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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /73 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  73ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް ހޯމަ  ވީ 2009 ޑިސެމްބަރ 7 ތާރީޚް: 

   1430 ޛުލްޙިއްޖާ 20 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 އަށް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެރުވި(  9:45ން  9:25) 

 
 އަށް  11:05ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 ަގއި   12:59މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

   މިނެޓް 2 ަގޑިއިރާއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا އީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

  ،57 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ56ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާ 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ރު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަ 



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކު 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ޙަމީދު هللا ބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 

 އިބްރާހީމް މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  



 IV 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ަގމު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ޙަންމަދު ޤަސަމް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا މެންބަރު ޢަބްދު  ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  



 V 

 ޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަ 

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު : ން ރު މެންބަ   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

   

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  

  ތިއްބެވި ހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލީ މަޖި 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް : މެންބަރުން 

 ާާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސ  

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްޠާދު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

ކަލް  އެންޑް  އާރޓްސް  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  ޑޮކްޓަރ ޗަ މިނިސްޓަރ  ރ 

 އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު

 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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     ުޅާދޫ  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ުތ  ،އިންޓަވަލްފަހ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް  ރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި  ދާއި

ލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި  މުއިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ފުވައް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު ދެކުނު   ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި އިންޓަވަލްފަހު،  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

މާފަންނު މަޚުލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު ޢަބްދު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން  هللا ހުޅަނގު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާފަންނު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ސްދޫ   މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ުތލުމަނިކު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އަލިފުިށ ދައިރާގެ މެންބަރު

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ هللا، ޢަބްދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް

 އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. ޖަލްސާގައި ބަ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ17ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާހޯމ9772ާަާޑިސެމްބަރ71ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާޖިލިސްާފެށުނީ.މަާާ.واالهާوهنާوصحبه



ރިޕޯޓްާ .9  10ކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިިިއްބެވީ ާވަޑައިގެން ާހ ޒިރުވެ ާޖަލްސ އަށް ާމިއަދުގ12ާާެމިވަގުތު ާމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންވާ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާރިޕޯޓް. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ާމިއޮތީ ާއައިޓަމަކަށް ާފުރަތަމަ އެޖެންޑ ގެ

ާމީހުންގެާމީހުންނަާ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާބިލ އި، ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާއެހީތެިެރިކަން ާމ ލީ ށް

ާފުރިހަމަާ ާކުރައްވ  ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާކަންކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާބިލް ާބެހޭ ާރައްކ ތެރިކުރުމ އި  15ޙައްޤުތައް

މަރުޙަލ އ އިާތިންވަނަާކުރެއްވިާގޮތުގެާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުމ އި،ާއެބިލުގެާދެވަނަާކިޔުމުގެާރިޕޯޓްާކުރުމުގެާ

ާމަރުޙަލ އ އިާ ާކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާމިބިލްގެ ާކުރުން. ާއިޢުލ ން ާތ ރީޚް ާއޮންނ ނެ ކިޔުން

ާ ާއޮންނ ނީ، ާކިޔުން 21ާާތިންވަނަ 1005ާާޑިސެމްބަރު ާދުވަހު، ާއަންގ ރަ ާރައްޔިތުންގ23ާާެވ  ވަނަ

ާވަނަާޖަލްސ ގައި.32ާާމަޖިލީހުގެާ

ާ20 

ރިޕޯ .7 ޓްާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާ.ާކ1ޮއެޖެންޑ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރިޕޯޓް ާހުށަހަޅ  ާބެހ34/13ާާޭމެޓީން ާއެރުމ އި ހުޅުލެއަށް

ާގޮތުގެާ ާފުރިހަމަކުރައްވ  ާކުރައްވ  ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާކަންކަން ާއިޤްތިޞ ދީ ާބިލު، ާއުވ ލުމުގެ ޤ ނޫނު

ާދެވަނަ ާއެބިލުގެ ާހުށަހެޅުމ އި، ާކިޔުންާާރިޕޯޓް ާތިންވަނަ ާމަރުޙަލ އ އި ާކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް  25ކިޔުމުގެ

ާތިންވަނަާ ާމަރުޙަލ އ އި ާކުރުމުގެ ާރިޕޯޓް ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާކުރުން.ާމިބިލުގެ ާއިޢުލ ން ާތ ރީޚް އޮންނ ނެ

ާއޮންނ ނީ،ާ 21ާާކިޔުން ާދުވަހު،1005ާާޑިސެމްބަރު ާއަންގ ރަ ާމަޖިލީހުގ23ާާެވ  ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާ.ާވަނަާޖަލްސ ގައ32ާި
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ާ

 30ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .4

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާބިލުާާ.3އެޖެންޑ  ާހުށަހަޅ  ާބިލުގެާސަރުކ ރުން ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު .

ާމަސައްކަތުާ ާކުރެއްވުމަށް ާބަހުސް ާގެންދިއުން.ާމިބިލަށް ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާކިޔުމުގެ ދެވަނަ

ާކޮމިޓީ ނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ ާކަ 1ާާން ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާދެވަނ3ާާަގަޑިއިރު. ާއަދި މިނިޓް

 35މިނިޓް.ާމިބިލަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވަނީާއެޓ ނީާޖެނަރަލްާއަލްއުސްތ ޛ3ާާްފުރުޞަތުގައިާ

ާޢަލީ ާއަޙުމަދު ާޑރ. ާކަލްޗަރ ާއެންޑް ާއ ރޓްސް ާޓޫރިޒަމް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާޙހސްނުއްސުޢޫދު

ާވަޑައިގެންާ ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާދެއްވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވައި ާމިބިލް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ސަވ ދު.

ތިއްބެވިާދެާމިނިސްޓަރުންގެާތެރެއިންާއެޓ ރނީާޖެނެރަލްާއަލްއުސްތ ޛްާހުސްނުއްސުޢޫދަށްާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވަން.ާ

ާ40 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަލްާއަްލއުސްތ ޛްާރނީާެޖނެއެޓ  ާާޝުކުރިއްޔ  ާސަރުކ ރުން އރައީސް. ފަ ޅ  ހަ ށަ ާހު ާމިވ  ލިި ާބި ތިަކީ މ  ލޫ ޢު ިުާމަ

މ  ދު ާއިާހޯ

ާހ ސިލުާާުންއސުޢޫދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:ސްޙު ާއަމ ޒެއް ާތިން ނޑު ާމައިގަ ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ ާސަރުކ ރުން ާމިބިލު ާބިލު. ާޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ

ާގޮތެއްގަ ާބޮޑު ާފ ޅުކޮށް ާވީހ ވެސް ާއަމ ޒަކީ ާތިން ާކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައި.ާއެ ާކުރ  އިާސަރުކ ރުން

ާގޮތަކަށްާކަންކަންާ ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނަށްާއެކަމުގެ ާއަދި ާހ މަވ ނެާގޮތަކަށް  45ރައްޔިތުންނަށް

ާނުވ ނެާ ާމަގުފަހި ާކޮރަޕްޝަނަށް ާއަމ ޒަކީ ާދެވަނަ ާދެން ާއެއްއަމ ޒަކީ. ާއެއީ ާހިންގުން. އިންތިޒ މުކޮށް

ާ ާހިންގުމުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާދެވަނަާގޮތަކަށް ާމިއީ ާކުރުން. ާމަގުފަހި ާކުރުމަށް ާބައްޓަން ކަންތައްތައް

ާކުރެވޭނެާ ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާވީހ ވެސް ާމިނިވަންކަން ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާއަމ ޒަކީ ާތިންވަނަ އަމ ޒަކީ.

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާއަދި ާލިޔެވޭނީ ާނޫސްތަކުގައި ާނޫސްވެިެރިންނަށް ާތަންދިނުން. ާކުރުމަށް ާމަގުފަހި ގޮތަކަށް

ާ ާފަރ ތްތަކުންާޕަބްލިކް ާތިއްބަވ  ާހަވ ލުވެ ާހިންގުމ އި ާކަންކަމ އި ާޢ ންމުންގެ ާނުވަތަ  50އޮފިޝަލުން

ާއިދ ރ ތަކުގެާ ާސަރުކ ރުގެ ާހުރުމުން. ާމަގުތަކެއް ާލިބޭނެ ާއެނޫސްވެިެރިންނަށް ާއުސޫލު ކަންކަންކުރ 

ާނުހޯާ ާނުވަތަ ާނުވެވޭނެ ާނޫސްވެރިންނަށްާވ ސިލު ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާހުންނަ ާކުރެވިފައި ާއޭގެާރައްކ ތެރި ދޭނެ

ާވ ޖިބުާ ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާނޫސްވެިެރިންނަށް ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމަށް ާކަންތައްތަކެއް ާލިބިނުގަނެވޭނެ މަޢުލޫމ ތު

ާމިބިލުާ ާގޮތުން ާމަގުފަހިކުރުމުގެ ާކަންކަމަށް ާމިދެނެންވި ާއެހެންވީމ ، ާނުދޭނެ. ާތަނެއް އަދ ކުރެއްވުމަށް

ާމިބިާ ާހަމައެއ އިއެއްކޮށް ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށްާއެކުލަވ ލައްވ ފައިވަނީ. ާޢ ންމު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  55ލުން
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ާސަރުކ ރުގެާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާރައްކ ތެރި ާޙައްޤުތައް ާޢ ންމުންގެ ާއެއީ ާމަންފ އެއް. ލިބިގެންދ ނެ

ާލިބިގަތުމުގެާ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެނިހެން ާއަދި ާލިޔެކިޔުން ާމިހުންނަށް ާރައްކ ކުރެވިފައި އިދ ރ ތްތަކުގެ

ާރައްޔިތު ާޢ ންމު ާޢ ންމުާރައްޔިތުންާޝަރުޢީާފުރުޞަތު ންނަށްާލިބިގެންދ ނެ.ާނަތީޖ އަކަށްާވެގެންދ ނީ

ާފަސޭހަކަމ އެކުާ ާލިޔެކިޔުންތައް ާބޭނުންވ  ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުތައް ާއެމީހުންގެ މަރުޙަލ ތަކުގައި

 60ވީމ ،ާލިބިގަތުން.ާނުވަތަާލިބެވޭނެާފުރުޞަތެއްާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްވުމުންާމަގުފަހިވެގެންާދިއުން.ާއެހެން

ާއެއ އިއެއްކޮށްާ ާއަދި ާގަބޫލުކުރެވޭ ާކަމަށް ާހ ސިލްވ ނެ ާމިބިލުން ާއަމ ޒުތައް ނޑު ާމައިގަ މިދެންނެވި

ާމިހ ރުވެސްާ ާކަންތައްތަކަކީ ާހިމެނޭ ާމިބިލުގައި ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ

މެނޭާކަންތައްތަކެއްާކަމަށްާޢަމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނީާބ ރުާލިބިގެންާއަމަލުާކުރަމުންދ ާގަވ އިދެއްގައިާހި

ާމިހ ރުވެސްާ ާޙައްޤަކީ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާއެއްކޮށް ާއެހެންކަމުންވުމ އި ދަންނަވަން.

ާޢަމަލުާ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާޙައްޤެއް. ާފޯރުކޮށްދެވޭ ާއަދި ާޙައްޤެއް. ާލިބެވޭ  65ރައްޔިތުންނަށް

ާޤ  ާކަންތައްތަކަށް ާހިމެނޭ ާޤަވ އިދުގައި ާއައުމުންާކުރަމުންދ  ާސިފައިގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާނުވަތަ ނޫނީ

ާއަމަލުާ ާމި ާމިހ ރު ާހަމައެއ އިއެއްކޮށް ާގަބޫލުކުރެވޭ.ާއަދި ާކަމަށް ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެ ާއިތުރަށް އެޙައްޤު

ާއެއްކޮށްާ ާކަމަށްވުމ އި ާޤ ނޫނުގައި ާބެހޭ ާގަވ އިދުތަކ އި ާއ ންމު ާއޮތީ ާހިމެނިފައި ާގަވ އިދު ކުރަމުންދ 

ާމުއްދަތު ާބޭނުންާާއެޤ ނޫނުގެ ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާވުމަކީވެސް ާޤ ނޫނަކަށް ާމިގަވ އިދު ާކުރިން ހަމަވުމުގެ

ާކަމަކީާ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާނޭވ ގައި ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން، ާކަމަށްވ ތީ.  70ކަމެއް

ާދިއްކުރަމުންދާ  ާއިނގިލި ާމީ ާއެ ާރައްދުވަމުންދ  ާސަރުކ ރަށް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާއައިސް މިފަހަކަށް

އެއްކަމަކީާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ ތަކުގެާރައްކ ތެރިކަންާކުރެވިފައިާހުންނަާމަޢުލޫމ ތުާމިގަވ އިދުގެާދަށުންާ

ނޑުާބެލިބެލުމުންާއެނގެންާ ހޯދަންާއެދުންވެސްާއެމަޢުލޫމ ތުތައްާނުލިބޭާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަ

ވ ާގޮތަށްާހުށަހަޅ ފައިާނެތުމުންާކަމަށް.ާއޮތީާއެމަޢުލޫމ ތުތައްާނުލިބިާހުންނަނީާއެގަވ އިދުގައިާބުނެފައިާ

ާހަމަާ ާހުށަހެޅުމަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާތަންދީފައިވ  ާއެގަވ އިދުގައި ާޙައްޤަކީ ާމި ާމިހ ރުވެސް  75އެހެންވީމ ،

ާފ ޅުގައިާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާޙައްޤެއް ާލިބެމުންދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާއެ ާނުވަތަ ާދެމުންދ  ފޯރުކޮށް

ގަނޑުާއެދެނީާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިބިލުގެާމަސައްކަތްާވީހ ވެސްާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅު

އަވަހަކަށްާނިންމައިާދެއްވުން.ާއަދިާބިލްާޤ ނޫނަކަށްާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާވެގެންާދިއުން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ80 

ގަޑިއިރު.ާމަސައްކަތ1ާާުއިންާމިބިލަށްާބަހުސްާކުރެއްވުމަށްާޝުކުރިއްޔ .ާކުރިންވެސްާދަންނަވ ލިާފަދަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ. ާކަ 3ާާކޮމިޓީން ާފުރުސަތުގައި ާދެވަނަ ާއަދި 3ާމިނިޓް
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ާހުޅުހެންވޭރުާ ާކޮޅަކަށްފަހު( ާ)ވަގުތު ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުސަތު ާބަހުސަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ މިނިޓް.

ާރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެ

ާ85 

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސ`. ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާބިލެއް،ިް.

ާިްާސަރުކ ރުނ

ކުރުާދަންނަވަން.ާއަދިާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވީތީާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އިާއެކީގައިާޝުާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ހަމައެއ އިާއެކީގައިާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްާހިތްވަރުދީގެންާއަޅުގަނޑުމެންގެާފުޓްބޯޅަާޓީމުާރ އްޖެއިންާ

ާދުވަހަކަށްވ ތީވެ،ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޓީމުގައިވެސް ާފުޓްބޯޅަ ާމިއަދަކީ ާވ އިރު ާފޮނުވ ލ ފައި  90ބޭރަށް

ާފުޓް ާނަމުގައި ާޕ ލަމެންޓްގެ ާމުޅި ނޑުމެން ާމިއަދުާއަޅުގަ ާދިނުމުން ާހިތްވަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާޓީމަށް ބޯޅަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާދިޔައިރުގައި ާވޭތުވެގެން ާޒަމ ންތަކެއް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއ ދެ، ފަށައިގަންނަން.

ާޙައްޤުތައްާ ާލިބެންވ  ާއެމީހުންނަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާގިނަ ާތިބި ާގަބޫލުކޮށް ާކަމަށް ާއޮންނަ ޙައްޤުތަކެއް

ާކޮންގޮތަާ ާކިހިނެއް، ާބައެކޭާއެއީ ާމަދު ާދިރިއުޅެނީ ާރ އްޖޭގައި ާއެނގޭ ާއެއްޗެއްކަން ާލިބެންވ  ކުން

ާދ އިރ ތަކުގައިާމަސައްކަތްާކުރާ   95ބުންޏަސްާއެންމެާރަނގަޅުވެދ ނެ.ާއޭގެތެރޭގައިާސަރުކ ރުގެާއެކިއެކި

ދާ މީހުންނ އިާވެރިކަމުގެާކޮއިލ އި،ާނުވަތަާއެއ އިާކައިރިާހިސ ބުގަނޑެއްގައިާމަސައްކަތްާކުރަމުންގެން

ާއެނގިފައި،ާ ާހަމައެކަނި ާކުރަމުންގެންދ ގޮތް ާބައްޓަން ާސަރުކ ރުން ާކަންތައްތައް ާޤައުމުގެ މީހުންނަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާވުމަށްފަހުގައި ާޒަމ ން ާލައްކަ ާއޮންނަތ  ާނޭނގި ާއެކަންކަން ާމީހުންނަށް ާތިބި ދެން

ާރަާ ާއެކީގައި ާތަފ ތުވުންތަކ އި ާޚިޔ ލު ާސިޔ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޙައްޤުތަކުގެާއެކުލަވ ލެވި އްޔިތުންގެ

ާސަރުކ ރަށްާ ާދިނުމަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމިދެންނެވި ާއެކީގައި ާފެށުމ އި ާކުރުމަށް ާވަކ ލ ތު  100މައްޗަށް

ާމިއަދުާ ާވ އިރުގައި ާވަކިކުރެވިފައި ާކޯޓުތައްވެސް ާއ އި ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި މަޖުބޫރުވެ

ާޤ ނޫނެކޭ. ާމުހިންމު ާވަިަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާފަރ ތްތަކުންާާއަޅުގަ ާސިޔ ސީ ާބައެއް މިއަދު

ާކަމެއްާ ާއަމިއްލަ ާއެމަނިކުފ ނު ާއެއީ ާކަންތައްތައް ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިގެންދަނީ ބުނަމުން

ވިޔަސްާއެނގެންޖެހޭނޭާދައުލަތުގެާމަޤ މެއްގައިާއެހެރީ.ާވަރަށްާބޮޑުާތެދެއް.ާހަމައެގޮތަށްާރައްޔިތުންގެާ

ާކުރ  ާމެންބަރުން ާތެދެއް.ާާމަޖިލިސްގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެނގެންޖެހޭނެ.ާއެއީވެސް  105ކަންތައްތައްވެސް

ާސިޔ ސީާ ާބައެއް ާއެނގެންޖެހޭނެ. ާކަންތައްތައްވެސް ާކުރ  ާފަނޑިޔ ރުން ާއެއ އިއެކީގައި ާހަމަ އަދި

ނޑުގެާސުވ ލަކީާސަރުކ ރަށްާބަންޑ ރަާ ޕ ޓީތަކުންނ އިާސިޔ ސީާފަރ ތްތަކުންާބުނަމުންާގެންދޭ.ާއަޅުގަ

ާމިރ އްޖޭގައިާާނައިބަށް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ތޯއޭ، ާމަނިކުފ ނަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުގަނޑު

ާބިދޭސީންާ ާހަތަރުހ ހެއްހ  ާތިރީސް ާލިބެންޖެހޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ
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ާހުއްދައެއްާ ާއުޅުމުގެ ާގަވ އިދުން ާހަމަ ާއޮއްވ  ާއުޅެއުޅެ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި  110ދީގެންާާމިރ އްޖޭގައި

ާކޮންތަނަކުންތޯއޭ.ާ ާލިބެނީ ާއެމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮއްސިއްޔ  ާހޯދަން އުޅޭކަން.ާއެމަޢުލޫމ ތު

ާތިއީާ ާނޭނގެއޭ، ާތިމަންނަމެންނަކަށް ާއަހ ލީމ  ާގޮސް ާމިނިސްޓްރީގައި ާލޭބަރ ާގުޅިގެން އެކަމ އި

ާއަ ާގުޅޭގޮތުން ާއެކަމ އި ާގޮސް ާއިމިގްރޭޝަނަށް ާކަމެކޭ. ާތިމަންނަމެންނަކަށްާއިމިގްރޭޝަނުގެ ހ ލީމ 

ާއަހ ލީމާ  ާމިނިސްޓްރީގައި ާޓްރޭޑް ާމިނިސްޓްރީންނޭ. ާޓްރޭޑް ާގެންދ ނީ ާހިންގަމުން ާތިކަން ނޭނގެއޭ،

ާބޭރުާ ާރ އްޖެއިން ާހަމަ ާލިބިގެން ާމިނިވަންކަން ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ާމިއޮންނަ ާމިހ ރު  115ދެން

ޤ ނޫނ އިާގަވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާމިރ އްޖޭގައިާމީހުންނަށްވެސްާމިތ ގައިާއުޅެވެއޭ.ާހަޤީޤަތަށްާބަލ އިރުގައިާ

ދިރިއުޅެމުންދ ާބައެއް.ާމިމީހުންާމިކަންކުރ ާމަސައްކަތެއްގެާސަބަބުންާމިރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންާކ ންބޯންާ

ާމިރ އްޖޭގައިާ ާކޮށްގެން ާއަގުހެޔޮކޮށް ާއަގުތަކެއްގައި ާނަހަމަ ާބައެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމަސައްކަތުގެ ކުރ 

ާދަ ާދިރިއުޅެމުން ާމަޢުލޫމ ުތާވަގަށް ާބެހޭ ާމިކަމ އި ާއޮތީ. ާލިބިފައި ާއެމީހުންނަށް ާބ ރެއް ާޤ ނޫނީ ނިކޮށް

ާއެބަާ ާއަހ ލަން ާކުރެން ާނައިބު ާބަންޑ ރަ ާކޮންތަކަށްތޯ ާދ ނީ ާހޯދަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  120ހަޤީޤަތުގައި

ާއެތެރެވެ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާއޮތީ ގެންާބޭނުންވޭ.ާޤ ނޫނުގެާކޮންހިސ ބަކުތޯ

އުޅޭާބަޔަކަށްާޤ ނޫނީާބ ރުދެވޭނެާއުސޫލެއް.ާނަސީބެއްތޯއްޗެާމިކަހަލަާކަމެއްާމިވަގުތުާތިބޭފުޅުންނ އިާ

ނޑުާއަހ ލަންާބޭނުންވަނީާޓުއަރިސްޓްާ ދިމ ވިކަންވެސް.ާދެންާޓުއަރިޒަމްާމިނިސްޓަރުާކައިރިންާއަޅުގަ

އެބައުޅޭ.ާގ ތްގަނޑަކަށްާވިއްސަކަށްާާވިސ ގައިާމިރ އްޖެއަށްާއައިސްާމަސައްކަތްކޮށްާވަގަށްާއުޅޭމީހުން

ާމިާ ާވިސ ގައި ާޓުއަރިސްޓް ާއަދި ާޤ ނޫނުގައި ާބެހޭ ާޓުއަރިޒަމ އި ާމީހުން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  125ތިރީހަކަށްހ ސް

ާވިއްޔާ  ާޓުއަރިސްޓަކަށްވަނީ ާގޮތުންވެއްޖެއްޔ  ާއެނގިފައިވ  ާއަޅުގަނޑު ާމީހުނަށް ާއެތެރެވ  ރ އްޖެއަށް

ާއެބައޮ ާޓެކްސެއްވެސް ާނަންގަވަންތޯއޭާދައްކަންޖެހޭ ާއެބަ ާއެޓެކްސް ާއިދ ރ އިން ާމަނިކުފ ނުގެ ވޭ.

އެމީހުންާއަތުން.ާއެހެންކަމަށްވަނީާވިއްޔ ާތިރީހަކަށްހ ސްާމީހުންާއަތުންާހ ދަާބައިވަރެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާބުނ ނެާ ާދައްކައިފިއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައެއް ާމިކަހަލަ ާދެން ާލިބޭނޭ. ާލ ރި ާމިޤައުމަށް ރައީސް،

ާއަޅުގަނޑަށްާާސަރުކ ރުން ާމަޢޫލުމ ތު ާޙަޤީޤީ ާފ ޑުކީއޭ. ާސަރުކ ރަށް ާހުރެގެން ާޕ ޓީއެއްގައި  130ހިންގ 

ާއަނެއްކަމަކީާ ާއެއްބައި. ާއެއީ ާދެން ާބޭނުމަކީ. ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއެއްނޫން ާނުލެވުނީ. އޮޅުންފިލުވ 

ާމީހުާ ާތިބި ާދެން ާދިނިންޔ  ާއެކަމެއް ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުން ންާޤ ނޫނެއްގެ

ާފ ޅުކުރާ  ާއެމީހަކު ާވ ހަކައަކުން ާދައްކ  ާއެމީހަކު ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުން ާމިސ ލަކަށް ކުރ ނެހެއްޔޭ.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެބައޮވޭ. ާކަމަށް ާނުކުރެވޭނެ ާދަޢުވ އެއް ާދޭތެރޭގައި ާއެމީހަކ އި ާސަބަބުން ޚިޔ ލެއްގެ

ާދައްކ އިރުގަ ާވ ހަކަ ާސަރުކ ރަށް ާތ އީދުކޮށް ާސިޔ ސަތަށް ާމިތަނުގައިާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ.ގައި  135އި

ާފިކުރެއްގައިާ ާދެކެވަޑައިގަންނަވ  ާއެބޭފުޅުން ާގޮތައް ާނިސްބަތްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ތިއްބެވި
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ާލިބިދޭާ ާއަސ ސީން ާޤ ނޫނު ާއަދި ާޙައްޤެއް. ާޤ ނޫނީ ާލިބިފައިވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދެއްކުމަކީ ވ ހަކަ

ާބައްޓަ ާފަރ ތް ާދެ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާފުޅާ ޙައްޤެއް. ާވަރަށް ާވެއްޖެ ާމިހ ރު ާމީޑިއ  ާކުރުމުގައި ން

ާހިނގާ  ާމިތަނުގައި ާކޮމިޓީގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުދެނީސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަޢުލޫމ ތު ދ އިރ އެއްގައި.

ާކަމެއްާ ާހުރިހ  ާޖަޖުކޮށް ާހަމަ ާޝ އިޢުކޮށް ާރަނގަޅަށް ާއެމަޢުލޫމ ތު ާލިބިގެން ާމަޢުލޫމ ތު  140ކަމެއްގެ

ހޭާމިނިސްޓަރުވެސްާއިންނެވީމ ،ާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއެއީާކޮންާގަވ އިދެއްގެާނިމިދ ނެ.ާމީޑިއ ާއ އިާބެ

ާރަގަނޅުާ ާކަމެއްތޯ. ާހިނގ  ާނެތިގެން ާމިޤ ނޫނު ާހަމަ ާކަމެއްތޯ.ާއެއީ ާހެދޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދަށުން

ާސަރުކ ރުންާ ާއޮތީ ާދެން ާމިނިވަންވެފައި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޑިމޮކްރަސީގެ ާމިތިބީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަހަރެއްާރައްޔިތު ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާހަމައަށް ާމިއަދ އި ާއައިސްގެން ާއ ސަރުކ ރެއް ާޚިދުމަތް. ންނަށްދޭ

ާމީޑިއ ގައިާ ާމިއަދުވެސް ާގިނަބަޔަކު ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިދަނީ.  145ފ އިތުވެގެން

ާއުވ ލައިފިއޭ.ާޑީ.އ ރު.ޕީ.ންވެސްާމިކަމ އިާގުޅިގެ ންާވަރަށްާބޮޑެތިާބުނަމުންާގެންދަނީާރަށުާކޮމީޓީތައް

ާކޮމިޓީތަކ އިާ ާރަށު ާކަނޑައެޅިގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެކަމަކު ާބ އްވައިފި. ާކޮންފަރަންސްވެސް ނޫސް

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ.އ އި ާއެބައޮތް. ާއުސޫލުތަކެއް ާވަކި ާއޮންނަންވީ ާކައުންސިލްތައް ރަށު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާހަދައިގެން ާއެޤ ނޫނަކަށް ާއޮތީ ާއަދިާާއަތްމަތީގައި ާއިދ ރ ތަކ އި ާމިދެންނެވި ބުނ 

ާނުކޮށް.ާ ާއެކަން ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުން. ާބިލަކުން ާލ މަރުކަޒީ ާބ ރު ާއުފެއްދުމުގެ  150ކޮމިޓީތައް

ނުކޮށްާތިބެފައި،ާދެންާބަންޑ ރަާނައިބުާވިދ ޅުވަނީާޤ ނޫނެއްގައިާނެތީސްާތިމަންނައަކަށްާއެބ އްވ ކަންާ

ާޤ ނޫ ާނުކުރެވޭނެ ާއެކަން ާބަދަލުާނުފެނެއޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުދެވޭނެ. ާބ ރު ނީ

ާޤ ނޫނީާ ާއައިއިރުގައި ާބަދަލުވެގެން ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ކުރިއިރުގައި

ާއެކަންކުރުމަށް.ާ ާގަވ އިދުތަކަކަށް ާވަކި ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިނިން. ބ ރުތަކެއް

ާދިންއި ާލިބިފައިާނެތުމުގެާއެގަވ އިދުތައް ާއެކަންާއޮތީާނުފޮނުވ .ާމަޢުލޫމ ތު  155ރުގައިާއޭރުގެާސަރުކ ރުން

އެންމެާބޮޑުާނިކަމެތިާކަމަކީާމިއަދުާރަށުާކޮމިޓީތައްާއުވިގެންދ ތީވެ.ާއެމީހުންާހައިރ ންވެގެންާމިވ ހަކަާ

ާއިާ ާސަރުކ ރ އި ާމިގެންދަނީ ާނަގަމުން ާއެކަން ާމީޑިއ ގައި ާގެންދ ތީވެ.ާއަދި ދިކޮޅަށް.ާމިހ ރުާދައްކަމުން

ާހިސ ބަކީާ ާމިއޮތް ާމިނިވަންކަން ާހޯދުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިނިވަންކަމ އި ާލިބުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމީޑިއ ގެ މި

ާއެދޭާ ާމީހުން ާބަޔަކު ާޚިލ ފަށްވެސް ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާއަދި ާއެއްގޮތައްވެސް ާގަވ އިދ އި ޤ ނޫނ އި

ާއެކަމަ ާދިއުން. ާއޮވެގެން ާގޮތަކަށް ާއެދޭ ާއެގޮތަކަށްާކަންތައްތަކަކީ ާއެކަން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ  160ކު

ާމިއޮތްާ ާފޮނުވ ފައި ާދައުލަތުން،ާސަރުކ ރުން ާނައިބު ާބަންޑ ރަ ާކުރަމޭ ާއުއްމީދު ނޑު ނޯންނ ނެ.ާއަޅުގަ

ާއެމީހާ  ާމީހ އަށް ާރައްޔިތު ާކަމަށް. ާހަމަޖެހިގެންދ ނެ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާސަބަބުން މިބިލުގެ

ާޤ ނޫނުއަސ  ާކަމަކަށް ާއެނގެންޖެހޭ.ާކުރަންޖެހޭ ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބިދޭ ާއެމީހަކަށް ާޤ ނޫނަކުން ސީއ އި
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމީހެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާތަމްސީލު ާރައްޔިތުން ާމ ލޭގެ ާދިރިއުޅޭ ާމ ލޭގައި ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާއޮތްގޮތެއްާ ާގަވ އިދު ާބެހޭ ާޕ ކިންނ އި ާމ ލޭގައި ާނޭގުނޭ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއަޅުގަނޑަށް  165ރައީސް،

ާނޭނގޭ. ާރައްޔިތުންާާއަދިވެސް ާމ ލޭގެ ާޕ ކުކުރުމ އި ާމ ލޭގައި ާހޯދ ނީ. ާނޭނގޭ ާކަމެއް ކޮންދިމ ލަކުން

ާހަމަާ ާޕ ކުކޮށްފ ނެ ާހުއްޓ  ާހިނގ  ާހިނގަ ާހަމަ ާގަވ އިދެއް. ާގޮތެއްގެ ާހިނގ އުޅޭނެ މަގުމަތީގައި

ާފައިބައި ާއެދަނީ ާދ މީހަކު ާދިމ ލަކަށް ާދ  ާއެއްޗެއް ާޕ ކްކޮށްފައި،ާއެ ާާއެއްޗެއް ގެން.ާފައިމަތީގައިވެސް

ާނޯވޭ.ާ ާލައިސަންސެއްވެސް ާނޫން. ާދިވެއްސެއްވެސް ާއެމީހ އަކީ ާބަލައިލ އިރު ާގޮވ ލ ފައި ރަނގަޅަށް

ނޑުާ  170ދިވެހިބަހުންާވ ހަކަާދައްކ ކަށްވެސްާނޭނގޭ.ާދެންާމިކަމ އިާބެހޭާގޮތުންާގަވ އިދުާހޯދުމަށްާއަޅުގަ

ާއުއް ާމިއުޅެނީ. ާނުޖެހިގެން ާކޮޅެއްގައި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ  ާބަޖެޓްާވިސްނ  ާގޮތުގައި ާކުރެވޭ މީދު

ފ ސްވީމ ،ާމީގެާގަވ އިދެއްާފެންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާގޮތަކަށްާހުރިިިާކަންކަންާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ާވަރަށްާ ާދޭންޖެހޭ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބުން. ާމަޢުލޫމ ތު ާމީހ އަށް ާރައްޔިތު ާހަދައިގެން ޤ ނޫނެއް

ާފަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާރައްޔިތުންތަކެއް ާއެމީހުންނަށްާގިނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާތިބި. ާއެބަ ރ ތުން

 175މަޢުލޫމ ތުާދެވޭނީާފުރަތަމަާއަޅުގަނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިގެންާނޫންތޯއޭ.ާއެހެންނޫންތޯވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާވަރަކަށްާ ާކޮންމެވެސް ާބޮޑުވޭ.ާއެކަމަކު ާކަންތައް ާވަރަށް ާނުޖައްސަވ ތީ ާއިސްތަށިފުޅު ރައީސް،ާމިއަދު

ާއެ ާމަޢުލޫމ ތުާއެހެން ާއެހެންވީމ ، ާފަސޭހަވަނީ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ނޑަށް ާއަޅުގަ އްބައިވެލީމ ،

ާގޮތެއްގައިާ ާފައިދ ވ ނެ ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ ާނިންމ އިރުގައި ާބިލެއް ހޯދުމުގެ

ާމީ ާއަދި ާރަނގަޅުވ ނެ. ާވަރަށް ާއޮވެއްޖެއްޔ  ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ޑިއ ގައިާރައްޔިތުންނަށް

ާގޮތުންާ ާސިޔ ސީ ާބައެއް ާމީހުންނ އި ާތިބި ާކަޓ ފައި ާބައެއް ާސިޔ ސީ ާފަތުރ އިރުގައިވެސް  180މަޢުލޫމ ތު

ާސިޔ ސީާ ާއެމީހުންގެ ާއޮވެިެގެން ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބޭނުންވ  ާއެމީހުން ާމީހުންވެސް ާނޫން ާއުސް ފުންނ ބު

ނޑުާއެހެންާމިދެންނެވީާއެއްާޕ ޓީާކުރިއެރުވުމަށްވެސްާހަމަާމިއީާއެންމެާރަނގަޅުާކަމެއް.ާއެއީާއަޅުގަ

ާފޮނުވާ  ާއޮފީސްތަކަށްާސީޓީ ާލީޑަރަކު.ާސަރުކ ރުގެ ާޕ ޓީއެއްގެ ާނުވަތަާސިޔ ސީ ާމުފައްކިރަކު ސިޔ ސީ

ާއެހެންވީމ ،ާއެހިސ ބަށްާ ާފަށައިފި. ާފޮނުވަން ާސިޓީ ާގޭގެއަށްވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުލިބިގެން ޖަވ ބު

ާގޮތެއްާ ާޚ އްޞަ ާއެބޭފުޅ އަށްވެސް ާދ ތީވެ، ާއެބަާއެކަން ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާވަކި  185ގައި

ާޝުކުރިއްޔާ  ާކުރުމަށްޓަކައި. ާކ މިޔ ބު ާއިންތިޚ ބެއްގައި ާރިޔ ސީ ާއަންނަ ާދެން ހަމަޖައްސ ލަންޖެހޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

މ މ ތުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއައްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާމަޢުލޫާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ދު ާއި،ާމަޢުލޫމ ތުާހޯ
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 190ދިނުމުގެާމިނިވަންކަމުގެާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވިކަމަށްޓަކައިާދައުލަތުގެާބަންޑ ރަާނައިބަށ އިާއަދިާާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޕަބްލިކްާ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަޅުގަނޑު ާމިނިސްޓަރުންނަށް ާބެހޭ ާމިކަމ އި ޢިއްޒަތްތެރި

ާނޫން.ާފަރ  ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާއެފަރ ތްތަކެއްގެ ާހަމައެކަނި ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ާހުންނަ ާއެ ތްތަކުގައި

ާބެލެނިވެރިންގެާ ާއެއަށް ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ާއެހުންނަ ާއަތުގައި ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާއަތުގައި އެބޭފުޅުންގެ

ާއެމަޢު ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ާއެހެންވީމ ، ާފަރ ތްތައް. ާއެބަލަހައްޓ  ާޙައްޤުާގޮތުގައި ާހޯދުމުގެ ލޫމ ތު

ާއެކަންތައްާ ާކުރައްވަމުން ާބަޔ ން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެގޮތް ާއެޤ ނޫނަކުން ާއެހެންނަމަވެސް  195ލިބިގެންވޭ.

ކުރުމަށްާއެންމެާފަސ ހައިންާކުރެވޭނީ.ާއެހެންކަމުންާމިބިލަކީާމިކަމަށްާމަގުފަހިކޮށްދޭނެާބިލެއްާކަމަށްާ

ާގަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއެންމެންނަށްާއަޅުގަ ާއެއީާއ ދެ، ާހޯދުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާފަދައިން ާއެނގޭނެ ވެސް

ާގޮތެއްގައިާ ާއިފެކްޓިވް ާޙައްޤެއް. ާބޭސިކް ާވަރަށް ާޙައްޤެއް. ާބޭސިކް ާވަރަށް ާއެއީ ލިބިގަތުމަކީ

00ާސަރުކ ރެއްާނޫނިއްޔ ާދައުލަތެއްާހިންގުމަށްާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެކޭާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ.ާ

ާވަރަށް ާމިހ ރު ާހުރިހާ ާޤައުމެއްގައި ާއެހެން ާއަދި ާހެދިފައި. ާވަނީ ާމިޤ ނޫނު  200ކޮމްޕްރިހެންސިވްކޮށް

ނޑުާކޮށްލިާދިރ ސ އަކުންވެސްާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސްާމިހ ރުާމިާމަސައްކަތްާކުރެވެމުންދ ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ ާހެދުނީ ާބިލެއް ާޕްރެސ2332ާާްދައްކ .ާއެންމެާފުރަތަމަާމިފަދަ ާދަ ާއޮފް ާފްރީޑަމް ާއަހަރު.ާއެއީ ވަނަ

ާމަޤުބޫލުާއެ ާވަރަށް ާމިކަންތައްތަކަކީ ާއެއަށްފަހުގައި ާޤ ނޫނެއް. ާހެދުނު ާސްވިޑްންގައި ާގޮތުގައި ކްޓްގެ

ާހެދެންާ ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާކުރެވެންފެށީ، ާމިކަންތައްތައް ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއެހެން ާވެގެން ކަމަކަށް

ާ ާއަދި ާގުޅިގެނ2540ާްފެށީ. ާއުފެދުމ އި ާޑިމޮކްރަސީސްތައް ާއ  ާތެރޭގައި ާގެ ާފެށުމ އިާ،  205އުފެދެން

ާދިޔަާ ާއަންނަމުން ާވުޖޫދަށް ާއެހެންވެ ާފެށީ. ާއަންނަން ާވުޖޫދަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީތައްވެސް ގުޅިގެން

ާމިހ ރުާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދިޔަ. ާލިޔެވެމުން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިޙައްޤު ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުގައިވެސް

ާވަރަ ާމިކަން ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާޑިމޮކްރެޓިކް ާކުރެވިފައިވޭ.ާލިބިފައިމިވ  ާބަޔ ން ާސ ފުކޮށްވެސް ށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެނ15ާާްއ ދެ، ާމިޙައްޤު ާއެބައޮވޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިފަދަ ާމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާލިބިދީފައި. ާރައްޔިތުންނަށް  210އެންމެހ 

ާމުހިންމުކަމު ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާލިބުމ އިާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާއ ދެ، ާދެކެން. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ގައި

ާމިކަންތައްތަކަށްާ ާފަރ ތްތަކަކުން ާވަރަށްގިނަ ާލިޔ އިރުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބިލެއްގައި ާމިފަދަ ހޯދުމުގެ

ބ ރުއަޅަމުންާއެބަދޭ.ާއ ދެ،ާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ ތަކުންވެސްާއަދިާމީޑިޔ އިންވެސްާމިކަންތައްތަކަށްާވަރަށްާ

ާ ާމަސައްކަތްާބޮޑަށް ާގޮތެއްގައި ާޒިންމ ދ ރު ާފަރ ތްތަކުންވެސް ާއެހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ބ ރުއަޅަމުންދޭ.

ާމިކަމުންާ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާފިޔަވަޅެކޭ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއީ  215ކުރުމަށް

ާޤައުމަށްާމިޤައުމުގައިާދެފުށްާފެންނަާސަރުކ ރެއްާހިން ާމުޅި ާމުޅިާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ގުމަށް،ާއަޅުގަ
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ާވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއެހެންކަމުން، ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހިންގުމަށް ޑިމޮކްރަސީއެއް

ާވ ހަކަާ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާދެކޭ ާކަމުގައި ާބިލެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާގޮތަކަށް ކުރު

ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ220 

ާފުރުޞަތުާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔ .

 އަރުވަން.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާފަހުންާ`. ާތަންކޮޅެއް ާޤަޞްދުކުރީ ާއަޅުގަނޑު ާއެއްވެސް ާރައީސް. ާރި

ާދަންނަވ ލީ.ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާނުގަންނަވ ތީ ާއެދިވަޑައި ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާދައްކަން.  225ާވ ހަކަ

ދ ގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާވަނަާމ އ15ާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިޤ ނޫނަށްާބަލ އިރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ

ާފުރަތަމަވެސްާ ާހިތ މައ އިއެކު ާޤ ނޫނެއްކަން ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހަނިކުރުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުތައް ދީފައިވ 

ނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިޤ ނޫނަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަ

ާހޯދުމ އިާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމުގެާވަނަާމ އްދ ގައި،ާ"އުނގެނުމ އިާއުނގަނ15ާް ނައިާދިނުމ އިާމަޢުލޫމ ތު

 230މިނިވަންކަންާކޮންމެާމީހަކަށްމެާލިބިގެންވެއޭ"ާމިާމ އްދ ގައިާއެއްވެސްާހ ލެއްގައިާޤ ނޫނަކުންާނުވަތަާ

ާބ ރުާ ާހިފެހެއްޓުމުގެ ާނުވަތަ ާހަނިކޮށް ާޙައްޤު ާލިބުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ގަވ އިދަކުން

ާލިބިގެންާސަރުކ ރަކަ ާފަރ ތަކަށްވެސް ާއެހެން ާއަދި ާމަޖިލީހަކަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަދި ށްވެސް

ާފުރަތަމަވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމ އިއެކު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭހަވޭ. ާމ އްދ އިން ާމި ނުވ ކަން

ާއެކަންާ ާސިއްރުކޮށް ާކަންތައްތައް ާހިންގަމުންދ  ާސަރުކ ރުން ާމިޤ ނޫނަކީ ތައްތަކުގެާދަންނަވަންޖެހެނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޤ ނޫނެކޭ. ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާހ މަކުރުން ާޢ ންމުކޮށް  235މަޢުލޫމ ތު

ރައީސް،ާމިހ ރުާދ ދިާފަހަކ އިާޖެހެންދެންާއިންފޮމޭޝަންާޑިޕ ޓްމަންޓުންާދޫކުރަމުންއައިާޤ ނޫނުތައް،ާ

ާޑިޕ ޓްާ ާއިންފޮމޭޝަން ާމިހ ރު ާދޫކުރުން ާކޮޕީތައް ާއަޅުގަނޑުާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހުއްޓ ލ ފައިވ ކަން ަމންޓުން

ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާފަސޭހައިންާއެތަނަށްާގޮސްާޤ ނޫނުގެާކޮޕީއެއްާލިބޭ.ާ ފ ހަގަކުރަން.ާކުރިންާއަޅުގަ

ާއަވަށުާ ާލިބޭނީ ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވީ ާފޮނުވ ލީމ ، ާކުއްޖަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިއްޔެ އެހެންނަމަވެސް،

ާއެހެާ ާއޮފީހުންނޭ. ާރައީސް ާމިހ ރުާއޮފީސްތަކ އި ާމިދިޔައީ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  240ންވުމުން

ާމިހ ރުާ ާފަސޭހަތައް ާދިޔަ ާދެމުން ާއެ ާކުރިން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޑިޕ ޓްމަންޓުން އިންފޮމޭޝަން

ާއެއްޗެއްާ ާއޮންނަ ާޤ ނޫނުގައި ާފަސޭހަކޮށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް، ާބޭނުމަކީ ނުދިނުމުގެ

ާވަ ާބޭނުންވ  ާކުރުމުގެާއޮޅުންފިލުވަން ާދިރ ސ  ާއެއ ބެހޭގޮތުން ާބަލައި ާއެއަށް ާހޯދ  ާޤ ނޫނު ގުތު
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ާ ާމިޤ ނޫނުގައި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަނިކޮށްލުންކަން. ާމައިގަނޑ3ާާުފުރުޞަތު ާބައި، ވަނަ

ާއިސްތިސްނ ާ ާދިނުމަށ އި ާއިސްކަން ާމަޞްލަޙަތަށް ާޢ ންމު ާމިވަނީ ާކުރައްވ ފައި ާބަޔ ން ާމި  245ގޮތެއްގައި

ން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމ އްދ ގައި،ާމިޤ ނޫނުގައިާވ ގޮތުންާސަރުކ ރުންާކަމެއްާހ ލަތްތައްާގެނައު

ާމަޢުލޫމ ތެއްާ ާއުނދަގޫވެދ ފަދަ ާސަރުކ ރަށް ާޖަވ ބުދ ރީވ ން ާއެނގިއްޖެނަމަ ާމީހުންނަށް ާގޮތް ކޮށްފައިވ 

ާއެއްވެާ ާކުރ ނެތޯ ާސަރުކ ރުން ާގޮތަށް. ާސިއްރުކުރެވޭ ާމިއޮތީ ާއެކަން ާނެތް. ާހ ލެއްގައިާހ މަކުރުމެއް ސް

ާކަމަށްާ ާނުކުރ ނެ ާކަންތައްތަކެއް ާނުޖެހޭނެ ާހިތްހަމަ ާޢ ންމުން ާއެނގިއްޖެއްޔ  ޢ ންމުންނަށް

ާކަންތައްތަކެއްާ ާގިނަ ާއަޑުއިވެމުންދަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރުވެސް ާބެލޭނެތޯ. ނޑުމެންނަށް  250އަޅުގަ

ާކުރުމަށް ާސިއްރު ާޢ ންމުންނަށް ާގެންދަވަނީ ާކުރައްވަމުން ާޢ ންމުންނަށްާސަރުކ ރުން ޓަކައި.

ާއިތުރުވެގެންދ ނެާ ާނުޖެހުން ާހިތްހަމަ ާޢ ންމުން ާރުޅިއައިސް ާޢ ންމުން ާއެނގިއްޖެނަމަ އެކަންތައްތައް

ާމައްސަލައަކީާ ާއެއް ާދެކެވޭ ާވ ހަކަ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ގޮތަށް.

ާ ާއުވ ލުން. ާކޮމިޓީތައް ާރަށްކުރިއަރުވ  ާހުރި ާނިންމިާރ އްޖެތެރޭގައި ާ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާއިންޖީނުގެތައްާ ާއެ ާނަގަންވ ނީ ާއިންޖީނުގެތައް ާހުރި ާރަށްރަށުގައި ާރ އްޖޭގެ ާމިވަނީ  255ޤަރ ރެއްގައި

ާހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައޭ.ާ ާގޮތަށް ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާބަދަލު ާފުރިހަމަ ާއަގު ާއޭގެ އަގުކުރުމަށްފަހު

ާކެބި ާސަރުކ ރުން ާއެކީގައި ާޢަމަލުކުރ ނީ.ާއެހެންކަމ އި ާދެން ާނޫނޭ ާގަވައިދަކަށް ާއެ ާނިންމީ ނެޓުން

އެމީހުންާއަމިއްލަާނިންމުމަކަށޭާޢަމަލުާކުރ ނީ.ާއެހެންާވިދ ޅުވެފައިާނިންމީާރަށްކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީތައްާ

ާއަޑުާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިވަގުތު ާއެހެންވުމުން ާއެއްޗިއްސޭ. ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ އި ާއެއީ ާއުވ ލަންވީއޭ. މިހ ރު

ާނެތް.ާރައްޔިތު ާބައެއް ާއެއްވެސް ާއުފުލޭނެ ާއަޑު ާރައްޔިތުންގެ ާނޫނީ ާހަމައަށް ާމަޖިލީހ އި  260ންގެ

ކައުންސިލް،ާސަރުކ ރުންާޢައްޔަންކޮށްފައިާހުރިާކައުންސިލަރުާއޭނަާބޭނުންވ ާގޮތަކަށްާއޭނަާބޭނުންވާ 

ާހޯދައިދި ާސަރުކ ރުން ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާއޭނަ ާޢައްޔަންކޮށްގެން ނީ.ާބަޔަކު

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާތ އީދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޫނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމިބައި، ާމިޤ ނޫނުގެ ާރައީސް، ާމިދަނ11ާާީޢިއްޒަތްތެރި ާފެނިގެން ާބަލ އިރުގައިވެސް ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާވިސްނުން.ާސަބަބަކީ،ާއަާ ާނުދިނުމުގެ ާނޫނީ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބޭނުންވ  ާލިބޭާސަރުކ ރުން ނޑުމެންނަށް  265ޅުގަ

ާއަންނަކަން.ާ ާނުތަނަވަސްކަން ާކަންބޮޑުވުމ އި ާސަރުކ ރަށް ާސަބަބުން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ބައެއް

ާހ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާގޮތަކަށް. ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާސަރުކ ރަށް ާކުރައްވަނީ ާކަންތައްތައް ސަރުކ ރުން

ތަށްާބެއްލެވުމެއްާނެތް.ާސަރުކ ރުންާނުވަތަާރައްޔިތުންގެާއިހުސ ސްތަކަށްާނޫނީާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ގޮ

ާއެއީާ ާގެންދ އިރު ާހިންގަމުން ާސަރުކ ރުން ާއެކަންތައް ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާރައީސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާގަބޫލުކުރ ކަމެއް ނޑުމެން  270އަޅުގަ
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ާކުރީާ ާމަސައްކަތް ާއިސްކުރަން ާކަމަށް ާހިންގަމުންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ކުރީގައި

ާސަރުކ ރެއްާ ާރަނގަޅު ާއެއަށްވުރެ ާނުކުރ ތީ ާގަބޫލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެއް ދިޔަ

ާބޭނުންވާ  ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ހިންގުމަށްޓަކައި.

ާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާބޭނުންވ ާކަންތައް ާނުވަތަ ާތަން.ާގޮތަށް ާހިންގަމުންދ  ތަކެއްާކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރު

ާމިޤ ނޫނަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާމިދެންނެވި ާބަލ އިރު ާމިޤ ނޫނަށް ާރައީސް،  275ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާނެތް ާކުރެވެން ާމ އްދ އިނ15ާާްތ އީދު ވަނަ

ނޑުމެންނަށްާލިބިދީފައިާ ވ ާޙައްޤުތައްާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުާމިޤ ނޫނުންާވަރަްށާއަޅުގަ

ާއެއްވެސްާ ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާނޫނީ ާހިނދެއްގައި ާބޭނުންވެއްޖެ ާސަރުކ ރުން ާހަނިވެގެންގޮސް ބޮޑަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ ާބައްޓަންކޮށްފައިވ ތީ. ާމިޤ ނޫނު ާގޮތަށް ާނުދެވޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ކަމެއްގެ

ާކުރާ ގަބޫލުކުރ  ާސުަރކ ރުން ާމުސްތަޤްބަލުން ާއަދި ާކަންތައްތަކ އި ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު  280ގޮތުގައި

ާހިތްހަމަާ ާރައްޔިތުން ާދިއުމުން ާޢ ންމުވެގެން ާއެކަންތައް ާނުވަތަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާސިއްރު ކަންތައްތައް

ާޤ ނޫ ާފަރުމ ކޮށްފައިވ  ާނުދިނުމަށްޓަކައި ާވިޔަ ާއެކަންތައްތައް ާއުފެދޭނެތީ ާޝުކުރިއްޔާ ނުޖެހުން ނެއް.

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 285ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާމަޢުލޫމ ތުާލިބިގަތުމުގެާބިލުާއ ދެ،ާާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރު

ބަށްާއަދިާމިކަމުގައިާއިސްވެާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކައިާބަންޑ ރަާނައިާާިަެދއްކެވުްނ:ވ ހަކމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ

ނޑުާހިތުގެާއެންމެާއަޑިންާޝުކުރުާދަންނަވަން... ފަރ ތްތަކަށްާއަޅުގަ  މަސައްކަތްާކުރެއްވިާއެންމެހާ 

ާ

ނޑަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭހެން ާރަނގަޅުކޮށްލަން ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާސިސްަޓމް ނޑުމެން ާއަޅުގަ އ ދެ،

 290އަޑެއްާއެބަހުރިާމިތ ާއެތެރޭގައި.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާސިސްޓަމަށްާދިމ ވެގެންާމިއުޅޭާާހީވަނީާޒ ތެއްގެ

ާ ާރަނގަޅުކޮށްލުމަށްޓަކައި ނޑުމެނ21ާާްމައްސަލައެއް ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާމިނެޓުއިރުގެ ވަރަކަށް

ާ ާނަގ ނީ. ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންވޭ. ާއ5601ާައެބަ ނޑުމެންާގައި ޅުގަ

ާމަސައްކަތްާއަލުންާފަށ ނީ.ާވައްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 295ާ]ހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

ާ
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ާޓެކްނިކަލްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑ ލަންޖެހުނީ ާމެދުކަ ާކުޑައިރުކޮޅަކަށް ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން .`

ާމިހ  ާއަމީންޢ ންމު ާސިސްޓަމުގައި. ާމައިކް ާދިމ ވެގެން ާމަޢުލޫމ ތުާމައްސަލަތަކެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ރު

ނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްާކުރެވޭާވަރަށްާމައިކްާސިސްޓަމްާވަނީާމިހ ރުާހެދިފައި.ާ ދެއްވ ގޮތުގައިާއަޅުގަ

ާއެހުންނަާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާކުރިން ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  300ފަހަރެއްގައި

ާހިނގައިދ ނެ. ާނެތި ާމުޅިން ާއަޑު ާކުރެއްވުންާާރީތި ާމ ފު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެކަމަށް އެހެންވީމ ،

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު އެދެން.

ާރިޔ ޟުގެާވ ހަކަފުޅުާއަލުންާފައްޓަވައިގެންާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާޢަލައިކުާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއައްސަލ މް ާމިާ`. ާމިބިލު ާޙައްޤު ާލިބިގަތުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު  305 މް.

ާމިކަމުގައިާ މުޙަްނމަދުާރިޔ ޟުާ ާއަދި ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ާދައުލަތުގެ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް  ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެހައި ާވަޑައިގެންނެވި ާޢިއްޒަތްތެރިާާޝ މިލުވެ ާދަންނަވަން. ޝުކުރު

ާޙައްޤެއް.ާ ާއަސ ސީ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެއީ ާލިބިގަތުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަދި ާހޯދުމަކީ ރައީސް،ާމަޢުލޫމ ތު

ާކަމެއް.ާ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާއެކަމ އި ާރައްޔިތުން ާއެއީ ާދ ދިއުން ާނުލިބި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމުހިންމު މިފަދަ

ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނުތައް ާމަޢުލޫމ ތުާާއ ދެ، ާބޭނުންވ  ާނުވަތަ ާހިންގ ގޮތް ާސަރުކ ރު  310އެނގުމ އި

ާވޭތުވެދިޔަާ ާކަމަށްވ ތީ ާކަމެއް ާކުރްަނޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާއެނގުމަކީ ާސީދ  ާމީހ އަށް ރައްޔިތު

ާއެއީާ ާޤ ނޫނެއްާބޭނުންވެފައިވ ކަން ާމިފަދަ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއްާނެތި ާމިފަދަ ތ ނގައި

ާސަރުކ  ާލިބިދިނުމަށްާމިއަދު ާރައްޔިތުންނަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާމިފަދަ ާވަޑައިގެން ާވިސްނި ރުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބިލެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހެދިގެން ާޤ ނޫނެއް ާތެރެއިން ާއޮނިގަނޑުގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާާގަބޫލުކުރަނީ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސް، ާޙައްޤެއ15ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާލިބިދޭ ާމ އްދ އިން  315ވަނަ

ާއުނިވ ކަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުކުރަން. ާގަބޫލެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަދަންޖެހ151ާާޭކަށް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދައުލަތުގެާބަންޑ ރަާނައިބުގެާ ާހެދުމަކީ ާހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނުތައް ާދުވަހުންާދުވަހަށް ާހެދުމ އި ޤ ނޫނުތައް

ާއެކި ާރައްޔިތުން ާއެކި ާޕ ޓީތައް ާއެކި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ އްދ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ ނަާކަމެއް. ގޮތަށް

ާއެކަމ އިާ ާވިދ ޅުވަމުންދޭ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ކުރަމުންދަނީ.

ާނެތަތިއްޔޭ ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަންޖެހޭ ާޤ ނޫނެއްާާގުޅިގެން ާއެހެންވީމ ، ާދަނީ. ާމ ނަކުރަމުން  320މިގޮތަށް

ާލި ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންވ  ާމީހ އަށް ާރައްޔިތު ާނަމަވެސް ނޑުާހެދިގެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ބޭގޮތަށް

ާއެންމެާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާކުރ  ާތ އީދު އެކަމަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑު ާދައްކަނީ ާމިވ ހަކަ މުހިންމުކަމަށް
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ދިސ ތަކ އިާގުޅިގެންާސަރުކ ރުގެާކެބިނެޓްގައިާއޭރުާގައިާހިނގ ާދިޔަާހ 21ާ،23ާބޭނުންވޭާއޮގަސްޓްާ

ާއަނިޔާ  ާއޭނ އަށް ާހަދައި ާމީހަކަށް ާނުކުޅެދޭ ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާޔައުމިއްޔ ތައް. ާވ ހަކަތަކުގެ  325ދެއްކެވި

ނޑުާބޭނުންވޭާއެާ ކުރުމަށްޓަކައިާއޭރުގެާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހުގައިާދެއްކިާވ ހަކަތަކުގެާޔައުމިއްޔ ާއަޅުގަ

ނޑ ރަާނައިބަކަށްާއިންނެވިާާމަޢުލޫމ ތު. ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމަނިކުފ ނަކީާއ ދެާމިއަދުާދައުލަތުގެާބަ

ާކުރެވުނުާ ާހައްޔަރު ާގޮޅީގައި ާގެންގޮސް ާއަނިޔ ކުރުމ އިއެކު ާގޮތަކަށް ާނިޔަނެތި ާއޭރުގައި ބޭފުޅަކީ

ންޑ ރަާނައިބުކަން.ާރައްޔިތެއް.ާމިއަދުާމަނިކުފ ނުާޢިއްޒަތ އިާޤަދަރ އިާއެކީގައިާތިއިނީާސަރުކ ރުގެާބަ

ާއަނެއްކ ވެްސާ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާގޮތަކަށްާބިލެއް ާހެދޭނެ ނޑުމެންނަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައްާއަޅުގަ ާމިފަދަ  330މިއަދު

ާއެއްާސަބަބެއް.ާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް،ާއަދި ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރު

ާމިދަނީ ާއަޑުއުފުލަމުން ާޖައްވުގައި ާމި ނޑުމެން ާކުންފުންޏެއްާާއަޅުގަ ާމުހިންމު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާވީހެންާ ާކ ފޫރަށް ާހުދު ާނޭނގި ާވީގޮތެއް ާމިތަން ާދިޔަގޮތަށް ާބަގުރޫޓްވެ ާއެއަރާމޯލްޑިވްސް ކަމުގައިވ 

ާގިނަާ ާވަރަށް ާމިކަމ އިބެހޭ ާއަދި ާކަމަށް. ާއޮތް ާވެފައި ާއެމް.އެން.އެސް.އެލްއަށްވެސް އަދި

ާބޭނުންވޭ.ާއެހެާ ާއެބަ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްވެސް ާޤ ނޫނުގެ ާކުރިނ1ާާްންވީމ ،ާމި ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ގައި  335ވަނަ

ާއިދ ރ އަކުންާ ާއެ ާކަމަށްވ ނަމަ ާހުއްޓިއްޖެ ާހިންގުން ާއިދ ރ އެއް ާރަސްމީ ާއައިސްފައިވ  ހިނގަމުން

ާޒިންމާ  ާލިޔެކިޔުންތަކުގެ ާނުވަތަ ާރެކޯޑްތަކުގެ ާގެންގުޅެފައިވ  ާނުވަތަ ާގެންގޮސްފައިވ  ބަލަހައްޓަމުން

ނޑުާގަބޫލުާކުރަނީާއައިލެންޑްާއޭވިއޭޝަނުންާއުފުލ ނީާއަންނަނި ވިާފަރ ތްތަކުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާއެހެންާ ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާލިބެންޖެހޭނެ ާދިޔައިމަ ާނިމިގެން ާޤ ނޫނުން ާމި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމި މިހ ރު

ާޤ ނޫ ާރައްޔިތުންނަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމިކަމ އިގުޅޭ ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރަކު  340ނަކުންާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމިއިންނަނީ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާކަމަށް 2332ާާލިބިދޭ ާއަދި ާތެރޭގައި. ޤައުމެއްގައ01ާާިއަހަރުގެ

މިފަދަާޤ ނޫނެއްާތަންފީޒުާކުރެވެމުންާމިދަނީ.ާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާމިފަދަާޤ ނޫނުތައްާރައްޔިތުންނަށްާ

އުމުތައްާއަދިާޤ ނޫނުތައްާރައްޔިތުންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭގޮތަށްާހ މަކަންބޮޑުާގޮތެއްގައިާމިކަންކުރެވޭާޤަ

ާރެކޯޑުތަކުންާ ާދުނިޔޭގެ ާއެއީ ާމަދުވުން ާކުށް ާޤައުމުތަކުގައި ާލިބިފައިވ  ާހޭލުންތެރިކަން އޭގެ

ާވ ހަކަާ ާކަންހިނގ ގޮތުގެ ާކުރީގައި ާވިސްނ ލ އިރު ާމ ޒީއަށް ާކަމެކޭ. ާފެންނަންއޮތް ނޑުމެންނަށް  345އަޅުގަ

ާޙަޤީ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާމިހުންނަނީ.އަޅުގަ ާނުދައްކަން ާރައީސް،ާާޤަތުގައިވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކައެއްާ ާއެފަދަ ާނުލިބި ާގުޅޭ ާމަޢުލޫމ ތަކ އި ާއެ ާނުވަތަ ާލިޔެފިނަމަ ާސިޓީއެއް ާހޯދަން މަޢުލޫމ ތެއް

ާމިާ ާމިއަދު ާއައިގޮތް ާކަންކުރަމުން ާދިޔަގޮތް ާކަންވަމުން ާދިޔަގޮތް ާކަންހިނގ  ާއޭރު ދައްކައިފިނަމަ

އްކުމުގެާމ ނައެއްާނެތް.ާއެއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާވ ހަކައެއް.ާވަރަށްާއަސަރުންާފުރިގެންވާ ތަޅުމުގައިާދެާ

ާބޮޑެތިާ ާނިކަމެތިވި ާފަރ ތްތައް ާއެފަދަ ާނިޔަނެތިވެ ާޢ އިލ ތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެފަދަ  350ވ ހަކައެއް.
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ާބޮާ ާޢ އިލ ތަކަށް ާއެ ާސީދ  ާގޮތުން ާނަފުސ ނީ ާގޮތުންނ އި ާޖިސްމ ނީ ާފަޤީރުގެ ޑެތިާމުއްސަނދިން

ާއެކިއެކިާ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާއެކިއެކި ާމިއަދު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮށްފައި. ާވަނީ ގެއްލުންތަކެއް

ާގެންދިޔަާ ާދައްކަވަމުން ާއެބޭފުޅުން ާހުށަހަޅަމުންދ އިރުގައި ާސަރުކ ރަށް ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތުތައް މުހިންމު

ގައިާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅ އިާދިމައެއްާނުވޭ.ާވ ހަކަފުޅ އިާމިއަދުާބަންޑ ރަާނައިބުާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުާ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާކޮބައި ާރަނގަޅުގޮތަކީ ާނޭނގެ ނޑަކަށް  355އަޅުގަ

ާތެރެއިންާ ނޑުގެ ާއޮނިގަ ާއެއޮންނަ ާފަރ ތްތަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާޕ ޓީތަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް މަޢުލޫމ ތުތައް

ާ ާމަޢުލޫމ ތުވެސް ާއ ދެ،ާލިބެމުންދ ކަމުގެ ާމިދަނީ. ާއަޑުއިވެމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީޑިއ އިން ނޫސް

ނޑުާމިދަންނަވ ލީާރައްޔިތުންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމ އިާމީޑިއަށްާ ޔައުމިއްޔ ތައްާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާތިއްބެވިާ ާކެބިނެޓުގައި ާއޭރުގައި ާކުރިން ާބަދަލުވުމުގެ ާސަރުކ ރު ާމި ާއޭރުގައި ާއެއީ ާދިނުން މަޢުލޫމ ތު

ާދައްކަވާ ބޭ ާއެވ ހަކަފުޅު ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާއެއީ ާވަކ ލ ތުކޮށް ާއެކަމަށް ާމިއަދު ާއަދި  360ފުޅުން

ބޭފުޅުންާއޭރުާއެކަންކުރަންާބޭނުންނުވ ކަމ އިާއެފަދަާމަޢުލޫމ ތެއްާދީފިނަމަާސަރުކ ރުާފުރޮޅިދ ނެކަމުގެާ

ާޔައުމި ާއެ ާދައްކ  ާމަޖިލީހުގައި ާވަޒީރުންގެ ާއޭރުގެ ާއޮތްކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެންާބިރު ާމިއަދު އްޔ ތައް

ބަލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފަދަާކުރުާވަގުތުކޮޅެއްގެާތެރޭގައިާމިކަމ އިގުޅޭާގޮތުންާ

ާނެތިންާދިގުކޮށްާ ނޑު ާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާދެއްކުމަކީ ާވ ހަކަތައް މުހިންމު

ާވަރަ ާމިބިލަކީ ާދައްކ ކަށް. ާމެންބަރުންގެާވ ހަކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރު ާކޮމިޓީގައި ާބިލެއް. ާފުރިހަމަ  365ށް

ާފ ސްކުރުމަކީާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިބިލު ާރަނގަޅުކޮށް ާއިތުރު ާއުނި ާހުރި ާއެކީގައި ޚިޔ ލުފުޅ އި

ާވ ހަކަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރ ތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަދަށް މިއަދުން

ާއަ ާބޭފުޅުންނަށްާނިންމ ލަމުން ާއެންމެހައި ާޝ މިލުވި ާމިކަމުގައި ާވަޒީރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނެއްކ ވެސް

ާނިންމ ލަންާ ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާއަޑިން ާއެންމެ ާހިތުގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

 370ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީ ާދެއްކެވިާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަފުޅު ާއެ ާދެންމެ ާބިލަކީ ާހުށަހެޅިފައިމިވ  ާމި  ާއަދު

ާސަރުކ ރުންާ މެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާމިއަދު ާފަށ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާނިމުނު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާހިން ވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހައްދަވ  ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާބިލަކީ ާމިވ  ާއަހަރެއްހާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި ާދޮޅު ާދ ތ  ގަވަމުން

%ާ ާގަވ އިދެއްގެ ާމަޢުލޫމ ތ51ާާުދުވަސްވެފައިވ  ާތ ރީޚަކީ ާމީގެ ާބިލެއް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާގޮތަށް  375ހިމެނޭ

ާ ާބިލެއް ާމިނިވަންކަމުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާމަޖިލީހަށ1002ާާްހޯދ  ާދަށުން ާއެޖެންޑ ގެ ާރިފޯމް ާއަހަރު ވަނަ

މެާމަތީާފެންވަރުތަކ އިާހަމަތައްާހިމެނޭާބިލަކަށްާނުވ ތީާއެއްާހުށަހެޅުނު.ާއޭރުާއެބިލަކީާދުނިޔޭގެާއެން
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ާސަރުކ ރުންާ ާއޭގެފަހުން ާހުއްޓ ލެއްވީ. ާނުގަނެ ާބަލައި ާއެބިލު ާމަޖިލީހުން ާމަދުވެގެން ވޯޓު

ާއަލުންާ ާއަލުން ާސަރުކ ރަށް ާބިލެއް ާހިމެނޭ ާހަމަތައް ާމަތީ ާއެންމެ ާދުނިޔޭގެ ާއޮތީ މަސައްކަތްކޮށްފައި

ާމަޖިލީ ާކުރަމުންދަނިކޮށްާއެކުލަވ ލައި ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާކުރުމަށް. ާމަސައްކަތް ާވެއްދުމަްށޓަކައި  380ހަށް

1003ާާ ާމެއި ާއަހަރުގެ ާދުވަހ އ3ާާިވަނަ ާމިނިވަންކަމުގެ ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާގުޅިގެން އައުމ އި

ާހިންގަންފެށިާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިންގަންފެށީ. ާގޮތުގައި ާގަވ އިދެއްގެ ާބިލު ާއެ ގުޅުވައިގެން

ކީާއޭރުާސަރުކ ގެާއެއްވެސްާމުއައްސަސ އަކ އިާވ ހަކަާނުދައްކ ާސީދ ާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހުންާގަވ އިދަާ

ާ ާވ ތި ާކަމަށް ާގަވ އިދެއް ާނެރުއްވި ާތެރޭގައި ާމުއްދަތެއްގެ ާކުރު ާވަރަށް މަްސ4ާާފ ސްކުރައްވައިގެން

ާހުށަހެާ ާމިއަދު ާތައްޔ ރުވުމަށް. ާއެއަށް ާދައުލަތް ާދިވެހި ާދިނީ ާފުރުޞަތެއް ާމިވާ ދުވަހުގެ  385ޅިފައި

%ާ ާލައިގެނ51ާާްމިބިލަކީ ާހިލަކަރުދ ސް ާކުޑަކޮށް ާއަޅ ލައި ާރޮންދ  ާކުޑަކޮށް ާމައްޗަށް ާގަވ އިދުގެ އެ

ާއުނިާ ާހުރި ާގަވ އިދުގައި ާބަދަލުކުރިއިރުގައި ާޤ ނޫނަކަށް ާގަވ އިދަކުން ާމިބިލު ާބިލެއް. ގެނެސްފައިވ 

ާއެބަހުާ ާވަދެފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިބިލުގެތެރެއަށް ާހަމައެކަނިާކަންތައްތައް ާމިބިލުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ރި.

ާ ާބޭނުންވޭ. ާހައިލައިޓްކޮށްލަން ާމިވ ހަކ1ާާައެކަންތައްތައް ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިގެން ާކަމަށް ާއޮތް މިނެޓް

ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެާ ާހޯދަންޖެހޭ ާއިދ ރ ތަކުން ާރަސްމީ ާހަމައެކަނި ާމިއޮތީ ާމިބިލު ާފުރަތަމަކަމަކީ  390ދައްކަނީ.

މ ތުާހޯދ ާލިބިގަތުމުގެާމިނިވަންކަމުގެާޙައްޤަކީާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެާޙައްޤުގެާމައްޗަށްާބިނ ވެފައި.ާމަޢުލޫ

ާލިބިގަތުމުގެާ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާދެމެހެއްޓޭނީ ާމިނިވަންކަން ާޙައްޤުގެ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާފަޅި. އަނެއް

ާމިޒަމ ނުގެާ ާދުނިޔޭގެ ާމައްޗަށް. ާނިސްބަތެއްގެ ާއޮތް ާއެކަށައަޅައިދެވިފައި މިނިވަންކަން

މޮކްރަސީތަކުގައިާއެންމެާމަތީާހަމަތައްާކަމަށްާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާލިބިގަތުމުގެާމިނިވަންކަމުގައިާބަލަނީާޑި

ާޚިދުމަތްތައްާ ާއ ންމު ާނޫން. ާމަޢުލޫމ ތެއް ާހުންނަ ާމުއައްސަސ އެއްގައި ާރަސްމީ ާދައުލަތުގެ  395ހަމައެކަނި

ާޢ ންމު ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުރެވޭ ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރީގެ ާކުރެވޭާދިނުމަށްޓަކައި ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ކޮށް

މަސައްކަތްތަކަށްވެސްާހިނގ .ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާއެއްޗަކީާޕަބްލިކްާބޮޑީޒެއްާނޫނޭާޕްރައިވެޓްާބޮޑީޒްގެާ

ާޙައްޤުާ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއިންފޮމޭޝަން. ާޓު ާރައިޓް ާލިބެންޖެހޭނޭ. މަޢުލޫމ ތުވެސް

ާއެއްފަދައި ާމުއައްސަސ އެކޭ ާމަސައްކަތްތަކ އިާދައުލަތުގެ ާއަމިއްލަ ާމުއައްސަސ ތަކަށްވެސް ާއަމިއްލަ ން

ާނެރޭާ ާސަރުކ ރުން ާއޮތީ ާނުލިޔެވި ާއެހެން ާގަވ އިދުގައި ާއޭރުގެ ާހިނގ ނެއޭ.  400ވިޔަފ ރިތަކަށްވެސް

ާއަމިއްލަާ ާކަމަށްވެފައި ާކަންތައް ާދ އިރ ގެ ާސަރުކ ރުގެ ާކުރެވޭނީ ާތަންފީޒު ާހަމައެކަނި ގަވ އިދަކުން

ާވިޔަފ ރީާ ާނޫނީާމީހެއްގެ ާޤ ނޫނަކުން ާނުވަދެވޭނެތީ ާގަވ އިދަކުން ާހަދ  ާސަރުކ ރުން ާތެރެއަކަށް ގެ

ނުވަދެވޭނެތީވެާއެވަގުތުާގަވ އިދުގައިާއެކަންާބ އްވ ފައިާއޮތީ.ާމިއަދުގެާމިާހުށަހެޅިފައިއޮތްާބިލުގެވެސްާ

ނގަމުންދަނީ.ާއެާއުނިކަންާއެގޮތަށްާއެބައޮތް.ާދެން،ާއަނެއްާކަމަކީާއޭރިހުރީާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދިގެންާހި
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 405އެހެންވީމ ،ާގަވ އިދަކުންނެއްާޤ ނޫތަކުގެާމައްޗަކަށްާބ ރެއްާނުފޯރުވޭނެ.ާގަވ އިދަކީާޤ ނޫނަށްވުރެާދަށުާ

ާ ާއެއްޗެއްކަމަށްވ ތީވެ، ާބުނެފައިާާދަށުގެދަރަޖައިގެ ާނެރުންއިރު ާގަވ އިދު ާއެއްޗަކަށްވ ތީވެ ދަރަޖައަކީ

ާމަ ާދިނުން ާމަޢުލޫމަތު ާހިނގ ނީ ާޤ ނޫނު ާމި ާކަމަށްވ ނަމަާއޮންނ ނެ ާއޮވެއްޖެ ާހަނިކުރ  ާނުވަތަ ނ ކުރ 

ާނުހިނގ ނެތީ.ާއެާ ާމައްޗަށް ާޤ ނޫނުގެ ާގަވ އިދެއް ާއެއީ ާވަކިންނޭ. ާގޮތަށް ާފުށުނ ރ  ާޤ ނޫނަކަށް އެއިން

ާމިއަދުާ ާއޮތްގޮތަށް. ާއެ ާމިންވަރަށް ާއެ ާހަމަ ާއެބައޮތް، ާވަދެފައި ާތެރެއަށް ާމިބިލުގެ އުނިކަންވެސް

ާފް ާމަޖިލީހުން ާނުވަތަާރައްޔިތުންގެ ާއިންފޮމޭޝަން ާޓު ާރައިޓް ާނުވަތަ ާއިންފޮމޭޝަން ާއޮފް  410ރީޑަމް

ާސްޓޭންޑްާ ާއޭގެޒ ތުގައި ާވ ންޖެހޭ ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނެރޭ ާޤ ި ނޫނެއް ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  މަޢުލޫމ ތު

އަލޯންާޤ ނޫނަކަށް.ާއެހެންާއެއްވެސްާޤ ނޫނަކުންާމިާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމުގެާޙައްޤުާހަނިކުރ ކަމަށްވ ނަމަާ

ާއެކަންވެސްާއެކަ ާވ ނަމަ ާމަނ ކުރ ކަމަށް ާދިނުން ާމަޢުލޫމ ތު ާޤ ނޫނަކުން ާއެހެން ާވ ންޖެހޭ. ާނަފީ މެއް

ާވ ނީާ ާޤ ނޫނަކަށް ނޑު ާމައިގަ ާއެކަށައަޅައިދޭ ާމިނިވަންކަން ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ނަފީވަންޖެހޭ.

ާތެާ ާތަރަހައިގެ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކިޔަންވ ނީ ާޤ ނޫނެއް ާހުރިހ  ާއެހެން ާޤ ނޫނު. ާއެހެންވީމ ،ާމި  415ރޭގައި.

ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޢައްޔަނ3ާާްއެމ އްދ  ާކޮމިޝަނަރެއް ާއިންފޮމޭޝަން ވަނަކަމަކީ

ާމީހާ  ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ާތަންފީޒު ާޙައްޤެއް ާއަސ ސީ ާއޮންނަގޮތަކީ ާރޭވިފައި ާނިޒ މު ާމި ކުރުން.ާމުޅި

ާ ާފޯމުތަކެއް ާކަމ ބެހޭ ާއުސޫލުތަކަށް ާބެހޭ ާކަމ އި ާސަރުކ ރަށް ާހޯދަނީ. ާމަޢުލޫމ ތެއް 13ާފުރައިގެން

ާ ާހުންަނ30ާާދުވަހުން ާބަހައްޓ ފައި ާސަރުކ ރުގައި ާލިބެނީ. ާތަފުސީލުތައް ާމަޢުލޫމ ތެއްގެ ާއެ ދުވަހުން

ާޤ ނޫނުގައިާ ާނުވަތަ ާޚިލ ފުވެއްޖެނަމަ ާގަވ އިދ އި ާދިނުމަށް ާރެކޯޑު ާއެ ާލިބެނީ.  420ރިޕޯޓްތައް

ާދިނުމަ ާރެކޯޑު ާއެ ާއުސޫލުތަކުން ނޑައެޅިފައިވ  ާމުސްތަޤިއްލުާކަ ާމިނިވަން ާއިކްކ ރުކޮށްފިނަމަ ށް

ކޮމިޝަނަރެއްާޢައްޔަންކޮށްާއެމައްސަލަާބަލައިާއެާޙައްޤުާތަންފީޒުާކުރެވޭާގޮތަށްާއޮންނަނީ.ާއޭރުގައިާ

ާގޮތަކުންނެއް.ާ ާއޮންނަ ާޤ ނޫނު ާސަރވިސް ާސިވިލް ާނޯވޭ. ާގެނެވޭކަށެއް ާކޮމިޝަނަރެއް އިންފޮމޭޝަން

ާތަންފީ ާގަވ އިދު ާއެ ާއެއީ ާޤ ނޫނުާއަދި ާސަރވިްސ ާސިވިލް ާއޮންނ ނީ ާފަށ ފައި ާކުރަން ޒު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާތެރޭގައި. ާމަސްތަކުގެ ާހިނގި ާދޭތެރޭގައި ާއައުމ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ   425ހިނގަންފެށުމ އި

ާއެކަށައެޅުމުގެާ ާކޮމިޝަނަރެއް ާއިންފޮމޭޝަން ާނޯންނ ނެ ާއޭރަކު ާއަކަށްވެސް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 

ާއި ާއޮންނ ނީ.ާމިއަދުާބ ރެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާހަނިކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާދައުރު ާކޮމިޝަނަރުގެ ންފޮމޭޝަން

ާކުރާ  ާޢައްޔަން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާހަމަ ާއަނެއްކ ވެސް ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުތައްާނުވަތަާޚިޔ ލުފ ޅުާ ކޮމިޝަނަރެއްާހުންނަާގޮތަށް.ާދުނިޔޭގެާއަސ ސީާއެންމެާރަނގަޅުާމިންގަ

ާއިންފޮމޭޝަންާކުރުމުގެ،ާމަޢުލޫ ާގޮތުން ާބުނ  ނޑުތައް ާމިންގަ ާއަސ ސީ ާއެންމެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ   430މ ތު

ާމުސްތަޤިއްލުާ ާވަކިކުރެވެންވ ނީވެސް ާކުރެވެންވ ނީވެސް ާޢައްޔަން ާމީހެއް. ާމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނަރަކީ
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ާ ާއ ޓިކަލް ާއޮވެގެން. ާދައުރެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާމަތިން ާދުނިޔޭގ25ާެހަމަތަކެއްގެ .

ާވަކ ލ ތުކުރާ ޚިާ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމިނިވަންކަމަށް ާކުރުމުގެ ާޚިޔ ލުފ ޅު ާމިނިވަންކަން، ޔ ލުފ ޅުކުރުމ އި

ާމޮޑެލްާ ާމިކަމ އިބެހޭ ާއަތުގައި ާއެމީހުންގެ ާގޮތުން. ާމިކަމ އިބެހޭ ާބުކެއް ާހޭންޑް ާމޮޑެލް ޖަމުޢިއްޔ ގެ

ާފެ ާސިފަތައް ާއުސޫލުތަކ އި ާމިދެންނެވި ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ާއޮންނ ނެ. ާހުންނ ނެ.ާޤ ނޫނެއް  435ންނަން

ނޑުާއުފ ކުރަންާއެާގަވ އިދުގެާތެރެއިންާލެވިފައިާއޮތްާއެއްާކަންތައްާމީގެތެރޭގައިާއޮތީމަ.ާއެއީާ އަޅުގަ

ާޤ ނޫނަކާ  ާއަމިއްލައަށް ާއެމީހަކު ާހިނގ ކަމަށްވ ނަމަ ާގޯހެއް ާކުރުން. ާޕްރޮޓެކްޓް ާބްލޯވަރސް ވިސްލް

ާއޭ ާއަމިއްލައަށް ާއެމީހ  ާއަދި ާވިޔަސް ާކަމަށް ާއެއްބަސްވުމ އިާޚިލ ފުވީ ާމަސައްކަތުގެ ާވަޒީފ ގެ ނަގެ

ާތަނެއްގައިާ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާއޭނަ ާމ ޙައުލެއްގައި ާމަސައްކަތްކުރ  ާއެ ާއޭނަ ާވިޔަސް ާކަމަށް ޚިލ ފުވި

ާފަޅ އަރުވ ލިޔޭާ ާއަރުވ ލުން،ާއެކަން ާފަޅ  ާއެކަން ާވަންޏ  ާކުރ ކަމަށް ާކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ އި  440މީހަކު

ާމައްޗަށް ާއޭނަގެ ާއެލިބިދޭާާކިޔ ފައި ާއޭނައަށް ާއެބުނ  ާގޮތަށް ާނުކުރެވޭނެ ާދަޢުވ އެއް އެއްވެސް

ާއުފ ކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމ އި ާއޮތީމ ، ާވަދެފައި ާތެރެއަށްވެސް ާޤ ނޫނުގެ ާމި ރައްކ ތެރިކަން

ާދެން،ާ ާއެބަޖެހޭ. ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާކުރަން ާވަރުގަދަ ާތަންކޮޅެއް ާރައްކ ތެރިކަން ާއެ އެހެންނަމަވެސް،

ާކަމަ ނޑުމެންާއަނެއް ާއަޅުގަ ާހ ލަތްތަކަކީވެސް ާއިސްތިސްނ  ާހ ލަތްތައް. ާއިސްތިސްނ  ކީ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާބަލަންމިޖެހެނީ ާއަބަދުވެސް ާނިމުނީތޯ، ާބަލަން. ާއަބަދުވެސް ާކަމެއް.  445ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާމަޢުލޫމ ތެއްާ ާހިފަހައްޓަންޖެހޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާނުވަތަ ާބޮޑުވ ނީ ާގެއްލުންތައް ާލިބޭ ހ މަކޮށްގެން

ާމަތީާދޫކޮށްލައިގެ ާއެއަށްވުރެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެއްލުމަށްވުރެ ާއެ ާނުވަތަ ާބޮޑުވ ނީ ާގެއްލުންތޯ ާލިބޭ ން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެއްޗެއް. ާބަލަންޖެހޭ ާއިންޓަރެސްޓަކީ ާޕަބްލިކް ާހިފަހައްޓަންޖެހޭތޯ. މަޞްލަޙަތެއް

ާޤ ނޫނުތަކަ ާއޮސްޓްރޭލިއ ގެ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއެމެރިކ ގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާބަލައިލިޔަސްާއިނގިރޭސިވިލ ތުގެ ށް

 450ފެންނ ނެ.ާމިއީާވަރަށްާހަނިކޮށްާވަރަށްާއިސްތިސްނ ާޙ ލަތްތައްާމ ނަކުރެވެނީ.ާއ ންމުާމަޞްލަޙަތ އިާ

ގުޅުންހުރިާޓެސްޓްތަކެއްގެާމައްޗަށް.ާއެހެންކަމަށްވ ތީވެާއެކަންާއިސްތިސްނ ާހ ލަތްތައްާކަމަށްާމީގައިާ

ނޑުމެ ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާލިޔެފައިވ ާގިނަާހ ލަތްތަކ އިާމެދުވެސްާއަޅުގަ ންާއެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ާއެއްޗެއްާ ާސިއްރުކިޔ  ާދައުލަތުގެ ާޑިމޮކްރަސީތަކުގައި ާބަހެއް.ާޒަމ ނީ ާލަދު ާމިހ ރު ާސިއްރަކީ ދައުލަތު

ާހިފެހެއްޓުމުގެާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާދައުލަތުގެ ާއިސްކަންދެނީ ާމައްޗަށް ާހ މަކުރުމުގެ ާމަޢުލޫމަތު ނުގެންގުޅޭ.

ާއިސްކަ ާމިާމައްޗަށް ާވ ހަކަ ާސިއްރުގެ ާދައުލަތުގެ ާމި ާއެހެންކަމަށްވ ތީވެ ާބޮޑަށް. ާދިނުމަށްވުރެ  455ން

ސިނކުޑިންާބޭރުކޮށްާމަޢުލޫމ ތުާހ މަކުރުމުގެާމައްޗަށްާފޯކަސްދެވޭާގޮތަށްާމިާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިބިލުާ

ާކަމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާސަރުކ ރުން ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ޓަކައިާބައްޓަން

ނޑުވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ ާއަޅުގަ
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ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާކުރީގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ތުވޝުކުރިއްޔ  އި ާފ  ާސަރުކ ރުނ30ާާްިި  460އަހަރުގެ

ާިްޔ ރުކޮށްާތައ

ާހޯދުމ ާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޢުލޫމ ތު ާހުށަހެޅި ާސަރުކ ރުން ާއަހަރުވީ ާއެއް ާބިލަށްާމި ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ އި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާއެއ އެއްކޮށް ާހަމަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑުވެސް ވަނ15ާާައަޅުގަ

ާދިނުމުގެާ ާމައުލޫމ ތު ާހޯދުމ ޢި ާމަޢުލޫމ ތު ާއުނގަންނައިދިނުމ އި ާއުނގެނުމ އި ާމިވ  މ އްދ ގައި

ާމިާ ާލިބިގެންވެއޭ. ާމީހަކަންމެ ާކޮންމެ ާހަރުދަނާ މިނިވަންކަން ާކުރުމުގައި ާތަންފީޒު ާބުނުން  465ބުނ 

ާގަބޫލުކުރަން.ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާކަމުގައި ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާއޮތުމަކީ ާބިލެއް ާމިފަދަ ކުރުމަށްޓަކައި

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެއ އިއެއްކޮށް

ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާފުރިހަމައަށްާާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާހަމަ ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާދެއްކެވި ނަޝީދު

ާމިބިލުާ ާމިބިލު، ާއެއީ ާޤ ނޫނުތަކުންާތ އީދުކުރަން. ާއެހެން ާމިނިވަންކަން ާމިދޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގައި

 470ހިފެހެއްޓޭާކަމަށްާވަންޏ މުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުާއެންމެާފުރިހަމަގޮތުގައިާދިވެހިާ

ާބޭނުންވޭާރައްޔިތު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރުން ާއޭގެ ާނުދ ނެ. ާލިބިގެނެއް ންނަކަށް

ާދ ންދޫާ ާވ ހަކަފުޅުތަކަށ އި، ާބައެއް ާދެއްކެވި ާމޫސ މަނިކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާވ ހަކަފުޅުތަާ ާބައެއް ާދެއްކެވި ާރިޔ ޟް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ކަށް.ާދ އިރ ގެ

ާލީޑަރުާ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލަމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޭނުންވޭ. ާއަލިއަޅުވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެވ ހަކަތަކަށްވެސް

ާހޯދަންާ ާމަޢުލޫމ ތު ާތިމަންނ މެންނަށް ާގޮތުން ާގުޅޭ ާބިދޭސީންނ އި ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވ ހަކަފުޅުގައި  475މިއަދު

ާސަރުކ ރ އި ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާހ ލު. ާއުޅެންޖެހޭ ާވަރުގަދަާާދިޔައިމ ، ާނުފޫޒުގަދަ ާގ ތް އެހ 

ާޤ ނޫނެއްާ ާހިތަށްއަރ ާމިފަދަ ނޑު ާދިމ ވީމ ،ާއަޅުގަ ާދަތިތަކެއް ާއެފަދަ ާހޯދުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ބޭފުޅަކަށް

ާނިސްބަތްވާ  ާސަރުކ ރަށް ާއެފަދަ ާއެއީ ާދެވޭނެބ އޭ. ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމިފަދަ ާމިސަރުކ ރަށް ހަދައިގެން

ާޕ ލިމެން ާއަދި ާމެންބަރެއް ާދެއްކެވީމ ،ާޕ ލިމަންޓް ާވ ހަކަފުޅެއް ާއެފަދަ ާލީޑަރެއް ާގްރޫޕްގެ ޓްރީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭގެއިތުރުން ާހައިރ ންވެފައި. ާމީނދީ ާހަމަ ނޑު  480އަޅުގަ

ާ ާއޮގަސްޓް ާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާދައްކަވައިފި 21ާމެންބަރު ާއަނިޔާ 23ާ، ާއިބްރ ހީމަށް ާޤ ސިމް ގައި

ާޔައުމިާ ާދެއްކެވި ާހަމައެއ އިއެއްކޮށްާކުރައްވަން ާއެބަލައިލަން. ާބޭނުންވޭ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާދޭން. އްޔ ތައް

ާ ާސަރުކ ރުން ާއިއްތިހ ދު ާބޭނުންވޭ ނޑު ާބޭރުކުރަނ12ާާްއަޅުގަ ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާތެރޭގައި ދުވަސް

ާމިހުރިާ ާއެހެންވީމ ، ާބަލައިލަން. ާޔައުމިއްޔ ތައްވެސް ާދެއްކެވި ާކެބިނެޓުގައި ާމަސައްކަތުގައި ކުރެއްވި

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާހަމަ ާއެނގެންޖެހޭ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި  485މަޢުލޫމ ތުތަކަކީ
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ނޑުާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާހަމަާހިތ މަކުރަންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާ ލިބިދޭންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާދެންާއަޅުގަ

ާސަޢީދު ާޑރ.ޙަސަން ާޕ ޓީ، ާޤައުމީ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޕ ޓީާާޢިއްޒަތްތެރި ާޤައުމީ ނިސްބަތްވ 

ާފޮނުއްވާ  ާޙައްޤުގައި ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާކުރުމަށްޓަކައި ާޒިންމ ދ ރު ާސަރުކ ރު މިއަދުގެ

ާމިއަދުގެާ ާމިއީ ާދެއްކީމަ. ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާޖެހުމުގެ ާހަޖޫ ާމަސައްކަތަށް ާއެކުރ  ާނުވަތަ ސިޓީތަކަށް

ާހަރުދަނ ވެ ާޕ ޓީތަކ އި،ާާސަރުކ ރުގެާމައްސަލައަކީ.ާޑިމޮކްރަސީ  490ދޮންވެާފައްކ ާކުރުމަށްޓަކައިާއިދިކޮޅު

ާއެކަންކަންާ ާހަޖޫޖަހ  ާމިމަޖިލީހުގައި ާމަސައްކަތްތަކަށް ާކުރައްވ  ާބޭފުޅުން ާފިކުރުގެ ާޚިޔ ލ އި އިދިކޮޅު

ނޑުާހަރުކަށިާޢިބ ރ ތުންާކުށްވެރިާކުރަން.ާއަދިާދިވެހިާޤައުމީާ ވިޔަނުދިނުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތްާއަޅުގަ

ާފަރ  ާފުރިހަމައަށްާޕ ޓީގެ ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ާއެކުރައްވ  ާލިބިގަތުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އި ތުންވެސް

ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަވެސް ާކުރ  ތަޢުރީފު

ާއަޅުގަނޑުމެާ ާހެދުމަކުން ާޤ ނޫނަކަށް ާނުވަތަ ާފ ސްކުރުމަކުން ާހަމައެކަނި ާއުޅޭާމިބިލު ާމިކުރަން  495ން

މަޤްޞަދެއްާހ ސިލެއްާނުވޭ.ާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާވ ހަކަާދައްކ އިރުާމަޢުލޫމ ތުާރައްކ ތެރިާ

ާސަރުކ ރުާ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާދައްކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަވެސް ކުރުމުގެ

ާކު ާއެކއެކި ާޕީރިއަޑުގައިވެސް ާޓްރ ންސިޝަން ާވަޢުދުތައްާބަދަލުވެގެން ާވެފައިވ  ންފުނިތަކަށްވެސް

ާއެދެންާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާނެތް. ާފުއްދ ފައެއް ާއައިއިރު ާއަހަރުވެގެން ާއެއް ާސަރުކ ރުން މިއަދުގެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާމިސ ލަކަށް، ާދެއްވަން. ާބައްލަވައި ާވ ހަކަތައް ާމިކަހަލަ ާޖެނެރަލްވެސް  500އެޓަރނީ

ާއިންޑަސްޓްރީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާދީާާތިންވަނައަށް ާބިމެއް ާ ާމ ލެއިން ާމަސީއަށް ާމަސީ. ކަމުގައިވ 

ާބިމެއްވެސްާ ާބުނެފައިވ  ާދޭން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާއެޅުމަށްޓަކައި ާއިންސްޓިޓިއުޝަނެއް މަސީގެ

ާޖެނުއަރީާ 4ާާއެބައޮތް.ާމިއަހަރުގެ ާބައްދަލުކޮށް ާމަސީއ އި ާވަނީ ާމިއަދުގެާސަރުކ ރުން ާދުވަހު 3ާވަނަ

ށްވެސްާވިދ ޅުވެފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދަކީާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާދުވަސްާތެރޭގައިާއެބިންާދޭނެކަމަ

 505ދުވަސްާއެއްއަހަރުާތެރޭގައިާނައިއްޔ ާއަޅުގަނޑ3ާާުޑިސެމްބަރުާމަހުގައިާކަންނޭނގެާމިއުޅެނީ.ާއެއީާ

ާވެފައިވާ  ާއަދި ާސަރުކ ރުންނ އި ާކުރީގެ ާމީގެއިތުރުންވެސް ާއަންނ ނީ. ާކިހިނެއްބ އޭ ހިތަށްއަރ 

ާތ ރީޚުާއެގްރީމަން ާމިތ ނގައި ާބޭނުމަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ާބަދަލުކޮށް ާރެކޯޑްސްތައް ާމިކަންކަމުގެ ޓްތަކ އި

ބަދަލުކޮށްގެންާލިޔުމަށްޓަކައިާއެތަކެއްާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ އިރުާއަޅުގަނޑުާހިތަށްއަރ ާމިފަދަާބިލެއްާ

ާޑިމޮކްރަސީާ ާދ ންވީ. ާރައްޔިތުން ާހޯދަންތޯއޭ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާކޮން ާމިސ ލަކީ،ާފ ސްކޮށްފައި ާރީތި ގެ

ާތަނެއްގައިވެސްާޚުދުމުޚުތ ރުާ ާތ ރީޚުާލިޔަންާފެށުމެއްާނޫން.ާދުނިޔޭގެާކޮންމެ  510އެމީހެއްގެާވެރިކަމަކުން

ވެރިންާތ ރީޚުާލިޔަންފަށަނީާއެމީހަކ އިާހިސ ބުން.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާމިދިޔައީާޑިމޮކްރަސީާ

ާބަދަލެ ާރ އްޖެއަށް ާދިޔަތަން ާބޭއްވިގެން ާފުރަތަމަާފެއ ރއެއް ާވެރިކަމުގެ ާމިއައި ާއައުމަށްފަހު އް
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ާމިއަހަރުތޯއޭ.ާ ާމިވީ ާއެއްއަހަރު ާޑިމޮކްރަސީއަށް ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، އަހަރުގައި.

ާކުރެއްވިާ ާއެމް.ޑީ.ޕީންވެސް ާހަމަ ާއަހަރު ާހަތަރުފަސް ާފ އިތުވީ ާއައުމަށްޓަކައި ާޑިމޮކްރަސީ ރ އްޖެއަށް

ާކު ާއަދި ާކުރީގެާމަސައްކަތްތަކެއް ާއަދި ާވަޒީރުންނ އި ާތިއްބެވި ާއިސްކޮށް ާސަރުކ ރުގައި  515ރީގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާބަދަލުކޮށްގެން ާތ ރީޚު ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާކުރެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާތ ރީޚުާ ާހިސ ބުން ާއޭނައ އި ާހައިސިއްޔަތުން ާވެރިއެއްގެ ާޚުދުމުޚުތ ރު ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު އަލްފ ޟިލް

ާކުރައްވަނީާލިޔަންފަށ އި ާޤަޞްދު ާތި ާދެއްވަން ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްތޯއޭ ާކޮން ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ރު

ާކޮންާ ާބޭނުންވަނީ ާއެދޭން ާބަންދުކޮށްގެން ާހަތަރުފަރ ތުން ާހިފެހެއްޓިފައިވ  ާބިލެއްގައި މިފަދަ

ާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގެއިތުރުން ާބޭނުންވޭ. ާސ ފުކޮށްލަން ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ  520އެދެންާމަޢުލޫމ ތެއްތޯ

ާމަޢުލޫމ ތުވެސްާ ާޚަރަދުތަކުގެ ާކުރެއްވި ާގެނައުމަށްޓަކައި ާރ އްޖެ ާނ ޞިރު ާއިބްރ ހީމް ާރައީސް ކުރީގެ

ާހުށަހެޅުނުއިރުާ ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާއަހަރަށް ާމިއަންނަ ާމިއަހަރުގެ ާމީގެއިތުރުން ާޢ ންމުކުރަން. ހަމަ

ާޚަރަދު ާކުރ  ާޤަޞްދު ާއެކުރަން ާފޮރުވ ފައިވ  ާޒަރީޢ އިން ާއެކުރާ ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާރަށްތަކަށް ާއެކިއެކި ތަކ އި

ާމިފަދަާ ާހ ލަތެއްގައި ާނުކުރ  ާޢ ންމު ާމަޢުލޫމ ތެއްވެސް ާމިފަދަ ާލިބެން. ާތަފްސީލުވެސް ޚަރަދުތަކުގެ

ނޑުމެންާފ ސްކުރުމުންާމީގެާޙަޤީޤީާބޭނުންާަރއްޔިތުންނަށްާލިބިގެންދޭތޯާސުވ ލުާކުރަންާ  525ބިލެއްާއަޅުގަ

ާބަހުސްގަ ާބަޖެޓު ާއިއްޔެގައި ާމެންބަރުާބޭނުންވޭ. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަ ާއެންމެފަހުން އި

މުޙަންމަދުާއަސްލަމްގެާވ ހަކަފުޅުގައިާވިދ ޅުވިާފުވައްމުލަކ އި،ާއައްޑޫގައިާމަގުތަކެއްާހަދ ާވ ހަކައެއް.ާ

ާއެހެންާ ާވަޑައިނުގަންނަވ  ާނިސްބަތްވެ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި އެހެންނަމަވެސް،

ށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންނަށްާނުވެސްާފެންނަންވެސްާނެތީާއެމަޢުލޫމ ތުތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއެދ އިރ ތަކަ

ާމިންވަރަކީ.ާ ާލިބެންހުރި ާމަޢުލޫމ ތު ާހުށަހެޅިގެންދ އިރު ާފ ސްކުރަން ާބަޖެޓެއްާމިތަނުން ާދައުލަތުގެ  530މިއީ

ާމަސައްކަ ާފ ސްކުރަން ާބަޖެޓެއް ާއަހަރަށް ާމިއަންނަ ާއިނގޭތޯއޭ ާއެބަ ާކުރަމުންދ އިރުާމިމަޖިލީހަށް ތް

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާމިނިސްޓްރީއަށް ާފިނޭންސް ާމުއައްސަސ ތަކުން ާމުއައްސަސ ތަކަށް،ާމިނިވަން މިނިވަން

ދެއްވ ފައިވ ާސީލިންގާތަކުގެާތެރެއިންާފޮނުވ ފައިވ ާބަޖެޓުންާއުނިކޮށްފައިވަނީާކިހ ވަރެއްކަންާބަޖެޓުާ

ާ ާމިލިޔަނުން. 20ާާއަިައއިރު. ާމިނިވަންާމިލިޔަނ10ާުމިލިޔަނުން، ާއުނިކޮށްފައި ާއެބަހުރި ން

ާސުވ ލަކީ،ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުގެ ާއިނގޭތޯއޭ. ާބަޖެޓުން.ާމިކަންތައް  535މުއައްސަސ ތަކުގެ

ހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުގެާބިލުާޑިމޮކްރަސީާދޮންވެާފައްކ ާކުރުމަށްޓަކައިާނަމެއްގައިާފ ސްކުރުންާ

ާމަ ާކަމެއްތޯއޭ. ާބޭނުންތެރި ާމަސައްކަތްާމިއީ ާސަރުކ ރުން ާއެހ މަކުރުމަށް ާކުރުމ އި ާރައްކ ތެރި ޢުލޫމ ތު

ާމިއަދުގެާ ާހަމަ ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ާމިކަމުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަނީނަމަ. ާކަމުގައި ނުކުރައްވ 

ާއެދެންާ ނޑުާހަމަ ާއަޅުގަ ާއެޅޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިސުވ ލުތަކަށް ާހަމަ ބަންޑ ރަާނައިބުގެާބޮލުގައިވެސް
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ާއޭގެއިތުރުންާމިބި ާއެދި. ާދެއްވުން ާއަލިއަޅުވައި ާހަމަ ާޖަވ ބުދ ރީވ އިރު ާނައިބު ާބަންޑ ރަ ާއިތުރަށް  540ލ އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބިލުތަކުގައި ާމިފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާމިހ ރު ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ހަމަ

ާޢ ންމުާ ާކުށްކުރުން ާއެއީ ާބޮޑުކުރަން. ާއަދަބު ާއެއޮންނަ ާކުށްވެރިވ އިރު ާގިނަވެފައިވާ އެދެން ވެ

ާއެާ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާނުވަތަ ާމަދުކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަންކަން މުޖުތަމަޢެއްގައި

ާ ާކަމަށްވަނީނަމަ ާއެހެންނޫން ާބޮޑުކުރަން. ާއަދަބު ާކަންކަންކަމުގައ1000ާާިދޭ ާޖޫރިމަނ ވ  ރުފިޔ އިން

ާނުވ ނެާ ާކަމަކަށް ާއެއްވެސް ާކުރުމަކީ ާމިކަން ާބޭފުޅުންާވަނީނަމަ ާދޮގުހައްދަވ  ާބޮޑެތި ާހައްދަވައިގެން .545 

ާ ާތިއްބަވ  ާއެބަ ާމަޤ މުތަކުގައިވެސް ާމަތީ 0000ާާސަރުކ ރުގެ ާޖުރިމަނ 0100ާާރުފިޔ އިން ރުފިޔ އިން

ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާހައްދަވ . ާއެބަ ާދޮގު ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާޑޮލަރެއ40ާާްވީމ ، މިލިޔަން

ާވ ހަާ ާދިޔަ ާނަގައިގެން ާސްޕެޝަލްާތ ކަށް ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާއެއީ ކަވެސް

އެންވޯއީާކަންނޭނގެާނުވަތަާއޭގެާހަމަާއެހެންާނަމެއްާކިޔ ފައިވެސްާހުންނ ނެާބޭފުޅެއް،ާޢަފީފް.ާއެއީާ

ާކަމަށްާ ާދޮގެއް ާއެއީ ާކޯޓަކުން ާވ ހަކަ. ާމިލިޔަނެއްގެ ާއަށްޑިހަ ާދެއްކެވި. ާއެޑްވައިޒަރ،  550ޕޮލިޓިކަލް

ާއެބޭފުޅ އަ ާނިންމ  ާކަމަށް ާދޮގެއް ާނުކުރެވުނީމ  ާސ ބިތު ާއޮއްވާ 0100ާށް ާޖުރިމަނ ކޮށްފައި ރުފިޔ އިން

ާމިހ ރުާ ާވ ހަކަ ާމިލިޔަނެއްގެ ާއަށްޑިހަ ާކޮންވެސް ާވ ހަކަ ާމިލިޔަންގެ ާއަށްޑިހަ ާއެއްކަލަ އަނެއްކ 

ާއެވ  ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާއެދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާދައްކަވ . ާއެބަ ފައިސ އެއްާާއެޑްވައިޒަރު

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހޯދައިދޭން. ާވީތަނެއް ާކުދިކުދ0100ާާިވެއްޖެއްޔ  ާމިފަދަ ާޖުރިމަނ ކޮށް ރުފިޔ އިން

ާމީހުންާ ާކުށްކުރ  ާއިތުރުވެގެންދަނީއޭ. ާދޮގުހެދުމުގައި ާމީހުން ާދޮގުހަދ  ާއޮތީމ ، ާޢަދަބުތައް  555ލުއިލުއި

ނޑުާހަމަާއެދެންާމަޢުލޫމ  ތުާހޯދ ާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުގެާބިލުގައިާމިާކުށްކުރަނީއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީާ ާކުރުމަށް ާބަދަލު ާމިކަން ާހަމަ ާބޮޑުކުރުމަށް ާއަދަބު ާބައިގައި ާމިއޮންނަ ކުށްވެރިވ ން

ާބޭނުންވޭާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭގެއިތުރުން ާހަމަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާއެދޭ މަރުޙަލ ގައިވެސް

ާކަންކަންާސިއްރުކޮށް ާހަމަ ާބޭނުންވޭ.ާޖ ރިޔ ގެާސަރުކ ރުން ާފ ޑުކިޔަން ާހަމަ ާއެކަންކަމަށް ާކުރ ތީ ގެން

ާމިހ ރުާ ާއޮތީ. ާނެތޭ.ާކޮންތ ކުހޭ ާޖ ރިޔ އެއް ާމިނިސްޓްރީން ާއިސްލ މިކް ާވީމ ،ާވިދ ޅުވި ާޢ ންމު  560ވ ހަކަ

ާ ާމިފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާޚަބަރުން ާއެހެންވީމ ،3ާާރޭގެ ނޑަށް. ާބަ ާޖ ރިޔ ގެ ާކަމަށް މަސްވެއްޖެ

ާއަޅު ާއިސްލ މިކްާކިހިނެއްތޯ ާކުރަމުންދ އިރު ާކަންތައްތައް ާމިސިއްރުކޮށްގެން ާއެނގެނީ ނޑުމެންނަށް ގަ

ާމިާ ާދީގެންއުޅޭކަން ާހުއްދަތަކެއް ާދީންތަކެއް ާއެހެން ާނުވަތަ ާފައްޅިއަޅައިގެން ާމިތ ނގައި މިނިސްޓްރީން

އަރ ނީ.3ާާ  މަސްވީމަތޯާފަޅާ 

ާ565 

ާރައީާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ މަކުރުމަކީވެސްާޝުކުރިއްޔ  ާނުބައިކޮށް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާޢ ންމުކޮށްފައިވ  ާސް.
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ާކަމެއް.ާާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަުޙމަދުާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބެހޭ ާހ މަކުރުމ އި ާމިމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންާހަމަގައިމުވެސްާރޭގެާޚަބަރުގައިާދެއްކިާވ ހަކައ އިާގުޅޭާގޮތަކުންނެއްާނޫންާ އެކަންކަންާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމ އި ާދަނީކީއެއް. ާދެކެވެމުން ާއެވ ހަކަ ާމިއަދު މަޖިލީހުގައި

ާ ާމިނިވަންކަނ15ާާްރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިނުމުގެ ާހޯދުމ އި،ާމަޢުލޫމ ތު ާމަޢުލޫމ ތު ާމ އްދ   570ވަނަ

ާއުނގަންނައިދިނުމ  ާއުނގެނުމ އި، ާދަށުން ާދިނުމުގެާމީގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި، ާމަޢުލޫމ ތު އި،

ާގަބޫލުކުރެވެނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ ނައިގައި ާމިބަހުގެ ާލިބިގެންވެއޭ، ާމީހަކަށް ާކޮންމެ މިނިވަންކަން

ާފ ހަގަކުރެވޭާ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާބިލުގައި ާއޮތް ާމިހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން މިބިލުގައި

ާދަންނަވ  ާހ މަކުރުމުގެާބިލުގައިާބައެއްާނުކުތ ތައް ާމިމަޢުލޫމ ތު ާހަމަމިއ އިއެކުގައި ލަންާބޭނުންވޭ.ާއަދި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުކުރެވޭ ާފ ހަގައެއް ނޑަކަށް ާއޮތ23ާާްއަޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައި ާމ އްދ އަށް  575ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެމީހަކ އ23ާާިކަމަކަށް. ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ރެވޭނެާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާވ ޖިބުތަކެއްާއިޖްތިމ ޢީާގޮތުންާޒިންމ ތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެކަންކަންާވަކިނުކު

ާކުރެވޭާ ާޢ ންމު ާނުވަތަ ާއެހ މަކުރެވޭ ާހަމަމިއ އިއެކުގައި ާއަށަގެންނެވެންވ ނެ. ާތެރޭގައި މިބިލުގެ

މިދެންނެވިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމަޢުލޫމ ތެއްާހޯދުމަށްފަހުގައިާއެއ އިމެދުގައިާޢަމަލުާކުރެވޭާއުސޫލަކީވެސްާ

ާމުޖުތަމަޢުގައ23ާާި ާއަމަންއަމ ންކަމ އި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމި ާގޮތަކުން ާއެއްވެސް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  580ވަނަ

ާވެގެންނުވ ނެ.ާ ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކަށް ާފެތުރޭ ާގޮތްގޮތަކަށް ާއަރައިރުންވ ފަދަ ާއަނެކަކަށް އެކަކު

ާޗެނަލްތަކުން ާޓީވީ ާބައެއް ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާވައްތަރުާއަޅުގަ ާތަފ ތު ާމީޑިޔ ތަކުން ާބައެއް ނ އި

ާޤައުމުގެާ ާޕްރޮގްރ މްތަކަކީ ާބައެއް ާކަނޑައެޅިގެން ާއެއީ ާތަން. ާފޮނުވަމުންދ  ާޕްރޮގްރ މްތައް ވައްތަރުގެ

ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް.ާ ާހިންގ  ާމަޤްޞަދުގައި ާގެއްލުވ ލުމުގެ ާއަމަންއަމ ންކަން ާޤައުމުގެ ހަމަނުޖެހުމ އި

ާމި ާޕްރޮގްރ މްތައް ާއެފަދަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތަށް ާއެމީހުންނ އ23ާާިދެންނެވި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  585ވަނަ

ާއެކަންާ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުގެ ާތެރެއިން ާމިބިލުގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއުސޫލެއް ާޢަމަލުކުރެވޭނެ މެދުގައި

ާލބިގަތުމުގެާ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި ާމިމަޢުލޫމ ތު ާހަމައެކަނި ާކަމަށްވ ނަމަ ާއެހެންނޫން ކުރެވިފައި.

އިންާއެމަޢުލޫމ ތުާލިބުމަށްފަހުގައިާއެމަޢުލޫމ ތުާބޭނުންކުރުމ އިާބެހޭާގޮތުންާއެއްވެސްާވ ހަކަތަކެއްާތެރެ

ާނުކުރެވޭ.ާ ާގަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއަންނ ނެ ާތެރެއަކުންނެއް ާމިޤ ނޫނުގެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމަ ާކުރ  ާހޯދުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިބިލުގެ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތެރޭގައިާއ ދެ،  590ސައްކަތްތަކުގެ

ނޑުާއުންމީދުާކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާ ތަންކޮޅެއްާއުނދަގޫާމަރުޙަލ ތަކެއްާހުރިކަމަށްާގަބޫލުކުރެވޭ.ާއަޅުގަ

ާތެރޭގައިާ ާމަސައްކަތްޕުޅެއްގެ ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން ާމިހ ރުވެސް ާޖެނެރަލް އެޓަރނީ

ާއެމް.ވީ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާގޮތުގައިާއަޅުގަ ާލޯގެ ާމޯލްޑިވްސް ާނަމުގައި .ލޯ.ކޮމް.އެމް.ވީގެ
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ާލިބޭނެާ ާއެއިން ާޤ ނޫނުތައް ާހުރިހ  ާއެދ އިރ ގެ ާމުޅި ާހައްދަވ  ާވެބްސައިޓެއް ާއެމަނިކުފ ނު މިހ ރުވެސް

ާމިތަންތަނުގެާ ާވުޒ ރ ތަކަކ އި ާހުރިހ  ާހިނގ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާހިނދު ާހަމަޖައްސަވ ފައިވ   595މަގު

ާޢ ންމު ާވެބްސައިޓުންާާމަޢުލޫމ ތުވެސް ާއެތަންތ ނގެ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާޚ އްޞަ ާއަދި މަޢުލޫމ ތ އި

ާހޯދުމަށްޓަކައިާ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާނުލިބޭ ާއޭގެން ާއެކުގައި ާއޮތުމ އި ާލިބޭނެާމަގުތަކެއް ފުރިހަމަކަމ އިއެކު

ާކޮ ާކަމަށްވ ނަމަ ާއެހެންނޫން ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާގޮތެއްވުމަކީ ާއެދޭނެ ާއެދުމަކީ ންމެާރައްޔިތުން

ާހޯދުމުގެާ ާމިމަޢުލޫމ ތު ާވަންޏ  ާކަމަށް ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާޕްރޮސެސްއެއް ާމިހުރިހ  ާހޯދުމަށް މަޢުލޫމ ތެއް

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބޮޑުވެގެންދ ނެ ާފުރުޞަތު ާނުލިބުމުގެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާތެރެއިން  600ޤ ނޫނުގެ

ާފ ހަގަކުރައްވ  ާމިބިލުގައި ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެން ާމ އްދ ތަކަށްާގަބޫލުކުރެވެނީ. ާބައެއް ފައިވ 

ާފަރ ތަކުން،ާއެއްާ ާކޮން ނޑައަޅ ނީ ާާކަ ާއެވުޒ ރ އެއް ާއެކުގައި ާބަދަލުވުމ އި ާދެވުޒ ރ އެއް ބަލައިލ އިރު

ވުޒ ރ އެއްާނުވަތަާދިއުމަށްފަހުގައިާއެއީާއެފަރ ތުގެާމަޢުލޫމ ތެއްާނޫނޭާއަނެއްާވުޒ ރ އަށްާދ ށޭާއެހެންާ

ާތަންކޮާ ާމިކަންތައްތައް ާބުނުމ އި ާހުރިކަމަށްާބުނ  ާއުނދަގޫތަކެއް ާކަމުގައި ާހިނގައިދ ނެ ާދުރަށް ޅެއް

ާމިވެނިާ ާދ ންޖެހެނީ ާހޯއްދަވަން ާމިމަޢުލޫމ ތުތައް ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް  605އަޅުގަ

ާމިސްރ ބްާ ާއެދ ންވ  ާސީދ  ާއެތަނުން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާފަރ ތަކަށް ާމިވެނި ާނުވަތަ ކޮމިޝަނަކަށް

މ ތުާހުންނ ނީާމިވެނިާތަނެއްގައޭ،ާއެތަނަށްާދިޔައިމަާމިމަޢުލޫމ ތުާލިބޭނެގޮތްާދައްކައިދޭންވ ނެާމިމަޢުލޫ

ާމަޢުލޫމ ތެއްާސަރުކ ރުގެާތެރޭގައިާ އޮންނ ނެއޭ.ާއަދިާޚ އްޞަާގޮތެއްގައިާސީދ ާއެމީހަކ އިާގުޅުންހުރި

ާކަާ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާސީދ  ާގުޅޭ ާއެމީހަކ އި ާނުވަތަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއޮތް ާވ ހަކަ ާކުރުމުގެ މަށްާރަނގަޅު

ާދެވެންވ ނެ.ާ ާހަމަޖައްސައި ާމަގުތަކެއް ާލިބޭނެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާނުލައި ާޝަރުތަކ އި ާއެއްވެސް  610ވަންޏ 

ާފުރިހަމަކޮށްާ ާއެއަށްވުރެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެނެސްފައި. ާއެވ ހަކަ ާއެބައޮތް މިބިލުގައި

ާޙައްޤު ާލިބުމުގެ ާއެމީހަކަށް ާނުލައި ާޝަރުތަކ އި ާއެއްވެސް ާތެރެއިންާާއެމަޢުލޫމ ތު ޤ ނޫނުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިމޭރުމުން ާހަމަ ާމިއ އިއެކުގައި ާގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ

ާމިފަދަާ ާފަރ ތްތަކަކުންވެސް ާއަމިއްލަ ާއިތުރަށް ާވުޒ ރ ތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާފަރ ތަކަ ާއެދޭ ާހޯދަން ާއެމަޢުލޫމ ތެއް ާނުވަތަ ާމަގުތަކެއްާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާދެވޭނެ ާއެމަޢުލޫމ ތެއް  615ށް

ާދ ދިފަހުންާ ާދަންނަވ ލަފ ނަން. ާމިސ ލެއް ާކުޑަކުޑަ ާމީގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާމުހިންމު އޮތުމަކީ

ާބޭނުމޭާ ާއަޅުގަނޑު ާއެދުނިން ާދިޓީވީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާޕްރޮގްރ މަކ އި ާފޮނުވި ދިޓީވީއިން

ާ ާޕްރޮގްރ މްގެ ާއެފޮނުވި ާގޮތުން ާއެގޮތަށްާމިކަމ އިގުޅޭ ާވިދ ޅުވީ ާއެހެންވީމ ،ާއެބޭފުޅުން ރެކޯޑިންގއެއް.

ާސީދ ާ ާގުޅުންހުރި ާމީހަކ އި ާވަކި ާއެމަޢުލޫމ ތަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޯވެއޭ. ާހަމަޖެހިފައެއް އެކަން

ާމިޤ ނޫނުންާ ާދިނުމަކީ ާއެމީހ އަކަށް ާއެމަޢުލޫމ ތު ާއެމީޑިޔ އަކުން ާކަމަށްވ ނަމަ ާފޮނުވައިފި  620މަޢުލޫމ ތެއް
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ާކުރ  ާދިފ ޢުކޮށްާާލ ޒިމު ާޙައްޤު ާއަމިއްލަ ާއޭނަގެ ާއޭނައަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާވ ންޖެހޭނެ. ކަމަކަށް

ާޒިންމ ދ ރުާ ާމީޑިޔ އެއްގައިވެސް ާސަބަބަކަށްވަނީ ާނުކުރެވޭނެ. ާމަސައްކަތެއް ދިނުމަށްޓަކައިވެސް

ކަމުގައިާާގޮތެއްގައިާހޯދ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާކޮންމެާފަރ ތަކުންާދިންކަމުގައިާވިޔަސްާވިޔަފ ރިާއުސޫލުން

ާނުވަތަާ ާޓީވީ ާއެ ާހަމައަށް ާސިޓިންގރޫމ އި ާއޮވެގެން. ާޒިންމ ތަކެއް ާއިޖްތިމ ޢީ ާފޮނުވެންވ ނީ ވިޔަސް

ާޙައްޤަށްވެސްާ ާމީހ ގެ ާއަނެއް ާޞައްޙަ ާވ ންޖެހޭނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެފޮނުވޭ ާއެހިސ ބުން  625ރޭޑިއޯއިން

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެހެންނޫން ާމަޢުލޫމ ތަކަށް. ާއެއްވެސްާއަރައިނުގަނެވޭ ާތެރޭގައި ންގެ

ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާ ާނޯންނ ނެ. ާޢިއްޒަތެއް ާއަބުރެއް ާއެއްވެސް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާކަމެއް އަމަންއަމ ން

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާނުވަތަ ާއެކުގައި ާމުއްސަނދިކަމ އި ާމިމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ އިރު ާމަތިން އެގޮތުގެ

ާމީހަކަށްވެ ާކޮންމެ ާލިބިގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާފަސޭހަކަމ އިއެކު ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ސް

ާމިނިވަންކަމުގެާ ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު ާމިނިވަންކަމުގެ ާލިބިދޭ ާއެޤ ނޫނުއަސ ސީއިން  630ލިބިގެންވ އިރު

ާއެޙައްޤުާ ާއޭނ އަށް ާގެއްލިގެންދ ކަމަށްވ ނަމަ ާޙައްޤު ާއަނެކ ގެ ާފ ޅުކުރުމުން ާއެޚިޔ ލެއް ތެރެއިން

ާޤ ނޫނުއަ ާލިބިދޭ.ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެބަ ާބ ރު ާދިފ ޢުކުރުމުގެ ާޙައްޤު ާއޭނަގެ ސ ސީން

ާކަމަކަށްާ ާކުރެވިގެންވ ނެ ާފަރ ތަކުން ާއެއްވެސް ާއެކަންކަން ާގޮތަކަށް ާގެއްލޭ ާއެކަން އެހެންވީމ ،

ާއޮތުމުންާ ާއެކަނި ާވ ހަކަ ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާހަމައެކަނި ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ނޑު ާނުދެކެން.ާއަޅުގަ ނޑު އަޅުގަ

 635ބިލުގައިާއަދިާނުފުދޭ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާވީޑިއޯއ އިާއޯޑިއޯގެާވ ހަކަވެސްާމީގެތެރެއަށްާމި

ާވީޑިއޯއަކީވެސްާ ާއޯޑިއޯއ އި ާހުރި ާރައްކ ކުރެވިފައި ާއެ ާތެރޭގައި. ާމިމަޢުލޫމ ތުގެ ާވަންނަންޖެހެއޭ އެބަ

ާހިާ ާނުވަތަ ާފަރ ތްތަކުން ާއަމިއްލަ ާއެގޮތުން ާއެއްޗެކޭ. ާޚިދުމަތްދޭާލިބިދޭންޖެހޭނެ ާބައެއް ންގ 

ފަރ ތްތަކުންނ އިާމިތަންތަނުންާޒިންމ ދ ރުާގޮތެއްގައިާއެކަންކަންާކުރެވޭނެާގޮތްތަކެއްާއޮތުމަކީާވަރަށްާ

ާފަރ ތަކަށްވެސްާ ާކޮންމެ ާރައްޔިތުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެފަދަ ާދެކެން ާއަޅުގަނޑު ާކަމުގައި ާކަމެއް މުހިންމު

 640ނުންާބަޔ ންކޮށްފައިވޭާއަގެއްާނަގައިގެންވެސްާއެކަންތައްތައްާބޭނުންވެއްޖެާކަމަށްވ ނަމަާއެލިބޭ،ާމިޤ ނޫ

ކޮށްދެވޭނެާއުސޫލެއްާއޮންނަންވ ނެާކަމަށް.ާއެއީކީާމައްސަލައެއްާނޫން.ާއެކަންާއެގޮތަށްާކޮށްގެންވެސްާ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާލިބެންޖެހޭނެ އެމަޢުލޫމ ތު

ާމި ާނުވަތަާާހަމަގައިމުވެސް ާހޯއްދެވުމަށްފަހުގައި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ، ާދެކެން ނޑު އަޅުގަ

ާފެންނ ނެާ ާގިނައިން ާވަރަށް ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާބަލ އިރު ާއުސޫލަށް ާކުރުމުގައި ާޢ ންމު މަޢުލޫމ ތު

ާނައިބ  ާބަންޑ ރަ ާދުވަހަކު ާމިވެނި ާގުޅިގެން ާމިވެނިކަމަކ އި ާއަޑުއިވޭނެ ާގިނައިން ާވަރަށް  645އިާނުވަތަ

ާއެމަޢުލޫމ ތުގައިާ ާނުވިއޭ. ާގުޅޭގޮތެއް ާއެބޭފުޅަކ އި ާއުޅެގެން ާގުޅަން ާބޭފުޅަކ އި ާމިވެނި ނުވަތަ

ާކޮޅުގައިާ ާއަންނަ ާދެވަނައަށް ާއޭގައި ާގެނެސްދީފައި ާކަމެއް ާހުރިހ  ާފުރިހަމައަށް އަނެއްކޮޅުގައި
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ތްތަކުގެާވ ހަކަާއޭނައަކ އިާމިބުނަންޖެހޭާދިފ ޢުގައިާނުވަތަާދައްކަންޖެހޭާވ ހަކަތަކުގައިާބުނަންޖެހޭާފަރ 

ާކަމެއްާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީވެސް ާނުވިއޭ. ާގުޅޭގޮތެއް ާއޭނައަކ އި ާނުވިއޭ ބައްދަލެއް

ާޢ ންމުާކުރުމުގައިވެސްާ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމަށްފަހުގައި ާއެއްފަރ ތުން  650ޒިންމ ދ ރުާގޮތެއްގައިާމަޢުލޫމ ތެއް

ާދެވަ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާމަޢުލޫމ ތުވެސްާއަޅުގަ ާފަރ ތެއްގެ ާއެރައްދުވ  ާފަރ ތުން ނަ

ާވ ނެކަމަކަށްާ ާދޫކޮށްލެވިގެންވެސް ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާގެނެސްދެވެންވ ނެކަން. ފުރިހަމައަށް

ާނުވަތަާ ާގޮތުގައި ާއ ކައިވްގެ ާދަޢުލަތުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެވޭ. ާގަބޫލެއް ނޑަށް އަޅުގަ

ާސިއްރެއްގެ ާކަމަށްާާސަރުކ ރުގެ ާއަމަންއަމ ން ާހުންނ ނީ ާގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތެއްގެ ާހުންނ ނެ ގޮތުގައި

ާދެކެނީ.ާ ާއަޅުގަނޑު ާމަޢުލޫމ ތުކަމަށް ާކަހަލަ ާބުރޫއަރ  ާއިސްތިޤްލ ލަށް ާކަހަލަ ާލިބިދ ނެ  655ގެއްލުން

ާދައުލަ ާއަދި ާޢަމަލުކުރުމުގައި ާދޭތެރޭގައި ާރައްޔިތުންނ އި ާހިންގުމުގައި ާސަރުކ ރެއް ތުގެާއޭގެބަދަލުގައި

ާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ ާހަމަ ާމިކަންކަމަކީ ާމަޢުލޫމ ތ އި ާފަރ ތްތަކުގެ ާހުރި ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައި ޚަޒ ނ އަށް

ާއެމަޢުލޫމ ތުާ ާއޮންނަންވ ނެ. ާމަގުތަކެއް ާލިބޭނެ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާހޯދަން އެމަޢުލޫމ ތުތަކެއް

ާބޭނުންކުރުމުާ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއޭގެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާއަންނަންވ ނެ.ާލިބިދިނުމުގައި ާވ ހަކަވެސް ގެ

ާއަރައިގަނެާ ާޙައްޤަކަށް ާމީހެއްގެ ާބޭނުންކޮށްގެން ާމިކަން ާގޮތެއްގައި ާނ ޖ އިޒު ާވަންޏ   660އެހެންނޫންކަމަށް

ާބޭނުންކުރިާ ާގޮތުގައި ާމުއްސަނދި ާއެންމެ ާލިބިގަތުމުގެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާދިއުމަކީ ކަންތައްތައް

ނޑުާދެކެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުރެއްވުމަކަށްާނުވ ނެކަމުގައިާއަޅުގަ ާ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންާމިވ ހަކަާދައްކަމުންގެންދ ާާންާހާ ފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަލް

ާއަޅުގަނޑުވެާާމީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ފަހު ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ އި ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާއެއްޗެއްާމަޢުލޫމ ތު ާދެތިން  665ސް

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ދަންނަވ ލ ނަން.

ާއެއީާ ާކުރުމަކީ ާތަންޒީމު ާތެރޭގައި ާތަރަހައިގެ ާޤ ނޫނެއްގެ ާޙައްޤު ާމިވ  ާލިބިދީފައި ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

އެޓަރނީާޖެނެރަލްާމިބިލުާމަޖިލީހަށްާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންޖެހިފައިވ ާކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާއެގޮތުންާ

ާއެއަށްފަހުާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެމަނިކުފ ނަށް ާކަމަށްޓަކައި ާދެއްވި ހުށަހަޅުއްވައި

ާއެހެންާ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާކުރިން ާއަޅުގަނޑުގެ ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު  670އަޅުގަ

ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކުވެސް ާޙައްޤުާާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯދުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާލިބިގަތުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާފަދައިން

ާވަރަށްާ ާދ އިރ  ާއެ ާލިބިގަންނަންާާާލިބިދޭއިރު ާހޯދ  ާމިމަޢުލޫމ ތުތައް ާހަމައެކަނި ާހަނިކުރެވި ބޮޑަށް

މިއޮންނަނީާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ ތަކުންާކަމަށްވުމަކީާމިއީާއަޅުގަނޑުާކަންބޮޑުވ ާކަމެއް.ާއެއީާމަޢުލޫމ ތުާ

ާބެހޭލިބެ ާކަންކަމަކ އި ާހުރިހ  ާއެބަޖެހޭ ާއެކިއެކިާގޮާން ާކުރެވިފައިވ  ާޤ އިމު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ތުންވެސް
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 675އޯތައްާއަދިާމިހ ރުާރ އްޖޭގައިާޕަބްލިކްާޕްރައިވެޓްާޕ ޓްނަރޝިޕްާމ ބޮޑަށްާ.ޖީާ.އްސ ސ ތައްާމިާއެންާމުއަ

ޢ ންމުާރައްޔިތުންނ އިާގުޅުންހުރިާ،ާތަޢ ރުފުާކުރެވިގެންދ އިރުާއެތަންތަނަކީވެސްާޢ ންމުާޚިދުމަތްތަކ އި

ާވީާކަމަށްާކަންތައްތަކެއް ާގުޅުންހުރި ާކަންކަމ އި ާފަރުދީ ާޢ ންމުާއިރު ާބޮޑަށް މިންވަރަށްވުރެ

ާމުއަ ާހުރިހ  ާގުޅުންހުރި ާއޮންނަާމަޞްލަޙަތ އި ާކަނޑައެޅިފައި ާއެ ާމަޢުލޫމ ތަކީވެސް އްސަސ ތަކެއްގެ

ާރައްޔިތުންާ ާއެދުމުން ާތެރެއިން ާއިމެއްގެ ާލިބެންޖެހޭޤ ނޫނީ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާާނަށް ާއޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް

ާފުޅ ކޮށްލަންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާތަރަހަ ާމިދެންނަވ  ާމިބިލުގެ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ  680ކަމަށް

ާފުރިހަމަާ ާއެންމެ ާޙައްޤު ާމިލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނޫނީ ާފުޅ ކޮށްގެން ާއިތުރަށް އެބަޖެހޭ.ާމިދ އިރ 

ާލިބިދެވޭނެމިޤ ނޫާއިސިފައިގަ ާތެރެއިން ާއަޅުގަނޑަާާނުގެ ާގަާކަމަކަށް ާދެންާާބޫލެއްކަށް ނުކުރެވޭ.

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއިދ ރ ތަކުން ާސަރުކ ރުގެ ާކަންތައްތަކ އި ާމިވ  ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިބިލުގައި ޢ ންމުގޮތެއްގައި

ނޑެއް.ާ ާއޮނިގަ ާބަލައިގަނެވޭނެ ާއޮނިގަނޑަކީ ާޤ ނޫނީ ާއޮތް ާކަނޑައެިެޅިފައި ާމި ހޯދުމަށް

ާހުރިހ އެހެންނަ ާމިދަންނަވ ހެން ާހަމަ ާތަނަކ އިާމަވެސް، ާހުރިހ  ާމަޢުލޫމ ތެއްވެސްާާކަމެއްވެސް  685ބެހޭ

ާއަންނަންޖެހޭާ ާކޮންމެހެން ާއަންނަންޖެހޭ ާމިޤ ނޫނަށް ާލިބެންޖެހޭނެ. ާހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

ގެާސިއްރުާބޫލުކުރަން.ާއެއީާދައުލަތުާގައިސްތިސްނ ާތަކެއްގެާއެާހުންނަންޖެހޭާކަމަށްވެސްާއަޅުގަނޑުާ

ާދެންއޮތީާ ާކަމެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާއެއްޗެއްތޯ ާކުރެވޭ ާތަރުޖަމ  ާކޮންގޮތަކަށް މިއީ

ބެހޭާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީާމިއީވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާާޤައުމީާސަލ މަތ އިާ

 690ކަމަށްޓަކައިާކޮންމެހެންާރައްކ ތެރިާާއްކ ތެރިއެމް.އެން.ޑީ.އެފްާގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤައުމީާސަލ މަތ އިާރަާ

ާމީހަކަށްާ ާކޮންމެ ާކޮންމެ ާތެރެއިން ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ކުރަންޖެހޭ

ާނުވަތަާ ާމަޢުލޫމ ތުާލިބިާނުދިނުން ާއެ ާލިބިގެންވ ނެާމަޢުލޫމ ތަކަށްާނުވ ތީ ާއެ ލިބިގެންވ ނެާޙައްޤަކަށް

މިއީާޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާހަނިކުރެވެންާޖެހޭނެ.ާދެންއޮތީާމިޤ ނޫނުގެާދަށުންާމިާާއެާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުން

ާޢައްޔަންކޮށްާާޢައްޔަން ާކޮމިޝަނަރަކު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލަ ާކޮމިޝަނަރުގެ ކުރެވޭ

ާމައްސަލައެއް ާއެއީ ާކަނޑައެޅުމަކީ ާމިޤ ނޫނުން ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ާކޮމިޝަނަރުގެ  695ނޫން.ާާއެ

ާސިފަތަކެއްާއެ ާމުސްތަޤިއްލު ާނުހިނގ  ާނުފޫޒުތަކެއް ާމިނިވަން ާކޮމިޝަނަރަކީ ާއެ ހެންނަމަވެސް،

ާއޮތް ާކުރެވިފައި ާޑްރ ފްޓް ާމިހ ރު ާމިޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމ ، ާވ ންޖެހޭނެ. ާކޮމިޝަނަރަކަށް ާލިބިގެންވ 

ާ ާޢައްޔަންގޮތުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބަޖެާހަމައެކަނި ާދައުލަތުގެ ާއަދި ޓުންާކުރައްވ 

ާވ ހަކަ ާމިނިސްޓްރީއ އި ާފިނޭންސް ާއަދި ާކޮމިޝަނަރ އި ާއެ ާދެވި ދައްކައިގެންާާމުސ ރަތަކެއްވެސް

ާމުވައްޒަފުންނަށްާ ާއެ ާޢައްޔަންކޮށް ާމުވައްޒަފުންތަކެއް ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާޒިންމ ތައް  700ކޮމިޝަނަރުގެ

ާއެހެންވީމ  ާލިބިދޭ. ާއެބަ ާބިލުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާބ ރުވެސް ާދިނުމުގެ ާޢިނ ޔަތް އެކަންތައްތައްާ،



 27 

ާއެހެނެއް ާއަޅުގަނޑުމެާާއޮންނަންވ ނީ ާގަނޫން. ާމުސްތަޤިއްލުާން ާމިނިވަން ބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާޢައްޔަން ާތެރެއިން ނޑުތަކެއްގެ ާވަޒީފ ާމިންގަ ާއޮފީހ އި ާކޮމިޝަނަރުގެ ާއެ ާކޮމިޝަނަރަކަށްވެ ާ،ކުރެވޭ

ާޢައްޔަން ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާމުވައްޒަފުންނަކީވެސްާާޒިންމ  ާދަށުންކުރެވޭ ާމިޤ ނޫނުގެ ކަނޑައެޅޭާާހަމަ

ނޑައެޅޭާމުސ ރަތަކަކީވެސްާވަކިާާންާޢައްޔަންއުސޫލެއްގެާމަތި  705ކުރެވޭާމުވައްޒަފުންނަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާކަ

ނޑެއްގެާތެރެއިންާކަނޑައެޅޭާމުސ ރަތަކަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާއެންމެާފަރުދެއްގެާއަމިއްލަާބޭނުންވ ާ ާމިންގަ

ާމުސ  ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ނޑައެޅޭގޮތަކަށް ާކަ ާކުރެވިފައިާާރަތަކެއް ާބައްޓަން ާމިޤ ނޫނު ގޮތަކަށްވެސް

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލ އިރު ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން ާއެނޫން ާނުވ ނެ. އޮވެގެން

ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއީ ާހޯދުމ އިާާމިޤ ނޫނަކީ މަޢުލޫމ ތު

ާ ާާޙައްޤުާލިބިގަތުމުގެ ާތަންޒީމު ާސަރުވަކިގޮތަކަށް ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ާއޮންނަން  710ކ ރުގެާކުރެވިފައި

ާތެރެއިންާމުއަ ާއުސޫލެއްގެ ާއޮންނަ ނޑައެިެޅިފައި ާކަ ާއެ ާއެދޭއިރު ާހޯދުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު އްސަސ ތަކަށް

ާކޮންމެވެސްާ ާދައުލަތައް ާދޭއިރު ާކަނޑައެޅިފައިވޭ.ާމަޢުލޫމ ތު ާމިޤ ނޫނުގައި ާފީއެއްާނަގ ގޮތަށް ާވަރެއްގެ

ާ ާފީ ާއެ ާމުއަާއަދި ާއެ ނޑައެޅުމަކީ ާބ ރެއްާކަ ާލިބިގެންވ  ާމިޤ ނޫނުގައިާާއްސަސ އަކަށް ކަމަށްވެސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ތީ ނޑައަޅ ފައި ާދޭާގަާާކަ ާރައްޔިތުންނަށް ާފީާއެއްާސަރުކ ރުން ބޫލުކުރަނީާމިފަދަާކޮންމެ

ާގުޅޭާ ާއިދ ރ އަާޚިދުމަތަކ އި ާއެ ާފީއަކީވެސް ާއެ ާއަނެއްކ  ާނަގ އިރު ާފީއެއް ނޑައަޅާ ގޮތުން ާކަ  715ކުން

ބޫލުކުރެވޭާތުމަކީާއެއީާއަޅުގަނޑަކަށްާއެހ ާގަާގޮތަށްާއޮާކުރ ާއެއްޗަކަށްވެާއެާއިދ ރ އަކުންާއެާކަލެކްޓް

ނޫން.ާމިސ ލަކަށްާމިޤ ނޫނުގެާދަށުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމަށްާއެދޭާފޯރމެއްާތައްޔ ރުކުރެވިާއެާާއުސޫލެއް

ާމިވެނި ާރެވެނިއު ާއެ ާދައުލަތުގެ ާހުށަހަޅ އިރު ާޖަހ ފައިާާފޯރމް ާފޯރމްގައި ާއެ ާސްޓޭމްޕެއް އަދަދެއްގެ

ާނަގަންޖެހޭާާއޮންނަ ާޚިދުމަތެއް ާއެދޭ ާސަރުކ ރުން ާދިއުމަކީ ާބައްޓަންވެގެން ާމިޤ ނޫނު ގޮތަށް

 720ރެވެނިއުއެއްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާނިޒ މެއްާހަމަޖެހިގެންާދ ނެގޮތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޒިންމ ތައްާ

ާވުޒ ރ އަ ާކޮންމެވެސް ާއިތުރުާއަނެއްކ  ާއޮފީހުން ާއެ ާބަދަލުވެ ާއޮފީހަކަށް ާކޮންމެ ާނުވަތަ ކަށް

ާސްޓޭމްޕެއްާ ާރެވެނިއު ާބަދަލުގައި ާދިއުމުގެ ާޚަރަދުތަކެއް ާއިތުރު ާހެދި ޑޮކިޔުމަންޓޭޝަންތަކެއް

މިާފީާނެގޭގޮތަށްާމިޤ ނޫނުާބައްޓަންވެގެންާާާދިއުމަކީވެސްާާއިފޯރމެއްގައިާޖެހިގެންާއަންނަާސިފައިގަ

ނޑުާދެކޭ މަޢުލޫމ ތުާހޯދަންާއެދޭާފަރ ތްތަކަށްވެސްާއަދިާސަރުކ ރުގެާާގޮތުގައިާރައްޔިތުންނަށްާމިއަޅުގަ

ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާކަލެކްޝަން ާދެކެން.ާާމި ާއަޅުގަނދު ާކަމެއްކަމަށް ާވެގެންދ ނެ ާފަސޭހަތަކެއް  725ތަކަށްވެސް

ނޑުމެން ގެާމިބިލުާފޮނުވ ާކުރުގޮތަކަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިދެންނެވިާބައެއްާކަންތައްތައްާއަޅުގަ

ާއިޞްލ ޙު ާދިއުމަކީާާކޮމިޓީއެއްގައި ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިބިލަށް ކުރެވިގެން

 އެއީާއަޅުގަނޑުމެންގެާއުންމީދެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

 730ާތުާހޯދުމ އިާއަދިާލިބިގަތުމުގެާބިލެއްާސަރުކ ރުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމަޢުލޫމ ާިމގިލިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާނމ 

ާމިހ ރުާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާ ާމިބިލަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއެކަމަށް ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅުއްވައި

ާމުޙަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާބިލަކީ ާނަޝީދުާމިހުށަހެޅިފައިވ  ންމަދު

ވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަޅުގަނޑުވެސްާއެާކެބިނެޓެއްގައިާހިމެނުނުާކެބިނަޓަކުންާޚ އްޞަކޮށްާގަވ އިދެއްގެާ

ާމިާކުރަމުންާމަސައްކަތްާއިސިފައިގަ ާއަދި ާވިދ ޅުވިާާދިޔަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅި މަޖިލީހުން

 735ކަމުގައިާދަންނަވަމުންާާބުރ ާގެންދެވިފައިވ ާބިލެއްކުރުމަށްޓަކައިާއަނާފަދައިންާބަލ ާއެވަގުތުާފުރިހަމަ

ނޑުމެންާހުރިހ ާ ކަމެއްގައިާމިާވަކިާާކުރިއަށްާގެންދ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުގަ

ާނުކުރ  ާއުފެދޭނެާކަންތައްތަކެއް ާފަޞ ދަ ާބުނެ ާވ ހަކަާާކަމަށް ާ ާބިނ ކުރުމަކީާާގޮތަށް ދެއްކުމަށް

ާއޭާރަނގަޅު ާނޫން. ާދެންާގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާނުދ ނޭ. ާކުރިއަކަށެއް ާކަންތައްތައް ރުން

ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ާނުވަތަ ާސިއްރ އި ާދައުލަތުގެ ާއޮތީ ާމިާާބަލައިލަން ާސިއްރު ާކަންކަމުގެ ބެހޭ

ާވިސްނުންތަކަކ އިާާބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ާއިތުރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ  740ގޮތަށް

ާވ ހަކަާާހަމައަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީއަކަށްގޮސް ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާދ ންޖެހޭ.

ާފިކުރުވެރިކަމ ާ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަންތައްތަކ އިމެދު ާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއިދެކެވިގެންދ އިރު އެކު

ާސިއް ާހަމަ ާނަމުގައި ާސިއްރުގެ ާދައުލަތުގެ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާކަމެއްގައިާއ ދެ، ރެއް

ާފ ޅުނުކުރަންާމަސައްކަތްކުރ ާތަން.ާ ާދައުލަތުގެާސިއްރެކޭާބުނެާކަންތައްތައް ާމިއީ ސުވ ލުކުރެވޭއިރަށް

 745ފަށައިގަތްާއުސޫލުކަމ އިާއ ދަކ ދަާކަމަށްވެދ ނެ.ާއެއްވެސްާމީހަކަށްާާގަނޑުމެންާޒަމ ނުއްސުރެއެއީާއަޅުާ

ާާފަސޭހައެއްާ ާކަންތައްތަކެއްގެ ާކުރ  ާއެމީހަކު ާދޭންވެއްޖެާމަޢުލޫމ ތުާނުވޭ ާފުރިހަމަ އްޔަކ .ާއަނެކަކަށް

ާކުރަމުންާ ާޖެހިގެން ާހަދަން ާމިޤައުމުތަކުގައި ާއުފަންވެ ާދުނިޔޭގައި ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ އެހެންވީމ ،

މިގެންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުގެާސަރުކ ރުާހިންގ ާފަރ ތްތަކަށްާއެާސަރުކ ރުންާހިންގ ާކަންތައްތައްާ

ާދަތިފުޅުބަލައިގަންނ ކަށްާނުވަ ާފުރިހަމަގޮތުގައިާދޭންާއުނދަގޫ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާވެދ ނެ.ާާތަ ކަމަކަށް

ާމިޖެހެނީ.ާ ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާމިބ ވަތުގެ ާއެހެންވީމ ، ާވެދ ނެ. ާސަރުކ ރަކަށްވެސް ާއޮންނަ ާމ ދަމ   750އަދި

ކުރީގައިާއިނގޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާމަޢުލޫމ ތަކުގެާއަލީގައިާާއ ދެ،ާމިކަންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބަ

ާހ މަކަމ އިާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްކެވި އެކީގައިާާވ ހަކަފުޅު

ާކުރެވޭނެާއުސޫލުތަކެއްާލިބިގަތުމަކީާކޮންމެހެންާބޭނުން ކަމެއް.ާޤައުމީާސަލ މަތ އިބެހޭާކޮމިޓީާާއެކަން

ާމިތ ާ ާކޮމިޓީއެއް ާބަޔ ންވެގެންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާރައްޔިތުންގެާއ ދެ، ާދައުލަތުގެ ާއޮވޭ ނގައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާއ ދެ، ާކޮމިޓީއެއް. ާއ ދެ،102ާާމަޖިލީހުގެ ާވަން. ާފޯ ާޓޫ ާމ އްދ   755ވަނަ
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ާ ާމިހ ރު ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ާއެންޑްާހަމިކޮމިޓީގައިވެސް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާހުންނެވި ވ ލުވެ

ާ ާސެކިޔުރީޓީއ އި ާމިނިހަނޭޝަނަލް ާހުންނެވި ާމަޢުލޫމ ތުވ ލުވެ ާއެ ާ ާވިދ ޅުވަނީ ތަކަކީާާސްޓަރު

ާތަކެއްާ ާމަޢުލޫމ ތު ާބިާނުދެވޭނެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެާކަމަށް. ާމިވަނީ ނ ކޮށްފައި

ާއެއްވެސްމުއަ ާހިންގުމުގައި ާދ އިރ ތައް ާބަލާ ާއްސަސ ތައްާސަލ މަތ އިބެހޭ ާހުރިތޯ ާމައްސަލައެއް ކަހަލަ

ާމަޢު ާއެ ާނުވަތަ ާބެލަންސް ާއެންޑް ާކޮމިޓީއަށްާޗެކް ާމިދެންނެވި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  760ލޫމ ތުތަކަކީ

ާތަކެއް ާމަޢުލޫމ ތު ާހަމަގަާދޭންޖެހޭނެ ާގަާކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތެއްާއިމުވެސް ާއެއްވެސް ބޫލުކުރަން

ާދޭންނުޖެހޭނެާ ާކޮމިޓީއަށް ާމިދެންނެވި ާމިމަޖިލީހުގައި ާނުވަތަ ާނުލިބޭނެ ާމިމަޖިލީހުގައި އެތ ނގައި

އިރަކު.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާނުކުރަންާއެއްވެސްާބޫލެއްޤައިމުވެސްާގަާކަމަކަށްާއަޅުގަނޑުާހަމަާއޮންނ ނެ

ާވ ހަކަާ ާކަންތައްތަކެއްގެ ާއޮތް ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެއީ ާއެހެން. ާހިނގ ދަނީ ާކަންތައް މިދެންނެވި

ާމިބ ވަތުާމިގޮތަށްާމިދަނީ. ނޑުމެންާމިދައްކަނީާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއޮއްވ ވެސް  765މިހިރަާކަހަލަާާއަޅުގަ

ާހަމަގައިމުވެސްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމެނުވީ ާބަދަލުކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފިކުރު ވިސްނުމ އި

ނޑުމެންާބޭނުންވ ާއަމ ޒަކަށްާދަތުރެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާ އަޅުގަ

ާހިފެހެއްޓިގެ ާސިއްރުތަކެއް ާހަމަ ާނަމުގައި ާސިއްރުގެ ނޑުމެންނަށްާދައުލަތުގެ ާއަޅުގަ ާދ ކަމަށްވ ނަމަ ން

ާދެންާ ާނޫނޭ. ާކުރ ކަށެއް ާކަންތައްތަކެއް ާ ާޓްރ ންސްޕޭރަންޓް ާއަދި ާފެންނަ ާފުށް ާދެ މިދެވެނީ

ާދިނުމުގައިާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާދޭންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކުން ާއަމިއްލަ ާމަޢުލޫމ ތު ާމީހުންގެ ާއަމިއްލަ  770މީގެތެރޭގައި

ާއަ ާޙައިސިއްޔަތ އި ާއަމިއްލަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއެމީހުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަންތައްތަކަށް ދި

ާކަމަށްާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއަމިއްލަ ާމީހުންގެ ާނެތް ާގުޅުމެއް ާސަރުކ ރ އި ާއެ ވަންޏާ ާއެކަންތައްތައް

ާކޮންމެވެސް ާމިދެންނެވިހެން ާމިންގަނޑުތަކެއް ާހިފެހެއްޓޭނެ ނޑުމެންާާއެކަންތައްތައް ާއަޅުގަ ވަރަކަށް

ާމިކޮމި ާއިޚްތިޔ ރުާބަލައިލަންޖެހޭނެ ާއެމީހަކަށް ާވ ހަކަތައް ާފަރުދުންގެ ާއަމިއްލަ ާއެއީ ާލެވަލްގައި. ާޓީ

ާޚިޔ ރު ާފަިައިސ އިންާާކުރެވޭ ާއެ ާހުންނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދައުލަތުގެ ާމިންވަރުތަކެއް  775ކުރެވޭ

ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކ އި ާއަމިއްލަ ާތަނަކ އި ާހިންގ  ާކޮށްގެން ާމިކަންތައްތައް ާއަދި ޔަޤީންާާޚަރަދުކޮށް

ާއެންމެާ ާކުންފުންޏެއް ާދައުލަތުގެ ާއޭގެތެރޭގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާތަފ ތުވުން އެ

ާހިއްސ  ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާނުވަތަ ާހިއްސ އެއްވެސް ާޕަސެންޓްާމެޖޯރިޓީ ާކުންފުނިތަކ އިާާމިތައް އޮންނަ

ސްާއަޅުގަނޑަށްާދެންނެވިދ ނެާއެއްާއޮތައެންމެާހިއްސ ާއަދިާއެނޫންވެސްާކުންފުނިތަކުގެާއުސޫލުތަކުގެ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާމަޢުލޫމ ތު ާހިންގ ގޮތުގެ ާކަންތައްތައް ާކުރ ގޮތ އި ާކަންތައްތައް ާކުންފުނިތަކުން  780އެ

ކަމެއް.ާއޭގެތެރޭގައިާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާމިގޮތަށްާވ ހަކަފުޅުާާލިބިދިނުމަކީާކޮންމެހެންވެސްާކުރަންޖެހޭނެާ

ާމެންބަރުންނަ ާޢިއްޒަތްިެތެރި ާތ އީދުދެއްކެވި ާނަގ އިރުާާށްވެސް ާފީއެއް ާދެން ާއ ދެ، ކުރަން.
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ނޑައެޅޭާފީއެއް.ާއެާސްޓޭމްޕެއްގެާސިފައިގަ ނޑުމެންާޖެހޭނީާމިޤ ނޫނުގައިާހިމަނަންާކަ ާނޫނީާާއިއަޅުގަ

ާއެހެ ާއަދި ާމުއަވިއްޔ  ާއެ ާއެއީ ާނަމަވެސް ާއެކަންާންގޮތަކަށް ާދޫކޮށްލައިފިއްޔ  ާއެކަން އްސަސ އަކަށް

ާ ާކަމަކަށް ާވަރަށްވެސްާކުރެވޭވަރުގެ ާފީ ނޑައެޅޭ ާކަ ާދޭއިރު ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންނުވ  ާދޭން  785ނުވ ނެ.

ނޑުމެންާކޮންމެހެންާމިމަޖިލީހުންާމިބ ވަތުގެާކަންތަކަށްާމަޢުލޫމ ތުާ ބޮޑުވެގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ގެންާގޮތަށްާކަންތައްތައްާރ ވ ފައިާދޫކޮށްލުމަކީާނުވަތަާއޮވެާދިނުންާލަސްކުރެވިާފަސްކުރެވިގެންާދ ނެ

ާއުނިކަމެއް ާކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާޤ ނޫނެއް ާއެހެންވީމ ،ާާދިއުމަކީ ާދެކެނީ. ކަމަށް

ާމިދެންނެވި ާއަޅުގަނޑުމެން ާހިމަނައިގެން ާއެބައި ާތެރޭގައި ާމިޤ ނޫނުާާއެޤ ނޫނުގެ ާނިންމ ލަން ގޮތަށް

ާހަދަންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނަކަށް ާގަާާމިބިލު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެކަމަށް ާބޫލުކުރަނީ. ާމިއ ާ،  790އެކީގައިާއިހަމަ

ާމިާ ާއ ދެ ާކުޑަކަމަށް ާމ  ާއަދަބުތައް ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާމިކަމަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާހުރަސް ާމިކަމަށް ާނުވަތަ ާއެކަށީގެންވާ ާނުދީފިނަމަ ާވަރަށް ާއަދަބުތައް ާހުރި ާމިކަމަށް އަޅައިފިނަމަ

ާވ ންޖެހޭނެ.ާއެިެހެންނު ާއަދަބަކަށް ާބޮޑެތި ާވެވަރަށްވުރެ ާމިމަޢުލޫމ ތެއްާއްޖެވ ކަމަށް ާދުވަހަކުވެސް އްޔ 

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާމަސްރަހުާބައްޓަންވަމުންާމިދަނީާނުވަތަާއަޅުގަނޑުމެންާ ނުލިބޭނެާއިނގޭތޯ.ާމިއަދު

ާއެބަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާމައްޗަށް ާގޮތްތަކެއްގެ ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާމިދަނީ ާބިނ ވެގެން  795ޤައުމު

ާއެ ާފެނޭ. ާހުޅުވ ލުމުގެާބަލައިލުމުން ާކަންތައްތަކެއްވެސް ާހުރި ާފެންނަން ާޙަޤީޤަތަށް ާމިދެންނެވީ ހެން

ާވަރަށް ާހުރި ާމިދެންިެނެވިގޮތަށް ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތުތަކ އި ާދެވޭ ާކަންތައްތަކެއްާގޮތުން ގިނަ

ާދިމ ވަމުންދ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާމިތ  ާދެންމެއަކު ާމީހެއްގެވެސްާތީއ އި ކޮންމެ

ޖެހޭނެ.ާކޮންމެާތަނަކުންާތަކެއްވެސްާއެމީހަކުާހުންނަންތުާޤުތަކެއްާނުވަތަާއެމީހެއްގެާމަސްޢޫލިއްޔައްާޙަ

ާ ާއެ ާދޭންޖެހުމަކީ ާހަދ ފައި ާރިކޯޑިންގއެއް ާއެއްޗެއް ާކޮންމެ ާނުކުރެވޭާމުއަކިޔ  ާއެކަން  800އްސަސ އަށް

އެކަމަކަށްާބޭނުންވ ާނުވަތަާ،ާމިންވަރަށްާއެކަންތައްތައްާދަށުާދަރަޖައަކަށްާގެންދިއުން.ާއެހެންނަމަވެސް

ާމިއަށް ާގެނެވިދ ނެ ާމީގެތެރެއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހަާއުސޫލުތަކެއް ާވަކިކަހަލަާާބެހޭާާއިކ ވަކި ގޮތުން

ާ ާކިޔައިފިވިއްޔ ، ާފަތުރައިފިއްޔ ، ާތަނަކުން ާމިދެންނެވިދައްކައިފީޚަބަރުތަކެއް ާއޭނައަށްާާވިއްޔ  ގޮތަށް

ާމިންވަރުތަކެއްހޯދައި ާވަކި ާކަންތައްތަކެއްާދޭންޖެހޭ ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާނުވަތަ ާހުރުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ގެ

ާގަާމީގަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ނޑައެޅުމަކީ ާކަ ާމީހަކަށްާއި ާކޮންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހަމައެއް.  805ބޫލުކުރ 

ާއެކުރެވޭ ާޚަރަދެއް ާބޮޑު ާއެތައް ާހަދ ފައި ާރިކޯޑިންގއެއް ާނުވަތަ ާހަދ ފައި ާދާ ާސީޑީއެއް ގޮތަށް

ާއޭގަ ާނެގެންޖެހޭނެކަމަށްވަންޏ  ާއަގެއްވެސް ާލިބެންޖެހޭނެާއި ާގަާކަމަށް ާއަޅުގަނޑު ބޫލުކުރަނީ.ާކަމަށް

ާސިފަާ ާމިޤ ނޫނެއްގެ ާކޮމިޓީއަކަށްގޮސް ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު ާއިޞްލ ޙު ާމި އެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިގޮތަށް
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ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއައުމަކީ ާއަާޖެހިގެން ާދަންނަވަމުން ޅުގަނޑުާކަމަށް

 810ާޢަލައިކުމް.ާާވައްސަލ މްާ.އިށީނދެލ ނަންާ

ާ

ާމިއޮތީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ދެވިފައި ާހިސ ބަށް ާބޭނުންކުރ  ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާފަށ ނީ ާމަސައްކަތް ާއަލުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތުގައި ާއެންމ22.00ާާެމިއަދުގެ ާފަށ އިރު ާގައި.

ާ ާމެންބަރު ާއިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާލަޠީފުރަތަމަ ފަށް،ާޙަސަން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާދ އިރ ެގާهللاާއެއަށްފަހު ާވިލުފުށީ ާއެއަށްފަހު  815މަޢުޞޫމް،

ތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަށްފަހުާބިލެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާއެއަ

ާމޫސ .ާ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއެއަށްފަހު ޙަމްޒ .

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާއެއަށްފަހު ާތިމަރަފުށީާهللا. އެއަށްފަހު

ާމުޞްޠަދ އި ާމުޙަންމަދު ާއިއްޒަތްތެރި ާއަދިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާާފ . ާދ އިރ ގެ ާމަޑުއްވަރީ އެއަށްފަހު

 820މެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާދެންާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިގެންނެވިާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްވެސްާ

ނޑުމެންާ ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާމިބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާމިދަންނަވ ލީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާމަސައްކަތ22.00ާް ާވަޑައިގެންާާގައި ާގަޑިއަށް ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ފަށ އިރު

ާ ާމިހިސ ބުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަރުވަމުން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާހުސްވަގުތުކޮޅެއ30ާާްދެއްވުމަށް މިނެޓްގެ

 ނަގ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ825 

ިށ77:75ާްނ77:92ާާްންޓަވަލްާއާާ

ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާ`.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާފަށައިގެން ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބަހުސްގެާ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިވަނީ ކުރިމަތީގައި

ާދެ ާހިތަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިދަންފަޅީގައި ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ ގެާމަރުޙަލ .  830ކުނު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާލިބިގަތުމުގެާهللاާ`.ާއައްސަލ މްާޢަލައިކުމް ާހޯދުމ އި ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާމަޢުލޫމ ތު

ާދެއްވ ފައިާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާފޮނުއްވައި ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާދެވޭާާޙައްޤުގެ ާކަމެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިކަމަކީ ވ ތީ

ާގިނަާ ާވަރަށް ާމިބިލުން ާއަދ ކުރަން.ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއްކޮށްާސަރުކ ރަށްާޝުކުރު ާވ ތީއ އި  835ކަމަކަށްވެސް
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ާމިހ ރުާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާބަލަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހ ސިލުކުރެވޭނެ މަޤްޞަދުތަކެއް

ާމަތި ާވިދ ޅުވ ގޮތުގެ ާކަންތައްތައްާސަރުކ ރުންވެސް ާގޮތަކަށް ާފެންނަ ާދެފުށް ާބޮޑުގޮތެއްގައި ާހ މަކަން ން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާލިބުން. ާހިޔ ވަހިކަން ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ގެންދަވ އިރު،

ާއެާ ާތެރޭގައި ނޑުގެ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާލިބެން. ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ އެސަބަބަށްޓަކައި

 840ދ ާއެާމަޢުލޫމ ތުާލިބިގަތުމުގެާކަންތައްތައްާފުރިހަމަާވެގެންދ ން.ާއެާއުސޫލަށްާބަލ އިރުާމަޢުލޫމ ތުާހޯ

ާގަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވިސްނަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި މިބިލ އި

ާއޭާ ާގަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާފުރިހަމަވ ންޖެހޭ ާކަންތައްތައް ާބައެއް ގެތެރޭގައިާމިބިލުގައިވެސް

ާއެއްތަނަކުންާ ާކަންތައްތައް ާކުރައްވ  ާދ އިރ ތަކުން ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާގަވ އިދު ާޤ ނޫނ އި މިސ ލަކަށް،

ާގޮތްތައްާ ާލިބިގަނެވޭނެ ާގޮތްތައް، ާލިބިދެވޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތެއްގައި ާލުއިފަސޭހަ ފަސޭހަކަމ އިއެކު

 845ކަށްވެސްާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާގަވ އިދެއްާހޯދަންާފަހިވެފައިާއޮންނަންޖެހޭާކަމަށްާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއެއްގޮތަ

ބޭނުންވިޔަސްާފަސޭހައެއްާނޫންާހޯދ ކަށެއްާރައްޔިތުންނަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްތައްާއެއްތަނަކުންާ

ާކުރެވޭާ ާދ އިރ ތަކުގައި ާއެކި ާނުވަތަ ާކުރެވޭ ާރ އްޖޭގައި ާކަންތައްތައް ާމުހިންމު ާލިބި ާމަޢުލޫމ ތުތައް އެ

ާމުއައް ާމަޢުލޫމ ތުާސަރުކ ރުގެ ާކަންތައްތަކުގެ ާކުރެވޭ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާކުރެވޭ ސަސ ތަކުގައި

ާސަރުކ ރުގެާ ާހަމައެއ އިއެކު ާދަންނަވަންޖެހެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހުންނަންޖެހޭ ާލިބެން އެއްތަނަކުން

 850މަށްާމުއައްސަސ ތަކުގައިާނުވަތަާރަސްމީާދ އިރ ތަކުގައިާއިންފޮމޭޝަންާއޮފްސަރެއްާހުންނަންޖެހޭނެާކަ

ާއެާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭ ާގޮތުގައި ާޒިންމ އެއްގެ ާއޮފިސަރުގެ ާއެ އޮންނައިރު،

މަޢުލޫމ ތުާފުޅ ާދ އިރ އެއްގައިާއެތަނަކ އިާބެހޭާގޮތުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާއެއްކުރައްވ ،ާފަސޭހަކަމ އިއެކުާ

ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެމަޢުލޫމ ތު ާގޮތެއްގައި ާކުރިއަށްާލުއިފަސޭހަ ާކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ

ާލުއިފަސޭހަާ ާއަދި ާކަމަށް ާކުރައްވަންޖެހޭނެ ާއަމ ނ ތްތެރިކަމ އިއެކު ާވަރަށް ާއެދައުރު ގެންދެވުން.

ާއޮތުން.ާ ާރޭވިފައި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާކުރައްވަންޖެހޭނެ  855ގޮތެއްގައި

ާ ާމަސައްކަތެއް ާއެއްވެސް ާއޮވެގެންާއެއިން ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާނުކުރެވޭ ާހަވ ލު ާމުވައްޒަފަކ އި އެ

ާއަދިާ ާލިބިގަތުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާއޮތުން. ާރޭވިފައި ާގޮތަކަށް ާއަދ ކުރެވޭ ާފުރިހަމައަށް އެވ ޖިބުތައް

ާއަޅުގަނޑުާ ާދ އިރު، ާވިސްނަމުން ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާމިހ  ާކަންތައްތައް ާދެއްވުމުގެ މަޢުލޫމ ތު

ާކަންތައްތަކެއްާާދަންނަވަންޖެހެނީ ާވިސްނަންޖެހޭ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެބަހުއްޓޭ މިހ ރުވެސް

ާކުންފުނިތައްާ ާޔުޓިލިޓީސް ާމިސ ލަކަށް، ާވެފައި. ާއެބަހުއްޓޭ ާކަންތައްތަކެއް ާބޮޑެތި  860ފ ހަގަކުރެވިފައި،

ާފުރިހަ ާރައްޔިތުންނަކަށް ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާއެކަމ އިބެހޭ ާއައިއިރު، ާއުފެދިގެން ާގޮތެއްގައިާރ އްޖޭގައި މަ

ނޭނގޭ.ާއަދިާކުންފުނިތަކެއްާއުފެދިާއެތަންތަނުންާބޮޑެތިާޚަރަދުތަކ އިާކަންތައްތައްާކުރެވެމުންދ އިރު،ާ
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ާނޭނގޭކަންާ ާމަޖިލީހަށް ާއެ ާނޭނގޭ. ާމަޖިލީހަކަށްވެސް ާރައްޔިތުންގެ ާކުޑަމިނުން އެންމެ

ނޑުމެންނަށްާއެންމެާފަހަށްާބަހުސްާކުރެވިގެންާދިޔަާ އަހަރުގެާބަޖެޓްާހުށަހެޅިގެންާވަނ1020ާާައަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއެކަންާފ ހަގަވެގެންާދިޔަ.ާއެާބަޖެޓްގައިވެސްާގިނަާކަންތައްިްތަކެއްާ  865ދިޔައިރުވެސްާއަޅުގަ

ނެތްކަން.ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާބައެއްާބަޖެޓްގައިާސަރުކ ރުންާކުރައްވަންާބޭނުންފުޅުވ ާކަންތައްތައްާހަމަާ

ާކުންފުނިތަ ާޔުޓިލިޓީސް ާހުޅުވ ލައިގެންާޔަޤީނުންވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާއަމިއްލަ ާބައެއް ާއެކަހަލަ ކުންނ އި

ާވަރަށްާ ާމަޢުލޫމ ތުތައްވެސް ާއެ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާދަނީ. ާއެކުރެވިގެން ާކަންތައްތަކުންވެސް ކުރައްވ 

ާއެކަހަލަާ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހުންނަންޖެހޭނެ ާގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ

ނޑިވަޅެއްގައި،ާާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާދަ ާގެންދަވ  ާހ މަކުރައްވަމުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއަދި  870ފޯރުކޮށްދެއްވ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާދޭންޖެހޭ ާމުހިންމުކަން މިއީވެސް

ާދެއްވު ާއުވ ލައްވ ާރަށުގެާކައުންސިލަރަށްާއެހީތެރިވެ މަށްޓަކައިާދަންނަވ ނީ،ާރަށްކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީތައް

ާވިދ ޅުވަމުންާ ާގޮތެއްގައި ާބޮޑު ާހ މަކަން ާސަރުކ ރުން ާވ ހަކަ ާހެއްދެވުމުގެ ާކޮމިޓީތައް އިތުރު

ާކޮމިޓީގެާ ާރަށްކުރިއަރުވ  ާބަލ އިރު ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާގަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުވެސް ގެންދަވ އިރު،

ާގަވ އިދުާ ާއެ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާމިހ ރު. ާނެތް ާޙިމ ޔަތެއް ާޤ ނޫނީ  875އުވ ލެއްވިދ ނެ.ާާގަވ އިދަށް

ާދަށުންާ ާގަވ އިދެއްގެ ާހައްދަވ  ާދެން ާއުވ ލައްވ ފައި ާއެގަވ އިދު ާކަމަކީ އެހެންނަމަވެސް،ާވިސްނަންޖެހޭ

ާޤ ނޫނީާ ާއެ ާކޮމިޓީއެއްތޯ. ާލިބިގެންވ  ާހައިސިއްޔަތެއް ާޤ ނޫނީ ާކޮން ާކޮމިޓީއަކީ ާކަނޑައަޅުއްވ  ނުވަތަ

ާއެކަިޮމިޓީއެ ާނޫނީ ާލިބުމަށްފަހުގައި ާމަރުޙަލ ގައިާހައިސިއްޔަތެއް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނެހެދޭނެ. އްވެސް

އެންމެާރައްކ ތެރިކަންާބޮޑީ،ާއެާގަވ އިދަށްާޤ ނޫނީާޙިމ ޔަތްާލިބޭނެާގޮތަކަށްާސަރުކ ރުންވެސްާޢަމަލުާ

ނޑުމެންާގަބޫލުާކުރަންޖެހޭނެާޙަޤީޤަތެއް.ާމިހ ރުާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުގެާބިލުާ  880ކުރެއްވުންކަންާއެއީާއަޅުގަ

ާމުސް ާކައިރި ާމަޖިލީހުންާވަރަށް ާގަބޫލުކުރ ހިތްވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ތަޤުބަލެއްގައި

ާކޮމިޓީތަކުގެާމަސައްކަތްާ ާއެ ާކުރެވެންދެންވެސް ާއެާމަސައްކަތް ާކަމަށް.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ނިމިގެންދ ނެ

ާތަންތަނ  ާތަކެއްޗ އި، ާފައިސ އ އި، ާރައްޔިތުންގެ ާޙައްޤުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާކުރެވި އި،ާރަނގަޅަށް

ާތަކެތި.ާ ާއަގުހުރި ާހޯދ ފައިވ  ާރައްޔިތުން ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާވަރަށް ާތަކެއްޗަކީ ާމިހުރިހ  މުދަލ އި

ާނުކުރެވޭނެ.ާ ާކެތެއް ާބަލ ކަށް ާއަންނަތަން ާއުނިކަމެއް ާކަމަކަށް ާއެއްވެސް ާއެއިން  885އެމީހުންނަށް

ާކަ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާސަޤ ފަތެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއެމީހުންނަކީ ންކޮޅުތަކުގައިާއެހެންނަމަވެސް،

ާއެއީާ ާއެކަން ާބަލަންޖެހޭނީ ާވިޔަސް، ާތިއްބެވިކަމުގައި ާހިމޭންކަމ އިއެކު ާވ ތީ ާބަޔަކަށް އ ދަވެފައިވ 

ާރައްޔިތުންގެާ ާކުރައްވ އިރު ާކަންތައްތައް ާސަރުކ ރަކުން ާދެން ާކަމަށް. ާނޫން ާގޮތެއް ރަނގަިަޅު

ާމުޢ މަ ާރަނގަޅަށް ާއެފަރ ތްތަކަށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތައްާކަންތައްތައް ާކުރުމުގެ ލ ތް
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ާގަބޫލެއްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާދަންނަވަންޖެހެނީ. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް  890ގެންދަވަންޖެހޭނެ

ާޢަމަލުކުރުމުގެާ ާތަކެއްޗަށް ާފައިސ އ އި ާރައްޔިތުންގެ ާކޮމިޓީއަކުން ާއުފައްދަވ  ާސަރުކ ރުން ނުކުރަން

ާކުރީ ާގަވ އިދުގައި ާއެ ާކަމަށް. ާދެވޭނެ ާއޮންނަނީ،ާހުއްދައެއް ާގަވ އިދުގައި ާއޮތް ާހެދިފައި ގައި

ާނިންމާ  ާކޮމިޓީން ާކުރެވޭނީ ާކަމެއް ާމުދަލަކަށް ާތަކެއްޗަކަށް ާނުވަތަ ާފައިސ އެއް ާކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ

ާކަމަށް.ާ ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާނިންމެވުމެއްގެ ާއެނިންމ  ާސޮއިކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ އެ

ާއޮފީސްތަކު ާރަށު ާތަކެތިާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާފައިސ އ އި ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާބޭފުޅުންނަކަށް ާތިއްބަވ   895ގައި

ބެލެހެއްޓެވިާކަމުގައިާވިޔަސްާއެބޭފުޅަކަށްާއެފަރ ތަކަށްާއެާއޮފީހަކަށްާއެއިންާޚަރަދުކޮށްާކަންތައްތައްާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއޮތްއިރު، ާއެހެން ާއެކަންތައްތައް ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާބ ރެއް ާއެއްވެސް ނިންމުމުގެ

ާމައްސަލަާގަބޫލުކު ާދިމ ވެފައިވ  ާމި ާތެރޭގައި ާފުރުޞަތެއްގެ ާއަވަސް ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ރަނީ

ާސަރުކ ރަށްާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް. ާއަޅުއްވ ނެ ާފިޔަވަޅުތަކެއް ާއަވަސް ާދެއްވުމަށްޓަކައި ޙައްލުކޮށް

ާރައްޔިތު ާދެއްވ  ާއަޅުއްވައި ާފިޔަވަޅެއް ާއަވަސް ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ އި ާކުރަން  900ންނަށްާއިލްތިމ ސް

ާކަމަށް.ާ ާދެއްވ ނެ ާހޯއްދަވައި ާހައްލެއް ާނުޖެހުމަށް ާހިތްހަމަ ާއުފެދިފައިވ  ާނުޖެހުން ާހިތްހަމަ މިކަމުގެ

ާވަރަށްާ ާމިވެސް ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާމިފަދަ ާއެދެނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުާސަމ ލުކަމަށްާގެންނ ނީއޭ.ާއެހެ ނޑުާމިވ ހަކަާމުހިންމުކަމެކޭ.ާމިވ ހަކަވެސްާއަޅުގަ ންވެގެންާއަޅުގަ

ާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުގަނޑަށްާލިބުނުާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ905 

ާޑިމޮކްރަސީއަށްާާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާރައްޔިތުންނަކީ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާތަމުސީލުކުރާ ާެދއްެކވުން:މްާވ ހަކަމަޢުޞޫ ާއެދ އިރ  ާވ ތީ، ާދ އިރ އަކަށް ާއުޅޭ ާރައްޔިތަކު ާތ އީދުކުރ  ާޑިމޮކްރަސީއަށް ލޯބިކުރ 

ާހުރިހާ  ާކުރައްވ  ާނަމުގައި ާޑިމޮކްރަސީގެ ާސަރުކ ރުން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާހައިސިއްޔަތުން މެންބަރުގެ

ާމަޤްޞަދު ާއަސްލު ާއޭގައި ާކުރ ނަން ާތ އީދު ާފުރިހަމައަށް ާކަމަށްާާކަމަކަށްވެސް ހިމެނިގެންވ 

ާނަމުގައިާ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާމިފެންނަނީ ާ ާއައިސް ާމިފަހަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު،  910ވަނީވިއްޔ .

ނޑުމެންާބަލައިލ އިރުވެސްާ ޑިމޮކްރަސީއ އިާއިދިކޮޅުާކަންތައްތައްާކުރަމުންާގެންދ ތަން.ާމިބިލަށްާއަޅުގަ

ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާނަމުގައި ާޑިމޮކްރަސީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންާާނަމުގައި ާޤ ނޫނަކުން ާއެއީ ާމިއީ. ބިލެއް

ާހަނިކޮށްދެނީ.ާ ާމަގުތަކެއް ާއެހެންނޫނީ ާފުޅ ކޮށްދެނީ ާދޮރުތަކެއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ކޮށްދޭކަމަކީ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާޙައްޤެއް ާލިބިދީފައިވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން މިޤ ނޫނުން

ާއޮތްކަމަށްާ ާބިލެއްާާހަނިކުރައްވ ފައި ާކޮންމެ ާދެން ާއ ދެ، ާމިބިލުން. ާފެނޭ  915އަޅުގަނޑަށް

ާއެާ ާއޮތިއްޔ  ާކަމެއްކޮށްފައި ާސަރުކ ރުގައި ާކުރީގެ ާމިފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ހުށަހަޅުއްވ އިރުވެސް
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ާމިސަރުކ ރުންާ ާބަލައިގެން ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާގޯސްކަމެއް ާއޮތް ސަރުކ ރުގައި

ާ ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި ާތަން.ާއަޅުގަ ާކުރައްވ  ާމަސައްކަތް ާފަރިތަކުރައްވަން ާއެކަންތައް ގެނެސް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއުވ ލައްވ ފައި. ާއެކަންތައް ާއޮވެއްޖެއްޔ  ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާކިރިޔ ވެސް ސަރުކ ރުން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާވަގުތެއްގައި ާކުރަމުންދ  ާދަތުރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދިމ ލަިަށް  920ޑިމޮކްރަސީއ އި

ާއަޅުގަނޑުމެންާާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާބަލައިލ އިރު ާތަޢ ރަފަށް ާމ އްދ  ާއެއްވަނަ ާމިބިލުގެ ާއ ދެ، ކަމެއް.

ާއިތުރަށްާ ާސަރުކ ރުގެ ާމިބިލުވެސް ާގޮތަށް ާފ ހަގަކުރެިެއްވި ާެމންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ކުރިން

ާއަދި ާހަމަ ާދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާދަތުރުކުރަންޖެހޭނެ ާދިމ ލަށް ާމުއައްސަސ ތަކ އި ާއެހެން

ާއިތުރަށްާ ާބިލެއްގެ ާމަގުފަހިކޮށްދޭ ާހޯދުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާފަރުދުންނަށް ާވަކިވަކި ާމިއީ އެއ އިއެއްކޮށް

ާބިލެއްގެާ ާމަގުފަހިކޮށްދޭ ާތަންތަނަށްވެސް ާއެހެނިހެން ާޖަމ ޢަތްތަކަށ އި ާޖަމުޢިއްޔ  ާޕ ޓީތަކަށ އި  925ސިޔ ސީ

ާއުންމީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދ ނެ ާއިޞްލ ޙުވެގެން ާމިބިލު ނޑުާާގޮތުގައި ާއަޅުގަ ާމިބިލުގައި ކުރަން.

ާ ާމިބިލުގެ ާއ ދެ، ާހުށަހެޅުން. ާއެދި ާމަޢުލޫމ ތަށް ާއެއްކަމަކީ ާކަންބޮޑުވ  ާމ އްދ ގައ2ާާިއެންމެ ވަނަ

ާއެބަޖެހޭާ ާހުށަހަޅ އިރު ާހުށަހަޅަން. ާއެދި ާމަޢުލޫމ ތަށް ާމިޖެހެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މިއޮތްގޮތުން

ާ ާމ އްދ ގ2ާާެމަޢުލޫމ ތުގައިާޚ އްޞަކޮށް ާއެދޭާސަބަބުާމަޢުލޫމ ތުާގ3ާަވަނަ އިާމިއޮންނަނީ،ާރެކޯޑަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމ އްދ އަކަށް ާނުރައްކ  ާމ އްދ  ާމި ާކުރަންޖެހޭ. ާބަޔ ން ާއެބަ ާސަބަބު ާއެދޭ  930ހޯދަން

ާ ާމިވަނީ. ާމ އްދ އަކަށް ާހިތްހަމ4ާާަހިތްހަމަނުޖެހޭ ާސަބަބުތަކ އިމެދު ާއެދޭ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމަޢުލޫ ާއެ ާފޮނުވާ ނުޖެހިއްޖެއްޔ  ާތަންތަނަށް ާއެބަހުއްޓޭ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާނުދެވޭނެއޭ. މ ތެއް

ާއެއީާ ާޖެހިއްޖެއްޔ  ާއިބްރ ހީމް ާތަނެއްގައި ާއިންނަ ާޢަލީ ާނަން ާމީހ ގެ ާކުރ އިރު ާއެޑްރެސް ސިޓީގައި

ާފޮނުއްވ ލައްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައިާކުދިކުދިާކަންތައްތަާ އްާކަމުނުދ ާސިޓީއަކަށްާހަދ ފައިާއަނބުރ 

ާމިާ ާއެއިންނަާކުޑަކުޑަާކުށަކުން ާކުރ ާސިޓީއެއްގައި ާއެޑްރެސް ާތަނެއްގައިާއޮފީހަކަށްާތަނަކަށް  935ހުންނަ

ާމަގުހަނިކޮށްދޭާ ާލިބުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނަށް ާފޮނުވ ލ  ާކިޔ ފައި ާނުވެއޭ ާފުރިހަމައެއް މަޢުލޫމ ތު

ާ ާމިބިލުގެ ާދެން ާއ ދެ، ާއަޅުގ5ާާަކަމަކަށްވ ނެ. ާމިއީ ާމ އްދ  ާވަރަށްާވަނަ ާއަނެއްކ  ނޑުމެން

ާވިޔަސްވެސްާ ާފުރިހަމަ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑ5ާާުކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާމ އްދ އެއް.ާއެއީ ާމިއީ ާމ އްދ  ވަނަ

ާތިާ ާނޫނޭ ާއޮފީހަކުން ާމި ާހުށަހަޅ އިރު ާއޮފީހަށް ާއެއް ާމ އްދ އެކޭ. ާރަމަންރަމަންފޯލި ދަންނަވ ނީ

ާމ އްދ  ާއޮންނަ ާއޮފީހުންނޭ ާއަނެއް ާލިބޭނީ ާއެބަހުއްޓޭާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރުވެސް .940 

ާސ ފުނުވެ.ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާގޮސްގެން ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމީހުން ާތަންތަނަށް އިނގޭތޯ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާމިބިލުގައިާބަޔ ންކުރަންޖެހޭ،ާއެާމުޢައްސަސ އަކ އިާ

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާއެ ާނޫނީ ާއެހެންނޫނީާގުޅޭ ާމުއައްސަސ އަކުން ާއެ ާމަޢުލޫމ ތު ދ އިރ އަކ އިބެހޭ
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ާ ާމިބިލުގެ ާދެން ާކަމަށް. ާލިބެންޖެހޭނެ ާމިއ23ާާީއެދ އިރ އަކުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ  ވަނަ

ާރިކޯޑަށްާ ާމިއޮންނަނީ، ާމިމ އްދ ގައި ާމ އްދ އެއް. ާކަންބޮޑުވ  ާއަޅުގަނޑު ާމ އްދ އަކަށްވުރެވެސް  945ހުރިހ 

ާހުށަހެާ ާއެދ އިރ އަކުންާއެދި ާދޫނުކުރުމަށް ާރިކޯޑެއް ާއެ ާހ ލަތްތަކުގައި ާއަންނަނިވި ޅުމުން

ނޑައެޅިދ ނެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ވަނަާމ އްދ ގައިާމިދެންނެވީާސަރުކ ރުންާދެންާއިތުރަށ23ާާްކަ

ކޮށްާދޭނެާމަޢުލޫމ ތެއްާނެތޭ.ާއެއީާވަރަށްާގިނަފަހަރުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާއިދ ރ ތަކުންާޚ އްޞަާ

ާ ާތިނެއްގައި ާމ އްދ ގެ 23ާާމި ާވެއްޖެއްޔާ 3ާގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހުރި ާޝ އިޢުކޮށްފައި ާމިއޮންނަނީ، ގައި

ާއިންޓަނެޓްގައިާ ާއިންޓަނެޓް. ާބައްލަވ ށޭ ާމިދަންނަވަނީ ާދެން ާކުރެވިދ ނެއޭ. ާއިންކ ރު  950ދިނުމަށް

ާމީހުން ާކިތައް ާތެރެއިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، ާހުންނ ނެއޭ. ާއިންޓަނެޓްާޝ އިޢުކޮށްފައި ނަށްތޯ

ާމީހުންާ ާމަޢުލޫމ ތަކަށް ާހުއްޓަސްވެސް ާޝ އިޢުކޮށްފައި ާއެހެންވީމ ، ާއިންޓަނެޓަށް ާލިބެނީ. އެކްސެސް

ާކަމެއް.ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދިއުމަކީ ާބައްޓަންވެގެން ާމިބިލު ާގޮތަށް ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ އެދިއްޖެއްޔ 

ާ ާބިލުގެ ާރައީސް، 11ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ . ާމަޢުލޫމ ތ އިާާވަނ11ާަވަނަ ާވިޔަފ ރީގެ މ އްދ އަކީ،

ާއެބައިންާ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހެނީ، ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާމި ާމަޢުލޫމ ތު.  955ސިއްރު

ާނުކޮށްދީވެސްާ ާކަށަވަރު ާނެތްކަން ާނުވަތަ ާހުރިކަން ާއެމަޢުލޫމ ތު ާހ ލަތްތަކުގައި ާއަންނަނިވި ލިޔެފައި

ނޑުމެންނަށްާއެބަ އެނގެންޖެހޭާއެާމަޢުލޫމ ތުާހުރިތޯާނެތްތޯ.ާމަޢުލޫމ ތުާނުދެއްވިޔަސްާާއެބަވޭ.ާއަޅުގަ

ާ ާބުނެލަދޭންޖެހޭނެ.ާދެން ާއެވަރު ާނެތްތޯ ާހުރިތޯ ާމަޢުލޫމ ތު 11ާާއެ ާގޮސް ާމ އްދ އިން ވަނ30ާާަވަނަ

މ އްދ ގައިާމިއޮންނަނީ،ާޢ ންމުާއިޤްތިޞ ދީާމަޞްލަޙަތު.ާޢ ންމުާއިޤްތިޞ ދީާމަޞްލަޙަތަށްާބަލ ފައިާ

 960ށްާއެއްވެސްާކަހަލަާމަޢުލޫމ ތެއްާނުދިނުމުގެާޙައްޤުާމީގައިާމިއޮންނަނީ.ާޢ ންމުާއިޤްތިޞ ދީާސަރުކ ރަ

ާނުވޭ.ާ ާލިބިގެންނެއް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަޖެޓަށް ާކިޔ ފައި މަޞްލަޙަތޭ

ާ ާލިބިގެންނެއްނުވޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާކަންތައްތަކ އި ާއުޅުއްވ  ާކުރައްވަން ާޢ ންމުާސަރުކ ރުން އެއީ

ާބައްޓަންވެގެންދ ނީާ ާއިޤްތިޞ ދު ާޤައުމެިެއްގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަސަރުކޮށްފ ނެތީ. އިޤްތިޞ ދަށް

ާހެދުންކަމުގައިާ ާރިސޯޓް ާތަނެއްގައި ާއެއީ ާއޮވެގެން. ާލިބޭނެގޮތް ާމަޢުލޫމ ތައް ާމި ާދ ނީ ކުރިއަރައިގެން

 965އްާކުރިއަށްާދ ކަމުގައިާވިޔަސްވެސްާވިޔަސްާއެއިންާކަމަކ އިާބެހޭާގޮތުންާޓެކްސްއެއްާނެގުމުގެާކަންތަ

ާކަމެއްާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާލިބުމަކީ ާއަިަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެއ އިބެހޭ ާކަމަކަށްވެސް ކޮންމެ

އިޤްތިޞ ދީާމަޢުލޫމ ތު.ާދެންާމީގައިާއަޅުގަނޑުާނުދަންނަވަންާސިއްރުާސީދ ާސިއްރުާމަޢުލޫމ ތުތައްާ

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަޢުލޫމ ތުތައްާދެއްވަންޖެހޭނެއެކޭ. ާދެނެގަންނަ ާހ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ޢ ންމުކޮށް

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއަންނ32ާާައަޅުގަ ާހަމަ ާމިހ ރު ާމ އްދ . ވަނަ

ާކޮމިޝަނަރެއްގެާ ާކޮންމެވެސް ާވ ހަކަ. ާކޮމިޝަނެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާމިއޮންނަނީ ާބިލަކ އިއެކު  970ކޮންމެ
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ާ ާމިނިވަން ާދެން ާކޮމިޝަނަރުންާވ ހަކަ. ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާމިއަންނަނީ. ާވ ހަކަ ކޮމިޝަނަރުގެ

ާކަމަށްާ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާސީދ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެކަމަކު، ާމިއަންނަނީ. މުޅިންވެސް

ާގޮތަކަްށާ ާވަކި ާމިފޮނުއްވަވަނީާސީދ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތަންތަނަށްވެސް ނޑައަޅުއްވ ފައިާހުންނަ ކަ

ާބޭބޭ ާކޮމިޝަނެއްާތިއްބަވ  ާމިކަހަލަ ާމިހުށަހަޅަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިކޮމިޝަން ާއެހެންވީމ ، ފުޅުން.

ާ ާދެން ާލިބިދޭނެ. ާއަލީގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާނުޖެހެއޭ. ާއޮންނ ކަށް  975ވަަނ32ާާކޮންމެހެން

ާބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާތަންކޮޅު ާކުޑަކުޑަ ާއެއިންނަ ާސުރުޚީގައިވެސް ާއަރިމަތީ މ އްދ ގެ

ާމިހ ރުާ"އިންފޮ ާމީގައި ާދެން ާކޮމިޝަނަރަށް." ާ"އިންފޮމޭޝަން ާއިންތަން ާއޮފިސަރު" މޭޝަން

ާކޮންދުވަހަކުންާ ާދޭނީ ާގޯތި ާއިނގޭތޯ ާއެބަހުއްޓޭ ާބަލައިލ އިރު ާތަންތަނަށް ާދ އިރ  ާކެލ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނަހަދ ނެއެއް ާހަދ ނެ ާނަރުދަމ އެއް ާކެލ ގައި ާމިސ ލަކަށް، ާނޭނގޭ. ކަމެއް

ާބޭނުންވާ އޮޅުންާ ާރައްޔިތުންނަށް ާމަޢުލޫމ ތުވެސް ާއ ދައިގެ ާމިކަހަލަ ާނޭނގޭ. ާއުޅެއުޅެ  980ފިލުވަން

ާސަރުކ ރުގެާ ާހޯދުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާވަންޏ  ާނެތްކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާސަރުކ ރުން މަޢުލޫމ ތުވެސް

ނެ.ާއެާމަޢުލޫމ ތުާޒިންމ އެއް.ާހޯދ ފައިާރައްޔިތުންނަށްާކުރިމަގުާފެންނަާގޮތަށްާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވަންޖެހޭާ

ނެތިގެންާއެާމަޢުލޫމ ތުާނުލިބުމަކީާއަޅުގަނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާނިކަމެތިާކަމެއް.ާ

ާގޮތަށްާ ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއެއްކުރައްވ ފައި ާހުރިތަނަކުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާސަރުކ ރުން އެހެންވީމ ،

ާމުސްތަާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާފެނިގެންާއޮތީމ ، ާމުސްތަޤްބަލު ާފެންނ ނީ.  985ޤުބަލު

ާޑިމޮކްރަސީއ އިާދިމ ލަށްާދެވޭނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާލިބިގަތުމުގެާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހޯދުމ އި ާއ ދެ،ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޢަލައިކުމް. ާއައްސަލ މް

ާވަރަށްާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިވަގުތަށް ާމިވަގުތުން ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ މިބިލަކީ

ާޕ ޓީއަކީާ ާޤައުމީ ާދިވެހި ާޕ ޓީއަކީ ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާބިލެކޭ.  990ބޭނުންތެރި

ާމަާ ާމުހިންމު ާކުރުވުމަށްޓަކައި ާޖަވ ބުދ ރީ ާސަރުކ ރު ާދިވެހި ާބައެއް. ާކުރަމުންދ  އ ދެ،ާސައްކަތްތަކެއް

ާމިމަޢު ާއެހެންކަމުން ާކުރަމުން. ާދަނީ ާއެޕ ޓީން ާތަޖުރިބ  ާހިތި ާމިއީާމީގެ ާލިބިގަތުމަކީ ާހޯދުމ އި ާާލޫމ ތު

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަޅުގަނޑުމެންާރައްޔިތުންގެާމައްޗަށްާލިބިގެންވ ާޙައްޤެއް.ާމިާޙައްޤުާ

ާޤ ނޫނަާ ާމެންބަރުންނަށްވެސްާގަވ އިދަކުންވެސް ާލޮބުވެތި ާހުރިހ  ާތިޔަ ާނުކުރެވޭނެ. ާހަންޏެއް ކުންވެސް

 995އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާދިވެހިރ އްޖެއަށްާމިގެނައިާޑިމޮކްރެސީގައިާދިވެހިާޤައުމީާޕ ޓީާމުހިންމުާރޯލެއްާ

ާއަދ ކު ާރޯލެއް ާއިސް ާއެޕ ޓީގެ ާމިވަގުތު ާވީނަމަވެސް ާނެތްކަމުގައި ާއެވަގުތު ާޕ ޓީ ރަމުންާއަދ ކުރެއްވި.

ާރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާނިޒ މުވެސްާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާމި ާއަދިާޑޮކްޓަރާޖަމީލު ާއ އި ާޑޮކްޓަރާޙަސަން ގެންދ 
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މިއަދުާމިއޮތްާމިނިވަންތަނަކަށްާއެތަންާހެދުމަށްޓަކައިާމުހިންމުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރިާބަޔެއް.ާއ ދެ،ާ

ާނިމިގެން ާމައްސަލަތައް ާނިމޭ ާޝަރީޢަތުން ާހ ލަތްތަކުގައި ާމައްސަލައިގެާބައެިެއް ާއެ ާކޮންމެހެން ދ ނީ

ާސ ބިތުވެގެންދ އިރުާ ާކަންކަން ާއެއްޗެއް. ާހިނގ  ާބޭރުފުށަށް ާޝަރީޢަތަކީ ާނޫން.  1000އަސްލަކަށް

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާނިމިގެންދ ނެ. ާކަންކަން ާބައެއް ާގޮތަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާމީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ާއިސް ާތިބޭ ާއެކަމުގައި ާނުޖެހޭނެ ާގޯސްކުރ ކަށް ާނިޒ މުާއެކަމުގައި ާޝަރުޢީ ާކުރިން ާމީގެ ފަރ ތްތަކެއް.

ާމިއަދުާ ާއެިެހެންނަމަވެސް ާއޮންނަނީ. ާއަތްމަތީގައި ާމީހެއްގެ ާވަކި ާއޮންނަނީ ާއޭރުގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާކަންތައްތަކެއް ާމިހުރިހ  ާމިތިބީ ނޑުމެން ާމިދަނ3ާާީއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަހ ލެވި ާމައްޗަށް ބ ރެއްގެ

ާއެއްބ ރު ާމިއޮތީ ާމިއަދު ނޑުމެންާާއެކަން ާއަޅުގަ ާނުފޯރުވޭގޮތަށް ާބ ރު ާނުފޫޒު ާއަނެއްބ ރު  1005މައްޗަށް

ާހޯދުމ އިާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާމިއަދު ާއެހެންކަމުން ކަންކޮށްފަ.

ނޑުމެންާއެންމެންގެާމައްޗަށްާފުރިހަމަާގޮތުގައިާލިބިގެންާދިއުމަކީާއެއީާ ލިބިގަތުމުގެާމިާޙައްޤުާއަޅުގަ

ނޑު ާފެނިގެންމިދަނީާއަޅުގަ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާބޭނުންވ ނެ ާއެންމެންވެސް މެން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާއައުމ އި ާއ ދެ،ާމިާސަރުކ ރު ާމިދަނީ ާއަޑުއިވިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި

ާފު ާދެ ާހަމައެހެންމެ ާގެންދިޔަ. ާކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއުއްމީދުތަކެއް ާބޮޑެތި ާފެންނަާވަރަށް  1010ށް

ާހިނގާ  ާތެރެއިން ާމިވެރިކަމުގެ ާކުރަމުންދ އިރުގައި ާމިއަދު ާހެޔޮވެރިކަމެއް ާދަށުން ސިޔ ސަތެއްގެ

ާދ ންޖެހޭނެ.ާ ާއެނގިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއްގައި ާހ މަކަންބޮޑު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް

ާސަބަބު ާބިލުގެ ާލިބެންޖެހޭނެ.ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަންތައްތަކަކީާއެމަޢުލޫމ ތު ާބައެއް ާބިލުގެ ާމި ން

ާހަމައެކަނިާ ާމަޢުލޫމ ތޭ ާދޭންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ާހީވ ކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ހަމައެކަނި

ާސަރުކ ރުގެާ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެނެއްނޫން. ާނޫން  1015ލިބިގަންނަންޖެހޭނީ.

ާއެވ ހަާ ާލިބެންޖެހޭނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާތެރެއިން ާމިއުޅެނީ. ާބުނަން ާއަޅުގަނޑު ކަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާގެނެސްގެން ާމިތަނަށް ާޤ ނޫނެއް ާހަނިކުރުމަށްޓަކައި ާއެއަށްވުރެ ާއޮތީތީ ާލިބިފައި ާޙައްޤު އެ

ާމިގޮތަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާާގޮތެއްވެސް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާއެއީ ާނޫން. ާއިންސ ފެއް ާއެއީ ހެދުމަކީ

ާކޮށްގެ ާމިއީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމިކަންކުރުމަކީ ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކަމެއް ންވ ނެ

ާމިންވަރު.ާ ާހުރި ާއިހުސ ސްތައް ާއުދ ސްތަކ އި ާރައްޔިތުންގެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނީ  1020އެންމެބޮިަޑަށް

ާއަޅުގަނޑަކީާ ާސީދ  ާއުޅުނުއިރު ާއޭރުގައި ާނުލިބިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޙައްޤުތައް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެމަނިކުފ ނުާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާމީހެކޭ. ާދިޔަ ާކަންކަމުގައި ާއަރިހަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ގެ

ާކަންތައްތަކެއްާ ާމިކަހަލަ ާބަޔަކު ާކޮންމެވެސް ާތެރެއިން ާމިސަރުކ ރުގެ ާވީނަމަވެސް ާކަމުގައި ބޭނުންވި

ާމަސައްކަތެާ ާނުދިނުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބައެއް ާނޫނީ ާފަސްއަޅ  ާމިއަށް ާކުރަމުންދ ކަމުގެާފޮރުވ  އް
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ާމިތަނަށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިވެދ ނެ ާއައުމަކީ. ާމިތަނަށް ާބިލު ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑަށް  1025ހެއްކެއް

ާއެހެންާ ާއަޅުގަނޑު ާތިބެދ ނެ. ާބަޔަކު ާހުރަސްއަޅ  ާމިކަމަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެއްޗަކަށް. ފޮނުވި

ާ ނޑަކ2550ާާީމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާއަހަރުތަކުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ާމިއަދުގެ ވެސް

ާގިނަާ ާތަފ ތު ާކައިރިއަށް ާނަޝީދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއަދުގެ ާނުލިބިގެން ާޙައްޤެއް ނޑު އަޅުގަ

ާރައްޔިތުންތަކެއްާ ާމ ގިނަ ާއަޅުގަނޑަށްވުރެ ާއަދި ާމީހެއް. ާހުރި ާޝަކުވ ކޮށްފައި ާގޮސް ފަހަރުމަތިން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ރުގެ ާޙައްޤުތަކެއްާާއޭރުގައި ާބައިވަރު ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާހުންނ ނެ  1030އަރިހަށް

ާއިންސ ފުާ ާރިފޯމަށް ާކުރެއްވީ ާމަސައްކަތް ާއެމަނިކުފ ނު ާއޭރު ާއެކީއްވެތޯ. ާގޮސް. ހޯދުމަށްޓަކައި

ާއެހުރިހާ  ާކުރެއްވީ. ާމަސައްކަތް ާހައްޤުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާކުރެއްވީ. ާމަސައްކަތް އިޞްލ ޙަށް

ާ ާމިއަދު ާވަންޏާ ބ ރުތަކެއް ާކަމަށް ާނުލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙައްޤުތައް ާއެ ާލިބުނީމ ، އެމަނިކުފ ނަށް

ާބަދަލުވެގެނެއްާ ާވެރިކަން ާމި ާވެރިކަމަކަށް ާއުއްމީދުކުރި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޮޑުވެގެންދ ނެ. ޝަކުވ ތައް

ާިމާ ާފިޔަވަޅަކީވެސް ާކޮންމެ ާއަޅ  ާމިސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،  1035ނުދ ނެ.

ވެރިކަމެއްގެާތެރެއިންާއަންނަާހެޔޮާފިޔަވަޅަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާއުއްމީދުާކުރަނީ.ާއެކަންާއެގޮތައްާހެޔޮ

ާގަބޫލުާ ާފ ޑުކީމ ،ާއެކަން ާއެއަށް ާފ ޑުކިޔ ނެ. ާއެއަށް ާއެއީ. ާމައްސަލައެއް ާއެއީ ާވެއްޖެއްޔ  ނުދ ކަމަށް

ނެ.ާމިއަދުާމިގެންނަާއިޞްލ ޙީާ.ާއެކަންާގަބޫލުާކުރެވެންޖެހޭ…ނުކުރެވެންޏ ާާއެއީާމައްސަލައެއްާއެއީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަންކަން ާއެކިގޮތަށް ާގިނަފަހަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ

ާއެއްވެސްާ ާލިބޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވީނަމަވެސް ާކަމުގައި ާދިޔަ  1040މ ނަކުރެވިގެން

ާނުވ ނެ.ާއަާ ާއޮވެގެން ާގޮތަކަށް ާކުރެވޭނެ ާހަނި ާބައެއްާޙައްޤެއް ާބަލައިލ  ާތެރެއިން ާބިލުގެ ާމި ނޑު ޅުގަ

މ އްދ ތަކުގެާތެރެއިންާނަޒަރުާހިންގ ލ ނަމަާދެންމެގައިާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢަބުދު ާމ އްދ އެއް.ާهللاާމެންބަރު ާކަންބޮޑުވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެ ާމ އްދ އަކީ ާފ ހަގަކުރެއްވި ާއެ މަޢުޞޫމް

ނޑުާތަކުރ ރުކުރ ކަށްާނެތިން.ާާހަމައެހެންމެާމިާބިލުގެާއެހެންނަމަވެސްާއެވ ހަ 13ާކަާއިތުރަށްާއަޅުގަ

ާ ާމ އްދ  ނޑުމެނ10ާާްވަނަ ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި ާމ އްދ ތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާމިހެންގޮސް ާއަދި ާމ އްދ   1045ވަނަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާގަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމ އްދ ތަކެއް. ާކުރަންޖެހޭ އިޞްލ ޙް

ާކަމަށް.ާ ާބައްޓަންވެގެންދ ނެ ާބިލް ާމި ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އެކަން

ާމިތިބީާ ާއައިސް ާމިތަނަށް ާމިއަދު ާާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭނުމަކީ ާމިއަދުގެ އެިެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާކުރުވަން.ާއަޅުގަ ާޖަވ ބުދ ރީ ާއޮންނަާސަރުކ ރު ާމިތިބީާއެއިރެއްގައި މިތަނަށްާއައިސް

ާހޯދަދިނުމަށްޓަކައި.ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙައްޤުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާބަދަލުތަކ އިއެކު ާބޭނުންވ   1050ރައްޔިތުން

އ ދެ،ާމަޢުލޫމ ތުާހޯދައިދިނުމ އިާލިބިގަތުމުގެާމިާމިނިވަންކަމުގެާތެރެއިންާމިއަދުާމީޑިޔ ާހޯދ ފައިާއޮތްާ
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ާފ ހަގަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިނިވަންކަންވެސް ާއެކަންކަން ާއެިެހެންނަމަވެސް ކޮށްލަންޖެހޭ.

ާއެކަންވެސްާ ާބޭފުޅުންނަށް ާސިޔ ސީ ާބައެއް ާނުވަތަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ތެރެއިން

ާއެހެންނޫންާ ާކަމަށް. ާމަސައްކަތްކުރ  ާއެބަޔަކު ާވައްޓ ލަން ާސަރުކ ރު ާމި ާނުބައިކޮށް. މ ނަކުރެވެނީ

ާކުރަނީާ ާމީޑިޔާ އެމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާފަޚުރުވެރިވ ންޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ .1055 

ާފުޅާ  ާއެންމެ ާމީޑިޔ ގެ ާމިއަދު ާއެބަ ާބަލައިލަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިންވަރަށް. ކުރިއަރ ފައިވ 

ާއެކުރައްވަނީާ ާއެބޭފުޅުން ާގޮތް. ާމަސައްކަތްކުރ  ާޗެނަލްތަކުން ާކުރަމުންދ  ާމަސައްކަތް ދ އިރ އެއްގައި

ާއަދިާ ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިއަދު ާއަލީގައި ާއޭގެ ާއެގެންދަނީ. ާކުރަމުން ާމަސައްކަތްތަކޭ ާޤައުމީ މުހިންމު

ާއެކަންާ ާގޮތުގައި ާރަނގަޅު ާމ ނައިގައި ާރަގަޅު ާއޭގެން ާފަރ ތްތަކުންވެސް ާކުރ  ާޖަވ ބުދ ރީ ސަރުކ ރު

ާމިއޮތް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދ ނަމަ ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިމަދިމ ލަކުންާާހިފައިގެން  1060އެތަށް

ާގޮތުންވެސްާ ާއިޖްތިމ ޢީ ާއަދި ާގޮތުންވެސް ާސިޔ ސީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންާހޭލުންތެރިާވެގެންދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާމިދަނީާމިާފަދަާ އަޅުގަ

ާކަން ާކުރ ގޮތަށް ާޖެއްސުން ާއެފަރ ތްތަކަށް ާފ ޑުކިޔ  ނޑުމެންނަށްާފަރ ތްތަކަށް ާއަޅުގަ ާތަން ތައްވަމުންދ 

ާއަޅުގަނޑުާ ާހަމަ ާމިއަދު ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ފެންނަނީ.

 1065ފ ހަިަކޮށްލަންާދިޓީވީންާކުރަމުންގެންދ ާމަސައްކަތ އިާވީޓީވީންާކުރަމުންގެންދ ާމަސައްކަތްތަކަކީާމިއީާ

ާފަޚުރުވެރިާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާދަރިންތަކެއްާއަޅުގަ ާދިވެހި ާޒުވ ނުން ާދިވެހި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ވ ންޖެހޭ

ާހިނގާ  ާތަން.ާދުނިޔޭގައި ާއަދ ކުރަމުންދ  ާރޯލްތަކެއް ާމުހިންމު ާމީޑިޔ ތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނިކުމެ

ާބީބީސީއަށްވުރެާ ާއެބަދޭ. ާވެގެން ާދިވެހިރ އްޖެ ާތަނަކަށް ާލިބޭ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާޚަބަރެއްވެސް ކޮންމެ

ނޑުމެންާމިއަދުާާކުރިން ނޑުމެންގެާމިާޗެނަލްތަކުންާމިއަދުާމަޢުލޫމ ތުާފަތުރަމުންދޭ.ާމިއީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާމިކަހަލަާ ާއެހެންވީމ ، ާމިދަނީ. ާލިބިގެން ާހުނަރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކަމެއް.  1070އުފ ކުރަންޖެހޭ

ާފަތުރަ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާގޮތަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާތިމ  ާބައެއްފަހަރު ާދޭތެރޭ ާފަސ ދަާކަންތަކ އި ާއެއީ އިގެން

ާމިތަނަށްާ ާމިއަދު ާކުރަން. ާރަނގަޅު ާވެއްޖެޔޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާޓީވީ ާކަހަލަ ާއަނެއް ާއެއީ ޓީވީ

ާތިކުރައްވާ  ާއަދި ާމިކަމުގައި. ާއެބައޮތް ާދައުރެއް ާމިނިސްޓަރގެ ާއިންނެވީތީ ާވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ

ނޑުާސ ބަސްދެން.ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ާއަޅުގަ ާއެފަރ ތްތަކަށްާކޮންމެވެސްާާމަސައްކަތަށްވެސް މަނިކުފ ނު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިދަނީ. ާކުރިއަރައި ާމިއަދު ާމީޑިޔ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދެއްވ ތީވެ ާހިތްވަރެއް  1075ވަރެއްގެ

ާއިތުރަށްާ ާމީޑިޔ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބިލުގެާސަބަބުން ާމި ާލިބިގަތުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި މިމައުލޫމ ތު

ާއަޅުގަާ ާދިއުމަކީ ާއުއްމީދުާފުރިހަމަވެގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަން ާޔަޤީން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާއެދޭ ނޑު

ާމީގެންާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކައިން ާމިދެއްކި ނޑު ާއަޅުގަ ކުރަން
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ާބޭނުންވާ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާލިބި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފިލ ވަޅުތަކެއް ާކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ާއަޅުގަ ާވަރަށްާމަޤްޞަދު ާކަމަށް. ާފަހިކޮށްދޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަގު ާހ ސިލުވެގެންދ ނެ  1080ނޑުމެންނަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.  ބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާދިނުމުގެ ާމައުލޫމ ތު ާހޯދުމ  ާމައުލޫމ ތު ާއުގައްނައިދިނުމ  ާއުގެނުމ އި ންކަނ`. ވަ ނި ިްާމި

ާކޮންމެާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާެދއްެކވުން:މްޒ ާވ ހަކަޙަމަދުާއަޙްާ ާއެ ާހިނދު ާކަށަވަރުކޮށްދިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާލިބިގެންވ ކަން  1085މީހަކަށް

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ ާބަޔަކު ާމަސައްކަތްކުރ  ާހިންގުމަށް ާވެރިކަމެއް ާޤ ނޫނީ ބުނެފައިވ ގޮތަށް

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކުރަންޖެހޭ ާކުރީގެާމަސައްކަތް ާމިއަދު ސް.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާމިނިސްޓަރ އިންފޮމޭޝަން

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާކުރީގެ ާމީ ާބިލަކީ ާމި ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާނަޝީދުގެ މުޙަންމަދު

ާ ާގަވ އިދެއްގެ ާހެއްދެވި ާއެާއިންސައްތައ51ާާޭހިމެނިވަޑައިގެންނެވިާސަރުކ ރުން ާހަމަ  1090.ާއެހެންނަމަވެސް

ާޢަބުދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާބޭފުޅެއް ާހިމެނިވަޑައިގެންނެވި މަޢުޞޫމްާهللاާކެބިނެޓްގައި

ާބައްޓަންކޮށްާ ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާދިޔައީ. ާބުނަމުން ާބަސްތަކެއް ާބަދުނ މު ާމިސަރުކ ރަށް ވިދ ޅުވީ

ާކު ާދަޢުވ  ާކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާއެގެންދަވަނީ.ާނިންމ ފައިވަނީ ާމިނިސްޓަރ ާކުރީގެ ރައްވަމުން

ާކޮންާ ާމުހިންމެއްނޫނޭ ާރައީސް.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތުން ާމުހިންމީ. ާކަންކަމޭ ާގެނެވޭ ާއޭގައި ާގެނައީ. ާކަމެއް  1095ބަޔަކު

ނޑުާމި ދެތިންާކަމެއްާއެބައޮތް.ާއޭގެާާބޭނުންވަނީާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުގަ ބިލުގައިާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވާ 

ާއިތުރުންާ ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާޝ އިޢުކުރެވޭ ާޢ ންމުކޮށް ާމިއަންނަނީ ާހޯދުން ާމަޢުލޫމ ތު ާޚ އްޞަކޮށް ތެރެއިން

ާޚ އްޞަކޮށްާ ާއެކަންކުރ ނީ. ާކިހިނެއްތޯ ާބޭނުންވެއްޖެނަމަ ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމީހަކު އިދ ރ އަކުން

ނ ޑުމެންާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭާވިޔަފ ރީގެާމުޢ މަލ ތްތަކަކީާއޭގެޒ ތުގައިާވަރަށްާއޭގެާެސންސިޓިވްާއަޅުގަ

ާއުސޫލުތަކަކުން.ާ ާކޮންމެވެސް ާފ ޅުކުރެވެންޖެހޭނީ ާއެކަންކަން ާވީއިރު ާކަންކަން. ާހިމެނޭ  1100މަޢުލޫމ ތު

ާ ާއޮތުމަކީ ާމިކަން ާތެރޭގައި ާޙުދޫދުގެ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާމިބިލު ާފެންނަާމިހ ރު އަޅުގަނޑަށް

ާމުއައްސަސ އަކުންާ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ ާރުފިޔ  ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަގައިމުވެސް ާދަންނަވަން. ާކަމުގައި ކަމެއް

ާއެކަންކަންާ ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާދިނުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނަށް ާތަނަކުން ކޮންމެ

ާމިއަދު ާއަދި ާދިނުން ާމަޢުލޫމ ތު ާތަންތަނުން ާއޮތުމަކީާާނުހިމެނޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާކުރެވެން މަޖުބޫރު

ާރ އްޖޭގެާާ ާދިވެހި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާކަމުގައި ާނޫން ާކަމެއް ާފެންނަ ނޑަށް  1105އަޅުގަ
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ާއެާ ާމޯލްޑިވްސްއިން ާބެންކްއޮފް ާނަމުގައި ާމަންފ ގެ ާލ ބައ އި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ާސަާ ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާއިނގޭ.ާހ މަކުރެއްވި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދިޔަގޮތް ާވެގެން ާބެންކަށް ާއެ ބަބުން

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާވިސްނ ލަން ާމަޞްލަޙަތަށް ާޤައުމީ ާއުސޫލުތަކުން ާދިނުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި މަޢުލޫމ ތު

ާއެބައޮތްާ ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާމި ާއ ދެ، ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާމައްސަލަތަކަށް ާފަރުދީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކޮާ ާކޯޓްތައްާއިދ ރ އަކީ ާޝަރުޢީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާއިދ ރ ގެ ާމިސ ލަކަށް ާބުނެފައި.  1110ބައިކަން

ާޢ އިލީާމައްސަލަތަކުގެާމަޢުލޫމ ތުާ ާހިނގ ާކައިވެންޏ އިާއެމީހުންގެ ާދެމީހެއްގެާމެދުގައި ހިމަނައިފިނަމަ

ާކަމެއް ާކުރެވިގެންވ ނެ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާދިއުމަކީ ާފ ޅުކުރަމުން ާޝ އިޢުކޮށް ނޫން.ާާހ މަކޮށް

ާޕްރައިވެޓްާ ާމިސ ލަކަށް ާމަޞްލަޙަތު. ާޢ ންމު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމަޢުލޫމ ތ އި ާފަރުދީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމަޤ މަކަށްާ ާސިޔ ސީ ާއޭނ އަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާޞިއްޙީ ާާއޭނ ގެ ާމީހެއްގެ ާރައްޔިތެއްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިވ 

ާހ މަ ާމަޢުލޫމ ތު ާޞިއްޙީ ާއޭނ ގެ ާމީހެއްނަމަ ާއުޅޭ ާހެދުމަށްޓަކައިާކުރިމަތިލައިގެން ާޝ އިޢުކޮށް  1115ކޮށް

ާނުދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާއޮވެގެންވ ނެ ާދިނުމަކީ ާޙައްޤުތައް ާއެ ާހޯދުމ އި އެމަޢުލޫމ ތު

ާޤ ނޫނީާ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަގަކޮށް ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެއ އިއެކު ާއަދި ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢ ންމުާ ާއެބައޮވޭ.ާޢ ންމުާއުސޫލ އި ާއެބައޮވޭ.ާާއުސޫލެއް ާއެއްކިބ ވ ާޚ އްޞަާއުސޫލެއް ާއެއ އި އުސޫލު

ާއެއީާ ާކުރުން ާއެނަފީކުރ  ާނަފީކޮށްފިނަމަ ާޤ ނޫނަކުން ާއެހެން ާޙައްޤުތައް ާއެލިބޭ ާދަށުން މިޤ ނޫނުގެ

 1120ޖ އިޒުާއަދިާޤ ނޫނީާހަމައަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ގައިާމިޤ ނޫނުގެާދަށުންާދީފިާފުރުޞަތެއްާއެިެހެންާޤ ނޫނަކުންާނިގުޅައިގަނެވިގެންާނުވ ނެާވިދ ޅުވިގޮތު

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެ ާހަދަން. ާދެކޮޅު ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވުމަށް ާވިދ ޅުވ  ާއެ ކަމަށް

ާމަ ާކަމެއްާސިއްރުކުރަން ާޤ ނޫނަކުން ާއެިެހެން ާފެންނަނީ ާއިދިކޮޅު.ާއަޅުގަނޑަށް ނޑު ޢުލޫމ ތެއްާއަޅުގަ

ާއިދ ރ އަކަށްާ ާހޯދަން ާއެމަޢުލޫމ ތެއް ާއެމީހަކު ާދަށުން ާާމިޤ ނޫނުގެ ާބުނެފިނަމަ ާބޭނުން ސިއްރުކުރަން

ާއެމަޞްލަޙަތައްާ ާހެދޭއިރު ާއެޤ ނޫނެއް ާނުވ ނެ.ާއެހެނީ ާއޮވެގެން ާލިބޭގޮތަކަށް ާވިޔަސް ާކަމުގައި  1125އެދުނު

ާކަ ާނިންމަމުންދ ނެ ާއެކަމެއް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާގަބޫލުކުރަން.ާވިސްނ  ނޑު ާއަޅުގަ މަށް

ާޢަބުދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ޅުވިހެންާهللا މަޢުޞޫމް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބަޖެޓަށް ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޞްލަޙަތަށ އި ާޤައުމީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާކަާ ާކޮންމެ ާއޮފީހެއް ާކޮންމެކަމަކަށް ާއެބަޖެހޭ. ާކަމަކަށްާވިސްނ ލަން ާކޮންމެ ާކޮމިޝަނެއް މަކަށް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާއެކަންކަން ާބަލަހައްޓ  ާއެތަންތަން ާއުފައްދ ނަމަ ާބޯޑެއް ނޑުމެން  1130އަޅުގަ

ާކޮންމެާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއުފައްދުމަށްފަހު ާމުއައްސަސ އެއް ާކޮންމެ ާކަމެއް. ާލިބިގެންވ  ޤ ބިލުކަން

ާހަ ާތަމުސީލުކުރ  ާރައްޔިތުން ާނުވެާމީހަކުވެސް ާމިނިވަނެއް ާމުއައްސަސ  ާއެމިނިވަން ާމިބުނަނީ ރުއަޑުން
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ާޤ ބިލްާ ާމ ލިއްޔ  ާޤައުމީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެވޭނީ ާފައިސ  ާލ ރިއ އި ާއެކަމަކު ާއެތ ކަށް... ލ ރިއެއް

ާފެންވަރަކުންާ ާނެތް ާޤ ބިލްކަން ާމ ލިއްޔ  ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއިނގޭތޯ. ހުރިވަރަކުން

ނޑުމެންާބޭނުންާކިތަންާ ނޑުމެންާއަޅުގަ  1135މެާވަރަކަށްާބޭނުންވިޔަސްާކަންކަމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމިއީާއަޅުގަ

ާމިކަމަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާޙަޤީގަތް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙަޤީގަތެއް. ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާމިާ ާބިލުގައި ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވީއިރު ާއަޅަންޖެހޭ. ފިޔަވަޅުތަކެއް

ނޑައަ ާފ ހަގަކޮށްާކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނ ކަށް ާކޮމިޝަނަރެއް ާއޮތް ޅ ފައި

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާކޮމިޝަނަރުާނެތުމުގެާހުންނަންާނުޖެހޭާއެންމެާބޮޑުާ

ާގޮތުން ާބުނެފައިވ  ާބިލުގައި ާމި ާގަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާކޮމިޝަނަރުާާއެއްސަބަބެއް  1140އެ

ާއ ދެ،ާ ާހުށަހެޅޭ ާއެއްވެސްާކަމެއްާނެތް.ާއެކޮމިޝަނަރަށް ާމ އްދ ގައިާބުނަނ03ާާީޒިންމ ވ ންޖެހޭ ވަނަ

ާނުވަތަާ ާކޮމިޝަނަރު ާއަދ ކުރުމަށް ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ކީކޭތޯ.

ގެންާނުވަތަާނުކޮށްދޫކޮށްލ ާކަމަކ އިާކޮމިޝަނަރުގެާފަރ ތުންާބ ރުާލިބިގެންވ ާމީހަކުާކުރ ކަމަކ އިާގުޅިާ

ާމެދުާ ާއެމީހަކ އި ާނުވަތަ ާމެދު ާކޮމިޝަނަރ އި ާދަޢުވ އެއް ާއެއްވެސް ާޖިނ ޢީ ާނުވަތަ ާމަދަނީ މެދު

ާދެންނެވިާ ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޝަނަރެއްތޯ. ާކީއްކުރ  ާދެން ާނެތޭ. ާފުރުސަތެއް  1145އުފުލުމުގެ

ާގޮތު ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙީާވ ހަކަކޮޅ އިއެކު ާހެޔޮ ާރަގަޅު ާގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ން

ާކޯޓްތަކ އިާ ާސަރުކ ރ އި ާމަޖިލީހ އި ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެނެވޭނެ. ބަދަލުތަކެއް

ާހިނގ ށޭ.ާ ާކުރަމ  ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރުމަށް ާވެރިކަމެއް ާޤ ނޫނީ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ގުޅިގެން

ާ ާވެރިކަމ އި ާވިޔަސްާއެޤ ނޫނީ ާމަޖިލިސް ާމި ާވިޔަސް ާސަރުކ ރު ާފަރ ތެއްވެސް ާކޮންމެ ާހަދ  ދެކޮޅު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހިނގ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރިމަތިލަމ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާކިެރގެން ާއެކަމ އި ާވިޔަސް  1150ކޯޓްތައް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާމަާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާހޯދުމ އި ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ގޢުލޫމ ތު ބި ާލި ލިަތުމުގެ ިުާބި

ާހުށަހެޅުއްވިާ

މކަމަށްޓަކައިާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާއަޅުގަނޑުާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާާޫފރުާމޫސ ާޣަމެންަބރުާައބުދުލް  1155ާިަާއެހެންމެާހަ

ާމުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިތުރަށް ާބިލެއްގެ ާހޯދުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާސަރުކ ރުން ާހަމައެކަނި ާބިލަކީ ާފަރުދުންގެާމި ާހުރިހ  ޅި

މައްޗަށްާމިކަންާކުރެވޭނެާއުސޫލަކުންާސަރުކ ރުާހިއްސ ވ ާމުއައްސަސ ތަކ އިާއަމިއްލަާކުންފުނިތަކ އިާ

ާކަމެއްކަމުގައިާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހެދުމަކީ ާބިލަކަށް ާއެކުލެވިގެންވ  ާމައްޗަށް ާފަރ ތްތަކެއްގެ މިހުރިހ 

ާބިާ ާހަމައެހެންމެ ާގަބޫލުކުރަން. ނޑުވެސް ާކަންތައްތަކަކީާއަޅުގަ ާބައެއް ާހުރި ާބިލުގައި ާބަލައިލ އިރު ލަށް
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ާހަމަާ ާގަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާކަންތައްތައް ާގެންނަންޖެހޭނެ ާބަދަލްތަކެއް ާމަރުޙަލ ގައި  1160ކޮމިޓީ

ާމިާ ާހިފެހެއްޓުމަށް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާހުރި ާމަސްލަހަތެއް ާވިޔަފ ރީގެ ާތެރޭގައި ާއެކަންތައްތަކުގެ އެހެންމެ

ާއެ ާާބިލުގައި ާބިލުގެ ާކުރ  ާވިޔަފ ރީގ10ާެރިޢ ޔަތް ާއެ ާކުރ އިރު ާރިޢ ޔަތް ާމިހެން ާމިކަން ާމ އްދ  ވަނަ

މަސްލަހަތެއްާހުރިާފަރ ތަކީާސީދ ާއެމައްސަލައ އިާގުޅުންހުރިާފަރ ތެއްާކަމުގައިާވ ނަމަާއެކަމ އިާބެހޭާ

ނޑައެޅިފައިާއޮތުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާާލިޔެކިޔުންތައްާއެފަރ ތައްާލިބޭނެާއުސޫލަކުންާމިބިލުގައިާކަ

ނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއެފަރ ތަކުންާއެފަރ ތެއްގެާޙައްޤުާހޯދުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާ  1165ކަމަށްާއަޅުގަ

ާހަމައެއ އިއެކުާ ާދަތިކަމަކަށްވ ނެ. ާހޯދުމަކީ ާޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ާބޭނުންވ  ާމަރުޙަލ ގައި ޝަރީޢަތުގެ

ާ ާޤ ނ24ާޫއުމުރުން ާމި ާކުދިންނަށް ާނުފޭުރ ާއެފަދަާއަހަރު ާލިބިފައިވުމ އިއެކު ާހިމ ޔަތް ާދަށުން ނުގެ

ާކަމެއް.ާ ާމަނ ކުރެވިފައިވ  ާދަށުން ާބިލްގެ ާމި ާމިޤ ނޫނު ާހ މަކުރުމަކީވެސް ާމަޢުލޫމ ތު ފަރ ތްތަކުގެ

އެިެހެންނަމަވެސްާއެފަރ ތުގެާބަލަދުވެރިންނަށްާއެފަދަާމަޢުލޫމ ތުތައްާލިބޭނެާކޮންމެވެސްާއުސޫލެއްާމިާ

ާހަމަޖެާ ާދަށުން ާބިލުގެ ާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނު ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ  15ާ1170ހިފައި

ާކޮންމެާ ާޙައްޤަކީ ާހޯދުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާއުނގަންނައިދިނުމ އި ާއުނގެނުމ އި ާވ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންވ  ާއޮތްއިރުގައި ާމިހެން ާއެކަން ާޙައްޤެއް. ާލިބިގެންވ  ާރައްޔިތަކަށްވެސް ތަކުގެާދިވެހި

ާފިޔަވަޅުާ ާދޭތެރޭގައި ާއެފަރ ތްތަކ އި ާނަގައިފިނަމަ ާފައިދ އެއް ާނ ޖ އިޒު ާކަހަިަލަ ާއެއްވެސް ާއަލީގައި

ާކަމ ާާއެޅޭނެ ާސަރުކ ރުން ާހަމައެހެންމެ ާޖެހޭނެ. ާއޮންނަންވެސް ާހަމަޖެހިފައި ބެހޭާއިއުސޫލުތަކެއް

ާފިޔަވަޅުތަކެއްވެ ާއެޅޭނެ ާނުދިނުމުން ާމަޢުލޫމ ތު ާދޭންޖެހޭ ާބިލެއްގައިާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ  1175ސް

ާޤައުމުގައިާ ާގަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ނޑައެޅިފައި ކަ

އިންސ ނީާކަރ މަތަށްާއަރައިގަތުމުގެާމަރުޙަލ އެއްގައިާދ ާދުވަސްވަރެއްގައިާމިފަދަާބިލެއްގެާސަބަބުންާ

މީހުންގެާޙައްޤުތަކަށްާއަރައިގަތުމ އިާމީހުންނ އިާބެހޭާމިފަދަާބިލެއްގެާނ ޖ އިޒުާފައިދ ާބޭނުންކޮށްގެންާ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާޙިމ ޔަތުގައި ާބިލެއްގެ ާމިފަދަ ާދެއްކުމަށްޓަކައި ާވ ހަކަތައް ާޙަޤީޤަތްނެތް ގޮތުން

ާކަމެއްކަމުގައިާ ާކުރެވިގެންވ ނެ ާމިބިލުން ާހ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާކުރުމަކީ ާކަންތައް  1180ބޭނުންކޮށްގެން

ާހަމަ ާނުދެކެން. ނޑު ާކަމެއްާއަޅުގަ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައިވެސް ާމަޤްޞަދު ާހުށަހެޅި ާމިބިލުގެ އެހެންމެ

ާސަރުކ ރުގެާ ާގަބޫލުކުރަންިެޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމުގައި ނޫންކަމެއް

ާގަވ އިދ އިާ ާޤ ނޫނ އި ާކުރައްވ  ާހުންނަވައިގެން ާމަގ މުގައި ާއެބޭފުޅެއްގެ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ  މަގ މެއްގައި

ާސަރުކ ރުންާޚިލ  ާފަރ ތަކަށް ާއެއްވެސް ާއެއީ ާނޫން. ާކަމެއް ާޖެހޭނެ ާޒިންމ ވ ން ާސަރުކ ރު ާކަމަކީ ފު

ާބޭފުޅަކަށްވެސްާ ާކޮންމެ ާކުރ ކަށް. ާކަންތައް ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާނޯންނ ނެ  1185އަންގަވ ފައެއް

ާކު ާކަންތައްތައް ާމަތީގައި ާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާއޮތް ާހެދިފައި ާއޮންނ ނީ ާއެހެންކަމުންާއަންގ ފަ ރަން.
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ާއެއީާ ާނޫން. ާކަމެއް ާޒިންމ ވ ންޖެހޭނެ ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާޢަމަލުތަކ އި ާކުރ  ާފަރ ތްތަކުން އެފަދަ

ާހަމައެހެންމެާ ާކަމެއް. ާބެލެންޖެހޭނެ ާވަކިން ާއެމައްސަލައަކީ ާމައްސަލައެއް. ާޒ ތީ އެފަރ ތެއްގެ

ާލިޔެ ާސަރުކ ރުގެ ާހިނދު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއަދިާސަރުކ ރުން ކިޔުންތައްވެސް

ާއޭރުންާ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހިފަވ  ާމިއަދު ާކުރުމަކީ ާކުލެސިފައިޑް ާލިޔެކިޔުންތައްވެސް  1190އެހެންފަރ ތްތަކުގެ

ާއެފަދަާާ ާބަދަލުގައި ާބުނުމުގެ ާނޫނޭ ާލިޔުމެއް ާދޫކުރެވޭނެ ާތިއީ ާވަގުތު ާބޭނުންވ  ާލިޔެކިޔުމެއް އެފަދަ

ާދޫނުކުރެ ާކަމަށް ާސިއްރެއް ާސަރުކ ރުގެ ާބޯޑުގެާލިޔުމަކީ ާމިކްލެސިފިކޭޝަން ާކަމަށް ާލިޔުމެއް ވޭނެ

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާމިއީ، ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިކަންތައްތަކަށް ާއެހެންކަމުން ާއޮންނ ނީ. ާހަމަޖެހިފައި ދަށުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާފ ހަގަކޮށްލ ފައި ާމިޕޮއިންޓްތައް ކުދިކުދި
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ާބިލުގެާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާއިހަަވންދޫާ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  `ާ

ާއަލިއެޅުވ ލެތޯާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމައްޗަށް ާކަންތައްތަކުގެ ާބައެއް ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިދަނޑިވަޅުގައި ާދެކެވޭ ވ ހަކަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހެޔޮގޮތުގައިާބަލ ނަން. ާހަރުދަނ ކޮށް ާޑިމޮކްރަސީ ާނޫނީ ާޑިމޮކްރަސީގަ ާޒަމ ނީ ރައީސް.

ާގިނައިންާ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާޤައުމުތަކުގެ  1200ބޭނުންކުރަމުންދ 

މުގެާހުންނަތަންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީޑިޔ ާނޫނީާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާލިބިގަތު

ާ ާހިންގަމުންދ  ާހަރަކ ތްތައް ާގެ ާޑިމޮކްރަސީ ާމިޒަމ ނީ ާކަންތައްތައް ާފަދަ އަށްވުރ00ާާެމިނިވަންކަން

ާމުހިއްމުކަންާ ާމީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާކުރަމުންދ ކަން ާއެބޭނުން ާމިއަދު ާޤައުމުތަކުގައި ގިނަ

ާލިބި ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަބަބު. ާއެއް ާއަޅުގަނޑުާހ މަިަވެގެންދ  ާއެއީ ގަތުމަކީ

ާއަދިާ ާވަސީލަތެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާދިޔުމުގައިވެސް ާހ މަވެގެން ާކަންކަން ާރައްޔިތުންނަށް  1205ދަންނަވ ނީ

ކަންތައްތައްާކުރެވެމުންދ ާގޮތްާއެނގިާދެނެގަތުމަށްޓަކައިވެސްާމުހިއްމުާމަގެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާގެން ާނޫނީ ާބަލަހައްޓ  ާއިދ ރ ތަކުން ާހ މަވެގެންާރަސްމީ ާފަރުދުންނަށް ާޢ ންމު ާމަޢުލޫމ ތުތައް ގުޅޭ

ާއަދިާ ާދޮރެއް. ާހުޅުވިގެންދ  ާދިޔުމަށް ާއެނގިގެން ާސ ފުވެ ާއިތުރަށް ާކަންކަން ާއެމީހުންނަށް ދިޔުމަކީ

ާކުރުމ އިާ ާހ މަ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެންނަމަވެސް ާގަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަގެއްކަމުގައި އިތުރު

 1210ގެާތެރެއިންާބައެއްާފަރުދުންގެާމިނިވަންކަމ އިާބެހޭާނޫނީާފަރުދުންނ އިާބެހޭާލިބިގަތުމުގެާމިނިވަންކަމު

ާނުވެދ ނެ.ާ ާކަމަށް ާރަނގަޅުގޮތް ާއެންމެ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާފޯރުކޮށް ާގޮތުގައި ާނޫން ާޞައްޙަ މަޢުލޫމ ތު

ާއިރުާ ާދެވޭ ާނަމަވެސް ާއެދިގެން ާއެފަރ ތްފަރ ތުން ާނޫނީ ާކުރެވޭނަމަ ާހ މަ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާފަރުދަކ އި

ާކަމުގައިާ ާކަމެއް ާބޭނުންތެރި ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާވުމަކީ ާކަމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާޙަޤީޤީ ާތެދު ާޞައްޙަ އެއީ
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ާމަޢުލޫމ ތުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ހަކަވެސް ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ނޑަށް އަޅުގަ

 1215ޒެއްގެާމީހަކަށްާނޫނީާލިބެންޖެހޭނީާވަކިާމީހަކަށްާވަކިާގުރޫޕެއްގެާލީޑަރަކަށްާނޫނީާވަކިާސިޔ ސީާނުފޫާ

ާނޫނީާ ާދިޔުމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް ާޤައުމު ާ ާއެއީ ާނުވުމަކީ ާމީހެއްކަމުގައި ާވިސްނުންތަކެއްގެ ވަކިކަހަލަ

ާފަރ ތްތަކަކީާ ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާކޮންމެހެން ާހިންގުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅަށް ޑިމޮކްރަސީ

ާގުރޫޕްތަކުާ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާނޫނީ ާމީހުން ާކަމުގައިާނުފޫޒުގަދަ ާވިޔަފ ރިވެރިން ާބޮޑެތި ާނޫނީ ާލީޑަރުން ގެ

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދުރުގައި ާވަރަށް ާއޮންނ ނީ ާލިބުން ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާނިކަމެތިންނަށް ވ ނަމަ

ާފަރުމާ  ާމިބިލު ާގޮތަށް ާލިބޭނޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާހަމަހަމަކޮށް ާއިސްތިސްނ ނުވެ ާވަކިފަރ ތެއް  1220އެންމެންނަށް

ާއަޅުގަނ ާ ާކުރިންކަންާކުރެވިފައިވ ކަން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަދޭ. ާފ ހަގަވެގެން ާމިބިލުން ޑަށް

ާނުވޭ.ާ ާމިބިލުގައި ާއިސްކަންދޭކަމަކަށް ާއެހ  ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާދެއްކުން ާވ ހަކަ ާގޮތުގެ ހިނގ ފައިވ 

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާބައްޓަންވެ ާމިޤ ނޫނު ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާހުރި ާފައިދ  ާއެންމެންނަށް ާއެދެނީ ނޑު އަޅުގަ

ާބައެއްާާލިބުމުގެ ާޢިއްޒަތްތެިެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިޔުން. ާފަހިވެގެން މިނިވަންކަން

ާފައިސ ާ ާބަޖެޓުން ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާބައެއް ާކަންބޮޑުވެފައި ާވަރަށް ާފ ހަގަކުރައްވައިފި  1225މެންބަރުން

ާމީހަާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާނުގުޅުނު ާމިބިލ އި ާވ ހަކަ. ާދިޔަ ާޤައުމުާކުޑަވެގެން ކަށްޓަކައި

ނޑުމެންާވެގެންާ ނޫނީާމުއައްސަސ އަކަށްޓަކައިާޤައުމުާހަލ ކުވެގެންދ ންާމަގުފަހިކުރ ާބަޔަިަކަށްާއަޅުގަ

ާއެއްިެދިމ އަކުންާ ާކޮންމެސް ާބުނ ކަމުގައިވ ނަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭން ާއެއްޗެއް ާނެތް ނުވ ނެ.ާއަތުގައި

ާކުރިމަތި ާގެއްލުންތަކަކ އި ާނޫނީ ާކަމެއް ާއެއީާނުތަނަވަސް ާޙަޤީޤަތެއް. ާއެއީ ާޖެހޭނެކަން ލ ން

ާގަބޫލެއްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމުގައިވެސް ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާކުރުން ާއެގޮތަށް ާއެކަން ނޑުމެން  1230އަޅުގަ

ނުކުރެވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާބައެއްާފަހަރަށްާޓީވީ،ާރޭޑިޔޯާއަދިާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކުންާހ މަކުރާ 

ާނަ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާނޫނީ ާފަތުރަމުންާމަޢުލޫމ ތުގައި ާގޮތްގޮތަށް ާއެހެން ާބޭނުންކޮށްގެން ާގޮތުގައި ހަމަ

ާފިޔަވަޅެއްާ ާއެޅޭނެ ާދޭތެރޭގައިވެސް ާފަރ ތްތަކ އި ާއެފަދަ ާކަމެއް. ާޢ ންމުވެފައިވ  ާމިއަދު ާއެއީ ދިޔުމަކީ

ނޫނީާޢަމަލުކުރެވޭނެާގޮތްތަކެއްާމިބިލުންާހަމަޖެހިގެންާދިޔުމަކީާއެއީާއަޅުގަނޑުާއެކަމަށްާއެދޭާކަމެއްާ

ާނަހަމަގޮތުގަާއަ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާލިބިގަނެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާބޭނުންވ   1235ދި

ާނުރަނގަޅުާ ާނޫނީ ާކަންތައްތަކެއް ާނަހަމަ ާނޫނީ ާތަކެއްދީ ާގެއްލުން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ބޭނުންކޮށްގެން

ާއެކަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާކުރުމަށް ާމެދުވެރި ާކަމެއްާގޮތްތަކެއް ާކުރ  ާތ އީދު ށް

ާއެފަދަާފަރ ތްތަކަށްާއަދަބުާދިނުމަށްވެސްާއަޅުގަނޑުާ ނޫން.ާއަޅުގަނޑުާއެކަންާކުށްވެރިާކުރަންާއަދި

ާގޮތުގައިާ ާރަނގަޅު ާނޫނީ ާކަމ އިއެކު ާޞައްޙަ ާއެއީ ާމަޢުލޫމ ތު ާލިބޭ ާމިއ އިއެކު ާހަމަ ާކުރަން. ތ އީދު

 1240ދެނެގަތުމަށްޓަކައިާބޭނުންކުރެވޭާވަސީލަތަކަށްވެސްާާޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާއޭގެާބޭނުންާހިފ ާހަމަގޮތްާ
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ާއޮންނަާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާފީނެގުމ އި ާޚިދުމަތަކަށް ާވަކިވަކި ާރައީސް.ާމިބިލުގައި ވ ންއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާފީނެގުމުގެާ ާގޮތަކަށް ާހަމަހަމަ ާޚިދުމަތެއްގައިވެސް ާއެހުރިހ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އޮތުމަށް

ާޤ ނޫނުާ ާބައެއްާއިންތިޒ މްތައް ާއެހެންނޫނީ ާކަމެކޭ. ާމުހިއްމު ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ނޑައެޅިފައި ާކަ ގައި

ާމެންބަރަކުވެސްާ ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރެއްވި، ާމެންބަރަކުވެސް ާއެހެން ޢިއްޒަތްތެރި

 1245ފ ހަގަކުރެއްވިާފަދައިންާތަފ ތުގޮތަކަށްާފީނެގުމުގެާކަންތައްާވެގެންާހިނގައިދ ނެ.ާއެކަންާއެހެންވުމުންާ

ާރައީސް.ާމިބިލުގެާދުރު ާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާމިއީ ކުރުމަށްޓަކައި

ނޑަށްާފ ހަގަވެގެންދަނީާމީގެާޕޮޒިޓިވްކޮށް.ާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ އަކަށްާމީހަކ5ާާު ވަނަާމ އްދ ގައިާއަޅުގަ

ާއަ ާދ ށޭ، ާއިދ ރ އަށް ާއަނެއް ާއެމީހ ކައިރީ ާދިޔުމުން ާހޯދަން ާމިހެންާމަޢުލޫމ ތު ާދ ށޭ ާއިދ ރ އަށް ނެއް

ާއުފުލ ާ ާޒިންމ  ާއެކަމުގެ ާއިދ ރ އިން ާއެކަމ އިގުޅޭ ާބަދަލުގައި ާދުއްވުމުގެ ާއެކިތަންތަނަށް ާއެމީހ  ކިޔައި

ާކަމުގައިވ ނަމަާ ާފަރ ތެއް ާއެހެން ާނޫނީ ާކަމުގައި ާއިދ ރ އެއް ާސަރުކ ރުގެ ާއެހެން ާހުރި  1250އެމަޢުލޫމ ތު

ާފޯރުކޮށްދިނުމުާ ާއެމީހ އަށް ާއެކަންތައްތައްާއެމަޢުލޫމ ތު ާއުފުލ  ާޒިންމ  ާއެމުއައްސަސ އިން ގައި

ާކުރެވޭާ ާކޮށްދިނުމަށް ާމަގުފަހި ާހެޔޮވެރިކަމަށް ާމިކިޔައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ފަހިކޮށްދިނުން.

ާއޮންނަނީާ ާގިނަފަހަރަށް ާމީހ އަށް ާދަންނަވ ލަން. ާދެކޭވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާކަމުގައި މަސައްކަތެއް

ާއަނެއްތަނަށް ާއޮޅުންާާއެއްތަނުން ާކޮންތ ކަށްކަންވެސް ާދ ންވީ ާނޫނީ ާއުނދަގޫވެފައި. ާދަތިވެ ދ ން

ާގޮތްތަކެއްާ ާލިބޭނެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާއެމީހ އަށް ާއުފުލ  ާއެޒިންމ  ާއެފަރ ތަކުން ާއޭގެބަދަލުގައި  1255އަރ ފަ.

ާއެވ ހަކަވެސްާ ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާވިސްނުމެއް ާރަނގަޅު ާހަމަ ާއެއީ ފަހިކޮށްދިނުމަކީ

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވެނ11ާާީންނަވ ލަން.ާހަމައެއ އިއެކުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަ ވަނަާމ އްދ ވެސްާއަޅުގަ

ާއެކަންާ ާވިސްނ ނަމަ ާނަގަން ާވިސްނުމެއް ާނުރަނގަޅު ާމީގަިައި ާޕޮޒިޓިވްކޮށް. ާނެގެނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަން ނޑެއް ާއަޅުގަ ވިޔަފ ރިާނުކުރެވޭނެއެކޭ

ާހަދާ  ާޕްލޭންތައް ާވިޔަފ ރީގެ ާއެބައިމީހުންގެ ާތަނަކުން ާއެހެންވެސް ާއަދި ާނޫނީ  1260ކުންފުންޏަކުން

ާމިދެންނެވިާ ާއެކަމަށް ާބޭނުންކޮށްގެން ާއެމަޢުލޫމ ތު ާއަދި ާހުށަހަޅ ފ ނެ. ާމީހަކު ާހޯދަން ރ ވ ފައިވ ގޮތް

ާނު ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮށްފ ނެ. ާމަސައްކަތް ާފޭލްކޮށްލަންވެސް ާޕްލޭންތައްާޕްލޭންތައް ާއެފަދަ ޖެހޭ

ާހ މަކުރުމަކީާ ާއެކ މިޔ ބީ ާފަހުގައި ާހިންގުމަށް ާކ މިޔ ބުކަމ އިއެކު ާޕްލޭންތައް ާއެފަދަ ހ މަކުރ ކަށެއް.

ާރ ވ ފައިވާ  ާއެބައިމީހުން ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާވ ހަކައަކީ ާމިދަންނަވ  ާއަޅުގަނޑު ާނޫން. މައްސަލައެއް

ާނިންާ ާނިންމ ފައިވ  ާހިންގަން ާއެކަން ާހޯދާ ގޮތ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިފަދަ ާއެއީ ާހ މަކުރުމަކީ  1265މުންތައް

ާއެއީާ ާނުކުރެވޭ. ާގަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާވ ނެކަމުގައި ާކުރެވެން ާތެރެއިން ާޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ

ާމީހުންާ ާއެބައި ާއަދި ާއެބައޮތް. ާމަޞްލަޙަތު ާޒ ތީ ާއެބައޮތް، ާމަޞްލަޙަތެއް ާއަމިއްލަ އެބައިމީހުންިެގެ
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ާހިފަހައްޓަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑަށްާާއޭގައި ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާއެހެން ާމިކަންތައްތައް ާވ ތީވެ ސިއްރުތަކެއްވެސް

ާހިމ ޔަތްާ ާމަޞްލަޙަތު ާވިޔަފ ރީގެ ާއެބައެއްގެ ާ ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތް. ާކުރެވޭ ާތ އީދު ހަމަ

ާކުރެ ާކުރުމަށްޓަކައިވެސް ާހިމ ޔަތް ާކަންތައްތައް ާއެހެން ާމިފަދަ ާކުރެވެންހުރި.ާއަދި  1270ވެންާކުރުމަށްޓަކައި

ާލިބިދޭންވ ނެ.ާ ާއެބައިމީހުންނަށްވެސް ާމިޤ ނޫނުން ާޙައްޤު ާކުރުމުގެ ާމަިަސައްކަތްތަކެއްވެސް އޮތް

ނޑުާދަންނަވ ނީާނިންމ ލަމުންވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމަޢުލޫމ ތުާނުހަމަގޮތުގައިާބޭނުންކޮށްާ އަޅުގަ

ާފައި ާނ ޖ އިޒު ާއޭގެ ާވިޔަސް ާއެހެންފަރ ތަކުން ާއަދި ާމީޑިޔ ވިޔަސް ާޤައުމަށްާއަދި ާމީހުންނ އި ާނަގ  ދ 

ާފަދަާ ާފިތުނައުފެދޭ ާބައިބައިވުމ އި ާމެދުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާޤައުމ އި ާނޫނީ ާއަސަރުކޮށް ާނުރަނގަޅު އޭގެ

ާއިންތިޒ މެއްާާ ާއެޅޭނެ ާފަރ ތްތަކ އިާދޭތެރޭާރަނގަޅަށްާފިޔަވަޅު  1275ގޮތްގޮތަށްާމަސައްކަތްާކުރ ނަމަާއެފަދަ

ާއެާ ާދިޔުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާބޮޑަށްާމިބިލުގައި ާވަރަށް ާކަމެއް. ާކުރ  ާތ އީދު ާއެކަމަިަށް ާއަޅުގަނޑު އީ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޙައްޤުާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާހޯދުމުގެ ާލިބިގަތުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  `ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާާފ ާމުޙަްނމަދުާމުޞްޠަ ާމީ ާބިލު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާނޫންާާލިބިދިނުމަށް ާއ ބިލެއްވެސް ާމ   1280ާއަޅުގަނޑަކަށް

ާއައީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިރިއުޅެމުން ާމީގެކުރިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިރ އްޖޭގައި ާސަބަބަކީ ާނޫން. އ ވ ހަކައެއްވެސް

މަޢުލޫމ ތުާގަނެގެންނ އިާވިއްކުމ އިާމިހުރިހ ާކަމެއްާކޮށްގެން.ާއެއީާއޭރުގެާއޮވޭާމަޢުލޫމ ތުާމަޢުލޫމ ތުާ

ާއަާ ާމިާވިއްކުމަށް ާއެހެންވީމ ، ާއިނދޭ. ާރޭޓެއް ާމެކްސިމަމް ާއިނދޭ، ާރޭޓެއް ާމިނިމަމް ާއިނދޭ. ގެއް

ނޑުމެންާމިހ ސިލުކުރަންާއުޅޭާމަޤްޞަދުާކ މިޔ ބުާނުވ ނަމަާހަމަމިވެސްާވ ނީާކުރީގައިާ ބިލުގައިާއަޅުގަ

 1285ވ ނީ.ާވީމ ،ާހަމަާކުރީގައިާސަރުކ ރުންާމަޢުލޫމ ތުާގަނެވިއްކުމަށްާގެންގުޅުއްވިާޕޮލިސީއ އިާއެއްބިލަކަށް

ާކޮންމެާ ާމިކަހަލަ ާނަމަވެސް ާބިލެކޭ. ާބޭނުންތެރި ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ބިލެއްާހުށަހަޅ އިރަށްާމީގެާކުރީގައިާސަރުކ ރުންާކުރަންާގަސްތުކޮށްފައިވ ާކަމެކޭާކުރީގެާސަރުކ ރުންާ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާކޮން، ާމިއީ ާއެއްޗެކޭ. ާއޮތް ާނޫން.ާާހުށަހަޅ ފައި ާވ ހަކައެއް ގަިަބޫލުކުރ 

ާހިންގިާ ާޤައުމެއް ާގޮތަށް ާޗައިސަސްކޫ ާހިންގިމީހަކު، ާޤައުމެއް ާރައީސްގޮތަށް ާހުރި ާކުރީ ރޮމޭނިޔ ގައި

ާއަނިޔ ވެރިާ ާހުދުމުޚުތ ރު ާނުދެވޭނެ. ާމަޢުލޫމ ތެއް ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް  1290މީހަކަށް

ާމީހަާ ާހިންގ ފައިވ  ާމިޤައުމެއްގައި ާދޭކަން.ާސަރުކ ރެއް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާރައްޔިތުނަށް ާނުވ ނެ ާބޭނުމެއް ކު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމިތ ނގަ ާއެގިގެން. ާވ ނުވ  ާމިޤައުމުގައި ާމިތިބީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާދޮށިވ ނެ. ާމިފަހަށް ާ ާ ާމިތިބީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުގަތަސް ާއަނިޔ ވެރ30ާާިއެނގިވަޑައި އަހަރުގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިރ އްޖޭގައިާސަރުކ ރެއްާނިންމ ލީާއަޅުާ ނޑުމެންގެާކުރިމަތީގައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ގަ
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ާރަނގަޅަށްާ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާމީހުންނ އި ާވަބ . ާމީޑިޔ ގެ ާވަބ އަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއުފެދިގެންއުޅޭ  1295މިހ ރު

ާޖަހާ  ާފުށަކަށް ާއެއެހެން ާބޭނުންވަނީ ާތިބެ ާއެނގިގެން ާރަނގަޅަށް ާނޫން ާނޭނގިއެއްވެސް ނޭނގި،

ާރައީސް.ާތިމ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަތިލައިލަން. ާއަބުރު ާމީހ ގެ ާއަނެއް ާފައިދ އަށްޓަކައި ާއަމިއްލަ މެންގެ

ާލިބިގެންވާ  ާއިންސ ނަކަށް ާކޮންމެ ާޙައްޤެއް. ާއިންސ ނީ ާހޯދުމަކީ ާހޯދުމުގެ ާލިބިގަތުމ އި މަޢުލޫމ ތު

ނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރި.ާޙައްޤެއްާއެއީ.ާއެޙައްޤުާލިބިދޭންާޖެހޭނެ.ާދީނީާވ ޖިބެއްވެސްާމެާއެއީ.ާއަޅުގަާ

ާކުރީގެާ ާފޮރުވަން ާޖަވ ބެއް ާދެއްވި ާސަރުކ ރުން ާސިންގަޕޯރ ާމައްސަލައެއްގައި ާދިމ ވި ނޑ އި  1300އަޅުގަ

ާ ާމަސައްކަތް. ާކުރި ާއެންޑްާސަރުކ ރުން ާޓްރޭޑް ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާއޮން ކޮންވެންޝަން

ާސައިޓަސް. ާފްލޯ ާފައުނ  ާވޯރލްޑް ާޕީސަސް ާބުނަާއިންޑަސްޖޭޝަން ާސައިޓްރަސް.ާކުރުގޮތަކަށް ންޏ 

ާ ނޑުގެ 1ާާއަޅުގަ ާޑޮލަރު، ާޤައުމަކަށ11ާާްމިލިއަނެއްހ  ާބޭރު ާހިފައިގެން ާމުދ  ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާތިއީާ ާދެއްވަނީ ާޖަވ ބު ާއަޅުގަނޑަށް ާދިޔައިމ ، ާހޯދަން. ާއެމަޢުލޫމ ތު ާދިޔައީ ނޑު ާއަޅުގަ ހިފައިގެން

 1305ނޑަކީާއަމިއްލަާފަރުދެއް.ާއަޅުގަނޑުާސަރުކ ރުގެާސިއްރެކޭާތިއެއްާނުދެވޭނޭ.ާމިހެންާބުނ އިރުާއަޅުގަާ

ނޑުގެާ ވަނަާއަހަރުގައިާމިހ ރުގ50ާާެމިލިއަންާރުފިޔ ާއެއ11ާާީމިލިއަންާރުފިޔ ،11ާާމިދަނީާއަޅުގަ

200ާާ ާއޭރު ާރުފިޔ ، ާތިއ11ާާީމިލިއަން ާޖަވ ބަކީ ާދެއްވި ާއަޅުގަނޑަށް ާރުފިޔ އަކީ. މިލިއަން

ާއޮ ާދޭތެރޭގައި ާސަރުކ ރުގެ ާދެ ާސިއްރެކޭ. ާމިދިމ ވީާސަރުކ ރުގެ ާނުދެވޭނޭ. ާތިއެއް ާސިއްރެކޭ. ތް

ާއިންނަނީ.ާ ާދީފައި ާސަރުކ ރުން ާސިންގަޕޯރ ާޖަވ ބެއް ާކަހަލަ ާލަދުގަންނަ ާތިމ މެން ކިހިނެއްތޯ.

ާހެދިފައިވާ  ާދުނިޔޭގައި ާނޭނގި ާތަންދޮރު ާދުނިޔޭގެ ާއޮންނަނީ ާވިދ ޅުވެފައި ާސަރުކ ރުން  1310ސިންގަޕޫރު

އިވެރިވެގެންާތިމ މެންނަށްާތަނެއްދޮރެއްާނޭނގިާމީހުންނަށްާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާކޮންވެންޝަންާތަކުގައިާބަާ

ާނޭންގ ނީކަމ އިާ ާޖަވ ބެއް. ާއިންނަ ާކިޔ ފައި ާތިހެންނޭ. ާވ ނީ ާދެންޏ  ާއެއްޗެހި ާހުއްދަތަކ އި ތިކަހަލަ

ާލަދުގަތީ.ާ ާދޭން ާއެއީ.ާއެޓެލެކްސް ާޓެލެކްސްއެއް ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާކަމަށް ާނޭނގޭ ާތަންދޮރު ނުދަތުމ އި

ާއަޅުގަނޑުާއެންމެފަހުާ ާދެން ާދިޔުން. ާގެއްލިގެން ާޙައްޤު ާއަޅުގަނޑުގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަތީޖ އަކަށްވީ ން

ާ ާދުވަސްވީ ާމިރ އްޖޭގެ ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތެއް ާމީހެއްގ00ާާެދިޔައީ ާކޮށްފައިވ  ާޤ ޟީކަން  1315އަހަރު

ާ ާވިދ ޅުވީ ާދިޔައިމ  ާކައިރިއަށް. ާވިާތަސްލީޙައްޤު ާމް ާކޮބައިތޯ އޭނާ ާ.ކީތަސްލީމަާޙައްޤުއްކ ލައިފީމޭ.

ާމައުމޫނުާ ާކައިރީ ާތިމަންނ  ާވިއްކ ލެވުނީ. ާވ ހަކައެއް ާއުފަންނުވ  ާއަދި ާވުޖޫދަށް ާއޮތް ނޑުގައި ބަ

ވިދ ޅުވިއޭާދަރިންގެާފީކޮޅުާދައްކަންާތިމަންނައަށްާތަންކޮޅެއްާއުނދަގުލޭާމިވަގުތުގައިާބިލެއްާހަދ ލ ށޭ.ާ

ާއެކުދިންގެ. ާދައްކަން ާފައިސ  ާޖީސީއަށް ާބިލެއް. ާހަދ ލަނީ ާދޫކޮށްލަނީާާއޭނ  ާއޮފީހުން ާރައީސް ހެދިމ 

ާ ާމި ާމިފައިސ  ާތިބޭފުޅ  ާކުރިން ާސުވ ލު ނޑު ާއަޅުގަ ާވުޖޫދަށްާާމްތަސްލީާޙައްޤުފައިސ .  1320ނޫނިއްޔ 

ާކިހިނެއްތޯާ ާމަރުވެއްޖެނަމަ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާތިބޭފުޅ ގޮސް ާކުރިން ާއައުމުގެ ތިބަސް
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ާއެހެންނޫާ ާދަރަންޏެކޭ ާދެރި ާއޮތްާހަދ ނީ.ާސަރުކ ރަށް ާބޮލުގައި ާއޭނަގެ ާސިކުނޑީގައި ންތޯވ ނީ.ާއޭނ ގެ

ާވުޖޫދަށްާ ާއެއްޗެއް. ާއެ ާނުކުރޭ ާބޭރެއް ާއަދި ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާދުލުގައި ާއޭނަގެ ާއެއެއްޗަކީ. އެއްޗެއް

ނޑުމެންާ ާގަންނ ނަމޭ.ާއަޅުގަ ާހަދ ށޭ.ާތިމަންނަ ާބިލެއް ާމިއަންގަނީ ާވެރިޔ  ާކުރީގެ ާކުރިން އުފަންވުމުގެ

ާއުޅެނީާ ާކިޔައި ާފެންވަރަކީ.ާާމިއަށް ާހުރި ާކޮށްފައި ާމިކަން ާމިޤައުމުގައި ާމިއީ ާވިއްކ ލުން.  1325ރައިޓްސް

ާއެވެނިކަމެއްާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާހުށަހަޅ އިރަށް ާބިލެއް ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ނޑ އިާބެހޭާމައްސަލައެއްގައިާއަރުސީފަށްާލިޔު މެއްާމިވެނިކަމެއްާކުރިއޭ.ާދެންާއޮތީާއަރުސީފު.ާާއަޅުގަ

ާބޮޑުާ ާބޭފުޅެއްގެ ާއެވެނި ާކަމެކޭ. ާކޮށްފައިވ  ާޒަމ ނެއްގައި ާމިވެނި ާތިއީ ާވިދ ޅުވަނީ ާދިޔައިމ ، ހޯދަން

ާމައްސަލައެކޭ.ާ ާބެހޭ ާބޭފުޅަކ އި ާކޮންމެވެސް ާމަނިކުފުޅެއްގެ ާތުއްޕުޅެއްގެ ާކޮންމެސް ބޭފުޅެއްގެ

ާ ާދޭން. ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާތިމައްސަލައ އި ާ ާއުނދަގުލޭ ާވަރަށް ާކިހިނެއްތޯ.ާއެހެންވީމ ،  1330މިވަނީ

ާބޭފުޅަކަށްވ ތީވެާ ާދޮށީމަނިއްޕުޅުގެ ާގަނޑުވަރު ާމ ރަންދޫ ާއަށްވެފައި ާމުސްތަފ  ާތިމަރަފުށީ ނޑަކީ އަޅުގަ

ނޑުާނަގ ާހޫރ ާލައިފިން.ާދެނެއްާނުކުރޭނެާ އެމަޢުލޫމ ތުާދެވެންާނެތީ.ާމިސަޤ ފަތްާމިޤައުމުގައިާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެންނ ކަށެއް. ާއަނބުރ  ާއެހެންވެގެން.ާާއެސަޤ ފަތް ާމިތިބީ ާއައިސް މިތަންތަނަށް

ާކުރީގެާ ާވ ހަކަ. ާކިޔައިގެން ާސަރުކ ރޭ ާކުރީގެ ާހިނގ  ާނުދައްކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންވީމ 

ާހިންގަންާ ާވެރިކަމެއް ާޑިމޮކްރެޓިކް ާއެނގޭނެ. ާނުވެސް ާކަމެއް. ާރަނގަޅު ާނުކުރެވޭނެ  1335ސަރުކ ރަކަށް

ތެރޭގައިާއުޅެންވެސްާނޭނގޭާބައެއްާއެއީ.ާދެންާސަރުކ ރުާނުވެސްާއެނގޭނެ.ާޑިމޮކްރެޓިކްާވެއްޓެއްގެާ

ތިމަންމެންނަށްާނުލިބުނީމ ާހިތަށްާއެރިހ ާގޮތަކަށްާވ ހަކަާދައްކ ނީކީއެއްާނޫންާރައްޔިތުންގެާކުރިމަތީާ

ނޑަކަށްާނުވެސްާއޮޅުވ ލެވޭނެ.ާތިބޭފުޅުންނަށްވުރެާމ ބޮޑަށްާހޭއަރ ފައިާކުރިއަރ ފައިާ އޮޅުވ ލަން.ާއަޅުގަ

ާބަ ާމިކަންކަމަށްާތިބި ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާތިބިބައެއް. ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެއް

ާސަރުކ ރުންާ ާވަގުތުގައި ާއެންމެފަހު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާބައެއް.ާދެން ާތިބި ާފޭސްކޮށްފައި  1340ތަޖުރިބ 

ާބު ާބިރުންގޮސް ާއުޅެގަތީމ އި ާއެމީހ  ާވަކިވަރަކަށް ާދިޔައިމ  ާހޯދަން ާސަރުކ ރުގެާމަޢުލޫމ ތު ނ ނީ

ާމައްޗަށްާ ާކަލޭގެ ާގުޅިގެން ާއުޅުމ އި ާގޮތަށް ާނުސީދ  ާނޫނިއްޔ  ާގޮތަކަށް ާނ ޖ އިޒު ާހޯދަން ސިއްރެއް

ާދިޔައިމާ  ާހޯދަން ާޙުކުމްކޮށްފީމޭ. ާދަށުން ާއެއްޗެއްގެ ާމިވަނި ާމ އްދ އެއް ާމިތަށްވަނަ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ

ާފުޅިމަދުާއުނގުރިއެއްާގެންގުޅޭނެ.ާޤ ނޫާ ާމ އްދ އެއްާގެންގުޅޭނެާފުޅިމަދުާއުނގުރިއެއްާއެގެންގުޅެނީ ނީ

ާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާދަށުން.44ާާއެއީ ާއޭގެ ާކުރެވޭނެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއޭގެދަށުން ާ ާމ އްދ .  1345ވަނަ

ާދިޔައިމ  ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމިހިރީ ނޑު ާހ ލަތްތަކެއްާާއަޅުގަ ާއެނގިފައިވ  ާކުށެއްކޮށްފިކަން މީހަކު

ންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާނ ންގައިފިާމީހަކީާކުށްވިރިއެކޭ.ާބުނެގެންާއަޅުގަނޑުާމެދުވެރިވެފައިވަނިކޮށްާއަންގަ

ާފެންވަރުހުރީާ ާހޯދައިގަތުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާފެންވަރު ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާއ ދެ، ޖަލަށްލީ.
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއަވަހަކަން ާވީހ ވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް މިދަރައިޖައިގައި.

ާވަރަށްާދަންނަވ  ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާޖެނަރަލަށް ާއެޓަރނީ ާއިޢްޒަތްތެރި  1350ނީ

ާއޭރުާ ާމިއީ. ާބިލެކޭ ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާބަލައިގަނެ ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާކުރަމޭ. ޝުކުރު

ާއެމީހު ާޙައްޤުތައް ާއެމީހުންގެ ާލިބި ާމަޢުލޫމ ތު ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަން ާހޯދުމުގައިާމިރ އްޖޭގެ ންނަށް

ާއިޢްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާވެގެންދ ނެއޭ ފަސޭހަތަކެއް

 ރައީސް.

ާ1355 

ާކަމަކަށްާާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރަތަމަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް ާއިޢްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއޮާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާވިސ މްާޢަލީ ާކަމެކޭ.ާދަންނަވ ލަން ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއޮތް ާކުރައްވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާހަމަ ާމީ ތީ

ާރިފޯމްާ ާލީގަލް ާކުރީގެ ާމިނިސްޓަރ ާރިފޯމް ާލީގަލް ާހިނގައްޖެ ާއަޑުއިވިގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

މިނިސްޓަރާވިދ ޅުވިާއަޑުާމިއީާކުރީގެާގަވ އިދެއްގެާގޮތަންާޢަމަލުކުރެވެމުންާއައިާއަމަލުާކުރެވެމުންާ

ާ ާބިލުާާއައި ާމައްޗަށް ާމީގެ ާނަން ާމިއޮތް ާމަތީގައި ާގ ތްގަނޑަކަން ާހަމަ ާއޭގެ  1360ގަވ އިދެކޭ.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާހީވަނީ ނޑަން ާއަޅުގަ ާއެއްޗެކޭ. ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާމިތަނަން އިތުރުކޮށްލައްވ ފައި

ާހ ވ ލ  ާއެއްޗެއް ާތ ކުން ާކޮންމެވެސް ާހުސްވީމ ،ާދެން ާބިލުތަން ާތަޅުމުގައިާސަރުކ ރުގެ ފައިާމަޖިލީހުގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެއްޗެންހެން. ާއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި ާއުޞޫލުން ާފޮނުވ  ާމިތަނަން ާނަގ  ާއުޞޫލުން ނަގ 

ާއެހެންނޫނިއްޔ މުާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާޒިންމ ވ ން ާޖެނެރަލްވެސް ާއެޓަރނީ ާމިކަމުގައި ާމިއަށްވުރެ ދަންނަވ ނީ

ނ ާއަޅުގަ ާބޮޑުވެގެންނޭ. ާމަސައްކަތް ާބޮޑަން ާވަރަށް ާމިދަނީ ނޑުމެންނަން ާމިސ ލަކަށްާއަޅުގަ  1365ޑު

ދަންނަވ ލ ނަންާމިާއަށްވުރެާއަދިާފަިަސޭހަާގޮތެއްވެސްާއެބައޮތްާޢ ންމުާގަވ އިދުާތަކ އިބެހޭާޤ ނޫނުގެާ

އަށްވުރެާގިނަާގަވ އިދަށ10ާާްއަށްވުރެާގިނަާގަވ އިދުާއޭގެތެރޭގައިާހިމެނިފައ10ާާިދަށުންާއެބަާއޮވޭާ

ނޑު ާއަޅުގަ ާބެލެނިވެރިކަންދީފައި. ާއޭގެދަށުން ާފޮނުއްވަވ ލަންާާއެބައޮތް ާސިޓީއަކުން ދަންނަވ ނީ

ާމާ  ާއަދި ާއޭރުން ާބަދަލުކޮށްދޭށޭ. ާޤ ނޫނަން ާގަވ އިދެއް ާހުރިހ  ާމި ާމަޖިލީހަށް. ާމި ވީނޫންތޯއޭ

 1370ފަސޭހަވ ނޭ.ާމީގެތެރޭގައިާއެބަހުރިާވަރަށްާމުހިންމުާގަވ އިދުތައްވެސްާމިސ ލަކަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ އިާ

ާފ ސްކުރުމަ ާފޮތް ާދީނީ ާގަވ އިދު. ާޑްރަގްސްާބެހޭ ާކޮންޓްރޯލް ާގަވ އިދު، ާއެ ާއަމަލުކުރެވޭ ށް

ާއެބަހުރި.ާ ާގަވ އިދުތަކެއް ާމުހިންމު ާހަމަ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާގަވ އިދު ޕްރެސްކްރިޕްޝަނ އިބެހޭ

އެހެންވީމ ،ާމިާގަވ އިދުތައްާޤ ނޫނުތަކަށްާހަދ ލަދޭށޭ.ާވިދ ޅުވެފައިާމިކޮޅަށްާސިޓީއެއްާފޮނުއްވ ލެއްވީމާ 

ާހީާ ނޑަށް ާކުރައްވައިގެންާއަޅުގަ ާބަންދު ާއޮފީސް ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރނީ ާއަހަރުވެސް ާމިއަންނަ ވަނީ

ާދެންާ ާކުރައްވ ފައި ާކަންތައް ާސަރުކ ރުން ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ  ާކަންނޭނގެ.  1375މަޑުކޮށްލެވިދ ނެ
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ާބޭފުޅުާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވިދ ޅުވެފައި ާކުރިއޭ ާއެވެނިކަމެއް ާކަމެއްކުރިއޭ ާމިވެނި ާސަރުކ ރުން ންާކުރީގެ

ާމިއަދުގެާ ާއ ދެ، ާހަމަ. ާއެވިދ ޅުވަނީ ާކީކޭބ އޭ ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްކެވީމ ، ވ ހަކަފުޅު

ސަރުކ ރ އިާދޭތެރޭގައިާރައްޔިތުންާވަރަށްާބޮޑުާއުންމީދުާތަކެއްކުރި.ާވަރަށްާބޮޑެތިާއުންމީދުތަކ އިއެކީާ

ނޑުމެންނަށްާސަރުކ ރުންާކުރ ާކަންތައްތަކުގެާވ ނުވ ާއެނގޭނެާކަ މަށްާދެފުށްާފެންނ ނެާކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާއުންމީދުގައިާ ާލިބޭނެކަމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންތައްތަކުގެ ާކުރައްވ  ާސަރުކ ރުން  1380އެންމެންނަށްވެސް

ާކޮބައިތޯ.ާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާތިބީ. ާރައްޔިތުން ާއިރުގައި ާދިޔަ ާބަދަލުވެގެން ސަރުކ ރު

ާއެއްގޮތަ ާޙަޤީޤަތަކ އި ާއުންމީދަކ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަނޑުާއަޅުގަ ާނުވެއޭ ާދިމަލެއް ކަންވެސް

ާޖަވ ބުާ ާސިޓީގެ ާފޮނުވ  ާމީހުން ާމިދަނީ ާއަޑުއިވިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ދަންނަވަންޖެހެނީ.

ާހޯއްދަވަންާ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާލީޑަރުވެސް ާގްރޫޕް ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާކުޑަމިނުން ނުލިބޭކަން.ާއެންމެ

ނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީ.ާހަމަާއެއ އިއެކުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާއުޅުއްވައިގެންާއެކަންާނުވ ތަންާ  1385އަޅުގަ

ާފެނިގެންާ ާއިހަށްދުވަހު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނޫން. ާލިބެނީކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންވ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ހިނގައްޖެާޤައުމީާޕ ޓީންާބޭނުންވ ާމަޢުލޫމ ތުާނުލިބިގެންާސަރުކ ރުާގޮވައިގެންާކޯޓަށްާވަޑައިގެންނެވިާ

ާސަރުކ ރުންާތަންވެ ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިތިބީ. ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހ ލުގައި ާއެހެންވީމ  ސް.

ާހަމަާ ާހޯދުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާދޭތެރޭގައި ާކަންތައްތަކ އި ކުރައްވ 

ާ ާދައުލަތުގެ ާފަހުން ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިާދަތިކަމެކޭ ާވ ހަކަ  1390ބަޖެޓުގެ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާދައްކ ފައި. ާވ ހަކަ ާތަޅުމުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދިޔައީ ނިމިގެން

ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއުންމީދުގައ1020ާާިއިރުވެސް ާކަމުގެ ާފެންނ ނެ ާތަޞައްވުރެ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާދަ ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާމިއަންނަނީ ާބައި ާބޮޑު ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާޕީ.ޕީ.ޕީާތިއްބ  ާކޯއްޗެއްތޯ. ާއަކީ ާޕީ.ޕީ.ޕީ ށުންނޭ.

ާކޮންާ ާއަންނ ނީ ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާނޫން. ާއެނގެނީއަކީއެއް ާމީހަކަށް ާކަމެއްވެސް ާކޯއްޗެއް އަކީ

ނޑުާހަމަާމީދޫާމަޑުއްވަރީާރައްޔިތުންގެާ  1395ޕްރޮޖެކްޓެއްާކަމެއްވެސްާމީހަކަށްާއެނގެނީކީއެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާސަރު ާބޭނުން ާއަހ ލަން ާދަށުންާފަރ ތުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާމަޑުއްވަރީއަށް ާމީދޫ، ާކޮންކަމެއްތޯއޭ ކ ރުގައި

ާކަންކަމުގެާ ާކުރައްވ  ާރ އްވ ފައި ާއެ ާއަދި ާއޮތީ ާރ އްވަވ ފައި ާކުރައްވަވަން ާކޮންކަމެއްތޯއޭ އޮތީކުރެވޭ.

ާދ އިރ އަކަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާލިބޭނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭ ާއިރަކުންތޯ ާކޮން ތަފުޞީލެއް

އި.ޕީގެާދަށުންާއެއްޗެއްާހިމަނުއްވ ފައެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސްާޕީ.ޕީ.ޕީގެާދަށުންާކަންކަންާޕީ.އެސް.އަ

ކަމަކީާމިތަނުގައިާއެމް.ޑީ.ޕީގެާމެންބަރުންާވިދ ޅުވަމުންާ  1400ކުރެވޭާކަމަންވަންޏ މުާއޭގައިާނުހިމަނ ާހުރިހާ 

ވީމ ،ާނުހިމަނ ާހުރިހ ާކަމެއްާގެންދެވިާނުހިމަނ ާހުރިހ ާކަމެއްާޕީ.ޕީ.ޕީގެާދަށުންާއަންނ ނެއޭ.ާއެހެން

ާމީދޫ،ާ ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާ ާބޭނުންވޭ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއަންނަ ާދަށުން ޕީ.ޕީ.ޕީގެ



 53 

ާއެކަންާ ާހަމަ ާދެއްވަން. ާވިދ ޅުވެ ާސަރުކ ރުން ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކުގެ ާހުރި ާކުރިއަށް މަޑުއްވަރީއަށް

ނޑުާވަރަށްާއެދެން.ާމިާބިލުގެ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިާއެބަާއޮވޭާރަސްމ1ާާީާސ ފުކޮށްލަންާއަޅުގަ

ާޝ އިޢުާ ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާވީހ ވެސް ާމަޢުލޫމ ތު ާބަލަހައްޓ  ާނުވަތަ ާގުޅޭ ާގެން  1405އިދ ރ އެއްގައި

ނޑުވެސްާވަރަށްާއެދޭާކަމެއް.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ކުރުމަށްާހިތްވަރުާދިނުން.ާމިއީާޙަޤީޤަތުގައިާއަޅުގަ

ާކަމަށްާ ާއޮންނަ ާމިހެން ާކުރެވެމުންދާ ާމިކަން ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާމި ާހީވަނީ ނޑަން ާއަޅުގަ ވަންޏ 

ާއިނގިގެންާ ާނަމަވެްސ ާމުސްތަޤުބަލެއްގައި ާކައިރި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާހަމަ ކަންތައްތައްވެސް

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާއެހެން އަންނ ނެހެން.ާހަމަ

ާހަ ާމިއީ ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާބޭނުންވޭ ާބިލެއް. ާހޯދުމ އިބެހޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއިދ ރ ތަކުން ާރަސްމީ  1410މައެކަނި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލިބިގެންވެއޭ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާމިވަންކަން ާދިނުމުގެ ާމ އްދ ގ15ާާެމަޢުލޫމ ތު ވަަނ

ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާހަދ ކަމުގައިވ ނަމަ ާޤ ނޫނެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާޙައްޤ އި ާމި ހޯދާ ދަށުން

ނޑުމެންާޤ ނޫނެއްާހަދ ކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުގަނޑުާ ލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުގެާޤ ނޫނުާމިހެންާކިޔ ފައިާއަޅުގަ

ާޕްރައިވެޓްާ ާވ ންޖެހޭނެއޭ. ާބްރޯޑް ާމިއަށްވުރެ ާވ ންޖެހޭނެއޭ. ާފުރިހަމަ ާމިއަށްވުރެ ދަންނަވ ނީ

ާއަޅު ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންވ  ާޢ ންމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާލިބިދޭންާސެކްޓަރއިންވެސް ނޑުމެންނަށް  1415ގަ

ާކުރާ  ާމަސައްކަތް ާސެކްޓަރގައި ާޕްރައިވެޓް ާމިސ ލަކަށް. ާމިސ ލެއް، ާކުޑަކުޑަ ާވަރަށް ާހަމަ ޖެހޭނެއޭ.

ާކިހިނެއްތޯާ ާއޮތީ ާބަލަހައްޓ ފައި ާއެމީހުން ާރިކޯޑު ާއަމިއްލަ ާއެމީހެއްގެ ާބޭނުންވެދ ނެ މީހަކުވެސް

ާމަޢުލޫމ ތުވެ ާކަމެއްގެ ާކުޑަ ާކުޑަ ާމިހ ރުާބަލަންވެސް.ާާއެވަރު ާޙައްޤު ާހިފެއްހެއްޓުމުގެ ާނުދީ ާހަމަ ސް

ާވަރަށްާ ާފެށިގެން ާކަންތައްތަކުން ާކުދި ާކުދި ާއެވަރު ާލިބިގެންވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާހަމަ ާއެމްޕްލޯޔަރަށް އެ

ާމީހުންާ ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާތަންތަނުގައި ާޢ ންމު ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަށްވެސް  1420ބޮޑެތި

ާއަދި ާބޭނުންވ ނެ. ާބޭނުންވާ ާމަޢުލޫމ ތު ާވިޔަފ ރިތަކުން ާޢ ންމު ާމީހުން ާނުކުރ  މަސައްކަތް

ާމައްޗަށްާ ާކުރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނެ. މަޢުލޫމ ތުވެސް

ާޕްރައިވެޓްާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާ ާބަދަލުވެގެންދ އިރު ާޤ ނޫނަކަން ާމި ހުށަހެޅިގެންދައިރު

ާހި ާމީގެތެރޭގައި ާހަމަ ާސެކްޓަރވެސް ާބަލައިލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާޖެހޭނެއޭ. ވަނ11ާާަމެނެން

ާ ާއަށް. ާ)ރ( ާއިސްކަނ11ާާްމ އްދ ގެ ާމަޞްލަޙަތަށް ާއ ންމު ާއޮންނަނީ ާމި ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ  1425ަވނަ

ާދަންނަވ ލ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާމ އްދ އެއްމީ. ާއަންނަ ާދަށުން ާބ ބުގެ ާމި ާހ ލަތްތައް ާއިސްތިސްނ  ދިނުމ އި

ާފ ހަ ާބޭފުޅުންވެސް ާއިސްތިސްނ ތައްާއެހެން ާބޮޑެތި ާވަިަރަށް ާހަމަ ާބިލުގައި ާމި ާފަދައިން ގަކުރެއްވި

ާދެއްވ ނެާ ާސަރުކ ރުން ާބަލައިލީމަކ  ާއިސްތިސްނ އަށް ާހުރިހ  ާމިހުރި ާބިލުގައި ާމި އެބަހުއްޓޭ.

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާނޯންނ ނެ. ާމަޢުލޫމ ތެއް ާދޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުން ާމި ާނޯންނ ނެ. މަޢުލޫމ ތެއް
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ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާކުޑަާކުޑަާމިާ ާ)ރ(ާގ11ާާެސ ލެއް  1430ގައިާމިާއޮންނަނ2ާާީވަނަާމ އްދ ގެ

ާހިންގުމަންާ ާދެމެހެއްޓުމަށ އި ާއިޤްތިޞ ދު ާޤައުމުގެ ާވ ނަމަ ާކަމުގައި ާހ މަކޮށްފި ާމަޢުލޫމ ތެއް އެ

ާމ އްދ އި ާމި ާމަޢުލޫމ ތު. ާފަދަ ާއަތުވެދ ނެ ާއުނިކަން ާކުޅެދުންތެރިކަމަށް ާލިބިގެންވ  ންާސަރުކ ރުން

ާމަޢުލޫމ ތެއްާ ާދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަން ާމިސަރުކ ރަކުން ާނުވޭ ާހިއެއް ނޑަކަން ާއަޅުގަ އެކަނިވެސް

ާއަތޮޅުާ ާއައްޑު ާދަށުންތޯއޭ ާމ އްދ ގެ ާމި ާބޭނުންވޭ ާސުވ ލުކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު އޮންނ ނެހެނެއް.

ާކު ާއިޢުލ ނު ާއެއޮތީ. ާދެއްވ ފައި ާކުރައްވ ފައި ާކޮންޓްރެކްޓް ާބަޔަކަށް ާދޫގަހުގެާދޫގަސް ާއިރު  1435ރެއްވި

ާއެާ ާޕ ޓީއަކަން ާއެހެން ާއޮތީވެސް ާނިންމަވ ފައި ާކޮމިޓީން ާއިވެލުއޭޝަން ާއެއަކަށްނ ދެ.ާއަދި ވ ހަކައެއް

ާދެއްވ ފައިާ ާޕ ޓީން ާއެދެއްވި ާދޫގަސް ާކީއްވެގެންތޯއޭ ާއޮތްއިރު ާއެހެންކަމަށް ާދޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް

ާސަ ާއެއީ ާނުކުރެިެއްވީ. ާހ މަ ާސަރުކ ރުން ާނުކުޅުދުންތެރިކަމެއްާމަޢުލޫމ ތު ާހިންގުމަން ރުކ ރު

ާއެއ އިއެއްކޮށްާ ާހަމަ ާހ މަވ ން. ާއެބަޖެހެއޭ ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އަންނ ނެތީތޯ.

ނޑުާބަލައިލ ނަންާ  1440ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ގެާދެވަނަާއަކުރަށް.ާއޭގައިާމިއޮންނަނީާމަޢުލޫމ ތެއ11ާާްއަޅުގަ

ރިންާއެާމަޢުލޫމ ތެއްާހ މަކުރުމުގެާސަބަބުންާވަކިާމީހަކަށްާވަކިާބަޔަކަށްާހ މަކުރަންޖެހޭާވަގުތެއްގެާކު

ާބައެއްާ ާއޮއްވ ބ ވައޭ ާމިހެން ާމިމ އްދ  ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު. ާފޯރ ނެ އަސަރެއް

ާގެންދިޔައީ.ާ ާކިޔަމުން ާއެއްޗެހިން ާތަކުންނ އި ާޓީވީ ާހުށަނޭޅެނީސް ާކޯޓަށްވެސް ާވ ހަކަ މެންބަރުންގެ

ާބެހޭާޙަޤީޤަތެާ ާމެންބަރުންނ އި ާއެ ާތަފުޞީލްކޮށް ާވަރަށް ާވ ހަކަތައް ާފ ޑުގެ ާއެކި ާވ ހަކަތައް ާނެތް އް

ާދިޔަޔަސްާ ާވެގެން ާމީތި ާޤ ނޫނަކަށް ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދިޔައީ. ާދެކެވެމުން ާވ ހަކަތައް  1445ގޮތުން

ާހިނގަމުން ާގޮތަށް ާގަވ އިދެއް ާމި ާހަމަ ާބ ވައޭ. ާޢަމަލުކުރައްވ ނެ ާމިކަމަން ހިނގަމުންާާސަރުކ ރުން

ާނުވޭާާ ާހިއެއް ނޑަކަން ާއަޅުގަ ާމި ާއެހެންވީމ  ާމިއޮތީ. ާކުރައްވ ފައި ާމިކަންވެސް ާހަމަ ދަނިކޮން

ާކަހަލަާ ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާޢ ންމުންނަށް ާމި ާސަރުކ ރަކުންނެއް ާމިއަދުގެ ާދިޔަޔަސް ޤ ނޫނަކަންވެގެން

ާވ ހަކަ ާގިނަ ާވަިަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރައްވ ނެހެންނެއް. ާޢަމަލު ާއެބަހުރި.ާގޮތަކަށް ާދައްކަން ތައް

ނޑުާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާއިޢްޒަތްތެރިާރައީސް.  1450ާއެހެންނަމަވެސްާވަގުތުާހަމަވުމ އިާއެކީާއަޅުގަ

ާ

ާނިންމާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތް ާމިއަދުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެންބަރު. ާއިޢްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިއ ދެވުނީާ ާމިއަދުާހިސ ބަށް ާކޮމިޓީތައް ާބައެއް ާދަންނަވ ލަން. ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާއަޅުގަނޑު .

ާ ާހަމަޖެހިފައިވޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގައ21600ާާިބޭއްވުމަށް ާތަންތަން ާކުރ  ާއަޅުކަން ާދީންތަކުގެ ާޣައިރު ގައި

 1455ރީގައި.ާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓ3ާްޤ އިމުކުރުންާމަނ ކުރުމުގެާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަންާހޮއްވެވިާކޮމިޓީާ

ާކޮމިޓ1020ާާީގައ2600ާާި ާހޮއްވެވި ާކުރެއްވުމަށް ާދިރ ސ  ާދައުލަތުގެާބަޖެޓު ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަން ވަނަ
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ާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.2ާާ ާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.ާއަދ3ާާިގައިާގަވ އިދުާާކޮމިޓ2621ާާީނަންބަރު ނަންބަރު

3600ާާ ާކޮމިޓީ ާޢ ންމު ާކޮމ3ާިޖަހ އިރު ާކޮޓަރީގައި.ާމި ާކޮމިޓީ ާއެބައޮތް.ާއިއްޔެވެސްާނަންބަރު ޓީތައް

ާމިވަނީާ ާހަމަޖައްސ ފައި ާނިންމުމަށް ާއަވަހަށް ާތަންކޮޅެއް ާމަސައްކަތް ާމިއަދުގެ ާގޮތަށް ދަންނަވ ލި

ާކުރެއްވުމަށްާ ާމަސައްކަތް ާބަޖެޓުގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާގޮތުން. ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު  1460ކޮމިޓީތަކަށް
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