

 ވޯޓަކަށް އަހާ މިކަންތައް ވަރަްށ އަވަހަށް ނިންމަވައިެދއްވުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 815 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ައޅުގަނޑު ަމޢުލޫމާތު ކުށްކަމުގަިއ  މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 
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 ނުވާނަމަ މިހާރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާފަިއވާ މިހިރަ ނަންފުޅުތަކަކީ އާދެ،  ުމޙަްނމަދު ޙުަސއިން 

ިޙމްލީއާއި އަލްއުސްާތޛާ هللا އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީާއއި އަލްފާޟިލް ޢަބްދު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚަދީޖާ ރަޝީދާއި އަދި ދެން އޮތް ދެންނަންފުޅަކީވެސް ސަރުކާރުން ފޮނުއްިވ 

 820ކެއް. މިންނަފުޅުތަްއ ފޮނުއްވީ ސަުރކާރުންކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ނަންފުޅުތަ

އާދެ، މިތަނުން ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްާމޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ވިދާޅުވެްއޖެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މިވެނި -އެންޓި މިވެނި މާއްދާގަިއވާ ކަންަތކާއި 

މާއްދާގައިހުރި ކަންތަކަށް ޮކމިޓީން ބެއްލެވިންހެްއޔޭ. ިމނަންފުޅުތައް ފޮނުވާ 

 825މަރުޙާލާގައި ނޫންތޯ އެކަންކަްނ ބަލަންވީ. ނަންފުޅުތައް ފޮނުވާ މަރުޙަލާގައި މިކަްނ 

ންނަވާލީ. އާދެ، ބެލުމުގެ އެްއވެސް ޒިންމާެއއް ނޯވޭޯތއޭ އަުޅގަނޑު މިދަ

ކޮރަޕްޝަްނ ކޮިމޝަނަށް މެންބަރުން -އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދައްކަީނ އެންޓި

ޢައްޔަންކުރުމުެގ ވާހަކަ. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުޢަްއސަސާެއއް. މިދައްކަީނ 

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެްއގެ ެސކްޝަނެްއގެ ވާހަަކެއއްނޫން. އެތާނަގއި އަދާކުާރ 

 830ެއއްވެްސ ނޫން. ކޮމިޝަނަރުްނގެ ވާހަކަ މިދަްއކަނީ. ޑިރެކްޓަރ ފެްނވަރުެގ ވާހަކަ 

މިހާރު މިހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ މައްސަލާަގއި މިޖެހޭ އެްއކަމަީކ އެތަނުން ތަޙްޤީޤެއް 

ނުވަތަ ބަލަމުންދާ މައްސަލަެއއްެގ މަޢުލޫމާތު އެްއވެސް ަފރާތަކަށް ހާމަކުރެވުުނ 

ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އުޅޭ މީހުން.  ދެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަކީ މިއީތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ތަނެްއ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާންެވސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް 

 835ދިގުވާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނޭ. މިހާރު އެއް 

ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންީވމަ، ހަމަ މިފަހަރު މިކަން ބޮޑުވެގެން ސިފައިްނގެއަްށ 

ނެއްކާ މިހާރު ާވގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ވިޔަްސ، ުކރީގެ ަވޒީރެއް ވިޔަްސ އަ

ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަރެއް ވިަޔސް، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު -އަނެއްާކ އެންޓި

ކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރެއް ވިަޔސް، ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން ނޭނގޭ ފަނޑިޔާރުންވެްސ 

 840-ފެންމަތިވާވަރަށް ޕޮލިހަށް. ބައްލަވާ އެންޓިނުގެންދާނެކަމެއް މައްސަަލއެްއ ހަމަ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި އެަބއޮވޭ މެންބަރުންނަށް ފިޔަވައަޅު އަޅާނެ 

 14ގޮތްތަެކއް ކަނޑަައޅާފައި. މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއްވެސް އެބަޮއވޭ. 

 17ނީ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާަގއި ިމއޮންނަނީ ފިޔަވަުޅއަޅާނެ ގޮތް. ފިަޔވަޅު ިމއަޅަ
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ވަނަ މާއްާދައކީ ސުލޫީކ މިންގަނޑު  17ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާިއ ިޚލާފުވީމަ. 

 845ބަޔާންެވގެންވާ ާމއްދާ. މި ުސލޫކީ މިންގަނާޑއި ޚިލާފުެވއްޖިއްޔާ އެގޮތަށް ިފޔަަވޅު 

އަޅަންޖެހޭނީ. މިއިކީ ޕޮލިހަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަހައިރާންވެއްޖެއިްނ 

 މިހާރަކަށް ައއިްސ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ެވއްޖިްއޔާ މިއޮތީ ޕޮލިްސގަޭއ މިވަރުކަމާ

ކިޔާފަިއ ދެން ޚަބަރެއް ކިޔަން. އެދެން އެ ނިމުނީ. ދުވަްސޮކޅަކުން ނޭނޭގ ެއއަށް 

ވާނެ ގޮެތއް. އެހެންވީާމ، ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ މިހާރު މިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް 

 850ން ގެންދަވާފަިއ. ާއދެ، ޙަސަން ލުޠުފީެގ އަޅުގަނޑުމެން މިހިރީ ވަކި އުސޫލަކު

ނަމަށް ވޯޓަށް އެހޭނެތޯ ނޫންތޯ އެނަން އަނބުރާ ގެންދެވޭނެތޯ ނޫންތޯ އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން މިތަނުގައި ބަލާ ވަިކގޮތްތަކެްއ ނިންމާފައި އޮތް 

މައްސަލަެއއް. ދެން މިހާރު މިއޮތް ފެންނަނީ ކޮމިޓީން އައި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެްއ 

މުން. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެން މި ނަންތަކަށް ވޯޓަްށއަހާ ވޯޓުން ނިމޭގޮެތއް ނިން

 855އެއީ ނިންމުނު ގޮތެއް. އަދި މިނަންތައް ދިޔައީމަ ކޮންމެހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އެޕޮއިންޓްކުަރްއވާނެއެޭކ ނޫްނ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ިތޔާރެްއގެ ދަށުން އެނިންމަވާ ގޮތެްއ ނިންމަވާފައި އަެނއްކާ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިޚް

ނަންފުޅުތަކެއް ފޮނުވަންެވްއޖިއްޔަ ނަންފުޅުތަކެއް ފޮނުވާނެ. ފޮނުއްވީމަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެާއއިމެދު ޮގތެއް ނިންމާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ 

 860މަލުކުރުމަށް ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުން އަ-މިދަންނަވަނީ އެންޓި

ވަިކގޮތްތަެކއް ކަނޑައެޅިަފއި އެބަހުރެއޭ. އެބޭފުޅުން ވަކިުކރެވޭނެ ގޮތްަތކެްއވެްސ 

އެބަހުރެއޭ، ފިަޔވަޅު އެޅޭނެ ގޮތްތަެކއްވެސް އެބަހުރެއޭ. ިމހާރު މިފެންމަތިވެގެން 

އުޅޭ މައްސަލަ ހިނގަމުންމިދަނީކީ އެގޮުތގެ މައްަޗކުން ނޫނޭ. އެއުސޫލަކުން ނޫނޭ. 

 މިއުޅެނީ ޒާތީެވގެންނޭ. ބަޔަކު ކޮންމެވެސް މަސްލަޙަުތތަކެއް...މިކަން 

 865 

 ވަގުތު...  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ބަޔަކު ކޮންމެެވސް މަސްލަޙަތުތަކެއް، ަބޔަކު ކޮންެމެވސް މަސްލަޙަތުތަކެއް  މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ކުރެއޭ. އެހެންވީމަ، ޙަީޤޤަތުގައި އެެއއްނޫންތޯއޭ ރައްކާތެރިކުރަން މަސަްއކަތް  އެބަ ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު 



  33 

 870ވިސްނަންީވކަމަކީ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މާރުކޭޓް ކުރިމަތީގައި ހުރެ ލަާވ ހަޅޭކަކަށް ެވގެންނުވާެނއޭ.

 

ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ މިައއިޓަމަށް މަސައްކަްތ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކާ އިރު ިމއައިޓަމާެބހޭގޮތުން ވާހަކަދައް ވާ 10:00ފަށަމުންވެސް ދެންނެވިހެން 

 875ރު އޭނިންމަން. ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރީްއސުރެ ޤަްސދުކޮށްފައި އޮތީ. 

 ވާފަެއއް ނެތް.އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެކަމާ އިޢުތިރާޟުކުރައް 

ން. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެގޮުތގެމަތީން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ެގންދަން ޤަސްދުކުރަ

ންބަރުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ރަނގަބީލު ޖެހުމުގެ ކުރިން އަދި ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ތުްނ ގޮބައެއް ސުވާލުަތއް ކުރިމަތިުކރައްވާަފއި ހުރީމަ އެންމެފަހު ފުރުޞަތެއްެގ 

 880ރުޞަތު ޙަމީދަށް ފުهللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  އިނގުަރއިދޫ

 މިނެޓް އިރުގެ ުފރުޞަތެއް އަުޅގަނޑު އަރުވަން.  3އަރުވަން. 

 

 `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާެދ، އެކި މެންބަރުން  އިނގުަރއިދޫ ާދިއރާގެ ެމންަބރު 

 ވާލުަތކަށް ައޅުގަނޑު ވަރަށް ައވަސްކޮށްލާަފއި އަުޅގަނޑު މީަގއި ކުރަްއވާފަިއވާ ސު ަޙމީދު هللا ޙަްމދޫން ޢަްބދު

 885މަޢުލޫމާތު ހުރިގޮތުން ޖަވާބުއަރުވާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ިއތުރު ދެ މެންބަރުންގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެ ނޮމިނީގެ ނަންފުޅަށް އަސްލު ލިބިފައިވާ މާކްސްތަްއ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގަިއ 

 ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން އެރިޕޯޓް ހިމެނިފައިނުވާތީ އެވާހަކަ

ވުެރ މަތިން މާކްސް  70ތައްޔާރުކުރއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން %

ލިބިވަޑައިުނގަންނަވާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާ އެބޭފުޅުންގެ މާކްސް އަޅުގަނޑުމެން 

 890މަ ޖަހަން އޭރު ބޭނުންނުވީމަ، އޭރު ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް ބޭނުންނުވީ

ނުޖެހީ. ދެން މިހާރު އެސުާވލުކުރަްއވާފަިއވާތީ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ، ކޮމިޓީގެ 

ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވާފަިއވާ މާކްސްަތކަށް ބަލާއިުރވެްސ އަދި އެވްރެޖްތަކަްށ 

ބޭފުޅުންނަކަްށ އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް  2ބަލާއިރުވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ެދން ތިއްބެވި 

ށް ވުރެން މަތިންނެއް މާްކސްދެއްވާަފއެއް ުނވޭ.  70ސް %އެްއވެސް މެންބަރަުކވެ

 895ދެން، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މާކްސްތަކުގެ އެވަރެޖަށް ބަލާއިުރ މުޙަންމަދު ވަޙީދަށް 

. ދެން، މުަޙންމަދު ޝަރީފަށް 60ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވަނީ %
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 . މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައ43ިލިބިވަޑަިއގެންފަިއަވއިވަނީ %

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާ  3ވުރެން މަތިން މާކްސް ލިބިވަޑަިއގެންނެވި  70މިވަނީ %

ބޭފުޅުންެގ މާކްސް. ެދން، ޙަސަން ލުޠުފީެގ މައްަސލާގައި ވަރަށް ަޙސަން  3އެ 

 900ލުޠުފީއާ ބެހޭގޮތުން ެއިކއެކި ވާހަކަދެެކޭވއިރު ަޙޤީޤަތުގައި ކޮމިޓީަގއި 

ގައި މަަސއްކަްތ ކުރަމުން ގެންދިަޔއިރު ޖޫން  25މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަިއއީ 

އަދި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެެވްސ ބޮޑުވެގެްނ، ބޮޑަށް 

ނިމިފައިވުމަށްފަހު، ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނަންފުޅު އަނބުރާ 

ށް މި ގެންދެވުމަށް މި ލިޔުއްވާފަިއާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ލިބުނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަ

 905މަސައްކަތް ޙަވާުލކުރުްއވާފަިއވަނީ މަޖިލީހުން. މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންާނ 

ޙަވާލުކުރުްއވާަފއިވާ މަަސއްަކތެއް މަޖިލީހުން އިހަށް ނުކުރުމަށް އަންގަވަންދެން 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދަން އެބަޖެހޭ. އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން 

ިއރަށް އަުޅގަނޑުމެން ރިޕޯޓް ނިންމާފައި މަސައްކަްތ ޖޫންގެ އިރުޮއއްސެްނވާ 25

ކުރިއަށް ގެންގޮްސ ރިޕޯޓް ިނންމާފައި ނިންމުމުގެ ކުރިން މި އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

 910ހިތާމަކުރަން އަޅުގަނޑުމެްނ ބައެއް މެންބަރުންނަށް މި މަޢުލޫމާތު މުޅިން  

 މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގެންަފއި ނެތީތީވެ. އެކަމަކު ައޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީގެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައުޅގަނޑުމެންނަށް ފަހުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު 

އިންޓަވަލްތަުކގެތެޭރގައި އިތުރަށް ޙަސަން ލުޠުފީއާ ބެހޭގޮތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއް 

އެކި ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކި ޕޮލިސްގެ ސިޓީ. އެއީ މިފަހަރު ފޮނުވި ކުރީފަހަރު 

 915ގަިއ އެބޭފުޅުން ބައްަލވާފައި  2004 ހިނިގ މައްސަލަެއއްގެ ަގއި 2004ނުފޮނުއްވާ 

އޮތް މައްސަަލއަކާ ބެޭހގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވާފަިއވާީތ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ 

މެންބަރުން ތިބެގެން އަލުން ޙަސަން ލުޠުފީ ގެނައީ އިނގޭތޯ. އެއީ ހުރިހާ 

ސް އޭގެ ެރކޯޑިްނގވެްސ އިންޓަިވއުތައް ނިމިފައި އޭގެ ފަހުން ޙަސަން ލުޠުފީ ގެނެ

މިތާ އޮންނާނެ. ގެނެސްފައި މި ސުވާލުތައްކޮށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ބެލިބެލުމުގައި 

 920ދެން އެހެން މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެއީ މީކީ 

ކޮރަޕްޝަންގެ އިޫޝއެްއކަމަށް ފާހަގަނުކުރެއްވުާމއެކު އަިދ ހަމައެއާއެުކ، މި 

 މައްސަަލއަކީ ސާބިތުނުވެ އޮްތ މައްސަލަައަކށްވެސް ވާތީ އަިދ މި ހަމައެއާެއކު މި

ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކީ މިހާރު މިކަމުގެތެރޭގައި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ނަންހިނގާ 



  35 

ބޭފުޅަކަށް ނުވާތީ މިކަން ނިންމީ. މާކްސް ދެއްވަން ނިންމީ މީގެ ފަހުން. 

 925ން ބޭފުޅެްއގެ މިމައްސަލަ ބަލާފައި ނިމިެގން ފަހުން. ދެން ކުރިން އެހެ

އިންޓިގްރިިޓއާ ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަދެެކވުނުއިރު މިކަމަކާ ގުޅުންހުރި 

މަޢުލޫމާތެއްނޫންހެން އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ އެއީކީ. ދެން، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވާ އަނެްއ ނުކުތާައކީ ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި މަޖިލީހުން މި 

ޖޫންގައި.  25 ޙަވާުލުކރުއްވާ މަސަްއކަތް މަޖިލީހަށް ނިންމީ ކޮމިޓީއާ މަސައްކަތް

 930ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓް ފޮނުވިފަހުން ދެން މަޖިލީހުގައި ހިނގާިދޔަ ޑިބޭާޓ 

އަދި ނޫސްނޫހުން މީޑިއާިއން އައި މައްސަލަތަކަާކ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީން 

 ނާނެއޭ.އެްއގޮތަކަްށވެސް މަޝްވަާރކުާރކަށް އެްއވެފަެއއް ނޯން

 

 ވަގުތުހަމަެވއްޖެ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 935 

 އެއީ ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް ިނމިގެން ރިޕޯޓް ފޮނުވާ އަދި މަޖިލީހުގެ ވިދިގެން ައއި  އިނގުަރއިދޫ ާދިއރާގެ ެމންަބރު 

 ދަންނަވާނީ ދުވަހު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ަޙމީދު هللا ޙަްމދޫން ޢަްބދު

އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ހަމަ މިހާރުވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ ބޭފުޅުްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކުރިއަށް ވޯޓުލަްއާވގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުަމށް. އެހެންވީމާ، ވޯޓުދެްއވުމުެގ ފުރުޞަތު

 940 ގެންދެވުން އެދެމޭ. ޝުކުިރއްާޔ.

 

ރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު އަމީންާޢންމު އަރިހުން ވޯޓަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން. މިނެޓްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވާދެްއވުމަށް އެދެ 5ދިއުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ 

 ޢަބްދުލް  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް

 945 ޙަމީދު.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މުޤަްއރިރަށް ކުރިމަތިކުރި  ބަރު ކާށިދޫ ދާިއާރގެ މެން 

 950 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުނުެދއްވާީތ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ  އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލް ަޙމީދު 
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 ރައީސް.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 

ރި މެންބަރު. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 955 5ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ގަާވއިދުން ޖަހަން

ރިްއޔާ. މިނެޓުގެ ރަނގަބީލު ޖަްއސަާވލަދެއްވުން އެދެން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ޝުކު

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެ

ކުރަީނ ޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިކަުމގައި މި ޢަމަލު

ތިން. ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަ 4ަވނަ މާއްދާގެ  152މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 960 ޅުތައް ންފުއެއީ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މަްޝވަރާ ހޯއްެދވުމަށް ފޮނުއްވާ ނަ

ްނ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ވާގޮުތގެމަތިން ކޮމިީޓއަކަްށ ގެްނގޮސް ކޮމިޓީ 152

އި ފޮނުއްވި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮެތއް ނިންމުމުގެ އިޚްިތޔާރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގަ 

 ރިްނވެސްކުދީފައިވަނީ މަޖިލީހަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު މަޖިލީހުގައި ީމގެ 

ން ޔަގޮތަށް އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިޢަމަލުކުރަމުން ގެންދި

 965ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް ޯވޓަށް ދަންނަވާނަން. 

ނަދޫ މަރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިވާ ތަރުތީބުން. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 

 މާބެހޭ ނުކުތާ()ނިޒާ

 970 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި ނިޒާމާބެހޭ  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

އެްއ. ެއީއ ޤި ނުކުތާނުކުތާއެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ މިފާހަގަކުރާ ނުކުތާައކީ ޙަޤީ މުޙަްނމަދު ތޯިރޤް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ފުޅެއް ރިއްޔާ ފޮނުްއވާ ނަންފުޅުތަކުެގ ތެރެއިން ނަންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

 އަނބުރާ ގެންދެވުމުން ެއއީ ިމތާނގައި... 

 975 
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިނުކުތާވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދެންނެވީވާހަކަފުުޅގަިއވެސް ިތގޮތަްށ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި. އަޅުގަނޑު މި

. އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާއި އެްއގޮތަށް މިކަންތައްަތއް ގެންދާ ވާހަކަ

 980ިމޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އަޅުގަނޑު ޯވޓަށް މިދަންނަވަނީ އެންޓި

ަގއި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި  2009ޖޫްނ  13ހަމަޖެއްސުމަށް 

ސަން ލުތުފީ ރަންފަސް/ސ.ހިތަދޫ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ައލްފާޟިލް ޙަ

 ވޯުޓ އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ފެނިވަދާއިގަންަނވާގޮަތކަށް

 ދެއްވުން އެދެން. 

 985 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 990 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 44 ވޯޓު ދެްއވީ:

 02      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 00     ތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮ
 

 995 

. 24. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 46ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ދެ. އެހެންކަމުން ިމނަންފުޅު ފާސްވެއްޖެކަމަށް ަބލަން. އަޅުގަނޑު 46ޖުމްލަ 

 13ބަރުަކމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންކޮ-މިދަންނަވާލަނީ އެންޓި

ަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން  2009ޖޫން 

 1000ށް ޙިލްމީ، ހަލަވެލި/ގދ.ތިނަދޫ އެކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުކަމަهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ހަމަޖެއްސުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަށް 

  އެދެން. ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 1005 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 66 ވޯޓު ދެްއވީ:

 1010 00      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 01     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

. 34ނުންވާ އަދަދު . ފާްސވުމަށް ބ66ޭވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1015ޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލް. އެހެންކަމުްނ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގަިއ 66ޖުމްލަ 

ގަނޑު ހިލްމީގެ ނަންފުޅު ފާސްވެއްޖެކަަމށް ބަލަން. އަޅުهللا ފޮނުއްވާފަިއވާ ޢަބްދު

ިމޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮ-ދެން ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ އެންޓި

ަގއި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި  2009 ޖޫން  13ހަމަޖެއްސުމަށް 

ޫދ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަްލއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ރަޝީދު ވައިލެޓްފެހި/ސ.ހުޅު

 1020ންނަށް އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއި މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެއްވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 1025 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 68 ވޯޓު ދެްއވީ:

 -      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 1030 -     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
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. 35. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 68ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހެންކަމުން، އަލްުއސްތާޛާ ޚަދީޖާ ަރޝީދު މިކޮމިޝަންގަިއ . އ68ެޖުމްލަ 

 1035 ން ވޯޓަށް ހިމެނުމަށް މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާކަމަށް ފާސްވެއްޖެ. އަޅުގަނޑު ދެ

މިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮ-މިދަންނަވާލަނީ އެންޓި

 ވި ަނންފުޅުތަކުގެ ތެެރއިންގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް 2009ޖޫން  13

ށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަރީފް، ގ.ވިންޓަރހަުއސް އެކޮިމޝަންގެ މެންބަރުކަމަ

 ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 1040 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1045 

 69 ންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެ 

 9 ވޯޓު ދެްއވީ:

 43      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 04     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 1050 

 

. 27. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 52ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުން ނަންފުޅު މަޖިލީ . އެހެންކަމުން، ައލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަރީފްގ52ެޖުމްލަ 

ކޮރަޕްޝަން -ފާހެއްނުވި. އަުޅގަނޑު ެދން ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ އެންޓި

 1055ގަިއ  2009ޖޫން  13ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 

މަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މުޙަން 

، ެއކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް 4095ވަޙީދު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަ

 ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 1060 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1065 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 17 ވޯޓު ދެްއވީ:

 39      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 04      ވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަށް
 

 1070 

. 29. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 56ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. އެހެންކަމުން، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީގެ ނަންފުޅު 56ޖުމްލަ 

 ނީ. އެ ނިމު 3ަޓމް މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އެޖެންޑާ އައި

 

 1075 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް. .5

 

އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ްށ އަޅުގަނޑު ދާނަން. 4އެޖެންޑާ އަިއޓައިމް   ރިޔާސަތުން ވާހަކެދއްެކވުން:

އް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަރއްިޔތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނަންފުޅުތަ

ޓް ހުށަހެޅުއްވުން. މި ރިޕޯްޓ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮްއވެިވ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯ

 1080ރު ރި މެންބަހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މަތިވެރި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ

 ން.ޙުސައިން މުޙަންމަދު. އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 ޅުގަނޑު މިހާރު މިހުށަހަޅާލަނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަ  މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން... ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު 
 1085 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުަޑޮކށް މަޑުކޮށްލަދެްއވަްއޗޭ. ކޮިމޓީއެއް ހިނގަމުންދާތީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށް އެކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ 

 1090ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަތިެވރި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނުޑ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން، ޙުަސއިްނ މުޙަންމަދު.

 

  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ އާދެ، އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ  މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 މިހުށަހަޅަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު 

 1095ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ނެގުނު ކޮމިޓީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންނަކީ، އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮްށ  7ޓް. އާދެ، މިކޮމިޓީއަށް ހޮއްެވވި ރިޕޯ

ޚުލާސާކޮށް ދެންނެވޭތޯ މިބަލަނީ. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުގެމަީތގަިއވެސް މި 

ރިޕޯޓް އޮންނާނެ. އާދެ ެއކޮމިޓީއަށް ހޮްއވެވި މެންބަރުންނަކީ މަތިވެރި ދާއިާރެގ 

ވައްމުލަުކ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ފު

 1100މަސީޙް މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްލހާން ފަޙުމީ، ކުރެންދޫ هللا ޢަބްދު

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޫމސާ، ުކޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު، 

ދުދީދީ، ހެންވޭރު ދެކުނު މައްޗަންޯގޅި އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ހާމިދު ޢަބްދުއްޣަފޫރު. މިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް އެބޭފުޅުން 

ވަރަށް ޯއާގވެރިކަމާެއކު ހޮއްަވވައިެދްއވީ އަުޅގަނޑު. އާދެ، އިެލކްޝަންްސ 

 1105ޖުމްހޫރިއްޔާ ޮފނުއްވި ނަންފުޅުަތއް ރައީސުލްކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަްށ 

އައްަޝއިޚް ޙުސައިން ރަީޝދު ޔޫސުފް، ދަފްތަރު  -1ންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ދަ

އަލްފާޟިލް  -3އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ގ.ަކލާވެހި.  -2. 2065ނަންބަރު 

އަލްފާޟިލް ފުޢާދް ތަޢުފީޤް. މއ.ތަޅަމުދިގެ.  -4މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް، ނޫމުތި. 

ުރގެ. މިނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މަޢުރޫފް އަޙްމަދު، މއ.ހައިވަކަ -5

 1110މއ.ހައިަވކަރުގޭ އަލްފާޟިްލ މަޢުރޫފް އަޙްމަދުގެ ނަންފުޅު އޭނަ އަނބުރާ 

ގެންދެވުމުން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އެނަން އަނބުރާ ގެންދަވާ އެނަންފުޅުގެ 

ބަދަލުގައި ސ.މަރަދޫފޭދޫ/ބަީގޗާގޭ އަލްފާޟިލް ޙަސަްނ ޝާޙްގެ ނަންފުޅު 

ން ދިާރސާކުރުމަށް މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮުވވުމުން ފޮނުއްވުމުން އެނަ

އަޅުގަނޑުމެން ފަސްވަނަ ނަމެއްގެ ގޮުތަގއި ދިރާސާކުީރ މިދެންނެވި ނަންފުޅު. 

 1115އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން މިކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ދެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިސްީނ 
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އަޅުގަނޑުމެން މިބޭފުޅުން ވަޒަންކުރާނީ، އަުޅގަނޑުމެން މިނާނީ ކޮން 

މިންގަނޑުތަކުންތޯ، ކޮންގޮަތަކށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލާ ައުޅގަނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް 

އާދެ، ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ިމމަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ަލފައެއް އަރުވާނީ. ދެން 

އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާުކރީމު ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގަިއ އާދަކާދައިގެމަތީން 

 1120 މަްއޗަށް. މިސާލަަކށް، ޤާބިއްިލއްޔަތު، ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ މިންގަނޑުތަކުގެ 

ތަޖުރިބާ، އިސްނެގުާމއި ތަަޞއްވަރު އިންޓަރގްރިޓީ، ލިބިަފއިވާ ަތއުލީމް. އާެދ، 

މިކަންކަމުގެ މަްއޗަށް. މީގެެތރެއިން ކަމެްއ ބަދަލުކުރާނީތޯ މިމާކްސްދެވޭ ތަރުތީުބ 

ތަށް އަުޅގަނޑުމެން ދޭނީތޯ. މިގޮ 20ބަދަލުކުރާނީތޯ، ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެކަމަކަށް 

ގައި މިވާ  5ބަޙުސްކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ބަދަލެއް ގެނައީމަ 

 1125ތަޢުލީމަށް. ތަޢުލީމާއި ދާއިރާއާއި ހުރި ގުޅުން. އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހީ 

މިކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު ހަމައެކަނި ތަޢުލީމަށް ބެލުމުން ފުދޭނެކަމަށް. ދެން 

މާކްސް ދީގެން ެއްވރެޖެއް ހެދުމަށްފަހުގައި  20ކޮންމެކަމަކަމަށްވެސް 

ވުރެ މަތިން ލިބިވަޑައިަގންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ  70އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރަން ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް ލަފާއަރުވާ 

 1130ނުފެންނަކަމަށް ނިމުނީކަމަށް.  ބޭފުޅުންކަމަށް. އެހެން ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރަން

އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ކަނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިބޭފުޅުންނާބެހޭ 

ރިޕޯޓްތައް ސާފުކުރީމު. އާެދ، ނަންފުޅުތައް ފޮނުވާފައި ހުންނާނީވެސް ރިކޯްޑ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ާއދަކާދައިގެމަތީން ހަމަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓް، ޖިނާޢީ ކޯޓް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

 1135ކޮރަޕްޝަްނ -ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް، ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިަޝން، އެންޓި

ކޮމިޝަން، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް، އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަން. 

ން، މިޝަރުތުތަކާ މިތަންތަނަށް ލިޔެގެން ސާފުކުރިން މިބޭފުޅުންނާ ބެހޭގޮތު

ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް. އާދެ، މިގޮތަށް ސާފުކޮށް 

ހެދުމަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުެމން އެބޭފުޅުންނާ ަވކިަވިކން އިންޓަިވއުކުރިން. 

 1140ކޮންމެ މެންބަރެއްވެްސ އެބޭފުަޅކަށް  ގައިއިންޓަރިވއުކޮށް ސުވާުލކޮށް ހެދުމަށްފަހު

ހިތެއްުނވޭ. ިއގަންނަާވގޮތަށް ޕޮިއންޓް ދެއްވި އަުޅގަނޑު މާްކސް ކިޔާ ފެނިވަޑަ

އެ ޕޮއިންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން އެވްރެޖްކުރީ. ޕޮއިންޓް ދެއްވުމަށްފަހު 
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ޙު ޙުސައިްނ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ އައްޝެއި އެވްރެޖްކުރުމުން ލިބުނުވަރު

ޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު/ ފާ . އަލ68ް ،2065ރަޝީދު ޔޫސުފް ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 1145. އަލްފާޟިލް 74، ނޫމަތީޟިްލ މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް/ ހ.. އަލްފ79ާ ،ވެހިގ. ކަލާ 

ން ޝާޙު، ބަީގާޗގެ ސ. ިިލް ޙަސަައްލފާޟ. 80، މ.ތަޅަމުދިގެ  / ތައުފީޤްފުއާދު

ިމ މާކްސްތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެން ކުރިން އާދެ، . 73 މަރަދޫފޭދޫ،

ވުެރން މަތީން ލިބޭކަމަށް  70ދެ، ކޮމިީޓން ނިންމާފައިއޮތީ ދެންނެވިގޮތަށް އާ

ޢައްޔަންކުރަން ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް  ޔާ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޝަނަށްވެއްީޖއް

 1150މަޖިލީހަށް ލަފާއަރުވަން  އެގޮުތގެމަީތން އަޅުގަނޑުމެންނަށް .ލަފާއެރުވުމަށް

 -2ވެހި. މް ވަީޙދު/ ގ.ކަލާ ޞިލް އިބްރާހިއަލްފާ -1ޑުމެންނަށް ފެނުނީ އަޅުގަނ

 /ފުއާދު ތައުފީޤްއަލްފާޞިލް  -3ނޫމަތީ. ޟިލް މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް/ ހ.އަލްފާ

މަރަދޫފޭދޫ. އާދެ، ފާޞިލް ޙަސަން ޝާޙު، ބަީގާޗގެ/ސ.އަލް -4.ތަޅަމުދިގެ. އމ

ަގޑިއިރު  7ްތގަނޑަކަްށ ަބއްދަލުވުން. ގާ 6އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށްޓަކަިއ ބޭއްވީމު 

 1155ފެނިަވޑަިއގަންނަވާެނ ޝީޓެއް އެކުެލވިފަިއ  ހޭދަވި ކޮމިޓީެގ ހާޒީރީ ރިޕޯޓެއް ވަރު

 އޮންނާނެ އެންމެފަހު ޞަފްޙާއަކަށް މިއީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ގެންދިއުމުަގއި

ޝުކުުރ ވަރަށްބޮޑަށް ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްިވ ެއއްބާރުލުމަށް އަުޅގަނުޑ ޓީކޮމި

އްކަތުަގއި މިމަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީެގ މަސަ

ޝުކުރިްއާޔ  ސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ަދންނަވަން.ކޮށްދެއްިވ ބުރަ މަސައްކަތަްށވެ

 1160 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ުޑ ޖެންޑާ އައިަޓމްގަިއވެސް އަުޅގަނމި އެކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދއްެކވުން:

ހެން މިއަދަކީ ޤާނޫނީ ޑެޑް ލައިނެއް ހަމަވާދުވަސް. އެހެންވީމާ، ކުރިން ދަންނަވާލި

ޑު މިކަމުަގއި ނިންމަންޖެހޭ. އަޅުގަނމިކަންވެސް މިއަދު އެބަ ައޅުގަނޑުމެން 

 1165ަގއި ހުސްަވގުތުޮކޅަކަްށ  10.30މެން މިހާރު  ޚިޔާލުކޮށްފައި ިމއޮތީ ައޅުގަނޑު

ގަިއ  11.45ކަްތ ފަށާ ގައި މަަސއް 11.00އެއަށްފަހު  މެދުކަނޑާލަންޖެހޭނެ.

ރިޕޯޓާ ދިއުމަށް އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ލަސްވެގެން މިކަމާބެހޭގޮތުްނ ވޯޓަކަށް

ތު ހުޅުވާލަން ކުރެއްވުމަްށ ފުރުޞަޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުބެހޭގޮތުން ޢިއް

ނެޓްއިރު. މި 3ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްވެސް އަުރވަން ޤަސްދުކޮށްަފއިވަނީ 



  44 

 1170ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ރިއްާޔ. އަުޅގަނޑުޝުކު

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

  -ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލީ ކުރީގެ މިދިޔަ އެންޓި މާިމގިލީ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

ޝަންގެ ިރޕޯޓާ މިރިޕޯޓާ ދެ ރިޕޯޓްގަިއ އެބައުޅޭ ވަރަށްބޮުޑ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި ޤާިސމް ިއބްރާީހމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 1175ބޭފުޅުންނަށްވެްސ  5ތަފާތެއް. އާދެ، އެ ތަފާތަކީ މި ރިޕޯޓްގައި އެބައުޭޅ 

ކޮށް ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ސާފުދެއްވިފައިހުރި ރިޕޯޓްަތކާ އެްއޗެހި 

-މިވޯޓަްށ އެހިގެންދިޔަ އެންޓި  ީމގެުކރީގައި އަުޅގަނޑުމެންފެންނަގޮތަށް. އެކަމަކު

ބޭފުޅަކަށް ދެއްވާފަިއވާ މާކްްސއެްއ  2  އެބޭފުޅުންެގ ރިޕޯޓްގެބޯޑުގެ ކޮރަޕްޝަން 

އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނެތް ފާހަގަކުރަްއވާފައި. އެހެންނަމަވެސް، 

 1180ގަާވއިދުަގއި ވަކި ެއއްެޗްއ ބުނެފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު 

މަށް ައޅުގަނޑު  ފަސޭހަެވގެން ދިަޔއީސްކަދެްއވުމުަގއިރާގޮތުަގއި ވޯޓު ޤަބޫލުކު

އިނގޭގޮތަށް ދެްއވާފައިހުިރ މާކްސްތައް ުނވަތަ ޮޕއިންޓް ޤަބޫލުކުރަން އެ

ޓް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޕޮއިންފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރިނަމަ. 

ގެ މަަސއްކަްތ ނިމިގެން އަންނައިުރ ތެދުވީ. ކޮމިީޓއެއް ފާހަގަކޮށްލާށޭ އަުޅގަނުޑ މި

 1185ހަމަ ތަފާތުތަކެއް ހުރީމަ އެވާަހކަ ރިޕޯޓްަގއިެވސް  2ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ކުރިމައްޗަށް

ދައްކާލަންެވގެން ދަންނަވާަލންވެގެން އަުޅގަނޑު ބޭުނންވީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

އި. ދެްނ ވަނީ ރަނގަީބލު ޖައްސަވާފައޭރުމަނިކުފާނު ދެން އެަވގުތު ފާއިުތވެދިަޔއީ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން އަީމންޢާންމު އަރިހުން މިއޭ ައުޅގަނުޑގެ މައްސަަލއަކަށް 

 އޮތީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް އިުތރަށް އަޅުގަނޑު ދަްއކާކަށް ިއތުރު ވާހަކަެއއް ނެތް.

 1190ހެޅިފައި ތިއްބެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިކޮމިޓީން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ހުށަ

  އަްއޝެއިްޚ ޙުސައިން ރަޝީދު އޭގެއިތުރުން ޮގތަށްރިޕޯޓާ އެއް ހުރިދެއްވާފައި 

އަުޅގަނޑު ހަމަގަިއމުވެސް ދަންނަ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ޔޫސުފަކީ

މާކްސްއެއް މަދުވުމުެގ  2ީމެގ ، ވަރަށް ޤާބިލުވެސް ބޭފުޅެްއ އެހެންނަމަވެސް

ިރޮކމަންޑޭޝަންގެ ތެރޭަގއި  އެބޭފުޅުންގެމީގެއިން ސަބަބުން އެމނިކުފާނު ވަީނ 

 1195އިމުެވސް ޙުސައިން ރަޝީދު ވީމާ، އެވާހަކ ދަންނަވާލާފައި ހަމަގަނުހިމެނި. އެހެން



  45 

 ވަރަށް ާޤބިލު ބޭފުޅެއްކަމަށް އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީ އެވާހަކަ ޔޫސުފަކީ މިކަމަށް

  ވި ފުރުޞަތަށް.ނަވާލަން. އާދެ، ޝުކުިރްއޔާ ދެއްދަން

 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި  ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

 1200ކުރީގެ އެޖެންޑާ  ުނކުތާއަޅުގަނޑުނެންނަށް ސަމާލުކަމަށް އެ ގެނެސްދެްއވި 

ކަން އެއައިޓަްމގައި ވާހަކަދެެކވެމުްނ ދިޔައިރު ބަެއއް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން 

 އެ ިޅގެންްއވި އަދި ގެނެްސދެއްވުމާއި ގުކަމަްށ ގެނެސްދެއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލު

 هللا ޢަބްދުގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫނުނކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އި

އިވާ ނަންފުޅަށް ލިބިފަ 2މެްނބަރުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  2ޙަމީދު ވަނީ އަނެއް 

 1205ން އަުޅގަނުޑވެްސ މާކްސްތައް މަޖިލީހުގަިއ ވިދާުޅވެ ދަްއވާފައި. ދެ

ހަލަ ތަށް މިކަޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މާމިގިލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިވިދާޅުިވގޮ

ށުން ފެން އަންނަން އުސޫލަކަށް ަތއްޔާުރެވގެޓްތައްވެސް ެއއް ފޯމެޓަަކށް އެއް ރިޕޯ

ރަށް ޙަރުދަނާ ވެގެންދާނެކަމެއް. ޑުމެންގެ ަމސައްކަތް އިތުއެއީ އަުޅގަނ

 އެނުކުތާ  ދެއްެކވި ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންުފޅު ެވސް ކުރިން ވާހަކައަޅުގަނޑު

 1210 ނދެގެންއިފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާތީ ެއގޮތަްށ ދަންނަވާލީ. ގިނަ ވާހަކަތަެކއް މިހެން 

ވުރެން ކުަޑ ވަގުުތކޮޅެއް އޮތީމަ. ވާން ދޮޅު މިނެޓަށް 10.30އްކަނީ ދަމި

ރުަވއިފިްއޔާ ފަހުން ވަގުތު ދޭޭށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަ

ްތ ްސ އަުޅގަނުޑގެ އަތުަގއި ދެން އޮވިދާޅުވެފާނަތީ ކަންނޭނގެ. ކޮންމެއަކަ

ދަމް. ނަންފުޅަކަށް މިއޮތީ ތުލުސްޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ

 1215 ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު. 

 އެންމެ މިނެޓްގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަށްފަހު 30ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ. ޢިއް

  ދެންޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާަފއި 3ފުރަތަމަ މި 

 ޅުންނަށް ފުރުޞަތު ައރުވަމުން ގެންދާނަން.އެދިަވޑަިއގަންނަާވ އެހެން ބޭފު

ގެ ކޮޅަށް ދިއުުމގެ ކުިރން މާމިގިލި ދާއިރާމިނެޓްގެ ހުސްަވގުތު 30އަޅުގަނޑު 

 1220 ރުވަން. އަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުަރްއވާތީ ފުރުޞަތު 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
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 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަޅުގަނޑު  މާިމގިލީ ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 1225ދަންނަވާލަން އުޅުނީ މީގެ ކޮމިޓީގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއެގންނެވި ބައެއްބޭފުޅުން  ވާހަަކދެއްެކވުން: ޤާިސމް ިއބްރާީހމް

ސިއްރިްއޔާތުގެ ގޮތުން އެދެއްވި މާކްސްތައް މި ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނާިއ  

ގެ ޝެއަރކުަރއްވަމުން ގެންިދަޔތަން އަޅުގަނޑު ދުށީމު. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ޒަތްތެރި  ކަާނއަްތ ފަރާތުގަިއ އިންނެިވ ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްކައިރިން އަުޅގަނުޑގެ

 މެންބަރުވެސް އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އަތްޕުޅުން އެ މާްކސްތައް ނަންަގވަިއގެން 

 1230 ްއކާލަން ސިއްރިްއޔާތުގެ ގޮުތގައި ގެްނގުޅުްއވާތަން ފެނުނީމަ އެވާަހަކ އަޅުގަނޑު ދަ

. ކުރިްއާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށްބޭނުންވީ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ، ވަރަށްބޮޑަށް ޝު

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް ެވގެްނދާނެކަމަށް.

  

 

 1235ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއަކމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދޭ. ރު ކަމެްއ ހިނގަމަކުން ނުމިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މިހާ

ގެން މިނެޓްގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ މިހިސާބުން ފެށި 30އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން 

 ނަގާނީ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 1240 ]ށް 11:00ން  10:30އިންޓަވަލް [

 

ޅުގަނުޑ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދަން. އަ`.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ރޮޒައިނާ އާދަްމއަށް.

 1245 

  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ތުލުސްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 

އަީކ އަޅުގަނޑުމެން މިހޮވާ ހުރިހާ މުސްތަޤިއްލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ާވހަކަެދއްކެުވން:ާއދަމް ރޮޒެިއނާ 

ކޮމިޝަންތަކެްއގެ ތެރެއިްނެވސް އެންމެ މުހިންމު ކޮމިޝަނޭ ދަންނަވާލަދެވިދާނެއޭ. 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އިންތިޚާބުކުުރމުގަޔާއި ރަްއޔިތުންެގ ރައީސުލް އެއީ އަުޅގަނޑުމެން 
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 1250އް އަދާކުރާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެ

ކޮމިޝަނަކަށްވާީތވެ މިކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުަތްއ ރަނގަޅަށް 

އަދާނުކުރެިވއްޖެކަމަށްވާނަމަ ެދން މިހޮވާ ކޮމިޝަންތަކަށްެވސް ޭއގެ އަސަުރ ފޯރާ 

ކޮމިޝަނަކަށް ވާިތވެ އަދި ިމކޮމިޝަނަކީ ަވކިއަަތކަށް ނުޖެހޭ ކޮމިޝަނެއްކަމަށް 

އަތަކަށް ޖެހިއްެޖނަމަ ނޫނީ އެމީހުންގެ ކޮންމެހެންވެސް ވާންއެބަޖެހޭ. އެއީ ވަކި 

 1255މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރެިވއްޖެނަމަ ވަރަށް ނޭދެވޭ މައްސަލަތަކެއް 

މުޖުތަމައުގެ ތެރޭަގއި ހަމަނުޖެހިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ިމގޮަތށްބަލާއިރު ައޅުގަނުޑ 

ލާއިުރ ދަންނަވާނީ ރިޕޯޓްގަިއ މިޮއތް މާކްސް ދެވިަފއިއޮތް ދާއިރާތަކަށް ބަ

ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް އެހާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއް ނޫނޭ.  20އިންޓަގްރިީޓއަށް %

އިންަޓގްރިޓީއަށް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ  30ނުވަތަ % 25މަދުވެގެން %

 1260ލިބުމުން  70ފެނޭ. އަދި އެހެން ކޮމިޝަންތަކާއި ޚިލާފަށް މިކޮމިަޝނަށް %

ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ފެންނަކަމެއް ނޫން.  މީހުންޢައްޔަންކުރުމަކީ އަުޅަގނޑަކަށް

ލިބިގެްނ ނޫނީ އިލެކްޝަންްސ ޮކމިޝަނަށް މެންބަރުން  75މަދުވެގެން %

ޢައްޔަންކުެރވިގެން ނުވާެނކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީ މިދިޔަފަހަރުެގ 

އިންތިޚާބުަގއި، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގަިއވެސް ވަރަށް ގިނަ 

 1265ހުންތަކެއް ހިނގައިެގން ގޮސްފަިއވޭ. އަދި ޭއެގ ބައެއް ކަންތައްތަކަްށ ހަމަނުޖެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަަސއްކަތްކުެރވިފަިއ ހުރި 

ގޮތުން ކޮމިޝަންެވސް ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާދާރުވާްނ އެބަޖެހެއޭ. އެހެްނވީމާ 

ިއން މަތި ލިބިފައި އިން  75ންވަނީ %މިކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނު

ދެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެެވއޭ. ެއއަށްވުރެން ަދށުން މާކްސް ލިބިފައި 

 1270ހުރި ބޭފުޅުން އަޅުގަނަޑކަެށއް އިލެްކޝަންސް ކޮމިަޝނަށް ބަލައިގަންނާކަށް 

ނުފެނެއޭ. އެއީ ކުރިންވެްސ މިދެންނެވި ފަދައިން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ 

މުހިންމުކަމަށްބަލާއިރުގައި ިއންޓިގްރިޓީ ވަރަށް މަތީގަިއ ހުންނަ ބޭފުޅެއް 

ނޫނިއްޔާމުން އަދި ވަކިއަަތކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުޖެހި ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިކޮމިޝަނަކަށް ހޮވަން މިއީ 

 1275 އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނވާނެކަެމއް ނޫނޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
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 `. އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ބޭފުޅުން ހޮއްވެވުަމށްޓަކައި މިމަޖިލީހުން  ދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ބިލެތް

ގުޭޅ ގޮތުން އަުޅގަނޑަްށ ހޮއްަވވާފަިއވާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާފަިއވާ ރިޕޯޓާިއ  އަްޙމަދު ޙަްމޒާ ވާހަަކދެއްެކވުްނ:

 1280ފެންނަ ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

މިމަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް ހޮަވނީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް 

ކޮމިޓީން މަސައްކަތްތަކެއް ކުުރމަށް. އެހެންކަމާއި އެކު ކޮމިޓީން ކުރައްވާފައި ހުރި 

ސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ދެތިން އެއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  160، ޤާނޫޏުއަސާީސގެ 160ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުެގ 

 1285ގަިއ ބުނެފައި އޮޭވ އިލެްކަޝންސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި 

އިވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްެގ ޤާނޫނުގަ

ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ތެރެއިްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާއެްއގައި ާޙޞިރުވެ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތު ފާސްުކރާ ބަޔަކު އެމަޤާމަށް 

ވަނަ  200އާއި ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(  168ޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ރައީސުލްޢައްޔަންކުރާނީ 

 1290މާއްދާގެ )ށ( އާއި އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް. ިމމާއްދާގައި ބުާނގޮތުން 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްވެއްެޖއްޔާމުން މިޤާނޫނުގައި އެޤާނޫނުގައި ބުނެަފއިާވގޮތުްނ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  4ފޮނުވާ ނަން. އިެލއްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުަގއި 

 ބުނޭ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް ވަރަށް ސާފު ސަރީހަ ބަހުން

ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންާވ ޮކންމެފަހަރަކު އެފަހަރު ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންެގ 

 1295އަދަދަށް ވުރެއް މަދު ނޫން އަދަދަކަށް މީހުންގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

އްޔާ ހުށަނާޅާ ޖުމްހޫރިރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއޭ. އާދެ، ރައީސުލް

ނަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ. އެގޮތުން ައޅުގަނޑު 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުަތއް. ރައީސުލްޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިކޮމިޝަަނށް 

ވަނަ މާއްދާ ާއއި  29ދެން އަުޅގަނދު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މިޤާނޫނު 

 1300ވަނަ މާްއދާ އަކުރުން އަކުރަށް  32ުނގެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި

-ހިތަށް އަރާ މިޤާނޫނުގަާއއި އަދި އެންޓި ްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުއެ

ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ ކީކޭތޯ. އިލެކްޝަްނ  2ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނުަގއި 

ލިބިފައިާވ  ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަުމގަިއ ދައުވާކުރުާމއި ދަުއވާ ލިބިަގތުމުގެ ބާރު
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އަމިއްލަ ނަމުގައި މުއާމަލާތްުކރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފަިއާވ އަދި ވަކި ސިއްަކެއއް 

 1305އޮންނަ މިނިވަން އަދި ޤާނޫނީ ޝަޙްސެކެވެ. މިތާނތިބި މެންބަރުންނެއް ނޫން 

އެކޮމިޝަން އުފެދުމާއި އެކު ެއއީ ޤާނޫނީ ވަިކ ޝަޙްސެއް.  އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ 

ޖުމްހޫރިއްާޔ ރައީސުލްދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  20ދަށުން މިބުނެފައިވާ  ވަނަ ާމއްދާގެ  29

ކޮރަޕްޝަންަގއި ހަމަ މިފަދައިން އޮތް -ނަންފުޅެއް ނުފޮނުއްވާކަމަށް ބުނެ އެންޓި

މާއްދާއަކުން މިމަޖިލީހުންވަނީ އެނަންތައް ޤަބޫލުނުކޮށްފައި. މިއަދު އަޅުގަނުޑ 

 1310 20( ގައި މިބުނެފަިއވާ 2އްާދގައި )ވަނަ މާ 29ވަނަ މާއްދާަގއި  20ހިތަށް އަރާ 

ނަްނ އަނބުރާ އެކޮމިޝަނަށް ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް  5ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 

ޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ނަމެއް ފޮނުވޭނެތޯ. ރައީސުލްޢައްޔަންނުކޮށްފިނަމަ ދެން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު 

ކަށްވެ ތިބެ އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުތަކަށް ހަދާބަޔަ

 1315ނަމުގެ ތެރެއިން އެއް  5އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށޭ. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނަމެްއ ން ޤަބޫުލނުކޮށްފިނަމަ ދެން ރައީނަ 2ނަން ނުވަތަ 

ުޅގަނދު ހިތަށް އަރާ މިސުވާލުތަުކގެ ުދވަސް ަހމަ ނުވަނީތޯ. އަ 20ނުފޮނުވޭނީތޯ. 

ޖަވާބަކީ ކޮަބއިބާއޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ ރަީއސުލްއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ފުރަތަމަ 

 1320ނަންފުޅު ފޮނުއްވޭނެ. ޭއގެ ފަހުން މަޖިލީހުންދިރާސާކުރެވެމުން  5ފުރުޞަތުގައި 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަފާތު ބަދަލެއް ގެންނަން ފެނިއްޖެއްޔާ ރައީސުލްނިކޮށް ދަ

ގެނެވޭނެ. ޤާނޫނުގެ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ައޅުގަނދުމެްނ މިރާއްޖޭގައި އެންމެ 

ންބަރުން ޢައްަޔންކުރުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ފުރަތަމަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެ

 1325ޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންތަްއ ފޮނުވީ އެމުއްދަތު ހަަމވާން އެންމެ ދުވަހަކަްށ ރައީސުލް

 ވެފައި އޮތްވާ. ފޮނުްއވީ މިއަުދވިްއޔާ މާދަމާ..

 

 ވަގުތު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 1330 ންވިމާ ައޅުގަނޑު ދަްނނަވަލަން ބޭނުންވަނީ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުަވސް. އެހެ ބިލެތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު 
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އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ކޮމިީޓން ކުރަްއވާފައި އޮތް ިދރާސާއަށް އެރިޕޯޓަށް  އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިއ ެމއްކަުމގަތާއީދުކުރެެވއޭ. އަދި އެާވގޮތަްށ އެކަންަތއް ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭކަ

 ތު. ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަމުން މިވަގުތު ފުރުޞަ

 

 1335 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން  އިހަަވންދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި މިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުުޅތައް ދިރާސާކުރުމަށް  ވާހަަކެދއްކެވުްނ:هللا އަްޙމަދު އަްބދު

 ބަލާލާފައި އަޅުގަނަޑށް ފެންނަ ބައެއް ހޮއްެވވި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯަޓށް

ވާހަކަދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނށު 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއ 

 1340ނަންފުޅަކީ  5ޖުމްހޫރިއްޔާ މިޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލް

ބޭފުުޅންކަމުގައި އަުޅގަނޑު  5ށް ވަރަށް އެކަީށގެންާވ ވަރަށް ޤާބިލު އެކަމަ

 70ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާިއއެުކ އެކޮމިޓީން މާކްސް ދެްއވާ މިންގަނޑަށް ބަލާ 

އަށް ވުރެން މަތި ލިބިަވޑަިއެގންނެވުމުން ޢައްޔަންކުރަން ެފނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށް 

ބޭފުެޅްއެގ ނަން ފޭލްވާކަމަށް ލިބިވަަޑިއނުގެން އެއް  70ބުނެފައި %

 1345ލިޔުްއވާފަިއވާތީ އަުޅގަނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު މިދެންނެވި ފަރާތަކީ އާދެ، ޝޭޙް ޙުސެއިން 

. ިމީއ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 2065ރަޝީދު ޔޫސުފް ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ށް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކޭ. މިކޮމިޓީގައި ިތއްބެިވ މިކޮމިޝަނަ

އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދަިއން ޙުސެއިން ރަޝީދަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ތަޖުރިބާ 

 1350ލިބިވަޑަިއގެްނވާ އަދި ތަުއލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީަގިއ ބެލިކަމުގަިއިވޔަސް 

މިކޮމިޝަނަށް ޢަްއޔަންކުރުމަށް އެންމެ  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮުތގައި 

އެކަީށގެންވާ އެއް ބޭފުޅެކޭ. މާކްސް ދެވުނުގޮތަށް ބަލާއިުރ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނެގ 

ކަށް ތިިރވެގެްނ ދިޔައީ ކީްއވެގެްނކަމެއް. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް  68

އަޅުގަނޑަށްއެނގޭ ެއއްަޗކީ ސަރުކާރުގެ އަދި ކުރީެގވެްސ އަދި މިހާރުގެވެްސ 

 1355ގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރައްވަމުންގެންަދވާ މީގެ ކުިރން އިލެކްޝަންތަކުަގއި ދައުލަތު

އިލެކްޝަްނގެ ކޮމްޕްލޭން ބިއުރޯާއއި އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަުކގަިއވެސް އިސް 

ދައުރެއް އަދާކުަރއްވާަފއިވާ ޭބފުޅަކަށްވީހިނދު ތަޖުރިބާއަށް ބެލިކަމުގަިއވީނަމަވެްސ 
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ވިޔަސް އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ މިއީ ހަމަ އެންމެ  އަދި ޤާބިލުކަމަށް ބެލިކަމުގައި 

އެކަީށގެންވާ އެއް ބޭފުެޅކޭ. ެއހެންވީމާ އަުޅގަނޑު މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިޅީހުގެ ހުރިހާ 

 1360ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުން 

އްޖެނަމަ އެއީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދީ މިކޮމިޝަނުން އުނިވެގެން ހިނގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ނިންމޭ 

ނިންމުމަކަށް ނުވެ ހިނަގއިދާނެއޭ. މިީއ ހަމަ އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި 

 1365 5ޗެއް ދަންަނވާކަމުަގިއވަންޏާ މިކޮމިޓީގައި ތިބޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަްށ ބުރަވެ އެއް 

މެންބަރުންނަކީވެސް ހަމަ އެކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެންމެ ޤާބިލު ކަމަށް 

އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅުންނޭ. ެއހެންވީމާ އެވާހަކަ ދަންނަވާުލމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު 

ޅަށް ވޯޓު ދޭނަން. ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ އެަނންފު

 އެނަންފުޅު އަުޅގަނޑަށް ކަމުާދތީ އެވާހަކަދަންނަވާލަްނވެގެން. 

 1370 

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  `. ފަރެްސމާތޮޑާ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ޅުތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް މިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ނަންފު މުއްޠަލިބު އިްބރާހީމް 

މާކަްސ ލިބިގެން ދެ މާކްސް  68އައްަޝއިޙް ޙުސެއިން ރަީޝދު ޔޫސުފަށް % ވާހަކަެދއްެކވުން: 

މަދުވެގެން ނުހޮވުނީތީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަުކރަން. އަޅުގަނޑުެވސް 

 1375ދަންނަބޭފުޅަކަށްވާތީ އަްއޝަިއޙް ޙުސެއިން ރަޝީދު ޔޫސުަފކީ އިންޓަގްިރޓީ ގޮތުން 

 ޤަބޫލުކުރާގޮތުން ީމގެތެރެއިން ހަމަ ރަނގަޅު ބޭުފޅަކަށްވޭ. އާދެ، ކުރިން އަޅުގަނޑު

ވުރެން މަތިން މާކްސް  75ވާހަކަދެްއކެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ %

ލިބުނު ބޭފުޅުން ހޮއްވެުވން ރަނގަޅުކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީން 

ސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އެ ނަންތައް ފާ

 1380އެާއއެކީ ޙުެސއިން ރަޝީދު ޔޫސުފްގެ ނަން މި ކޮމިޝަނުގައި 

ހިމަނުއްވައިެދއްވުމަށް ވޯޓުެދްއވުމަށްވެސް އަުޅގަނޑު މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ކަމެއް ކުރަްނ 

 މީހުންނަށް ގޯސް ކަންތައްތަްއވެސް ކުެރޭވނެ. އަދި، ރަނގަޅު ތިބޭ

ކަންތައްތަްއވެސް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ 
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 1385ފަހުން މި ބޭއްވުނު އިންތިޚާުބގައި ވަިކކޮޅަކަށް ޖެިހގެން ނޫނީ ވަކި ކަންަތއްތަެކއް 

ތަށްވުރެްނ އެބޭފުޅުން ކުރެއްިވ ކުރުމުގެ ތުޙުމަތު އަޅުގަނޑުމެން އެޅުމުގެ ފުރުޞަ

މަސައްކަތް ރަނގަުޅކަން އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަްއވާ އެޭބފުޅުންނަށް އެކުރެްއވޭ 

މަސައްކަތަށް ައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުއަދާކުރަްނވެސް ޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން 

 ދެކެން. އަޅުގަނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ނޫނީ ކަމެއް ހިނގާ 

 1390ގޮތަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެތެެރއިން ބަޔަުކ ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މީހަުކ 

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރެވިަފއި އޮވެދާނެ. ެއއީީކއެއް އެބޭފުޅުްނގެ 

ޤާބިލުކަން ނެތީމަކާ ވީގޮތެއްނޫން. ނޫނީ އެބޭފުޅުން އެކަމަށް އެބޭފުޅުން 

. އެއީ މިފަދަ މާޙައުލެއްަގއި އިންޓަގްރިޓީ ދަްށެވގެން ވާކަމެްއވެސްނޫން

އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭއިރު އަުޅގަނޑުމެނަށް ދިމާވާނެ ކަްނތައްތައް. އެހެންކަމުން 

 1395ބޭފުޅުންނަށްވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން އަޅުގަނޑު  5އަޅުގަނޑު މި 

ފުރުޞަތު މި ހޯދާލީ. އާދެ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ުޝުކރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު މި 

 ފުޅުންނަށްވެސް ތާއީުދކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ. ބޭ 5

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން، ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން އެދިވަަޑއިގެންަފއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1400 އަރުވަން  އޮތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ކުރިން ަހނދުމަފުޅުކޮށް

ކޮމިީޓ  ނަންބަރު 1އި ދާޚިލީ ކަންކަމުެގ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެްއ ފެށޭނެ ގަ 11.15

 ޒަތްތެރި ރޫމްގައި. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުޑަުހވަޫދ ދާއިރާގެ ޢިއް 

ުޑ . އަުޅގަނމެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ

ޒު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާ ނީ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެމިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަ

 1405 ރަޝީދު. 

 

 `. ޢައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަުދ  ރިާޔޒު  ވިލިފުށީ ދާިއާރގެ މެްނބަރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މިއޮތީ އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނަށް  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަމެއް މިކަން ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން  5ފޮނުއްާވފައިވާ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ

 1410ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ކޮމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ައުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ 

ގޮތެއް މި މަޖިލީހުން ނިންމުމަށްޓަކައި އެ އެޖެންާޑކުރެވި ެއކަމާ ބަޙުސްކުރެވެމުން 
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ކޮރަޕްޝަން -ޮކޅެްއކުިރން އެންޓިޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ މީގެ ުކޑައިރު މިދަނީ.

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވ ނަންތަކުތެރެއިން މި 

މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެކަންތައްަތްއވެސް ވަނީ ިނންމާފައި. ޢިއްޒަތްތެރި 

 1415ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަން މިއުޅޭ މަސައްަކތަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ސާސީ އަުޅގަނޑުެމން އެކުލަވާލިއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޤާނޫނުއަ

މިނިވަންކަމާއެުކގައި ާރއްޖޭަގިއ ކަންކަންކުރެވޭނެ ނިޒާމުަތކެްއ އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ 

ޤާއިމުކޮށްފައި. ާޚއްޞަކޮްށ މިކަހަލަ މިނިވަން މުއަްއަސސާތަކުަގއި ިތއްބަވާ 

ކިާބވެ ތިބެ އެމީހުންގެ މަސައްކަާތ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ސިާޔސީ ަކންތައްތަކުން ެއއް

 1420އެމީހުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ެއންމެ ރަނގަޅަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގއި އަދާކުރުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅާ ޫދކޮށްލާ ބައެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ިސޔާީސ މިއަދު މިކަން ފެނިގެން މިދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް 

ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒާ ބާރު އޮންނަ ގޮތަށް މިކަހަލަ ކޮމިޝަންތައް އެކުެލވިގެންދާތަން. 

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން 

 1425ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނޫނީ މަޖިލިސް މިއަދު ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 

ވާނީެވސް މިހެންކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތްގޮތުން މިކަން 

މިއުޅެނީ ަވކި މީހަކަށް ބެލުެމއްނެތި އެމީހަާކ ބެހޭގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ 

ޝައްކުަތއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި މިނިވަންކަމާެއކު އަުޅގަނުޑމެން ކަންކުރަންޖެހޭނީ 

ނިންމި ކަމެްއގެ މިދެންނެވީ ކޮމިޝަނެްއގެ ެއ އެމީހަކު އެ ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ އެ 

 1430މެންބަރަކު ނިންމެވި ނިންމުމަކީ އެއީ އޭަނގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާ އަިދ 

ޢަދުލުއިންޞާފުން އޭނަ ނިންމު ނިންމުމެއްކަމަށްވެއްޖިްއާޔ އެކަން ބަލަންޖެހޭނީ 

ނުޖެހޭ ރަނގަޅުގޮުތަގއޭ. އޭެގ ބަދަލުަގއި އާަނ ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަކީ މީހަުކ ހިތް

ކަމަށްވާތީެވ އޭަނގެ ނަން ނޫނީ އެކަހަލަ މީހަކު މިކަހަލަ މުއައްސަސާަތކުން 

ބޭރުކުރާކަށްނޫނޭ އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އެކަހަލަ ހަރުދަނާ 

 1435މީހުންގެ މައްޗަށް ބުރަވެއޭ އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ މުއައްސަސާތަްއ 

، އަުޅގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދެންމެގައި އަދި ހަމަ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް އިލެކްޝަްނ 

މެންބަރުންނާ ބެހޭގޮތުން ފޮނުވި ރިޕޯޓުގަިއވެްސ  5ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން އޮތް 
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ޑު އެބައޮތް ބޭފުޅުންނަށް މާކްސްދެއްވާަފއި އޮތްގޮތް. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނ

 1440ދަންނަވާނީ މި މާކްސްއަީކ މާ މުހިންމު އެއްޗެއްނޫޭނ. އެހެން އަޅުގަނޑު 

މިދަންނަވަނީ ކުރިން ފާއިތުެވދިޔަ އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ުކޑައިރުޮކޅެްއގެ ކުރިްނ 

ޕޮއިންޓް މާކްސް  70ނެގި ވޯުޓގަިއވެސް އެ ކޮިމޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއ 

އެއަްށވުރެްނ ދަށުގައި ތިއްބެވި  ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުިވޔަސްވެސް

ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާރު ެއޮއތީ އެބޭފުޅުން ފާްސވެފައި. ެއހެންވީމާ، ކޮމިީޓއަކަށް 

 1445ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  152ވަނަ، ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  152

ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަންޖެހުނު ކަމުގަިއވިނަމަވެސް ައޅުަގނޑުވެސް ދަންނަވާީނ 

ށް އޮތްތާ މަަސއްކަތް އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި ކޮމިޓީައަކށް ފޮނުވުމުގެ މާބޮޑު ކުރިއަ

ބޭނުމެއްނެތޭ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ އެްއގޮތަކަެށއްނޫނޭ ކަންކަން ެވގެންދަނީކީެއއް. އެންމެ 

މާކްސްއެްއ ލިބުނަސްެވސް އޭނަ ފާސްވުމަށް ފުރުޞަުތ އެބައޮޭތ މަޖިލީހުގެ 

 1450ޖެކަމަށްވެއްިޖއްޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ މެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ފެނިއް

ބޭކާރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުުރމުގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ނަންތައް ަވގުތު ަވގުތަށް 

މިތަނުން ނިމޭނެ ގޮތެއް ވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަސައްކަތްވެސް 

ލުކަމަކަްށވެސް އަވަްސވާނެ. އަދި މީގެ ަސބަބުނެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ުމސްތަޤިއް

އިތުރު ކުިރއެރުމެއް ލިިބގެނެްއ ނުދޭ. އޮންނަނީ ސިާޔސީ ކުލަޖެހުމުގެ ފުރުޞަތޭ 

 1455މީގައި ބޮުޑވެގެންދަނީ. ޭއގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތްތަކެއްކަމަްށވާތީވެ އެ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީާއ ދޭތެރޭގައި އެ ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި  7ނަގާ 

ގެ ހިތުަގއި ަޝއްާކ ަވޙުމް އުފެދޭ ގޮތަށޭ މިކަންަތްއތައް ކުިރއަށް މިދަނީ. ބައެއް 

އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތްާތނގައި ަގވާއިދު އިޞްލާޙުުކރެވިގެން އަންނައިުރ 

މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ޮކމިޓީއަށް ދާގޮތަށް އޮންާނކަށެއް އަުޅގަނޑަކަށް 

 1460އި އެގޮތަްށ ދާަކމަށްވަންޏާ މާމިގިލީގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ. އަިދ، ކޮމިޓީތަުކގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވހެން އެ ތަފްޞީލު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ލިބޭ 

ތަފްޞީލެއް މިކަހަލަ ރިޕޯޓެއްަގއި ހިމެނުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމަށްވާތީވެ 

އެވާހަަކވެސް އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން. ހަމަ އެާއއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ 

އަޅުގަނޑަީކވެސް ވަރަށް ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި 

 1465ނިންމާލަނީ. އަޅުގަނޑަކީ ަވރަށް ފަހުން ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 
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އިންތިޚާބުކުރި ކޮމިޝަނުަގއިެވސް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހަމަ މީގެތެރޭަގއި ގިނައިްނ 

ގެ ކުޅަދާނަކަމާ އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެޭބގުުޅން

އަދާކުރި ގޮތާ ދޭތެރޭ އަުޅަގނޑު ހިތުގައި ޝަްއކެއް ުނއުފެދޭ. އެބޭފުޅުންނަކީ 

އެކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު ަބއެްއކަމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން 

 1470މިޝަން އަޅުގަނޑު މި ނިންމާލަނީ. އަޅުގަނޑު މިހުށަހެޅުމަށް އިލެކްޝަން ކޮ

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެހުށަހެޅި 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ނޫނީ ހުށަހަޅާފައިނެތްނަމަ މި ފާސްކުރަން އަުޅގަނުޑ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 1475 ޅުގަނޑު ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަ ދާިއރާގެ މެންަބރު މާވަށު 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ނުކުތާއަކީ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލު ޢަޫބބަކުރު 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިރުަގއި ޤާނޫނީގޮތުން ވަިކ މުއްދަތެއް ހަމަވާތީވެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުޅުތަެކްއ ފާސްކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ހުރިހާ ނަން

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަހަލަގޮތަކަްށ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ 

 1480ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަނޑުމެން ޮކންމެހެން މިތަނަށް މި ނަންފުޅުތައް އަންނަންޖެހެނީ 

ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާ ނަންފުޅުތައް ފާސްކުރެްއވުމާއި ނުކުރެްއވުމު 

އިޚްތިޔާރު މިތަނަށް އޮންނާތީއޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުެމން އެްއވެސް ޙާލެްއގަިއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާ ހުރިހާ ނަންފުޅެއް ާފސްކުރާކަްށވެސް އަދި 

ފާސްނުކުރާކަށްވެްސ ވިްސނުން ބަހައްޓަިއގެންނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

 1485ޔަންކުރެްއވުމަްށ އެންމެ އެކަށީގެންާވ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ މިކޮމިޝަންތަކަށް ޢައް

ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބައިޯތ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުަގއި. ެއގޮތުން 

އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިްނ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކޮމިޓީތަކަށް ހޮއްަވވާ ކޮމިޓީތަުކެގ 

ދިރާސާތަކެއްކުެރިވގެން މިކޮޅަށް އަންނަނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތަްށ 

ކައި. ެއއްެވްސ ދިރާސާއެއްނެތި މިކޮޅަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަ

 1490އެހުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭފުުޅންގެ ބެްކގްރައުންްޑ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގުމުެގ 

އުނދަގޫތަެކއް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާ ދިރާސާކުަރއްވާ 

ން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރުން ލާޒިމް ފޮނުވާ ހުރިހާ ނަންފުޅުތަކަކީެވސް ކޮންމެހެ
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ނަންފުޅުތަކެއްނޫން. އަުޅގަނޑުވެސް ޤަބޫުލކުރާހިތްއޮތީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިފަަދއިން މިކޮމިޝަނަކީ ވަރަށް ޒިްނމާދާރު ވަރަށް ޤާބިލު 

 1495މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަްނ ޖެހިވަޑައިގަންަނވާ ކޮމިޝަންއެކޭ. ެއއީ މި 

ޝަންގެ މަސައްކަުތގެތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމި

އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މަސަްއކަާތއި، އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މަސައްކަްތވެސް މިއޮންނަނީ އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 

ވީމާ، ޒިންމާެގގޮތުން ބަލާއިރު މިކޮމިޝަނަކީ އިސްތަށިފުޅުަގއި އެޅިފައި. އެހެން

 1500ވަރަށް ޤާބިލު ވަރަށް ޢަދުލުެވރި އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުެޖހި ތިއްބަވާ މެންބަރުން 

ތިއްބަވަންޖެހޭ ކޮމިޝަނެްއަކމަށް އެބަވާންޖެހޭ. މިގޮުތން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތިޚާބުތަކުަގއި ހަމަ ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރު، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ވޭުތވެދިޔަ އިން

އެއް ކުށްަތކެއް ަތކުރާރުވެަފއި އެބަހުރި. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭކަމެއް. 

އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން ޤާބިލިއްޔަތާދޭތެރޭަގއި ސުވާލުކުާރނެ ޖާގަ އެބައޮތް. 

 1505 މިސާލަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ މަަސއްކަާތއި އަިދ ދެވަނަ ބުުރގެ

މަސައްކަތާިއ، އަދި މިދިޔަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބުގަިއވެސް އެންމެބޮޑު 

މައްސަލައަކަްށ މިދިމާވަނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ަމްއސަލަ. މިރާއްޖެައކީވެްސ 

ޓެކްނޮލޮޖީގެގޮތުްނވެސް ތަޖުރިބާކާރު ފަންނީ ބޭފުޅުން ގިނައަދަދަކަށް ތިއްބެިވ 

އްކަތް ދަންނަ ވަރަށްގިަނ ބޭފުޅުން އެބަތިއްެބވި. ޤައުމެއް. ކޮމްޕިއުޓަުރގެ މަސަ

 1510ސޮފްޓްވެއަރ އަމިއްލަފުޅަށް ހައްދަވާ އެަތއް ބަޔަކު އެަބތިއްބެވި. ކޮމިޝަންގެ 

މުވަްއޒިފުންނަށް ނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ އައުޓް ޯސސް ކުރަްއަވއިގެްނވެސް ެއކަންކަން 

މާ، ފުރަތަމަބުރެއްަގއި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތާިއ، މާލީ ތަނަވަސްކަން އޮތް. އެހެންވީ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ އޮޅުންބޮުޅންތައް ހުރެފައި ެއއްރަށެްއެގ މީހުންގެ ނަންތައް 

ލިސްޓްގަިއ ހުރެފައި އެމީހުންގެ އެޑްރެސްަތއް ހއ.އަތޮުޅެގ މީހުންގެ ނަންތައް 

 1515ހުރުމަކީ ޤަބޫކުރެވޭނެކަމެއްޫނން. މީގެއިން މިދައްކައިދެީނ ދެކަމެއް. އެއްކަމަކީ 

ޅުން ޤަސްދުގައި އޮުޅާވލެއްވީ. އެބޭފުޅުން ތެދުވެރިަކމަށްވާނަމަ އެބޭފުޅުން އެބޭފު

ޤާބިލިއްޔަތު ނެތީ. އެއްެވސް ޝައްެކއްނެތް. މިދެކަމުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެްއކަމެްއ 

އެބަހިނގާ. އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުން އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ތެދުވެިރކޮށް 
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ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މަސައްކަތްކުެރއްީވއޭ. އެހެން ވިދާުޅވާ

 1520 ޤާބިލުކަމެއްނެތޭ. 

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވަންމިއުޅެނީ، މިކަންކަަމށް ވިސްނާވަަޑއިގެން  ދާިއރާގެ މެންަބރު މާވަށު 

 1525 ޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުެދއްވާ ިމކަން މިއަދު ތިބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވަން ބޭުނންފު  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލު ޢަޫބބަކުރު

ނިންމާލަން އެބަޖެހެއޭ. ދެން ކޮންމެހެން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބޭފުޅުންތަަކކަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖެހޭނެ. މާކްސްދެއްވާަފއި މިކޮޅަށް ުހށަހެޅުއްިވއަސް ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދޭކަށް ނު

ސަލްކުރާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ. އަދި ފޮނުވާ ނަންފުޅުތަްއ ކޮންމެހެން ކެން

 އެހެންވީމާ، ....

 1530 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނފައި ވޯޓު ދިނުމަީކ  ދާިއރާގެ މެންަބރު މާވަށު 

 ލިްއޔަތު އެއީކީ ިތއްބެވުމުން މުހިންމުކަމެކޭ. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުންގެ ޤާބި  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލު ޢަޫބބަކުރު

 1535 ސާބިތުކޮށްދޭކަމެއްނޫނޭ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ  ދާިއާރގެ މެްނބަރު  ގެމަނަުފށީ

 މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާގޮުތގެމަތިން މި އެކުަލވާލެުވނު ކޮމިޓީގައި ކުރެްއިވ ވަނަ 168 ާވހަކަެދއްކެުވން: އިލްހާމް ައޙްަމދު

މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު އިްޙތިރާމްކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކު ައޅުގަނޑު 

 1540ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑަްށެވސް ތާއީދުކުރެވެނީ ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކްސް ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކަށޭ އަޅުގަނޑުމެން މާ 75ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާުޅިވގޮތަށް 

ވޯޓުދޭންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮތް އިނގޭޯތ މިދަންނަވާލީ. މިހަމަ އަޅުގަނޑަށް 

މާކްްސ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށޭ އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  75ޤަބޫލުކުރެވޭގޮްތ. 

ރަންޖެހޭނީ. ދެން މި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކު

 1545އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަވިދާޅުޭވ، މާްކސްއަކީ އެހާ މުހިންމު 
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އެްއޗެއް ނޫނޭ އެަބވިދާޅުޭވ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މާްކސްއަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

އެްއޗެކޭ. މާކްސް މުހިންމުަވނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީެއްއ ނަގައި ެއކޮމިޓީއިން 

ށް އިންަޓވިުއކޮށް ިމހުރިހާ ކަންތައް ކުރަމުންދާއިުރ މާކްސްައކީ މުހިންމު ދިރާސާކޮ

އެްއޗަކަށް ނުވަންޏާ ހަމަ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ފޮނުވާަލންވީނޫންތޯ އަޅުގަނުޑ 

 1550ހިތަށްއަރާ އެްއޗެއް. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ހަމަ ބޭފުޅުންތަކެއް 

ތައްގަނުޑ ޖަހާލާފަ ފޮނުވާލީމަ އަންނަތަނުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ނިމުނީއެއްނޫންތޯ ދެއްތޯ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަީނ މިއުސޫލު އޮންނަންޏާ 

މިއުސޫލުގެ މަތިން ދާން. ެއހެންވީމާ، ބައެއްބޭފުޅުން ެއޮގތަށް ވާހަކަދައްަކވާތީ 

އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން އަޅުގަނޑު ައލަށް އިންތިޚާބުކުރެޭވ 

 1555ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އި

ތ.ތިމަރަފުށީގެ ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޮއތީ ފެންނަން. ވަރަށް 

ޚުދުމުޚުތާރުގޮތަކަށް ވަރަށް ނާޖާއިޒްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވާ ބޭނުންހާގޮތަކަްށ 

ންތައްތައް ކުެރްއވި މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަމަލުކުރަްއވާ ބޭނުންގޮތަކަްށ ކަ

ތިމަރަފުށިން ފެނިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަޮގތަކަށް ކަންތައްތަްއ 

 1560ނުކުރައްވާެނކަމަށް ައޅުގަނުޑމެން އުންމީދުކުރަމޭ. ހަމަެއއާެއކު ތިބޭފުޅުންެވސް 

މިނިވަންކަމުގެ  ތިބޭފުޅުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙަޤީޤީ

ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފާށޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ. ދެން 

 ހަމައެއާެއކު މިކަންތައް ވީހާ ައވަސްކޮށްެދއްވުން އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 1565 ރައީސް. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަންއަްށ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  ެމންަބރު  ދާިއރާގެ ފުވަްއމުލަކު މެދު

ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްިވ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ޝިފާޤް މުީފދު

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހު ކޮމިީޓއިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 

ންނަވާލަންެވެގން. އާދެ، ވަރަށްގިނަ ރިޕޯޓާއިގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނުޑެވސް އެއްެޗއް ދަ

 68ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ޝެއިޚް ޙުަސއިްނ ރަޝީދު ޔޫސުފް 

 1570ށް  70މާކްސް ލިބިވަަޑއިގެން މިޮކމިޓީއިން ބެއްލެވި މިންގަނޑުކަމަށްވާ %

އެބޭފުޅާގެ ނަންފުޅު ހަމަނުެވގެން އެކަމާ ހިތާމަކުރަްއާވަކމަށް. އަޅުގަނުޑވެސް 

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކޮމިޓީއިްނ ބެއްލެިވ މިންގަނޑު 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ އެމިންގަނޑު މާކްްސ 

ދެއްވާފަިއވަނީ ކޮންގޮަތކުްނތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭތީ ކޮމިޓީގެ 

 1575ށް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ރިޕޯޓާބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤީ މާނައިަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަ

 5މިވަނީ އުނދަޫގވެފައި. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ކޮމިޓީއިން ބެއްލެވި މަިއގަނޑު 

ކަމުގެ ބަލާލާއިުރ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ ކޮންމެކަމަަކށް ވަިކ މާކްސްތަެކއް 

ދެއްވާފަިއ އޮްތކަން. އަދިހަމައެާއއެކު މިތާނެގ ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުްނ 

ފާހަގަކުރަްއވައިފި އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކުރައްާވ މަސައްކަތާިއގުިޅގެން 

 1580ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުަގއި އެންމެގިނައިން ރަްއޔިތުްނ ކަންބޮޑުވާކަަމކަށް 

ކުރިމަތިވެގެންމިދަނީ ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދާއި ެއއްގޮްތާވގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރެވުުމގެ 

މަލުކުރައްވާގޮާތިއ ދޭތެރޭގައި ޢާންމު މައްސަލަކަމަށް. އަދި އެކޮިމޝަނުން ޢަ

ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާކަން. އަދި އިލެކްޝަންްސ 

ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާ ނިންމުންތަކަކީ ޤާނޫނާއި ަގާވިއދުގެ ހުދޫދުގެތެރެއިން 

 1585ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތަާކއިމެދުތޯ ސުވާލުއުފެދުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ، ެޝއިޚް ޙުސަިއން ރަޝީދު ޔޫސުފް، އަޅު

އެމަނިކުފާނުގެ ވަަނވަރަށް ބަލާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ޝަރުޢީ އަދި 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ޤާނޫނީ 

ންނެވި ބޭފުޅެއް. ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއެގން ހު

 1590ޝަރީޢަތްކުރުމާއި، އަދި ާޤޟީންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރަްއާވ 

ބޭފުޅުންނާ ލަފާދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ހުންނެވި ޭބފުޅެއް. އާދެ، މިފަދަ 

ނަންފުޅު އެހާ ދަށް  ތަޖުރިބާ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްާވހިނދު، ކޮމިޓީއިން މިބޭފުޅާގެ 

މާކްސްއެްއ، ނޫންކަމަްށވަންޏާ ދެމާކްސް ލިބިަވޑައިުނގެްނގެން ފެއިްލވާކަހަލަ 

ގޮތަކަށް ނިންމަވާަފއިވަނީ ކިހިނަކުންތޯ މިއީ ައޅުގަނޑު ހިތުން މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1595މަޖިލީހަށް އެނގެންޖެހޭނެކަމެއް. އެހެންކަމުން ކުރިއަްށއޮތް ތާނގަިއވެސް މިފަދަ 

އް ހުށަހެޅިގެން ާދއިރު، އެބައްަލވާ މިްނގަނޑުން އެހުށަހެޅިފަިއާވ ރިޕޯޓްތަ

ނަންފުޅުތަކަށް މާކްސް ދެއްވާަފއިވަނީ ކިހާ މިންވަަރކަށްތޯއާިއ، ކޮްނކޮން 

ދާއިރާއަކުންތޯ އެބޭފުޅެްއެގ މާކްސް ދަށްވެފަިއވަނީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން އެނގެންޖެހޭނެކަމެއްހެން ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ
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 1600މާްކސް ލިބިވަޑަިއގެން ދެ  68މިމަޖިލީހުގައި ގޮތެއް ނިންމާއިރު. އެހެންކަމުން 

މާކްސް ލިބިވަަޑއިނުގަތީީތވެ ޝެއިޚް ޙުސައިން ރަޝީުދ ޔޫސުފްގެ ނަންފުޅު 

އަޅުގަނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ފާސްނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑަްށ 

. ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ކުރިްނވެްސ ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން

މިދެންނެވިފަދައިން ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިާބ ލިބިވަަޑއިގެންހުންނެިވ 

 1605ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅަކަށްވާތީވެ އެއީ ައޅުގަނޑުމެން މިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންްސ 

އި ރައްޔިތުންގެ މެުދގަިއ ކޮމިޝަނެއް އުފައްަދިއގެން މިކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގަ

އެންމެ ސުވާލުއުފެދޭކަމަށްވާިހނދު، މިފަދަ ތަޖުރިބާ ލިބިވަަޑއިގެން ހުންނެވި 

ބޭފުޅަކު މިކޮމިޝަންގައި ހުންނެވުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ތާީއދުކުރެވޭ އަުޅގަނޑަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަަމކަށްވާީތވެ، ޝެއިޚް ޙުަސއިން ރަޝީދު ޔޫސުފް އިލެްކޝަންސް 

 1610ަގއި ހިމަނުއްވަްނ ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރާ ޙާލު، ކޮމިޝަންސް

އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިކަން މިގޮތަށް ނިންމަވާ ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް 

 އަޅުގަނޑު އެދެން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 އާދެ، އިެލކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ދާިއރާގެ  ފުވަްއމުލަކު އުތުރު

 1615  ހޮއްެވވުމަށް ޢައްޔަންކުެރްއވި ކޮމިޓީއިން ކުެރްއިވ މަސައްކަތްޕުޅަށް، ރަީފޤް މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

އަޅުގަނޑުެވސް އެބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތްޕުޅަށް އިްޙތިރާމްކޮށް އެކަމަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙަސަން 

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އިންޓަރގްރިީޓއަށް، ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެން

 20ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިން މި އިންޓަރގްރިޓީއަްށވެސް % 5މިކަނޑައެޅިަފއި އޮތް 

ދެއްވާފައި އޮތުން ެއއީ އަުޅގަނުޑވެސް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭގޮތްކަމުގައިުނވާީތވެ 

 1620މިކަހަލަ މިނިވަން  އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އާެދ، ައޅުގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި 

މުއައްސަާސއެްއަގއި މަސަްއކަްތކުރަްއވަން އަުޅގަނޑުމެން ޢަްއޔަންކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ 

ޚާއްޞަކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގެންިތއްބަވާ ަތޖުރިބާއަށް ބަލާއިރުަގއި، 

ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން އިންަޓރގްރިޓީއަށް އެދެވޭ ާމކްްސ އެއީ އިތުރުވާންޖެހޭ 

މުަގއި އަުޅގަނުޑ ދެކެނީ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް މިކޮމިޝަންގަިއ އެްއޗެްއކަ

 1625މަސައްކަތްކުެރވޭ ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް، އެަބއޮްތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ފޮނުއްވި ނަންތައް ތެޭރަގއި، އެގޮތުން މިބޭފުޅުްނ މިހާތަނަށް ކުރެއްވި 
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ިވފައިހުރި ކަންތައްތަެކއް މަސައްކަތްޕުޅާމެދުަގއި އަުޅަގނޑަށްވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެ 

ހުރީމަ އެކަންތައް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންބޭނުންވޭ. އެގޮތުްނ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު އެވިދާުޅވިހެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އިންތިޚާބުތަކުގަިއ ފެނިގެްނ 

 1630ސަ ހިނގައްޖެ ބައެއް ލިސްޓްތަުކގައި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް އޮިޅގެންޮގއް

ހުރިތަން. އެއީ އެވިދާުޅވިހެްނ ޤަސްދުގަިއ އޮުޅވާެލއްވުން ނުވަތަ އެބޭފުޅުންނަށް 

އެކަމަށް އެކަީށގެންާވގޮތެްއަގއި އެމަަސއްކަތްޕުުޅކުެރވިފަިއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

އެހެންވާންޖެހެނީ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އިެލކްޝަން ނިމުމާއިގުިޅގެން މިދިޔަ 

ތިޚާބަށްފަހުގައި އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންއިން ޕީ.ޖީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިން 

 1635އޮފީހަށް ފޮނުވި ބައެއް ަމއްަސލަތަކުގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަުޅަގނޑުމެންނާ ގުޅުންހުރި 

ދާއިރާގެ ަބއެްއ މައްސަލަަތްއވެސް. ެއގޮތުން އެފޮނުްއވި މައްސަލަތަކުގެތެޭރަގއި 

ޤަތުގަިއ ެއކަމަށް މައްސަލަައީކ ޙަޤީ 2މައްސަލަިއގެ ތެރެއިން  3ހިމެނޭ 

މަްއސަލައެއް ފޮނުްއވާަފއި  2އެކަީށގެންވާ ހެކިަތއް ނެތީްސ ފޮނުއްވަން ނުޖެހޭ 

އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހައިކޯޓުން ނިންމެިވ ނިންމެވުމާއިުގޅިގެްނ 

 1640އެނިގގެންދިޔަީއ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް ެއއީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި 

އެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާހެން އެކަށީގެްނވާގޮެތއްަގއި  އިންޓަރގްރިީޓއަށް ބަލާއިރުަގއި 

ބެއްލެވިފައިނެތީމަ ެއކަން އެެހންވާންޖެހުނީ. އާދެ، ދެން ހަމައެާއއެުކގައި އަުޅގަނޑު 

ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަނެއްވާހަކަައކީ، ދެންމެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާލެްއވި އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޙަމްޒާ ެއވާހަކަދެްއކެިވއިުރަގއި އަިލއަޅު 

 1645ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި އަދި މިއާގުުޅންހުރި އެހެން ބައެއް  29ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާތަކަށް. އާެދ، )ށ( ގެ، ދެންމެ ޙަމްޒާގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިާދޅުިވގޮތަކަށްނޫްނ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި މިއޮންނަގޮތުން  29އެކަން މިއޮތީކީެއއް. މިޤާނޫނުގެ 

 296މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވގޮުތެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

 1650ުދވަހުތެރޭގައި ކޮމިޝަްނގަިއ  20ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުންފެށިގެން 

ހަޅާ ނަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިމަނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަ

ވަނަ  3މިމާްއދާގެ )ށ( ގެ އެްއވަނަ ނަންބަރާއި  -2ފޮނުއްވަންވާެނއޭ. 

ނަންބަރުގަިއވާގޮުތގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނަމެއް 
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 ދުަވހުގެތެރޭަގއި މަޖިލީހުން 20ނުވަތަ ނަންތަކެްއ ހުށަހަޅާ ދުވަހުންފެށިގެން 

 1655މިމާއްާދގަިއ  -3ވަިކގޮތެްއ ނިންމާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަްނވާނެއޭ. 

ވާގޮުތގެމަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާނަމެއް 

 5މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިނަމަ އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްނގާދުވަހުން ފެިށގެން 

ލްުޖމްހޫރިއްޔާ ާއ ނަމެއް ނުވަަތ ނަންތަކެއް މަޖިލީހަށް ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ރައީސު

ހުށަހަޅަންވާނެއޭ. މިއީ މިކަން އޮތްގޮތް އިނގޭތޯ. މި ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ 

 1660އިލެކްޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިކަން އޮތްގޮތް. އެހެްނވީމާ، މިކަންވެސް އޮްތގޮތް 

ވާހަކަ. ކޮންމެއަްސ ސާފުކޮށްލަދިނުމުގެގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ މި

 އަޅުގަނޑަށް...

 

 ވަގުތު. ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 1665 

 ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި، ކުޑަުކޑަ އިުރކޮޅެއް ެދްއވުން އެދެން އިނގޭތޯ.  ދާިއރާގެ  ފުވަްއމުލަކު އުތުރު

 ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުިރ ނަންތަކުގެތެރެއިްނ އަޅުގަނޑަްށވެސް  ރަީފޤް މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

އަށްވުެރ މަތިން މާކްސް ިލބިފައިތިއްބެިވ ބޭފުޅުން  75ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި % ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙަސަން 

 އަޅުގަނޑަށްެވސް ތާއީދުކުެރެވން އަންނަނީ. އާދެ، ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ.

 1670 

 ށް ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ކުރިން ފުރުޞަތަކަ ދާިއާރގެ މެްނބަރު  ކުޑަހުަވދޫ

އެދިފައި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގޮގތުން. އެހެންނަމަވެސް  ވާހަަކެދއްކެވުްނ: އަްޙމަދު ޢާިމރު

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހާރުވެސް މިމަސައްކަތްކުރަނީ ަވގުތު އަވަސްކުރުުމގެގޮތުން ކުަޑ 

ކިއެިކ އެްއޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އެިކެއކި ބޭފުޅުން އެ

 1675ގޮތްގޮތަްށ ކޮމިޓީތަުކގެ ިރޕޯޓާއި، ކޮމިޓީތަކުން މާްކސް ދީފައިާވގޮާތއި، 

މިކަންކަމާއިުގޅޭގޮތުން ވަރަްށގިނަ ވާހަކަަތކެއް ަދއްަކވައިިފއޭ. ައޅުގަނޑު 

ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ހަމަ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް އަވަްސވާނެޭއ 

ކުރާ ކޮމިޓީއެކޭ އަުޅަގނޑުމެން މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ޢައްޔަން

ބެލުމަށްޓަކައި މި ހޮވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ، ބައެއް ބޭފުޅުން މި 

 1680ވޯޓު ނެގުމަށް، އަދި ވޯޓަާކިއ ހަމައަކަށް ނުދޭ. މިހަމަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު 
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 ގޮސްގެން، ބަހުރުވައިން މިދެކޭ ވާހަަކތައް ހުއްޓާލާފައި ވޯޓަކާ ހިސާބަށް

މީގެތެރޭަގއި ކުރިންެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިނގައްެޖ ހަމަ ހުށަހެޅިގެން 

ނަންތަކެއް. އޭގެތެޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މާކްސް ލިބިފައިާވވަރު ރިޕޯޓުން 

ފެންނަން ނެތް ފަރާތްތަކާއިމެދުގަިއވެސް ވޯެޓއް ނެގުނު. އެހެންވީމާ، 

 1685ނގޭތޯ ހަމަ. އަދި މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ އެފަރާތްތައްެވސް ެއއޮތީ އެނެގން އި

ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުުކރަން. އެީއ ރިޕޯޓްަގިއ 

އިވާ މާކްސްތައް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައްެވސް ހިމެނި އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިފަ

ކޮންމެ ރިޕޯޓެްއގަިއވެސް ހިެމނިފައިއޮތުން ެއއީ އަުޅގަނުޑެވސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް 

 1690ޤަބޫލުކުރާކަމެއްކަުމގައި ދަްނނަވާލަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި އުސޫުލގެމަތިން 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ަމސައްކަތަށް ކޮންމެވެްސވަރަކަްށ އިޙްތިރާމްކުަރއްވާަފއި 

ށް އައްަސަވއިގެން އަަވހަށް މިމަސައްކަތް ނިންމާލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަްށ ވޯޓަކަ

ހީވަނީ ދެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަވގުުތ 

 ސަލާމަތްކުރެވިގެން ދާނެހެން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 1695 

 އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިެލކްޝަންސް `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. ޝުކުރިއްޔާ ޢި  ާދއިާރގެ ެމންަބރު  އުނގޫފާރު

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖލިހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ނަންތައް  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަފްރާީޝމް ޢަލީ

ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮްއވެިވ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯްޓ ނުވަތަ އެކޮިމޓީގެ މަަސއްކަތްޕުޅަށް 

ޙްތިރާމްކުރަން. އެބޭފުޅުންގެ އެމަސަްއކަތުަގިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އި

 1700އެްއވެްސވަރެްއގެ ޒާތީކަމެްއ ެއބޭފުޅުން ބާއްވާަފއިނުާވކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެްސ ޮއވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑމެންގެ އަމިއްލަ ޚިޔާުލަގއި ބަެއއް ެއއްޗެހި 

އް އެހެން ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާތީ އަޅުގަނުޑވެސް މިަތނުގައި ބައެ 

މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވިހެން އަލްއުސްތާޛް ޙުަސއިން ރަޝީދު ޔޫސުފާއި ބެހޭގޮތުްނ 

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިްނ ރަޝީދު ޔޫސުފަކީ 

 1705އަޅުގަނޑުެވސް ހަމަ ވަރަްށ ކުރީއްސުެރ ދަންނަ ބޭފުޅެއް އަދި އަޅުގަނުޑ 

ބޮޑެތި ވަޒީފާތަަކށް، ޚާއްޞަކޮށް ިމ  އަބަދުވެސް ދަންނަވާހެން މިކަހަލަ

މުސްތަޤިއްލު މުޢައްސަސާތަަކށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާއިުރަގއި ހަމަ ބަލަންޖެހޭ 
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އެންމެ މުޙިންމު ދެކަމަކީ ޭއނަގެ ޢިމްލީ ފެންވަރާއި އޭނަގެ އިތުބާރު. އެ ޢިލްމީ 

ރުން ފެންވަރުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް އެއީ އޭނަގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ އިތު

 1710ތަޖުރިބާ. އޭނައަކީ ތަޢުލީމީ ބޭފުޅެއް އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުންވެސް ވަރަްށ 

ފުންނާބުއުސް ޚާއްަޞގޮތެްއގަިއ އިލެްކޝަންސް ޮކމިޝަންގައި ވަރަްށ 

ހަރަކާތްތެރިކޮށް މަސައްކަތްުކރެއްވި ވަރަށް ޢަދްލުވެރި ބޭފުޅެއް. ދެން އަންނަނީ 

ރިހުަގއި އަހަރެއްހާުދވަހު މަސައްކަތް ކުރި އިތުބާރުގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު އޭނަގެ އަ

މީހެއްހެ ޙައިސިއްޔަތުން ދަްނނަވާލާ ވާހަަކއެއް މިއީ. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް 

 1715ޔަޤީންކަން ޮއވޭ އެްއވެްސ މީހެއްގެ ފިއްތުމަކަްށ އޭަނެގ އެްއވެްސ ނިންމުމެއް 

ހެއްލޭނެ. ޕާޓީ އަނބުރައެއް ނުލާނެ. އިތުބާރު ހުރި ބޭފުޅެއް އެއީ. ރިްޝަވތަކަށް ނު

ސިޔާސީ ގޮތުން އޮންނަ ޮއއިވަރުަތކަކަށް އެމަނިކުފާނުެގ އެއްެވސް އަމާެޒއް 

ބަދަލެއް ނުކުރަްއވާނެ. އެހެންިވމަ، މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ކެރިހުެރގެން 

ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ މިކަން ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިީޓއަށް ހަމަ ސަތޭކައިން 

 1720އިޙްތިރާމްކުރާޙާުލަގއި އިތުރަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުަވތަ ގަާވއިދުން މިކަން  ސަތޭކައަށް

މުރާޖާކުރެވޭނެ އެްއވެސް ދޮެރއް އޮތިްއޔާ ެއކަން މުރާޖާކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހަޅަން. 

އެއީ އަުޅގަނޑު މާްކސްތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި މިއޮންނަނީ އެްނމެ ދެމާކްސް މަދުކޮށް. 

ދުވަނީ ދެމާކްސް. އިތުރަްށ މުރާޖާކުރެވިއްޖެކަމަށް ހަމަވާން މީނައަށް މިމަ  70

ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ގަވާއިދުން ެއކަން ތަންދޭކަމަށް ވަންޏާ އިތުރަށް 

 1725މުރާޖާކުރެއްިވއްޖެއްާޔ އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް އުންމީދު ޮއވޭ ިމ ދެ މާކްސް އޭަނއަށް 

ން އަުޅގަނޑު ލިބިދާނެކަން. މިހާވަރަކުން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ ޝަޚްސީގޮތު

ދަންނަ ބޭފުޅަކަށްވާތީ، ކޮންމެގޮތެްއގައި ވިޔަސް ައޅުަގނޑު ދަންނަ ބޭފުޅެއް 

އަޅުގަނޑަށް އޭަނގެ ގޮތްާބވަްތ އެނގޭ މީހެއްގެ މިތާ ދެންނެވުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަމަށްވާތީ. މަޖިލީހަށްވެސް ަޤއުމަށްވެސް ދީނަްށވެސް 

 1730މާނާތްތެރިކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މިވާހަަކ ދަންނަވާލީ. އަިދވެްސ އަޅުގަނޑު އަ

އެއްފަހަރު ކޮމިީޓއަށް އިޙްތިާރމްކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަމުން ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ 

 ރައީސަށްެވސް ވަރަށް ޝުކުުރވެރިވަމުން އިށީނދެލާނަން. 

 

 ވަބަރަކާތޫ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން هللا ޙްމަތު`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ވަރަ ތުޅާދޫ ދާިއރާގެ ެމންަބރު ނާިޒމް 
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 1735މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި. މި ޢިއްޒަތްތެރި   ރަޝާދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގައި ކުެރވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތަީކވެސް ަރއްޔިތުްނނަށް ހެވާިއ ލާބައަްށ 

ހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި އެދިގެން ކުެރވޭ މަސައްކަަތކަށް ވާންޖެ

މަޖިލީހުގައި ދަސްކުރަންީވ ޕާޓީ ވާދަާއއި ޒާތީ ހަސަދައިން އެްއކިބާެވ 

މަސައްކަތްކުރަން. މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުެރވިއްޖެނަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ 

 1740ން މުސްތަޤްބަލް މިމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވިދާނެ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެ

ކުރިންވެސް ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައީ ޤާބިލު ބޭފުަޅކު ކޮިމޝަނަކަށް ނުނަގަންީވ 

ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯއޭ. އާދެ، ުކރީގައި އޭރު އަުޅގަނޑުމެން ާވހަކަދައްކަމުން ދިަޔއީ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ ވާހަކަ. މިހާރު އަޅުގަނުޑމެން ވާހަކަދައްކަމުން -އެންޓި

ޝަންގެ ވާހަަކ. އާދެ، ުޙަސއިން ރަޝީދު ޔޫސުފަކީ މިދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމި 

 1745ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ދަންނަން. ވަރަށް 

ކުރީއްސުރެ ވަރަށް ގާތުން އެބޭފުޅާ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަން. 

ސް މާކްސް ލިބި ދެމާކް 68އެހެންކަމުން، މިފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަށް ކޮމިޓީން 

މަދުވެގެން އެއްފަރާތަށް ޖެހިލަންޖެހޭ ޖެހިވަޑަިއގަތުމަކީ އެާހ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް 

އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ހަމައެފަދައިން މިފަދަ ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން މިފަދަ 

 1750ކޮމިޝަންތަކަށް ކުރިަމތިލައިގެން އެބޭބޭފުޅުްނ ެއއްފަރާތަށް 

 މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހިއްޖެކަަމށްވާނަމަ މާދަމާ 

ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅުން ުނވުމަކީެވސް ެއކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މިީއ 

އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް ެއްއފަހަރު ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާއެއްކަމުަގއި 

އަހަރުދުވަހު  18ދެކެން. އާދެ، ޙުަސއިން ރަޝީދު ޔޫސުފަކީ ވޭތުވެިދޔަ 

 1755ވަރަށް ގިނަގުަނ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާަފިއވާ ބޭފުޅެއް. ތަޢުލީމީ  ސަރުކާރަށް

ދާއިރާަގއި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މަަސއްކަތްުކރެއްވި އުސްތާެޛއް. 

އައްަޝއިޚް ޙުަސއިން ަރޝީދު ޔޫސުފަކީ ާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަްއ ހިންގުމުަގިއ 

ތައްތަުކގައި ވަރަށް ގާޟީންނަށް މަޝްވަރާދީ ާޤޟީންގެ ކޮމިޓީތަާކއި މިފަދަ ކަން

ގިނަ ދުަވސްވަންދެން ހަަރކާތްތެރިވެ ވަަޑއި ގެންނެިވ ބޭފުޅެއް. އާދެ، 

 1760އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ އިލެްކޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ޙުސައިން 

ރަޝީދު ފަދަ ތެދުވެރި ވަފާތެރި ބޭފުޅަކު އެއްފަރާްތކޮށްލުމަކީ އެފަދަ ކޮމިޝަނަކަްށ 
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ްއކަމަށް. އެހެންކަމުން ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ނަންފުޅަށް ލިބޭ ވަރަށް އުނިކަމެ

އަޅުގަނޑުެވސް ތާއީދުކުާރ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުެގ 

 ބޭނުންކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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ށުން ދަންޑާ އައިޓަްމގެ ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި އެޖެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފުރުޞަތު  ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގަްނނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

އަރުވާ ނިިމއްޖެ. އަުޅގަނޑު އެންމެފަހު ފުރުޞަތެްއ ގޮތުން ފުރުޞަތު 

ގެ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާނަމަ މިައރުވަނީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ މަތިވެރި ދާއިރާ 

 1770 ންބަރު ޙުސައިްނ މުޙަންމަދު.ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަިއަގއި ވިދާުޅވި.  މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 އަޅުގަނޑަށް ހީާވގޮތުަގއި ސާުފކުރަްއވަން މާބޮޑު ކަންތައްަތެކއް ހުށައެއް ާނޅުްއވާ.  ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު 

ދެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް އިޙްތިރާމްކުރަމޭ.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1775އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ތިމަންނަ ހިތްހަމަނުޖެހެއޭ ބުނުމުގެ ތަހުޒީބު ގޮތްހެން. 

އަޅުގަނޑަށް މާބޮޑު މައްަސލައެއް ނެތް ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ ހިންހަމަނުޖެހެއޭ 

ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަީކ، މާކްސްެގ ބުނެލުމަކުންނެއް. އަޅުގަނޑު 

އިންޓަވިުއވެްސ މިންގަނޑުތައް އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑަައޅާފައި އެހެރަ ފެްނނަނީ 

ެއބޭފުޅުންގެ މޫނުވެސް  ކުރުމުގެ ކުީރގަޭއ، މާކްސްެވސް ދިނުމުގެ ކުރީގަޭއ،

 1780ނގުމުެގވެސް ފެނުމުގެ ކުރީަގއޭ އަދި ަބެއއް ބޭފުޅުންނަކީ ކޮން ބޭފުެޅއްކަން އެ

ކުރީަގއޭ އަުޅގަނޑުމެން މިންވަރު ކަނަޑއަޅާފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، ަވިކ 

މިންގަނޑެއް ކަނަޑއަޅާފައި ަވކި މީހަކަށް ނުދޭކަށް އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ކޮމިޓިގަިއ 

މަސައްކަތް ކުެރއްިވކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ. ދެން އަޅުގަނޑަްށ 

ޖީްއޔާ މިދެންނެވިހެން އެއްެވސް ބޭފުޅަުކ ދެން ފުވައްމުލަކުގެ ވިސްނޭގޮތުން ވެއް

 1785މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤް މުޙަންމަދު މާކްސް ދެއްވާަފއިވާ ގޮތް 

ނޭނގޭކަމަށް ވިދާުޅވެ ނުަވތަ އެ ދެއްިވގޮތާމެދު ުސވާލުތަކެއް އުފެއްެދވި. 

 ބޮޑަށް އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނަޑށް ޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއ އޭނަެވސް

ބޭނުންފުޅުވެގެން މިއުޅެނީ އެާމކްސް ލިބިފައިހުރި ވަރު އެ މުޅިން ޤަބޫލުފުޅުކުރަން 
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ދަތިފުޅުވެގެން. އެއީ އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވގޮުތގައި ރިޯޕޓްގައި އަުޅގަނޑުމެން 

 1790މާކްސް ދިންއިރު ބޭނުންކުރި މިންގަނޑުތަކާިއ، މާކްސް ދިންގޮތާއި މި އެްއޗެހިތަްއ 

 ނިގވަަޑިއގެން ހުންނާނެ.ސާފުކޮށް އެ

 

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ފުަވއްުމލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޝިފާޤް މުފީދު.

 1795 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ކްސް ބަހާލެވިގެން ބަަޔކަށް މާ 5ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލީ  ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ 

 އިރު އެކި ބައިަތކަށް އެިކެއކި ބޭފުޅުންނަށް މާކްސް ލިބިވަޑަިއގެންނެވި މިންވަރު އޮތް މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާފޤް 

 1800 .އެނގެން އޮންނަމަ ައޅުގަނުޑމެންނަށް މިކަމުގައި ފައިސަާލއެްއކުރަން ފަސޭހަވީހޭ މުފީދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

 .ގޮތުން ޝުކުރިއްޔާއެކަން ސާފުކޮށްެލވުމުގެ 

 

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ނިޒާމާބެޭހ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1805 އެ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ އިތުރަްށ ސާފުވެގެން ދާނެކަމެއް ަކމަށްވާތީ އަޅުގަނޑު

ވީމާ، ދިޔަކަމެއް. އެހެން ފުރުޞަތު އަރުަވއިގެން އިނީ. އެވެސް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް

ންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ޙުސައިން މުޙަންމަދު ވާހަކަފުޅު ނިންމާލަދެއްވުމަށް. 

 

 1810 ން އާދެ، އަުޅގަނޑަށް ސާފުނުިވ ކަމަށްވެއްޖީއްޔާ މިހާރު އިތުރަށް ސާފުވެއްޖެ. ދެ މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހުގައި ޢާންމުކޮށް މިއޮންނަ  ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު 

ކޮމިޓީތަކުަގއި މަޢުލޫމާތު ހުންނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަަރށް މަޢުލޫމާތު އެރުވީމޭ.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެވސް ފުކުރަްއވަން ެއއްއިތުރަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ިހެއއްނުވޭ މާބޮޑު ކަންތައް ސާ

ންމާލަން ންވީމާ، މިހާވަރުން އަޅުގަނޑު ނިހެއެ .މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންެނވިެހން

 1815 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު އަމީންޢާންމު އަރިހުން މިހާރު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަށް މިނެޓްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއި ދެްއވު 5ން ޖަހަންޖެހޭ ވޯޓަށް އެހުމުެގކުރި

ޝުކުރިއްޔާ. ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން  އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 1820 މަފުޅުކޮށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާުޑކޮޅު ޗެކް ކޮށްލެްއވުމަށް ައުޅގަނޑު ހަނދު

ޝަންސް ކޮމިޝަންެގ އަރުވަން. އަުޅގަނޑު ވޯަޓށް މިދަންނަވާލަނީ އިލެކް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2009ޖޫން  13މެންބަރަކުކަމަށް ހަމަޖެއްސެއްވުމަށް 

ތަރު ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަުކގެ ތެެރިއން އައްެޝއިޚް ުޙސައިން ަރޝީދު ޔޫސުފް ދަފް

ތެިރ އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ޢިއްޒަތް 2065ނަންބަރު 

 1825 ނިވަޑައިގަްނނަވާގަަތކަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް. މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1830 

 70 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 31 ވޯޓު ދެްއވީ:

 35      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 01     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 1835 

 

. 34. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 66ބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. އެހެންކަމުން އައްޝޭޚް ޙުެސއިން ރަޝީދު ޔޫސުފްގެ ނަންފުޅު 66ޖުމްލަ 

މަޖިލީހަކުން ފާހެއްނުވި. އަޅުގަނޑު ދެން މިދަންނަވާލަނީ އިލެކްޝަންސް 

 1840ަގއި  2009ޖޫން  13ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަްށ ހަމަޖެއްސުވުމަށް 

ހީމް މްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ައލްފާޟިލް އިބްރާރައީސުލްޖު

 ޒަތްތެރި ވަޙީދު، ގ.ކަާލވެހި ެއ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުވުމާމެދު ޢިއް

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.
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 1845 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 69 ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 1850 67 ވޯޓު ދެްއވީ:

 00      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 00     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

 1855. 34. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 67ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޟިލް ނުގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްފާ. އެހެންކަމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝ67ަޖުމްލަ 

އަުޅގަނޑު  އިބްރާހީމް ވަޙީދު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި.

މަށް ދެން މިދަންނަވާލަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުވު

ން ަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ނަންފުޅުތަކުގެތެެރއި 2009ޖޫން  13

 1860 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް، ހ.ނޫމުތި އެ ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް

ކަށް ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ

 ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 1865 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 31  ދެްއވީ:ވޯޓު

 1870 35      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 02     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
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. 34. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 66ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1875. އެހެންކަމުން، އަލްފާޟިން މުޙަންމަދު އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު 66ޖުމްލަ 

 ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް

 ފާހެއްނުވި. ނިޒާމާބެހޭ ނުުކތާއެއް މަނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 

 1880 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ގަނޑަށް ިމ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވޯުޓެގ ނަތީޖާ ސްކްރީނުން ފެނުންއިރު އަޅު  މަނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ސްކްރީނުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުޙަްނމަދު ާޠރިޤް ވާހަކަެދއްކެުވން:

ވީމާ، މޫސާމަނިކު ވޯޓުލެއްިވކަމަށް. ރަތްކުލައިން ފާހަގަކުރެވިަފއި އިނީ. އެހެން

 1885އެއީ  ށް ބަލާއިރުއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ސްކްރީނުން ފެންނަން އެހުރި ހުރުމަ

 މައްސަލަެއއްކަމަށް ވޯޓަށް ދިާމވި. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ޝުކުރިއްާޔ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމާ ބެހޭގޮތުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1890ނަވަނީ. އަމީންޢާންމު އަރިހުން އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި އެއްެޗއް މިދަން

ޓް ރިންޓްައއުކަށްފަހު( ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކޮްނޕިއުޓަރު ޕް)ވަގުުތކޮޅަ

ޖިލީހަށް ދައްކާގޮތުން ހުޅުހެންވޭުރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު މިއަދު މަ

ފަެއއް ވަަޑއިނުގަންަނވާތީ މޫސާމަނިކުގެ ނަންފުޅު ކޮންޕިއުޓަުރަގިއ ރަޖިސްޓްރީވެ

 ކުގެ ނެންނަފުޅުަގއި ަރތްކުލައިން ދިއްލިަފއިނެތް. އެހެންކަމުން، މޫާސމަނި

 1895 މީންޢާންމު އިންނާނެގޮތެްއ ޓެކްނިކަްލގޮުތން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއްނޫންކަަމށް ވަނީ، އަ

ންބަރަކު ވިދާޅުވަނީ. މި ނުކުާތގައި ޯވޓުގެ ަޞއްޙަކަމާމެދު އިތުުރ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ޙަކާމެދު ެއއްެޗއް ގަާވއިދު ތަންދޭގޮތުން ފުރުޞަތު އެރުވޭނީ ވޯުޓގެ ޞައް

 . ާމވަށުވިދާޅުވަން އެކަނި. އެހެންކަަމށް ނޫންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑު ކުރިއަށްދާނީ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. 
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 1900 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވިދާޅުީވ އެމަނިކުފާނަށްވެްސ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުުޅނީ ތޯރިޤް އެހެން އެ  މާވަށު ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޞައްަހކަން. އެކަމަުކ، ކޮންމެވެސް ަކހަލަ. ައޫބބަކުރު  ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލު
 1905  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 

ޝުކުރިއްާޔ. އިށީނދެވަަޑިއަގންނަވާ. ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު މިކަމުގައި އިތުރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަށް ކަށް ދާކަށް ނެތިން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރި ބަޙުސަ

 1910ގެންދާނީ. އަޅުގަނޑު ދެން މިދަންނަވާލަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

 ަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2009ޖޫން  13މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް 

ގެ ެއ ޢުފީޤް، މއ.ތަޅުމުދިފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެތެެރިއން އަލްފާޟިލް ފުއާދު ތަ

ށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް. 

 1915 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1920 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 66 ވޯޓު ދެްއވީ:

 00      ވާ:ވޯޓު ނުދެއް 

 01     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 1925 

. 34. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 66ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ައލްފާޟިލް ފުއާދު ތަޢުފީޤް މައްޗަްނގޮޅި ތަޅުމުިދގު 66ޖުމްލަ 
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ބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް މަޖިލީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ މެން

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި. އަޅުގަނުޑ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް 

 1930މިއަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް. 

ރުޞަތު އެރުވޭނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާގޮުތން ވޯޓެއް ެނގެމުންދާއިުރ ފު

ހަމައެކަނި ވޯޓުގެ ޞަްއޙަކަމާމެދު އެއްޗެއް ވިާދޅުވުމަށް. ފުރުޞަތު 

ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު، އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ 

 2009ޖޫން  13އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސުވުމަށް 

 1935އްވި ނަންފުޅުތަުކގެތެރެިއން. މަޢާފުކުރުއްވާިތ ގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

އަޅުގަނޑު އަލުން ފަށާނަން. ވޯޓުނަގަމުންދާއިުރ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ައއިމަ ކުަޑކޮށް 

ފުށޫއަރާގޮތް ވަނީ. އަޅުގަނޑު އަލުން މިފަށަނީ. ދެންމެ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން އުޅުނު 

ބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރާގުަގއި ދެންނެވޭތޯ. އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެން

ގަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްެވވި ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިްނ  2009ޖޫން  24

 1940އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާޙް ބަގީާޗގެ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް 

ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކަށް 

 ވުން އެދެން.ވޯޓުދެއް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 1945 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 69 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 28 ވޯޓު ދެްއވީ:

 1950 36      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 03     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

. 33 ބޭނުންވާ އަދަދު . ފާްސވުމަށ64ްވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1955. އެހެންކަމުން، ައލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާޙްގެ ނަންފުޅު އިލެކްޝަންސް 64ޖުމްލަ 
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި. 

މިހިސާބުން މިނިމުނީ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް.  4އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އައިަޓމް 

 އިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 

 1960 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ މިނެގީ މި  ފަރެްސމާތޮޑާ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ ކޮމިޓީގައި ިމއަދު މިހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީ އިްބރާހީމް މުއްޠަލިބް 

މެންބަރުންގެތެރެއިން ގިނަ ެމންބަރު މި ކޮމިޓީން އެބޭފުޅުން ދެއްވާފައި އޮތް ލަފަޔާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1965 ތުބާެރއްއެްއގޮތަށް ޯވޓެއް ނުދެްއވާ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ކޮިމޓީއާ ދޭތެރޭ އި

ނަންތައް ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިނެތް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީާއ ބައްދަލުކޮށްފައި އަ

 ން ވަރަށްއަލުން ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން މީތި ހުށަހަޅަން. އެބޭފުޅު

ަފއި އެ ބޮޑަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވަވޑަިއގެްނނެވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުވާ

އް ރިޕޯޓާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދެްއވީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޚިޔާނާތެ

 1970ވީ. އެަވޑަިއގެންނެވީ. އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށްޓަކަިއ މިވާހަކަ މިދެންނެ

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަލުން ކޮމިޓީައކަށް ިމފޮނުވާ މިނަންތައް 

 . ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު މީތި ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް

 

 

 1975އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއަކމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ޝުކުރިއްާޔ ޢި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތ މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބުން. ނިޒާމާބެހޭ 

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެއިްނ މުޙަންމަދު ނުކުތާއެއް މަިތވެރި ދާއިާރގެ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 1980 

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ކޮމިޓީއަްށ ފާޑުކިޔަކަސް މައްސަަލއެއްެނތޭ. އެހެންނަމަވެސް،  މަތިެވރި ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

  7ދެންމެ ވިދާޅުވަނީ އިންާޞފުވެރި ވާހަަކއެއްނޫން. ކޮިމޓީގައި ިތއްބެވީ  ޙުެސއިން ުމޙަްނމަދު 
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މެންބަރުން ދެއްވި މާކްސްގެ ެއަވރެޖަށް ތިބޭފުޅުންނަށް  7މެންބަރުން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގަނޑަްށ ނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެވާހަަކ އަޑުއަހާ މީހަކަށްިވއްޔާ އެނގޭވަރަށް އަޅު ފެ

 1985އް. ދެންނެވުން. އަޑު ނާހާ މީހަކަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނޯްނނާނެ ކުރާނެ ކަމެ

އި ހަމަ އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ަވކިަވކި މެންބަރުން އެ ވޯޓުދެްއވިޮގތަށް މިތާނގަ

، ހެންވީމާއެޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ހުއްދަކުޭރ ޯވޓުދިނުމަށް. އެބޭފުޅަކަށް ަޙއްޤު އޮޭވ މަ

 މެންބަރުން އެ ވޯޓުދެއްވިޮގތާ މެދު ފާޑުކިޔުްއވާ ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަަތކަކީ 

 އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭެނ ވާހަކަެއއްނޫން. 

 1990 

 

ނުކުެރވޭ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގަާވއިދާ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހިނގަމުންދާ ކަމެއް 

މަޖިލީހުގައި ެއވަގުަތުކ ހިނގަމުންދަންޏާ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް 

 1995ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އަނެއް 

ބަރަކަށް ުނަވތަ އެްއ ކޮމިީޓއަކުން ކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަތެްއަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ކޮމިޓީ ބަދުނާމުވާގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ހޫނުވަމުންދާނެ ގޮތަކަށް 

ަގއި  12.00ވާހަކަފުޅުނުދެއްެކވުމަށް އަުޅަގނޑު ނަޞޭހަތްތެރިވަން. އަޅުަގނޑުމެން 

އެއަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަްތ  މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލާގޮތަްށ އޮންނަނީ.

 2000ަގއި. އަުޅގަނޑުމެން ދެން ފަށާނީ ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން ެޓކްސް  1.00ފަށާނީ 

ވަނަ ކިޔުުމގެ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަްށ ގެންދިއުން. މިބިލަށް  2ނެގުމުގެ ބިލުގެ 

ިއާވއިރު ބާކީ ގަިޑއިރު ކަނޑައަޅާފަ 7މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފއިވާ ބޭފުޅުން 

 4މިނެޓް އެަބއޮތް. އަދި، މިހާތަނަށް ނަން ނޯޓްކުރައްވާަފއިވާ  50ަގޑިއިރާ  4

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެަބއޮތް. އަޅުގަނޑު އެދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

 2005ގެ ކުރިން  1.30ގައި މަަސއްކަތް ފެީށމާ  1.00އަރިހުން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން 

ުމގެ ަދށުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަިއ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން މި އެޖެންޑާ އައިޓަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ނަން ނޯޓުކޮށްދެއްވުމަށް. 

އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށް ކުރިއަްށ ގެންދަން އެނގޭނީ. 
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 މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލަން. ާޓ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން 1.00މިހިސާބުން ފެށިގެން 

 2010 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ]ށް 13:00ން  12:00ހުސްވަގުުތކޮޅު [
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ންދަން. `. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށައިެގން ކުރިއަށް ގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

، 4 ގެ ެއޖެންޑާ ނަންބަރުއަޅުގަނޑުމެން މިކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ މިއަދު 

ރުޙަލާ ނެގުމުގެ ބިލުގެ ެދވަނަ ކިޔުުމގެ ބަޙުސްގެ މަވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް 

މެ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މިފަހަރު ކުރިންވެސް ދަންަނވާފަިއ އޮތް ގޮތަށް ކޮން

 2020. މިނެޓްެގ ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ 7ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްެވްސ 

ށް އިގެ ކުރިން މި އެޖެންޑާގެ އައިޓަްމގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތައެްއގަޑިބަ 

 ރެްއވުމަށްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ސެކްރެޓޭިރއޭްޓގައި ރަޖިސްޓްރީކު

ބިލަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މި

އޮފް  ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަަރށް. މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެއްވަން ވަަޑިއގެންއިްނނެވި

 2025ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވަން.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ތި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި  މިނިސްަޓރ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް 

 އެއް ުސވާލުތަކަްށ ޖަވާބުއަުރވާނަން. ފުރަތަމަ ސުވާލަކަްށ އަޅުގަނޑު މިނަގަނީ، ބަ ޓްރެޜަރީ ޢަލީ ހާިޝމް 

 2030ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ިޑއުީޓވާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ސަރުާކރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ވިޔަފާީރެގ ފައިދާއިން ނެޭގ ޓެކްހަީކ ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން 

 ލިބޭ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަލަށް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާމްދަނީ

ޓެކްހެއް. ވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިްނނެގޭ ޓެކްސް ހިސާބުކުރާއިރު އެިކއެކި ކަންކަުމގަިއ 

ސަރުކާރުން ނެގޭ އެިކއެކި ެޓކްހާއި އެހެނިހެން ފީތައް އުނިކުރެވޭ. މީގެތެޭރގަިއ 

 2035. އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީައކީ ސަުރކާރަށް އެންމެ ގިަނ އާމްދަނީ އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީެވސް ހިމެނޭ
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ލިބޭ އެްއ ވަސީލަްތވުމާެއކު ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން ޓެކްްސ ނަގަން ފެށިނަމަވެްސ 

ކުއްިލގޮތެްއގައި ިޑއުޓީ މުޅިން ކަނޑާލުމަށް ޚިޔާލުކުރެވިފައި ނުވޭ. ދެވަނަ 

ލަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސުވާލަކަށް އަުޅގަނޑު ނޯޓްކޮްށފައި މިއޮތީ، މި ޓެކްސް ބި

އެްއވެސް ޢިނާޔަތެއް ލިބޭޯތ. މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ 

 2040ފަރާތްތަކުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަުކން ޓެކްސް ނެގޭނީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ފަސްލައްަކ 

ރުފިޔާއަށްވުެރ އިތުުރވާނަމަ. މިގޮތުން ކަނޑައެޅިަފއިާވ ފައިދާ އިތުުރވާނަމަ 

ގެ ދަށުން ވަކި ސެްކޓަރަކުން ޓެކްސް ދެްއކުމުަގިއ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކެއް މިޤާނޫނު

ދޭގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިޤާޫނނުގެ ދަށުން ޓެކްސް 

ނެގުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ޔުިނޓްސްގެ ސަބަބުން ާރއްޖެތެރޭެގ ރަށެއްަގއި އާަދިއގެ 

 2045ށް މި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ނުދެކެން. ދަނޑުވެރިައކަށް ނުވަތަ މަސްވެރިައކަ

އަދި މިބިލުގައި އޮތް ކުދި ިވަޔފާރިތަކުގެ ހިސާބު ބެލެއްޓުން ލާޒިމެއް ނުކުރޭ. ެއއީ 

އެފަދަ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ލުއެއް ދިނުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި. ތިްނވަނަ 

ޓެކްސް ަނގަން ސުވާލަކަށް އަުޅގަނޑު ނޯޓްޮކށްފައި މިއޮތީ، ފްލެޓް ރޭަޓކުން 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކީއްވެތޯ. މި ޓެކްސް ރޭޓް ކަނޑަެއޅިފައިެއވަނީ ކަމާބެހޭ 

 2050ފަރާތްތަކާއި ފުޅާދާއިާރއެްއގަިއ މަޝްވަރާކުރެްއވިފަިއވާ ފަހުން. މިގޮތުން ފްލެޓް 

ރޭޓަކީ ދިއުުމގެ މަިއގަނުޑ ބޭނުމަކީ އަލަށް މިކަހަަލ ޓެކްހެއް ެނގުމަށް 

ރޭޓަކަށް ދިއުމުން އިދާރީގޮުތން ވަރަށް ބޮޑުތަން  ފަށައިގަންނައިރު ފްލެޓް

ފަސޭހަވާނެކަމަށް ފެންނާތީ. އަދި ޕްރޮގްރެސިވް ރޭަޓކަށް ގޮސްފިނަމަ ޓެކްސް 

ދެއްކުމުަގއި ހަދާ މަކަރާއި ހީލަތާއި އިތުރުެވގެން ހިނަގއިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ. 

 2055ބްރޭންޑަކަށް  އެހެނީ، މަތީ ރޭޓަކަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަށް 

ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އެއީ އެކަީށގެންާވކަމަށް ފެންނާތީ. ދެން، 

އަޅުގަނޑަށް ނޯޓްކޮށްފައި އޮްތ ސުވާލަކީ، ޓެކްސް ދަްއކަްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް 

ޓެކްސް ރިޓަރން ހުށަހެޅެންޖެހޭނެތޯ. މިހާރު އެކުލެވިފައިިމވާ ބިލުގަިއވާ ޓެކްހަީކ 

ންޓް ިސސްޓަމެއްގެ ދަށުން ެނގޭ ެޓކްސްެއއް. ެއއީ ެޓކްސް ސެލްފް އެސެސްމަ

 2060ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްަލައށް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ނިޒާމެއް. 

މިބިލުގައި އެހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ރިޓަރން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް 

ޏަކަށް ނުވަތަ އެހެން ކަނޑައެޅިަފއި މިވަނީ މިސަަބބަށްޓަކައި. އެހެނީ ކުންފުން
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ވިޔަފާރިައކަށް ޓެކްސްދަްއކަްނޖެހޭ މިންވަރަށް ފައިދާވާަކން ނުވަތަ ނޫންކަން 

އިންލެންޑް ރެވެިނއު އެނގޭނީ ޓެކްސް ރިޓަރން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށްވާތީ. 

 2065އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެިރ ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިްނ 

އަދަަދކަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ނުވަތަ ފައިދާާވ  ކަނޑައެޅިަފިއވާ ަވކި

ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ރިޓަރން ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ބޭއްވުމަކީ މިފަދަ ކަމެއް 

އަލަށް ފަށައިގަންަނއިރު ކުދި ވިޔަފާރިަތކަށް ޚާްއޞަކޮށް އަތޮޅުތެޭރަގއި 

ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ބޮޑު ލުއެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

 2070ރައީސް، މިބިލަކީ ެޓކްނިކަލް ބިލެއްކަމަށްވެފަިއ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މިކުރަްއވަމުންގެންދާ ގިނަ ުސވާލުތަަކކީ އޭގެ ަބވާތުން ވަރަށް 

. ނަމަވެްސ، ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތަފްސީީލ ޖަވާބު އަުރވަންޖެހޭފަދަ ސުވާލުތަކެއް 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މިފަދަ ޖަވާބެއް އެުރވުމަކީ ވަރަށް ިގނަ ވަގުތު ނަގާެނކަމެއް. 

ވުމާއެީކ، މަޖިލީހުން މިބިލު ބަލައިގަނެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކަްށ 

 2075ފޮނުވައިފިނަމަ ކޮމިޓީ ސްޓޭްޖގައި ިމއެދޭ  ތަފްސީލީ ަމޢުލޫމާތުތަކެއް ޙިއްޞާ 

ނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރވަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއެކު ބިަލށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ ބިލަށް އިތުރު 

 ފުރިހަމަކަމެއް ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 2080ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅުގަނޑުމެން ބިލަށް ބަޙުސްކުރުމުގެ ކުރިން ޝުކުރިއްޔާ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ީމ ޤައު 13:00ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. 

ން ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ އެއްނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގައި ފެށިއްޖެ. އެހެންވީމަ، އެކަ

ރުޞަތު ފުވާލީ. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަ

 މިއަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު ާއދަމް.

 2085 

 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިބިލު އާދެ، ރާއްޖޭެގ  ގަްއދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު ާޒހިރު 

ށްޓަކަިއ ތަްއޔާރުކުެރވޭ ޤާނޫނު ހެދުމަށް ވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން ެޓްކސްނެގުމަ އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

ބޭނުންވާ ބިލު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބަޙުސްކުރަމުން މިދަނީ. އާދެ، މީަގިއ 

ފުރަތަމަވެސް މިބުނަނީ މިބިލު ނިންމާލަމުންވެސް މިބުނަނީ، މިފަދަ ޤާނޫނެއް 
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 2090އެކުަލވާލުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުނަމަކީ ރާއްޖޭގައި އާްމދަނީ ލިބޭ މަގުތައް 

ޅާކުރުމަށާއި ހަރުދަނާ ޓެކްސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުަމށޭ. ބޭންކް ޕަރފެކްޓް ފު

ޓެކްސްާއއި ެއއްފަދައިން މިބިލުވެސް ިވޔަފާރީގެ ފައިާދެގ މައްޗަށް ސީދާގޮތުން 

ޓެކްސް ކަނޑަެއޅުމުގެ ބާރު ލިބިދޭނެއޭ. އާދެ، ޝައްެކއްެވސް ނެތް، ޤައުމެއް 

އެސަުރކާރެްއގައި ިދރިއުޅޭ ބަެއއްގެ އަތުން  ހިންގުމުގައި ސަުރކާރެއް ހިންގުމުަގއި

 2095ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ެޓކްސްަތކެއް ެނގެން އެބަޖެހޭ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެންވެްސ 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި މިފަދަ މުހިންމު ބިލެއް މި 

އުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްެވގެން ޤާނޫނަކަށްވެގެންިދއުމަކީ އެއީ ޤަ 

ކުރިއެރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއްކަމުގައި ައޅުގަނުޑވެސް ދެކެން. 

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ، ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ 

 2100މިބިލު އިބާރާތްކުރެވިަފއިާވ ޮގތުން މިބިލުން އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުޭވ މިބިލު ިކޔާ 

ހަވެގެންދާހެނެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިބިލު ބަޔަކަށް މާބޮޑު ެއއްެޗއް ދޭ

އެކުަލވާލެިވގެންވާ ބަހުުރވަައީކ އެހާ ފަސޭހައިން ފަހުމްވާގޮތަކަށް އެކުެލވިފަިއވާ 

ބިލެއްނޫންކަމަށް އަުޅގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަްނޖެހޭ. އެއީ މިބިލަކީ 

އްޔިތުންނަށް އެހާ މިބިލުގެ ސަބަބުން ޤައުމަާށިއ އަދި ަޤއުމުަގއި ދިރިުއޭޅ ރަ

 2105މުހިންމު ބޭނުންތަކެއް ފުއްދަންޖެހޭ ބިލަކަށްވާއިރުަގއި މިބިލުން ފުއްދަންޖެހޭ 

ބޭނުމަށް ބަލާއިރުގައި މިއީ ައޅުގަނަޑކަށް ހީއެއްނުވޭ އެހާ ރަނގަޅު ބިލެއްހެނެއް. 

އާދެ، ބިލު ކިތަންމެހާެވސް ަރނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، ބިލު އެކުެލވިފައި އޮތް ގޮތް 

ވަނަ ާމއްދާއިން ކަނޑައެޅިަފއި  39ގަނޑަށް ކަމުނުދަނީ. ޚާްއޞަކޮށް ބިލުގެ އަޅު

ހުރި އަދަބާއި އެއަދަބު ކަނޑައެޅުުމގައި ކަނޑަައޅާފައިހުރި މުއްދަތުތަކަީކ 

 2110އަޅުގަނޑަކަށް ީހއެއްުނވޭ ެއއީ މާ ރަނގަުޅ ގޮަތކަށް ކަނޑަެއޅިފައި އޮްތ 

އްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ އެްއޗެއްހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާ 

މީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިްނ ޓެކްސްނަގަން އަުޅގަނޑުމެްނ މިކިޔާއިުރގައި ދިވެހި 

ރާއްޖޭގެ ކިަތއް ކުންފުނީެގ ނުވަތަ ކިތައް ވިޔަފާިރެވރިންގެތޯ މިވޭތުވެިދޔަ 

ރޭގަިއ ހައެއްަކއަހަރު ދުވަހު ނުވަތަ ހަތަރުއަހަރު ނުވަތަ ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ތެ

 2115އެމީހުންގެ ހިސާބުތައް ރަނަގޅަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުެރވިފައި ހުރީ. މިވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އަދި ހަމަެއއާކު، މިފަދަ ބިލެއް 
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ތައްޔާރުކޮްށގެން، ބިލު ތަްއާޔރުކުރެވުމާެއއްކޮްށ އަުޅގަނޑުެމން ޓެކްސް ަނގަން 

ރުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް އެީމހުން ތައްޔާރުނުވުުމގެ ނިންމާލާއިރުގައި އެ ަތއްޔާ 

ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ލިބިދާނީ ކިހާވަރެްއގެ ެގއްލުމަކަށްތޯވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި 

 2120ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް 

ވުމުން އެޤާނޫނުެގ ނޫނަކަށްހަމައެއާއެކު މިބިލު ޤާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،އެއީ. 

ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އައި.އާރު، އާދެ، އިންލެްނޑް ރެވެިނއުއަށް ލިބޭ 

ބާރުގެ ދަށުން އިންލެންޑް ރެވެނިއިން ކުރާ ކަންަތއްތަކުްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ލިބިގެންދާނީ ކިހާވަެރއްެގ ަދތިކަމެއްތޯ، ފަސޭަހއެއްތޯ، އުނދަގުލެއްޯތ މިވެސް 

 2125ގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް. ދެން ހަމައެއާެއުކމެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އަޅު

ސް ނަގަން ބުނެފައިވާ ކަނޑައެިޅގެން ދަންނަވަން ކެރޭ މިބިލުގައި ޓެކް

ކީ މިއަުދގެ ނިސްބަތައް ދިވެހިރާއްެޖއަްށ ބަލާއިރުަގއި ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖްތަކަ

ށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އެްއޗެްއކަމަށް. ައޅުގަނުޑ ޮގވާލަން ދިވެހި ސަުރކާރަ

މިއަށްވުރެން ުކޑަކޮްށ މިކަން ކުރަން. މިކަން މިހެންެވއްޖެ ކަމަށްވަީނވިްއާޔ 

 2130ވެރިންނަކީ ަވގުންނަށް ިޔތުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ވިޔަފާރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއް

ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވޭނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި 

ޔިތުންނަކީ ކިތަންމެ ތެދުވެރި ބައެްއކަމުަގއިިވޔަސް މިބިލުގައި މިބުނާގޮތުން ރައް

އެކަން އެގޮތަްށ ެވގެންދާނެަކމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ރި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ކެރިހުރެގެން މިދަންނަވަނީ މިފަދަ ބިލެއް މިޢިއްޒަތްތެ

 2135ވެރިންނަށް ެއދެވޭ އަދަަބކީ ކަުރަގއި ހި ިވޔަފާރިދިވެކަމަށްވަނީވިްއޔާ ތަޢާރަފުކޮށްފި

ވާގަނޑެއްޖަހާފައި އިންލެންްޑ ރެވެނިއުަގއި ވަށާ އެުލުވން ނޫންކަމެއް ނޫން. 

އެގޮތަށް ިދވެހި ިވޔަފާރިެވރިން ދަންޖައްސަން ބޭނުމިއްޔާ މިޢިްއޒަތްތެރި 

އި ދޫކޮށްލަންވީ. މަޖިލީހުގައި މިތިއްބެވި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިބިލު ފާސްކޮށްފަ

މިއީ އަުޅގަނޑު ރުޭހކަމެއްނޫން. އަުޅގަނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޓެކްްސ 

 2140ަޤއުމެއް  ކަންނަގަންޖެހޭކަން. އަުޅގަނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަން ޓެކްްސ ނަގަިއގެން

ކުރިއަށް ދެވޭނީ، އަުޅގަނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަންވެސް. 

ލެވިފައި މިއޮތްގޮތުން މިބިލުގެ ލަފްޒުތަކާއި ައކުރުތަްއ އެހެންނަމަވެސް މިބިލު އެކު

އެތުރިފައި ހުރިގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ މިއީ ހަމަ މިކަން ވެގެންދާނެގޮތޭ. 
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އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ޤާނޫނެއް ބިލެއް ފާސްކޮްށ ޤާނޫނަކަށް ހަދަން 

 2145ހޭ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް ދޫކޮށްލާއިރުަގއި ޢާންމު ރައްިޔތުންނަށް އެ ބޭނުންކުރަންޖެ

 ހުރިހާ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނާއި އޭގައި އެބުނާ ެއއްެޗއް ަވރަށް ސާފުކޮށް ވަރަށް 

އޮންނަންޖެހޭނެ.  އެްއެޗއް ޑްރާފްޓް ކުެރވިފައިފަސޭހައިން އިނގޭނެގޮަތކަްށ އެ

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މިބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސް މިބިލު ކިޔަން 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން މީގައި ބުނާ ެއއްެޗއް  ބޭނުންވާ ޖެހޭ

 2150އޮޅުންފިލާނެގޮތަކަށް މިބިލު ައލުން ޑްރާފްޓްކުރަްއވާ މިބިލު މިތަނަށް ފޮނުއްވުމަށް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީތަކަކީ ޤާނޫނުތައް 

ޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަކީ މިތަނަށް ޑްރާފްޓްކުރާ ބަެއއްނޫން ެއީއކީ. މިޢިއްޒަތްތެރި މަ

ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގައި ހުންނަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ޭއގެ ކުެށއް 

އޮތިްއޔާ ރަނގަޅުކޮށް ޭއެގ އިމްލާ ކުށެއް އޮތިއްޔާ ރަނގަޅުކޮށް. އެާބވަުތގެ 

 2155ުޑ ހެންކަމަށްާވއިރުަގއި، މިފަދަ ބޮފުޅުން. އެކަންތައްތައް ކުރަްއވަން ތިްއބަވާ ބޭ

ބިލެއް އަލުން ރޫޅާލާ ެއްއކޮށް ރޫޅާލާ އެ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމަކީ މިއީ 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަށް މާފަސޭހަކަމަކަށް ުނވާނެހެން އަުޅގަނޑަށް 

ހީވަނީ. އެހެންވިމާ، މިބިލު ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ބޭފުޅުން މިބިލު ގެންގޮސް މިބިލު 

ސޭހަ ބަލަން ފަސޭހަގޮތަކަށް ކިޔާލީމާ ހިތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކިޔަްނ ފަ

 2160ފިނިވާގޮތަކަށް މި ަތއްޔާރުކޮްށގެން ގެންެނވުން އަުޅގަނޑަްށ ފެންނާތީވެ އެގޮތަްށ 

 ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިބިލު ގެންގޮސް އަލުން ހުަށހަޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު

ްށފައި ތިބި މެންބަރުންެގ އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން ދިެވހި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކޮ

ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މެންބަރަކު މިކަމަށް ތާއީދުކޮށް މިކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް 

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. .ގެންގޮސްެދއްވާެނކަމަށް

 2165 

 ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ
 

  ފައިދާއިން ޓެކްސް ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ވިޔަފާީރގެ ނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު 

 ނެގުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅި އެކަމާބެހޭގޮތުްނ މިވާހަކަ ދެެކވެމުން  އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

 2170ދަނީ. އާދެ، މިބިލަކީ، ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަްނނަމުންވީ ވަޢުދުތައް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެމން ކޮންމެގޮތަްއގަިއވެސް ފުއްދުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އާދެ، އަުޅގަ
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މި ވަޢުދުތައް ުފއްދާ ދިނުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ވީާހވެްސ ބޮޑަކަށް ެއއްބާރުލުން 

ދެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތް ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު 

ދާހުރި ަރްއޔިތުންނަށް ފައި .ކޮންމެހެން ހޯދައިގެންނޫން އެކަން ކުރެވޭނީީކެއއް

 2175ކަމެއްކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ެއކަމަކަށް ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ވަރަށްބޮޑަށް 

ތާއީދުކުރާނެ. އާދެ، މިބިލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އާމްދަނީން އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށް އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި ރަށްރަުށގެ ބަނދަރުތައް ހެދި، 

މްުކރެވި އަދި މިނޫންވެސް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފާޚާނާ ނިޒާމުތައް ޤާއި

މިބިލު ޤާނޫނަކަށްވެގެން މި ޓެްކސް  .ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަްއ ލިބޭނޭކަން

 2180ނަގަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން މިހުރިހާކަމެއް ވާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ 

ކަްށވެސް އުންމީދުކުރަން. އާދެ، ޓެްކސް ނަގަިއގެން މިލިބޭ ފައިސާއަކީ ެއްއގޮތަ

ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެޭވ ފައިސާއަކަށް ެވގެންނުވާނެ. ވާހަކައަީކ، ސިޔާީސ 

ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭނުންކުެރޭވ ފައިސާައކަށް ެވގެންނުވާެނއޭ. ެއކިެއކި ސިާޔސީ 

އެމީހުންނަށް މުސާރަ ދޭން  ދޭންމަޤާމުތައް އުފައްދާ އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ 

 2185އޭ ޓެކްސް ނަަގިއގެން މިލިބޭ ފަިއސާއަކީ. ިމއީ އެންމެހާ ފައިސާައކަށް ެވގެންނުވާނެ 

ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ފައިާދ ލިބެންޖެހޭނެ. އާދެ، މިބިލަށް ބަލާއިުރ 

ވެހި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭފަދަ ބަހުން ޢިބާރާތްކުރެވިފައިވާ ބިެލއްކަމަކަށް މިބިލަކީ ދި

ތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ގައްޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ވިދާޅުވިފަަދއިން މިބިލަކީ ިދެވހި ބަހަށް ވަރަށް ނުފަރިތަ ބިލެއް. އެހެންވީމަ، މިބިލު 

 2190ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ުނުކންނައިރު އަުޅގަނޑަށް 

ނޭނގޭ ހީވަނީ މީގައި ބުނާ އެއްެޗްއ ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ައުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޙާލުގައި އަދި ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެކަމަްށ އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލެއްުނުކރެވޭ. އެާހވެސް މިބިލުން ުބނާ އެްއޗެއް ދޭހަނުވާ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބިލު ބަްއޓަންކުރެވިފައި ިމއޮތީ. މިީއ މިހާރަކަށް އައިސް 

 2195ންނަގޮތް. ހަމަެއކަނި މިދެންނެވިްއޔަީކ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ހަމަ ހު

މަސްދުވަހުގެތެޭރގައި ހުށަހަޅާ  8މިހާރަކަށް އައިހޭ މިދެންނެވިއްޔަކީ މި ވޭތުވެދިޔަ 

ބިލުތައް ހުންނަ ގޮތެކޭ ނޫން. މީގެ ދެތިން އަހަރެއް ކުރިްއސުރެވެސް ސަރުކާރުްނ 

ްއގެ ކޮންމެވެްސ ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ހުންނަނީ ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. ބޭރު ޤައުމެ
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ޤާނޫނެއް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްލައިގެން އަންނައިުރގަިއ ެއވަނީ މި މާޙައުލަްށ 

 2200ނުފެތޭ ކަހަލަ އެއްަޗކަށް. އެހެންވީމާ، އެއަްށވުރެން މާރަނގަޅުކަންނޭނގެ ިމ 

ބަޔަކުންނަށް ައގުދީގެްނ މި ތަރުޖަމާކުރުމަށް މި ބިލު މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅާކަން 

ޅާލާފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް ސުރުޚީ އަ

ޚަރަދެއް ގައިުމވެސް  2ނަގަިއގެން އެ ބިލު އެކުަލާވލަފާނެކަންނޭނގެ. އޭރުން 

ނުދާނެ. މިހާރު މިވާގޮތަީކ ބިލު މާނަކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކޮށްފައި އަނެްއކާ 

 2205ބިލު ދިރަސާކުރެްއވުމަށްޓަަކއި  މަޖިލީހަށް އައިސް އެތައް ދުވަހެއްވަންދެން މި

ވަގުތުަތކެއް އެބަނަގާ. އެހެްނވީމާ، މިއަށްވުރެން ބޮޑަށް ިމ ދިވެހި ބަހަށް ފެތޭ 

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ބިލުތަްއ ބައްޓަންކުެރިވގެން ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހުެގ 

މަސައްކަތްތަަކކަށް ހަމަ ކުަޑެވސް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. ވަރަްށ ބުރަކޮށް މަޖިލީހުގަިއ 

އުޅެންޖެހޭނީ. މި މަޖިލީހުގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަީކ މިކަމުގެ ފަންނީ 

 2210ބޭފުޅުންނެއްނޫން. އެހެންވީމާ، ފަންނީ ބޭފުޅުން މިކަން ބަލައި ހައްަދވާއިުރގަިއ 

މިކަންކަމަށް ފެތޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރާއްޖެއަށް ފެތޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މި މާޙައުލަށް 

ޔާރުކުރޭތޯ ެބއްލެވުމަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ފެތޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ބިލުތައް ތައް

އާދެ، މިބިލު މިއީ ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވޭ ބިލެއް. އަދި، މީެގކުރިން 

ސީދާގޮތެްއގަިއ ޓެކްސް ެނިގފައެއް ުނވޭ. ެއކަމަކު، ުނސީދާގޮތުަގއި ޓެްކސް 

 2215ެއއްެޗއް  ނެގިފައި އެބަހުރި. އާެދ، ރައްޔިތުންނަށް، ަރއްޔިުތންގެ އަތުން

ނެގޭކަމުަގއި ވަީނވިްއޔާ އެީއ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. ކޮންމެގޮތެްއގައި ނަމަވެްސ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނެގ ތެރެއިން އަދި ވިޔަފާރިވެިރންކަމުގައި ވިނަަމވެސް 

ކުންފުނިތައް ހިންގާ މީހުންކަމުގައި ވީނަަމވެސް ޕާޓްނާޝިޕް އުފައްދަވަން އުޭޅ 

ނަމަވެްސ އެމީހުންގެ އަތުން ެއްއޗެްއ ނެގޭ ކަމަކީ ިދވެހި ފަރާތްތައްކަމުަގއި ވީ

 2220ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެްއޗެއް ދާގޮތަށް ައޅުގަނުޑމެން ކަންތައްކުރުމަކީ 

އަޅުގަނޑަކަށް އެހާ ފަސޭހަކަެމއްނޫން ތާއީދުކުާރކަށް. އެހެްނނަމަވެސް، މީެގ ކުރިން 

ށްޓަކައި މިވަރުގެ ކަެމއް ދެންނެވިގެން ސަރުކާރުންވެަފއިވާ ވަޢުދުަތއް ފުއްދުމަ

ކޮށްގެްނވެސް މިކަްނ ކުރެވޭެނކަމުަގއި ަވނީވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން 

ޤުރުބާންވެގެްނވެސް މިތިބެނީ މި މަޢުދު ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު 

 2225ފަހިކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ހިތާ ދެކޮޅަށްނަމަވެސް މިއަށް އަުޅގަނޑު 
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މިބިލަށް އަުޅގަނޑު ބަަލއިގަންނަން ޯވޓުވެސް ދޭނަން. އާދެ،  ތާއީދުކުރާނަން. އަިދ،

ވަަނ މާއްދާއަްށ ބަލާއިރުަގއި ކުންފުނިތަކާ ޕާޓްނާޝިޕް ފިޔަަވިއ  4ބިލުގެ 

އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުންވެްސ ޓެކްސް ނެޭގގޮތަކަށް މިއޮްނނަނީ ބައްޓަންކުރެވިފައި. 

ޓެްކސް ނެގުމަކީ މިބިުލ  އަޅުގަނޑު ހިތުން ކުންފުނިތަކާ ޕާޓްނާޝިޕްތަކުން

 2230ފަޅައިގަންަނއިރުަގއި ފުރަތަަމ މި އެންމެ ރަނގަޅުކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، 

އެއަްށވުރެން ކުދި ިވޔަފާރުތަކުން ޓެކްސް ނަގަްނވެްއޖެކަމުގައި ވަނީިވއްާޔ 

އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ފަޤީުރންނާ މުއްސަނދިންގެ ދޭތެރޭަގއި މިއޮންނަ ދުރުމިން 

ކަމަކަށް އެްއޮގތަކަށްވެްސ އަުޅގަނަޑކަށް ުނފެނޭ. ހައްތަހާވެސް އެ  ކައިރިކުެރވޭނެ

ދުރުމިން ދާނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން. އެހެންީވމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ 

 2235އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނު ތަޢާރަފުކުރާއިރުަގއި ފައްޓަންވީނޫްނތޯއޭ މި ކުންފުނިތަކާ 

ކްސް ނަގާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން، ޭއގެ ޕާޓްނާޝިޕް ފަދަ މިފަދަ ތަންތަނުން ޓެ

ފަހުން މި ބިލު ނުވަތަ މި ޤާނޫނު ދިވެހިންނަށް ތަޢާރަފުވެ ރަނގަޅަށް މީގަިއ 

ކިޔާނުކިާޔ ެއއްެޗއް އޮޅުންފިަލއި މިވާުނވާ ގޮތް އެމީހުންނަށް އެނޭގ ގޮްތ ވީމާ 

ންތޯއޭ. ދެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ެޓކްސް ނަާގކަހަލަ ގޮތަކަށް ަހމަޖައްސަންވީނޫ

 2240އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މާރަނގަޅުވާނެހެން. ދެން، މިހާރު 

މިއޮންނަގޮތުންެވއްޖީިވއްޔާ ބަެއއް ކުދިކުދި ިވޔަފާރިވެރިންަނށް އަދި ކީއްކުރަންޯތ 

އޮޑިދޯނިފަހަރު ދުއްވާ މީހުންނަށް އަދި އެވަރުން ނުފިދިެގން މަސް ކައްކާ ހިއްކާ 

ލީފްތަކެއް އެބަޖެހޭ. އެީއ އެމީހުންވެސް މިހާރު މީހުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކް

 5އެބަޖެހޭ އެއްކަލަ ޓެްކސް ނަަގން މިޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުކަމުގަިއވާ 

 2245ލައްކަ ރުފިާޔ ހަމަކުރެވޭޯތ ެބލުމަށްޓަކައި އެިކއެކި ހިސާބުަތއް އެބަ ހަދަން. މިއީ 

، ވަރަށް އުނދަގޫ ވަރަށް ފަންނީ މީހުންވެސް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ދަތިކަމަކަށްވާނީ މިކަހަލަ މީސްމީހުންނަށް ހިސާބުތަކާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ހޯދާ މިކަން 

ކުރިއަށް ދިއުން. އެހެންވީމާ، އެީއވެސް އެމީހުންގެ އަތުން ދާ އިތުރު ޚަރަދަކަްށ 

ހަމަނުވިކަމުގަިއވިނަމަވެްސ. ަވގުތު ހަމަވަނީތޯ. އާދެ،  ރުފިޔާ.ަލއްކަ  5ވެގެންދާނީ 

 2250 ކުރިއްާޔ. އިށީންނަނީ އެެހންވިްއޔާ އިނގޭތޯ. ޝު

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތް ހޯދައިދިނުމުގެ  ނިލަންދޫ ާދއިާރގެ މެްނަބރު 
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 މަޤްޞަދުގައި ފައިސާ ހޯދާެނ ގޮތަކީ މިއީ ކަުމގައި ބަަލއި ސަރުކާރުން މިބިލު  ުމޙުިސން ޙަީމދު ޢަބްދުލް 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ސަރުާކރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުަދންނަވަން. އަުޅގަނޑު  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

 2255ލުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިބިލު ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުަވިއގެން ނަމަވެސް ުނވަތަ އަ

ެކްއ އަނބުރާ ގެންޮގސްގެން ނަމަެވސް ކަމުގެ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އިޞްލާޙުތަ

 ނަޑށް ފެންނަ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން. މިބިލުން ކޮށް ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

ވަނަ  7 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ަބއެއް ކަންތައްތަްއ ފާހަގަކޮށްާލނަން. ބިލުގެ

ދާ ަގއި ޓެކްސް ނެގޭ މިންވަރުަތއް. އާމްދަނީ އިތުރުވަމުން 2މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

 2260ަގއި އް ވިޔަފާރުަތކުމިންވަރުތައް ރޭޓް ުނވަތަ ޭރޓް އޮފް ރިޓާން ރާއްޭޖގެ ަބއެ

އެކްސްޕްނަންޝަލް ޭރޓެއްަގއި ާރއްޖޭަގިއ އިތުރުވަމުންދާއިރު 

ވަނަ ބާުބގަިއ  2އޮްނނަ އޮތުން ބޮުޑކުރަން ފެނުން.  15ޓެކްސްެގގޮުތގަިއ %

ޓެކްސް ދެއްކުން އިސްތިްސނާވުން. މަސްވެރިކަަމކީ ވަަރށް ގިނަ ދިވެހިންެގ 

 ސްވެރިކަން އަހަރުގެ ަބއެއް ދުވަްސވަރުަގއި މައާމްދަނީއާ ގުޅިފަިއވާ ކަމަކަްށވެފައި 

 2265ރުވާ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އިޤްިތޞާދަށް ހީނަރުކަމެއް އާދޭ. އެހެންކަމުން މަސްދި

 އާލާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ާޚްއޞަ އިނާޔަެތއްގޮތުން ވަިކ މުއްދަތަކަށް ޓެކްސް 

ކުރުން.  ޯއޑިޓްވަނަ މާްއދާގައި ލިެޔކިޔުންތައް ހިސާބުަތއް އަދި 22ފްރީކޮށްދިނުން. 

ޔާސީ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ަވޒީަރށް އޮތުން. ައޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގައި ސި

ތް ނުފޫޒުން އެްއކިބާކުރުމާެއކު ދަޢުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އުނިނުވެ ލިބޭނެ ގޮ

 2270ިއ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރިްނ މިދެންނެވި ބާރު ަވޒީރަްށ އޮތުމުެގ ބަދަލުގަ

ާވއިދު ގަ ލިބިފައިވާ އިންލެންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑުން އެ  މަޖިލީހުގެ ރުޙުން

ހެން އަހަރު މި 15ަވނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަ އުމުުރން  28ހެދުމުގެ ބާރު އޮތުން. 

 18އަހަރާ  15އަހަރު މިހެން އޮުތމުން  18އޮތުމުން ކުޑަކުދިްނގެ ޤާނޫުނގައި 

ޖާއާ  ކުށެއްކޮށްފިނަމަ އެުކއްއަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަުކއްޖަުކ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 2275ވީމާ  ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންތޯ އަޅުގަނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން.

މިބިލު އަލުން އަނބުރާ ގެންގޮސްގެން ނަމަވެްސ ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް 

ން ފޮނުއްވަިއގެންނަމަވެސް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކޮށްގެ

. ރާ ގެނައުމަީކ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމެއްކަމުަގއި ދަންނަވަންއަލުން އަނބު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
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 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވައިަކރަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު ޢަލީ

އަތްފޯރާފަށް ދިރިއުޅުމުެގ އަގުތައް ގެނައުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިުތންގެ  އާރިފް ާވހަކަެދއްކެުވން:

ކުރެވޭ މަސަްއކަތުަގއި ކޯްޕރޭޓް ޓެކްސް ނަގަިއގެން އޭތި ރަނގަުޅގޮތުަގއި 

ބޭނުންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ަހމަހަމަކަންމަތީގައި ދިރިއުޅުުމެގ ައގުތައް ހިފެހެއްޓޭނެ 

 2285މަކީ ވަރަށް މުހިންމު ގޮތަކަށް ފައިސާ ދަޢުލަތަށް ިލބި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު

ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނަވނީ ވިޔަފާރިން ެޓކްސް 

ނަގާއިުރގަިއ ކިތަންމެ ުކޑަ ވިޔަފާރިެއއް ކުރިޔަްސ ޓެްކސް އެބަަނގައޭ. ނަގަްނ 

ިމަވުރެގ ަކެމްއ ުކާރިއުރަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ަރްއިޔުތްނެގ ، އެބަޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ 

ްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރަމްށ ިހްނަގްނެޖޭހ ްޕޮރްގާރުމަތޭކ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ޭހލު 

 2290. ޭއގެ ފަހުންކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން އަްސލު ޓެކްސުން ޓެކްސްއާ ަފަށްނެޖޭހނީ 

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަންެވސް ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިބިލު މިއޮތީ 

ވެގެން މިތަނުން ނުކުމެ އޭތި އައިްސކަމަށްވާީތވެ މިބިލު ޤާނޫނަކަށް ބަދަލު

ައހަރެއް ފަހުން އެންމެ  2ތަންފީޒުވެވެްނވާނީ އަުޅގަނޑަްށ ހީވާގޮތުަގއި އަހަރެއް 

އަވަްސިވޔަސް. ސަބަަބކީ މިައދު ކަންމަތީ ފިހާރައިަގއި އިންނަ މީހާއަކަށެއް ނޭނޭގ 

 2295ރަންޖެހޭ ކުއްލިައކަށް މިބިލު ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެން ނުކުންނައިރުަގއި އޭނަ އަދާކު

ވާޖިބުތަކެއް ީމގައި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނައަކަށް ޭނނގޭނެ އެއީ ކޮންކޮން 

ކަންތައްތަްއކަމެއް. އެހެންވީާމ، އޭނައަށް އެބަ ިކޔައިޭދންޖެހޭ މީގެން ތި 

ވިޔަފާރިެއއް ކުރާނީ މިވެނި ައސަރެކޭ ފައިސާ ިމވަނި ވަރަަކށް ލިބިއްޖިއްޔާ ަފއިސާ 

ގޮތުަގިއ ދައްކަންޖެހޭނީ މިވެނި ވަެރކޭ، އެމީހުންނަށް އެބަ ސަރުކާރަށް ޓެކްްސގެ 

 2300ރަނގަޅަށް ކިަޔއިދޭންޖެހޭ. އެހެންނޫކަމަށްވެއްޖިްއޔާ އެމީހާ އެ ބަދަލުވަނީ 

ވިކްޓިމަކަށް. އަުޅގަނޑުމެްނ ދަޢުލަތަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމަކީ މުހިންމު 

މަިއޒްވުަމކީ ކަމެއްކަމަށްވީނަަމވެސް ބަަޔކު މީހުން މީގެ ސަބަބުން ވިކްޓި

އެްއގޮތަކަްށވެސް ެވގެންވާެނ ގޮތެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރައްާވއިރުަގއި ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެްއ 

 2305ދެއްަވއްޗޭ ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް. ޭއގެ ފަހުން މިވެނި ވަރަކަށް އެ 

މިބިުލަގއި އެަބއޮތްކަން ަވކިވަަރކަށްުވރެން ދަށުންވެއްޖިްއޔާ  އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ
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ނަގާނީ މިވެނި ވަރެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހާއަްށެވސް ކިޔައިދޭށޭ ވަރަށް 

ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދޭން އެބަޖެހެއޭ މިވެނި ވަރަކަްށވުރެން ދަށުގެ 

ވަރަކަްށވުރެން މައްޗަްށ ވިޔަފާރިެއއްކަމަްށވެއްިޖއްޔާ ނަގާނީ މިވެނި ވަރެކޭ މިވެނި 

 2310ގޮއްިސއްޔާ ިމވެނި ވަެރކޭ. ދެން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ބިލު ގެނެސް ފާސްކޮށްގެން ނެރޭއިރު ޤާނޫނަކަށްވާ 

އެްއވެސް ެއއްަޗކީ މިއަދު ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަްށެވސް އެްއވެސް ކަހަލަ 

ލެއްނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެްސ ވިޔަފާރިވެރިންނަނީ އަނިޔާެއއް ލިބިގެްނވާނެ ބި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޝކާރަައކަްށ ހަދައިގެން ނުވާނެ. އެ އަނެްއކޮޅުން އާަދއިގެ ިދވެހި 

 2315ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލިބޭ ފައިާދއެއް ވިޔަފާީރގެ މެދުވެރިކޮށް ލިބެން އޮތް ފައިދާއެްއ 

 2ޖެހޭ ަކމެއް. އެހެްނވީމާ، ހޯދުމަކީވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން

ބަޔަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލާ މީތި ވަރަށް ބެލެންސްޑް އެްއޗަކަށް ހަދައިން މި 

ފާސްކޮށްގެން ނެރެ ަރއްޔިތުްނނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތްތަެކއް ޯހދުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަޤްޞަދަކަށްވާންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރަން، 

 2320އްޔިތުންގެތެޭރަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ވިޔަފާިރވެރިންނަކީެވސް. އެހެންވީމާ، އެމީހުންގެ ރަ

ޙައްޤުތަކަށްެވސް ައޅުގަނުޑމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އާންމު ރައްޔިތުްނެގ 

ޙައްޤުތަކަށްެވސް އެބަ ަބލަންޖެހޭ. ދެން، ސަރުކާރުން މިކަންތައްތަްއ 

ސް ދެންނެވިހެން ހޭލުންތުރިކުރުމުގެ ކުރަްއވާއިުރގައި އަުޅގަނޑު މީގެ ކުރީަގއިވެ 

ޕްރޮގްރާމަށްކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންވީ. 

 2325އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 ޝުކުރުދަންނަވަމުން އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ނުސީދާކޮށް ސަރުކާރަށް މިނެގޭ ޓެކްސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް  ހިންނަަވރު ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

 އާދެ އިންޕޯޓް ޑިއުީޓގެ ބަދަުލގައި ސީދާ ޓެކްްސއެްއ ނެުގމުގެ ވާހަަކއަީކ އެަތއް  އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް 

 2330ހަކަށް ދުވަހަކު މި ފްލޯގައި ދެކެިވފައިވާ ވާހަކަަތކެއް. ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް މިފަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އައިސް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓެކްސްގެ ވާހަކަ މި ފްލޯއިން އަޑުިއވެމުންދޭ. 

މިއަދު މިވަނީ މިފަދަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލެްއ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާަފއި. 

އަޅުގަނޑު އެކަމަށްޓަަކއި ަސރުކާރަށް ޝުކުުރވެރިވަން. ާއދެ، ބިލަކީ މުހިންމު 
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ގަނޑު ދެެކން. ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަަދިއން ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ބިލެއްކަމުަގއި ައޅު

 2335އިންޕޯޓް ޑިއުީޓއަށް ބަރޯސާެވފައި އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކޮށް ސީދާ ޓެކްސްއަކަށް 

ދިއުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓްކުެރވިފައިވާ ބިެލއްކަުމގައި މިބިލު ހިމެނިގެން މިދަނީ. އަދި، 

އިރާއަކަށް ނިސްބަްތާވކަމަށްވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ އެއާއެކު މިބިލު ވަރަށް ފުޅާ ދާ

ދެކެން. ބިލަކީ ޓެކްނިކަްލ ބިލަކަށްވުމުން ބިލުގެ ގިނަ ކަްނތައްތަކަށް މި ފްލޯަގިއ 

އަލިއަުޅވާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަަކމެއް ނޫންކަމުގަިއވެސް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަނުޑ 

 2340ުމގެ ކުރިން މިބިލުގައި މިވާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިބިލު ޤާނޫނަކަށްެވގެން ހިނގައިގަތު

ފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ކުރިންވެްސ ވަރަށް ސާ ތައްތައްކަން

ދެންނެވިފަދައިން މިބިލަކީ ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާައކަށް ިނސްބަތްވާ ބިލަކަްށވުމުން 

މިކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް އެނެގން އެބަޖެހޭ. މީގައި 

ތުްނވެއްިޖއްޔާ ކުންފުނިތަކުންނާ ޕާޓްނާޝިޕްތަކުންނާ އަދި ވަިކވަކި ފަރުދުްނ ވާގޮ

 2345ކުރާ އަިމއްލަ ިވޔަފާރިންނާ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާކަުމގަިއވާ އިމާރާތާ ގޯތި ކުްއޔަށް 

ދޫކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް އެބަކުެރވޭ. ޓެްކސް މިކުރެވެނީ މިދެންނެވި 

ފިޔާއަށްވުރެން ބޮޑު އާމްަދނީއެއް ލިބުމުން އެ ލަްއކަ ރު 5ތަކެތީގެތެރެއިން 

ނިސްބަތުން ބަލާ އެކިވަރަްށ އެކި ދިމާލުން. އެހެންކަމުން މި މަޢުލޫމާތުތައް 

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ފަަދިއން އާންމު ރަްއޔިތުންނަށް ކުދި ިވޔަފާރި ކުރާ 

 2350ހާރު ޤާނޫނު ފަރާތްތަކަށް އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި

ގެ ދަުށން ކުންފުނިތަކުން އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިސާބުތައް  96/10ނަންބަރު 

ތައްޔާރުކޮށް އަހަރުން އަހަރަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކުދި ވިޔަފާރިތަާކ 

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ފަދައިން ގޯިތގެދޮރު ކުްއޔަށްީދގެން އާމްދަނީ ހޯދަ 

 އެހާ ތަފްޞީލުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ކަމަކަށް ފަރާތްތަކުން އޭގެ ހިސާބުތައް

 2355އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫެލއްނުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުަފއްދާ 

އައި.އާރް.އޭ ނޫިނއްޔާ އިންލެންޑް ރެވެނިުއގެ ފަރާތުން މިކަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ 

ދެކެން.  މިކަންތައްތައް ހާމަކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބިލާމެދު ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުވާނެ ވަރަށް ގިނަ 

ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި. ފުރަަތމަ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން 

 2360ޓެކްސްެއއް މިނަގަނީ ކީްއެވގެންތޯ އެސުވާލު އުފެދޭ. ކީްއވެގެންތޯ އިންކަމް 
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ޔައީ. ކީްއެވގެންތޯ ޖީ.އެސް.ޓީ ފުރަތަމަ ތަޢާރަފުނުކުރީ. މިހިރީ ޓެކްސްައކަށް ނުދި

ޚިޔާލު ތަފާތުވާނެ ކަންތައްތަްއ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިކަން 

ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އެބަ ފައްޓަންޖެހެއޭ. މިގޮތުން ޓެކްސްއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ގައި އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ދެން، އުފެދޭ ތަޢާރަފުކުރާ ހަމަ ރަނގަޅު ޓެކްސްެއއްކަމު 

 2365ސުވާލަކީ އަދި ބަެއއް ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިކުރާ އެއް ސުވާަލކީ 

ލަްއކަ ުރފިޔާއަށްވުރެން މަތިން  5ަލއްކަ ރުިފޔާ އާމްދަނީ،  5ކީްއވެގެންތޯ 

ނީ. އާދެ، އާންމުދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މި ޓެކްސް ނަގާގޮތަށް މި ހަމަޖެހިފައި މިވަ

ަލއްަކ  5މި އަދަދާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނީ 

ލައްކަ ރުފިޔާ ކަނަޑއަޅާފަިއ މިއޮތްއިރު އެއީ މުިޅ  5ރުފިޔާއަށްވުރެން މަތިން 

 2370ލައްކަ  5އަހަރުތެރޭގައި އެމީހަކަށް ލިބޭ ޚަރަދުކަނޑާފައި ލިބޭ ނެޓް ޕްރޮފިޓް 

 666،41ތް ޮއތުމުގައި މަހެްއގެ މަްއޗަށް ެބލީމާ މިވަނީ ރުފިޔާކަމަށް ބަލާފައި އޮ

ރުފިޔާއޭ. އާދަިއގެ ޢާއިާލއެްއ، މެދުމިނުގެ ޢާއިލާއެއް ދިރިއުޅެން ގާްތގަނޑަކަށް 

ހާްސ ރުފިޔާ ަޚރަދުވާނެ. އެހެންކަމުން  35ހާސް ނޫނިއްޔާ  30މަހެއްގެ މަްއޗަށް 

ޔާ މިަކނޑައަުޅއްވާަފއިމިއޮތީ ލަްއކަ ރުފި 5އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ަސރުކާރުން 

 2375މިއަދަދު އެއީ މިންގަނޑަކަްށ ބައްލަަވއިގެން. މާނަައކީ، ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ 

ހާްސރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި ދެން ުހންނަ އެްއޗަކުން ޓެްކސް  35ފައިސާ، އެ މަހަކު 

ކަމަްށ ކުރުމަކީ ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރަްށ އާމްދަނީ ޓެކްސްއަށް ދެްއކުމަކީ ރަނގަޅުކަެމއް

ފެނިގަންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއަދަދު ކަނޑައަުޅއްވާަފއި މިއޮތީ. 

ަވނަ މާއްދާ ބަލާލުމުން  7ދެވަނަކަމަކަށް އަުޅގަނޑަށް ާފހަގަކުރެވެީނ، މިބިލުަގއި 

 2380އެކި ނިސްބަތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ޓެކްސްކުރެޭވކަްނ އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ މިބުނަނީ، މިޤާނޫނުގެ  7 މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ

ދަށުން ނެގޭ ޓެކްސް ނެގުަމށް ބެލޭ އެއްެވސް އަހަރެްއ މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ 

މާއްދާގައި ހިމެނޭ އެއަހަރެްއގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފަިއދާއަކުން ދައްކަންޖެހެނީ 

ކުން ޓެކްސް ތިރީގައި ބަޔާންކުެރވޭ މިންަވރޭ. ދެވަނަ މާއްދާގެ ހިމެނޭ ފަރާތްތަ

 2385ދައްކަންޖެހޭނީ ތިރީގައިމިވާ ޮގތަށޭ. ދެވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ، ޕާޓްނަރޝިޕެއް 

ފިޔަވައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކުްނފުންޏަކުން، ރާއްޖޭގަިއ 

ވަނަ  7ހިނގާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުްނ ޓެކްސް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންކަމުން 
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ގައި މިުބނާ ބުނުމުން އަޅުގަނޑަްށ މިމާނަކުރެވެނީ ރާއްޭޖގަިއ  2)ހ( ގެ  މާއްދާގެ

ކަމަށް. މިއީ ތެދެއްތޯ. މިއީ  5ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ޓެކްސްކުރެވޭނީ %

 2390އަޅުގަނޑަށް އޮޅުަމކުން މާނަކުރެވޭ ކުރުމެއްތޯ އޮޅުންފިލުަވިއދިނުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި 

 7 މިއަދު އެދޭ ެއދުމެއް. ހަމައެގޮތަށް ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަރިހުން އަޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ މިބުނަނީ، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޓެކްްސ ދެވަަނ 

މާއްދާގައި ނުހިމެނޭކަމަށްވާަނމަ ޓެކްސްކުރެވޭނީ ތިރީަގިއ މިވާގޮތަށޭ. މާނައަކީ، 

ަގއި. ކަމު 15އެއީ ކުންފުންނެއްކަމަށްުނވާނަމަ އެ ފަރާތަކުން ޓެކްސްކުރެވޭނީ %

 2395މިއީތޯ މީގައި މިމާނަކުރެވޭ ގޮތަކީ ައޅުގަނޑަށް އޮޅުންފިުލވައިދިނުން އަުޅގަނުޑ 

މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން. މީގެއިތުރުން ޢިމާރާތާއި 

ވަނަ  9ގޯތި ކުްއޔަށްދީގެން ލިބޭ އާްމދަނީއިން ޓެކްސްކުެރވޭގޮތް ީމގައި އެބައޮތް. 

ނަނީ ކުލިން ލިބޭ އާމްދަނީއިން ޓެކްސްކުރެވޭނީ ފުރަތަމަ އެލިބޭ މާއްދާގައި މިބު

ލައްކަ ރުފިޔާއަށް  5ކެނޑުމަށްފަހު އެއަދަދު  20އާމްދަނީއިން %

 2400އަރާކަމަށްވާނަމަޭއ. މާނައަީކ އެމީހަކު ުކއްޔަށްދީފަިއވާތަނަުކން އެމީހަކަށް އަހަަރކު 

 20ާވނަމަ އޭގެއިން %ލަްއކަކަމަށް  7ލައްަކ ނޫނިއްޔާ  6އާމްދަނީއަށް ލިބެނީ 

ލައްަކއަށް އަރާކަމަށްވަންޏާ ޭއެގއިން ޓެކްސްކުެރވޭނީ.  5ކެނޑުމަށްފަހު އެއަދަދު 

އެހެންނޫނިއްޔަކާ ެއއީައކީެއްއ ޓެކްސްކުެރވޭނެ އަދަދެްއނޫނޭ. މިއީ ހަމަ 

ވާހަކަދަްއކާލަން ރަނގަޅުކަެމްއކަންނޭނގެ މިއީ ރަނގަޅު އަަދދުތޯ ނޫންތޯ. މިއަދަދު 

 2405ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއީ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީ ސްޓޭްޖގަިއ މަތިކުރާނީ

 ވަނަ ކަމަކަށް، 3ވާހަކަދަްއކާލަން ފެންނަކަމެއްަކމުގައި ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ. 

 

 ވަގުތު އިނގޭތޯ. ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 

 2410 ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ެދވަނަ ުފރުޞަތަށް އެދޭވާހަަކ މި ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހިންނަަވރު

 ޝުކުރިއްާޔ. ޞާިލޙް މުޙަްނމަދު އިްބރާހީމް 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިވޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން ެޓކްސް ނެގުުމގެ ބިލެްއ  ާދއިާރގެ ެމންަބރު  އުނގޫފާރު
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 2415 ައޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާމެދުގައި ވާހަކަެދއްެކވުން: އަފްރާީޝމް ޢަލީ

އިޢުތިރާޟްކޮށްގެެނއް ނުވާނެ. އެކަމަކު ީމގެ ޝަރުޠަކަްށވާންޖެހޭނީ، މިބިލުން ލިބޭ 

ފައިދާއަީކ، މިބިލުގެ ލާބަާއިއ މަންފާއަކީ ެއއީ އެތަެނއްެގ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް 

ލަާކއި އަމާުޒވާެއއްެޗއްކަމަްށވަންޏާ. އޭގެ މާނަައކީ އިސްލާމީ އެްއވެސް ުއސޫ

ޚިލާފުނުވާގޮތަށް އެތަެންއގަިއ ކުރެވޭ ކޮންމެކަމެްއގަިއ އޭގެ ލާަބއާިއ މަންފާ 

 2420އެތަނެްއގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށްޖެހޭނެ އަމާޒުވާން. އެގޮތުްނ ހެދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެގޮުތަގިއ ތިބެގެން ެއއަށް 

ަހމަ މިނޭވާގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް. 

މިބިލު ބަލައިނުގަނެ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލާވާހަކަ ދެއްކުން ެއއީ ހަމަ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް އެްއވެސް ީމހަކު ކޮށްގެްނވާނެކަމެއްނޫނޭ. އަދިހަމައެހެންމެ ބިލު 

 2425އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން ދަންނަވާލުންވެސް އެއީ ހަމަަގއިމުެވސް 

ޤަބޫލުނުކުރާކަމެއް. ކޮންެމޮގތެއްަގއިެވސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ 

ފަޤީރުން ވަރަށް އާދައިެގ މަސައްކަތުން ވަރަށް ާއދައިގެ ވިޔަފާރިކުރަމުްނ 

ވަރަށްބުރަ އުފުަލއިގެްނ، ަވރަށްގިނަ ަވގުތު ހޭދަކޮްށގެްނ ހޯދާ ލާރިކޮޅުންވެްސ 

ަނގާ ާވހަކަ މިދައްކަނީ. ހަމައެހެންމެ ވަރަށް މުއްސަނދިްނ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް

 2430ވަރަށް އަރާުމގައިތިެބގެން ޯހދާ ވަރަށް ބަިއވަރު ލާރިްނެވސް ޓެކްސްަނގާވާހަކަ 

އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ. މިހެން އެވާހަކަދެއްޭކއިރު ފަޤީރުންގެ މި ބުރަ 

އީވެސް ތެދުވެިރކަމާއި މަސައްކަތުން ނެގޭ ލާރިކޮުޅެގ، އެ ލާރި އެނެގޭ އަދަދު އެ 

ވަފާތެރިކަމާިއއެުކގައި ެނގޭ އެްއޗަކަްށވާންޖެހޭނެ. ހަމައެހެންމެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ 

އަތުން ނެގޭ ލާރީގެ ސަބަުބން އެމީހުންނަކީ ސަރުކާރުެގ ކަސްތޮޅުަގއި އެމީހުން 

 2435އެޅިގެން ދާކަހަލަކަަމކަށްވެްސ މިޓެކްސް ވެގެންުނވާނެ. އެހެން އަޅުގަނޑު 

ލަނީ، ޢާންމު މަސްލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރެންޖެހޭނެކަން ހުރިހާ މިދަންނަވާ

އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރޭ. އެެހންނަމަވެސް ޓެކްްސ ނަަގިއެގން ލިބޭ ފައިސާ، ެއއީ 

ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާއަށް ާލއެްއެޗއްކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ާވހަކަދައްާކއިރު، ވަރަށް 

ންމެންެވސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން އެ

 2440ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން މިހާރު އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރަމުންގެްނދާ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް. 

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކަންޖެހޭ ވާަހކަެއއް. ރައްޔިތުންނަށް 
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ށްދިނުމުެގ ހެޔޮ ވެިރކަމެއް ކޮށްދިނުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި ކަންތައްތަކެްއ ކޮ

ނަމުގައި އެބޭފުޅުން ސަރުކާާރއި ޙަވާުލވެގެން ވަރަށްގިނަ އާދަޔާއި ޚިލާފު އަިދ 

އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަުރގައި ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ޚިލާފަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް 

 2445ކުރެިވގެން ވަރަށްގިނަ ަފއިސާ އެދަނީ އިސްރާުފުކރެވިގެން. މިސާލަކަށް 

ފާތަކަށް އެހާ ބައިވަުރ، މިހާރުގެ މިއޮތްހާ ބައިވަުރ ދަންނަވާލަންޏާ ސިޔާސީ ވަޒީ 

މީހުން ޢައްޔަންކުރެިވގެނެއްުނާވނެ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަީނ ހެޔޮ ސަރުކާެރއްަގއި. 

 އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ޕްރޮވިންސްަތއް އުފެއްދުން...

 

 2450 ، ހުޅުމީޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދގެ މަޢުޟޫއިން ބޭރުވާހެން ހީވާތީ  ާދއިާރގެ މެްނބަރު  ހުޅުީމދޫ

 2455ތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަްށ އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުޟޫއަށް، މިއޮތް ބިލާބެހޭގޮ ވާހަަކދެއްެކވުން: އިލްޔާސް ލަީބބް

 ހަނދުމަފުޅުކޮށްލަންވެގެން. ުޝކުރިއްޔާ.
 

 

ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްުނކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 2460 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެންެދވުން އެދެން. 

 

 އް ހެދުމާިއ، ިމކަހަލަ އެހެނިހެންވެސް ކަްނތައްތަކުންދާ ފައިާސ، ޕްރޮވިންސްތަ ާދއިާރގެ ެމންަބރު  އުނގޫފާރު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްިޔތުންނަށް ލާބަހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުން މިހާރު ވަރަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަފްރާީޝމް ޢަލީ

 މުހިންމޭ. މީގައި މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންމިއުޅޭ އެންމެ މުހިންމު ވާހަކައަީކ،

 2465މިހުރިހާކަމެއް މިހެން ހުރުމާއެކުވެސް އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދަންނަވާނަން، 

ބިލު އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން ދަންނަވަން އަޅުގަނޑަށް ދަތި. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ޚިޔާލަކީ، ކީއްތޯއޭ ވާނީ ޓެްކސް ނެގުމުގެ ވާަހކަދެއްކުުމގެ 

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް

މަޖުބޫރުކުރާ އެްއޗެްއ އެަބއޮޭވ. ޭއގެ ނަމަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ިމކިޔަީނ 
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 2470ޒަކާތް. މުއްސަންޖެްއގެއަތުން މުދަލު ޒަކާތުގެގޮުތގައި ަނގަިއގެން ފަޤީރުންނަށް އެ 

ނަ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި އިސްާލމްދީނުގައި މިއޮތީ ިއސްލާމްދީނުގެ ދެވަ

ގެގޮުތަގއި ކަނަޑއަޅަިއ ނިންމާފައި. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ ނުދައްކާ އެންމެ އަޅުކަމު 

މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް އެންމެފުރަތަމަ އިސްކަންދޭ ފިޤުހުން ނުވަތަ އެންމެ 

މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް އެްނމެފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންޖެހޭ ހަމައިން ބަލާއިރު، 

 2475ވާހަކަެދއްކުމުގެ މާކުީރގައި ައޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު ހިތުން ޓެކްސްގެ

ދައްކަންޖެހޭނެ މުދަލު ޒަކާުތގެ ވާހަކަ. ވަރަށް ރަސްީމ ސިފައެްއަގއި މުދަލު 

ޒަކާތް، ރަސްމީ ސިފައެކޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް 

އަތުން  އެއަށް ދެިވގެން ރާއްޖޭަގއި މިތިބަ މުދަލު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭ މީހުންގެ

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ރަނގަޅަށް އެއަތުެލވިއްޖެކަމަްށވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއޮްތ 

 2480ތަދުމަޑުކަމާއި، ދަތިކަން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ައިއސް މިއޮތް ދަތިކަން 

ފިލައިގެންދާނެކަން އެީއ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ަގއިމުވެްސ ޝައްުކކުރާކަެމއްނޫން. 

ަހޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، ރާއްޖޭގައި ިތބި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ، އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ފިޤުހުލް އިސްލާމުގެ ދާއިާރއިން ތަޚަްއސުސުެވގެން ތިއްބެވި 

ބޭފުޅުންނާއި، އިޤްތިޞާދު ިއސްލާމީ، ނުވަތަ އިސްލާމީ ިއކޮނޮމީގެ ބޭފުޅުންނާިއ، 

 2485އަދި މީގެ ރަސްމީ އަދި އެހެނިހެންވެސް އިޤްިތޞާދީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި، 

އިސްފަރާތެއްކަުމގައި އިސްލާިމކް އެފެާއޒް ހަމަޖެހިގެން މިކަންތައްތައް ކުރުމުގެ 

ޖާގަ ހުޅުވާލުމުގޮތުން ކީއްޯތއޭވާނީ ބިލު އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި މިބައިަބިއ 

އިތުރުކޮށްގެން އަލުން ގެނަުއމުގެ ވިސްނުމެއް ގެްނގުޅުން. މިހެން އަޅުގަނޑު 

 އަނެއް ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިދަންނަވާލާ

 2490އަުޑއައްަސވަްނވާނެ. އަުޅގަނޑު އެންމެފުރަތަމަވެސް މިދަންނަވާލަނީ، ރާއްޖޭެގ 

ކުރެވޭ ނުވަތަ ކޮންމެ ޤައުމެްއގަިއވެސް ކުެރވޭ ޮކންމެ ކަމެއްގަިއވެްސ 

ވަންޏާ އެތަނުގެ އެންމެފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާއާ ޚިލާފުނު

ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު މަސްލަަޙތަށޭ. އެހެން ދަންނަވާފައި ައޅުގަނޑު މިހުށަހަޅަނީ 

ޒަކާތް. މަސްލަޙަތަީކ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެން އަންނަ ފައިދާތަކެއް ލިބުާމއި، 

 2495ލިބެން އަންނަ ގެއްލުންތަަކކުން އަުޅގަނޑުމެން ސަާލމަތްވުން. މަސްލަޙަތު 

ވަތަ ފައިާދ މާނަކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނެ އެންމެ މާނަކުރުމުގައި ނު
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މުހިންމު ފައިދާއަކީ ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ައޅުގަނޑުެމން އާޚިރަތްދުވަހުން 

ސަލާމަތްވުން. އަުޅގަނޑުމެންެގތެރޭގައި ތިބޭ ކަުމވޮށިެވގެްނާވމީހުންނާއި މީހުންނަށް 

ދީނީ ަތޢުލީމުގެ މީހުންނާއި، މަގުދައްކާ މީހުންނާއި، ަމއިންބަފައިންނާއި، 

 2500މިއެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްުކރާކަމެއް ެއއީ އެމީހުންގެ އަނބިންނާއި ދަރިންނާއި، 

އަހުލުވެރިން ނަރަކައިން ަސލާމަތްކުރުން. ކޮންމެގޮތެްއގަިއވެސް މުއްސަނދިްނ 

ްނ ޒަކާތްނުދީ ތިބެނީ. އެމީހުންެގ އެަކއުންޓްސް ޒަކާުތގެ މުްއދަތު އަންނައިރު އެތަ

މިތަނަށް ބަހާލަނީ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ މިއީ ވަރަށްޮބޑު މަކަރެއް. މިމަކަރު 

ހަދައިގެން އެމީހުންނަކަށް އެމީހުން ދުނިޔެމަތީގައި ސަލާމަތްވިޔަްސ 

 2505ޤިޔާމަތްދުވަހަކުން ސަލާމަތެއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއމީހުންނަށް މިމަކަރު 

 ހެދުނަނުދިނުމަށްޓަކައި، 

 

 ވަގުތު. ކަެދއްެކވުން:ވާހަރިޔާސަތުން 

 

 2510 އެމީހުންނަށް މިމަކަރު ހެދުނަނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއްެދވިގެން  ާދއިާރގެ ެމންަބރު  އުނގޫފާރު

އެމީހުންގެ އަތުން ޒަކާތްެނގޭގޮްތެވއްޖެއްޔާ ެއއީ ދެދުނިޔޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަފްރާީޝމް ޢަލީ

 ުތގެ ބައި ށް ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްެދވެނީ. އެހެންވީމާ، ޒަކާއެންމެން އެންމެންނަ

ތުަގއި މީގައި ހިމަނާފައި ޒަކާތުން ނެގޭ ފައިާސއަށްވުރެ ބޮޑު ެއއްެޗއް ޓެކްްސެގގޮ

އްޗަީކ އެނެގޭކަމަށްވަންޏާ ެއއިން މަޢާފުކުރެިވގެން ނަމަވެސް އެންމެފުރަތަމަ ނަގާ 

 2515ލަން. ހަޅާވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން ނިންމާޒަކާތްކަުމގައި ހެދުމަށް ައުޅގަނޑު ހުށަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މުޙަންމަދު ނަޝީދު.

 2520 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާިއާރގެ މެްނބަރު  ވަަރމްނޮޅި 

 ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ ޮއޅިގެން ިވދާޅުވެިވއްޖެ ޒަކާތަީކ  ަނޝީދު މުޙަްނމަދު 
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 2525ވަނަ  3މާ، ޔައުމިްއާޔއަށްޓަަކއި އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ ރުުކނޭ. އެހެންވީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ސް.ރުކުނުެގގޮތުަގއި ރަނގަުޅކޮށްުލމަށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީ
 

 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޔައުމިއްާޔގައި އެ ރަނގަޅުކޮށްލާަފއި ބާއްވާނީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 2530ރުމުގެ މަަސްއކަތް އަުޅގަނޑުމެން ދެން ދަންނަވާލަން ޔައުމިްއޔާ ރަނގަުޅކު

ން ދެކުރީދުވަހުވެސް މިތަުނގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި. އެހެންވީމާ، 

ން އެ އަޅުގަނޑުމެން ޔައުމިްއޔާ ފޮނުވާލާނަން. ފޮނުވާލީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ގެ ރާޔައުމިްއޔާއަށް ިއޞްލާޙު ގެްނނާނީ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް، އުނގޫފާރު ދާއި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ. 

 2535 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ... ދަންނަވަން. ވަރަްށ މަޢާފު އިނގޭތޯ. ަޔއުމިއްާޔއަށްޓަަކއި ހަމަ  ާދއިާރގެ ެމންަބރު  އުނގޫފާރު

އި ަޒކާތްދިނުމަކީ މިދަންނަވާލަނީ. އިސްލާމްދީނުގެ ވަރަށްގިނަ ޢިލްމްވެރިންގެ ަނމުގަ ވާހަކަެދއްެކވުން:އަފްރާީޝމް ޢަލީ 

 2540އެބޭފުޅުން ރުކުންތައް ފައްަޓވަނީ  އަޅުކަން.އެއީ އިސްލާމްދީނުގެ ެދަވނަ 

ވާހަކަ އެންމެފުރަތަމަ ނަމާދުކުރުން، ދެން ޒަކާތްދިނުންކަމުގަިއ. އެހެންވީމާ، އެ

 ޔައުމިްއޔާއަށްަޓކައި ދަންނަވާލީ. 
 

 

 2545ންބަރު. މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެން ރިޔާސަތުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނީ ވަިކގޮތެއް ނިންމާކަށްނެތިން. ކުރީދުވަހުވެސް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލިހެން ދީ 

މާ، މައްސަލަތަކުަގއި ިރޔާސަތުްނ ދެން ވަިކގޮެތއް ނުނިންމާ ގެންދާނީ. އެހެްނވީ

ންބަރު ތްތެރި މެއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ، މާމިގިލީ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

  2550 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިވޔަފާރީގެ ފައިާދއިްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ދާިއާރގެ މެްނބަރު މާިމގިލީ 
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ޤާނޫނެއް ފޮނުއްވިކަމަށްޓަަކއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފުރަތަމަވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވާހަަކދެއްެކވުން: ޤާިސމް ިއބްރާީހމް

، ކަމަީކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފަަދއިން ވަރަށް މުހިންމު އާދެ

ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއްކަްނ އަުޅގަނޑުމެން އެންެމންވެސް ޤަބޫލުކުރޭ. 

 2555އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުެމން ބަލާލަންމިޖެހެނީ، މި އަމާޒުކުރެިވގެންމިދަނީ 

ބަޔަކަށްވެސް ހިމެނިގެންދާގޮތަކަށްތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެެތރެއިން ހުރިހާ 

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު، ވާހަަކއިގެ ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ 

ލައްަކ ރުފިާޔއިން މަތީގެ ަފއިދާެއއް  5އެބަހުރި އަދި ުނވަތަ ހުށަހެުޅނު ބިލުގަިއ 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްެގގޮތުން ލިބޭ ކުންފުނިތަކުން ނަގާގޮތަށް. އެއީ ކުދި ކުންފުނިތަކަށް

 2560ނުވަތަ ެއކަން ތަރައްޤީކުރުމަްށ ދެވޭ އެހީތެރިކަެމއްެގގޮތުން އެކަން ދޫކޮށްެލވޭގޮތަށް. 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެެހން އޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަމާތޯއޭ 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެވޭ ސަބްސިީޑއެްއެގގޮތުަގިއ ނުވަތަ ވެދެވޭ 

ކަމެްއގެގޮުތގައި ކަނޑައެޅި އެނިގގެންވާ ަބޔާްނވެގެްނވާ އަދަެދއް އެ އެހީތެރި

ކުންފުނިތަކަށް ނުވަތަ އެބާަވތުގެ މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެގޮތަކަްށ 

 2565އޮވެަފއި، ޓެކްސް ނެގުުމގަިއ ވަކި މީހަކު އިސްތިސްނާ ނުވާނޭގޮތަށް، ވަިކ 

ށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އުސޫލުަތއް ބަޔަކާއިދިމާއަށް އިނގިލި ދިއްނުކުރެވޭޭނގޮތަ

ހަމަޖެހި ޤާނޫނު ނިމިގެންދިއުމަކީ ެއގޮތް މާ ބޭޏުންެތރިކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު 

ޤަބޫލުކުރާވާހަކަ ފުރަތަމަ ވާހަކައަކަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނބޭނުންވަނީ. އާދެ، މި 

ވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމަކީ މަސައްަކތްކުރާ ވަކި ބަޔަުކ 

 2570ތެެރއިން އެއްަބއި، ަވކިބައެްއގެ އަތުން އަމާޒުކުެރިވގެން ނެޭގ ެއއްަޗކަށް އެކަމުގެ

ވެގެންދާކަްނ، ވަިކ ބަޔަުކ ުކރާ މަސައްކަތުން ލިޭބ ފައިާދއިން ނެޭގ ެއއްަޗކަށް 

ވެގެންދާކަން އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މިހެން މިދަންނަވާލީ މާދިގުކޮށް 

މަނިކުފާނު ނެތް، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް ާމގިނަ  ވާހަކަދަްއކާކަށް ިޢއްޒަތްތެރި 

ވަގުެތއް ދެްއވާފަަކއެްއ. އެެހންވީމާ، މާދިގު ވާހަަކއެއް ދައްކާކަެށއްނޫން. ހަމަ 

 2575ޖުމްލަކޮށް ކުރު އެއްޗެއް ދަްނނަވާލެވޭތޯ އަުޅގަނޑު މިބަލަނީ. އެހެންވިޔަްސވެސް 

ލިއަުޅވާެލވޭތޯ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ހޯދަިއގެން ކޮންމެވެްސވަރަކަށް ިމކަމާ އަ

އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުން. އާދެ، އެހެން މިދެންނެވީ ދުިނޔޭގެ ގިނަ ަޤއުމުތަކުން 

ޓެކްސް ނގާަފއި އޮތީކީ ހަމަެއކަނި ކޯޕަރޭޓް ޓެކްްސއެއްނޫން. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަުކެގ 
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ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، މިެޓކްސްގެ ިނޒާމު އިންޓްރޮިޑުއސްކުރުމާއެީކަގއި ހަމަ 

 2580 ވިދިވިިދގެން އެބަާއދޭ އިންކަމް ޓެްކސްެގ ާޤނޫނު. ހަމައެއާެއކީަގއި އެހެންމެ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ޓާރން އޯވަރ ޓެކްްސވެސް އެބަ ނަގާ. މިކަންތައްތައް ނުކޮށް 

ހަމަގައިމުވެސް އިްނކަމް ޓެކްސް ނުނެގޭކަމަށްވަންޏާ ފަރުދީގޮތުން ވަކިބަަޔކާ 

 ކަމަށްެވގެން މެނުވީ ނުދާނެ. ދެންމެއަުކ ދިމާލަށް އަމާޒުކުރެިވގެންދާ ަކންތައްތަކެއް

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުވެސް ވިދާޅުވި ިއސްލާމްދީނުގައި ޒަކާުތެގ 

 2585ހިސާބަށް  އެ ޝަރުތުތަްއ ފުރިހަމަވާ 2.50%ވާހަކަ ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ޮގތް. 

ެއއް ުނވަތަ ަވކި އެކަން ަނގަންޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައަުޅއްވާަފއިހުރިއިރު ވަިކ ާދއިރާ

ބައެއް ޭއގައި އިސްތިސްނާ ުކރައްވާަފއި ނެތްކަން އިސްލާމްދީނުގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ މިބައްޓަްނ ކުރެިވގެން ިދއުން 

ލާޒިމްކުރާ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއއީ އެްއވެސްކަެމއްކުރުުމގައި 

 2590އްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސ ބުނެފައި މިވަނީ ވަކި ދާއިރާއެއް ަވކިބަަޔކު އޭަގިއ ދިވެހިރާ

ނުހިމެނޭނޭގޮތަށް ކަންތައްތަްއ ގެންދިއުން ޭއގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް. އާދެ، 

ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމުގެ ވާަހކަ އަުޅގަނުޑ އެބަ ަދއްކަން. އޭގެތެެރއިން ެއްއވެސް 

ެރވެނޭގޮތަށް ކަންތައްަތްއ ެވގެންދިއުމަކީ ެއއީ ވަކިބަަޔކާ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިގުކު

ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، ދައުލަތުން ވަކި ޤައުމުަގއި ހިމެނޭ ވަކި 

 2595ބަޔަކަށް ައޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެދޭން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ ާއދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ސަބްސިޑީެއްއގެ ގޮުތގަިއ  މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިެގން ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް

ނުވަތަ އަދި އެނޫްނވެސް އެހެން ގޮތްގޮތަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އަދި ރައްދުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްގޮތް އެބައޮްތ. އެހެންނަމަވެސް، ހިސާބު 

ކިތާބަށް ނާރާގޮތަކަށް ަވިކ ބަޔަކަށް ކަންތައްަތއް ފަހިކޮށްދެވޭ އުސޫލެްއ 

 2600އްާޔ ޭއގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިެވ އަދި ހަމައެހެންމެ، އަތުެވއްޖީ

ޤައުމުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ިއންޞާފުވެރިކަމުން އެއްކިާބެވިވގެން ދާނެކަން އަދި 

ފިތުނަފަސާދު އުފެދިގެން ދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

އިންަޓކަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށގެނެއްނޫން ވަކި ޕޮވަކި މާއްާދއަކަށް ފާހަަގކޮށްެގން 

ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވަނީ. އެހެނީ މަޖިލީހުން މިބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސ 

 2605ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ތަފްސީލީ ވަރަށްދިގު ވާހަކަަތކެއް ެދކެވުމަށްފަހު ޓެކްނިކަލް 
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 ނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގޮތުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ވަރަށްިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުންނާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެސަބަބަށްޓަަކއި ހަމައެހެންމެ، ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 

ތާއީދުކުރަން. އެހެން ޢިްއަޒތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު ދެއްެކވިއިރު 

 2610ގަނޑަށް މިތާނގައި ަކންދިމާވީގޮތުން އެންމެފަހުން ބަހުސްކުރި ދުވަހު އަޅު

އަޅުގަނޑު ބަލިވެ ައޅުގަނަޑކަށް ނާދެވުނު. އެހެންވީމާ، ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް އަުޑިއވިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، 

ގޯތްރޫ ކޮށްލާނަން ބަލާނަން  އަޅުގަނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ޔައުމިއްާޔއިން

އެކަންތައްަތއް އޮތްގޮތް. ދެން އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ޭބނުންވަނީ ހަމަ މިއާެއކީ 

 2615ޢިއްޒަތްތެރި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން އިންކަމް 

 އް ަތްއޔާރުކޮށްދެްއވާށޭ. އެހެނެޓެކްސްގެ ޤާނޫެނއް ތަޢާރަފުުކރައްވަން އަވަހަށް ބިލެ

މިދެންނެވީ ވިޔަފާރިކުާރ ފަރާތަކުން ިވޔަފާރީގެ ަފއިދާއިްނ ލިބެނީ އެ ޓްރެްސ 

ރުިފޔާކަމަށް މިމަޖިލީހުން  50000ލަްއކަ ރުިފޔާ ނުވަތަ  1ހޯލްޑަކީ 

ކަނޑައަުޅްއވައިިފވިްއޔާ ދެންމެއަކު ެއވިދާުޅވިހެން މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި 

 2620ފިޔާ މުސާަރއަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ަލއްކަ ރު 1ރުފިޔާ،  70000ރުފިާޔ،  60000

ޗެއްތޯ އެކި މީހުން އް ބޭފުޅުން. އެބޭބޭފުޅުންގެ އިންކަމް އެބޭފުޅުން ދައްކަވަނީ ކޯ

ދިރިއުޅުމުަގއި ކުރަނީ އެކި ަމސައްކަތް އެކި ާބވަތުެގ ކަންަތއްތައް. އެހެންވީމާ، އެ 

 ަދއްކަން ކްސްެއއްކުންފުނީގެ ތަފާތުން ނުވަތަ ީމހާ ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތަފާތުްނ ޓެ

ކުެގ މަތީން އިސްލާމްދީން ހުއްަދކުރާ މަސަްއކަތެްއކުރާ ޖެހުމަކީ އިސްލާމީ ހަމަތަ

 2625ބަޔަކު ތަފާތުކުރުމަީކ މިޤާނޫނުއަސާީސގެ ނަޒަިރއްޔާަތއް ަބލާއިރުވެްސ އަުޅގަނުޑ 

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ކުެރވޭނެ ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ޖުމްލަކޮށް 

އަުޅގަނޑުމެން  .ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް މިދެންނެވީއަޅުގަނޑު 

ވިސްނަންޖެހެނީ މިޤައުމުެގ މަސްލަޙަތާއި އަމާންަކން ރައްކާތެރިކުެރވޭނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުަގިއ އެކުވެިރކަމާއި ެއއްބަނޑު އެއްބަަފއިވަންތަކަން 

 2630ން ައޅުގަނޑުމެން ބާއްަވއިގެން ކަންތައްަތއް ުކރެވޭނެ އުސޫލުަތކެްއގެ މަްއޗަކަ

ހަނދާން ބަހައްޓައިގެން ައުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންަދންވާނީ. ހަމައެހެންމެ، 

ޑީ.އެސް.ޓީ އަށް ނުވަތަ ޓަރްނ އޯވަރ ޓެކްސްެއްއގެ މުހިންމުކަން މިވަގުތު ވަރަށް 
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މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ. ެއއީ ުކއްލިައކަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެްއ 

ރުމަށްޓަަކއި މި ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސްގެ ޤާނޫނެއް އިންްޓރޮޑިއުސް ކޮްށގެން ެއ އިތުރުކު

 2635އެަކއުންޓިންގ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން އެކަންކަން ކުރުމަށްވުރެން މާ އަވަހަްށ 

މާފަސޭހައިން މާއޮޅުން ކުަޑކޮށް މިނެގިދާނެ ެއއްެޗއް މި ޖީ.އެސް.ޓީ ައކީ. 

ހިމެނޭގޮތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް އެހެންވީމާ، އެކްޮރސް ދި ކަންޓްރީ މުޅި ޤައުމު 

އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި މިހިނދަށް  ޓެކްސްެއއް ނަންަގވަން ޤާނޫނެއް ފޮނުއްވުަމކީ

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވަމުން ހަމައެހެންމެ، 

 2640ްށއެދި ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑ މައިންކަމް ޓެކްްސގެ ޤާނޫނުވެސް ފޮނުއްވާ ދެއްވު

 ވަަބރަކާތޫ. هللا ވަރުޙުމަތު ނިންމާލާނީ ަވއްސަާލމްޢަލައިކުމްވާހަކަކޮޅު 
 

 ވަަނ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ  97` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ބިލެ

ާވ ގޮތުގެމަތީން މެނުީވ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނެްއގައި  އަްޙމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2645ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ައންނަނިވި ކަންތަކުންކުރެ ކަމެއްކޮްށގެން ނުވާެނއެވެ. 

)ށ( ދައުލަތައް އާމްދަނީެއްއ ހޯދުމަށް އެްއވެސް ެޓކްހެްއ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

އެްއޗެއް ނެގުން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން 

ވާފައި ިމވާ ވިޔަާފރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ ބިލު މިބިލު ހުށަހަޅުއް

ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާނީ އަުޅގަނޑުމެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އާ ބަސް ބުނެގެން. 

 2650ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ހިތުން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޓެކްސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ރަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ އިދާއިން ސަރުކާރައްޔިތުން ވިޔަފާރިކޮްށގެން ލިބޭ ފަ

ގަނޑު ދިވެހި ވެސް ެއއްެޗއް ނެގުަމށް ބިލެއް ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި އަޅު ކޮންމެ

ދަންނަވަްނ. އަުޅގަނޑު ހިތުން މިފަަދ ބިލެއް މިރާއްެޖއަށް ސަރުކާރަށް ޝުކުރު

ލަކީ ެޓކްސް ރި ރަީއސް، ސުވާތެވެއްޖެ. ޢިްއޒަތްބޭނުންވެފައިވާތާ ކިތަންމެ ދުަވހެއް 

 2655ނެގުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވއިރު މިއީ އެންމެ މުނާސަބަތު ވަގުތުތޯ. ައޅުގަނުޑގެ 

ހުށަހެޅުނު ވަގުތާއި ދޭތެޭރގަިއ މިފަދަ ބިލެއް އޮތުމަކީ މިބިލު ސުވާލަީކ، ހަމައެކަނި 

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މުހިންމުކަމެއް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ ހަމަގޮތުގައި ބެހޭެނގޮތަކަށް ލިބެމުންދާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަިއވާތީ ކަމުަގއި 

 2660އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިވޔަފާރީގެ ފަިއދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާ 
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 ދެތިންކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށް ބެހޭގޮތުން މިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާބެހޭގޮތުން

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޓެކްްސެގ ނިޒާމަކީ އެަޤއުމެްއގެ 

ވިޔަފާރި ކުރިއަުރވާ އަދި އެިވޔަފާރި ބަނގުރޫޓްވެސް ކޮށްާލނެ ނިޒާމެއް. މިގޮތުން 

ުކގަިއ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ ޚާއްޞަކޮށް އެމެރިކާ ފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަ

 2665އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ދަށްހިނދު ޓެކްސް ނަގާ ނުަވތަ ޓެކްސްގެ އަދަދު 

އިތުރުކުރުމަކީ ެއއީ އެންމެ މޮޅަށް މީހުން ކުރާނެ ކަންތައް. އެގޮތުން އެމެރިކާެގ 

އެކަން ކޮށްފައިވޭ. އޭނާައކީ މިހާތަނަށް އެމެރިކާގެ މުިޅ  ަރއީސަކުއެއް

. އަޅުގަނޑު ވެފައިއީްސކަމަށްވަީނ ތާރީޚުގަިއވެސް އެންމެ މޮޅުކަމެއްކުރި ރަ

ރި ރައީސް، މިހާރު މިހުށަހެޅިފައިވާ ޓެކްްސ ތްތެދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަ

 2670ވަނަ މާްއދާއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  7ނެގުމާބެހޭ ބިލުގެ ޚާްއޞަކޮށް 

އަލިއަުޅވާލަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ހިތުން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގަިއ 

ވެންޖެހޭ މުހިންމު އެއްބަހުސަކީ ފައިދާއިން ކިހާވަެރްއެގ މިމަޖިލީހުގައި ކުރެ

ަލއްކަ ރުފިާޔ އާމްދާނީގެ  5ފައިދާއެްއ ލިބުނީމަތޯ އަުޅގަނޑުމެން ޓެކްސް ަނގާނީ. 

ގޮތުަގއި އަހަރަކު ފައިދާެއއް ލިބުމުން އެއީ ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ 

 2675ޑަށް ގޮުތގަިއ މިބިލު އެންމެބޮޑު ދެކޭ ނތޯ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގައަދަދެއް

އަމާޒު ކުެރވެންޖެހެނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ުކރިއެރުވޭެނގޮތަކަށް. އަދި 

ޚާއްޞަކޮށް މިބިލުގައި ބުނެފަިއވާގޮތުންނަމަ ކުންފުންޏެއްގެ ިޑރެކްޓަރުންނަށް އެލިބޭ 

ކަމެއް. އެއަކުްނ އާމްދަނީ ފައިދާެގގޮތުަގއި ޭއނާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީައކީ ެއ ތަފާތު

އެްއވެްސގޮތަކަށް ނުބެލޭ. ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 2680ބަރުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ން މެންރައީސް، އަުޅގަނޑުމެ

ކަީކ ފައި ހުިރގޮތުން ބައެއް ާޢއިލާތަރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ާޢއިލާތައް ބިާނވެ

އިސް މިފަހުގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަހުގެ ޖީލުތަކުެގ ޢާއިލާތަކަށް ވަރަށް މިހާރަކަށްއަ

ކުއްަޖކު މިތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރީގެ ޖީލުތަުކގެ  2ުކއްޖަކު  1ކުޑަ. 

ލަްއަކ ރުފިޔާއިން އާމްދަނީއަކުްނ މިއޮންނަނީ އަހަރަކު  5ޢާއިލާތަށް ބޮޑު 

 2685 ގެނެވޭެނގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެން ނުފުދިފައި. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ތަފާތުތައް

ބަލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅގަނުޑގެ އެންމެބޮުޑ ވިސްނުމަކީ ނުވަތަ 

ްއޞަކޮްށ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާ އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ކަންބޮުޑާވކަމަކީ އަުޅގަނޑު ޚާ
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ހުން ދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޚާްއޞަކޮށް އެބައި މީބިލެތްދޫދޫ. ބިލެތްދޫއަތޮޅު ފ.

ފ. އަތޮޅު ރަށް  3އަމިއްލައަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށްެގން މިހާރުވެސް ފ.އަތޮޅުގެ 

 2690ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެބަިއ މީހުން އަމިއްލައަށް  3މަގޫދޫ  ދޫ، ފީއަލީ،ބިލެތްދޫ

ދީގެންއުޅޭ ަބެއއް. އެބައިމީހުންގެ ކަންަތއްތައް ަހމަޖައްސަމުން ގެންދަނީ ކަރަންޓް 

ޞަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އެބަިއމީހުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ އެގޮތަށް. އަދި ޚާއް

އަމިއްލައަށް. އަމިއްަލއަށް ލޯނުނަގަިއގެން ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު 

ހިތާމަކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފުރުޞަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަޚުންނާިއ 

 2695ތްކުރަމުންދާއިރު މި އިޤްތިޞާދަށް އައި އުޚުތުން އެފަދަ ބޮޑެތި ލޯނުތައް މަސައްކަ

ހީނަރުކަމުގައި ބޭންކަތަކުން އެްއވެސް ކަހަލަ ލުެއއް މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް 

ލިބިފައިނުވާކަން ައޅުގަނޑު ހިތަމަޔާ އަސަރަާއއެކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ 

 ރައީސް، ފާހަގަކުރަން. އަދި އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު އަރިހުން ަވރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު 

 2700އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިކަްނކަމަށް ވިސްނާ ރިޢާޔަތްކުަރްއާވ މި ޓެކްސް ބިލާ 

ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް ޚާއްޞަކޮށް 

ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިބިުލ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް މެދު އަދި ކުދި އަދި މެދުފަންތީ

އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނަކަށް ހަދައިފިނަމަ ލިބޭނީ ކޮންކަހަލަ ެގއްލުންތަކެއްތޯ ބަލާލަން 

އެބަޖެހޭކަން. އަދި ހަމައެާއެއކު، މިބިލު އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ 

 2705ާޚއްޞަކޮށް ކުދި އަދި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވާ އެކޮމިީޓންވެސް ވަރަށް ފުންކޮށް 

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަީކ މުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއ 

އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، 

 10ވަނަ ާމއްދާަގއި  11ވަނަ ާމއްދާާއިއ ބެހޭގޮތުން. ާޚއްޞަކޮށް  11މިބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެަބއޮވޭ އުނިކުެރޭވނެ ބާވަތްތައް. ެޓކްހުން  11ަގާއއި ވަނަ މާއްދާ

 2710އުނިކުރެވޭނީ ކޮްނކޮން ކަމެއްތޯ. މިގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލާއިރުަގއި 

އެބަޖެހޭ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް. އެ 

ކޮްށ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ ކިހިނެއްތޯ. ޚާއްޞަ

ނުކުތާގެ އަީލގައި ާރއްޖޭގެ ބައެއް އާއިލާތައް ވަރަށް ޮބޑެތިވެފައި އަނެއްަބއި 

އާއިލާަތއް ވަރަށް ކުދި. އެެހންވީމަ، އެކަްނވެސް ައޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭނެ. 
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 2715ދެން އަޅުގަނޑު ދަންަނވާަލން ބޭނުންވަނީ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑު 

. އާދެ، 7ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( މިނަންބަރުގެ  10ކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ، ފާހަގަ

މީގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުންނަމަ މީހަކު ހިނގަމުންދާ ވިަޔފާރިއެްއގައި އެއަހަުރ 

ދަރަނިވެރިވިނަމަ ކުރިއަށް ިހނގާއަހަރު އޭާނއަށް އެދަރަިނ ކަނޑަމުން ގެންދެވޭނީ 

އެއަށްފަހަކު ނުެއްއ ކެނޑޭނެ. އެކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ފަްސއަހަރު ތެރޭގައި. 

 2720އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާއްަޞޮކށް މިހާރު ކުރަމުންދާ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެއަހަރު އާންމުގޮތެްއގައި އޮްނނާނީ ގެއްލުންކޮށް. ެއ 

ާޖގަެއއް ނުދޭ.  ގެއްލުން ވަރަށް ޮބޑު އަދަދަަކށް އެބަޮއވޭ. މިހާރު ބިލުން ެއއަކަށް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދިެވސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ 

ނުކުތާއެްއ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފަތުރުވެރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކާމިޔާބުާކއެުކ މުޅި 

 2725ދުނިޔެވެސް އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިވާ ފަތުުރވެރިކަމެްއ. މި ފަތުރުވެރިކަމުަގިއ 

 ރާއްޖެއަށް ިލބިފައިވާ ރީތިނަމާއި މި ޒީނަތްތެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އިންެވސްޓްކުރަމުންދޭ. އެބައިމީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ 

ޤައުމުތަކުަގިއވާ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑުގެ އަީލގައި ބޭންކްަތކުން ކުޑަ ައގެްއަގއި އެބަ 

ބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ވިޔަފާރިެއއް ކުރުމަށްޓަަކއި ފައިސާ ލި

 2730ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ީމހުންނަށް އެފައިސާ ލިބެނީ ބޮޑު ައގުަގއި. ވީއިުރ 

މިދެންނެވި ގޮތަށް އޮންނަ ފަރާތްތަކާއި ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

އް ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީގެްނ ދިވެހިންގެ ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ތަފާތުތަކެ

ހުންނަންޖެހޭނެކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ިދވެހި 

ކުންފުނިތަކަށް މިދެންނެވިފަދަ ގޮްތގޮތަށް ބޭރުން ފައިާސ ލިބުން ދަތިވެފަިއވަނީ 

 2735އެީއ، ައޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ަމއްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ޚާއްަޞކޮށް 

ހަރުދަނާެވފައިވާނަމަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުްނ ބާރުގެ މާކެޓްތަކުްނ  ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު

 ފައިސާ ހޯދުން އޮންނާނީ ހުޅުވިފައިކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން.

 

 ވަގުތު...  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2740 

  ދެތިންނުކުާތ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުވެސް ދަންނަވާ ބޭނުންާވ އަދިވެސް ތްދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ބިލެ
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އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑގެ ފުރުޞަތު ހަމަވެަފއިވާީތވެ ައޅުގަނޑުގެ  އަްޙމަދު ަހމްޒާ ވާހަަކެދއްކެވުްނ: 

ށް އެދޭ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑވެސް ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 2745 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވިޔަފާީރގެ ފައިާދއިން  ވިލިމާފަްނނު ދާިއާރގެ މެްނބަރު 

 ޓެކްސްނެގުުމގެ ބިލާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނުޑވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިފަދަ  އަްޙމަދު ނިާހން ޙުަސއިން ަމނިކު 

މަ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަްތފޯރާފަށަށް ކަންތައްތައް ޙާލަތެއްަގއި މިޤައުމަށްހަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ވަަރށް ބޮޑަށް މަޖުބޫރުވާނީ. ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑު 

 2750ވަޢުދުތަކަާކއެކު ރަްއޔިތުންެގ ވެރިކަމާ ޙަވާުލވެފައި މިއޮތީ. އެއީ މިފަދަ 

ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި ވިޔަފާީރވެރިންގެ ައތުން

ބިލު، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީެވ 

އަޅުގަނޑުެވސް ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން އަދި މަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަނޑުެވސް މިބިލު ބަލައިގަނެ ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް 

 2755ގެން ކުރިއަްށ ދިއުން މިއީ އެންމެ ބުއްިދވެރިގޮތް. މިތަޅުުމގަިއ ފޮނުއްވާ މިބިލާއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަސް ކިތަންމެ ގިނަ ގަޑިތަެކްއވަންދެންެވސް މިބިލާބެހޭ ގޮތުން 

ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އެއް ރޫޙެއްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި 

، މިބިލުގެ ކޮންެޓންޓަކާއި ބެހޭގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެދެްއވައިފި 

ބިލުގެ ތަރުޖަމާތަކާއި އަދި ބިލު ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާަފިއ ހުރި ނަމަވެސް މި 

 2760މަފްހޫމް އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ އެކީ ެއކަްއޗަކަްށ ތަޞައްވަރުކުރުމަްށ 

 ދަތިވެގެންދާ ވަހަކަ. އެކަހަަލ ބައެއް ކަންތައްަތއް. އަުޅގަނޑަްށވެސް އެަބއި

ފެނުނީމަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ލަފާކުރެވޭގޮުތަގއި ބިލު މިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުން 

ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ބަހަކުން ބިލެއް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރައްވާފައި. 

މިފަދަ ހަމަނުޖެހޭ ބައެއް ކަްނތައްތައް ބިުލގެ އެކި މާއްދާަތުކން ފެންނަމުން އެބަދޭ. 

 2765ވަނަ  10އް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އެމިސާލަކީ މީގެ ހަމަ ކުޑަކުޑަ މިސާލެ

ގައި މިބަޔާންމިކުާރ ހިފެހެއްޓޭ ޓެކްސް ނެގިފައިާވ އެްއވެސް ލިބިފައިާވ  8މާއްދާގެ 

ފައިސާެއއް. މިީއ ވަރަްށ ހަމަނުޖެހޭ ޖުމްލައެއް. ދިވެހިބަހުން މިޖުމްލަ 

ެއއީ ބައެްއ  ބުނެލިނަމަވެސް އެބަ ބޮލަށް އުނދަގޫވާކަހަލަ ގޮެތއް އެބަވޭ.
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިބިލާބެހޭގޮތުން ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ 

 2770އޮޅުންއަރާަފއިާވކަމަށް ެއވިދާުޅވި ވިދާުޅވުން އެއީ ތެދެްއކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޢާންމުގޮތެއްަގއި އެހެންބަހަކުން ތަރުޖަމާކުރުމުގަިއ 

އި ނުކުްނނާނެކަން މިބިލު އެބަ ދިރާސާކޮށް ޔަޤީންކޮށްދޭ މީކަން މިމައްސަލަތައް މީގަ 

މިވެގެްނއުޅޭ ގޮތަކީ. މިފަދަ ަހމަ އެހެން މަރުޙަލާތައް އެބަުހރި. ބައެްއ ހަމަނުޖެހޭ 

ނުކުތާތަކާއި ަބއެއް އޮޅުންޮބޅުންތައް ހުރިކަމަށް އަުޅގަނޑުވެސް ޤަބޫުލކުރަން. 

 2775ގިނައިން އެަބއުޅޭ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީްނ މިފަދަ ހަމަ ޕޮއިންޓްތައް ފުދޭވަރަކަށް 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާއިރު މިކަންަތްއ ދާނެކަން. އެއީ 

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ތަޅުުމގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަނުކުިރ ަނމަވެސް ެއކަންތައްަތއް 

ގެ )ޅ( ަގިއ  11ރިޢާޔަތްވާނެކަން އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަދި މާއްދާ 

 3ރީގަިއވާ މީހުންނަކީ އެކަުކ އަނެކަާކއި ގުޅުންހުރި މީހުންނޭ. މިއަންނަ މާއްާދގެ ތި

 2780ގައި އެަކކު އަނެކަާކއި ތިާމގެ ފަރުދުން އެހެން ޮއވެަފއި ތިރީަގއި އޮންނަ 

ޖުމްލައިގައި އަދި ެއއްވެސް މީހަކީ ދެވަނަ މީހަކާއި ގުޅުމެއްހުރި މީހަކަށް ވާނަމަ 

ިރ ކޮންމެ މީހެއް އަދި ކޮންމެ މީހަކާއިވެސް އެމީހާއާިއ އެދެވަނަ މީހަކާއި ގުޅުމެއްހު

ގުޅުންހުރި މީހެއްކަމަށް ބެލޭޭވނެ. މިއީ ރިޑްލްެއއް ކަހަލަ ޖުމްލައެއް މިތަނުގަިއ 

މިއޮތީ. މީަގއި ނެތް، އާދަމްެގ ދަރިންގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ީމހަކަށް މީގަ ތިާމގެވާނެ. 

 2785އަންނަނީ. މިބިލު މިހިސާބަށް މިއީ ކިހާބޮޑު ަމއްސަލަެއްއތޯ މިހިސާބަށް މި

ފޮނުއްވިއިުރަގއި ވިސްާނވަަޑއިގެންެނވިނަމަ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކާމެދު 

ވިސްނާަވޑަިއގެން. ދެކިފަރިތަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ގޮތަށް ިމ 

ޖުމްލައިން އަޅުގަނޑަށް މާނަކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑަށް ޔަީޤން ބަހުގެ މާހިރުން 

ބޭފުޅުން ބައްަލވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދަވާެނކަމަށް. ދެން ހަމަ ފ. ލައްާވވެސް ތި

 2790އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަމްޒާ ދެންމެ ވިދާޅުވެެދއްވިފަަދއިން 

ގެއްލުްނވުމުަގއި ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް. އާދެ، މަޢާފްކުރަްއވާތި އިނގޭތޯ. ޙަމްޒާ އެހެްނ 

އްދާަތކާިއ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ެޓކްްސ ވާހަކަެއއް އެވިާދޅުވީ. މިޤާނޫނުގެ އެހެން މާ

ނެގުމުަގއި ބެލެވޭ ެއއްވެްސ އަހަރެްއގެ ެއްއވެސް މީހެްއގެ ޓެކްސްއިން ބިނާކުެރވޭ 

ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގަިއ ެއައހަރުގައި އެމީހަކަށް ެގއްލުންެވފައިވާކަން ަދއްކާނަމަ 

 2795ސްނެގުުމގަިއ އެެގއްލުންީވ އަދަދާިއ ެއއްަވރުގެ އަދަދެއް ޖެހިގެން ައންނަ ޓެކް
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ބެލެވޭ އަހަރު އެމީހެއްގެ ޓެްކސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާއިން ަކނޑާ ގޮތަށް އަދި ހަމަ 

އެގޮތަށް ދެން ޖެހިގެން ައންނަ ޓެކްސް ނެގުމުަގއި ެބލެވޭ އަހަރުތަކަްށވެސް 

ކަންތައް ކުެރވިދާނެއޭ. ީމގައި ކޮބައިތޯ މިެގއްލުންާވކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަކީ. 

ހީވަނީ މިަމރުޙަލާގައި ކޯޓުަގއިހެން އަބަދު ިވޔަފާރިވެރިން  އަޅުގަނޑަށް

 2800ތިއްބަވަންޖެހޭނީ. ެއއީ ގެއްުލންވާ މިންގަނޑުްނ ތިމަންނައަށް ެގއްލުން ނުެވއޭ. 

ކާކުތޯ ެގއްލުންީވކަމަށް އެއްަބސްވާނީ. ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ވަރަށް މަދު މީހަކު 

އެއީ ދެން ެއމަރުޙަލާ އަނެއްކާ ދާން ނޫނީ ގެއްލުންވީ ކަމަކަމަށް ެއއްބަހެއް ނުވާނެ. 

މިޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ކޯުޓތަކަށްގޮސް ކޯޓުތަުކގެ މަުރޙަލާއަށް ގޮްސ މި 

އިސްތިޢުނާފްގެ މަރުޙަލާއަށް ގޮސް މި ޓެކްސް އަންނަންވާއެތި ދަޢުލަތަށް 

 2805ނުލިބިގެން އުޅެނިކޮށް އަހަުރގެ ބަޖެޓް ނިމި އަނެއްއަހަރަށް ގޮސް ދެން މި 

ނޑަކަށް ދާނެތީ މިއަށްވުރެ ޮބޑަށް މީތި ތަފްީސލުވުން ެއއީ މުހިންމު އޮޅުންބޮޅުންގަ

ކަމެއްކަުމގައި އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ. އެގެއްލުްނވާ މިންވަރުތަްއ ކަނޑައަޅާ މިއަށްވުެރ 

ތަފްސީލުކޮށް ބިލުގެ މަރުޙަލާ ނިމޭއިރު. ދެން މިއާއިބެހޭގޮުތން އެންމެ މުހިންމުކޮށް 

ވޭވަރަްށވުރެ މާދިުގ މާބަިއވަރު ވާހަކަ ހުރުމުގެ މުޅި ބިލު ެއއްކޮށް ދިރާާސޮކށްލެ

 2810ސަބަބުން ހަމަ އެދަތިކަން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޏާ ަވރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ 

މިގޮތަށް ދެކެވެން އެބައޮތް. ުޖމްލަ ވިސްނުމަކީ ހަމަ ބިލު ބަލައިގެންފައި ަތޅުމަށް 

 އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ގެންގޮސް ރަނަގޅަށް ދިރާސާޮކށް އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

އެއްބާރުލުން ދެްއވާނެކަން. ެއއީ ޢިްއޒަތްތެރި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ވަރަްށ 

ހިތްޕުޅު ހެޔޮ ބޭފުޅެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުމިކުރަނީ. އެހެންވީމަ، 

 2815ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ވިސްާނަވޑަިއގެން މިކަމުގެ ފަސޭހަތަާކއި ލުއިތަެކއް ކުރިއަށް 

ކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އެްއގޮތް. ދެން ގެންދިއުމަ

ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުންެވސް ވިދާުޅވި ފަދައިން މި ޓެކްސްއިން ވިޔަފާީރގެ 

ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުެގ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި މީތި އޮތުމުގެ ތެރެއަްށވެްސ 

ސް މުއްސަނދިންގެ އަތުްނ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއވެ

 2820ޒަކާުތގެ ގޮުތަގއި ފައިސާ ިލބޭނެ ގޮތްތަކެްއ. މީަގއި އެަބހުރި ބައެއްކަހަލަ ދީީނ 

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޗެރިޓީތަްއވެސް އުވާލާ ާމއްދާތަކެްއ ެއބަހުރި. މަޢާފްކުރުމުގެ 

 ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އުިނކުރުމުގެ ކަންަތއްތަެކއް އެަބހުރި. ދެން އެހުންނަ 
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ޖުމްލަތައް ފުށުއަރާފައި ހުންަނ މިންވަރުން އުިނކުރުމާއި ަމދުކުރުމާއި ކެނޑުމާއި 

އެްއކުރުންވެސް ބަެއއްފަހަރު އޮޅިގެންާދގޮތަށް އެމާއްދާަތއް މިދަނީ. އެއީ ޖުމްލަ 

 2825ދައްޗަކީ. ނަމަެވސް، ެއކަްނތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުަރއްވާެނަކން އެއީ އަުޅގަނޑު 

ން ކުދި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާްއޞަގޮތެްއަގއި މިބިލުެގ އުންމީދުކުރާ ކަމެއް. ދެ

މައިގަނުޑ އަމާަޒކަށް ާވކަށް ނުޖެހޭ، ައޅުގަނޑުެމން ޤަބޫލެއްނުކުރަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެރިތަެނއްަގއި އެހިލުމަކަށް ސަރުކާުރން ފޮނުއްވަިއގެން އުޅޭ 

ންގުމަށްޓަކައި ަފއިސާ ބިލެކޭ. މީގެ މަިއގަނޑު ބޭުނމަކަށްވާނީ ހަމަ ދަޢުލަތް ހި 

 2830ބޭނުންވާނެކަން އެންމެކުޑަ ުކއްޖާއިން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑުމީހާއަށްވެސް އެަބ 

އެނގޭނެ. ދައުލަތުން މި ަސރުކާރާއި ޙަވާުލވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ރާއްޖެއަށް ހަމަ ކުޑަ ުދވަސްޮކޅެއްެގ ތެރޭަގއި ހަމަ މިލިޔަނުން މިލިޔަނުން ޑޮލަރު 

ނަވާނެކަމަށް ވިދާުޅިވަޔސް އަދި އެެއއްޗެިހ ކާށިބޯޓަށް ވީހެން ގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑމެން އެދެން ރާއްޖޭގައި 

 2835ހުރި އެއްަޗކުންެވސް މިކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާިރވެރިން އަތުން ފައިދާ 

އްެޗއް. މިޤައުމު ހިންގޭނީ ފައިސާ ނަންގަަވއިގެން ހަމަ ޙައްޤުގޮުތގައި ދޭންޖެހޭ އެ

ލިބިގެން. ެއކަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ނޫން ބަހެއް ނުބުނާނަން. އަދި މިފަދަ ހަމަ 

ބިލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ރައްިޔތުންނަށްޓަކައި ލިބޭނެ. 

ްށ، އެނގޭމެ ނަމަވެސް، ކުދި ިވޔަފާރިވެިރންނަށް މިއީ ދައްެޗއްކަުމގަިއ ނުވާ ގޮތަ

 2840ތިބޭފުޅުން ހަމަ އެއްކުަރްއވާފައި އޮތްއިުރގަިއ ފަސްލައްަކ ުރފިޔާއަށްވުެރ މަދުން މި 

ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މިއޮތީ ހުސްކަމެއްކަން. ނަަމވެސް، ެއހިސާބަށް ދެވުމުގަިއވެްސ 

ރައްޔިތުންތަކަށް މަްއސަލަ ުނކުންނާނެކަން އެީއ އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާކަމެއް. އަދި 

ފަދަ ޓެކްސްއެްއ ނެގުމަށް ފެށިގަތުމާެއކުަގއި އުފެދިގެންދާނެ އަެނއް ހަމަ މި

މައްސަލަ އެަބއޮތް. ެއއީ އިުޖތިމާޢީ މައްސަލަތަކެްއވެސް ީމގެތެރޭަގއި ނުކުންނާނެ. 

 2845ޢާންމުގޮތެއްަގއި މާލެާއއި މާލޭގެ އިްނެވގެންވާ ސަރަަޙއްދުަގއި މިތިބެނީ ކުްއޔަްށ 

މީހުންގެ ބިމުގެ ތައް. މީގެތެރޭަގއި ބިންވެިރން އެހަމަ ދިރިއުޅޭ ޢާންމު ރައްޔިތުން

ދިޔައީ. އަެނއްކާ އަެނއް ނުރަްއކާ ނިކުމެގެން އެއީކަމުަގއިވާނަމަ ކުލި ބޮޑުކޮށްފި

އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވަަރށްބޮޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންަނވާނެކަމަށް އަުޅގަނޑު 
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ކިވެލަން. އުންމީދުކުރަމުން ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަމުން ވަ 

 2850 .ވަބަަރކާތުهللا ލަިއކުމް ވަރަޙުމަތު ވައްސަލާމްޢަ

 

 ވަބަަރކާތޫ. އާދެ، ިވޔަފާރީެގ هللا ` އަްއސަލާމްޢަލައިުކން ވަރަޙުމަތު މީދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ައޙްަމދު 

ެވސް ދާއިރާއިން ޓެްކސް ނެގުުމެގ ބިލަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވާހަކަެދއްކެުވން:ސިޔާމް ުމޙަްނމަދު 

ވުާމއެކު މި ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މިއަދު މަޖިލީހަށް އައީތީ  ހުއްދަކުރާކަމެއް.

 2855އަޅުގަނޑު މިކަމާ ވަރަށް އުފާުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިފަަދ ޓެކްްސއެއް ނޫިނއްޔާ 

އިންކަމް ޓެކްްސއެއް ުނވަތަ ްޕރޮފިޓް ޓެކްސްެއއް ނެގުމަށް މި ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްކުރާ 

 ެނގުމުގެ ބިލެއް މިއޮތީ ސަރުކާރުން ެއކުލަވާލަްއވާފަިއ. މީަގއި ފައިދާއިން ޓެކްސް

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން 

މިހާރު ވިސްނާލަންވީ މިޤައުމުގައި ސީދާގޮތުންާނއި ނުސީދާގޮތުން ސަރުކާރުން 

 2860ޑު ެޓްކސް. އަުޅގަނޑުމެން ވިޔަފާިރވެރިން އަތުން ނަަގމުން އެގެންދާ ބޮ

ވިސްނާލަންވީ މިއަދު މިދިެވހިރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ ަވޅުގަނަޑކަށް ވެްއޓިގެން 

މިއުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ މިއަދު މިދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން ނަގަުމން ގެންދާ މި ވަރަށްބޮޑެތި އަދަދުގެ ފައިސާތައް ެއ 

ނުންކުރަނީ އެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮުތގައިތޯ. އެޭބނުންކުރެވެނީ ނޫނިއްާޔ ބޭ

 2865އެ ޚަރަދުކުރެވެނީ އެ ޚަދަރުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައިތޯ. އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން 

އެބަޖެހޭ މިއަދުގެ މި އިޤްތިޞާދީ މާހައުލުގައި އިތުރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން 

 ރު ނަންނަމުގައި ކިަޔއިގެްނ ނަގާކަމުަގިއވާނަމައިތުރު ޓެކްސްތަެކްއގެ އިތު 

އެރުންތޯ ނޫނިއްޔާ ބަނަކަމެއްތޯ. އަންނާނީ ކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ާޙލަތަށް

ނޭ ފަދައިން ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދީ އެންމެބޮޑު އެނގިަލއްވާ

 2870އިރާ. މި ދާއިރާއިްނ ރިޒަމްެގ ނޫނިއްޔާ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާތީ ޓޫއެަކއްޗަކަށް ިމއޮ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޒޯޓްަތއް ހިންގާ ބައެއް ިވޔަފާރިވެރިން ައތުންވެސް މިއަދުވެސް 

މިދަނީ ބޮޑެތި އެތަްއ މިލިޔަން މިލިޔަން ޑޮލަރުން ެގއްލުްނވެގެން. މިފަދަ ބޮޑެތި 

ގެއްލުމެްއަގއި ވިޔަފާރި ކުރަުމން މިދަނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު މިއޮތް އިޤްތިޞާދީ 

ތުގެ ސަބަބުން. އާދެ، ދުނިޔޭގައި ޓެްކސް ނަާގއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޙާލަ

 2875އެަބއި މީހުން އިހުރި ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދުަތކަށް. ބަލާލަންވީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަާރފަ
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ޓެކްސް ނަގަނީ ކިހިނެއްތޯ. ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭއިރުަގއި ނޫނިއްޔާ ޓެކްސް ނަގަން 

 ތައްޔާުރވެފައި އޮތްތޯ. ހާވަރަކަށްފަށާއިރު އެމީހުންގެ އިދާީރ އޮނިގަނޑު ކި

ން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުއަޅުގަނޑު ޢިްއޒަތްތެ

މުންދާއިުރގައި ިތޔަ ބޭފުޅުން ނޫނިއްޔާ ޑު އިދާރީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަބޮމިފަދަ

 2880ސަރުކާރުން މި ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރާއަށް ކިާހަވރެއްގެ ތަްއޔާރީތަެކއް 

ށްބޮޑަްށ ވިސްާނލަންޖެހޭނެކަމެއް. އަދި ފަިއވޭތޯއޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަވެ

ބައްޓަންވެފަިއވާގޮތުްނ ރާއްޭޖގެ ވިޔަފާީރގެ ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރައރަމުންދާވަރަކަށް ޓެކްސްގެ އެކި އޮިނގަނޑުަތއް 

މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން  .އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަފާތުކުރަން

 2885ސިންގަޕޫރު ނޫނިއްޔާ ަކއިރީަގއި މިހިރަށް ޤައުމުތަކަށް. ބަލާލާއިރު ބަލަމާބަހީ 

ްއޗެއްތޯ. ނޫނިއްޔާ އިޤްތިޞާދީ އެމީހުން ޓެކްސްެގ ގޮުތަގިއ ނަގަނީ ކިހާ އެ

ސް ެޑްއގައި ޮއންނައިރުގައި އެެޓކްންވަޅެްއގައި ނޫިނއްާޔ ފުންވަޅުގަނދަ

އްޯތ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި އެމީހުން ކުރަނީ ކިހާ މަސައްކަތެ  ފުކުރުމަށްޓަކައިމަޢާ

ފަޤީރުން ވިޔަާފރިކުރާނެއޭ. އިނގޭތޯ ބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ މިތަނުގައި މެން

 2890ފަޤީރުންނެއް ވިޔަފާރިއެއްުނުކރާނެ. މުއްސަނދިން ވިޔަފާރިކުރާނީ ނޫނިއްޔާ 

ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އް ވިޔަފާރިެއއް ޤީރުންނެފުދުންތެރިކަން ވިޔަފާރިކުރާނީ. ފަ

ކޮންމެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެްއެގ އަތުންވެސް އެ ނަގަންެޖހޭ ޓެކްސްެއއް ޭއގެ 

ފުރިހަމަގޮތުގައި ެނގުމަީކ މުހިންމުކަމެއް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނަން 

ކީ ކަމުަގއިވާ ީސޝެލްސް. އެ ޤައުމަންގެ ކައިރި ައަވށްޓެރި ޤައުމެއްއަޅުގަނޑުމެ

 2895ރު ކުރީަގއި ވަރަށްބޮޑު ކުިރއެރުމެްއ ހޯދާފައިވާ ޤައުމެއް. އަހަ 5 ،4މީގެ 

ސް، އެތަުނގެ ޕާލިމަންޓުން އެތަނުގެ ސަރުކާރުން ޓެކްސް ނަގާ އެހެންނަމަވެ

މިންވަރު އިތުރުކުރުުމގެ ަސބަބުން ކިހިނެއްތޯ ނަތީޖާއަަކށް ވެގެންިދޔައީ. މުިޅ 

ްނވީމާ، މިހާރު މިނަގާ ލޭންޑް ޤައުމު އިޤްތިޞާދީ ފުނޑުފުނޑު ެވގެންދިަޔއީ. އެހެ

ެބޑް ޓެކްްސާއއި، އިންކަމް ޓެކް ނޫނިްއޔާ ޑިއުީޓާއއި ިޑއުޓީ ޓެކްސްާއއި، 

 2900ޓެކްްސތައް ޖެހޭނީ މީގެއިން ަކނޑާލަން. ނޫނިއްޔާ މިފަދަ  ޓެކްސްާއއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ުދވަހަކުެވސް ނުދާވަރަށް ދިވެިހން ދަށަށްދާނެ. އަދި 

ވެސްޖެހޭނެ. މި އިންޒާރު މިހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބަށް ދިވެހިން ބަނޑަށް
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އަޅުގަނޑު މިަވގުތު ދަންނަވާަލންވެސް ބޭނުންވޭ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ 

ކުކުޅު ބިހެްއ ބޭނުންވީމާ ުކކުޅު މަރާލަންތޯ. އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންވަނީ ކުކުުޅ 

 2905ކުކުޅު މަރާަލއިފިއްާޔ އެ ކުކުަޅކުން ބިސް ިވއްސަިއގެން ުކކުޅު ބިސް ހޯދަން. 

ބިހެއް ނުލިބޭނެ. މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށްެވސް އެނގޭނެ ެއއްެޗއް. ދެން އަނެއްކޮޅުްނ 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންއެަބޖެހޭ ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެްއ 

. ކޮމާޝަލް އަޅުގަނޑުމެން އަތަުކއެއް ެނތް. މިހިރީ ބޮޑެތި ކޮމާޝަލް ބޭންކްތައް

ން. އެހެންވީމާ،  18% 14، %15ބޭންކުތަކުން ލޯނު އެއްޗެހި ދީ މިއުޅެނީ %

 2910އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބެންކަްށ ފައިސާ ދަްއކާފައި އެނގިަލްއވާނެފަދައިން ެއްއވެސް 

ވިޔަފާރިެއްއގައި ފުރަތަމަ އެްއއަހަރު ދެއަހަރަކުން ފައިާދއެްއ ނުލިބޭނެ. މިސާލަކަށް 

 1ނީ ޓޫރިަޒމް ނޫނިއްޔާ ފަތުރުވެރިކަމުެގ އިންޑަސްޓްީރގައި. އަޅުގަނޑަށް އެނގެ

މިލިއަން ޑޮލަރު  6މިލިއަން ޑޮލަރު ނޫނިއްޔާ  7އަހަރު ދެ އަހަރު ވާއިރުަގިއ 

ގެއްލުްނވޭ. މިީއ ހިސާބުތަުކން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުންނަ އެއްޗެހި. 

 2915އެއްކަަލ މީހުން ބުނާނެ އޭ، މިފަދަގޮތަކަށް ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފިކަމަށްވަންޏާ 

ކީްއވެގެންތޯ ރިސޯެޓއް ހިންާގއިރު ތިބޭފުޅުންނަށް ގެއްލުންާވންވީކީ. ތިއީ ރަންބިސް 

އަޅާ ކުކުޅޭ. އެހެންނެއްނޫްނ އިނގޭތޯ ކަންއޮތީކީ. އެެހންނެއްނޫން ކަންއޮތީކީ. 

ގެްނ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ކަންއޮތީ. އެހެންވީމާ، މިބުނި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަރައި ކުރި ހޯދައިދީ ރަނގަޅު 

 2920އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ޯހދައިދޭން މަސައްކަްތކުރާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މިކުރެވެނީ ގޯސްކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާީދ މާހިރުންނާއި މިކަން ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށްޓަަކއި އަ

ދަންނަ މީސްމީހުންގެ ކިބައިން އެމީހުންގެ ލަފާ އަހަންޖެހޭނެ. މިބިލު 

ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިއޮތްގޮތުްނ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިީއ ޓެކްނިކަލް ބިލެއް. 

 2925ނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިބިލަކުން ަޙޤީޤަތުގައި މި ބޭނުންވާ އެްއެޗއް މިބިލަކުން ނޭ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިބިލު މިތަނަށް ފޮނުވި. ފޮނުވަންއުޅުނު. އޭރުގެ އެޓަރީނ 

ޖެނެރަލް މިބިލު ކަމުނުގޮސްެގން މިބިލު މިތަނަށް ނުގެނައީ. އެހެންވީމާ، މިބިލު 

ރަނގަޅު ޑްރާފްޓްވެސް ކުަރންޖެހޭ. އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކޮންމެ އެއްޗެޭކ 

ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް ބުންޏަސް އަޅުގަނޑުމެން މިުކރަނީ 
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 2930އިތުރު ފައިދާއާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ކޯްއޗެއްކަން ނޭނގި ނޫނިްއޔާ މި ކުރެވެނީ ކޮްނކަމެއްކަެމއް ނޭނގި އަުޅގަނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ ިދވެހި މިކަން ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ މީގެ ވަރަށްބޮޑެތި ެގއްލުން ައޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާނެކަން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުަގއި ތިަޔ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް 

 ދަންނަވާލަން. 

 2935 

 ވަގުތު..... ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އާދެ، އަުޅގަނުޑގެ ވަގުުތ ހުސްވެއްޖެ. ޝުކުިރއްޔާ. އައްސަލާމްޢަލައިކުްމ  މީދޫ ާދއިާރގެ ެމންަބރު ައޙްަމދު 

 . ވަބަރަކާތުهللا ވަަރޙްމަތުއްވާހަކަެދއްކެުވން: ސިޔާމް ުމޙަްނމަދު

 2940 

 `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިވޔަފާރީެގ ފައިދާއިން ެޓކްސް  ހުޅުީމދޫ ާދއިާރގެ މެްނބަރު 

ށް ސަރުކާރުން ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިީލހަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަ ެނުގމުގެ އިލްޔާސް ލަީބބް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ފޮނުއްވިކަމީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަަދކުރުމަށްޓަކަިއ 

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާކަުމގެ ޙެްއކެްއ. އާދެ، މިބިލަށް 

 2945އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެްސވަަރކަށް ބަލައިލާފިން. އޭަގއި ައޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ 

ވަނަ ުނކުތާަގއިާވގޮތުން މީގައި  4ންނަވާލާަނން. އޭގެތެރެއިން ބައެއް ނުކުތާތައް ދަ

އޭގެ )ށ( އެފަދަ ކޮންމެ މީހެއް ހިންގާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިެއްއގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ 

ަގއި  1ފައިދާއަކަްށވާނީ ތިީރގައި ަބޔާންކުރެޭވ އަދަދުތަުކގެ ޖުްމލައޭ. ޭއގެ 

ރާތުގެ ކުލީެގޮގތުގައި އެމީހަކަށް ލިބޭ މިއިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިން ނުވަތަ ޢިމާ

 2950އެންމެހާ ކުލި. މިއިން އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭެއއްަޗކީ ކުލި އާމްދަނީއެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ލިބޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ޓެކްްސ ނަގަންޖެހޭކަން ނެގޭނެކަން. ޚާއްޞަކޮށް މާޭލގަިއ 

މު ރައްޔިތުން. ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ގިނަ ފަާރތަކުން އެބަ ކުލި ަދއްކަމުންެއބަދޭ ޢާން

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހިތަްށއަރާ ކުލި ަދއްާކ ފަރާތްތަކަްށ ކުލި ދެްއކީމާ ކުލި 

ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެއަްށ ޓެކްސްެއއް ދަްއކަން ެޖހިއްޖިއްޔާ އެ ކުލި 

 2955ބޮޑުވާނެބާަވއޭ. އަުޅގަނޑު މިކަމާ އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު 

މީދޫގެ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިުތން ދިރިއުޅެމުންދަނީ  ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ، ހުޅުދޫ
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މާލޭގައި ުކއްޔަށް. އެހެންވީމާ، މި ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމުެގ ސަބަބުން މާލޭގައި 

ކުލީގެ ައުގ، ޭގޭގގެ ކުލީގެ ައގު މައްޗަށް ާދކަމަށްވަންޏާމު އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްާވ 

ނެ. އަދި ހަމައެކަނި ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅންނަށް މީގެ އަސަރުތަކެއްކުރާ 

 2960އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިާރ އެކަންޏެއްނޫން. އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ 

ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން ޚާްއޞަކޮށް މާލޭގެ ދިިރއުޅެމުންާދ ރައްޔިތުންނަށް ީމގެން 

މައްސަލަތަކެއް ދިާމވާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަންތަާކިއ މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް 

ންނަމަވެސް ކަްނތައްތައް ކުރިއަްށގެންދަާވއިުރ ވިސްނާލެއްވުމަީކ ފޮނުއްވަިއގެ

މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކަށް އަުޅގަނުޑ 

 2965ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާޙީމް 

ވަނަ މާއްދާގައި މިއިންނަނީ   7ންމުޙަންމަދު ސާލިޙުވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައި

ފަސްލައްކައަްށވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށްވުރެ ެއއަްށވުރެ 

ދަށުން ފައިދާ، ިވޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން އަހަރަކު އެއަްށވުރެ ގިނައިން ަފއިދާ ލިބޭ 

ންތީގެ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ނުނަގާޮގތަށް. މިއީ ކުދި ވިޔަފާރިވެިރން އަދި މެދުފަ

 2970ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އެބޭފުޅުންެގ ވިޔަފާރި ކުރިއަްށ ތަރައްޤީުކރުމަށް އެޅޭނެ ރަނަގުޅ 

ފިޔަވަެޅއްކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ދެކެން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ފަސްލަްއަކ 

ރުފިޔާއަކީ ތަންކޮެޅއް މަދު އަދަދެއް. ސަބަބަކީ މިހާރުގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަްއވެސް 

ވިޔަފާރިތައްވެސް މިދަނީ ދެތިންހަތަރު ފަސްމީހެއްގެ  އަދި މެދު ފަންތީގެ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނޫނީ ބައިެވރިވާ ގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ިވޔަފާރިއެއް. އެބޭފުޅުންެގ 

 2975އާއިލާަތއްވެސް ނިސްބަްތވަީނ މި ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އެްއޗަކަށްކަމަށް ވާތީ. 

 މަހަކު ގާތްގަނޑަކަްށ އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި ފަސްަލއްކަ ރުިފޔާއަކީ 

ސާޅީސް ެއއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ހަރުފިޔާ. އެހެންީވމަ، އެއިން ެޓކްސްއަށް 

ނެގުމުގެ ބަދަލުަގއި އެއަދަުދ ތަންކޮޅެއް މަތިކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ 

އެހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން މިތަނުގައި 

 2980ކީ ވަރަށް ބޮުޑ އަދަދެކޭ. އަުޅގަނުޑ  15ވިދާުޅވެއްެޖ % ވާހަކަދަްއކަމުން

ކީ ބޮޑު ައދަދެއް ނޫނޭ. ދުނިޔޭގެ  15ދަންނަވާނީ ވިޔަފާރިން ޓެކްްސ ނަގާއިރު %

ތަންތާ އެކި ބޭންޑްަތކަށް އެ އިްނކަމް ލިބޭ އަދަދުްނ ޓެކްސްނަާގ އަދަދު 

ނޑު ނުދެކެން. ީކ ބޮުޑ އަދަދެްއކަމުަގއި އަޅުގަ 15މަތިވެފައިެވއޭ. އެކަަމކު، %



  111 

އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަެވސް މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދެން 

 2985އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ އަނެއް ނުކުާތއަކީ ީމގަިއ އެބައޮތް ިވޔަފާރިެއއް 

ކުރާއިުރގައި އެިވޔަފާރީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުން، އެބޭފުޅުްނގެ ޚަރަދުތަކަށް ޭއގެ 

ވުރެ އިތުުރވާ އަދަދުން ޓެކްސް ނެގޭނެަކމަށް. ދެން އެކަމުގައި ށް 10ފައިދާގެ %

އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ، މިކޮމިޓީ ސްޓޭޖްގައި ނޫނީ މިއަށް މަްޝވަރާކުާރއިރު ކުދި އަދި 

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކަގިއ އުުޅއްާވ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ލަފާ ހޯދާލަން. 

 2990ދާއިން މިކަމަށް. އެހެންވީމަ، ޢާންމުކޮށް ކިހާވަރެއްތޯ ޚަަރދުވަނީ އެލިބޭ ަފއި

އެކަންތައްަތއް ބައްލަވާަލްއވާފައި އެކަމަށް އެއީ އެންމެ އެކަޭށނަ އަދަދެއް ވެއްޖިްއޔާ 

ހަމަ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅުޮގތެއްކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެެކން. ދެން އަޅުގަނުޑ 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މީގައި ހިސާބުތަކެއް އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންވެސް. ިވޔަފާރިެއއް ކުރަްއވާނަމަ އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެހިސާބު 

 2995ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެއީ ބައެްއ ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނާވ ގޮތުަގއި ެއއީ ކުދި 

ވިޔަފާިރވެރިން ކަތިލުންކަހަަލ ކަމެއްކަުމގަިއވެްސ މިތަނުގަިއ ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ވާނީ އެއީ ކަތިލުން ކަހަލަ ކަމެއް ނޫނޭ. އެީއ ވިދާޅުެވއްޖެ. ައޅުގަނޑު ދަްނނަ

އެްޑވާންޓޭޖް އޮތް ކަމެކޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ފެނޭ ވިޔަފާރިތަްއ 

ފަށަމުން އައިސް ކުޑަުދވަްސކޮޅަކުން ިވޔަފާރި ބަނގުރޫްޓވެގެން ބަންދުކުރާތަން. 

 3000ނަށް ނިއިނދޭ ސަބަބަކީ އެބޭފުޅުން ވިޔަާފރިކުރަމުން ގެންދާއިރު އެޭބފުޅުން

އެބޭފުޅުންގެ ހިސާބެއް ބެލިަފއި، ވިކުާރއެްއގައި ިލޔެވިަފިއ، ކިހާވަެރއްތޯ ލިބެނީ 

ކިހާވަރެއްތޯ ޚަރަދުވަނީ. އެޭބފުޅުންނަށްވެސް ނޭނގިގޮްސ ބަނގުރޫޓްވާ ފަހުން 

އެބޭފުޅުންނަށް އެނގެނީ އެބޭފުޅުންގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓް ެވއްޖެކަން. އެހެންވީމަ، 

އް އެބޭފުޅުން ހަދަން ފެށީމާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އޭގެ ަރއްކާތެރިކަްނ ވިޔަފާރިތަކެ 

 3005އޮންނާނެ، އެއީ އެްޑވާންޭޓޖެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

އެބޭފުޅުން އެހިސާބު ކިތާބު މި އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު 

ލައްކަ ނޫނީ ދެލައްކަ އަޅުގަނޑު ޭއގެ ތްރެްޝ ވޯރެޑއްގެ ގޮތުން ެއއް 

ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާއަށްވުެރ މަތިން ފައިދާވާ ކުންފުނިތަކުން ހިސާބު ހުށަހެޅުނީކީ 

އެންމެ ރަނގަޅުގޮެތއްކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ ައޅުގަނުޑ 

 3010ދައްކާލަން. ދެން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޓެކްސް ެދއްކުމުން 
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ވާ މީހުންގެ ތެރެއަށް ރާއްޖޭގެ ެއކި އެކި ޖަމާޢަތްތަްއ ހިމެނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެްއކިބާ

އެދޭކަމެކޭ. ސަބަބަކީ ާރއްޖޭެގ ރަށްތަކުގެ ެއކި ޖަމާޢަތްތަކުން އިންޖީނުގެ އެިކއެިކ 

ވިޔަފާރިކޮށް ަރއްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގޮތުގަިއ އެކިެއކި ިވޔަފާރިތައް 

ތްތަކުން ވިޔަފާރިކުރަނީ ަފއިދާ ނަގާކަށެއް ނޫން. ކުރަމުން ދޭ. އެއީ ޖަމާޢަ

 3015ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމަ، ެއޖަމާޢަތްތަކުން އެކުރާ 

ވިޔަފާރިން ޓެކްސް ަނަގންޏާމު އެފަރާތްތަކުން އެދޭ ޚިދުމަތްތައްތަކަށް 

ިއ ބުރޫއަރަމުންދާނެ. މިސާލަކަށް، ރާއްޖެތެރޭެގ ވަރަްށ ގިނަ ރަށްރަށުގަ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އަމިއްލަ ވިަޔފާރިވެރިން އަމިއްލަ މީހުން ނޫނިއްޔާ އަދި ގްރޫޕަކުްނ 

ޗަންދާ ނަަގއިގެްނވެސް އެބަ އިންޖީނު ހިންގާ ރަށްރަށް ކަރަންޓްެގ 

 3020ޚިދުމަތްދެމުންދޭ. އެހެންވީމަ، އެފަރާތްތަކުން ެއކުރާ މަސަްއަކތަކުން ޓެކްސް ަނގަން 

 ައސަރުގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަަރށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް  ދިމާކޮށްފިއްޔާމު އެކަމުަގއި

ފޯރާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މުދަލުގެ ޒަކާަތކީ ކޮންމެ 

ވަނީ ައންގަވާަފއި. އެހެންވީމަ، هللا މީހަކުވެސް ދޭންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމުަގއި މާތް

ްސގެ ތެެރއަށް މުދަލުގެ މި ޓެކްސް އަުޅގަނޑުމެން ަނގާއިުރ އަުޅގަނޑުމެން ެޓކް

 3025ޒަކާތަށްވާ ަބއި ލާނީތޯ އެހެންނޫނީ ޒަކާތަށްވާ ބައި ކަނޑާފައި ޓެކްސް ނަގާނީތޯ. 

އެްއގޮތަކީ ޒަކާތަްށވާ ަބއިން ޓެކްސްެގ ތެރެއިން ަނގާފައި އެބައި ޒަކާުތގެ ފަންޑަްށ 

ކާތް ފޮނުވާލުން. އަނެއްގޮަތކީ އެަބއި ކަނޑާފައި އެކުންފުންޏަުކން އަމިއްލައަށް ޒަ

ދައްކާގޮތަްށ ޓެކްސް ަވކިން ނެގުން. މިކަމާެވސް ިވސްނާލެއްވުމަީކ އެންެމ 

ރަނގަޅުކަމެްއކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީަމ، މިީއ އަޅުގަނޑު މިާއއި 

 3030ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަން ހުރި ބައެއް ޕޮއިންޓްަތއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް.

 

 `. އާދެ، މިބިލާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނުޑ އަދި ވާހަކަދައްކާކަށް  ރު އޭދަފުށީ ދާިއރާގެ ެމންބަ 

ތައްޔާރެއްުނވަން އިނގޭތޯ. ސަބަބަކީ މިބިލު ހެދިފައި އޮތް ގޮތުން މިބިލު   އަްޙމަދު ސަީލމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 3035އެްއކޮޅުން އަެނއްކޮޅަށް ކިާޔިއރުވެސް މިއިން އަދި ޓެކްސް ނަގަން އުޅޭ ބިެލއްކަން 

ން މަޤްޞަދެއްގައި ހަދަންއުޅޭ ބިލެއްކަންވެސް އަުޅގަނޑަށް އަދި އެްއޗެްއ ނޫނީ އެހެ

އޮޅުންފިލާވަެރއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު މިހެން 
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މިދެންނެވީ މުސްލިމުންނަކީ ކުރު ބަހުން އެހެްނ މީހުންނަށް އެއްޗެހި 

ޙަދީްސކުރަްއވަނީވެސް ހަމަ އޮޅުންފިލާގޮތަށް ެއއްެޗއް އެުކލަވައިލުން. ރަސޫލާގެ 

 3040އެގޮތަށް. ވަޢުޟު ވިދާުޅާވއިުރގަިއވެސް އަދި އެހެންކަހަލަ ާވހަކަތައް މީސްމީހުންނާ 

މުޢާމަލާތުކުރާއިރުވެސް ކުުރ ބަހުން އެހެން މީހުންނަށް އެނގޭ ގޮތަްށ މިބަސްތައް 

ބޭނުންކުރައްވަނީ. އެހެްނވީމަ، މިބިލުން އަޅުގަނޑަކަްށ މާބޮޑު އެއްެޗްއ 

ންނުފިލާތީ އަުޅގަނޑު މިިބލާ ބެހޭގޮތުން އަދި ކުިރއަށް ާދކަށް ނެތިން. ކުރިއަށް އޮޅު

އޮތް ދެވަނަ ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަނޑު މިބިލާބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް 

 3045ވަރަކަށް ވާަހކަދެއްކޭތޯ ބަާލނަން. ދެން އެކަމަކު، އަިދ އަޅުގަނޑު އިތުރަށް 

ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ދައްަކވާ ވިޔަފާިރވެރިން  ދަންނަވާލާނަން. މިބިލާބެހޭގޮތުން

މަކަރުހަދާ ވާހަކަ. މިީއ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ މައްސަލައެއް. 

ވިޔަފާިރވެރިން މިމަކަރުހަދަނީ މިއީ ކޮންބައެްއގެ ފައިސާައކަްށބާ. މިއީ ސަރުކާރުގެ 

ާބ، ނޫނީ ބަޔަކު އަތުން ފައިސާއަށްބާ، ނޫނީ ވިޔަފާިރެވރިޔާގެ އަމިއްލަ ފައިާސއެއް

 3050އަތުލަިއގެން އުޅޭ ެއއްެޗއްބާ. އެހެންވީމަ، އެމީހުންނަށް މަކަރުހެދިއްޔާ ހެދެނީވެސް 

އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިާސއަށް. މިއީ ފަހަރެއްގަިއވެްސ އެއްެވސް ބައެްއެގ 

ފައިސާެއއް ނޫން. ދެން ފަހަރެއްަގއިެވސް އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެ 

ރުވެރިންނަށް ެއއްެވްސ ޙާލެއްަގއި ފުރުޞަުތ ލިބިގެންދާނެކަމަކަށެއް. މަކަ

މަކަރުވެރިންނަށް އެްއވެސް ޙާލެއްަގއި އާޚިުރގައި ކާިމާޔބެއް ނުވާނެ. އަދި 

 3055މިބިލަކީވެސް މިއީ އެކަަހލަ ވިސްނުމެްއގައި ހުށަެހޅިފައިވާ ބިެލއްނަމަ 

هللا ޤުރުޢާނުގައި މާތް. ެއއީ މިބިލަކުންވެސް އަުޅގަނޑު ެދކޭނެ ކާމިޔާބެއް ނުވާެނއޭ

ވަރަށް ސާފުކޮްށ . ومكرْو مكرهللا وهللا خيُرالماكرينވަޙީކުަރއްވާަފއިވަނި 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިން އެނގޭ މިއުންމަތުގެ ފިރުއަުއނާއި އަބޫޖަހުލު ރޭވި

هللا މަކަރުވެރި ޭރވުންވެްސ ބާޠިލުވީކަން. އަދި ޭރވުންތެރިކަން އެންމެމޮޅު ފަރާތަކީ 

 3060ނަހޫ ވަތަޢާލާކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް މިޢާޔަތުން އެނިގގެން އެބަދޭ. ސުބްޙާ

އެހެންވީމަ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ފަހަރެއްގަިއެވސް މަކަރުވެރިކަުމގެ 

ޙައިސިްއޔަތުން މަސަްއކަތްކުަރން އުޅޭ ެއއްވެްސ ބަަޔކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭެނއޭ. 

ވިްއޔާ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއްަގިއ ދެން މިބިލާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އިރާަދކުރެއް 
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ކުޑަކޮށް މިބިލު ބަލާލާފައި ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގއި އަުޅގަނުޑ ވާހަކަދައްކާނެ ވާހަަކ 

 3065 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންެގ މިއަދުެގ ަވގުުތވެސް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަވުމާހަމައަށް މިދަނީ މިހާރު. އަދި އެބައޮތް ުފރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ހަ

ވަނަ ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިެގންފައިވާ ތިން ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކާއި ދެ 

 3070ތެރި ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ފަސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ޢިއްޒަތް

މިއަދު  ގައި އެްއޗެއް ވިދާޅުވެަލްއވަންވަޒީރު މިހާރު ދެކެވުނު ވާަހކަތަކުގެ އަލީ 

 ސް މިއަދު ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށްވަންޏާ އިުތރު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުާވހާ ވަގުުތވެ

ނެތުމާއެކީަގއި ައޅުގަނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިއަދުގެ ަމސައްކަތް މިހިސާބުން 

ްއ ކައެނިންމާލަން. ދެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެތިން ވާހަ

 3075 ަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް 15:00އެބައުޅޭ. ެއއްކަަމކީ މިއަދުގެ 

 ލްާސއެއް ޖަޢާންމުންގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ޮހއްެވވި ކޮމިީޓގެ 

ރު ޖަހާއި 4ދެނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ. އަދި ހަަމއެާއއެުކ، 

ންނާނެ އޮގެ ބައްދަލުވުމެއް އެއް ނަންބަރު ކޮމިޓީ ރޫމްގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ

ވާހަކަ. މި ކޮމިޓީތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް 

 3080 ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. 
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ްނގާރަދުވަުހގެ ވާ އަ 2009ޖުލައި  7ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3085 ގައި. 09:00ހެނދުނު 
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