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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
3/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 3 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުަވސްބުދަ  ވީ  2010 މާޗް 3 ތާރީޚް: 

 1431 ރަބީޢުލްައްއވަލް 17 

 

 ަގއި   9:05ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް   11:07ން  10:30 : އިންޓަވަލް 

 

 އަށް  13:07ން  12:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:25މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  5ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންެގ މަ 

 

 57ފަހުން އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅު ، އިންޓަވަލް 64އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 70ފަހުން  ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 މާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް ހަނި 

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑި 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދު ޒުބައިރުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 އިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއި 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

   

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް 

  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  

 

 

 - ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 ންގެ އަދަދު: ޢާންމު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަދި  ޔާމީން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  هللا ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއިންޓަވަލްފަހު،  *  

ފަ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ    ހުމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންޓަވަލްފަހު،ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން 

މެންބަރު މުޙަންމަދު  މަޢުޞޫމް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ  هللا މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކިނބިދޫ ނަޝީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަهللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. ޒާހިރު އާދަމް 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް، ހޯރަފުިށ  هللا މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،    *

މަޢުޞޫމް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  هللا އަޙްމަދު ރަޝީދު، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ    އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން

ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  هللا، މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު

މެންބަ ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަސްލަމް  އަދި  މުޙަންމަދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ރު  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު  ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  މުޙަންމަދު ޒުބައިރު
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާދުބުދ0303ާަމ ރޗ30ާާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ާދުޢ ާ

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާٔيٍާٔصحبّާآنّާٔعهىާهللاާرسٕلާعهىާٔانسالوާٔانصالةާهللާانزحيى، انحًدާانزحًٍާهللاާبسى
ާނީ.މަޖިލިސްާފެށުާ.ٔاالِ

10 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުން:

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.03ާމިވަގުތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވީާ

ާ15 

އިޢުލ ންޖަލްސ ގެާ ކުރެއްވުން:ާއެޖެންޑާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާއޮތީ ާދެން ާގޮތުގެމަތީން ާގަވ އިދުގައިވ  ާއެޖެންޑ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރުން. ާއިޢުލ ން ާއަޅުގަނޑު ާއެޖެންޑ  ާކޮޕީޖަލްސ ގެ ާގެ

ާމިހ ރު ާމަތީގައި ާމޭޒުކޮޅު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާޗ ޕްާތިޔަ ާމިއަދު ާއެޖެންޑ  ާއެޖެންޑ ގެާއޮންނ ނެ.  20ވިއިރު

ާދިޔަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާޗ ޕަށް ާހުރީ. ާޤަސްދުކޮށްގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެށުމަށް ާޖަހަން ާނަންބަރުާނަންބަރު ާއެޖެންޑ ގެ އިރު

ާއޖ/ ާއޮންނަންވީ ާނަންބަރަކަށް ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދުގެ ާނެތީ. ާނަންބަރަކ0303/30/30ާީޖެހިފައި ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދުގެ .

ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ ގެ ާއަޅުގަނޑު ާފެށިގެން ާޖަލްސ އަކުން ާއަންނަ ާދެން ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާއެޖެންޑ ގައިާާއެއީ. ވެސް

ާދ ނަން.ޝ ޢިއުކުރަމުންާގެން
25 

ާ.ކަންކަންާާހުށަހަޅ ާރިޔ ސަތުންާ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން



 2 

ނޑުމެންާއިއްޔެާ -0 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމިހ ރުާފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެާފަދައިންާއަޅުގަ

 30ކޮޅުާމަތީގައިާމިހ ރުާއޮންނ ނެ.ާފ ސްކުރިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާކޮޕީާތިޔަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާމޭޒުާ

ާ ާޑިޒައިނެއް ާކަހަލަ ާހުރި ާގަވ އިދުގައި ާސައިޒުާބޭރުގައިކުރީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކޮޕީާާގެާމިއޮތީ. ާދެ ާމި ގޮތުން

ާކުރައްވަން ާމަޖިލީހުގެާާކަހަލަާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ާތަފ ތު ާއޮތީ. ާކުރައްވ ފައި ާތައްޔ ރު ާއަމީންޢ ންމު ގޮތަކަށް

ާއެކުލަ ާއައުާއެޖެންޑ  ާކަންތައްާވ ލުމުގައި ާގިނަ ާވަރަށް ާމިކަންތައްތަކ ގަވ އިދުގައި ާއެބަހުރި ގޮތުންާާބެހޭާތަކެއް

ާޕ ޓީާރޭ ާބައެއް ާއަދި ާލީޑަރުންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނިސްބަތްގައި ާބޭފުޅުންާވެތަކަށް ވެސްާާވަޑައިނުގަންނަވ 

ާ ާސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ާއަދި ާރިޔ ސަތަށ އި ާމަޖިލީހުގެ ާދެއްވިާވަޑައިގެން ާލަފ  ާހެއްދެވި. ާދެއްވ   35ާ.އެހީތެރިވެވަޑައިގެން

ާދެއްވިާ ާމިއޮތީ.ާާ.މަޝްވަރ  ާއެކުލަވ ލ ފައި ާއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަލީގައި މިކަންތައްތަކުގެ

ާކުރިއަ ާއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ ާދަތިތައެހެންނަމަވެސް، ާތަފ ތު ާގެންދިއުމުގައި ާއެއީާށް ާއެކަށީގެންވޭ. ާދިމ ވުން އް

ނޑު ާއައުާާއިއްޔެާއަޅުގަ ާފަދައިން ާދަންނަވ ލި ާާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަރ ނެާގަވ އިދަކަށް ާދ އިރު ބަދަލުވެގެން

ނޑުމެންާއެންމެންާބައިވެރިވެގެންާކުރިއަށްާންނ ނެ.ާއެކަންތައްތައްާއިސްތިރިާކުދިާރޫތައްާހުކުދި ކޮށްލުމުގައިާއަޅުގަ

ާމަ ާފަރިތަވެލުމުގެ ާމިއަށް ާމިޖެހެާގެންގޮސް ާކުރަން ާސައްކަތް ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެހެންވީމ ، ާއައުާނީ.  40ާމި

ާހިނގ ނެ ާހަލުވިކޮށް ާއިހަށްވުރެ ާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތް ާދަށުން ާރޭވިފައިާގަވ އިދުގެ ނޑުާކަމަާވ ނެގޮތަށް ާއަޅުގަ ށް

ނޑުއަކީާމަޖިލީހުގެާއެޖެންޑ ާގަާާމެާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަޔަޤީންާކުރަން.ާއެން މެންާއިާމިއަދުާއަޅުގަ

ާގޮތުފަރިތަ ާފަރިތަވުމުގެ ާގަޑިތަކަކަށް ާއެންމެން ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތުން ާގަޑިތަކެއްާކޮށްލުމުގެ ާއަންދ ޒ  ން

ާކަމުގައިާޖަހ ފައިާ ާގަޑިތަކެއް ާއެކަށީގެންވ  ާއައުން ާބަދަލު ާއެއަށް ާގަޑިތަކަކީ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ވ ނެ.

ާދަނިކޮށްާދަންނަވ ލަންާޖެހޭ.ާއިއްޔެާމަޖިލި ާވަޒީރުންނ އިާސްާނިމެމުން  45ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާސުވ ލުާކުރެއްވި

ާކަންތަސުވ ލުކުރުާ ާގައިމުގައި ާކޮބައިތޯ؟ާކު ާގޮތަކީ ާދ ނެ ާއިއްޔެާާކުރިއަށް ނޑު ާާއަޅުގަ ދަންނަވ ލިންާވެސް

ާމަޝްވަރ  ނޑު ާބެހޭއަޅުގަ ާއެކަމ އި ާޢިއްޒަތްތެރިާާކޮށްލުމަށްފަހު ާގޮތެއް ާއެއްބަސްވެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ގޮތުން

ާހަމަމެ ާރޭާންބަރުންނ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާގެނެސްދޭނަމޭ. ާމަޝްވައަށް ާލަފާ ާރ ކޮށްލިގައި ާއަޅުގަނޑަށް ބޭފުޅުން

ދުވަހުގ03ާާެމަތިންާާވ ާގޮތުގެމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގައިދެއްވ ފައިާވަނީާމިހ ރުާސުވ ލުާފޮނުއްވ ާޤ ނޫނ އިާކުރީގެާ

ާ ާއެރުވިފައިވ  ާވަޒީރުންނަށް ާއޮތުމ 03ާނޯޓިސް ާާއެކުާާސުވ ލު ާގަވ އިދުގައިާސ03ާުއެ ާކުރީގެ ާކަންތައް  50ވާ ވ ލުގެ

ާސުވ ލުތައްާާގޮތުގެ ާފޮނުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާފ ސްވުމަށްފަހު ާގަވ އިދު ާއ  ާއަދި ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް މަތިން

ާކުރެއްވުމަށްފަހުާ ާތައްޔ ރު ާފޯމެޓަށް ާއެ ާއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްާލަފ ާދެއްވ ފައިާވަނީ.ާމިވަގުތުންާމިވަގުތަށްާއެާބަދަލުާގެނެސްާފޮނުއް ވަމުންާގެންދެވުމަށް.ާމިގޮތަށްާއަޅުގަ

ާކަމަށް ާފޮނުވ ލައިފި ާއަނބުރ  ާސުވ ލުތައް ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާއެންމެާާމިހ ރު ާވަގުތުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ވަންޏ 

ާ ާޢިއްޒަތ03ާްމަދުވެގެން ާގެއްާދުވަސް ާމެންބަރުންނަށް ާކުރެއްވުމުގެާލިގެންދ ނެތެރި ާސުވ ލު ާވަޒީރުންނ އި  55ތީ.
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ނޑުާ ގޮތުގެާވ އިދަށްާފަރިތަވުމުގެާގޮތުންާއައުގަާމެންާއައުފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަ މަތިންާވަޒީރަކުާާގަވ އިދުާގައިާވާ 

ާސުވ ލުާ ާވަގުތެއް ާވަކި ނޑައެޅޭ ާކަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުކުރައްވ  ާދެން ާގުޅިގެން ާޖަވ ބ  ާދެއްވ 

ާވަޒީރަށްާ ާދެއްވ  ާޖަވ ބު ާއަދި ާއެރުވުމަށ އި ާހިނދުކޮޅެއް ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާއެރުވުމަށ އި ާހިނދުކޮޅެއް ާކުރެއްވުމުގެ

ާއެރުވުމަށް ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާސުވ ލަކަށް ާއެ ާމިނެޓްކޮޅެއް ާވަކި ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާވަނީާާވެސް ވެސް

ާޢިއްޒަތްާ ާއެހެންވީމ ، ާއެއްބަސްވެވިފައި. ނޑުމެންނަށް ާނުކުރައްވާ އަޅުގަ ާއިޢުތިރ ޟް ާއެކަމަށް ާމެންބަރުން  60ތެރި

ާއެާ ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާފޮނުއްވާ 03ާކަމަށްވ ތީ ާފެށިގެން ާމިއަދުން ާއަދި ާޢަމަލުކުރުމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ސުވ ލ މެދު

ނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއް ގޮތުގެމަތިންާފޮނުއްވ ާދެއްވުމަށްާއަޅުގަ ޔ .ާސުވ ލުތައްާމިާގަވ އިދުގައިވާ 

ާފެށިާ ާމި ާޢަމަލުކުރަން ާއަލަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާނިންމ ލަމުން ާޖަލްސ  ާއިއްޔެ ާދެން ނޑު އަޅުގަ

ާ ާގޮތުގ03ާެގަވ އިދުގެ ާގައިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ާމަތިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ 20ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

 65މަތިންާޖަލްސ ގެާާގައިވ ާގޮތުގެ(ާހ)ވަނަާމ އްދ ގ03ާާެދުގެާހަވ ލ ދީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިާާއިާއ ާ(ާށ)ވަނަާމ އްދ ގެާ

މިގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންާާއަޅުގަނޑުާޢިއުލ ންާކުރަންޖެހޭ.ާމެންބަރެއްގެާނަންފުޅުތައ5ާްާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓަވ ނެ

ނޑަށްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއޮތްގޮތެއްާބަލައިލުމ03ާައެންމެންާފަރިތަވެލުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ ށްާއަޅުގަ

ާ 03ާާފެނޭ.ާގަވ އިދުގެ ާވަނީ ާބުނެފައި ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާރައީސްާވަނަ ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސ އި މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްގެާރިޔ ސަތުާބެލެހެއްޓުމަށްާނުކުޅެދިއްޖެާޙ ލަތެއްގައި،ާއެާޖަލްސ ގެާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓ ނެާ

ާ، މެންބަރުން ާގޮތުގ20ާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގައިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާރައީސް،ާާވަނަ ާމަޖިލީހުގެ  70މަތިން،

ނޑައަޅ ނީާމަޖިލީހުގައިާއެންމެާގިނަދުވަހުާޚިދުމަތްކުރިާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާ ނޑައަޅަންވ ނެއެވެ.ާމިގޮތުން،ާކަ ކަ

ާ ާތިނ5ާާްޖުމްލަ ާވިދިވިދިގެން ާބެލެހެއްޓޭނީ ާރިޔ ސަތު ާމެންބަރަކަށް ާއެއިން ާއަދި ޖަލްސ ގެާާމެންބަރެކެވެ.

ާބަޔ ންާ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ށ( ާފަދައިންމުއްދަތަށެވެ. ާ، ކޮށްފައިވ  ާބަލަހައްޓ ނެ ާރިޔ ސަތު 5ާމަޖިލީހުގެ

އަވަހަކަށްާމަޖިލީހުގެާރައީސްާާއެންމެާމަޖިލީހުގެާރައީސ އިާނައިބުާރައީސްާއިންތިޚ ބުވުމަށްފަހު،ާވީާ،މެންބަރުން

ާޖަ ާމަޖިލީހުގެ ނޑައަޅައި،ާއެާނަންތައް ާއިޢުލ ންކަ ާ)ހ(ާގައިާާކުރަންވ ނެާލްސ އެއްގައި ާމ އްދ ގެ  75އެވެ.ާ)ނ(ާމި

ނޑައެޅުމުގައި،ާއެާމެންބަރުންގެާތަރުތީބ5ާާުބަޔ ންކޮށްފައިާ މެންބަރުންާމިާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިވ ާގޮތުގެމަތިންާކަ

ާ ާއެ ނޑައަޅ ނީ، ާމެންބަރުކ5ާަކަ ާއިސްކަންދީގެންނެވެ. ާމުއްދަތަށް ާމެންބަރުކަމުގެ ާދެާމެންބަރުންގެ ާމުއްދަތު މުގެ

ާޢުމުރުގެާ ާމެންބަރުންގެ ާތަރުތީބުކުރ ނީ ާމެންބަރުން ާއެފަދަ ާހިނދެއްގައި، ާހަމަހަމަވެއްޖެ ާދޭތެރޭގައި މެންބަރެއްގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމީހުންމެ ާދެ ާރައީސ  ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސ އި ާމަޖިލީހުގެ ާ)ރ( ާއިސްކަންދީގެންނެވެ. ދޮށިކަމަށް

ާނުކުާ ާބެލެހެއްޓުމަށް ާއަންނަރިޔ ސަތު ާޙ ލަތަކަށް ާމީހަކުާ، ހިނދެއްގައިާޅެދޭ ާބަލަހައްޓ ނެ ާދުރ ލާ ާރިޔ ސަތު  80ވެސް

ނޑައެޅިފައި ނެތްާޙ ލަތެއްާދިމ ވެއްޖެނަމަ،ާނުވަތަާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓ ނެާމެންބަރުންކަމަށްާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާާކަ

ާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާދިމ ވެއްޖެނ5ާާަގައި ާޙ ލަތެއް ާނުކުޅެދިއްޖެ ާރިޔ ސަތުާމެންބަރުންވެސް ާޖަލްސ އެއްގެ ާއެ މަ،
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ާގައިވާ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާތެރެއިން، ާމެންބަރުންގެ ާގިނަދުވަސްވީ ާއެންމެ ާޚިދްމަތުގައި ާމަޖިލީހުގެ ބަލަހައްޓ ނީ،

ާއެާ ާމެންބަރެކެވެ. ާއިސްކަންދެވޭ ާއެންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެހެއުސޫލުން 20ާާާންވީމ ، ާމ އްދ ގެ ާށ)ވަނަ ާއިާއ (

ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާހަވ ލ ދީ ާމ އްދ 03ާގެ ާގޮތުގެވަނަ ާރިޔ ސަތުާގައިވ  ާމަޖިލީހުގެ ނޑައަޅ ފައިވ ާާންމަތިން  85ކަ

ާ ާާ.0ނަންފުޅުތަކަކީ ާޙުސައިން/ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުާމުޙަންމަދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައިރ ގެ ނޑިތީމު އަހަރ އ03ާާިކަ

7ާާ ާކުރައްވ ފައިވޭ. ާޚިދުމަތް ާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ދުވަސް ާާ.0އ ދެ، ނޑިތީމު ާމެންބަރުާކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ދައިރ ގެ

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާޙުސައިން/ 03ާާމުޙަންމަދު 7ާާއަހަރ އި ާކުރައްވ ފައިވޭ. ާޚިދުމަތް ާދ އިރ ގެާާ.0ދުވަސް ވެލިދޫ

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާމުޙަންމަދު/ ާޢަލީ ާމެންބަރު 03ާާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ ފައިވޭ.7ާާއަހަރ އި ާޚިދުމަތް ދުވަސް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާތަރުތީާވ03ާައެހެންވީމ ، ާއެ ާގޮތުގެމަތިން ާގައިވ  ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާދޮށީާނަ ާއެތަނުން ާއެވަނީ  90ބު

ާހަމަވ ގޮތަށް ާާބޭފުޅަކަށް ާދ ާ.0ހަމަޖައްސަވ ފައި. ާޢަބްމުލަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދުއިރ ގެ ޔ މީން/ާهللا

ާ 02ާާމަޖިލީހުގައި 9ާާއަހަރ އި ާކުރައްވ ފައިވޭ. ާޚިދުމަތް ާޢިއްޒަާ.3ދުވަސް ާދ އިރ ގެ ާމެހިންނަވަރު ންބަރުާތްތެރި

ާޞ ާއިބްރ ހީާ ާމުޙަންމަދު ާމް /ާ ާލިޙް 05ާާމަޖިލީހުގައި 7ާާއަހަރ އި ާޚިދުމަތްކުރައްވ ފައިވޭ. ކެންދ5ާާޫދުވަސް

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާޢަލީ، ާތަސްމީނު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި 05ާާދ އިރ ގެ ދުވަސ7ާާްއަހަރ އި

ާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާދޮށިކަމުންާާޢިއްޒަތްތެރ0ާިޚިދުމަތްކުރައްވ ފައިވޭ. ާއުމުރުގެ ާވެސް ާތެރެއިން  95މެންބަރުންގެ

 ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގައިވ ާގޮތުގެާމަތިންާއެރުވިފައިާއެވަނީ.03ާާއިސްކަންާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

 

0- ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގ05ާެދެން، ާގައިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ މަތިންާާވަނަ

ާބަޔ ނަށް ާާރިޔ ސީ ާގަވ އިދުގެ ާއިޢުލ ނުކުރަންޖެހޭ.ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުން ާވެސް ާވ ހަކަ ާމި ާއެރުވުން. 05ާޖަވ ބު

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިވަނީ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއަހަރަކ05ާުވަނަ ާކޮންމެ ާމ އްދ . ާރައްޔިތުންގެާވަނަ  100މެ

ާބަާ ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާޖަލްސ ގައި ާފުރަތަމަ ާދައުރުގެ ާފުރަތަމަ ާއިތުރަށްާމަޖިލީހުގެ ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާއަދި ޔ ންކޮށްދީ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކަމަށްާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއަށްާފެންނަާކަންތައްތަކުގެާމައްޗަށްާއެކުލަވ ލެވޭާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ނެއް ާރައްޔިތުންގ23ާާެރިޔ ސީ ާއެއަށް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ޖަލްސ އެއްގައިާއިއްވަންވ ނެާއެވެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންާމިހ ރުާވަނީާނިމިފައި.ާ)ށ(ާކޮންމެާއަހަރަކުމެާާމަޖިލީހުގެާ

ާތެރެއިންާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާއެވަގުތު ާއިއްވުމުން ާބަޔ ން ާރިޔ ސީ  105ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާގިނަ ާއެންމެ ާދެން ާފިޔަވައި ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވ  ާފަރ ތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޕ ޓީތަކުގެ ާތިބި ާމެންބަރުން އިން

މެޖޯރިޓީާލީޑަރުާނުވަތަާމައިނޯރިޓީާލީޑަރުާއެާރިޔ ސީާބަޔ ނަށްާދޭނެާޖަވ ބުާތައްޔ ރުކޮށްާއެާޖަވ ބުާމަޖިލީހުގެާ

ާޖަވ ބުާ ާބަޔ ނަށް ާރިޔ ސީ ާ)ނ( ާއެވެ. ާއިއްވަންވ ނެ ާގޮތުގައި ާޖަވ ބެއްގެ ާދޭ ާބަޔ ނަށް ާރިޔ ސީ ޖަލްސ އެއްގައި

ާއެހެންާތައްޔ ރުކު ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާފިޔަވައި ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ ާނިސްބަތްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރ ނީ

ާމެންބަރުންގެާ ާމިގޮތުން ާހިމަނައިގެންނެވެ. ާފިކުރު ާޚިޔ ލ އި ާމެންބަރުންގެ ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީތަކަށް  110ޕ ޓީޓަކ އި
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ގައިާމަޝްވ ރ ކޮށްގެނެވެ.ާ)ރ(ާރިޔ ސީާބަޔ ނަށްާދޭާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާހޯދ ނީާމިކަމަށްޓަކައިާބޭއްވޭާބައްދަލުވުމެއް

ާފަރ ތަށްާ ާޖަވ ބުދޭ ާއެ ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެއް ާޖަލްސ  ާއެދޭ ާދިނުމަށް ާޖަވ ބު ާއެ ާތައްޔ ރުވުމުން ޖަވ ބު

ާއަދި،ާ ާއެވެ. ާދޭންވ ނެ ާހަމަޖައްސައި ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތް ާދެވޭނޭ ާޖަވ ބު ާއެ ާޖަލްސ އެއްގައި ާއެ އެންގުމުން

ާބަޔ ނުގެާާރިޔ ސީ ާރިޔ ސީ ާފަރ ތްތަކުން ާހަރަކ ތްތެރިވި ާފޮނުވުމަށް ާދުރަށް ާ ާވަގުތުން ާއިއްވުމުގައި ބަޔ ން

ާދަށުންާ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ބ( ާއެވެ. ާފޮނުވައިދޭންވ ނެ ާދުރަށް ާވަގުތުން ާއުސޫލުން ާއެ ާހަމަ  115ޖަވ ބުވެސް

ާ ާއިއްވ ތ  ާބަޔ ން ާރިޔ ސީ ާޖަވ ބު ާދޭ ާބަޔ ނަށް ާތެރޭގ03ާަރިޔ ސީ ާއެހެންކަމުންާދުވަހުގެ ާއެވެ. ާދޭންވ ނެ އި

05ާދުވަސް،ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގ03ާާެވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިވ ާގޮތުގެާމަތިންާމ05ާާިމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާ ާގޮތުގެމަތިން ާމ އްދ ގައިވ  03ާާވަނަ ާތ ރީޚަކީ ާހަމަވ  ާމި 03ާާދުވަސް ާކުރިނ0303ާްމަރޗް .ާއެހެންވީމަ،ާއޭގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޕ ޓީކަމަށްވާ ާތ ރީޚެއްގައި ާގިނަ ާމީހުން ާއެންމެ ާދެން ާފިޔަވައި ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެާ ާއަންގަވައިދެއްވުމުން ާތ ރީޚެއް ާދުރ ލ  ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާލީޑަރު ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ  120ޑީ.އ ރް.ޕީގެ

ާއެހެންވީާ ާނިންމ ފައިވ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާގޮތަށް ާހަމަޖައްސ  ާއެކަން ާރިޔ ސަތަށްާތ ރީޚެއް ާމަޖިލީހުގެ ާތ ރީޚް ާއެ މަ،

 އަންގަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

 

ނޑުމެންާކުރިމަތީގައިާމިވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ -0 ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(90ާާދެންާއަޅުގަ

ާ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާބައިވެރިވ  ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާވެރިކަން ާނަމުގައި ާދަޢުލަތުގެ ާދިވެހި  125މުޢ ހަދ ތަކަށްާގައި

ާނިންމާ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާމަޖިލީހުން ާއެ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ

ާވިތްާ ާޕަރސަންސް ާއޮފް ާރައިޓްސް ާދަ ާއޮން ާ"ކޮންވެންޝަން ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ ާކަމަށް ާމަތިން ގޮތެއްގެ

ާތަސްދީގުކުރު ާއިން ާދިވެހިރ އްޖެ ާމިހ ރުާޑިސްއެބިލިޓީސް" ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅުން. ާމަޖިލީހަށް ާމައްސަލަ މުގެ

ާހުރިާ ާމޭޒުމަތީގައި ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުގެމަތިން ާގަވ އިދުގައިވ  ާމަޖިލީހުގެ ާމަސައްކަތަކީ ާމިގެންދ  ކުރަމުން

ާއޮންނަގޮތުާ ާތަރުތީބު ާމަސައްކަތު ާމަޖިލީހުގެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގެންދިއުން. ާނިންމަވަމުން ާއެއީާމައްސަލަތައް  130ން

ާއަމީންޢ ންމުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ. ާކުރަމުން ާއަޅުގަނޑު ާއެކަންތައް ާއެހެންވީމަ، ާކަމަކީ. ާއޮންނަ ކުރަން

ފޮނުއްވ ފައިާހުރިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވައިދިނުމަށް.ާ ާއަރިހުންާއެދެންާރައީސުލްޖުމްރީއްޔާ 

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ135 

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވުން:
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ދުވަހުާދިވެހިރ އްޖޭގެާފަރ ތުންާސޮއިާކުރައްވ ފައިވ ާ"ކޮންވެންޝަންާއޮންާދަާރައިޓްސްާއޮފ0337ާާްކްޓޯބަރުާއ0ާޮާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާމައްސަލަ ާކުރުމުގެ ާތަސްދީޤު ާއިން ާދިވެހިރ އްޖެ ާޑިސްއެބިލިޓީސް"، ާވިތް ޕަރސަންސް

ާފެނި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާދެއްވުމުން، ާމިމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވައި ާމަތިން ާގޮތެއްގެ  140ވަޑައިގަންނަވ 

ާއިއްވެވުން.ނިންމަވައިދެއްވުމަށް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވެވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާ
ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމިވަނީ ާކަނޑައަޅ ފައި ާއަޅުގަނޑު ާކުރެއްވުމަށް ާބަޙުސް 03ާާމިމައްސަލައިގައި ާއެ ާއެހެންވީމ   03ާ145މިނިޓްއިރު.

ނޑުާހުޅުވ ލަން.ާޕ ޓީާތަކުގެާލީޑަރުންާހަމަޖެހިފައިވ ާއުސޫލުގެާމަތިންާއަމީންޢ ންމުާއަށްާއެާ މިނިޓްއިރުާވަގުތުާއަޅުގަ

ާއަރުވަމުންާ ާފުރުޞަތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެއްވީމަ ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންގެ ާދައްކަވ ނެ ާވ ހަކަ ާފަރ ތުން ޕ ޓީތަކުގެ

ާގެންދ ނަންާ ާމިއަދުގެ ާއޮންނ ނީ ާދެންނެވުން ާވޯޓަށް ާނިމުމަށްފަހު ާބަޙުސް ާއެ ނޑައެޅިފައިވާ 0033ާ. ާކަ ާވޯޓްލ ން ގައި

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގޮތަކީ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާވަގުތު ާޕ ޓީތަކަށް ާބަޙުސްއެއްގައި 03ާވަގުތު.ާ)ާވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(...ާފައިވ 

 150މިނިޓ0ާާްމިނިޓްާޖުމްޙޫރީާޕ ޓީާއަށ0ާާްމިނިޓްާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ0ާާްމިނިޓްާޕީ.އޭާއަށ03ާާްމިނިޓްާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާ

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާފަރ ތުނ0ާާްއަދި ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ާއެހެންވީމ  މިނިޓް.

ާއެދެން. ާދެއްވުން ާފޮނުއްވ  ާނަންފުޅުތައް ާއަށް ާއަމީންޢ ންމު ާބޭފުޅުން ާދައްކަވ ނެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާވ ހަކަފުޅު

ާމިއަރުވަ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާދ އިރ ގެއަޅުގަ ާހުޅުހެންވޭރު ާމަނިކުޢިއްޒަތްތެރިާާނީ ާމޫސ  އަށް.ާާމެންބަރު

ާމިނިޓްގެާތެރެއިންާބޭނުންފުޅުާވަގުތެއްާބޭނުންފުޅުާކުރެއްވުމަށް.03ާއެއީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާއޮތްާ

ާ155 

މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫ ާސާ 

ނޑުމެންާމަޖިލީހުންާއަލަށްާއިޞްލ ޙްާކުރެވުނުާގަވ އިދުގެާދަށުންާފުރަތަމަާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާއަދި ާލިބުނީތީވެ ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާހުށަހެޅުމެއް ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާމިމަޖިލީހަށް ާސަރުކ ރުން ފަހަރަށް

ާމިފަށ ާާދެއްވީތީ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާވެސްާ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާހަމަ ާބެލުމަކީ ާގެންދެވޭތޯ ާކުރިއަށް ާހިފަހައްޓައިގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  160އުސޫލުތަކުގައި

ާޖަހަ ާބޯޑު ާއެލް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތުން ާކަމެއް. ާއަޅުގަނޑަށްާކުރައްވަންޖެހޭނެ ާފަށ ނަން. ާކުރިއަށްދ ން އިގެން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެދޭކަމެއް. ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކިބައިން ާރައީސްގެ ާދެއްވުމަކީ ާއެއްބ ރުލުން ވަނ90ާާަމިކަމުގައި

ާއަޤުވ މީާ ާބައިނަލް ާބައިވެރިވ  ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާވެރިކަން ާނަމުގައި ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާވަނީ ާގައި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާމަޖިލީހުންާމުޢ ހަ ާއެ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާމަޖިލީހުން ާއެ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއަމަލުކުރަންވ ނީ ދ ތަކަށް

 165ނިންމ ާގޮތުގެާމަތީންނޭ.ާއަދިާމިމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާވަނީާމިާމ އްދ ގެާާ)ހ(ގައިާއެހެންާއޮތްކަމުގައިާވިޔަސްާދިވެހިާ



 7 

ާމުޢ  ާއަޤުވ މީ ާބައިނަލް ާބައިވެރިވ  ާލ ޒިމްވަނީާދައުލަތުން ާރައްޔިތުންނަށް ާއަމަލުކުރުމަށް ާމައްޗަށް ހަދ ތަކުގެ

ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނ ާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެާމަތީންނޭ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާދިވެހިާ

ނަމުގައިާވެރިކަންާހިންގާ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާދިވެހިާދައުލަތުގ90ާާެރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ބައިނަލްާއަޤުވ މީާމުޢ ހަދ ތަކަށްާއަމަލުކުރަންވ ނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާއެާމަޖިލީހުންާ ފަރ ތުންާބައިވެރިވާ 

ާކޮންވެންޝަންާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ ާމަތިންކަމަށް ާގޮތުގެ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާއެ ާއޮތުމުން ާކަމަށް  170ފ ސްކުރުމަށްފަހުގައި

ާމަޖިލީހަށްާާއޮން ާމައްސަލަ ާތަސްދީޤުކުރުމުގެ ާއިން ާދިވެހިރ އްޖެ ާޑިސްއެބިލިޓީ ާވިތް ާޕ ރސަން ާއޮފް ާރައިޓްސް ދަ

ނޑުމެންނަށްާ ސަރުކ ރުގެާފަރ ތުންާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަން.ާއ ދެ،ާމިާމައްސަލަާއަޅުގަނޑުމެންާހުށަހަޅ އިރުގައިާއަޅުގަ

ާއެބަހުރިާ ާހަނދ ން ާދިމ ވެފައިވ ކަން ާގެންދަނީާކަންތައްތަކެއް ާމި ާކުރަމުން ާވެރިކަން ާރ އްޖޭގައި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ .

ާފަހުންާ ާއެންމެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާގޮތަށް. ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާގޮތަށް ާއެދޭ ރައްޔިތުން

ާއެާބިލުގަ ާފަރ ތްތަކ ާބެހޭާބިލުާފ ސްވެގެންާދިޔައިރުގައި ާއަށްާބޭނުންވ  ާއެހީ  175އިާއެކުލަވ ލެވިފައިވާ ފ ސްކުރިާޙ އްސަ

މ އްދ އެއްގެާސަބަބުންާޚ އްސަާއެހީގެާގޮތުގައިާބޭނުންވ ާމީހުންގެާކެޓަގަރީގެާތެރެއަށްާއޮތީާތަފ ތުާއެހެންާބަލިތަކ އިާ

ބެހޭާބައެއްާކުދިންާނުވަތަާބައެއްާމީހުންގެާނަންާވަދެގެންާގޮއްސަ.ާއެކަމަކީާދިވެހިާރ އްޖޭގެާމަދަނީާޖަމްޢިއްޔ ތަކުގެާ

ާކަމެއް.ާާތެރޭގައި ާހިތްހަމަނުޖެހިފައިވ  ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކުން ާފޯރުކޮށްދޭ ާއެހީ ާއަޅ ލ  ާކަންތައްތަކަށް މިފަދަ

އެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމަޖިލީހަށްާއޭރުާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙްތަކުގެާތެރޭގައިާހުރިާބައެއްާއިޞްލ ޙްތަކަށްާ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުންކޮށް ާއެންމެ ާއެއަށް ާދިޔައީާބަލ އިރުގައި ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުވިސްނުނީތީވެ  180ނަށް

ާމީގެާ ާމައްސަލަ ާކުދިންގެ ާފަރުވ ދޭންޖެހޭ ާޑޮކްޓަރީ ާއ ދެ، ާކުދިން ާފަރުވ ދޭ ާވައްތަރުގެ ާބައެއް ާތިބި ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާރައީސުލްޖުމް ާއެފަރ ތްތަކުން ާގުޅިގެން ާމިކަމ އި ާތެރެއަށް. ާބިލުގެ ާމި ާދިޔަތަން. ާވަދެގެން ާއޮފީސްާތެރެއަށް ހޫރިއްޔ ގެ

ާއެއްސެވިކަންާ ާއަޑު ާއެކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާފ ޅުކުރުމ އި ާޝުޢޫރު ާއޮތް ާއެބޭފުޅުން ާއެކަމުގެ ާގޮސް ދޮށަށް

ާއައުާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާފަހަރަށް ާފުރަތަމަ ާގުޅިގެން ާއެކަމ އި ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ވެސް

ާރައްޔިާ ާދަށުން ާއަނބުރާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބިލެއް ާނިންމި ާކަމެއް ާނިންމި ާމަޖިލީހުން  185ތުންގެ

ާތަޞްދީޤުާ ާބިލު ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާޖެހިފައިވ ކަން ފޮނުވ ލަން

ާދުނިޔެއެ ާޖެހިފައިވ  ާވަށ  ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ލައްވ ފަ. ާމިހ ރުވަނީ ާއެއްާނުކުރައްވ  ާއަނެކަކ އި ާއެކަކު އްގައި

ާޤައުމަކުންާ ާކޮންމެ ާހަމަ ާޖެހުމުން ާހ ލެއްގައި ާކަމަކު ާބައެއް.ާއަދި ާދިރިއުޅެމުންދ  ާއެހީވެގެން ާޤައުމަކ  ާއަނެއް ޤައުމު

ާމިދަީނާ ާމިއަދު ާދުނިޔޭގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހީވަމުންދ ތަން ާޤައުމަށް ާއަނެއް ާޤައުމަކުން ާއެއް ާއައިސް ވެސް

ާޤައުމަކަށްާފެންނަމުންާ ާކޮންމެ ާދިރިއުޅެމުންދ އިރުގައި ާއެންމެން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުޖުތަމައުގައި ާއަޤުވ މީ ާބައިނަލް .190 

ާޤައުމެއްގެާ ާއެ ާޤަބޫލުކުރ  ާޤައުމަކުން ާއެ ާއެއީ ާއެބައޮވޭ. ާމަޤ މެއް ާމުސްތަޤިއްލު ާއޮންނަ ާލިބިފައި ާއެޤައުމަކަށް ވެސް

ނޑުތަކަ ނޑައެޅިފައިވ ާމިންގަ ކ އިާޙުދޫދުތަކެއްާކޮންމެާޤައުމަކަށްާވެސްާއޮތް.ާއެއީާއެާޤައުމެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާކަ
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ާއ ދަކ ދަތަކ އިާ ާރައްޔިތުންގެ ާޤައުމެއްގެ ާއެ ާދީނ  ާޤައުމެއްގެ ާއެ ާޤަބޫލުކުރ  ާޤައުމަކުން ާއެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި

ާއެ ާސިޔ ސީގޮތުން ާއެކީގައި ާއެއ އި ާހަމަ ާއަދި ާކަނޑައެޅިފައިވޭ. ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާލިބިފައިވާ އުސޫލުތަކ އި ބަޔަކަށް

ާގޯތިާ ާއެބައެއްގެ ާދުނިޔޭގެ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާއިން ާޤައުމެއްގެ ާއެ ާބ ރުފޯރުވޭ ާމައްޗަށް ާއެ ާއެބަޔަކު  195ސަރަޙައްދުތަކ އި

ާމ ތްވެގެންވާ  ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާކަމުގައިވިޔަސް ާޤައުމެއް ާކުޑަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ާއެގޮތުން ާހިމެނިގެންދޭ. ވެސް

ާތިބި ާދީނުގައި ާވ ހަކަދައްކާ ާއިސްލ މް ާބަހަކުން ާއަމިއްލަ ާއޮވެ ާއެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައެއް.

ނޑުމެންގެާމިާސަރަޙައްދުގައިާކިތަންމެާބައެއްާއޮތަސްާބޮޑެތިާޤައުމުތައްާ އަމިއްލަވަންތަކަމެއްގައިާއޮތްާބައެއް.ާއަޅުގަ

ާދިވެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ާހުއްޓަސް ާޤައުމުތައް ާކުދި ާއަދި ާމިފަދަާހުއްޓަސް ާއަޤްވ މީ ާބައިނަލް ާއެހެންވީމަ، ހިރ އްޖެ.

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާތެރެއިން ާމުޢ ހަދ ތަކުގެ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދ އިރުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން  200މުޢ ޙަދ ތަކަށް

ާތަބ ވެާ ާމައްޗަށް ާއެ ާރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއުސޫލުތަކަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ާމިފަދަާތި ާބޭނުންވަނީ ާބަލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާއެންމެ ާހިނދު ާއުސޫލުތަކެއްކަމަށްވ  ާލ ޒިމްކުރ  ބުމަށް

ާއަޤްވ މީާ ާބައިނަލް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުށުއަރ ގޮތަކަށް ާދީނ އި ާއިސްލ މް ާމ ތްވެގެންވ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ މުޢ ޙަދ ތަކުގައި

ާއޮތް ާތަބ ވ ންޖެހޭކަމެއް ާޤަބޫލުކުރަނީާމުޖްތަމަޢުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާމިކަންކަން ތޯ.

ާކަންކަމަށްާ ާބައެއް ާބަލ އިރުގައި ާހުންނަގޮތަށް ާގަވ އިދުތައް ާފޮނުވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ  205މިތަނަށް

ާ ާވިސްނުމަކީ ާވިސްނި ާގެންދިޔައިރުގައި ާހަދަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާމުޢ ޙަދ ތަކުގައިާއަޅުގަ ާކަހަލަ ބައެއް

ާއެއްވެސްާ ާތަބ ވ ންނުޖެހޭ ާއެމައްޗަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރި ާމުޢ ޙަދ ތަކުގައި ާއެ ާބައިވެރިވ އިރުގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންާއެާތަންފީޒުކުރ ކަށްާމިޤައުމުގައިާ ނޑުމެންާއެއްބަސްވިކަމުގައިވިޔަސްާއަޅުގަ ކަމަކަށްާއެާމުޢ ހަދ ތަކަށްާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމަ،ާމިކަމުގެާނުޖެހޭ ާރޫޙަކީ. ާކޮށްފައިވ  ާމިކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރޫޙަކީ.ާމިއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެވެ.ާމިއީ ނެ

ާތިބިާ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާދުނިޔޭގައި ާމި ާޖެހިފައިވ  ާވަށ  ާބަލައި  210މައްޗަށް

ާ ާމި ާއަދި ާމީހުންނ އި ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާއެހީާޚ އްޞަ ާއަޤްވ މީ ާބައިނަލް ާދ އިރ ތަކުން ާވެސް ާއެހެން ާތިބި ރ އްޖޭގައި

ނޑުމެންނަށްާއެއްޗެއްާހޯދުމަށްާދައުލަތުގެާނަމުގައިާނުވަތަާސަރުކ ރުގެާނަމުގައިާނުވަތަާ ބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާއަޅުގަ

ާމުޢ ހަދ  ާމިފަދަ ާއަޤްވ މީ ާބައިނަލް ާއަންނަނީ ާވަކ ލ ތުކުރެވެން ާނަމުގައި ާބައިވެރިވެގެންާރައްޔިތުންގެ ތަކުގައި

ާއެކީގައިާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އި ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކިބައިން ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށްވ ތީވެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްވުން. ާރުހުން ާސަރުކ ރަށް ާބައިވެރިކުރުމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި  215އެދެން

ާރައީސް.ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔ 
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ާ ާނެންގެވީ ާތި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި 5ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިން.52ާާމިނެޓް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ސިކުންތު

ާވ ހަކަފުޅުާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާއޮންނ ނެ. ާބައި ާއޮތް ާބ ކީ ާދެން ާބޭފުޅަކަށް ާވ ހަކަދައްކަވ   220ދެން

ނޑަާ ށްާފެނޭާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދަވ ފައިާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކުގައިާދެއްކެވުމުގައިާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާ ާމި ާމިހ ރު ާބޭފުޅަކަށް ާއަނެއް ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން ާތިމަންނަގެ ާދެން ާބައި ާއޮތް ާބ ކީ ހަމަ

ާއަޅު ާއެއިރުން ާނިންމ ލެއްވުން. ާވ ހަކަފުޅު ާވިދ ޅުވެފައި ނޑުާއަރުވަނީއޭ ާއަޅުގަ ާގެންދެވޭނީ. ާކުރިއަށް ނޑުމެންނަށް ގަ

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޙ މިދުާމިހ ރު ާމެންބަރު ތްތެރި

ނޑުާދަންނަވ ނަން.ާއެއީާޖުމްލ03ާާަޣަފޫރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޢަބްދުލްާ  225ާމިނެޓް.03ާާމިނެޓްާހަމަވީމަާއަޅުގަ

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 230ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެއް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހުޅު  235ާމޫސާ 

ާނިންމ ފައިާ ާވ ހަކަދައްކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުގައި ާވ ހަކަދެކެވުނު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރޭގައި މަޢ ފްކުރައްވ ތި

ާފުރަތަމަާ ާވެސް ާއަނެއްކ  ާދެން ާވ ހަކަދައްކ ފައި ާޕ ޓީއަކުން ާދެވަނަ ާދެން ާވ ހަކަދެއްކުމުން ާޕ ޓީއަކުން ާއެއް އޮންނ ނީ

ނޑުާވ ހަކަދެއް ާއަޅުގަ ާހިފެހެއްޓެވުމަށް ާއުސޫލުގައި ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާދޭގޮތަށް. ާފުރުޞަތު ާފަރ ތަށް ާޕ ޓީގެ ކި

ާމަނިކުފ ނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއެރުވީ.ާ
ާ240 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، ާވ ހަކަފުޅެއް. ާތެދު ާވ ހަކަފުޅަކީ ާވިދ ޅުވެލެއްވި ާތި ާދެންމެ ާމެންބަރު ނޑުާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމީގައި ާވ ހަކަދެއްކުމުގައި. ާބެހޭގޮތުން ާބިލުތަކ އި ާއެއްބަސްވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެގޮތަށް ހަނދ ންވ ގޮތުގައި

 245ދައްކަވަނީާއެންމެާދެާބޭފުޅުންާކޮންމެާފަރ ތަކުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެާފ ޅުކުރައްވ ާޚިޔ ލުތަކ އިާއެކީގައިާވަގުތުާބަލަމުންާ

ާތަންކޮ ާވެސް ާއެގޮތަށްާގެންދިއުމަށް ާއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވ ނަމަ ާދަންނަވ ލީ.ާއެގޮތަށް ާމި ާއެހެން ާފަސޭހަވ ނެތީ ޅެއް
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ާޑީ.އ ރު.ޕީާ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާއެއްބަސްވެވަޑައިނުގަންނަވ ތީ ާގެންދަންކަމަށް. ކުރިއަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާގަލޮޅުާދެކުނުާ ާލޫފަށް.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްދ އިރ ގެާޢިއްއިންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވާ 

ާ

 250ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްާގަލޮޅުާދެކުނު

ާބޭނުންާ ާފުރުޞަތުގެ ާލިބުނު ާއިން ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޕ ޓީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަވަހަށްާމިކުރީ ާވެސް ާވީހ  ާމުޢ ހަދ  ާމި ާތ އީދުކޮށް ާމުޢ ހަދ އަށް ާމި ާވެސް ފަރ ތުން

ާހަމަާ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާފަދައިން ާއެނގޭނެ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާތ އީދުކުރ ތީ. ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް

ާޚ އްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ާސަބަބުން ާބައިވެރިވުމުގެ ާމީގައި ާއެއް. ާމައްސަލަ ާބޭނުންވާ މުހިއްމު ާއަށް ާއެހީ ޞަ

ާއެއްވެސްާ ާލިބިގެންދ ނެކަމީ ާކަންތައްތަކެއް ާއިތުރު ާއެފަރ ތްތަކަށް ާނޫންނަމަ ާފުރިހަމަކަމެއް ާއިތުރު  255ފަރ ތްތަކަށް

ާހަމަހަމަކަމ އި،ާ ާސަބަބުން ާމީގެ ާބަލައިލިއިރުގައި ާމިއަށް ާކުރުގޮތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތްކަމެއް. ޝައްކެއް

ާނައްތ ލުމ ާ ާހުންނަާތަފ ތުނުކުރުންތައް ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ާއަންހެނުންނ އި، ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން އި،

ާހުޅުވ ލުމ އި،ާ ާފުރުޞަތުތައް ާހަމަހަމަ ާޙައްޤ އި، ާދިރިހުރުމުގެ ާއިތުރުކުރުމ އި، ާހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކުދިންނަށ އި،

ާ ާސަބަބުން ާމީގެ ާކަންތައްތަކެއް ާމިކަހަލަ ާހަމަހަމަވުމ އި ާކުރިމަތީގައި ާމިާޤ ނޫނުގެ ާހަމަ ާއަދި ފުރިހަމަވެގެންދ ނެ.

ާފައިދާ  ާމުހިންމުކަމ އި ާތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ާމުޢ ޙަދ  ާމި ާއެބަހުރި ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި ާވެސް ާވަކިން ާވެސް  260ކަރުދ ހުގައި

ާޚިޔ ލުާ ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާއެއްޗެހި. ާޕޮއިންޓްސްތަކަކ އި ާބައިވަރު ާވެސް ބަޔ ންކޮށްފައި

ޖެހޭާމައްސަލައެއްާކަމަކަށްާއަޅުގަނޑުާނުދެކެން.ާއެހެންވީމަ،ާވީހ ާވެސްާއަވަހަށްާމިކަންާމަޖިލީހުންާހަމަާތަފ ތުވ ންާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާ ާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއް.ާދެންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީާއަޅުގަ

ާއަޅު ާކުރިން ާމި ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުގައި ާއަލުންާމަނިކުގެ ާޤ ނޫނު ާފ ސްކުރި ާމަޖިލީހުން ާމި ގަނޑުމެން

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނޑުާވެސްާހަމަ ާވިދ ޅުވީމަާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ލ ފައިވ ާވ ހަކަ  265ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަނބުރ ާމި

ާއަޅު ާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކެއްާހުރި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ނޑުމެންާބޭނުންާއޭރުގައިާވެސްާއަޅުގަ ގަ

ާއެާ ާއަލީގައި ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާތަފ ތު ާބައްދަލުކޮށް ާއެފަރ ތްތަކ އި ާއޭރުގައި ާއިން ާކޮމިޓީ ާމަސައްކަތްކުރި ވެސް

ާވ ހަކަތަކަށްާ ާއައި ާއެހެންާދިމަދިމ ލުން ާދިޔައީ.ާނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުންާބިލުާފ ސްވެގެންދިޔައިރު މަސައްކަތްކުރެވެމުން

ާވަ ާވޯޓު ާމަޖިލީހުގެ ާއެންމެާބަލައިގެން ާބިލު ާއެ ާއެހެންކަމުން، ާގޮސްފައި. ާބަދަލުވެގެން ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ނީ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެކަމަކު،ާކުރިއަށްާ  270ފުރިހަމަގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނީާސިފަާގެނެވިފައިާނުވ ކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއަނެއްކ ާވެސްާވިސްނުންތެރިކަމ އިއެކުާވީހ ާވެސް ބޮޑަށްާއެފަރ ތްތަކުގެާބައިވެރިވުންާާއޮތްާތ ނގައިާއަޅުގަ

ާގޮތް.ާ ާނިމިގެންދ ނެ ާއެކަން ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާހީވ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރެއްވުމަކީ ާއެކަން ާހިމަނައިގެން މީގައި
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ާތ އީދުކުރ ތީާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިއަށް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާއަދި ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެންވީމަ،

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެވ  ާހަކަާދަންނަވ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާާ275 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ . އ ދެ،

ާރަޝީދަށްާޤައުމީާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާ

ާ

 280ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާވިލުފުށި

ާމިާ ާސަރުކ ރުން ާކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .`

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާއަކީ ާމުޢ ޙަދ  ާއޮތް ާކަމެއ90ާާްފޮނުވ ފައި ާލ ޒިމްކުރ  ާމައްޗަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއިން ާމ އްދ  ާވަނަ

ާބަހައްޓަންޖެހޭާ ާވިސްނުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރ އިރު ާމިކަން ާއެހެންކަމުން، ކުރުމަށް.

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާއެހެންމެާއދ.ކަހަލަާބައިނަލްއަޤްވ މީާމިފަދަާބޮޑުާޖަމ ޢަތަކުންާ ކަންތައްތަކެއްާހުރިކަންާއަޅުގަ

ާއަޅުާ ާކުރީގައި ާއިސްނެގުމުގެ ާވެސްާމިކަމަށް ާޤ ނޫނު ާމިކަމަށް ާރުހި ާމިކަމ  ާޤަބޫލުކޮށް ާމިކަން ާމިތިބީ ނޑުމެން  285ގަ

ާޚ އްޞަާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖެ.ާއ ދެ،ާކުރީގެ ާއުޅެނީ ާމިކަމުގައި ާކުރީގައި ހަދައިގެން.ާއެހެންވީމަ،ާއދ.އަށްވުރެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކ05ާާަމަޖިލިސް. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމ އްދ ގައި ނޑުމެންާވަނަ ާއަޅުގަ ާއެބައޮތް ން

ާރައްޔިތުންާ ާދޭއިރުގައި ާރުހުން ާމީ ާސޮއިކުރ އިރުގައި ާމުޢ ހަދ ތަކުގައި ާމިފަދަ ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާއެހެންވީމަ، ލިޔެފައި.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނުވޭތޯ؟ާމީ ާތައ ރަޒުވޭތޯ ާމީ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާހުރި ާހެދިފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުން

ާމިކަންާވިސްނަންޖެ ާއެދޭކަމެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަކީ ާމިކަން ާބެލުމަށްފަހުގައި ާއެގޮތަށް ާއެކަންކަން ާކަމެއް.  290ހޭނެ

ާމިތަނަށްާ ާއަލީގައި ާއޭގެ ާސަރުކ ރުން ާމަޝްވަރ  ާލަފަޔ އި ާދެއްވ ފައިވ  ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރނީ ކުރުމަށްޓަކައި

ާދޭތެރޭގައިާ ާމިކަމ އި ާމިމަޖިލީހުން ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން.ާާފޮނުވީ. ާއަޅުގަނޑު ާވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް ފުންކޮށް

ާމިާ ާއދ.ގެ ާނުވަތަ ާއދ.ން ާއަޤްވ މީ ާބައިނަލް ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާޙ އްޞަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

ާޤ ނޫ ާމިފަދަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރިން ާމީގެ ާއެއްބަސްވ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރަން ާއަށް ާމިތާ މުޢ ހަދ  ނު

ާފ ސްކޮށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާމިމަޖިލީހުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވިއިރު ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާވ ހަކަ  295ނެތް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާފޮނުވީމ ާއެާއަލުންާއަނބުރ ާއޮތީާފޮނުވ ލ ފައި.ާއެފޮނުވ ލުމ އިާގުޅިގެންާއެބިލުގައިާހުރިާ

ާބެހޭގޮާ ާކަންތައްތަކ އި ާހުޅުހެންވޭރުާބައެއް ާތެރޭގައި ާސަބަބުތަކުގެ ާފޮނުވ ލަންޖެހޭ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާއެ ާފޮނުވ  ާއެ ތުން

ާއޮތީތީވެ،ާ ާހިމަނ ފައި ާއޭގަ ާބަޔަކު ާނުޖެހޭ ާހިމަނަން ާއޭގަ ާމީ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާކޮށްފައިވ ތީ ާޝަކުވ  ާއެ ާއިޢުތިރ ޟްކޮށްގެން ާއެކަމ އި ާއަނބުރާ އެބޭފުޅުން ާއަލުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވެ
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ާއަހަމުންާ ާވޯޓަށް ާމިތަނުގައި ާއެދުވަހު ާއ ދެ، ާއޮތީ. ާލިބިފައި ާވެސް ާއަޅުގަނޑަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާކަމުގެ  300ފޮނުވ ލެއްވި

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާއެއީ ާއެވ ހަކަ. ާދެންނެވިން ާއަޅުގަނޑު ާވެސް މަޢުސޫމްާهللاާދިޔައިރުގައި

ާވަރަށްާހުށަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދުވަހު ާނުކުތީ. ާމިމައްސަލަ ާގުޅިގެން ާހުށަހެޅުމ އި ާއެ ާމީ ާއެއީ. ާހުށަހެޅުމެއް ހަޅުއްވ ފައިވ 

ާޕ ޓީާ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުކުންނ ނޭ. ާމިމައްސަލަ ާއަހައިފިކަމަށްވަންޏ  ާވޯޓަށް ާއެއަށް ާދެންނެވިން ާމިތަނުގައި ސ ފުކޮށް

ާމިތަނުގަ ާބަލ ފަ ާސައިޒަށް ާމީހ ގެ ާބަލަނީާކުޑަވީމަ ާމައްސަލަކަމަށް ާދިމ ވ  ާކުރީމަ ާމިގޮތަށް ާކަންކަން ާގިނަފަހަރު އި

ާއައިއްސަ.ާ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާއޮތީ ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ރު ާނޫންނަމަ ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާއެހެންވީމަ ނޑު.  305އަޅުގަ

ާވި ާކަންތައްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާވިސްނ އިރުގައި ާދޭތެރޭގައި ާއެއ އި ާއަނބުރ  ާއަލުން ނޑުމެން ސްނުމަށްފަހުގައިާއަޅުގަ

ާކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާބައްޓަން ާއެއިތުރަށް ާގޮތަށް ާގުޅޭ ާވެސް ާއ އި ާމުޢ ހަދ  ާމި މިދެންނެވި

ާމުޢ ހަދ ތަކުގައިާ ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކުރަން. ާއުއްމީދު ނޑު ާއަޅުގަ ކަމެއްކަމަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބަލ އިރުގައި ާމުޢ ހަދ ތަކުގައިާސޮއިކުރ އިރުގައި ާއަޤްވ މީ ާބައިނަލް ާމިފަދަ ާއެބަ ާބަލ ލަންޖެހޭ މެން

ާކަންތައްތަކެއްާ ާނުގުޅޭ ާދީނ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދޭއިރުގައި ާރުހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއަށް ާނުވަތަ  310ސޮއިކުރ އިރު

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށްާބައެއްާފަހަރުާމިތަނުގައިާރުހުންާދެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމަާމީާއަޅުގަ ގެާވިސްނުމުގައިާވަރަށްާއަޅުގަ

ާމީާ ާއެއްކޮށް ާވަގުތުތަކ އި ާލިބުނު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތެއްގައި ާޖުމްލަ ާމީ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ ާބަހައްޓަންޖެހޭ ބޮޑަށް

ާކުރ ތީވެާ ާތ އީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާރޫޙަށް ާމީގެ ާނަމަވެސް ާކަމުގައިވީ ާނުލިބުނު ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާދިރ ސ  ާބޮޑަށް އެހ 

 ޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާއެވ ހަކަާމިާޢިއް

ާ315 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޤ ސިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާންާވ ހަކަާދެއްކެވުމަށް.ާއިބްރ ހިމަށްާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާފަރ ތު

ާ

 320ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޑިމޮކްރަސީާ ާބައިވެރިވުމަކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމުޢ ހަދ ތަކުގައި ާއަޤްވ މީ ާބައިނަލް ާމިފަދަ ާރައީސް. `ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެގެންދ އިރު ާފުރިހަމަ ާބަހުސްތަކެއްާއެއް ާމ ާގިނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީ ހެންވީމ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެއްކިބ ނުވެ ާއުސޫލުތަކުން ާހަމަތަކ އި ާދީނުގެ ާއިސްލ މް ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑު އޮތްކަމެއްކަމަށް

ާމަތީގައިާ ާއުސޫލުތަކުގެ ާހަމަތަކ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރެވުނު ާއިޞްލ ޙު ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ާކުރަންހުރި

ާލަފާ  ާދެއްވ ފައިވ  ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރނީ ާބައްލަވ ލައްވ  ާމައްޗަށް ާކަންތައްތަކުގެ ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ނޑުމެންނަށް  325އަޅުގަ



 13 

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނުދައްކ  ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ދިގު ާއެހެންވީމަ ާކުރެވޭހެން. ާޤަބޫލު ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ވ ހަކަާދަންނަވަާ ާމުންާއަޅުގަނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާވެސްާމިކަމ އިާތ އީދުކުރާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއިބްރ ހިމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ  330ޝުކުރިއްޔ .

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާ ާރުންގެާތެރެއިން.ާމުއްޠަލިބަށްާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވާ 

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާދެއްވީތީާ ާފުރުޞަތު ާމި ާފަރ ތުން ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާރައީސް.ާއަޅުގަނޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރި `ާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަށ ނީާހުރިހ  ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ  335ރައީސް،

ާމިާ ާތަޢ ރަޒްވ  ާދީނ އި ާއިސްލ މް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާކުރ ނީ ާތަސްދީޤް ާމުޢ ހަދ  ާމި ާއެއީ ާއެކީގައި ހުށަހެޅުމަކ އި

ާކަނޑައެޅުމަށްާ ާނުކުރުމަށް ާޢަމަލު ާމިންވަރަކަށް ާއެ ާއޮތްނަމަ ާމިންވަރެއް ާތައ ރަޒްވ  ާދީނ އި ާއިސްލ މް މުޢ ހަދ ގައި

ނޑުާމުޢ ހަދާ ގޮވ ލަމުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުމެންާއަޅުގަނޑަށްާލިބުނުާކުޑަާވަގުތުކޮޅުާތެރޭގައިާއަޅުގަ

ާމިއަދުާ ާގޮތަކަށް ާކަމެއް ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުކުރެވޭ. ާފ ހަގައެއް ާމ ބޮޑަށް ާއެފަދަކަމެއް ނޑަކަށް ކިޔ ލިން.ާއަޅުގަ

ާދެ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާމުހިއްމުކަމެއް ާޙ އްޞަާފ ސްކުރުމަކީ ާދުވަހު ާކުރީ ނޑުމެން ާރައީސް،ާއަޅުގަ  340ކެން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުާ ާއޮތުން ާވ ހަކަ ާކުދިންގެ ާލޭއަޅ  ާއޭގަ ާފޮނުވިއިރު ާފ ސްކޮށްފައި ާޤ ނޫނެއް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އެހީއަށް

ާމ ލޭގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމެއް. ާއޮންނަން ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާގޮތުގައި ާހުރިާާޤަބޫލުކުރ  ގެދޮރު

ާރައްޔިތުންގެާ ާނިކަމެތި ާރ އްޖެތެރޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވ ނެ. ާބޭނުމެއް ާއެއް ާލ ރި ާއެ ާއެމީހުންނަކަށް މުއްސަނދިން

ާހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ާއެމީހުން ާއެހެންކަމުން ާބޭނުންވ ނެ. ާއެލ ރި ާމީހުންނަށް ާއަޅ  ާލޭ ތެރެއިން

ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާވަކިާާއަޅުގަ ާއެއީ ާފ ސްކުރ އިރުގައި ާޤ ނޫނެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތުގައި  345ޤަބޫލުކުރ 

ާދިޔައީާ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމުޒ ހަރ ގައި ާކުރި ާއެދުވަހު ާނުވ ނެ. ާއޮވެގެން ާގޮތަކަށް ާފައިދ ވ ނެ ޖަމ ޢަތަކަށް

ާއެާ ާގޮތަށް ާނުކުރެވޭނެ ާއެކަން ާނުލިބޭތީ ާފައިސ  ާޖަމ އަތަކަށް ާވަކި ާތަސްދީޤްާއެކަންތައް. ާއެޤ ނޫނު ާއޮތީމ  ކަން

ނުކުރުމަށްާގޮވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފަދަާމުޢ ހަދ ާއެއްާތަސްދީޤްާކުރެވިގެންާދ އިރުާމިފަދަާމުޢ ހަދ ާއެއްާ

ާމިފަދަާމުޢ ހަދ ތަކުންާ ާމުޢ ހަދ  ާމި ާކަމަކީ ާއުފ ކުރަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އިރު ާކުރެވިގެން ތަސްދީޤް

ނޑުމެންނަށްާލިބިގެންާދިޔުމުގެާފުރުޞަތުާބޮޑުވެގެންާދ ނެކަން.ާއެއީާމިފަދަާކޮންމެާމުޢ ހަދ ާއެއްާބޭރު  350ގެާއެހީާއަޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ތީ. ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާފަރ ތުން ާއޯގަނައިޒޭޝަންއެއްގެ ާކޮންމެސް ހިންގުމަށްޓަކައި

ާބޭ ާދައްކ ކަށް ާއެއް ާވ ހަކަ ާމ ދިގު ާވެސް ނޑު ާމުޢ ހަދާ އަޅުގަ ާމި ާކުރަން ާތ އީދު ާއަޅުގަނޑު ާނޫން. ާވެސް ނުމެއް
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ާދީނުގެާ ާއިސްލ މް ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާދީނުގެ، ާއިސްލ މް ާއެއީ ާފ ސްކުރަން. ާއެކީގައި ާމެއިންޑޭޓ އި މިދެންނެވި

ކުާމިާއަސްލުތަކ އިާނޫނީާއިސްލ މްާދީނ އިާޚިލ ފުާއެއްވެސްާމިންވަރެއްާއޮތްނަމަާއެމިންވަރަށްާޢަމަލުާނުކުރުމ އިާއެާ

 355ާމުޢ ހަދ ާތަސްދީޤްާކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާމިހ ރުާމިފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމަށް،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާޕީ.އޭގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާ

ާ360 

ާގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދިއް

ާއަކީާ ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ާކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކުރުމަށްޓަކަާ ާތަސްދީޤް ާމުޢ ހަދ  ާމި ާޑިސްއެބިލިޓީސް ާވިތް ާޕަސަންސް ާއޮފް ާރައިޓްސް ާދަ ާއޮފް އިާކޮންވެންޝަން

ނޑުާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސްާ މަޖިލީހުންާރުހުންާދިނުމުގެާމައްސަލަ.ާއ ދެ،ާމިކަމުގައިާއަޅުގަ

ާމިާ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާކަމުގައި ާއެބަހުރި ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާބަލ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީ ާގުޅިގެން  365މިކަމ އި

ާފަރ ތު ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާމުޢ ހަދ ގައި ާމިވަނީ ާސޮއިކޮށްފައި 0ާާން ާއެހެންވީމާ 0337ާޖެނުއަރީ ގައި.

ނޑުމެންނ އިާހިސ ބަށްާމިާރުހުންާދިނުމަށްާމިާއައިސްފައިާމިވަނީާބަރ ބަރުާ އަހަރުާފަހުން.ާމިާމުޢ ހަދ ގައ0ާާިއަޅުގަ

އްދ ގައިާާމިާވަނަާމ 05ާސޮއިކުރެވުނުާފަހުންާއަޅުގަނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަސްދީޤްކުރީާވެސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

މުޢ ހަދ ގައިާހުރިާހުރިހ ާޙައްޤުތަކެއްހެންާލިބިާދިނުމަށްާމިއޮތީާޔަޤީންކަންާދީފައި.ާޔަޤީންާކަށަވަރުާކޮށްދީފައި.ާދެންާ

ާމިހ ރުާ ާވ ހަކަ ާބިލެއްގެ ާފ ސްކުރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަހު ާޑިސެމްބަރު ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާއެއްކޮށް ާއެއ އި  370ހަމަ

ާޙ ާ ާމިދައްކަނީ. ނޑުމެން ނޑުމެންާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާއެބިލު ާބިލު. ާބެހޭ ާޚައްޤުތަކ އި ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް އްޞަ

ާފަރ ތުންާ ާސަރުކ ރުގެ ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާނެތް ާއެނގިފަކ އިއެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއިރު ާވޯޓުދިން ފ ސްކޮށް

ާކަން ާކުރަންޖެހޭ ާކުރިން ާއެހެންވީމ  ާއޮތްކަމެއް. ާނުދެވި ާރުހުން ާއަދި ާމިއޮތީާސޮއިކޮށްފައި ާކުރަން ާފަހުން ތައް

ނޑުމެންނ އިާދިމ ވެފައި.ާއެބިލުާއަޅުގަނޑުމެންާފ ސްކޮށްފައިާފޮނުވީމ ާއެބިލ އިާމިާމުޢ ހަދ ާއ އިާތައ ރަޟްވާ  އަޅުގަ

ނޑުމެންާކުރިންާ  375ބައެއްާކަންތައްތައްާހުރިކަންާމިވަނީާސަރުކ ރަށްާފ ހަގަކުރެވިފައި.ާއެހެންކަމަށްވުމ އިާއެއްކޮށްާއަޅުގަ

ާއޮތްާކުރަން ާކުރިއަށް ާއެހެންވީމ  ާދިމ ވީ. ާއެމައްސަލަ ާފ ސްކުރުމުން ާއެބިލު ާވަނިކޮށް ާނުކުރެވި ާކަންތައްތައް ޖެހޭ

ާއަވަސްާ ާއެންމެ ާވީ ާމުޢ ހަދ ތައް ާމިކަހަލަ ާކުރައްވ  ާސޮއި ާސަރުކ ރުން ާގޮތަކަށް ާނުވ ނެ ާދިމ  ާމިމައްސަލަ ތަނުގައި

ާހުށަހަޅުއްވައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހަށްާާފުރުޞަތެއްގެ ާބިލުތައް ާއެފަދަ ާއަދި ާހޯއްދަވ އި ރުހުން

ހުށަހަޅުއްވ އިރުާވެސްާއެބިލ އިާގުޅުންާހުރިާމުޢ ހަދ ާއެއްާގައިާސޮއިާކުރައްވ ފައިާވ ނަމަާއެާމުޢ ހަދ ތަކ އިާހަވ ލާ 
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ާމަސައްކަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާހުރުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާއެބިލ  ާނުޖެހޭާދެއްވައި ާކުރަން  380ތް

ާއަދިާ ާކުރައްވ  ާސޮއި ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާއެހެންކަމަށްވުމ އިއެއްކޮށް ާދ ނެކަމެއް. ާމެދުވެރިވެގެން ާކަންތައްތައް ގޮތަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނިންމެވުމަށް ާއެކަންތައް ާފޮނުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާއަވަހަށް ާވ ނަމަވެސް ާއެއް ާމުޢ ހަދ  ާނުކުރައްވ  ތަސްދީޤް

ާޙ  ާއެންމެންގެާގޮވ ލަން.ާއ ދެ،ާމީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާޚައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ އްޞަ

ާފޮނުވުމަކ އިާ ާމަރުހަލ އަކަށް ާކޮމިޓީއެއްގެ ާއިތުރު ާމުޢ ހަދ  ާމި ާއެއްކޮށް ާވުމ އި ާއެހެންކަމަށް ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއް. ވެސް

ާދިނުމަކީ ާރުހުން ާމިއަދު ާތަސްދީޤްކޮށް ާމިއޮތްގޮތަށް ާއެއްކޮށްާާނުލ އި ާވުމ އި ާގޮތެއް.ާއެހެންކަމަށް ާހުށަހަޅ  ނޑު  385އަޅުގަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިއަދުާމިކަންާނިމިގެންާދ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާމިފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާހ މިދުާއްޒަތްޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ތެރި

 390ާފޫރަށްާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާބ ކީާއޮތްާވަގުތުކޮޅުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާޢަބްދުލްޣަ

ާ

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުާދެކުނުާދ 

ކުލެވިގެންވ ާމުޢ ހަދ ާއެއް.ާމީގެާތެރޭގައިާއަކަށްާމ އްދ ާއ53ާެޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާމުޢ ހަދ ާއަކީާ

ާ ނޑު ާޤައުމުތަކުގ0ާާެމައިގަ ާބައިވެރިވ  ާއުސޫލުތަކ އި ާޢ ންމު ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ އި ާއެބައުޅޭ. ާއެއް ވ ހަކަ

 395މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާއަދިާނުކުޅެންތެރިކަންާހުންނަާމީހުންގެާޚައްޤުތައްާރައްކ ތެރިވުމުގައިާކޮންމެހެންާބަލަންާޖެހޭނެާ

ާސަރުކ ރުގެާކަ ާދިވެހި ާމުޢ ހަދ ގައި ާމި ާގޮތުގައި ާއެނގިފައިވ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއް. ާމުޢ ހަދ  ާފ ހަގަކުރެވޭ ންތައްތައް

ާއަޅުގަނޑުާ ާދެން ާދުވަސްވަރު. ާހުންނެވި ާވަޒީރަކަށް ާކުރީގެ ާމަނިކުފ ނު ާމަނިކުފ ނު. ާހުދު ާކޮށްދެއްވީ ާސޮއި ފަރ ތުން

ާމު ާމި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާނޭވ ގައި ާއެ ާނޭނގިާހަމަ ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ާއޮތްކަން ާކުރެވިފައި ާސޮއި ޢ ހަދ ގައި

ާމެންބަރުާ ާޕީ.އޭގެ ާއެ ާފަހުން ާދ ދި ާބިލެއް ާހުރި ާގުޅުން ާމިކަމ އި ާބިލު ާމި ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާއެއީކީ. ާނޫނޭ އޮތްކަމެއް

ާސިވިލް ާސަރުކ ރުގެ ާއެތ ނގައި ާވ ތީ ާމެންބަރަކަށް ާއިން ާވެސް ާކޮމިޓީގައި ާދިރ ސ ކުރި ާބިލު  400ސ ރވިސްގެާާއެވިދ ޅުވި

ާލަފްޒ އިާާާ ާމި ާއެހީގެ ާޙ އްޞަ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާވަޑައިގެން ާބޭފުޅުން ާހުންނަވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެކަމުގެ ާބޭފުޅުން ބައެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެާމިލަފްޒ އިާދޭތެރޭގައިާހުރިާމީާތަފ ތުތަކ އިާބެހޭގޮތުން.ާއެހެންވީމަާއެތ ނގައިާވެސްާއެާބަހުސްާ

ހެންނަމަވެސްާދެންާއެވަގުތުާއެކޮމިޓީާއަށްާފެނިވަޑައިގަތީާއޭގެާމީގަާހުންނަާމުޢ ހަދ ގައިާހުންނަާއޮތީާއުފެދިފައި.ާއެ

ާނެތީ.ާ ާއޭރު ާފިކުރު ާވެއްދުމުގެ ާއަދި ާތެރެއަށް ާއޭގެ ާޑެފިނިޝަންތައް ާބައެއް ާހުންނަ ާއޭގަ ާސިފަތަކ އި ބައެއް

ާފ ސްކުރު ާމުޢ ހަދ  ާމި ާމިތިބީ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާއުއްމީދުާއެހެންނަމަވެސް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއުއްމީދުގައި  405މުގެ

ާއެންމެފަހުާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ސްކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާމުޢ ހަދ  ާމި ާތ އީދުކޮށް ާމިކަމ އި ާމަޖިލީހުން ާމި ކުރަނީ
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ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާމިސ ލަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާގައި ާފެންވަރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ކަމަކަށް

ނޑުާވެސްާމިކަމަށްާމި ނޑުގެާމިސ ލަކަށްާދ އިރ ގެާފެންވަރުގައިާއަޅުގަ ސ ލެއްާމިާނަންގަންނަނީާއިނގޭތޯ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާ ާއިން ާދ އިރ  ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކުރި ާކެންޕޭނު ާލައިގެން ނޑ00ާާުކުރިމަތި ާއަޅުގަ ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވުނު. ާމީހުން މިފަދަ

ާހައިސިާ ާމެންބަރެއްގެ ާމިދަނީ ާބަލަމުން ާއިރުާއެކަންކަން ާހުރި ާގޮސް ާކަންކަން ާމިހިސ ބަށް ާބަލަމުންދ އިރު  410އްޔަތުން.

ާއޮތްާ ާދޭން ާއެ ާއަދި ާގުޅިގެން ާކުރުމ އި ާތަސްދީޤް ާމުޢ ހަދ  ާމި ާމިއޮތީ ާސަރުކ ރުން ާވަރަކީ ާއޮތް ާކަންގޮއްސަ މިހ ރު

ާފޮނުވ ނެކަމަ ާއަނބުރ  ާކުރެވެނީ ާއުއްމީދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއަނެއްކ  ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާއަދި ާއެާޤ ނޫނު ާފޮނުވީމަ ށް.

ާތައްޔ ރުވެފަ.ާ ާއެހެރީ ާއެއްޗެހި ާފޯމްތަކ އި ާބެހޭ ާއ އި ާސަބްސިޑީ ާމިހ ރު ާނިންމ ލީމ  ާއެކަންކަން ާބަލ ލ ފައި ޤ ނޫނަށް

ނޑަށްާއެނގިފައިވ ާގޮތުގައިާއޮތީާތައްޔ ރަށް.ާމިކަމ އިބެހޭާ އެކަންކަންާހަމަާކުރިއަށްާގެންދަންާސަރުކ ރުންވެސްާއަޅުގަ

ާފ ސްވުމ ާ ާޤ ނޫނު ާއިބ ރ ތްާހަމަ ާބޭނުންކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިން ާއެ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާޙ އްޞަ ާގުޅިގެން  415އި

ާގުޅޭާ ާމީހުންނ އި ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ާލަފ ކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާއ އި ާމުޢ ހަދ  ާމި އެހެންނަމަވެސް

ާސަރުކ ރުންާ ާކަންކަން ާބޭނުންވ  ާމިކަމަށް ާއެ ާވަދެ ާތެރެއަށް ާމީގެ ާވ ހަކަާާމިބައި ާއޮތް ާތައްޔ ރަށް ާފަށަން ކުރަން

ާމިއަދުާމިއަދުންާ ާއަވަހަށް ާމިކަން ާއެދެނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާފަހު ާއެންމެ ާދަންނަވ ލަން.ާއަދި ާވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާއިނ ޔަތްތަ ާބޭނުންވ  އްާމިއަދަށްާމިާމުޢ ހަދ ާތަސްދީޤްާކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔ މުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެާބޭބޭފުޅުންނަށް

 420ާދިނުމުގައިާއަވަސްވެގަނެވޭނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ  ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާނިހ ނުާޝުކުރިއްޔ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ތެރި

ާދެސެއިންާޙު ާވ ހަކަ ާކުރިން ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުާމަނިކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި އްކެވި

 425ާސިކުންތު.03ާާމިނެޓ0ާާްބޭނުންފުޅުާކުރައްވ ފައިާވަނީާ

ާ

ާސެއިންމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުވިލިމ ފަންނުާދ އި

ާމިާ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާ`ާޝުކުރިއްޔ  އަދުާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާއޮންދަާ ާކޮންވިންޝަން ާކަމަށްވ  ާމުޢ ހަދ އެއް ާއދ.ގެ ާބެހޭ ާޙައްޤުތަކ އި ާމީހުންގެ ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން މިވަނީ

ާމިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަސްދީޤްކުރަން. ާފަރ ތުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޑިސްއެބިލިޓީސް ާވިތް ާޕަރސަންސް ާއޮފް  430ރައިޓްސް

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އި ާވަރަށް ާހަމަ ާސަރުކ ރުާާފުރުޞަތުގައި ާކުރީގެ ާަސރުކ ރު ާއޯގ ތެރި ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެކު

ާއެއީާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިއެކު ާވަރަށް ާސަރުކ ރަށް ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ާމަޢުމޫނު އަލްއުސްތ ޒް

ނޑުމެންާކުރ0337ާިމ ރޗ03ާާްމިފަދަާމުހިންމުާޤަރ ރެއްގައިާ މަތީާމިއަދުާއިންނެވިާގައިާސޮއިކުރެއްވީތީ.ާއަދިާއަޅުގަ
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ާކަމަށްވ ތީާ ާމިނިސްޓަރު ާފޮރިން ާއޭރުގެ ާސޮއިކުރެއްވި ާމިކޮންވެންޝަނުގައި ާރިޔ ސަތަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ މި

 435މަނިކުފ ނަށްާވެސްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިާއެކުާޝުކުރުާދެންނެވުމުގައިާއަވަސްވެާގަންނަން.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާ

ާއިއްތިފ ގުވެާއެއްާ ާއެހީތެރިކަމ އިާހަމަ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާއިނ ޔަތ އި ާހުންނަާމީހުންނަށް ާއެބަވޭާނުކުޅެދުންތެރިކަން ބަސް

ާމީހަކަށްާ ާއެއްވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއިކީ ާލިބެންޖެހޭނެކަމަށް. ާއިޙްތިރ މް ާގަދަރ އި ާލޯތްބ އި ާމުޖުތަމައުގެ މުޅި

ާއަޅުގަނޑު ާއަކީ ާމުޢ ހަދ  ާމި ާއަދި ާނޫން. ާބެލުމުގައިާާއޮޅުވ ލެވޭނެކަމެއް ާބަލ ލި ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރ 

ާއެކުލަވ ލ ފައިވާ  ާޖަމްއިއްޔ އަކުން ާއދ.ގެ ާގޮތަކަށް ާބޮޑު ާއެއްގޮތްކަން ާއެންމެ ާތަރަހަތަކ  ާއިސްލ މްދީނުގައި މިހ ތަނަށް

ާއި ާމުޅި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވަރަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކެރޭ.ާއެއީ ާދަންނަވަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފިކުރުގަާމުޢ ހަދ ކަމަށް  440ސްލ މީ

ާތެރެއިންާ ާއެހީތެރިކަމ އި ާއޯގ ތެރިކަމ އި ާއަޅ ލުމ އި ާއެހެންވީމަ ާއެހީތެރިކަން. ާއޯގ ތެރިކަމ އި ާއަޅ ލުމ އި ާވަނީ ވެސް

ނިކުމެފައިާއޮތްާވަރަށްާމުހިންމުާކޮންވެންޝަނެއްާކަމުގައިާދަންނަވަންާޖެހޭ.ާމީގެާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާތައ ރަފްވ ާމިާ

ާކު ާތަސްދީޤް ާރަނގަޅަށްާމުޢ ހަދ  ާވަރަށް ާހ ލަތު ާމީހުންގެ ާހުންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ާއަދި ާއ އި ާފައިދ  ރުމުގެ

ާސަރުކ ރުންާ ާއޯގ ތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއިނގޭ ާއެބަ ާވެސް ާރިޕޯޓުން ާލިބިފައިވ  ާއަޅުގަނޑަށް ބަޔ ންކޮށްދެއްވަމުން

 445ތުާއޮޅުންާފިލުވުމަށްޓަކައިާއޭރުގެާވިމެންސްާވަނަާއަހަރުވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާނުކުޅެދުންތެރިާރައްޔިތުންގެާހ ލ0330ާަ

ާސެކިޔުރިޓީ ާސޯޝަލް ާވުޒ ރ  ާހުރި ާގުޅުން ާއެކަމ އި ާއޭރުގެ ާނުވަތަ ާވިތްާ، މިނިސްޓްރީން ާޕީޕަލް ާފޯ ސަރވޭ

ާކުލުނުވެރިާ ާވަރަށް ާގ ތުން ާވަރަށް ާހ ލަތު ާރައްޔިތުންގެ ާއުފައްދަވ ފައި. ާސ ރވޭތަކެއް ާނަމުގައި ޑިސްއެބިލިޓީގެ

ާދެ ާއަޚްާކަމ އިއެކު ާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާސަބަބުން ާދިޔުމުގެ ާނިމިގެން ާސަރުކ ރެއް ާއައި ކެމުން

ާބޭބޭފުޅުންގެާ ާހުރި ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ާތިއްބެވި ާދ އިރ ގައި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާދެއްވައިފި ާވިދ ޅުވެ ާމިތަނުގައި ދެންމެގައި

ާމިއަާ ާފެންނަމުން ާމިދަނީ ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަތޮޅުތަކުގައިާހ ލަތ އި ާކުޑަކަމުން ާއަޅ ލުން ާސަރުކ ރުގެ  450ދުގެ

ާއިނ ޔަތްތައްާ ާއެކިކަހަލަ ާގެންދިޔަ ާދެއްވަމުން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީތަކަށް ާއެކިއެކި ތިއްބެވި

ާނަގ ނެާ ާބޭސް ާދަށަށްގޮސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހ ލަތު ާއ އިލ ތަކުގެ ާބައެއް ާސަބަބުން ނޑުއްވ ލެއްވުމުގެ ާނެތިާާކަ ގޮތެއް

ާކޮންވެންޝަނަކީާ ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ ާކަމެއް. ާކުރ  ާހިތ މަ ާމިއަދު ާޖެހިފައިވ ތީވެ ާއުޅެން ާމިގައުމުގައި އެހެން

ާޖެހޭާ ާނިންމަން ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާވެސް ާބަހައްޓ ފައި ާދުރުގައި ާމަސައްކަތްތައް ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާހަމަާކޮންމެާމެންބަރަކުާވެސްާކަމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާއިއްތި  455ފ ގުވެާއެކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުގަ

ާބޭނުންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުއްޖަތެއް ާއިތުރު ާއެއަކަށް ާދަންނަވ ނެކަން. ާބަސް ާއ ނ ާހަމަ ާމެދު ާކޮންވެންޝަނ އި މި

ާދެ ާވިދ ޅުވެ ާމިތަނުގައި ާބޭފުޅުން ާއެއްބައި ާދެން ާޔަޤީންކަމެއް. ާއެއީ ާއެއަށްާނުވ ކަން ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ އްވައިފި

ާދިޔަާ ާނިމިގެން ާއަކުން ާކޮމިޓީ ާހިމެނޭ ާއެކޮމިޓީއެއްގައި ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާކޮށްލ ނަމޭ ާއިޝ ރ ތެއް ކޮންމެސްވަރަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދައްކަވ އި. ާއެބަ ާއެވ ހަކަ ާމިތަނުގައި ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާބޭބޭފުޅުން ާބައެއް ާގުޅިގެން މަސައްކަތަކ އި

 460ބިލެއްގެާމަސައްކަތް.ާއެއްާބިލަކީާސަރުކ ރުންާފޮނުއްވ ފައިވާ 0ާޢީާކޮމިޓީންާމަސައްކަތްތައްާކުރަމުންާދިޔައީާއިޖުތިމ 
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ބިލެއްާއަނެއްާބިލަކީާމަޖިލީހުގައިާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާއަމިއްލަާމެންބަރެއްާކަމުގައިވ ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާ

ބިލަކީާމިފަދ0ާާައުމީާޕ ޓީގެާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިލެއް.ާމިާއ ނާޤަާ،ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާ ާމި ާބެހޭގޮތުން ާމިހ ލަތ އި ާއަދި ާދިނުމ އި ާއިނ ޔަތެއް ާމ ލީ ާއިނ ޔަތަކ އި ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި ބިލ0ާާުހ ލަތްތަކުގައި

ާމިދެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަސޭހަވ ނެހެން ާމަސައްކަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީގެާއެއްކޮށްލުމުން ާއިޖުތިމ ޢީ ންނެވި

ާއަދިާ ާފަރ ތުންނ އި ާމިސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރު ާގެނައިމު ާއަށް ާއެކޮމިޓީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިޔައިރު ާނިމިގެން  465މަސައްކަތްކޮށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް. ާފަރ ތުން ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބެވި ާމިމަސައްކަތުގައި ާހ ލަތުގައި ާއިޖުތިމ ޢީ ޢ ންމު

ށްާބިލުާއެރުވީމ ާއަދިާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާސުވ ލުާކުރީމު.ާދެންމެާހ މިދުާއެވިދ ޅުވިާފަދައިންާޢިއްޒަތްތެރިާއެބޭފުޅުންނަ

ާބައެއްާ ާއެނގޭ.ާއަދި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއޮތްކަން ާމި ާކޮންވެންޝަން ާމި ާފަދައިން ާއެވިދ ޅުވި ާހ މިދު މެންބަރު

ާއެކަމަކު ާދެއްވީމު. ާވެސް ާވިދ ޅު ާއެވ ހަކަ ާމިކަންތައްތައްާާބޭފުޅުން ާމައިގަނޑު ާވިސްނުމަކަށްވީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމިއަށްވުރެއްާ ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާމިއަށްވުރެއް ާގެންދެވީ ާވިދ ޅުވެދެއްވަމުން ާވެސް ާއެބޭފުޅުން ާއަދި  470ނިމުމަށްފަހުގައި

ާއަދި ާވ ހަކަ. ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާއުފައްދަމުން ާބެހޭގޮތުން ާނުކުޅެދުންތެރިންނ އި ާބިލެއް ާގޮތެއްގައިާާފުޅ  ޚ އްޞަ

ާއެބަހުރިާކަމަށްާ ާކަންތައްތައްާވެސް .ާއެހެންވީމ ާއެނަޒަރީއ ތުންާކުޑަކުދިންނ އިާބެހޭާއިތުރުާޤ ނޫނުތައްާވެސްާއިތުރު

ާދިނީާ ާސަމ ލުކަން ާބޮޑަށް ާޕ ޓީން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާދިނީ ާސަމ ލުކަން ާބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ވިސްނުމަށްފަހު

ާތެާ ާރައްޔިތުންގެ ާފަދައިންާއަވަހަށް ާމިކުރި ާއިޝ ރ ތް ާމި ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާދެންމެ ާދ  ާދަތިވަމުން ާގޮތަށް ާމި ރެއިން

ާ ާފޯރުކޮށްދިނުން. ާއަތެއް ާއެހީތެރިކަމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާވަމުންދ ތީވެ  475އަހަރުންމަތީގ35ާާެދަތިތަކެއް

ާމަޖިލީހުާ ާމި ާޤ ނޫނު ާކުރީގެ ާތެރެއިން ާސްކީމުގެ ާޕެންޝަން ާނިންމެވުމަށްާމީހުންނަށް ާނިންމެވި ާމަޖިލީހުން ާކުރީގެ ން

ާ ާނަންގަވ ފައި. ާރައީސް ާއޭގެ ާއޭތި 35ާާސަރުކ ރުންވަނީ ާމިދޭ ާމީހުންނަށް ާމަތީގެ ާމ0333ާާިއަހަރުން ާއަކީ ރުފިޔ 

ނޑައަޅ .ާއެހެންވީމ ާއިންތިޚ ާއަށްާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާވެސްާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރުންާދެއްވ ާއެއްޗެއްާކަމަށްާކަ

ާނުކުޅެދުންތެރިކަންާ ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާވިސްނުމަކަށްވީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާމި. ާސަރުކ ރެއް އޮޅުވ ލ 

ާދެވޭނެާ ާރުފިޔ  ާދެހ ހެއްހ  ާބިލުގައިވ  ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ޟް ާއަލްއަހް ާފަރ ތްތަކަށް  480ހުންނަ

ާއެގޮތަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު ާހަމަާގޮތަކަށް. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާބަޖެޓުގެ ާއަދި ާނިންމީމު. ށް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާގޮއްސިކަމުގައިވ ނަމަ ާލިބިގެންދިއުމުން، ާއެކުގައި ާފައިސ އ އި ާއެ ާވެސް ާދިނީ އެހީތެރިކަން

ާރަށް ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބަކީ ާޖެހޭ ާމިހެން ާދަންނަވަން ާކަމެކޭ. ާއެހީތެރި ާބޮޑު ާވަރަށް ާފައްސަތޭކައެއްހާ ކޮށްދެވޭ ތަކުގައި

އެކިއެކިާބަލިކަމުގައިާހުރިާމީހުންާއެބަާތިބި.ާއޭގެާތެރޭގައިާލޯފަންާމީހުންނ އި،ާކަންފަތަށްާއިވުމުގެާމައްސަލަާހުރިާ

ާއެނޫންާ ާއަދި ާނޫން. ާއެއް ާތެލަސީމިޔ  ާހުސްއެކަނި ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ާއެކި ާވެސް ާއެނޫން ާއަދި  485މީހުންނ އި

ާވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންާާކަންތައްތައް ާމަގެއް ާދެވޭނެ ާއެއް ާއެހީ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ، އެބަހުރި.

ާބިލުާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާވިސްނުމަކަށްވެގެންދިޔަ ނޑު ާމައިގަ ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާކުރިއްޔ  ާމަސައްކަތް އުފެއްދޭތޯ
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ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާކުރުން.ާނަމަވެސް ާއެގޮތަށް ާއެކަންތައް ާއައިސްާނިންމ ލުމުގައި ާކޮންވޭޝަން ާމި ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރުހުން ާދޭންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމީގައި ާމ އްދ ގައ90ާާިއަދި ވަނަ

ާޔަޤީންކަމ އެކު.ާ ާބުނ ނަން ާބަސް" ާ"އ ނ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއައުން ާއައި ާމި ާހަމައަށް ނޑުމެންނ އި  490އަޅުގަ

ނޑަށްާއެނ ނޑުާއަޅުގަ ާމިކަމަށްާއެއްބަސްވ ނެކަން.ާއަދިާއަޅުގަ ާއެއްާސަފެއްގައި ާހަމަ ގޭާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާޕ ޓީން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޮތް ާމި ާމިއަދު ާއަތުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޭނުން ާވެސް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެހެން ވަނ05ާާަހަމަ

ާގޮ ާވިދ ޅުވި ާބޭފުޅުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާ)ށ( ާއަދި ާ)ހ( ާކުރީގައިާމ އްދ ގެ ާމުއ ޙަދ ތަކަށްވުރެ ާމި ތަށް

ާއެބަހުރިާ ނޑިފުޅުގައި ާސިކު ާބޭބޭފުޅުންގެ ާސިޔ ސީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޕ ލަމަންޓޭރިއަނުން، ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެކުގައިާ ާއެބޭފުޅުންނ އި ާއަދި ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާޢިނ ޔަތ އި ާމީހުންނަށް ާނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ާތިބި  495ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާރޫާ ާއުޅުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަދޭ ާޔަޤީންވެގެން ާހުރިކަން ާލޯބި ާ)ހ(05ާާޚ އި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އ އިާ)ށ(ާޚ އްޞަާގޮތެއްގައިާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެހެންވީމ ،ާއ އިލ ގެާފަރ ތުންނ އިާޖަމ ޢަތުގެާފަރ ތުންނ އިާ

ކަންާލިބުމަކީާއުމުރުންާދުވަސްވީާމީހުންނަށްާޚ އްޞަާއެހީއަށްާދައުލަތުގެާފަރ ތުންާޚ އްޞަާއެހީތެރިކަމ އިާރައްކ ތެރިާ

ާހަމަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ. ާކަނޑައަޅ ފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމި ާކަމަށް ާޙައްޤެއް ާލިބިގެންވ  ާމީހުންނަށް ބޭނުންވ 

ާބަ ާބ ކީ ާވ ހަކައިގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް. ާމި ާާވަގުތުކޮޅެއްާއަވަސްވެގަންނަންޖެހޭނީ  500އި

ާވ ނަމަާ ާއެދިވަޑައިގެންފިކަމުގައި ާފުރުޞަތަށް ާއެ ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އޮވެއްޖެކަމުގައިވ ނަމަ

ނޑުގެާވ ހަކަާމިވަގުތަށްާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ ާދެއްވުމަށްާއެދެމުން،ާއަޅުގަ

ާ

 ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެ

ާޖެހުމަށްޓަކައިާ ާރަނގަބީލު ާއެހަމަ ާނިންމަވ ލެއްވިއިރު ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  505ޝުކުރިއްޔ .

އަމީންޢ ންމުގެާއަތްާއެދިމ ލަށްާޙަރަކ ތްތެރިވަމުންދަނިކޮށް.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާއެާސިކުންތުކޮޅުާހުރީމަާދެންާއެކަންާއެާ

ާޢިއް ާދެންމެ ާނިމުނީ. ާއެ ނޑުާހިސ ބުން ާއަޅުގަ ާގެންދެވިއިރު ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ޒަތްތެރި

ާދައްކ އިރުާ ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެއްކަމަކީ ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާފ ހަގަކުރެވުނު ާއިންއިރު އަޑުއަހަން

ާބެހޭ ާބަސްބަހ  ާބޭނުންކުރެވޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ާތަޅުމުގައި ާއެއީާމަޖިލީހުގެ ާގެންގުޅެން. ާވިސްނުމެއް ގޮތުން

ނޑުމެންާ  510މަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާބުނެވޭާބަހަކުންާކުރެވޭާކަމަކ އިާދޭތެރޭާޤ ނޫނީާއިމްޕްލިކޭޝަންާއެއްާއުޅެފ ނެ.ާއަޅުގަ

ާދިނުން،ާ ާލަފ  ާދިނުން، ާރުހުން ާމަތިން ާގޮތުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވ  ާއަކީ ާމައްސަލަ ާއޮތް ާމި ާކުރިމަތީގައި މި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބުނެފައިާވަނީާމަޖިލީހުނ90ާާްނުން،ާމިކަހަލަާކަމެއްާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމަޝްވަރ ާދި

ނޑުމެންާ ާހުޅުވ ލީ.ާއަޅުގަ ނޑުާމިާބަހުސަށް ފ ސްކުރ ާގޮތެއްގެާމަތިންނޭާމިކަމަށްާޢަމަލުާކުރ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާރުހުންދިނުން، ާމަޖިލީހުން ާމިހ ރުވ ގޮތުން ާމަޖިލީހަށްާާގަވ އިދުގައި ާމަޝްވަރ ދޭކަމަށްވަންޏ  ލަފ ދިނުން،
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ާ ާފޮނުއްވުމުގެ ާއެކަމެއް ާކޮމިޓީއަކަށް ާކަމ ބެހޭ ާފަހު ާއިއްވުމަށް ާސިޓީފުޅެއް ާފޮނުވ   515ޔ ރުާއިޙްތިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެގޮ ާކުރުމުގައި ާބޭނުން ާއެކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮވޭ. ާދީފައި ާގަވ އިދުން ާރައީސަށް ތަށްާމަޖިލީހުގެ

ާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުމުގައި ާބޭނުން ާބަސް ާއެގޮތަށްމެ ާހަމަ ާކުރުމުގައި. ާބޭނުން ވިސްނަންޖެހޭ،ާބަސް

އަނެއްާކަމަކީާކުރިންާވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާމަޖިލީހުގައިާދެކެވިފައިވ ާވ ހަކަާއެއްާމިނިވަންާމެންބަރުންނަކީާކޮބައިތޯ؟ާ

ާކޮބަާ ާމެންބަރުންނަކީ ާނޫން ާވަކިާމިނިވަން ާމެންބަރުން. ާމިނިވަން ާވެސް ާއެންމެންނަކީ ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ އިތޯ؟

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެވެސް ާއެހެންވީމ ، ާތިއްބަވައިފ ނެ. ާމިތ  ާމެންބަރުން ާބޭފުޅުން، ާނިސްބަތްނުވ   520ޕ ޓީއަކަށް

ާއިޝ ރ ތް ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާދެން ާކަމެއް. ާމިާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ާފަދައިން ކުރެއްވި

ާތ ރީޚުާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަޅުގަނޑަށް. ާލިބިފައިވަނީ ާޝަރަފް ާކުރުމުގެ ާސޮއި ާފަރ ތުން ާރ އްޖޭގެ މުއ ޙަދ ގައި

ާ ާކަންނޭނގެ. ާއެބައޮތް ާއޮޅުމެއް ާކުޑަ ާވިދ ޅުވުމުގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި 0ާާބައެއް ގައ0337ާާިއޮކްޓޯބަރު

ާފަރ ތު ާރ އްޖޭގެ ާކުރީގެާމުއ ޙަދ ގައި ާގެންދިޔައީ ާޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިއިރު ާސޮއި ާކުރި.ާއަދި ާސޮއި ން

ާމިާ ާދަންނަވ ލައިފައި ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާވ ހަކަ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާއަށް.  525ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނީާމަޖިލީހުގެާއެޖެންޑ ގައިާމިއަދުާވޯޓަށްާއައިޓަމްގެާދެންާއޮތްާބަޔަކީާވޯޓަށްާދެންނެވުން.ާވޯޓަށްާދެންނެވުންާއަންނ 

ާދަންނަވ ާހިސ ބުގައި.ާ
ާ

ާއޮތްާާ.3 ާދެން ާއެޖެންޑ ގެ ާމިދަނީ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާފަހު ާމަޑުޖައްސ ލުމަށް ާއެޖެންޑ  ާމި ާމިހިސ ބުން އެހެންވީމ ،

ާއައިޓަމަށް.ާ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ާޤ ނޫނުގެ،0303/0ާއެއީ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާދިނުމ އި ާމ އްދ ގ03ާާެާމަޢ ފު  530ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާބޯޑުގައި ާކްލެމެންސީ ާއެކުލަވައިލަންޖެހޭ ާގޮތުގެމަތިނ00ާާްދަށުން ާގައިވ  ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާހުށަހެޅުން. ާމައްސަލަ ާހުށަހަޅ  ާޢައްޔަންކުރެވުމަށް ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާމަޖިލީހުން، ރައްޔިތުންގެ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފައިާއޮތްާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެން!އަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާރައީސުލް

ާ

ާ535 

 ާ:އިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވުން

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނުާމަޢ ފުދިނުމ އި، 0303/0ޤ ނޫނު ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާދަށުނ03ާާްގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކްލެމެންސީ ާާއެކުލަވ ލަންޖެހޭ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާާވަނ00ާަބޯޑުގައި ާމ)މ އްދ ގެ ާގޮތުގެމަތިން،( ރައްޔިތުންގެާާގައިވ 

ާ ާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާމަޖިލީހަށްާމަޖިލީހުން ާސިޓީފުޅު ާފޮނުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 540ާއިއްވެވުން.

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމައްސަ ާމި ާއޮފީހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެއީ ާސިޓީފުޅުގައިވާ ޝުކުރިއްޔ . ާފޮނުއްވަވައިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ލަ

ާއެާ ާހުޅުވ ލަން ާފުރުޞަތު ާހުޅުވ ލަން، ާތަޅުމަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއިއްވަވައިލަދެއްވީ. ާއެ ާއަމީންޢ ންމު  545ޢިބ ރ ތް

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާވަގުތު. ާކުރެއްވުމުގެ ާތ އީދު ާހުށަހަޅުއްވައި ާނަންފުޅު އަޙްމަދުާާމެންބަރުންގެ

ާތަޞްމީންާޢަލީާއަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަޞްމީންާޢަލީ

ާމެންބަރެއްގެާ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާބޯޑުގައި ާކްލެމެންސީ ާމި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  550ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާމި ާހުށަހަޅ ލުމަށް ާސަރުކ ރަށްާނަން ާބޯޑުގައި ާމި ާގޮތުގައި ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކުރަނީ. ާބޭނުން ފުރުޞަތުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެހެންވީމ ، ާތިއްބަވ ނެ. ާބޭފުޅުން ާތަމްސީލުކުރައްވައި ާހައިޞިއްޔަތުން ާއެކިއެކި ތަމްސީލުކުރައްވައި،

ާބޭނުންކުރުާ ާގޮތުގައި ާހެޔޮ ާއެންމެ ާއޭގެ ާފުރުޞަތު ާލިބޭ ާމި ާހިމެނުމަށް ާސަރުކ ރަށްާމެންބަރަކު ާވ ނީ ންކަމަށް

ާވެސްާ ނޑު ާދެކޭތީ،ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑު ާދިއުންކަމުގައި ާލިބިގެން ާފުރުޞަތު ާއެ ާމެންބަރަކަށް ާޕ ޓީއެއްގެ ނިސްބަތްނުވ 

 555ނަމެއްާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅ ާނަމަކީާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފްގެާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާނަންފުޅު.ާ

ާ

މަނިކު  ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސާ 

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާނަމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެކީގައި ާބަސްފުޅ  ާވިދ ޅުވި ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކެންދޫ

 560ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާފޮނުވަން ާއަށް ާއެާކޮމިޓީ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ާ

ާ565 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާތ އީ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއެ ާމިހ ރުާޝުކުރިއްޔ . ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ދުކުރައްވ 

ާއޮންނ ނީާ ާނިންމުން ާމައްސަލަ ާމި ާއަހ  ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށް ާގޮތަކަށް. ާއެންމެ ާލިބިފައިވަނީ ާތ އީދު ހުށަހެޅި
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ާކަންތައްތައް ާއެހުމ އި ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާމަތިން ާގޮތުގެ ާގަވ އިދުގައިވ  ާމަރުޙަލ ގައި.ާާމަޖިލީހުގެ ާއޮތް ނިންމުމަށް

 570ާއެހެންވީމ ،ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާމިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާ

ާ

ާއޮތްއެާ.5 ާދެން ާމިދަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމިވަގުތަށް ާާހެންވީމ ، ާއެއީ ާއައިޓަމަށް. ާހުންނަާާޖެނިވ ގައިއެޖެންޑ 

އޯކިޑްާއަލްފ ޟިލ ާއިރުތިޝ މްާޢ ދަމް،ާ.ހާސަފީރުާދިވެހިރ އްޖޭގެާހުންނަވ ާމަރުކަޒަށްާދައުލަތްތަކުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާސަފީރު ާހުންނެވި ާސްވިލަޒަމިހ ރު ާއޯގަނައިޒޭޝަނ އި، ާޓްރޭޑް ާވަރލްޑް ާއިތުރުން ާސަރުކ ރަށްާކަމުގެ ލޭންޑް

ާއިާ ާހުށަހެޅުއްވުދިވެހިރ އްޖެ ާމައްސަލަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާކަމުގައި ާކަނޑައަޅ ާސަފީރު  575ން.ާމިކަމާ ން

ފޮނުއްވަވައިފައިވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަގު ާށްާއިއްވަވައިލަދެއްވުންާއެދެން.ޅިގެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ާ

ާ

 ާ:އިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވުން

ާ ާމަތިން،003ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތުގެ ާ)ދ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާވަނަ ާހުންނަ  580ޖެނިވ ގައި

ާމަރުކަޒަށް ާހާދައުލަތްތަކުގެ ާސަފީރު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރުާ.ހުންނަވ  ާޢ ދަމް، ާއިރުތިޝ މް ާއަލްފ ޟިލ  އޯކިޑް

ންާލޭންޑްާސަރުކ ރަށްާދިވެހިރ އްޖެާއިކަމުގެާއިތުރުންާވަރލްޑްާޓްރޭޑްާއޯގަނައިޒޭޝަނ އި،ާސްވިލަޒަހުންނެވިާސަފީރު

ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާކަމުގައި ާސަފީރު ނޑައަޅ  ާފޮނުާ، ކަ ާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސިޓީފުޅު އްވަވައިފައިވ 

ާއިއްވެވުން.

ާ585 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާގަވ އިދުގެ 03ާާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާބ ބުގައި ާޢަމަލުކުރުމަށ070ާާްވަނަ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާދިނުން. ާރުހުން ާމ އްދ . ވަނަ

ންކަމުގަާއ އިާލަފ ދޭންޖެހޭާކަންކަމުގަާއ އިާޤ ނޫނެއްގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާނުވ ނަމަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާރުހުންދޭާކަ

ާ)ހ( ާގޮތުގެމަތިންނެވެ. ާއަންނަނިވި ާޢަމަލުކުރ ނީ ާކަންކަމުގައި ާރުހުމަށްާާ.މަޝްވަރ ދޭންޖެހޭ ާމަޖިލީހުގެ  590ރައްޔިތުންގެ

ާހުށަހަޅ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާލިޔުމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާލަފަޔަށް ާނުވަތަ ާމަޝްވަރ އަށް އެވެ.ާާނުވަތަ

ާފަހުާާ.)ށ( ާއިޢުލ ންކުރުމަށް ާއެކަމެއް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާލިބުމުން ާލިޔުން ާއެ ާމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާދ އިމީާކޮމިޓީތަކުގެާތެރެއިންާއެާމައްސަލައަކ އިާގުޅޭާދ އިމީާކޮމިޓީާއަށްާއެާމައްސަލަާއެއްާ

އެދޭާކަމަކީާއެއްާކޮމިޓީއަށްވުރެާގިނަާކޮމިޓީާއ އިާގުޅޭާކަމެއްކަމުގައިާވ ނަމަާއެާާފޮނުވ ނީާއެވެ.ާމިާރުހުންާހޯދުމަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއެހެން ާއެކަމ ގުޅޭ ާނިމުމުން ާބަލ  ާމައްސަލަ ާއެ  595ކޮމިޓީން

އްޖެާހިނދެއްގައިާއެއްާކޮމިޓީއަށްވުރެާގިނަާރައީސަށްާފޮނުވިދ ނެާއެވެ.ާނުވަތަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާރައީސަށްާފެނިާ
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ާއެވެ.ާ)ރ( ނޑައެޅިދ ނެ ާކަ ާވެސް ާނިންމުމަށް ާގޮތެއް ާމައްސަލައެއްގައި ާއެ ާގުޅިގެން ާމަޖިލީހުގެާާ.ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންގެ

ނިވިާރުހުމަށްާއެދިާނުވަތަާމަޝްވަރ ާއަށްާއެދިާނުވަތަާލަފަާއަށްާއެދިާފޮނުވ ާކަމަކ އިާގުޅޭގޮތުންާކޮމިޓީއަށްާއަންނަާ

ާއެވެ.ާ ާނިންމިދ ނެ ާގޮތެއް ާކަމަށް.ާާ.0ދެގޮތުންކުރެ ާފެންނަ ާދިނުން ާރުހުން ރައްޔިތުންގެާާ.0ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުން

 600މަޖިލީހުންާރުހުންާދިނުންާނުފެންނަާކަމަށް.ާ)ބ(ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާނިމުމުންާއެާކޮމިޓީންާ

ާއެ ާރިޕޯޓަކ އިއެކު ާއެޖެންޑާ ާތައްޔ ރުކުރ  ާމައްސަލަ ާއެ ާލިބުމުން، ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ މައްސަލަ

ާމައްސަލައެއްާހިމަނަންވ ނެާއެވެ.ާ)ޅ( ާއެޖެންޑ ގައިާއެ ާއަވަސްާޖަލްސ ާއެއްގައި ާއެންމެ މިާމ އްދ ގެާާ.ކުރެވެންއޮތް

ާތަމް ާމަޖިލީހުގައި ާކުރުމަށް ާބަހުސް ާރިޕޯޓ އިމެދު ާބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ާޕ ޓީއެއްގެ.ާ)ބ(ާގައި ާސިޔ ސީ ާކޮންމެ ސީލުކުރ 

ާކޮންމެާާ.)ޅ( ާތަމްސީލުކުރ  ާމަޖިލީހުގައި ާކުރުމަށް ާބަހުސް ާރިޕޯޓ އިމެދު ާބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ާގައި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ މި

 605މިނެޓުގެާފުރުޞަތުާދޭންވ ނެާއެވެ.03ާާސިޔ ސީާޕ ޓީއެއްގެާއެއްާމެންބަރަކަށ އި،ާމިނިވަންާއެއްާމެންބަރަކަށްާޖުމްލަާ

އެއަށްފަހުާއެާމައްސަލައަކ އިާބެހޭގޮތުންާގޮތެއްާނިންމުމަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާވޯޓަކަށްާއަހަންވ ނެާއެވެ.ާއަދިާ

ާހ ޒިރުވެާާ.)ކ( ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށް ާވ ނީ ާހުށަހަޅ ފައިވ ާގޮތްާފ ސްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީން

ާ ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި ާ)އ(ވޯޓުގައި ާފ ސްވުމުންނެވެ. ާއެކަމެއް ާމަޖިލީހުންާާ.އަޣްލަބިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ

ާރައްޔިތުންގެާ ާނުވަތަާނުފެންނަކަމަށްާބަޔ ންކޮށްާލިޔެފައިވ ާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓަކ އިާބެހޭގޮތުން ރުހުންދިނުންާފެންނަކަމަށް

ާމެންބަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާރިޕޯޓް ާއެ ާވ ނީ ާނަގަން ާވޯޓެއް ާމަޖިލީހުގައި ާސ ފު ާފަހު ާފޮނުވުމަށް  0ާ610ރުންނަށް

ާ)ވ( ާއެވެ. ާފަހުގައި ާދިނުމަށް ާމުއްދަތު ާވަކިާާ.ދުވަހުގެ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާރުހުންދޭންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާނުވަތަާ ާޤ ބިލުކަން ާއެމީހަކު ާމަޤ މަކަށް ާއެ ާވ ނަމަ، ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާގުޅޭ ާޢައްޔަންކުރުމ އި ާމީހަކު މަޤ މަކަށް

ާގުޅޭގޮތުންާ،ާނޫންކަން ާދ އިރ އަކ އި ާއެ ާނޫންކަން، ާނުވަތަ ާލިބިގެންވ ކަން ާއެމީހަކަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާގުޅޭ ާމަޤ މަކ އި އެ

ާދ އިރާ  ާއެ ާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ާދ އިރ  ާއެ ާނޫންކަން، ާނުވަތަ ާހުރިކަން ާއެއް ާތަޖުރިބ  އެއްވެސް

ާބެހޭގޮތު ާތަޞައްވުރ  ާޢ ންމު ާއޮތް ާއޭނ ގެ ާސުވ ލުާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ާއ އި ާއޭނ  ާމަރުހަލ ގައި ާކޮމިޓީ  615ން

ާޒ ތީާ ާއެމީހެއްގެ ާމަތިން ާއުސޫލުތަކެއްގެ ާކަނޑައަޅ  ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާއެވެ. ކުރަންވ ނެ

ނޑުމެންގެާމިހ ރުާގަވ އިދުގަާ އިާމަޢުލޫމ ތ އިާއިލްމީާމަޢުލޫމ ތ އިާފަންނީާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމުގެާއިތުރުންނެވެ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާމަތިންާ ާގޮތުގެ ާގަވ އިދުގައިވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންކަމުން، ާގޮތަކީ. ނޑައަޅ ފައިވ  ާކަ ާކުރުމަށް ާޢަމަލު ާބެހޭގޮތުން މިކަމ 

ނޑައެޅިފައިާ ާކަ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާފޮނުވަން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާމިާ ާމަތިން ާއެގޮތުގެ ާއެހެންވީމ ، ާމަޖިލީހުގެާވަނީ. ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއޮތީ ާދެން ާޢަމަލުކޮށްފިން. ނޑު ާއަޅުގަ  620އަށް

ގޮތުގެާމަތިންާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާމިއަދަށްާއެާނިމުނީ.ާ ާމިހ ރުގެާގަވ އިދުގައިވާ 

ާ

ކުރަންޖެހޭާބިލުތައް.ާފުާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރު
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ާ

 625ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާތަ ާމަޖިލީހަށް ާމިއޮތީ ާދެން ާބިލުތައް. ާކުރަންޖެހޭ ާއުސޫލުންާާ.0ޢ ރަފު ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާފުރަތަމަާ ާބިލުގެ ާާކިޔުންާހިންގުމ ބެހޭ ާނަންބަރުާ.0އިއްވެވުން. ާބެހޭާ، 99/0ާޤ ނޫނު ާޓޫރިޒަމ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދެ ާމި ާއިއްވުން. ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާލިބިފައި.ާާޤ ނޫނަށް ާމަޖިލީހަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ބިލު

ާތ ވަލްތަކަކަށްާ ާވަކި ާލިބުނީމ  ާބިލުތައް ާއޮންނަނީ ާމިހ ރު ާގޮތުގެމަތިން ާގަވ އިދުގައިވ  ާމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމ ،

ާއަދިާ ާވެސް ާއިއްޔެ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަޖައްސ ފައި. ާތ ވަލްތަކަކަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ާބިލުތައް ާއެހެންވީމ ،ާމި  630ހަމަޖެއްސުން.

ާބިލުތަކުގެާާއޭގެާ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއަވަސްކުރަން ާލ ޒިމުކޮށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފަދައިން ާދެންނެވި ާވެސް ކުރީދުވަހު

ާވ ހަކަާ ާއަވަސްކުރ ނެ ާވަރަށް ާބިލު ާއެ ާހިމެނޭތީ ާބިލު ާހިންގުމ ބެހޭ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ތެރޭގައި

މިހ ރުާބިލުާލިބިވަޑައިގެންފައިާނުވަތަާލިބިވަޑައިގަތުމުގެާމަގުމަތީގައިާދަންނަވަން.ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތައްޔ ރުވެވަޑައިގަތުމަށް ާބެހޭގޮތުން ާއެކަމ  ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާބިލު ާއެ ާއެހެންވީމ ، ވ ނީ.

ާއަމީން ާހުންނ ނެކަމަށް ާބަހައްޓ ފައި ާކޮޕީތައް ާބިލުގެ ާމޭޒުކޮޅުމަތީގައި ާމަޖިލީހަށްާއަރުވަން. ާވިދ ޅުވީ.  635ޢ ންމު

ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލުގެާއައިޓަމްާއެާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ނިންމުންާނުނިމިާހުރިާމައްސަލަތައް

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާގަވ އިދުގައިާ -0 ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމުމަށް.ާމިކަމަށް ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާނުނިމި ާމިބުނަނީ ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގެ  640ދެން

ނޑައަ ާކަ ާއޮންނަނީ ާހޯދުމ އ1ާާިޅ ފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިއޮތީ ާދަށުން ާއައިޓަމްގެ ާމި ގަޑިއިރު.

ާކުރެވިފައިވާ  ާބަހުސް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާކުރިންވެސް ާބިލަކީ ާކުރިއަށްގެންދިއުން.ާމި ާބިލު ާޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ

ނޑުާޕ ޓީތަކުގެާއިސްާބޭފުާ ނޑަށްާލަފ ދެއްވައިފައިާވަނީާމިއަދުގެާބިލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާރޭގައިާއަޅުގަ 1ާޅުންާއަޅުގަ

ާ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާބިލަށް ާމި ާގަޑިއިރު ގަޑިއިރ1ާާުނިންމުމަށް

ާއިއްވަވ ލަދެއްވ ާހޭދަކުރުމަށް. ާމަޖިލީހަށް ާއަމީންޢ އްމު ާގޮތް ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާވަގުތުތައް ާއެ  645ނެ.ާއެހެންވީމ ،

ާއެއްާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަލީމް.ނިޒ މީާމައްސަލަކޮޅަކަށްފަހު(ާގުތު)ވަާ

ާ

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

 650ާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއޭދަފުށި
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ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމަނިކުފ ނު ާދެންމެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަވ އިދުންާާއ ދެ، ވ ހަކަ

ނޑުމެންނަށްާއެކަމަކުާއޭގެކުރިންާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވީާއެާމިނިވަންާމެންބަރުންާއެގޮތަށްާނުކިޔޭނެާކަމަށް.ާއެއީާ އަޅުގަ

މައްސަލަާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއްާކަމަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުާކުރ ،ާދެވަނަާނުކުތ އަކީާދެންމެާވަގުތުާދެއްވިާއިރުގައިާާއެއް

ާއެން ާޕ ޓީއެއްގެ ާޕ ޓީތަކަށް ާހުރި ާމެންބަރަކު ާމެންބަރުންނަށ3ާާްމެ ާމިނިވަން ާވިދ ޅުވ  ާތި ާދީފައި،ާމަނިކުފ ނު މިނިޓު

ާ ާއ3ާާެހަމައެކަނި ާނޫނީާއެއީ ާދަށުންތޯ ާގަވ އިދުގެ ާއޮތް ާހެދިފައި ާމިހ ރު ާހަމަ ާގަވ އިދެއްގެ ާކޮން ާއެއީ ާދެއްވީ  655މިނިޓު

ނޑުާބޭނުންާއެާގަވ އިދުާބަދަލުކުރަން.ާގޮތަށްާގަވ އިދުާއޮތްކަމަށްާވަންޏ ާއެއީާވަރަށްާޚުދުމުާ ޚުތ ރުާގަވ އިދެއް.ާއަޅުގަ

އެާކޮންމެވެސްާއުސޫލަކުންާމީހުންގެާނިސްބަތުންާނޫނީ،ާކޮންމެވެސްާހަމައަކުންާނޫނީާވަގުތުާދިނުމަކީާއަޅުގަނޑަކަށްާ

ާއޮތްާތަނުގައިާމިާގޮތްާބަ ދަލުާކުރައްވ ނެާކަމަށްާހީއެއްާނުވޭާއެއީާރަނގަޅުާގޮތެއްާހެންނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާކުރިއަށް

ނޑުާހީކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ
ާ660 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާާނިޒ މީާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ .ާ އެއްކަމަށްާފުރަތަމަާނެންގެވިާބައިާއަޅުގަ

ާދެންާ ާނަމަވެސް ާއޮޅިގެން ާދެންމެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާނުވާ ވިދ ޅުވި ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާގޯސްކޮށް. ނެވުނީ

ާވަންޏާ  ާކަމަށް ާއޮތް ާބުނެވިފައި ާގޯސްކޮށް ާއެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޖެހޭނީ ާބުނަން ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާއެ  665މެންބަރުން

އޭގައިާއެކަމަށްާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާދެން،ާދެވަނަާއަށްާވިދ ޅުވިާކަންތަކުގައިާއަޅުގަނޑަށްާދަންނަވަންާއޮތްާވ ހަކައަކީާ

ދަންނަވަންާއޮތްހ ާވެސްާވ ހަކައަކީާމިާގަވ އިދުާފ ސްާކުރެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނެއްާޚުދުމުޚުތ ރުކަންާނިސްބަތްާ

ާބުރަކަމެއްާ ާހިތް ާދޭތެރޭގައި ނޑ އި ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ،ާއެކަމުގައި ާއެންމެންނަށޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ނީ ާވަންޏ  ވެގެން

ާގަނޑުާއަމީންޢ އްމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނުގެންގުޅުއްވުންާއެދެމޭ.ާއަޅު

ާ670 

ާ)ވަގުތުާކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެވުން:

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ނޑަނ ޅާ 07ާއ ދެ، ާކަ ާއެހެންގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން ާގޮތް. ނޑައަޅ ނެ ާކަ ާތަރުތީބު ާމ އްދ   675ވަނަ

ާމަސައްކަތް ާތަފ ތު ާމަޖިލީހުގައި ާވެސް ާދުވަހަކު ާމަތީންނޭ.ާހިނދަކުާކޮންމެ ާގޮތުގެ ާއަންނަނިވި ާކުރެވޭނީ ާތަރުތީބު ތައް

ާފުރުޞަތުާ ާމައްސަލަތަކަށް ާހުރި ާނުނިމި ާހުއްޓ ލިއިރު ާމަޖިލިސް ާއެންމެފަހުން ާބުނަނީ ާމި ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ މި

ާ ާއަދި ާއެންމެފަހުނ02ާާްދިނުން. ާމަޖިލީހުން ާދޭނީ ާއިސްކަން ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ



 26 

ާފުރުޞަތުާނި ާނިންމުމަށް ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާނުނިމި ާއައިއިރު ާނިމުމަކަށް ާއެންމެފަހުން ާމަޖިލިސް ާއައިއިރު މުމަކަށް

ާވިދިގެންާ ާވ ނަމަ ާނުނިމޭކަމަށް ާވެސް ާދީގެން ާވަގުތު ާއެ ާވަންދެނޭ. ާއެއްގަޑިއިރު ާވެގެން ާގިނަ ާއެއީ ާއަދި  680ދިނުމަށޭ.

ާމަސައް ާއެ ާއަށް ާގަޑި ާއެ ާހަމަ ާޖަލްސ ގައި ާނިމުމަކަށްާއަންނަ ާމަސައްކަތް ާއެ ާއެގޮތަށް ާއަދި ާކުރ ނީއޭ. ާފަސް ކަތް

ާކުރަމުންާ ާޚ އްޞަ ާމަސައްކަތައް ާއެ ާގަޑިއިރު ާއެއް ާވެގެން ާގިނަ ާވެސް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާގޮތަށް ާއެ އަންނަންދެން

ާދެއްވުމަ ާލަފ  ާރައީސ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރޭގައި ާމަތީން ާވ ގޮތުގެ ާއެއްގޮތް ާއުސޫލ އި ާމި ާއެވެ. ށްާގެންދެވިދ ނެ

ާތެރެއިންާ ާބޭފުޅުންގެ ާވަޑައިނުގަންނަވ  ާނިސްބަތްވެ ާޕ ޓީތަކަށް ާއަދި ާބޭފުޅުންނ އި ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ވަޑައިގެންނެވި

ާކަމަށްާ ާމި ާގޮތުން ާބުނ  ާމ އްދ ގައި ާމި ާވަނީ، ާދެއްވ ފައި ާލަފ  ާއަށް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅުން  685ވަޑައިގެންނެވި

ާކަމަާ ާއެއްގަޑިއިރު ާވަނީ ނޑައަޅުއްވ ފައި ާޕ ޓީތަކަށ އިާކަ ާސިޔ ސީ ާތަފ ތު ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާއެއްގަޑިއިރު ާއެ ށްވ ތީ

ާކަމަށްާ ާއަށްާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާބަހ ލުމުންާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާވަޑައިނުގަންނަވ  ާޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތް އަދި

ާ ާވަނީ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާވަޑައިގެންފައި ާއެއްބަސްވެ ާކަމ03ާަރޭގައި ާމިނިޓް ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ މިނިްޓ03ާާށް.

ާ ާއަށް ާޕީ.އޭ 3ާާކަމަށް. ާބޭފުޅުންނަށް ާވަޑައިނުގަންނަވ  ާނިސްބަތްވެ ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާއަދި ާކަމަށް. މިނިޓ9ާާްމިނިޓް

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 0ާާކަމަށް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއަދި ާކަމަށް. ާގޮތަށ0ާާްމިނިޓް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް.  690މިނިޓް

ނޑުމެން ާވ ހަކަާާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ާމިހ ރު ާމިވަނީ. ާމިހ ރު ާހަމަޖައްސ ފައި ާވަގުތު ާމައްސަލ ގައި މި

ާ ާލިބިއްޖެ.ާއެއީ ާހަމައަށް ނޑ އި ާއަޅުގަ ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންގެ ނޑ އ3ާާިދައްކަވ ނެ ާއަޅުގަ ާވަނީ ާނަންފުޅު ބޭފުޅެއްގެ

ނޑ އިާހަމައަށްާހަމައަށްާލިބިފައި.ާއަދިާޑީ.އ ރު.ޕީ.ގެާފަރ ތުންާވ ހަކަާދަާ އްކަވ ނެާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާވެސްާއަޅުގަ

ާ ާއެއީ ާލިބިފައި. ާވަޑައިނުގަންނަވާ 3ާވަނީ ާނިސްބަތްވެ ާއަކަށް ާޕ ޓީ ާވަކި ާއަދި ާއެހެންނަމަވެސް ާނަންފުޅު. ބޭފުޅެއްގެ

ނޑ އިާހަމައަކަށްާނަންފުޅުތަާ  695ާކެއްާލިބިފައެއްާނުވޭ.ާބޭފުޅުންނ އިާދެންާއޮތްާއަނެއްާތިންާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާއަދިާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު

ާ

 700ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާއެދިވަޑައިގެންފައިވ ާ އަޅުގަ

ާނ ޒިމަށް.ާޖުމްލަ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާލިބިވައެމް.ޑީާާމަޑަވެލި ާއަށް ާވިހިާ.ޕީ ާވަނީ ާޑައިގެންފައި

ާއައު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއިރު. ާނިސްބަތްވާ ާމިނިޓް ާޕ ޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާތެރެއިން ާމިނިޓްގެ ާވިހި ާއެ ާތެރެއިން ނިޒ މުގެ

ާއެހެ ާއިޚްތިޔ ރުގައި. ާލީޑަރޝިޕްގެ ާޕ ޓީއެއްގެ ާއެ ާއޮންނ ނީ ާއަދަދު ާމިނިޓްގެ ާކުރައްވ ނެ ާބޭނުންފުޅު ންވީމ ،ާބޭފުޅަކު

ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާކުރ ނީ. ާއިޝ ރ ތް ާހަމަވީމ  ާމިނިޓް ާވިހި ާޖުމްލަ ާނުދަންނަވ ނަން. ާމިނިޓެއް ާވަކި  705ނިޒ މީާރިޔ ސަތުން

ާއެއް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމައްސަލަ



 27 

ާ

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:  710ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސާ 

ާދެއްވަމުންާފ  ާފުރުޞަތު ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާފަހުން ާއެންމެ ާވެގެން.ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަން ާކަމެއް ހަގަކުރެވުނު

ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިސ ލަކަށް ާދެނީތޯ. ާފުރުޞަތު ާހުރި ާބ ކީ ާދެން ާއަކަށް ާޕ ޓީ ާޖެހޭ ާއެ ާނިންމ ލައްވަން އަށްާާދިޔައިރުގައި

ާމިނިޓުާ ާދިހަ ާއޮތް ާނުވަލިބިފައި ާތެރޭގައި ާދައްކ ފައިާގެ ާވ ހަކަ ާމިނިޓް ާސޯޅަ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާތެރޭގައި ާމިނިޓުގެ ާވިހި ތަ

ާޕ ޓީއަކަށްާ ާނުދެކެން.ާއެ ާއަޅުގަނޑެއް ާކަމަކަށް ާޖެހޭނެ ާދެއްވަން ާޕ ޓީއަކަށް ާއެހެން ާކޮންމެހެން ާމިނިޓްކޮޅު ާހުރި ބ ކީ

ނޑައެޅިފައިވ ާވަރުާއެާޕ ޓީއަކަށްާދެއްވުންާއެދޭތީާއެާވ ހަކަާދެންނެވިން.ާދެން ނޑުމެންާވ ހަކަާދެއްކިފައިާ،ާކަ  715އަޅުގަ

ާދެއްވ ނެާ ާހަމަޖައްސަވ  ާރައީސް ާމުސްތަޤުބަލުގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާއޮތް ާދެކިވިފައި ާވ ހަކަ ާގޮތުން، އޮތް

ާސްކްރީނު ާގޮތައް ާފެންނަ ާގޮތް ާހިނގަމުންދ  ާފަހަތްމިނިޓް ާމަނިކުފ ނުގެ ާނަމަވެސް ާއެހެންވީމަ،ާން ާނަމަވެސް. ޕުޅުން

ާއަޅުގަނޑުމެންާާއެކަހަލަ ާޓައިމުގައި ާލިބޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާފަސޭހަވ ނެ.ާމިދެންނެވީ ާވަރަށް ާހަމަޖެހިއްޖިއްޔ  ގޮތެއް

ާދައްކ ފައިާ ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާރޭގައިާއަޅުގަ ާމިނިޓްކޮޅުާނަގ ާއެހެންާބަޔަކަށްާދޭގޮތަށް ާދޫކޮށްލުމުންާއެ ވ ހަކަާނުދައްކ 

ާކަމަށް ނޑުމެންގެާގަޑި  720ވ ތީވެ.ާމަނިކުފ ނަށްާވަރަށްާއިޙްތިރ މ ާއެކީގައިާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާނޯންނ ނެ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާއެާ ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާދިޔަ ާނިމިގެން ާދެންމެ ާގެންދަނީ. ާކުރަމުން ާޢަމަލު ާމި ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާޝުކުރިއްޔ .  725އ ދެ،

ާއެ ާމިނިޓް ާއޮތް ާކަނޑައެޅިފައި ާއެމް.ޑީ.ޕީ.އަށްާާޕ ޓީއަކަށް ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާކުރެއްވީ ާބޭނުންފުޅު ޕ ޓީއަކުން

ބޭނުންފުޅުާކުރައްވަންާއޮތްާމިނިޓްކޮޅުާއެހެންާބ ކީާމިނިޓްކޮޅެއްާއޮތްާކަމަށްވ ނަމަާއެހެންާފަރ ތަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާދ އިާ ާމަޑަވެލި ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެ. ާއެއް ާމެންބަރުާދޫކޮށްލ ފަ ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް،ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާ

ާ730 

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާހުށަހެޅިފައިވާ  ާދައުރުގައި ާފުރަތަމަ ާސަރުކ ރުން ާބިލަކީ ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާގޮތުގައިާާމަޢުލޫމ ތުާ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާދައުރުގައި ާފުރަތަމަ ާބިލުގައި ާމި ާއ ދެ، ާބިލް. ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ހޯދުމ އި

ާ ާއެއީ ނޑައެޅިފައި، ާކަ ާވެސް ާދުވަހެއް ާއޮތީ ާމަޖިލީހުން ާކުރިއަށ3.00.0339ާާްއޭރުގައި ާބަހުސް ާމި ދުވަހުގައި
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ާޗު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތީ. ާކަމަށް ާމަސައްކަތްތައްާގެންދެވޭނެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާކަންތައްތަކ އި  735އްޓީގެ

ާއޮތް ާގަވ އިދު ާއަާާކުރީގެ ާދިޔަކަމީ ާލަސްވެގެން ާމަޢުލޫމ ތުާގޮތުން ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ާއަާ ާމަޑުޖެހިގެންާދިޔަކަމީ ާބިލު ާމި ާއޮތްާހިނދުގައިާވެސް ޅުގަނޑުމެންާލިބިގަތުމަކީާނުހަނުާބޭނުންތެރިާކަމަކަށްވެފައި

ާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރިމަތިވީ ާދަތިތަކެއް ާއިތުރު ާމައްސަލަތަކަށް ާއުޅޭ ާދިމ ވެގެން ާމި މިއަދު

ސަރުކ ރުންާމިބިލުާހުށަހެޅިާމަޤްޞަދަކީާވެސްާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާމަޢުލޫމ ތުާލިބިގަތުމަކީާމިާމުޖުތަމަޢުގައި،ާއ ދެ،ާ

ާޅަފަ ާހ ލުގައިާޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ާތިބޭ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހިނދު ާކަމަކަމަށް ާމުހިންމު  740ތުގައި

ާއަންނަާ ާސަރުކ ރަށް ާމިކަމުން ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާހުށަހެޅީ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބިލު ާމި ސަރުކ ރުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއްގައި ާމަޖިލީހެއްގެ ާރައްޔިތުން ާސަލ މަތްވެ ާމިވެނިާބަދުނ މުބަސް ާއޭރުން ާދިޔައިމ  ާނިމިގެން މެން

ާއަޅުގަނޑުާ ާކަމަށް. ާދ ނެ ާހައްލުވެގެން ާމައްސަލަތައް ާއަންނަ ާމި ާނުލިބިގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާތަނަކުން ާމިވެނި ބަޔަކު

ާމިާވިސްނުންާ ާމިކަމުގައި ާމެންބަރުން ާއެންމެހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިއަދުގައި އުއްމީދުާކުރަނީ

 745ގޮތްކޮށްގެންާއަދިާމިާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަދިާމިނިވަންާނުވަތަާމިނިވަންބަސްާމިާއަންނަނީާގޯސްާބަހެއްާއެއް

ާބައެއްކަންާ ާމިނިވަން ާއެންމެންނަކީ ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާވެސް ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާމަނިކުފ ނު ކަމަށް

ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެާވަ ާވަކި ާވެސް ާތ އީދުކޮށްާމިއަދުންާމިއަދަށްާއެހެން ާމިކަމަށް ޑައިނުގަންނަވ ާމެންބަރުންާވެސް

ާބަސްތަކ އިާއަދިާ ާއަންނަ ާމި ާއަދި ާއިންާއަޅުގަނޑުމެންނ އިާދިމ ލަށް ާމީޑިއ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބިލްާނިންމުނީމ  މި

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަދި ާތެރެއިން ާވިދ ޅުވަމުންދޭާޢ ންމުންގެ ާއެބަ ންބަރުން

ާގޮތަކަށޭާ ާއެވަނި ާއަދި ާނުލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާގޮތަށް ާއެކަށީގެންވ  ާދ އިރ އަކުން ާމިވެނި ާސަރުކ ރުގެ  750ތިމަންނ މެންނަށް

ކަންތައްތައްާކުރަނީ.ާމީގައިާހައްލަކީާމިާޤ ނޫނުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފ ސްވެގެންާދިޔައިމ ާސަރުކ ރުންާވެސްާ

ާޤ ނޫ ާކަމަށްާއަދި ާކުރަން ާވެރިކަމެއް ާޤ ނޫނެއްގެ ާދ ނީ ާއަމަލުކުރަމުން ާއަބަދުވެސް ާސަރުކ ރުން ާބޯލަބަންޖެހޭނެ. ނަށް

ާއެކަށީގެންވާ  ާބިލުގައި ާމި ާއަދި ާނިންމ  ާމައްސަލަ ާމި ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު އަޅުގަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަ ން.ާއަދިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިާބިލުާފޮނުއްވ ާދެއްވިާގޮތެއްގައިާފަރުމ ކުރެވިފައިވ ކަންާއަޅުގަ

ާޝުކުރުާ ާވެސް ާޖެނަރަލަށް ާއެޓ ރނީ ާކަމަށްޓަކައި ާދެއްވި ާފޮނުއްވ  ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާޖެނަރަލް  755އެޓ ރނީ

ާނިން ާބިލު ާމި ާމިއަދަށް ާދަންނަވަން.ާމިއަދުން ާޝުކުރު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާސަރުކ ރަށް ާއަދި މ ލެވޭނެާދަންނަވަމުން

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ނޑުާއުއްމީދުާކުރަމުންާއަޅުގަ ާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފަރ ތުންާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ.ގެ ާއަޙުމަދަށް ާއިލްޙ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށި ނޑު ާއަޅުގަ  760ޝުކުރިއްޔ .

ާދެއްކެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވ ހަކަފުޅުާ
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ާ

ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުާދެކޭާގޮތުގައިާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާބިލަކީާވަރަށްާމުހިންމުާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާބިލެއް.ާދެންމެ ާމިއަދު ާގޮތަށް ާވިދ ޅުވި ާނ ޒިމު  765މެންބަރުާމުޙަންމަދު

ާއަވަސްާ ާވަރަށް ާބިލު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހުއްޓިފައި. ާސަމ ލުކަން ާމެދުގައި ާބިލ އި ާމި ާމިވަނީ ާއަށް މީޑިއ 

ރ ާމައްސަލައަކީާމިހ ތަނަށްާނިންމ ާމިާޤ ނޫނީާހައިސިއްޔަތުާދޭންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑުާދެރަވަނީާމިާހިތ މަކުާގޮތަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާބަސް ާބުނ  ާކަންނުކުރެވޭނެއޭ ާހިނދަކު ާނެތްހ  ާޤ ނޫނެއް ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވެސް

ާޤ ނޫނެއްާ ާސަބަބަކީ ާހައިސިއްޔަތުން. ާދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމ  އަޑުއިވެމުންދ ތީ

ާއަޅުގަނޑު ާއޮތަސް ާސަރުކ ރުންާާނެތަސް ާއޮތް ާމިއަދު ާކުރުމަކީ ާކަންތައް ާއުސޫލުން ާރީތި ާއިންސ ނީ ާގޮތުގައި  770ދެކޭ

ނޑުގައިާމިާއޮތްާބޮޑުާލިސްޓުާބަލައިލުމުންާވެސްާ ނޑުާދެކެނީ.ާއެކަމުގައިާވެސްާއަޅުގަ އޮތްާވ ޖިބެއްާކަމުގައިާއަޅުގަ

ދެތިންާހަތަރުާގަނޑުގައިާހުރިާސިޓީތަކެއް.ާާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމިހ ތަނަށްާފޮނުވ ފައިާއޮތްާސިޓީތަކުގައިާމިހުރީ

ާދަންނަވަންާ ާއުޅެނީ. ާމި ާނޫން ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާއަދިވެސް. ާނުދެއްވ  ާޖަވ ބު ާސިޓީތަކަށް މިނިސްޓްރީތަކުން

ާއެންވަޔަރަމަންޓްާ ާކޮށްދެއްވ ށޭ. ާހައްލު ާސަރުކ ރުން ާކަންތައް ާމި ާމައްސަލަތަކޭ. ާބޮޑެތި ާހުރީ ާމި ާވ ހަކައަކީ މިއުޅޭ

ާމިނިސްޓަރާއަސްލަމްާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނަމަ ާގޮތުން ާކިޔ  ާކުރީގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ އި  775ނިސްޓްރީ

ނޑަކަށްާ ާއަޅުގަ ާހަތަރުާމަްސ،ާތިންާމަސްވެގެންާމިދަނީ.ާއަދިވެސް ާއަހަރ އި ާއެއް ާމިހ ރު ނޑަށްާފޮނުވިާސިޓީ އަޅުގަ

ާގޮތުގަ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާނުލިބޭ. ާނޫން.ާޖަވ ބެއް ާވެސް ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާކުރުމަށް ާއަމަލު ާސަރުކ ރު އި

ސިޓީތަކަށްާޖަވ ބުދ ރީާވ ންާވެސްާއެބަޖެހޭ.ާވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާދެކޭާގޮތުގައިާވީހ ާއަވަހަކަށްާމިާބިލުާރައްޔިތުންނަށްާ

ާމުހިންމު ާވަރަށް ާގޮތުގައި ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑު ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތަށް ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމީގެާާމީގެ ކަމެއް.ާދެން

ާބުނާ  ާއޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހަމަޖައްސ ނީ ާއޮފިސަރު ާއިންފޮމޭޝަން ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  780ސުވ ލަކީ

ާހަމަޖެއްސިކަމުގައިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުގައި ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑު ާނޫން. ާވެސް ާމައްސަލައެއް ާއެއީކީ މަންޒަރު.

ާއެކަމަާ ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާގޮތުގައިާވިޔަސް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއޭގެ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާހަމަޖެހޭ ާއޭރުން ާސުވ ލަކީ ކު

އެއީާ ދެވިދ ނެތޯާނޫންތޯާއެއީާއުފުދޭާސުވ ލަކީ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަނޑުާދެކޭާގޮތުގައިާއެވެސްާރަނގަޅުާގޮތުގައިާދަންޏާ 

ާހުންާ ާމީގައި ާއެކަމަކު ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތެއްކަމުގައި ާރަނގަޅު ާވެސްާވެސް ާކްލަސިފިކޭޝަންތައް ާޖެހޭ ނަން

ާކުރައްވ ނެާ ާއެކަންތައް ާދެއްވައިގެން ާނަންތައް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭފުޅުންތަކެއް ާތިބި  785ހަމަވެފައި

ާކަމެއްާ ާމިވެނި ާނެތަސް ާއޮތަސް ާޤ ނޫނެއް ާސަރުކ ރުން ާއޮތްތ ގައި ާކުރިއަށް ާވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާއުސޫލުންާކުރ ނަ ާރީތި ާނެތަސް ާއޮތަސް ާޤ ނޫނެއް ާގޮތުން ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްޓަވ ލައްވ ފައި، ާބަސް ާބުނ  މޭ

ާދަނީާ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ. ާއަށަގަންނަން ާސަރުކ ރު ާއ ދަ ާކުރުމުގެ ކަންތައް
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ނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެންމެންގެާލޯބިާޤ ނޫނުާއޮތަސްާނެތަސްާމިވެނިކަމެއްާކުރައްވ ނަމޭާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާވިދ ޅުވ ތީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   790ލިބިފައިވ 

ގެާރައްޔިތުންގެާވެރިމީހ .ާގޮތުގައިާމިާރައްޔިތުންގެާރައްޔިތުންގެާވެރިމީހ .ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ގެާވެރިއެއްާވެސްާނޫން.ާރ އްޖޭާ

ާނިހ ޔަތައްާ ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާއެކަމ އި ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ތީ ާބުނަމުން ާބަސް ާގަދަ ާއެހ  އެހެންވީމ ،ާއެމަނިކުފ ނު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާގޮވ ލަން ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު އެދެން.

އްާއޮތަސްާނެތަސްާއެހެންާނުހައްދަވ ށޭ.ާމަނިކުފ ނުާވެސްާހަމައ އިާއިންސ ފުންާރީތިާއުސޫލުންާކަންތައްާއޭ،ާޤ ނޫނެ

 795ާކުރައްވަންާދަސްކުރައްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަށުންާޝުކުރިއްޔ  ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާފެށި، ާކުރަން ާއަމަލު ާގަވ އިދަށް ާއ  މެން

ނ ާދ އިއަޅުގަ ާމަސައްކަތްާފެށިގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޑުމެން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ރު

ާލިާ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާތެރެއިން ާމިނިވަންކަމުގެާބ ބުގެ ާޙައްޤުތަކ އި ާއަސ ސީ ާމިނިވަންކަން  09ާ800ބިދިނުމުގެ

ނޑުމެންާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާރައްޔިތުންާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސްާލިބިދެވޭާގޮތަކަށްާތައްޔ ރުާ ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާ ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލުގެާކަންތައްތަކ އިާމެދުާއަޅުގަ ކުރެވިފައިވ ާބިލެއްާގޮތުގައިާއަޅުގަ

ނޑަށްާމިާމަޢުލޫމ ތުާހ މަކޮށްާވިސްނ  ނޑުމެންގެާމިއަދުގެާމ ޙައުލ ާމެދުާވިސްނ ލ އިރުާވެސްާއަޅުގަ ލ އިރުާއަދިާއަޅުގަ

ާފަރ ތްތަކެއްގެާ ާދޭ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާނުވަތަ ާފިކުރު ާވިސްނުމ އި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދިނުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ނުވަތަ

ާޖެހޭާ ާބަހައްޓަން ާއެބަ ާވެސް ާފިކުރު ާއުސޫލުތަކެއްާވިސްނުމ އި ާކުރުމުގެ ާއަމަލު ާފަރ ތްތަކުން ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަދި .805 

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާނުކުތ އެއް، ާދެތިން ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލަން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވެސް

ާއިދ ރ އެއްގައި ާރަސްމީ ާގޮތުން ާގުޅޭ ާމީހަކ އި ާގޮތެއްގައި ާޚ އްޞަ ާފުރުޞަތުގައި. ާއެާާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތެއް، ހުރި

ާއެާ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއޭނ  ާނުވަތަ ާހ ލަތްތަކެއްގައި ާކުރަންޖެހޭ ާމަސައްކަތް ާކުރުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅު މަޢުލޫމ ތެއް

ާކުރުމަށްާ ާރަނގަޅު ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެ ާބޭފުޅަކު ާކުރައްވ  ާވަކ ލ ތު ާއޭނަގެ ާފަރ ތުން ާއޭނަގެ ާނުވަތަ ާކުރ ނަމަ މަސައްކަތް

ާކަންތައްތަާ ާއެބަޖެހޭ.ާއެދޭނަމަ ާކުރަން ާބަޔ ން ާޤ ނޫނުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާވ ހަކަ ާގޮތްތަކެއްގެ ާކުރަންޖެހޭ  810އް

ނޑުާއަޑުއެހީމުާދ ދިފަހުންާ ނޑަށްާދ ދިފަހުންާދިމ ވިާހ ދިސ ާއެއްގެާމަޢުލޫމ ތައްާވެސްާއަލިއަޅުވ ލ ނަން.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާރަނ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއަށް ާޤ ޟީ ާމަޖިލީހެއްގައި ާދެންާޝަރީޢަތުގެ ާމެދުގައި ާއ އި ާއޭނަ ާބުނުމުން ާކަމަށް ާނޫން ގަޅު

ނޑުމެންާވިސްނ ލަންާޖެހޭާކަމެއް.ާމިފަދަާޤ ނޫނަކުންާއަންނަާ ކަންތައްތައްާވެގެންާދިޔަގޮތްާވެސް.ާމިއީާވެސްާއަޅުގަ

މަޢުލޫމ ތުާާއިރުާއަދިާޚ އްޞަާގޮތެއްގައިާއެާމީހ ގެާމައްޗަށްާކުރެވޭާދަޢުވ އެއްގައިާޞައްޙަކަންާނެތްކަންާނުވަތަާއެ

ާވެސްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމައްޗަށް ާޤ ޟީގެ ާއެ ާކުރުމަކީ ާރަނގަޅު ާއެކަަަން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބުނ  ާނޫންކަން  815ރަނގަޅު
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ާހިނގައިދ ނެާ ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާއެކަންކަން ާވ ނަމަ ާދެކެން.ާއެހެންނޫންކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާކުރ  ލ ޒިމު

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއް ާކަމަށްާއަޅުގަ ވަނަާމ އްދ ގައ3ާާިޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުގައިާރިކޯޑެއްާއަދިާހުށަހެޅުމުގައި

ާއިތުރަށްާ ާތެރެއިން ާނުކުތ ތަކުގެ ާފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ާމީގައި ާއެބަހުރި. ާނުކުތ ތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ާއ  ާރޭޑިއޯ ާނަންނަމުގައި ާމީހުންގެ ާތަފ ތު ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާތަފ ތުާއަޅުގަ ާޗެނަލްތަކުން ާތަފ ތު އި

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާމި ާދުވަސްވަރެއްގައި ާހިނގަމުންދ  ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާފުރައްސ ރަކުރުމ އި ާދައްކ  ާވ ހަކަ  820އަޑުއަޑުގައި

ާހޯދުމަށްާހުށަހެޅޭާފަރ ތްތަކަކީާނުވަތަާއެާހުށަހަޅ ާފަރ ތަކަށްާއެާމަޢުލޫމ ތުާރައްދުކޮށްދޭާމިާވުޒ ރ ާއަކީާވުޒ ރ ާއިންާ

އެާމަޢުލޫމ ތުާރައްދުކޮށްދެވެނީާއޭނ ގެާރަސްމީާރަނގަޅުާއެޑްރެހަށްތޯާވެސްާޔަޤީންކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންނޫންކަމަށްާ

ާނ ޖ އިޒުާ ާއޭގެ ާނުވަތަ ާފައިދ އެއް ާނ ޖ އިޒު ާއޭގެ ާހޯދުމަށްފަހު ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާހުށަހަޅ  ާއެ ާނަމެއްގައި ާތަފ ތު ވ ނަމަ

ލިބިގެންދ ނީާމިާޙަޤީޤީާމަޢުލޫމ ތުާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާއޮތްާމިނިވަންކަމަށްާލިބޭާާގޮތެއްގައިާބޭނުންާކުރ ނަމަާއެކަމުން

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާހަމަާ ނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ  825ވަރަށްާބޮޑުާއުނިކަމެއްާކަމުގައިާއަޅުގަ

ާ ާމ އްދ ގެ، ާބ3ާުމިދެންނެވި ާއެބަ ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ާދަށުން ާއެާމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅުމެއް ާއެދި ާރިކޯޑަކަށް ނޭ

ާއިދ ރ ާއިންާދޫކުރަންވ ނޭ.ާއަޅުގަނޑަކަށްާއެާ ާރިކޯޑަށްާއެދޭ،ާއެދެވޭ ހުށަހެޅުމެއްާލިބިއްޖެކަންާއަންގައިދޭާރަސީދެއް

ޑަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއެމ އްދ ގެާއެާއިބ ރ ތްާއޮންނަންވ ނީާރެކޯާއެާޢިބ ރ ތެއްާހަމައެއްާނުޖެހޭ.ާމ އްދ ގެާ

ާއިންާ ާއެއިދ ރ  ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅި ާއެދި ާއެކަމަށް ާލިޔުމެއް ާއަންގައިދޭ ާލިބިއްޖެކަން ާހުށަހެޅުން ާއެ ާހުށަހެޅުމުން އެދި

ާއެކުގައިާ ާއެއ އި ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާބަދަލުވެގެންދ ންވ ނެކަމަށް ާއެކަން ާމިގޮތަށް ާއެވެ. ާވ ނެ  830ދޫކުރަށް

ާރެކޯޑަށްާއެދިާހުށަހެޅުމ މެދުާޢަމަ ާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންާކޮށްފައިާއޮތްއިރުާއެއްވެސ7ާާްލުކުރ ނެާމުއްދަތު ވަނަާމ އްދ ގެ

ާ ާއެކަނ03ާާްހ ލެއްގައި ާނުވަތަ ާކުރިއަށް ާބުނ ބަހުގެ ާނުވ ނެއޭ ާދިގުވެގެން ާމުއްދަތް ާވުރެން ދުވަހަށް

ލަތުކަމަށްާބުނަންާއެބަޖެހޭ.ާދުވަހުގެާމުހ03ާުރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިާއެާރިކޯޑެއްާހޯދުމަށްާހުށަހެޅިާދުވަހުންާފެށިގެންާ

އެހެންނޫނިއްޔ މުންާއެކަންާއަންނަނީާކޮންާހިސ ބަކުންާފެށިގެންާކަމެއްާނުވަތަާއެާޖަވ ބުދޭާދުވަހުންާފެށިގެންާކަމެއްާ

ާ ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާހުށަހެޅި ާމައްސަލަ ާބިލ03ާާުނުވަތަ ާމި ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުން ާއެބަޖެހޭ ާއެކަން ާކަމެއް  835ދުވަސް

ާވެގެން ާއަމިއްލަާާޤ ނޫނަކަށް ާއެއްވެސް ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާގުޅޭ ާމީހަކ  ާއެކުގައި ާއެއ އި ާދ ން.ާހަމަ ާސ ފުވެގެން ދ އިރު

ާނުހޯދާ  ާހައިސިއްޔަތެއްގައި ާރަސްމީ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާއިން ާމީޑިޔ  ާނެންގެވުމަށްފަހުގައި ާހައިސިއްޔަތުން ފަރުދަކުގެ

ާވިސްނ ލަން.ާމީ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާހ މަކުރުމ މެދު ާބެހޭ ާއެހެންމީހަކ  ާއަށް ާއަމިއްލަ ހަކު

ާއެކަންާ ާހ މަކޮށް ާއިން ާމީޑިޔ  ާދުވަހު ާއަންނަ ާޖެހިގެން ާއެކަން ާހޯއްދެވުމަށްފަހުގައި ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާއޮފީހެއްގެ ނުވަތަ

ާސީ ާވ ންޖެހޭނެ ާޒިންމ އަކަށް ާއެމީޑިޔ ގެ ާކުރެވެމުންދ އިރު ާކަންތައްތައް ާ ާހަދ  ާޚަބަރަކަށް ާސޯސްއަކުންާބޮޑު ާއެ  840ދ 

ނުވަތަާއެާމަޢުލޫމ ތުާދޭާފަރ ތަކުންާއެާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ފައިާވަނީާއެފަރ ތަކުންާކަންާނުވަތަާޢ ންމުކޮށްފައިވ ާތަނަކުންާ

ާދަންނަވ ލަންާ ާމި ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ންޖެހޭނެ. ާމަޢުލޫމ ތެއްކަމުގައި ާހުރި ާގޮތަކަށް ާހުންނަ ާލިބެން ާމަޢުލޫމ ތު އެ
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ާޤ ނޫނުާ ާބޭނުންވަނީ 37ާާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ . ާބޮޑެތ37ާާިވަނަ ާވަރަށް ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

އިޖްތިމ ޢީާޒިންމ ތަކެއްާހުރިހ ާފަރ ތްތަކެއްގެާބޮލުގައިާވެސްާއެޅިފައިާއެބައޮތް.ާއެހެންކަމުންާއެާޒިންމ ާއޭގެާއެންމެާ

ާޤަބޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާކޮންމެާހެޔޮގޮތުގައި ާވ ޖިބުތައް ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ   845ލުކުރަން.

ާވަކިނުކުރެވޭނެާ ާވ ޖިބުތަކަކީ ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ  ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާއެމީހަކު ާމިނިވަންކަމ އި ާހައްޤުތަކ އި ާލިބޭ މީހަކަށްމެ

ާމަސްއޫލިއްޔަތެ ާރައްޔިތެއްގެ ާކޮންމެ ާކުރުމަކީ ާކަންތައްތައް ާއަންނަނިވި ާވީހިނދު ާކަމުގައި ާއަސ ސު ާއަދިާދެ ކެވެ.

ާކޮންމެާ ާއުޅޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއިޙްާއެވަގުތަކު ާއެކަންތައްތަކަށް ާރައީސް،ާމީހަކުމެ ާއިޢްޒަތްތެރި ާއެވެ. ތިރ މްކުރަންވ ނެ

ާ ާމިނިވަންކަމަށް ާހައްޤުތަކަށ އި ާރައްކ ތެރިވެ ާމިނިވަންކަމަށް ާހައްޤުތަކ އި ާއެންމެހައިާއިޙްތިއަނެކުންގެ ރ މްކުރުން.

ާމެދުގަާ ާާއިމީސްތަކުންގެ ާއ އި، ާމެދުގައި ާޖަމ ޢަތުގެ ާ ާއ އި ާއަނެއްބަޔަކަށް ާއެއްބަކު  850ރ މްކުރުމުގެާއިޙްތިއެކުވެރިކަމ އި

ާދެމެހެއްޓުމަށްާ ާއުޞޫލު ާބަލައިގަތުމުގެ ާތަފ ތުތައް ާހުންނަ ާދެމެދު ާއ އި ާތިމ  ާއަނެކުންނ އި ާކުރުމ އި ާއ ލ  ރޫޙު

ާތަރައްޤީއަާ ާދުޅަހެޔޮކަމ  ާމުޖްތަމަޢުގެ ާހަލަބޮލިާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ާއެހެންވީމަ ާޖެހޭނެ. ާމަސައްކަތްކުރަން ށްޓަކައި

ާނ ޖ އިޒުގޮތެއްގައިާ ާއެގޮތުގައި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާނަގައިގެން ާމަސްލަހަތުތައް ާޒ ތީ ާމި ާހަމަނުޖެހުމ އި ކަމ އި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ 37ާާބޭނުންކުރ ނަމަ ާތެރޭގައޭ ާހުދޫދުގެ ާމ އްދ ގެ ހުރިހާ ވަނަ

ާއެގޮތުގެާ ާވެސް ާހިފަންވ ނީ ާބޭނުން ާއޭގެ ާދިނުމުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއަދި ާގެންގުޅެންވ ނީ. ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ  855އެންމެންވެސް

ާއެބަހުރި.ާ ާވ ހަކަތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާދައްކަން ާގުޅިގެން ާމިކަމ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މަތިންނޭ.

ދަށުންާބެހިގެންމިދ ާވަގުތުތައްާލިބެމުންދ ާގޮތުގެާމަތިންާއަޅުގަނޑުާާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާއައުާގަވ އިދުގެ

ާފުރުޞަތުާނިންމ ލ ނަށް.ާ ާމިވަގުތު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުާދިނުމަށްޓަކައި ާއެ ާއަޚުންނަނަށް ނޑުގެާއެހެން ާއަޅުގަ ވެސް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ860 

ާރިޔ ސަތުންވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޝުކުރިއްާ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީ ާދެންމެ 5ާާޔ  ާހިތަދ30ާާޫމިނެޓް ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ސިކުންތު.ާއަޅުގަނޑު

ާފަށްާޑީ.އ ރު.ޕީގެާފަރ ތުން.ާޢްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަޠީދެކުނުާދ އިރ ގެާާއި

ާ

 865ާފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާހަސަންާލަޠީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާއައްސަލ މްޢަލަ ާވަރަޙްމަތު` ާއިކުމް ާބިލަކީާهللا ާމި ާހައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ  ާމަޢުލޫމ ތު ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާވަރަށްާ ާއުފަންވުން ާތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާމިވަގުތަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާކަން ާކުރެވޭ ާދ އިރ ތަކުން ާގިނަ ާވަރަށް ާހަޤީޤަތުގައި ާބިލެކެވެ. ާހޯދުމ އިާބޭނުންތެރިވެފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ތައްތަކުގައި

ާއެބަހުރޭ.ާ ާމައްސަލަތަކެއް ާވެސް ާހ މަކުރުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާހުރިކަން ާމައްސަލަތަކެއް ލިބިގަތުގައި
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ާގޮތުގައިާ ާމައްސަލައެއްގެ ާބޮޑު ާފ ހަގަކުރެވޭ ާމިހ ރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެއީ ާމައްސަލަތައް ާގުޅޭ ާހައްޤުތަކ   870މީސްމީހުންގެ

ާފ ޅުވަމުންދ ކަމެއް.ާބޮޑުވެ ާގޮތުގައި ާހަޤީޤަތެއްގެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާވެސް ާއެންމެން ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ފައިވ 

ާހުކުމެއްާ ާޝަރީޢަތުން ާކަމެއްކަމުގައި. ާއ ދައިގެ ާއެއީ ާނުވ ނެ ާބަލައިގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހައްޤުތަކަކީ މީސްމީހުންގެ

ާގު ާރިޕޯޓަކ އި ާމިސ ލަކަށް ާފ ޅުކުރެވޭ ނޑައެޅިގެން ާތުހުމަތުކޮށްާކަ ާމައްޗަށް ާއެމީހ ގެ ާހ މަކުރެވިދ ނެ. ާމަޢުލޫމ ތު ޅިގެން

ާބިލުާ ާމި ާވެސް ާއެކަން ާތެރެއިން ާހުދޫދުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެހެންވީމަ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާފ ޅުކުރެވޭނެކަމަކަށް ކަންތައްތައް

ާ ާއަލިއަޅުވ ލެވެން ާވެސް ާއެކަމަށް ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއަންނައިރު ާއެކުާފ ސްވެގެން ާއެއ އި ާހަމަ  875ޖެހޭނެ.

ާސަރުކ ރުންާ ާއޮފިސަރަކު ާއިންފޮމޭޝަން ާމިސ ލަކަށް ާމުއައްސަސ ތަކުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާޒިންމ ތަކެއްއޮވޭ.ާއެާމަސައްކަތްކުރ ާބޭފުޅަކީާއެހެންާ ާވަރަށްާބޮޑު ާފަރ ތެއްގެ ާއެާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ  ހަމަޖައްސަވ އިރު

ާހަވ ލު ާކަމެއް ާއެއްކޮށްާއެއްވެސް ާމަޢުލޫމ ތު ާތަނ ގުޅޭ ާއެއީ ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅަކަށްވެގެންނުވ ނެކަމަށް ކުރެވޭ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާޖެހޭ ާކުރަން ާފުރިހަމަ ާތ ޒ ކަމ އެކީ ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާހަމަ ާމަޢުލޫމ ތު ާފަރ ތްފަރ ތަށް މަޢުލޫމ ތު

ާބޭފުާ ާހުންނަ ާތައްޔ ރުވެ ާފެންވަރުގެ ާދެވޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެާފުރިހަމަކޮށް ާއެހެންވީމަ ާދ ނެ. ާވެގެން ާއޭރުން  880ޅަކަށް

ާޒިންމ ތައްާ ާއެ ާހަވ ލުކުރެވި ާޒިންމ ތަކެއް ާބޭފުޅެއްގެ ާދޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ސަބަބަށްޓަކައި

ާހިނގ ކަމަށްާ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާނުލިބި ާއެއްބ ރުލުން ާފަރ ތެއްގެ ާހުރިހ  ާމުއައްސަސ އެއްގެ ާއެ ާކުރުމުގައި ފުރިހަމަ

ޖިއްޔ ާއެބޭފުޅަކަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭާގޮތަކަށްާކަންތައްތައްާނިޒ މުވެާރޭވިފައިާއޮންނަންާޖެހޭނެާއެވެ.ާއޭގެާފަހުގައިާވެއް

ާގަވ އިދުތައްާ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާކަމެއްކަމުގައި. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއޮތުން ާދެވޭގޮތަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައް އެ

ާއެއްގޮތަާ ާހަމަ ާފަރ ތްތަކަށް ާތަންތަނުންާބޭނުންވ  ާގިނަ ާވަރަށް ާމިއޮތީ. ާމ ހައުލެއް ާނުފިލ ކަހަލަ ާއޮޅުން ާވެސް  885ކަށް

ާއޮފީހަކީާ ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓ ރނީ ާނޯވޭ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ާލިބޭގޮތަށް ާބޭނުންވިޔަސް ާހޯދަށް ާޤ ނޫނެއް ާކުރީގެ ޤ ނޫނުތަކެއް

ާއިރުޝ ދު ާމަޢުލޫމ ތ އި ާއެކަމ ބެހޭ ާވ އިރު ާތަންކަމަށް ާޚ އްޞަވެފައިވ  ާޤ ނޫނ އިާާއެކަމަށް ާ ދެއްވ ފަރ ތަކަށްވ އިރު

ގަވ އިދަށްާހުރިހ ާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުތަކެއްާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށްާހުރިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާއެތަނުންާފަސޭހަކަމ އެކުާބެލެވޭނެާ

ާހައްޤުތައްާ ާމީހުންގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަކީ. ާއަޅުގަނޑު ާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާޤ އިމުކުރެވިފައި ނިޒ މެއް

ނޑުާބ ރެއްލ ންާބޭނުންވޭ.ާއެއީާހަމަާޝަރުޢީާމަރުޙަލާ ރަ  890އްކ ތެރިކުރުމުގެާކަންތައްތަކުގައިާއަދިވެސްާއިތުރަށްާއަޅުގަ

ާޒ ތީކަންތައްތައްާ ާއެމީހުންގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންތައްތަކުގެ ާއ ދައިގެ ާމީސްމީހުންގެ ާނޫންގޮތަކަށް ާސ ބިތުވެގެން އިން

ާނުލިބޭނެގޮތަކަ ާމުއައްސަސ ތަކުން ާކަމެއް.ާއެއްވެސް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާވެސް ާއޮތުމަކީ ާއިންތިޒ މްކުރެވިފައި ށް

ނޑަށްާވެސްާފެނޭާމިާބިލުާވަރަށްާއަވަހަށްާކޮމިޓީއަކަށްާގޮސްގެންާޤ ނޫނީާސިފަާލިބޭނެގޮތެއްާވެގެންާދިޔުން.ާ އަޅުގަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ895 

ާރިޔ ސަތުންވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްކެވީ ާވ ހަކަފުޅު ާއަރުވަނ0ާާީދެންމެ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާސިކުންތު. ާއޮނަވިހި މިނެޓް

ާޢަބްދުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.ާهللاާއިހަވަންދޫ ާފަރ ތުން 0ާއަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާއޮ ާދިޔުމުގެކުރިން ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް ާހ އިރު ާހަމަާމިނެޓެއް ާއަޅުގަނޑު ާފަހުން ާފައްޓަވ ފަ ާވ ހަކަފުޅު ާއެހެންވީމަ ތީ.

 900ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަށް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާބްދުާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަާއިހަވަން

ާރ އްޖެއަށްާ ާދިވެހި ާބިލަކީ ާހައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި `ާޝުކުރިއްޔ 

ބިލެއް.ާވަރަށްާބޮ ޑަށްާބޭނުންވެާއެތައްާދުވަހެއްވަންދެންާއެތައްދުވަހެއްގެާއެތައްބައެއްާއިންތިޒ ރުކުރަމުންާއައިސްފައިވާ 

ާސަރުކ ރުންާ ާހ މަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ާދޭހަވެގެންދަނީ ާފޮނުއްވިކަމުން ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ  905ސަރުކ ރުން

ާއެާ ާއަދި ާސިޔ ސަތު. ާގެންގުޅުއްވ  ނޑުާމިއަދި ާއަޅުގަ ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެއްބ ރުލުން. ާދެއްވ  ާސަރުކ ރުން ކަމަށް

ސަރުކ ރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބައެއްކަހަލަާކަންތައްތަކަކީާކިތަންމެވަރަށްާބޭނުންވިޔަސްާވަކިާ

ތައް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާމިދަނީާމަޞްލަޙަތުތަކެއްާހިމ ޔަތްކުރުމަންޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާހިފެހެއްޓިފައިހުރިާކަންތައް

ާއެއީާ ާހ މަކުރަމުން. ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކަންތައްތައް ާއަދި ާދޫކޮށް ާހަމަޔަށް ާރައްޔިތުންނ  ާމިކަންތައްތައް ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒައްތެރި ާބައެއް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާސިއްކައެކޭ. ާވެރިކަމުގެ ާހެޔޮ ާދަންނަވ ނީ ނޑު  910އަޅުގަ

ރެއްވިާފަދައިންާޤ ނޫނުާނެތްކަމަށްާބުނެާކަންތައްތައްާނުކޮށްާހުއްޓ ލުމަކީާއަޅުގަނޑުާތ ޢީދުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާފ ހަގަކު

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާއޮތް ާހަވ ލުކޮށްފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާއަދި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާއަޅުގަނޑަކަށްާާ ާހެދިފައިވ ކަމަކަށް ާއައިއިރު މިއަދ ހަމައަށް

ާއެާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޖެހިފައިވ އިރު ާހަދަން ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގިނަ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާވަރަށް

ާ ާހުއްޓ ލުން ާޚިދުމަތް ާދޭންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާނޫނީ ާހިންގުން ާޤައުމު ާހެދެންދެން  915އެއީާޤ ނޫނުތައް

ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމުގައިވ ނަމަާދެންާރައްޔިތުންނަށްާދިމ ވެދ ނެާދަތިތަކަކީާއެއީާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާވަރަށްާ

ާތ ޢީދެއްނުކުރެވޭ.ާ ާބ އްވ ކަށް ާއެކަންާއެގޮތަށް ނޑަކަން ާއެކަމ ދޭތެރޭާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް

ާރައީސުާ ާފުރިހަމަގޮތުގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެންމެ ާއޭގެ ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާހ މަކުރުމުގެާ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމުގައި ާގެންދަން އަދ ކުރަމުން

ާކަންތައްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީ ާބިލުގައި ާކުޑަކުޑަާމި ާލިބޭ ާމިހެން ާއެބަހުރި  920ތަކެއް

ާކުރިވެދ ނެކަމެއްކަމަކަށްާ ާއެއީ ާފ ހަގަކޮށްލުމަކީ ާހުރިހ ކަމެއް ާއެ ާނޫނީ ާވ ހަކަތަކެއް ާއެހުރިހ  ާތެރޭގައި ވަގުތުކޮޅެއްގެ

ާވެސްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީ....

ާ
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ާރިޔ ސަތުންވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހު ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު 0ާާސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުނީ.03ާާމިނެޓް ާއަދި  925ސިކުންތު

ާ ާފަށ ނީ ާމަސައްކަތް ާއަލުން ާއަޅުގަނޑުމެން 00033ާާއެހެންވީމަ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން މިނެޓުގ03ާާެގައި

ގޮތުގެާމަތިންާމިނަގަނީާޝު ާކުރިއްޔ .ާހުސްވަގުތުކޮޅެއްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގައިވާ 

ާ

 ]ށ00033ާާްނ03003ާާްހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

ާ930 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑ ލުމަށްފަހުާއަޅުގަނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދަންާމިފައްޓަނީ.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާކުރިއަށްާމިދަނީާ މެދުކަ

ާފުރުޞަ ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާބައި. ާމައްސަލަތަކުގެ ާހުރި ާނުނިމި ާޖަލްސ ާއެޖެންޑ ގެ ާމި ާމިއަރުވަނީ ތު

ާދ އިރ ގެާ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްާ ާއިހަވަންދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންނެވި ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން ނޑ ލިއިރު މެދުކަ

 935ާއަށް.هللاާޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާ

ނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލިާހިސ ބުންާކުރިއަށްާގެންދެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ ތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާމިދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑަށްާ އ ދެ، ާވަރަށް ާޒިންމ  ާފަރުދީ ާއޭގައި އަކީ

ާދަންނަވަންޖެހޭ.ާޢި ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްކަމުގައި ާލިބިގަތުމުގެާއެކުލެވިގެންވ  ާހޯދ  ާރައީސް،ާމަޢުލޫމ ތު  940އްޒަތްތެރި

ާއުފުލޭނެާ ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެންމެ ާޒިއްމ ތައް ާފަރުދީ ާބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ާޤ ނޫނުގެތެރޭގައި ާމި ާތެރޭގައި މިނިވަންކަމުގެ

ާދިއުމަކީާ ާބައްޓަންވެގެން ާމިބިލު ާއަާ ގޮތަކަށް ާމިއަދު ާކަމެއް. ާތ އީދުކުރ  ާއެއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ނޑުމެންގެާވެސް ޅުގަ

ާފަރުދީާ ާމިދެންނެވި ާނަމުގައި ާމިނިވަންކަމުގެ ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިދަނީ ާފެންނަމުން ާމި މ ޙައުލުން

މިނިވަންކަންާއޭގެާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތުގައިާއުފުލެމުންާނުދ ތަން.ާމަޢުލޫމ ތުާހ މަކުރުމުގައިާމިނިވަންކަމުގެާނަމުގައިާ

ާތަާ ާކުރެވި ާކަންކަން ާދޮގުާތަފ ތު ާއެ ާމަޢުލޫމ ތުތަކ އި ާދޮގު ާއެ ާގޯނ ކުރެވި ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާމީސްމީހުންނަށް  945ފ ތު

ވ ހަކަތައްާފެތުރުމުގައިާއެއްވެސްާއިމެއްާނެތިާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާމަންޒަރު.ާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްާހުއްޓުމެއްާއައިސްާ

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާމަާގަތުމަށްާބ ރުއެޅުޙަޤީޤަތްާހ މަކުރުމ އިާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާލިބި މީާއެއީާއަޅުގަ

ކަމެއް.ާމިާޤ ނޫނުގައިާއެބައިާފުރިހަމަވެގެންދ ންާއަޅުގަނޑުާއެދޭާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާއުފުލަންޖެހޭނެ ާޒިންމ  ާފަރ ތްތަކުން ާހ މަކުރ  ާއެ ާގެއްލުންތަކަށް ާލިބޭ ާސަބަބުން ާކަންކަމުގެ ާއެއީާާމިފަދަ ކަމަކީ

ާދެއްވިާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާއަޅ  ާވެސް ާބ ރު ާއަދި ާހަމަ ާއެކަމަށް ާއަދި ާކަމެއް. ާގޮވ ލ  ާހަމަ ާއެކަމަށް ނޑު  950އަޅުގަ
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ާއެހެންާ ާވ ނަމަ ާއޮވެއްޖެކަމުގައި ާވަގުތު ާއިތުރު ާވަގުތު ާއަދި ާޝުކުރުވެރިވަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ފުރުޞަތަށްޓަކައި

ނޑުާނިންމ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ގޮތުންާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާ ާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފުރުޞަތުާ ާއަޅުގަނޑު ާވަގުތުގެތެރެއިން ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާއަށް ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާމެންބަރު.ާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްތެރި  955ާޝުކުރިއްޔ 

 މިއަރުވަނީާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާއަށް.ާ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއަދި ާވެސް ާލިބިގަތުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`

 960.ާސަބަބަކީާއެއްވެސްާހޯދުމަކީާވެސްާމިއީާއިންސ ނުންގެާތެރޭގައިާހަމަާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއްާ

ާލިބިގެން.ާއެއީާއަޤީދ ގެާމައްސަލަތައްާކަމުގައިވިޔަސްާ ާމަޢުލޫމ ތޫ ާއެކަމެއްގެ ާފުރިހަމަާގޮތުގައިާކުރެވޭނީ ކަމެއްާއޭގެ

ާދ އިރ ގައިާ ާސިޔ ސީ ާކުރުމ އި ާވިޔަފ ރި ާގޮތުން ާމުޢ މަލ ތުގެ ާއަދި ާކަމުގައިވިޔަސް ާއަޅުކަމެއް ާކުރެވޭ ާދީނީގޮތުން އަދި

ާމަޢުލޫމ ތުާޖެހޭނެާޕ ޓީތައްާހިން ާއެކަމެއްގެ ާގޮތުންާކަމުގައިާވިޔަސްާވެސް ާއަދ ކުރުމުގެ ާއެހެނިހެންާމަޤ މުތައް ގުމ އި

ާރަނގަޅަށްާ ާމިކަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާލިބެން. ާޞައްޙަކޮށް ާތެދުކޮށް ާރަނގަޅަށް އެމީހަކަށް

ާމ ތް ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއެއްކައުވަންތަކަމ هللاާގައިމުކޮށްދޭންވެގެން ާގަބޫލުކުރުމުގެާގެ ާކުޅަދުންވަންތަކަން ާއެކަލ ންގެ  965އި

ާމ ތް ާއެނގެން. ާމަޢުލޫމ ތު ާޖެހޭ ާކުރިންވެސް ާهللا ާފަރ ތެއްކަން. ާކޮންފަދަ ާއަކީ ާވެސްާهللا ާރަސޫލ އަށް އެކަލ ނގެ

ާވެރިާ. "هللا اءال الءانّާفعهى إَٓ"އެންގެވި.ާ ާކަލޭގެފ ނުގެ ާއަކީ ާރަސްކަލ ނގެ ާވެރި ާކަލޭގެފ ނުންގެ ާކަލޭގެފ ނު ާފަހެ

ާހޯދ ށޭ.ާ ާފަރ ތެއްކަން،ާދެނެގަންނ ށޭ.ާމަޢުލޫމ ތު ާއެއީާކޮން ާދެނެގަންނ ށޭ ާކުރީގައި ާގަބޫލުކުރުމުގެ ރަސްކަލ ނގެާކަން

ާހަނިވެގެންާ ާޖ ގަ ާބަރޯސ ވުމުގެ ާއެފަރ ތަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔ  ާއެނގިގެން ާމަޢުލޫމ ތު ދެނެގަންނ ށޭ.ާއެއީ

ނޑުާއެންމެާމުާ  970ވ ހަކަާއަކީާއަޅުގަނޑުމެނ0ާާްހިންމުާކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވެގެންާމިއުޅޭާދ ނެ.ާމިތަނުގައިާއަޅުގަ

އިޤްތިޞ ދީާގޮތުންކަމުގައިާވިޔަސްާއިޖުތިމ ޢީާގޮތުންާކަމުގައިާވިޔަސްާއަދިާސިޔ ސީާގޮތުންާކަމުގައިާވިޔަސްާވެސްާ

ާފަރ  ާހޯދޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާމަސްދަތު ާހޯދޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާނުވަތަ ާރިސޯސް ާހޯދޭ ާހުރިާމަޢުލޫމ ތު ާއިތުބ ރު ާއެއީ ތަކީ

ާދީނީާ ާވ ންޖެހޭނެ. ާމީހަކަށް ާގ ބިލު ާއެކަމަށް ާއެއީ ާގޮތުން ާއަޚްލ ޤީ ާގޮތުންނ އި ާތަޢުލީމީ ާވ ންޖެހޭނެ. ފަރ ތެއްކަމުގައި

ާމަސްއޫލިއްޔަތެކޭާ ާމީހ ގެ ާދ  ާހޯދަން ާވެސް ާވިޔަސް ާއަހ ލިކަމުގައި ާކައިރީގައި ާމީހެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއް ގޮތުން

ާއެކަމު ާއަހަންޖެހޭނެ.ާއެއީ ާކައިރީގައި ާމީހެއްގެ ާލިބިފައިވ  ާކޮލިފިކޭޝަން ާއެކަމުގެ ާއަހުލިއްޔަތު ާއެކަމުގެ ާހުނަރު  975ގެ

ކ ލޭމެންނަށްާނޭނގޭާކަންތައްތައްާމީސްތަކުންގެާ ".اَكُتى ال تعهًٌٕأسأنٕا أْم انذكز އަންގަވަނީ.ާ"هللاާއެހެންވީމަ،ާމ ތްާ

ާކައިންރިންތޯ ާބައެއްގެ ާކޮން ާއަހ ށެވެ. ާކައިރިން ާމިާ، ާމިހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކައިރިން. ާއަހުލުވެރިން އެކަމެއްގެ
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ާވ ތީާ ާކަމަށް ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާގޮތެއްގައި ާޚ އްޞަ ާއަކީ ާދ އިރ  ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދެން ާދވެހިރ އްޖޭގައި ާމި ދަންނަވ ލަނީ

ނޑުގެާނަޒަރުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެާދ އިރ އަކަށްާހުއްޓިފައިވ ާދ އިރ ާއެއްާއެއީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާ ރ އްޖޭގައިާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާމައްސަލަތަކަށްާ ާދިނުމ އި ާފަތުވ ތައް ާނޭނގި ާޢިލްމު ާޝ ރުޢީ ާނުވަތަ ާތަޢުލީމު ާޝަރުޢީ ާއެއީ ާއެއް ާމައްސަލަ  980އޮތް

ާހުރިހާ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއް.ާއަޅުގަނޑު ާމައްސަލަ ާނުރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާކަންތައްތައް.ާމިއީ ާމިކަހަލަ ޖަވ ބުދ ރީވުމ އި

ާހަމަާ ާވެސް ާމަޢުލޫމ ތެއްާާރައްޔިތުންނަށް ާއެއްޗެއްގެ ާއެއްވެސް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއިލްތިމ ސްކުރަން ާއިޙްތިރ މ އެކު ވަރަށް

ާއެއްާ ާއަޅުގަނޑު ާޖެހޭނެ. ާސ ފުކޮށްލަން ާބޭފުޅެއްތޯ ާކަހަލަ ާކޮން ާއަހ ކަމަށްވަންޏ  ާކައިރީގައި ާމީހެއް ާމީހެއް ހޯދަން

ާމީހު ާއެގޭގެ ާވަންނައިރު ާގެއަކަށް ާވަންނައިރު، ާގެއަށް ާކައިރީގައި،ާތެދެއްާދުވަހެއްގައި ާއަޅުގަނޑުގެ ާއަހ ލަނީ ާމި ން

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާނުވ ނެހެއްޔޭ. ާބަހައްޓައިގެން ާތަޅު ާނެސްޕްރޭ ާނުވަތަ ާދަޅު ާކޯސްޓް ާގޭތެރޭގައި  985އަފްރ ޝީމް

ާވިދ ޅުވިާ ާކައޫ،ާމިާގެރިާ ދަންނަވ ލެވުނުާކިހިނެއްވީތޯއޭ.ާއެބޭފުޅުން ާމި ާހުރި ާކުރަހ ފައި ާގެރި ާއެބަހުއްޓޭ ާއޭގައި އެއީ

ާތަސްވީރުާކު ާމަންޒަރު ާމިކަހަލަ ާނުވަތަ ާފޮޓޯ ާމި ާވިދ ޅުވިއޭ ާޝޭޚަކު ާކައިރީގައި ާހުރޭ.ާއެހެންވީމަ،ާތިމަންނަ ރަހ ފައި

ާއެއްާދުވަހުާވަޑައިގެންފައިާހުރިހ ާނެސްޕްރޭާތަޅުތަކާ  ާގެާއަށް ާގޭގައިާބަހައްޓައިގެންާނުވ ނެއޭ.ާމި ާއެއްޗެއް ހުންނަ

ާ ާދެން ާނެރުވައިފިއޭ. ާމިގެއިން ާޑިގްރީ،ާއެއްޗިހި ާފަސްޓް ާހަމަ ާބަލައިފިއްޔ  ާއުސޫލުތަކަށް ާމީގެ ާޝަރުޢީގޮތުން މިއީ

 990ފުރަތަމަާޑިގްރީާހަދައިގެންާހުންނަާމީހަކަށްާވެސްާއެނގޭނެާއެކައްޗެއްާވެސްާނޭނގިާދައްކ ާވ ހަކަކަންާމިއީ.ާމިހުރީާ

.ޑީ.ކ ޑުާހެއްދުމަކީާލައިސަންސްގައިާހުންނަާނުރައްކ ތެރިކަން.ާފޮޓޯާނެގުމަކީާތަންތަންާމޫވީކުރުމަކީާފޮޓޯާނެގުމަކީާއައިާ

ާއޭގެާ ާއަދި ާކަމެއްނޫން. ާއޮތް ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެއްވެސް ާގޮތުން ާޝަރުޢީ ާމިއީ ާހެދުމަކީ ާޕ ސްޕޯޓް ާޖެހުމަކީ ފޮޓޯ

ާމިއީާ ާމިކަންކަމަކީ ާކަމަކަމަށްވ ތީ ާޖެހިފައިވ  ާބޭނުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިހ ރު ާމިއީ ާމިކަމަކީ ާދިރިއުޅުމުގައި އިތުރުން

ާމ ާބޮޑުާމަޤްޞަދެއްާކުރުންާއެ ދެވިގެންވ ާބައެއްާޙ ލަތްތަކުގައިާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަންތައް.ާއިސްލ މްާދީނުގައި

ާއަންގައިދިނުމުގައިާ ާކ ކުކަން ާއެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާއަންގައިދިނުން. ާކ ކުކަން ާމިއީ ާކޮށްދިނުން. ާއައިޑެންޓިފައި  995އެއީ

ާބަލ އި ާސޭްޓންޑަޑަށް ާއިންޓަނޭޝަނަލް ާއެއްވެސްާމިހ ރު ާޝަރުޢީ ާމަނ ކުރ  ާމިކަން ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާފޮޓޯ ރުގައި

ާނޭނގޭާ ާވެސް ާއެކައްޗެއް ާހަމަ ާމިއީ ާދެއްކުމަކީ ާކިޔައިގެން ާމަނ ކަމެކޭ ާމިގޮތަށް ާމިވ ހަކަ ާދެން ާނޯންނ ނެ. ދަލީލެއް

ާބޭނުންވަާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާދ  ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެންވީމަ، ާވީމަ. ާމިކަމުގެާމީހުން ނީ

ާ ާމަގުފުރެދޭނެ. ާފުރެދޭނެ. ާމަގު ާއެހެންނޫނީ ާނ ހ ށޭ. ާނޫނީ ާކައިރީގައި ާމަޢުލޫމ ތ0ާާުއަހުލުވެރިން ާއަކީ ާވ ހަކަ ވަނަ

ބޭފުޅުންާވެސްާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ އިރުގައިާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވަންޖެހޭނީާތެދުާމަޢުލޫމ ތު.ާމ ބޮޑަށްާ ބޭފުޅުން،ާދެއްވާ   1000ދެއްވާ 

ާނުކުރެވޭ ާބޮޑެއް ާބަލ އިރު.ާއެކަމަކު،ާއަހަރެންާގޮތް ާގަވ އިދަށް ާއަށެއް ާއަންނ ނީ ާއެއްކުރީމަ ާހަތަރަކ އި ނެ.ާހަތަރަކ އި

ބޭނުންވ ތީާއެއަށްާނުވަާއެއްާނުވަތަާދިހަާއެއްާހަދަންާއުޅުނަކަސްާއެހެނެއްާނުހެދޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާޝަރުޢީާގޮތުންާ

ާއުސޫލުތަ ާހުންނ ނެ ާކަމަށްވަންޏ  ާކަނޑައަޅ  ާޙުކުމެއް ާނިންމަން.ާޝަރުޢީ ާމައްސަލަތައް ާޖެހޭނީ ާއުސޫލުން ާއެ ކެއް.

ާމައްސަލަމައްސަލަާ ާމި ާނުވ ނެ. ާނެރިގެން ާކުރިއަށް ާއިމޯޝަން ާއޭނަގެ ާނުވ ނެ. ާނެރިގެން ާކުރިއަށް އިޙްސ ސް
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ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާދެއްވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާމިއީ ާހިތުން ނޑު  1005އަޅުގަ

ާލިބޭާނިންމ ލ  ާއޭނައަށް ާދެވުނީމަ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެގޮތަށް ާކަމެއް، ާނުރައްކ ތެރި ާޙަދީސްފުޅަކުން. ާރަސޫލ ގެ ާކީރިތި ނީ

ާޙަދީސްކުރައްވަނީ.ާ" ާރަސޫލ  ާކީރިތި ާއެއްޗެކޭ. ާބޮޑު ާހ ދަ ާމިއީ ާއަދަބަކީ ާލިބޭ ާއޭނައަށް أجزؤكى عهى انُار އަޒ ބ އި

ާއެއްޗެއްأجزؤكى عهى انفتيا ާމީހަކު ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާވުރެންާާ". ާއޮތްގޮތަށް ާއޭގައި ާއަދި ާނޭނގި ާއެކަން އެހީމ 

ާއެއްލ ލެވޭާ ާނަރަކަށް ާއޭނަ ާއަވަހަށް ާއެންމެ ާމިއްޔޭ ާދިނުމޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާވ ހަކަދައްކައިގެންާމީސްތަކުންނަށް ބޮޑުކޮށްގެން

 1010ންނަާގޮތަށްާއިސްލ މްާކަމަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިވ ހަކަާމިާޙަދީސްފުޅަށްާވިސްނައިގެންާރީތިކޮށްާދީނުގައިާކަންތައްތައްާއޮ

ދީނުގެާސިފަތައްާކަމުގައިވ ާމެދުާމިނުގެާދީނެއްކަމ އިާލުއިފަސޭހަާދީނެއްކަމ އިާސުލްޙަވެރިކަމ އިާސަމ ޙަތްތެރިކަމ އިާ

ާނޫނީާ ާތެރޭގައި ާތަރަހައިގެ ާމި ނޑ އި ާގިއުގަ ާމި ާއެންގެން. ާމީސްތަކުންނަށް ާޖެހޭނެ ާދީނެއްކަން ސަލ މަތްތެރިކަމުގެ

ާމަޢު ާވ ހަކަާއިސްލ މްދީނުގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަމުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދިނުމަށް ާމީހުންނަށް ލޫމ ތު

ާވަޝުކުރަންާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ނިންމ ލ ނީ.

ާ1015 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ންާވިލިފުށިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާޤައުމީާޕ ޓީގެާފަރ ތު

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.

ާ

 1020ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާސަރުކ ރުންާ` ާބިލަކީ ާމި ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް .

ނޑުމެންާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާހުށަހެޅުއްވިާމުހިންމުާބިލެއްކަމަށްާއަ ނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާމިބިލަނީާއަޅުގަ ޅުގަ

މެންބަރުންާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެއްގައިާބަޙުސްކޮށްފައިވ ާބިލަކަށްާވ ތީވެާމިބިލުގައިާހުރިާބައެއްާމުހިންމުާކަންތައްތަކާ 

ާގަސްދުކުރަ ާއަލިއަޅުވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ނޑުމެންނަށްާދޭތެރޭގައި ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާއެގޮތުން ން.

 1025ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުނ09ާާްމުހިންމުވ ާސަބަބަކީާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާމިާމިނިވަންކަމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާޙައްޤުާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާޙައްޤެއް. ާލިބިގެންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ވަރަށް

ނޑުމެންާހި ާއަޅުގަ ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ާކަ ާއުސޫލުތަކެއް ާކުރ ނެ ާމިކަން ާކަނޑައަޅައި ާކަން ާމިންވަރަކަށް ާކިހ  ފެހެއްޓޭނީ

ާއަދިާ ާލިބިގަތުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާތަޢ ރަފުކުރަނީ. ާމި ާބިލު ާމި ާގޮތުގައި ބިލެއްގެ

ާފޯރުކޮށްދިނުމ އިާމިކަންކަންާބިލެާ ާތެރެއިންާއިތުރުާގަވ އިދުތަކެއްާހެދިގެންާމަޢުލޫމ ތު އްގެާސިފައިގައިާއައިސްާމިބިލު

ާ ާގޮތަކަށް ާފަސޭހަވ ނެ ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަދުާމިކަން ާއ ދެ، ާބޭނުންތެރިކަމެއް.  1030އޮތުމަކީ

ނޑުމެންާތެރޭާކަންތައްތައްާވެގެންދ  ނޑުމެންާބަލަމ ާހިނގ ާމިއަދުާއަޅުގަ ރުކ ރުގެާވުޒ ރ ތަކުންނ އިާސަާާ.ގޮތްާއަޅުގަ
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އަށްާޖަވ ބުާާއަށްާވަކިވަކިާފަރުދުންާފޮނުވ ާސިޓީާއަދިާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކުންާދިވެހިާރައްޔިތުންާފޮނުވ ާސިޓީ

ާދަތިކަންާ ާކުރިމަތިވެވަޑައިގަންނަވ  ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާ.ލިބުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހަމައެއ އެކު އަދި

ާސިޓީކުރިމަ ާމިނިސްޓްރީއަކަށް ާދަތިތައް. ާާތިވެވަޑައިގަންނަވ  ާފޮނުއްވައިގެން 0ާާއެއް 05ާާހަފްތ  0ާދުވަސް

ާޖަވ ބުާވ އިރުމަސްދުވަސް ާސިޓީއެއްގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހުރިގޮތުގެާާވެސް ާޙ ލަތު ާމިއަދުގެ ާމިއީ ާނުލިބޭ.  1035ވެސް

ާހަ ާލިބިގަތުން ާހޯދ  ާދައްކަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާކަމަށްވ ހަކަ ާމިނިވަން ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާމިއ އެކު ވެސްާާމަ

ނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހޭާއެބަ.ާނޫސްވެރިންާވެސްާމިއަދުާސަރުކ ރުންާއެކިާދިމަާދިމ ލަށްާހޯދަންޖެހޭާމަޢުލޫމ ތުާ އަޅުގަ

ނޑުާދަނީާތަކުގައިާދައްކ ާއަޑުާކިާޗެނަލްތަކުންާއެކިާޕްރޮގްރ މްނުލިބުމ އިާގުޅިގެންާވަރަށްގިނަާވ ހަކަތަކެއްާއެ އަޅުގަ

ާ ާޕ ޓީން ާޤައުމީ ާދިވެހި ާނިސްބަތްވ  ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުގަނޑު ާއަޑުއަހަމުން. ާގިނަ ާގިނަާމައްސަވަރަށް ާވަރަށް ލަތަކެއް

ާސަރުކ  ާހޯދަންވެގެން ާމައްސަތަކުގައިާާކަމ ބެހޭާންރުމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާމިހ ރު ާނުލިބިގެން ާއެ ާލިޔެގެން  1040ފަރ ތްތަކަށް

ާކޯޓު ާދަނީ. ާއުޅެމުން ާގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުޖެހޭ. ާދ ކަށެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހިސ ބަށް ވަނ09ާާައެހެންވީމ ،

ާމިހ ރުާ ާއޮއްވ  ާސ ފުގޮތެއްގައި ާމިހ  ާމިކަންކަން ާލިބުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާމިހ  ާދަށުން މ އްދ ގެ

ާތަނަާ ާމަގު ާލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާމިކަން ާދަށުން ާގަވ އިދެއްގެ ާމިކަންާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިގޮތަށް ާއޮއްވ  ވަސްވެފައި

ާޖުމްލަގޮތެއްގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާދިއުމަކީ ާދަންނަވ ނީާވެގެން ާއަޅުގަނޑު އި

ާވެގެންާމިބިލުާ ާފަސޭހަތަކެއް ާލިބިގަތުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާކަންތައްތަކެއްގެ ާގިނަ ާހުރި  1045ގައި

ާހަމަދ ނެ ާާއެގޮތަށްމެ،. ާވުޒ ރ އެއްގައި ާކޮންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާބުނ ގޮތުން ާބިލު ާޤ އިމްާމި ާއޮފިސަރެއް އިންފޯމޭޝަން

ާޔަޤީނުން ާދ ނެ.ާހަމަ ާގޮތެއްގައިާާކުރެވިގެން ާމުސްތަޤިއްލު ާވ ންޖެހޭނެ.ާހަމައެހެންމެ،ާމިތަން ާޖަވ ބުދ ރީ ާއޭނަ ވެސް

ާ ާކަމެއް. ާބޭނުންތެރި ާކަމެއް ާމުހިންމު ާމަޢުލޫމ ތުާހިނގުމަކީ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމ ތަކީ

ާ ާކަމެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ާފޯރުކޮށްދޭއިރު ާވަރަށްބިލު ާތެރެއިން ާކޮމިޓީގެ ާކުރެވިގެންދ އިރު ާޑްރ ފްޓް

ާސަ ާބެހޭގޮތުން ާމީހަކ  ާމިސ ލަކަށް ާއެބަހުރި. ާމީގައި ާކަންތައްތަކެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ާމަޢުލޫމ ތެއްާރުކ ބޮޑަށް  1050ރުގައި

ާމަޢުލޫމ ތުހޯ ާނުޖެހޭ ާދޫކުރަން ާތިބޭފުޅުންނަށް ާވުޒ ރ ތަކުން ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުން ާއެ ާހުންނ ނެ.ާާދ އިރުގައި ވެސް

ާޙަރުދަނާ  ާއެކަންކަމަށް ާދޫކުރ އިރުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭގޮތުން ާމިކަންތައްތަކ  ާމައްސަލަތަކ އި ާޒ ތީ މީހުންގެ

ާހުންާ ާއެޅިފައި ާވަރަށްފިޔަވަޅުތަކެއް ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާއަޙްމިއްޔަތުކަންާނަންޖެހޭނެ. ާވަރަށްާބޮޑަށް ާމިބިލުގައި ދީ

ާކޮމިޓީ ާދ  ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑު ާގެނައުމަކީ ާއެކަންތައްތައް ާކަމެއް.ާހަމައެހެންމެާތަފްޞީލުކޮށް ާގޮވ ލ  ާއަޅުގަނޑު ، އަށް

ާޖުމްލަ ާހުރި ާމ އްދ ތަކުާމިބިލުގައި ާހުރި ާގައި ާމިބިލު ާމ އްދ ތަކަކީާގޮތެއްގައި ާހުރިހ  ާހުރި ާތެރެއިން  1055ވެސްާާގެ

ާއެންމެާ ާމިވަގުތަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކޮށް ާކޮމިޓީން ާއިތުރަށް ާދޭތެރޭގައި ާމިއ އި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމުޖުތަމަޢު ާމި ާޑްރ ފްޓްއަާބޭނުންތެރިގޮތަކަށް ާމިބިލު ާފެތޭގޮތަކަށް ާވަރަށްށް ާއެދޭކަމެއް. ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމަކީ ާވެގެން

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާބޮޑަށް ާޝުކުރިއްޔާ 
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ާ

 1060ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިފައިވ ާ މެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާާމިނެޓްއިރުގެާފުރުޞަތުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރ3ާިޕީ.އޭާއަށްާކަ

ާއަބޫބަކުރަށް.ާާ

ާ

ާބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލް

 1065`.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއުނގެނުމ އިާއުނގަންނ އިާދިނުމ އިާއަދިާ

ާވަރަށް ާމައްޗަށް ާއެކަމުގެ ާއިސްލ މްދީން ާފެތުރުމަކީ ާހޯދ  ާވިސްނާ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންކަމ މެދު ާކަމެއް. ާބ ރުއަޅ  ބޮޑަށް

ާކަންކަމ  ާފިކުރުކޮށް ާހޯދ  ާއިމެދު ާފިކުރުކޮކުޅަދުންهللا ާއެމީހ  ާދޭތެރޭގައި ާކުރުމަކީވަންތަކަމ އި ާކަންކަން ވެސްާާށް

ާއިންސ ނ  ާއެފަދައިން ާހަމަ ާކަމެއް. ާބ ރުއަޅ  ާދީން ނޑުމެންގެ ާާއަޅުގަ ާމ ތް ާނިޢުމަތަކީާهللاާއަށް ާބޮޑު ދެއްވ ފައިވ 

ާއަާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާފުރިހަމަ ާނިޢުމަތް ާބުއްދީގެ ާވީހިނދު ާތެދުާބުއްދިކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާވެސް ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ޅުގަ

ލިބިގަތުާމަޢުލޫމ ތުާއެއްކޮށްާޖަމ ކުރުން.ާއެހެންކަމުން،ާމަ  1070މަކީާއެއްވެސްާޝައްކެއްނެތްާގޮތުގައިާާކޮންމެާޢުލޫމ ތުާހޯދާ 

ާދިވެ ާމިކަން ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާލ ޒިމް ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާދިއުމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް ާއެމީހ  ާވެސް ާހިރ އްޖޭގެާއިންސ ނަކަށް

ާ ާމ އްދ ގައ09ާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދެއްވ ފައި.ާވަނަ ާމިނިވަންކަން ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ވަނީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ާއެ ާމިނިވަންކަމަކީ ާދިނުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާދިނުމ އި ާއުނގަންނ އި އުނގެނުމ އި

ނޑުމެންނަށްާވަނީާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާހަމަާއެފަދައިންާމިާމިނިވަން.ާއަދިާކަށަވަރުާކޮށްދެއްވ ފައިވ ާކަމެއްާ ކަންާއަޅުގަ

ާވަރަށ03ާް ާއިން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާލިބިގަތުމަކީާާވަނަ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެންކަމުން، ާކޮށްދެއްވ ފައި. ާކަށަވަރު  1075ބޮޑަށް

ާމީހެއްގެާ ާގަނެވިގެންވ ާާއެއްވެސް ާނިގުޅައި ާއަޅުކިބައިން ާއ ދެ، ާނޫން. ާޙައްޤެއް ާއުފެދުނުާނެ ާރ އްޖޭގައި ގަނޑުމެންގެ

ޢަލްާއަޒްހަރީާވިދ ޅުވެފައިާވަނީާކަމެއްާކުރަންާރަޝީދުާވަރަށްާޢިލްމްވެރިާބޭފުޅެއްާކަމުގައިވ ާއައްޝޭޚްާއިބްރ ހީމްާ

ާއެނގުމުގެާދެބައިކުޅަާއެއްބަޔަކީާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތުާލިބިގަތުމެވެ.ާއެހެންވީމ ،ާކަމެއްާރަނގަޅަކަށްާނުކުރެވޭނެާއެކަމަކ ާ

ާ ާއެހެންކަމުން ާނޫނީ. ާލިބިގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިހަމަ ާބެހޭ ާވެސް ާދިވެހިރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ނޑުމެން މިއަދުާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާލިބިގަނެގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާތެދު ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިހަމަ ާކަންކަމުގެ ާޤައުމީާާބޭނުންވަނީ  1080ކަންކަމ އިގެން

ާއަޅުާތަރައްޤީއ އިާ ާމިއަދު ާދ ން. ާކުރިއަށް ާމިދެންނެވިާގެން ާމިނިވަންކަން ާމިދެންނެވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ނޑުމެންގެ ާގަ

ާކޮށްދެއްވ ފައިވީ ާކަށަވަރު ާޙައްޤު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ާނަމަވެސް ާހޯދުމުގައިާކަމަށްވީ މަޢުލޫމ ތު

ާކުރިމަތިވެފައިވ ާ ާއަޅުގަދަތިތަކެއް ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މަޔ އެކު ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅޭާާނޑުކަން ާރައްޔިތުންނ އި ވެސް

ާހޯދުމަށްާ ާމަޢުލޫމ ތު ާދ އިރ ތަކަށް ާބައެއް ާސަރުކ ރުގެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތު ާގުޅިގެން ާކަންކަމ އި ބައެއް

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރިކަންާއަޅުގަނޑުާހިތ މައ ާާހުށަހަޅައިގެންާއަދިވެސްާނުލިބިާ  1085އެކުާފ ހަގަކުރަން.ާއަދިާއަޅުގަ
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ާދެ ާޕ ޓީތަކުންާގޮތުގައި ާބައެއް ާފަދައިން ާކުރެއްވި ާހ މަ ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ންމެ

ާމަޢުލޫމ ތުތައްާ ާއެ ާހުށަހަޅުއްވައިގެން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާގިނަ ާކަންކަމުގައި ާތަފ ތު ާގުޅޭ ރައްޔިތުންނ އި

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާވަރަށްާާނުލިބޭާމައްސަލަ ނޑުމެންނަށްާާ.ބޮޑަށްާދަނީާހ މަކުރެވެމުންވެސްާއަޅުގަ އެކަންާދަނީާއަޅުގަ

ާކިބައިންާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާލިބިގަތުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާމިފަދަ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާއެހެންވީމ ، އެނގެމުން.

ާބައެއްއިގަނެވިގެންނިގުޅަާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާނޫން. ާޙައްޤެއް ާމަޢުާާވ ނެ  1090ލޫމ ތުާކަހަލަ

ާކަންާާސަރުކ ރުގެ ާހ މަވަމުންދ  ާކަހަލަގޮތަކަށް ާއޮޅޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަދު ާވެސް ާމުޢައްސަސ ތަކުން ާތަފ ތު ވެސް

ާވަރަށް ާޙައްޤުތަކަށް ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަންނ ނެކަމެއް.ާާއެވެސް ާއުނިކަމެއް ބޮޑު

ާއެ ާރިޢ ޔަތް ާމިކަންކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާކުރ އިހެންވީމ ، ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ރު

ާމިފަދަާ ާކޮށްދެއްވ ފައިވ  ާކަށަވަރު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާޙައްޤެއް ާފުރިހަމަ ާމިފަދަ ާލިބިފައިވ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާފަ ާލިބިގަންނ ނެގޮތ އި ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ާއުމިނިވަންކަމެއް ާހޯދ ނެގޮތުގެ  1095ތަކެއްާސޫލުތުރ ނެގޮތ އި

ނޑުމެންާއިޖުރ  ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެކޭ. ާލ ޒިމް ާކޮންމެހެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ނޑައެޅިފައި ާކަ ޢ ތަކެއް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބިލަކީ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ާބިލު ާމިއޮތް ާބަހުސްކުރަން ާމިއަދު 09ާކުރިމަތީގައި

ާރައްޔިާ ާދިވެހި ާމ އްދ ގައި ާލިބިގަތުމަށްޓަކައިާވަނަ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާމިނިވަންކަން ާކޮށްދެއްވ ފައިވ  ާކަށަވަރު ތުންނަށް

ނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާބޭނުންވ ާބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާވެސްާއެއްބަސްވަން.ާއ ދެ،ާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާލިބިގަތުމަކީާއަޅުގަ

 1100އެާމަސްދަރަކީާއެއީާޞައްޙަާމަސްދަރެއްކަމުގައިވުމަކީާާކުރަންޖެހޭާކަމަކަށްާވ ހިނދުާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާވަސީލަތްާނުވަތަ

ާއެާ ާފަރ ތަކުން. ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާގުޅޭ ާއެކަމަކ  ާލިބެންޖެހޭނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެކަމެއްގެ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް އެއީ

ާތެދުާދޮގުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކަށަވަރުވ ނީާއެކަމުގެާސަބަބުން.ާއެހެންވީމަ ާއިތުބ ރ އި ާކަންކަމަށްާ،ާމަޢުލޫމ ތެއްގެ މި

ާލަސްވެފައިވާ  ާހެދުން ާޤ ނޫނަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާބިލަކީ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ރިޢ ޔަތްކުރ އިރުގައި

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާޤ ނޫނެއްާނެތްކަމަށްވިޔަސްާމަޢުލޫމ ތުާ ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމިއަދުާވެސްާއަޅުގަ ބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާލިބިގަތުމު ާހޯދާ ހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާދަށުން ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮވޭ. ާހަމަޖެހިފައި ާގަވ އިދުތަކެއް  1105ގެ

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ާއެހެންވީމ ، ާނުވެފައި. ާފަސޭހަކަމަކަށް ާއެހ  ާމިވަނީ ާމިއަދު ލިބިގަތުން

ާ ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފުރިހަމަގޮތުގައިާބޭނުންވަނީ ާޙައްޤު ާމިނިވަންކަމ އި ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ާރަނގަޅަށްާ ާއެކަމ އިމެދު ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބިލަކީ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު ހޯދުމަށްޓަކައި

ާމަޢުލޫ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާގޮސްގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާދިރ ސ ކޮށް ާފުންކޮށް ާހޯދާ ވިސްނައި މ ތު

ާހިފަހައްޓަންޖެހޭނެާ ާމަޢުލޫމ ތ އި ާފަތުރަންޖެހޭނެ ާއަދި ާފައިދ ތަކ އި ާލިބޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން  1110ލިބިގަތުމުގެ

މަޢުލޫމ ތ އިާމަޢުލޫމ ތުާހިފެހެއްޓޭނެާއުސޫލުތަކ އިާމަޢުލޫމ ތުާދޭންޖެހޭާކަންކަމ އިާމިހުރިހ ާކަމެއްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާ

ާކަނޑައެޅުމަ ާމަޖިލީހުގެާވިސްނައި ާނިންމުމަށްފަހު ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމައްޗަށް ާއެ ާކޮމިޓީން ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެން ށްފަހުގައި
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ތަޅުމަށްާއައިސްގެންާއެާޤ ނޫނުާއަޅުގަނޑުމެންާއަވަހަށްާފ ސްކުރަންޖެހޭނެާބިލެއް.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުންާމިާޤ ނޫނުގެާ

ާމި ާޤ ނޫނު ާމި ާބަލައިލ އިރުގައި ާއަޅުގަނޑު ާބައިތަކަށް ނޑު ާމިާާމައިގަ ާބަލ އިރުގައި ާބައިތަކަށް ނޑު ާމައިގަ ބިލުގެ

ނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ  1115ބިލުގައިާހިމެނިފައިވ ާގިނަާބައިތަކަކީާކޮންމެހެންާވެސްާހިމަނަންޖެހޭާބައިތައްކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއެއ އިމެދުާވ ހަ ކަދައްކަންޖެހޭާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާއިތުރަށްާދިރ ސ ކުރައްވ ާއިތުރަށްާއަޅުގަ

ާމިއަދުާ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާހުރިކަން ކަންތައްތަކެއް

ާނޫސްތަކަށްާ ާބައެއް ާއިވެމުންދ އިރު ާއަބަދުއަބަދު ާހުރިކަމަށް ާހުރަސްތަކެއް ާއުނދަގޫތަކ އި ާފެތުރުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ވެސް

ާބޭ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއިޙުމ ލުވ ކަމަށްާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެއް ާސަރުކ ރުގެ ާދިނުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ނުންވ 

 1120ތުޙުމަތުކުރެވެމުންދ އިރުާއަދިާބައެއްާކަހަލަާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމަށްާހުރަސްތަކ އިާދަތިތައްާކުރިމަތިވަމުންދ އިރުާއަދިާހަމަާ

އިާހ މަވަމުންދ ކަމަށްާބަޔަކުާތުޙުމަތުކުރ އިރުާމިާކަންކަންާއެފަދައިންާބައެއްާކަހަލަާމަޢުލޫމ ތުތައްާޞައްޙަާނޫންގޮތުގަ

ާމަޢުލޫމ ތެއްާ ާހުރިހ  ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާފަތުރ  ާމަޢުލޫމ ތު ާތެދު ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގެނެސް ޙައްލަކަށް

ާއަާ ާފެތުރުމަކީ ާހުރިގޮތެއްގައި ާއިތުބ ރު ާފަރ ތުން ާއަސްލު ާބެހޭ ާއެކަމ  ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާމިއަދުާއެންމެ ނޑުމެން ޅުގަ

ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންކަންާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުމެންާލިބިގަތުމަށްޓަކައިާމަޢުލޫމ ތުާ

ބިލެއް.ާއެހެންކަމުން،..ާ ނޑުމެންާމިއަދުާޤ ނޫނަކަށްާހަދަންާލ ޒިމްވެފައިވާ   1125ާހޯދ ާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުގެާބިލަކީާއަޅުގަ

ާ

ާންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރިޔ ސަތު

ާބަހުސްގައިާ ާމި ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ވަގުތުގެާތެރެއިންާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާއަށް.ާ ާލިބިފައިވާ 

ާ1130 

ާއްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާ

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުގައިާ`.ާޝުކުރިއްޔ  ާއިނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާލިބިގަތުމަކީ ާހޯދުމ އި އ ދެ،ާމަޢުލޫމ ތު

އެއީާވަރަށްާބޮޑުާފަރުދީާޒިންމ ާއެއް.ާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސްާޙައްޤެއް.ާއެއީާހަމައެކަނިާސަރުކ ރަކަށްާއޮތްާޙައްޤެއްާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާާނޫން.ާއަދި ފަރ ތަކަށްާއޮތްާޙައްޤެއްާވެސްާނޫން.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުގަ ޤ ނޫނުާނުވަތަާގަވ އިދުާހަދާ 

ާހުންނަާ ާލިބެން ާމީހުންނަށް ާއ އި ާރަށްރަށުގަ ާރ އްޖޭގެ ާޢ އްމުކޮށް ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާހަދަމުންގެންދ  ނޑުމެން  1135އަޅުގަ

ދުތަކަކީާރަށްރަށުގައިާފަރުދީާފެންވަރުގައިާވެސްާއެމީހުންނަށްާޤ ނޫނުތަކަށްާވ ންޖެހޭނެާއެވެ.ާސަރުކ ރުންާނެރޭާގަވ އި

ބަލައިލަންާނޫނިއްޔ ާފެންނަންާގަންނަންާލިބެންާހުންނ ނެާއެއްޗަކަށްާވ ންޖެހޭނެާއެވެ.ާޢ އްމުކޮށްާމިާރ އްޖޭގައިާމީގެާ

ާދި ާމަޢުލޫމ ތު ާރ އްޖޭގައި ާމި ާދިޔައިން ާދަންނަވަމުން ާވެސް ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގަނެާކުރިން ާވިއްކަމުން. ޔައީ

ާމިާ ާޘަޤ ފަތް ާއެ ާމިހ ރު ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާއެއްޗަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާއެ ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރީގެ ވިއްކ 
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ނޑުމެންނަށްާއެބައިނގޭާރައްޔިތުންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާދީގެންާމަޢުލޫމ ތުާލބިގަނެގެންާ  1140ރ އްޖެާއިންާއެއްލައިލ ފައި.ާއަޅުގަ

ާރަ ާނޫންވިއްޔ  ާމި ާމިދަންނަވަނ00ާާީއްޔިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުގަންނ ނެކަން. ާހޭލައެއް ާޤަރުނަށް ވަނަ

ާހުރުމަކުންާ ާފޮރުވ ފައި ާބަހައްޓ  ާތެރޭގައި ާކަބަޑެއްގެ ާހަދ ފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި

ާމިސ  ާކުޑަކުޑަ ާއެވެ.ާވަރަށް ާނުލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެ ާމިދަނީާރައްޔިތުންނަށް ާމީހަކު ާއަށް ާމިނިސްޓްރީ ލެއް.ާޓްރޭޑް

ާކިހ ވަރެއްތޯ.ާ ާވަނީ ާހިއްސ  ާއޭނ ގެ ާކުންފުންޏެއްގައި ާބައިވެރިވ  ާހޯދަން.ާއޭނަ ާއޭނ03ާާަމަޢުލޫމ ތެއް ާކުރިން އަހަރު

 1145ޓްރޭޑްާއުފެއްދިާކުންފުންޏެއްާއެއީ.ާއޭނަާއަށްާނޭނގިާހިއްސ ާބަދަލުކުރީ.ާކުންފުންޏަށްާއެހެންާމީހަކުާލީ.ާދިޔައިމަާ

ާފޯމެއްާ ާލ ން ާމަޢުލޫމ ތު ާލ ށެވެ. ާސިޓީ ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެވެ. ާނުލިބޭނެ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާތި ާމިބުނަނީ މިނިސްޓްރީން

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެގޮތަކަށްާނޫނޭާއެކަންާކުރަންޖެހޭނީ.ާއެމީހަކުާ ފުރ ށޭާމަޢުލޫމ ތުާހޯދަން.ާމަޢުލޫމ ތުާހޯދަން.ާއަޅުގަ

ާލިބި ާނޫނިއްޔ  ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތުާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއޭނައަށް ާދެއްކުމުން ާއައި.ޑީ.ކ ޑު ާމީހ ގެ ާދ  ގަންނަން

ާމިާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާޙައްޤެއް. ާފަރުދީ ާއެއީ ާއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ާބޮ ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއުޅޭއިރުގައި ާއަނިޔ ވެރިކަމ އިާމ ޙައުލުގައި  1150ޑެތި

ނޑުމެންާމިދަނީާކުރިމަތިލަމުން.ާމަގުމައްޗަކަށްާނުކުމެވޭކަށްާނޯވޭ.ާސަބަބަކަށްވ ާކަމަކީާޓީ.ވީާޗެނަލްތަކުންާރޯާ އަޅުގަ

ާއަނބިދަރިންާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދޭތީ. ާމަޢުލޫމ ތު ާނުބައި ާބެހޭގޮތުން ނޑުމެންނ އި ާއަޅުގަ ާހަދައިގެން ާދޮގު ބުހުތ ނު

ާމަގު ާގޮވަނީ.ާގޮވައިގެން ާއެއްޗެއް ާހިތަށްއެރިހ  ާމައްސަލައަކަށްވެފައި. ާބޮޑު ާވަނީ ާމިހ ރު ާނުކުތުން މައްޗަށް

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާމިއީ ާނުކުމެވޭކަށް. ާމަގުމައްޗަށް ާރައްކ ތެރިކަމ އިއެކު ާނެތް ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާއުާ ާދިމ ވެގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފޯރުކޮށްދޭތީ ާގޮތުގައި ާވެްސާނުބައި ާމިކަންކަމަކީ ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަލައެކެވެ.  1155ޅޭ

ާމެންބަރުންނަކީާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއިނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއް. ާމައްސަލަ ާއަންނަންޖެހޭނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ޙައްލު

ާލިބިދީފައި.ާ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއޮތީ ާޙިމ ޔަތް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާސަލ މަތ އި އެމީހުންގެ

ާމަޢުލޫމ ތުގެާ ާވެސް ާމިހ ރު.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާނެތް ާރައްކ ތެރިކަމެއް ާޙިމ ޔަތެއް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ

ާފަރ ތުންާ ާދޭ ާމަޢުލޫމ ތު ާފޯރުކޮށްދޭހިނދުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ތެރޭގައި

ާރަނ ާވަރަށް ާމިކަންކަން ާފަރ ތުން ާސަބަބުންާލިބިގަންނަ ާދިނުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާނުބައިކޮށް ާއެވެ. ާހޭލަންވ ނެ  1160ގަޅަށް

ާޙިޞ ރުވެގެންާ ާމިތިބެނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮވ  ާއެއްޗެއް ާހިތަށްއެރިހ  ާއެދުރުންނަށްވެގެން ާރޯނު ާފަރ ތްތަކުން ބައެއް

ނޑުމެން ގެާޙ ލަތުާގޮސްފައިާމިތިބެނީ.ާގޭތެރޭގައިާނުކުންނަންާބައެއްފަހަރުާމަގުމައްޗަށްާނުނިކުންނަާހިސ ބުގައިާއަޅުގަ

ާރ އްޖޭގައިާ ާމި ާދެމުންދ އިރުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާދީނީ ާމިސ ލަކަށް، ާމަޢުލޫމ ތު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،

ހިތަށްއަރައިފިއްޔ ާހިތަށްއެރިާމީހަކުާހިތަށްއެރިާގޮތަކަށްާއެާޢ ޔަތްާކިޔަނީ.ާރަސޫލ ގެާސުންނަތަކީާމިއީާއެވެ.ާކީރިތިާ

ާއޮތީ ާދީނީާާޤުރުޢ ނުގައި ާއެއީ ާތ އީދުކުރަން ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާވިދ ޅުވިގޮތަށް ާއެ ާއަފްރ ޝީމް ާދެންމެ  1165މިގޮތަށެވެ.

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާދެވޭ ާމަޢުލޫމ ތު،ާއިޖްތިމ ޢީގޮތުން ާދެވޭ ާމ ލީގޮތުން ާނޫނިއްޔ  ާމަޢުލޫމ ތު ާދީނީ ާނޫނިއްޔ  މިނިވަންކަމުގައި
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ާމީހު ާއެކަށޭނަ ާއެކަމަށް ާދޭއިރުގައި ާފަރ ތްތަކުން ާމީހުން،ާއުނގެނިފައިާކަމ ބެހޭ ާތިބި ާހޯދައިގެން ާތަޢުލީމް ާއެކަމަށް ން

ނޑުމެންާރައްޔިތުންާތިބޭނީާ ތިބިާމީހުންާރައްޔިތުންނަށްާއެާމަޢުލޫމ ތުާފޯރުކޮށްދޭންވ ނީ.ާއެނޫންގޮތަކަށްާދޭނަމަާއަޅުގަ

ނޑުމެންާތިބޭނީ.ާމިާމަޖިލީހުގެާ ފްލޯރާއަށްާބަލައިލިޔަސްާއޮޅިފައި.ާމަގުާއޮޅިފައިާދ ނެާގޮތްާވެސްާނޭނގިފައިާއަޅުގަ

ާކޮންމެާ ާޚިލ ފުނުވ ގޮތަށް ާއަސްލުތަކ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާމިތ ނގައި ާހިތަށްއަރައިފިއްޔ  ާއެބައިނގޭ ނޑުމެންނަށް  1170އަޅުގަ

އެއްޗެއްާކިއިދ ނެއޭާބުނީމ ާހަމައެކަނިާއެގޮތަށްާއޮންނ ތީވެާހިތަށްއަރައިފިއްޔ ާރަސޫލ ގެާސުންނަތްތައްާރޯާނުބައިކޮށްާ

ާކީ ާކިޔަނީ. ާޤުރުޢ ނުގައި ާނަސްލުންާهللاާރިތި ާއޮންނަނީާބުނަނީ.ާޤުރުޢ ނުގެ ާމިގޮތަށޭ ާޢ ޔަތްތަކުގައި ވަޙީކުރައްވ ފައިވ 

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާމިވެސް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދައްކަނީ. ާހިތަށްއެރިއްޔ  ާވ ހަކަތައް ާނުވ  އައިސްފައި

ާކަންތައްތަކޭ.ާއެ ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދީނީާދިނުމުގައި ާޚ އްޞަކޮށް ާދީނީ، ާރ އްޖޭގައި ާމި ާޙ ލެއްގައި އްވެސް

ާރޯނުާ ާބައި ާނޫނިއްޔ  ާޝެއިޚުންނަށް ާބައި ާލިބިގަތުމުގައި ާދިނުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާޢ އްމުންނަށް ާދޭއިރުގައި  1175މަޢުލޫމ ތު

ާހަ ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިކަހަލަ ާނޫން.ާމިއީާއެދުރުންނަށް މައެއް

ނޑައަޅ ފައިވާ  ާކަ ާސަރުކ ރުން ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށް ާދީން ާދީނީ، ާގެންނަން. ާޙައްލެއް ާއެބަޖެހޭ ާސަރުކ ރުން މިކަމަށް

 މިނިސްޓްރީާއެބައޮތް.ާއެާމިނިސްޓްރީާމިކަމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

 1180ާވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެ

ތެިރާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާވަގުތުގެާތެރެއިންާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް

ާރުޞަތުާއަރުވަން.ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާފު

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާއ ދެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރަތަމައިނުން،ާޝުކުރިއްޔ  ާއެންމެ ާލިބިގަތުމުގެާާއަޅުގަނޑު ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު  1185ވެސް

ސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންާއެއްވެާޝުޢޫރުާފ ޅުކުރިާއެއްވުމެއްާާޙައްޤުގެާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަންާފެށުމުގެާކުރިންާމިއަދުގެ

ާއެ ނޑ ފައިވ ތީ ާކަ ާޕޮއިންޓް ާފަސް ާއިން ާދި.އެފް.އެމް ާގުޅިގެން ާދަންނަވަން.ާލައިވްކުރުމ އި ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ކަމ 

ާ ާބިލުގެ ާމި ާހިތްވަނީ ާއަވަސްވެގަންނަ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާއެއްކޮށް 09ާާހަމައެއ އި ާއ އި ާމ އްދ  ާމ އްދ .03ާާވަނަ ވަނަ

ާއެބަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކ އިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާބިލެއްގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިއަދު ސަބަބަކީ

ާޤ ނޫނުާވިސްނަން ާނުކުތ ތައް ާމިހުންނަ ާފ ސްވެގެންދިޔައިމަ ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާބިލުތަކުގައި ާމިފަދަ  1190ޖެހޭ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާމިސ ލަކަށް، ާމ ނަކުރުންތަކަށް. ާމ ނަކުރ  ާފުރޮޅައިގެން ާއެ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ވަނ09ާާަމ ނަކުރުމުގައި

ނީާދިފ ޢީާރައްކ ތެރިކަން.ާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާމިއޮންނަނީާވަނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނ09ާަމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާނުވަތަާ

ާއެާ ާބެލެވޭނަމަ ާފޯރ ފ ނެކަމަށް ާނުވަތަ ާފޯރ ނަމަ ާއަސަރެއް ާނުރަނގަޅު ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާނުވަތަ ާދިފ ޢު ޤައުމުގެ

ާދޫނުކުރުމު ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެ ާނުވަތަ ާނުދިނުމުގެ ާކަށަވަރުކޮށް ާނެތްކަން ާނުވަތަ ާހުރިކަން ާމަޢުލޫމ ތެއް ޔ ރުާއިޙްތިާގެ
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ާދުރަށްާ ާވެސް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާއިއްޔެގައި ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެވެ. ާލިބިގެންވެ ާއިދ ރ ތަކަށް  1195ރަސްމީ

ދެއްކުމ އިާނުވަތަާމިފަދަާމަޢުލޫމ ތުތައްާބޭރުކުރުމަށްާމިާހުރަސްއަޅަންާމަސައްކަތްކުރަނީާއެއީާޤައުމުގެާދިފ ޢީާބ ރަށްާ

ާދިފ ޢަށް ާޤައުމުގެ ާވ ހަކަތައްާާނުވަތަ ާއެ ާފ ޅުކުރީމަ ާޝުޢޫރު ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިކޮޅު ާއެވެ. ނުރައްކ ތެރިކަމަކަށްވ ތީބ 

ާމަގުމައްޗަށްާ ާރައްޔިތުން ާއެވެ. ާބ ރުކުރ ތީބ  ާދިފ ޢަށް ާޤައުމީ ާދެކޮޅުހަދަނީ ާމި ާގެނެސްދޭން ާހަމައަށް ރައްޔިތުންނ އި

ާ ާނުކުރެވެނީ ާމި ާހަޖަމް ާއެއްޗެހި ާއެ ާފ ޅުކުރީމަ ާޝުޢޫރު ާއެވެ.ާނުކުމެ ާއަސަރުކުރީމަތ  ާބ ރަށް ާދިފ ޢީ ާޤައުމީ އެވެސް

ާހ ޒިރުކޮށްާ ާއޮފީހަށް ާފުލުސް ާއަމީންޢ ންމު ާއަށްފަހު ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާއިއްޔެގައި ާހައިރ ންވެއްޖެ ނޑު  1200އަޅުގަ

ާޢ އްމުާ ާފުލުހުން ާދޮށުގައި ާމަޖިލިސްކުރ  ާމި ާމެންބަރަކީ ާވ ހަކަދެއްކެވި ާދެންމެ ާސަބަބަކީ ާނެތީމަ. ާސުވ ލުކޮށްފައި

ރައްޔިތުންާބިޑިާއަޅުވަންާމަސައްކުރަމުންާދަނިކޮށްާއެކަމަށްާހުރަސްއަޅައިގެންާއެާވީޑިއޯތައްާވެސްާހ މަވ ާބޭފުޅެއް.ާ

ާސަރުކ ރުންާ ާކަންކަން ާމިފަދަ ާޅަފަތުގައި ާމިހ  ާޑިމޮކްރެސީ ާމި ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމަ،

ާއަޅުގަ ާއުސޫލުތަކަށް ާގެންގުޅޭ ާއިތުރުންާމ ނަކުރަން ާބޭނުންވޭ.ާއޭގެ ާފ ޑުކިޔަން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު

ާ ާބިލުގެ ާޤައުމުގ03ާާެމި ާމިއޮންނަނީ ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާމައްސަލަތަކުގެ ާއިޤްތިސ ދީ ާއ އްމު ާމ އްދ ގައި  1205ވަނަ

ާކުޅެދުންތެރިކަާ ާލިބިދޭ ާސަރުކ ރަށް ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާގޮތުގައި ާފައިދ ހުރި ާމިއޮންނަނީާއިޤްތިސ ދު ާ)ށ(ާގައި މ އި

ރަސްމީާއިދ ރ ގެާޤ ނޫނީާގޮތުންާޞައްޙަާވިޔަފ ރީގެާމަސްލަޙަތުތަކ އިާނުވަތަާމ ލީާމަސްލަޙަތުތަކަށްާހިފެހެއްޓެންޖެހޭާ

ާމިފަދަާ ާވެސް ާހުސްކުރ އިރު ާވިއްކ  ާތަންތަން ާއެކިއެކި ާޤައުމުގެ ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހިފެހެއްޓޭނޭ. މައުލޫމ ތުތައް

ާކޮމިޓީގެާާމައުލޫމ ތު ާމ ލިއްޔަތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނިމުނީމަބ އޭ. ާކޮށް ާއެކަންކަން ާލިބެންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާފައިސ އަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާބޭނުންކުރައްވައިގެން ާކ ޑު ާއެބޭފުޅ ގެ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއެބައޮތް ާފެންނަން  1210ރިޕޯޓެއްގައި

ާފެންމަތިވެފަާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާދިޔުމުގެާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައިވ  ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ ާއޮތްކަން. އި

ާސިޔ ސީާ ާއުސްބޭފުޅުން ާފުންނ ބު ާއެކިއެކި ާޤ ނޫނީގޮތުން ާމިފަދަ ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީ ާއެދެން ާއަޅުގަނޑު ކުރިން

ާ ާބ ރު ާފުރޮޅުމުގެ ާފަދަމަޤުޞަދުތަކަށްޓަކައި ާނުލިބޭނެ ާލަފްޒުތަކުން ާޤ ނޫނުތަާމި ާމިފަދަ ާނިމިގެންދ ން.ާގޮތަކަށް އް

ާޑިމޮކްރެސީާ ާމިރ އްޖޭގައި ާނަމުގައި ާދިފ ޢުކުރުމުގެ ާބ ރު ާދިފ ޢީ ާޤައުމީ ާނަމުގައި ާޑިމޮކްރެސީގެ އެހެންނޫނިއްޔ މު

ާބަނަވެގެންާ ާވަރަށް ާމުސްތަޤުބަލް ާމިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާނިގުޅައިގަނެ ާހައްޤުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާހަލ ކުކޮށްލ   1215ޅަފަތުގައި

ާކަމަާ ާއެކަށީގެންވ  ާބިލެއްގެާދިއުމަކީ ާމިފަދަ ާހަމައެއ އެކު ާފ ހަގަކުރަން. ާކަންބޮޑުވ ތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާމި ކަށްވ ތީ

ާމައުލޫމ ތުާ ާރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާކަމަކީ ާދޫކޮށްނުލެވޭނެ ާއަލިއަޅުވ ނުލ  ާހަމަ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކެވޭއިރު ވ ހަކަ

ާދޭތެރޭ ާއ އި ާމީޑިޔ  ާއަދ ކުރަމުންދ  ާވ ޖިބު ާބޮޑު ާއެންމެ ާމުޢައްސަސ ތަކުންާފެތުރުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ގައި

މިދަނީާކަސްތޮޅުާއެޅެމުންާއެކިއެކިާނަންނަމުގައިާ ނޑުމެންގެާމިނިވަންާމީޑިޔާ  އަމަލުކުރަމުންދ ާގޮތްތައް.ާމިއަދުާއަޅުގަ

ާތެރެއަށްލ  ާވަކިތަކެއްގެ ާބަޔެއްގެ ާވަކި ާމިވަނީ ާތަންތަން ާއުފައްދ ފައިވ  ާއިން ާފައިސ  ާރައްޔިތުންގެ ާރ އްޖޭގެ  1220ާމި

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާވެސް ާޙަޤީގަތުގައި ާމީ ާގެންދަނީ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން ފުރޮޅަން
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ާމިއަދުާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑު ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމައުލޫމ ތު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމިންވަރަކަށްތޯާ ާކިހ  ާލިބިދެވެނީ ާމިޙައްޤު ާމިންވަރަކަށްތޯ.ާޤައުމުގައި ާކިހ  ާތަބ ވަނީ ާމިކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ .

ނޑުާހަމަާއެދޭގޮތަކީާމިާބިލުދ ާކޮމިޓީގައިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާމިާ އެހެންވީމަާމިފަދަާކަންކަމަށްާއަލިއަޅުވ ލައްވ ާއަޅުގަ

ާރިޢ  ާބޮޑަށް ާވެސް ާވީހ  ާލަފްޒުތަކަށް ާޤ ނޫނީ ާއެ ާނުކުތ ތަކ އި ާޤ ނޫނީ ާހިމެނޭ ާފުޅާ ބިލުގައި ާވެސް ާވީހ   1225ޔަތްކުރައްވ 

ާކަންތައްތައްާ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާބެލޭނެ ާކަންތައްތައް ާކުރ  ާޓްރ ންޕޭރެންސީކޮށްާސަރުކ ރުން ދ އިރ އެއްގައި

ާނުދީާ ާޖަވ ބު ާކޮންމެާސިޓީއަކަށް ާފޮނުވ  ާސަރުކ ރަށް ާއެއްޗަކުން ާލިޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީގަ ާއެހެނީ ާއައުން. ނިމިގެން

ނޑުދަމ ލަ އިގެންާތިބޭފަދަާގޮތަކަށްާމިޤ ނޫނުާފ ސްވެއްޖެކަމުގައިާވަނީނަމަާމިރ އްޖޭގައިާވެރިކަންކުރަންާތިބިާމީހުންާބަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާކަމެއް. ާއެކަށީގެންވ  ާހެދުން ާއިން ާފައިސ  ާރައްޔިތުންގެ ާއެއްޗެއް ބޭނުންހ 

ާ ާފ އިތުވީ ާސިޔ ސ0ާީފ ހަގަކޮށްލަން ާރ އްޖޭގެ ާތެރޭގައި ާޖަވ ބުާާއަހަރު ާސިޓީތަކުގެ ާފޮނުވި ާޕ ޓީތަކުން  1230އިދިކޮޅު

މައުލޫމ ތުާހ މަކުރަންާފޮނުވިާސިޓީތަކުގެާޖަވ ބުާއަޅުގަނޑުާހަމަާނަންާކިޔ ލަފ ނަންާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާޕ ޓީާޤައުމީާ

ާފޮނުާ ާވެސް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާލޭބަރ ާއަދި ާޖަވ ބު ާސިޓީތަކުގެ ާފޮނުވި ާޕ ޓީތަކުން ާމި ާއެލެޔަންސް ާޕީޕަލް ވިާޕ ޓީ

ާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންާ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާކަމަކީ ާހ މަވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޖަވ ބުާނުލިބިާމިކަންކަން ސިޓީތަކުގެ

ވެއްޖެކަންާއަވަސްކުރަންާވެއްޖެކަމުގެާހެއްކެއްާއަލިގަދަާދަލީލެއް.ާއެހެންވީމަާމިކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތްާކުރައްވ ާކޮމިޓީގެާ

ާއަދިވެސް ާބިލު ާމި ާކުރާ ާސްޓޭޖުގައި ާތ އީދު ާބިލަށް ާމި ާއަޅުގަނޑު ާއުއްމީދުކުރަން. ާގެންނ ނެކަމަށް  1235ފުރިހަމަކޮށްގެން

ާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމަޖިލީހުގެާތިއްބެވިާމެންބަރުންނަށް ާވަޑައިނުގަން ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވަކި 9ާާޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަތު  1240މިނިޓްގެ

ާޢަބްދުލްާޢަފޫރުާމޫސ އަށް.ާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުން:ށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫކުޅުދުއްފު ާރުާމޫސާ 

ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއެޓ ރނީާމައުލޫމ ތު ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާލިބިގަތުމުގެ ހޯދުމ އި

 1245ާޖެނެރަލަށްާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރު..

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެއް.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ނިޒ މީާމައްސަލަ
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ާ

 1250ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)ާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާޢަާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ

ާސޮއިކުރެއްވިާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދ ދިފަހުން ާފުރުޞަތެއްގައި ާދެއްވި ާމެންބަރަކަށް ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް އ ދެ،ާވަކި

ާއެހެންނޫނިއްޔ ާ ާސ ފުކޮށްލަން. ާހަމަ ާކޮބައިތޯ ާގޮތަކީ ާދެކޭ ާމަޖިލީހުން ާމި ާމިކަން ާދައްކަވ ތީ ާވ ހަކަފުޅު މުާބޭފުޅަކު

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާމ ފައްޗަކ އެކު ާޖަލްސ އެއްގައި ާވަރަށްފަހުން ާނޭނގޭތީ ާމ ނަކުރައްވ ގޮތް ާމި ާތިބޭފުޅުން ނޑުމެންނަށް  1255އަޅުގަ

އަށްާސޮއިކުރެއްވިާބޭފުޅެއްާއެބޭފުޅ ާއަކީ.ާއެހެންވީމަާމިކަންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވ ތީ.ާއެއީާއެމް.ޑީ.ޕީގެާބޭފުޅެއްތޯާ

ާސ ފުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ނުވަތަާމިނިވަންާބޭފުޅެއްތޯާ

ާ

ާ

 1260ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ނޑު ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާގަވ އިދުގެ ާޢަމަލުކުރަންފެށި ާއަލަށް ާނުގަންނަން.ާސަބަބަކީ ާބަލައެއް ާނުކުތ އެއްކަމަކަށް 00ާނިޒ މީ

ާމަ ާބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެ ާބަޔ ންކުރެވިފައި.ާއޭގައި ާދައުރުވ ނީ ާޕ ޓީތަކުގެ ާމ އްދ ާސިޔ ސި ާއިންާސިޔ ސީާވަނަ ޖިލިސް

ާފަރ ތުންާބޭއްވިާ ާދަށުންާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންގެ ޕ ޓީގެތަކުގެާމެންބަރުންާކަމުގައިާބަލ ފައިވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާޕ ޓީތަކުގެާ ާގަވ އިދުގައި ާއައު ާއެހެންވީމަ ާމެންބަރުންނޭ. ާލައްވ ފައިވ  ާކުރިމަތި ާޓިކެޓުގައި ާޕ ޓީ ާއިންތިޙ ބުގައި ޢ އްމު

 1265ނަކޮށްފައިވަނީާއެގޮތަށް.ާއެހެންވީމަާތިާނެންގެވީާނިޒ މީާނުކުތ އެއްކަމަކަށްާބަލައިގަނެވޭާކަށްާނެތް.ާމެންބަރުންާމިާމ 

ާބަލަނީާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތްގޮތުން ާގަވ އިދު ާމިހ ރު ާބޭނުންތަކަށްޓަކައި ާމަޖިލިސްގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންވީމަ

ާވަާ ާމެންބަރަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމަޖިލީހުގެާކުޅުދުއްފުށީ ާނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަން ާޕ ޓީއަކަށް ކި

ާއުތުރުާ ާކުޅުދުއްފުށީ ާނ ރުވ ނަން. ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާއިތުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިމައުޟޫގައި ާއ ދެ، މެންބަރެއްކަމުގައި.

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ1270 

ވ ހަކަދެއްކެވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަފޫށީާއުކުޅުދުއްފު ާރުާމޫސާ 

ާނިމިާ ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީގެ ާއަވަހަށް ާބިލު ާމި ާއެހެންކަމުން ާބިލެއް. ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާބިލަކީ މި

ާވިޔަ ާބިލަކީ ާމި ާއެއ އެކު ާހަމަ ާކަމެއް. ާބޭނުންވ  ާދެކެން ާހަމަ ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާމަސްލަހަތުތަކ އިާފ ސްވުމަކީ ފ ރީގެ

ާކަމ އެކުާ ާރައްކ ތެރި ާކުރެވިގެން ާޙިމ ޔަތް ާހުރިހ ކަމެއް ާމި ާކަންތައްތަކ އި ާދިފ ޢީ ާޤައުމީ ާކަންތައްތަކ އި ާސިއްޙީ އަދި

ާއެންމެާ ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާބިލެއް. ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާކުރެވުމަށްޓަކައި  1275ކަންތައްތައް
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ރިއެރުމެއްާލިބިގެންދ ނެާއެއްފަރ ތަކީާމީޑިޔ .ާމީޑީޔ ާއަށްާބޭނުންވ ާހުރިހ ާމައުލޫމ ތުތަކެއްާމިކަމުގެާސަބަބުންާބޮޑުާކު

ނޑުމެންގެާޤައުމުގައިާމިއޮތްާމީޑީޔ ާއަކީާޒިންމ ދ ރުާގޮތެއްގައިާކަންތައްތައްާ ލިބިގެންދ ނެ.ާއެހެންކަމުންާމިއަދުާއަޅުގަ

ާމީޑީޔ އަކަށް ާނިކުމެފައިވ  ާނުވެާާކުރުމަށް ާޤައުމުގެ ާމިދެއްކެނީ ާމީޑިޔ  ާއަބަދުވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވ ންއެބަޖެހޭ.

ހުންނަާކަންތައްތައް.ާޤައުމެއްާޤައުމެއްގެާހަޔ ތުގައިާވެފައިހުރިާކަންތައްތަކެއްާވެސްާހުންނ ނެ.ާހަމަާއެކަންތައްތަކަކީާ

ާކު ާޚިއްސ  ާވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާވެސް ާމައުލޫމ ތުތަކަކީ ާއެހުރިހ  ާލިބިގެންާވެސް ާއެމައުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނަށް  1280ރެވޭ

ދ ންޖެހޭނެާމައުލޫމ ތު.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއަބަދުވެސްާމިާފެންނަނީާމީޑިޔ ާއަކީާސަރުކ ރަށ އިާއަދިާ

ާދ އިރ އެ ާފުޅ  ާއެއަށްވުރެ ާއެހެންނަމަވެސް ާގޮތުގައި. ާފަރ ތެއްގެ ާއޮންނަ ާފ ޑުކިޔަން ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާހުރި އްގައިާނުވެ

ާތެރެއިންާ ާމީގެ ާޚިޔ ލު ާފިކުރ އި ާވިސްނުމ އި ާމީހުންގެ ާއޭރުން ާއެބަޖެހޭ. ާމަސައްކަތްކުރަން ާޤައުމުގައި ާމިއަދު މީޑީޔ 

ާނުބައިގޮތުގައިާ ާމައުލޫމ ތު ާސަބަބުން ާމީގެ ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާހަމައެހެންމެ ބަދަލުވެގެންދ ނީ.

ާމިކަން ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހެންކަމުންާބޭނުންކުރަން ާހުޅުވިގެންދ ނެ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވެސް ާފުރުޞަތު  1285ތައްތަކުގެ

ނޑުމެންނަށްާ ޝަރުޢީާތަންފީޒީާވުޒ ރ ތަކަކީާވެސްާމިކަމުގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާހޭލ ާތިބެންޖެހޭނެާކަމެއް.ާމިއަދުާއަޅުގަ

ާހަ ާކުރުމުގައި ާޝ ޢިރު ާކަންކަމުގައި ާމައުލޫމ ތުތައް ާދޮގު ާބެހޭ ާމީހުންނ އި ާޤައުމުގެާމިއުޅެނީ ާފަހަނައަޅ ފައިވ  އްދު

ާ ާހިމެނިގެން. ާވެސް ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެކެވޭާލިސްޓުގައި ާއެ ާވ ހަކަދެކެވޭއިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންކަމުން،

ާމީހަކަށްާއިވ ހަކައިގަ ާކޮންމެ ާއެބަޖެހޭ. ާވ ން ާމަޢުލޫމ ތުކަމުގައި ާތެދު ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާއެމީހެއްގެާާހުރި ާޤައުމެއްގެ ވެސް

ާތަންފީޒީާާއަބުރު ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުތައް ާއެ ާއެހެންކަމުން، ާއޮނަންޖެހޭނެ. ާހައްޤު ާއުޅުމުގެ  1290ރައްކ ތެރިކޮށް

ާވަރަށް ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާމިބިލު ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެާާވުޒ ރ ތަކުގެ ާދ ނެ.ާހަމައެއ އެކު،ާއަޅުގަ ާބޭނުންވެގެން ބޮޑަށް

ާޒިންމ  ާފަރުދީ ާމިކަމުގައިާއަމިއްލަ ާވ ހަކަތައްާާވެސް ާތަފ ތު ާދޭތެރޭގައި ާއަނެކ އ  ާއަޅުގަނޑުމެން އެބައޮތް.

.ާހަމައެއ އެއްކޮށްާދެވަނަާދެކެވެމުންދ އިރުގައިާއެދެކެވޭާވ ހަކައިގެާއެއްވެސްާޙަޤީޤަތެއްާބެލުމެއްނެތިާދައްކަމުންާމިދަނީ

ާއަނެކ ފަ ާއަޑުއިވުމުން ާއެވ ހަކަ ާދިމ ލަށްާާރ ތަށް ާޢިބ ރ ތަާއ އި ާއެފަދަ ާހަމަ ާއޭގެާވެސް ާމިދެކެވެނީ. ާވ ހަކަ ކުން

ާސުވ ލުކޮށްާ ާފަރ ތ މެދު ާފެތުރި ާއެ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާދަށުގައި ާޙިމ ޔަތުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު  1295ބަދަލުގައި

ާކިބައިގަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާސަފުކުރުމަކީ ާކަމެއްތޯ ާކިހިނެއްވީ ާކިހިނެއް ާއެހެންކަމުން،ާާއިއެކަމުގައި ނެތްކަމެއް.

ާފިކުރުާމިފަދަ ާވިސްނުމ ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންނަމުންދ އިރުގައި ާތެރެއިން ާވުޖޫދުގެ ާޤައުމުގެ ވެސްާާކަންތައްތަކެއް

ާކުރަންޖެހިފައިވާ  ާބައްޓަން ާދިރިއުޅުން ާމަސްލަޙަތަށްޓަކައި ާޤައުމުގެ ާޞުލްހަވެރިކަމ އެކު ާއެންމެންނަކީ ބަދަލުކޮށް

ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާއެބަޖެހޭ. ާވ ން ނޑަށްާާބައެއްކަމަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްވުމަކީ ާތ އީދުކުރެވޭާާބިލެއް ާވަރަށްބޮޑަށް ވެސް

 1300ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްާކަމަކަށްވ ތީާދެއްވިާފުރު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ
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ާމިއަ ާބޭނުންވޭ ާއިޢުލ ންކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެޖެންޑ ގައިާޝުކުރިއްޔ  ދުގެ

ާ ާކަންތައްތަކަށް ާއަހަންޖެހޭ ާވޯޓަށް ާތެރެއިން ާކަންތައްތަކުގެ ާހިމެނިފައިވ  ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާއޮންނ ނީ 0033ާއެހުން

ާ ާފަށ ނީ ާއަހަން ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމ ، ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައ0033ާާިޖަހ އިރު. ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ،  1305ޖަހ އިރު.

ާދަން ާއެވ ހަކަ ނޑު ާތެރެއިންާއަޅުގަ ާވަގުތުގެ ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ނަވ ލީ.

ާއަށް.ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް

ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާލިާ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާޝުކުރިއްޔ . ާހުށަހަޅުއްވާ ` ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާޙައްޤުގެ  1310ބިގަތުމުގެ

ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެއްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ1315 

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަދުާމުޞްާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ނޑުގެާބޮލުގައިާއެޅުވީާއަޅުގަނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާދެންމެާވ ހަކަ ދައްކަވަމުންާއަޅުގަ

 1320ާ.....އިލްޒ މެއްާާނުކުރ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޝުކުރި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާތިނަދޫ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި އްޔ 

 1325ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާސަރުކ ރަށްާާމަޢުލޫމ ތު ާއަދުގެ ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި  1330ހުށަހަޅުއްވ 

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާނަމުގައި ާއުޚުތުންގެ ާއަޚުންގެ ާއެންމެހ  ާދ އިރ ގެ ާއ ދެ،ާތިނަދޫ ާދ އިރ  ާނިސްބަތްވ  ނޑު އަޅުގަ

ާރައް ާއެތަކެއް ާތިނަދޫގެ ާހަވަރު ާގދ. ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލަކ އި ާމިފަދަ ާރައީސް، ޔިތުންގެާޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނުލިބިވ ކަން ާޙައްޤުތަކެއް ާގެއްލިފައިވ  ނޑުާާ،ޙައްޤުތަކެއް އަޅުގަ

ާވ ހަކަ ާާމިދެންނެވި ާގެނައުމުގ0930ާާެއަކީ ާދަށަށް ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާތިނަދޫ ާސަރުކ ރުން ާއޭރުގެ ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާޖަރީމ ތަކެއް ާބޮޑު ާނ އިންސ ނީ ާމ ލޭގެާނަމުގައި ާހައްޔަރުކޮށް ާބަނދެ ާފިރިހެނުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާތިބި ާރަށުގައި  1335ހިންގ 

ކަށ733ާާްޖަލުތަކަށްލ ާއަނިޔ ކޮށްާމަރ ލ ފައިވ ާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާލަފ ކުރެވޭގޮތުގައިާމ ލޭގެާޖަލުތަކުގައިާ

ާކުރެވިގެންދ ާ ާފަރުމ  ާބިލެއް ާމިފަދަ ާމަރ ލެވިފައިވޭ. ާމީހުން ާތިނަދޫގެ ާލިބެންޖެހޭާއެއްހ  ާރައްޔިތުންނަށް ާތިނަދޫގެ އިރު

ާކުރިންާ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން. ާއަޅުގަނޑު ާދިއުމަށް ާފަރުމ ކުރެވިގެން ާލިބިދޭނެގޮތަށް މަޢުލޫމ ތު

ާތ ރީޚެއްާ ާމަރ ލެވިފައިވ  ާޖަލުތަކަށް ާމ ލޭގެ ާމީހުން ާސަހަާމިދެންނެވި ާކޮން ާވަނީ ާވަޅުލެވިފައި ރ އެއްގައިާވެސް

ާހަާކަމަ ާމިއަދ  ާއަޅުގަނޑުގެާާމައަށްާށްވެސް ާމ ފަޔ އި ާއަޅުގަނޑުގެ ާޚުދު ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާނެތް.ާމި ާއިނގޭކަށް  1340ވެސް

ާމ ފަ ާޞައްޙަާމުސްކުޅި ާހަމައަށްާމިދެންނެވި ާމިއަދ  ާލިބިފަާމަޢުލޫމ ތު ާޖަލެއްގައިާާވެސް ާސަރުކ ރުގެ ާނެތް. އެއް

ާޙ ދިސ  ާމި ާޤަބޫލުކުހިނގ ދިޔަ ާއަޅުގަނޑު ާރިކޯޑްސް ާވީކަގެ ާގިނަދުވަހެއް ާކިތަންމެ ާވީނަމަވެސްާރ ގޮތުގައި މުގައި

ާރައްކ ތެރިކޮ ާރައްޔިތުންނަށް ާތިނަދޫގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންނަންޖެހޭނެ. ާބެލެހެއްޓިފައި ާއަހަރ0930ާާުށް ވަނަ

ާ ާގުޅިގެން ާގެއްލުމ އި ާދިން ާސަރުކ ރުން ާތ0979ާިއޭރުގެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއޭރުގެ ާއަހަރު ނަދޫގެާވަނަ

ާޤަރައް ާއެހީދިނުމަށް ާދ އިމީ ާކުރިާޔިތުންނަށް ާމިހ ތަނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހޯދުމަށް ާޤަރ ރު ާމި ާފ ސްކޮށްފައިވޭ.  1345ރ ރެއް

ާމިާ ާރައްޔިތެއް ާޢ ންމު ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާގުޅިގެން ާމިކަމ އި ާނުވެފައި. ާގޮތެއް ާކ މިޔ ބުވ  ާވަނީ މަސައްކަތް

ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާވަނީ ާޤަރ ރަކީާާޕެޓިޝަނަށް ާރައީސް،ާމި ާނުވެފައި.ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާމި ވެސް

ާސަރުކ ރަށ0999ާާް ާއަދުގެ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާޞައްޙަށް ާޤަރ ރ ބެހޭ ާމި ާޤަރ ރަކަށްވ ތީ ާފ ސްކުރެވިފައިވ  ާއަހަރު ވަނަ

ާޤަރ ރ ާ ާމި ާއަާާނޭނގޭތީ ާއެބަޖެހޭ. ާހ މަކޮށްދޭން ާސަރުކ ރަށް ާއަދުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިބިލުާބެހޭ ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ޅުގަ

ާފ ސްކޮ ާއެހީދިނުމަށް ާދ އިމީ ާރައްޔިތުންނަށް ާތިނަދޫގެ ާނަމަވެސް ާރައްޔިފ ސްވުމުން ާތިނަދޫގެ ާޤަރ ރު  1350ތުންނަށްާށްފައިވ 

ާތިނަދޫގެާ ާޖީލުތަކަށް ާއަދުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާކިތަންމެ ާމިފަދަ ާނޫނަސް ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ލިބޭނޭކަމަށް.

ާލިާ ާތިނަދޫރައްޔިތުންނަށް ާއެބަވޭ. ާނުލިބި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެތަކެއް ާޙައްޤު ާވެސްާާބުނު ާމ ލެއަށްވުރެން ާއޭރު އަކީ

ާއެތަކެއްާ ާނޫނަސް ާމި ާބޭކަރީތަކ އި ާކ ރުހ ނ އި ާސ ފުކުރ  ާފޮޓޯ ާތިނަދޫގައި ާއުޅޭ.ާއޭރު ާބުނެ ާރަށެއްކަމަށް މުއްސަނދި

ާ ާއަާމަސައްކަތްތަކެއް ާއޭކަރަމުން ާހިންގި ާމ ލިއްޔ އިން ާރައްޔިތުން ާއިބްރ ހީމްާއި ާއަމީރު ާމަދުރަސަތުލް ާސްކޫލް ރުގެ

ާމުޅިާ ާލިޔެވި ާސިފައިގަ ާފޮތެއްގެ ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ާމި ާސްކޫލެއް. ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާރ އްޖެއިންވެސް ާމުޅި ާއޭރު  1355ސްކޫލަކީ

ާތިނަދޫގެާ ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާއުންމީދަކީ ާއަޅުގަނޑުގެ ާމަޢުލޫމ ތެއް. ާހ މަކުރެވެންޖެހޭ ާއެންމެންނަށް ރ އްޖޭގެ
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ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާދ ނެކަމަށް. ާލިބިގެން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމި ާގެއްލިފައިވ  ާނުލިބި ރައްޔިތުންނަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1360ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެވަޑައިނުގެންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާތެރެއިން ާވަގުތުގެ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާމެންބަރުންނަށް ާހޮވިވަޑައިގެންފައިވ  މަޖިލީހަށް

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށް.

ާ

 1365ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާޝުކުރިއްާ ާމަޢުލޫމ ތުއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާާޔ  ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާލިބިގަތުމުގެ ވެސްާާހޯދުމ އި

ާލިބިފައިވ ާވަގުތަކީާވަރަށްާކުރުކުރުާ ނޑުމެންނަށް ާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ވަރަށްގިނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކަން

ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާނުދެއްކޭނެ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތަކެއް ާހުރިހ  ނޑުާާވަގުތުކޮޅަކަށްވ ތީވެ ާއަޅުގަ ވެސް

ާ ާދެންމެއަކު ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ާމައްސަލަދަންނަވ ލަން ާގުޅޭގޮތުންާނިޒ މީ ާކަމަކ  ާވިދ ޅުވި ާބޭފުޅަކު ާނަންގަވ ފައި އެއް

 1370މިނިވަންާނުވަތަާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްާނުވ ާމެންބަރެއްގެާޙައިސިއްޔަތުންާރޭާގައިާމިތ ާބޭއްވިާބައްދަލުވުމެއްގައިާ

ާބައިވެރި ނޑު ާސޮއިކޮށްފައިވާ ާއަޅުގަ ާޕ ޓީތަކަށް ާނުވަތަ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާބައިވެރިވުމުގައި ާއެ ވީމޭ.

ނޑުާތ އީދުާނުކުރ ާވ ހަކަާއެާކޮމިޓީާ މީހުންާއެާޕ ޓީތަކުގެާމެންބަރުންގެާގޮތުގައިާގުނަންާކަނޑައެޅިާއުސޫލަށްާއަޅުގަ

ާ ާދަންނަވ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ ާވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާމެޖޯރިޓީތެރޭގައި ާއަާކޮމިޓީގެ ާތ އީދުކޮށް ާއެކަންާއަށް ނޑު ޅުގަ

ާއެހެންާ ާވ ހަކަާދޫކޮށްލީ. ާބިލެއްގެ ާމަޢުލޫމ ތ އިބެހޭ ާދަންނަވ ލީ. ާއަޅުގަނޑު ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާއެވ ހަކަ ވީމ ،

ާ ާއަޅުގަނޑު ާވ ތީވެ ާކަމުގައި ާމިއީ ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާދޭންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ  1375މިާދައްކ އިރުގައި

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާލިބިގަތުން ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެންވީމ ، ާމިއެރުވީ. މަޢުލޫމ ތު

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކަށްވުރެ ާހުރިހ  ާއެހެން ާބިލު. ާއެއް ާޙ ލަތަށްާމިވަގުތު ާމިހ ރުގެ ާމުހިންމު. އެންމެ

ާ ާބަޔަކު ާއެ ާމަޢުލޫމ ތު ާކޮށްގެންާބޭނުވިސްނ ލ އިރުގައި ާޑިޒައިން ާބޭނުންގޮތަކަށް ާވައްތަރަކަށް ާބޭނުން ންގޮތަކަށް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާދެއްވ  ާހަމަ ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާއިނގޭތޯ. ާގެންދަނީ ފަތުރަމުން

ާާދެ ާނުވެސްވޭ. ާއެއްވެސްކަމެއް ާއެއިން ާދަނީ ާދެމުން ާގޮތްގޮތަށް ާދިނުމަށްޓަކައި ާމިހިރަާއުންމީދުތައް ާއެހެންވީމ ،  1380ން

ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތަކަކީ ާއަޅުގަނޑުާާކަހަލަ ާކަންކަން ާކުރެވެންޖެހޭނެ ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނަކުން ާބޮޑަށް

ާބިލެއްގައިާ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު ޤަބޫލުކުރަން.

ނޑުާޤަބޫލު ާވީާޗެނަލްއެއްގައިާ.ހަމަާކޮންމެާޓީާހަދ ާމަޖިލީހުންާހަދ ާޤ ނޫނުތައްކުރ ގޮތުންާއަޅުގަނޑުާމިާޤ ނޫނުއަޅުގަ
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ާކޮންޓެންޓެއްގެ ާހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށްާާާވެސް ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންނަށް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ގޮތުގައި

ާވ ހަާ ާއެދުމެއްގެ ާއެދޭ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާމިކަމަށްާލ ޒިމްކުރުން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާދަންނަވ ލަން.  1385ކަ

ތުތައްާވިސްނ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާހަމައެއ އެކުާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުގެާމީޑިޔ ތަކުންާމަޢުލޫމ ާ

ާދޭ ާފަތުރަމުން ާހަމަ ާނޭދެވޭގޮތަކަށްާާއެބަ ާވ ހަކަާ.ވަރަށް ާމިއުޅޭ ާނުާދަންނަވަން ާއިހަކަށްދުވަހު ާދ ދި ާމީގެާއަކީ ވަތަ

ާތެދުާ ާއޭގެ ާހަމަގައިމުވެސް ާއެ ާފަތުރައިފި. ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ާމަޢުލޫމ ތެއްވެސް ާބެހޭ ނޑ  ާއަޅުގަ ދެދުވަސްކުރިން

ާހޯދުމ އިާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއ ދެ، ާނޫންކަމަށް. ާޚަބަރެއް ާތެދު ާއެއީ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާނޫން. ޚަބަރެއް

ާއެންމެންވެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންާލިބިގަތުމަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްކަން ާކަންބޮޑުވ   1390ސް

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވަގުތުކޮޅު ާލިބިފައިވ  ާފ ހަގަކުރައްވައިފި. ާވަރަށްބޮޑަށް ާދައްކަވަމުންދިޔައިރުގައި ވ ހަކަފުޅު

ާކޮމިޓީގަާ ާކަންތައްތަކަކީ ާގިނަ ާހުރި ާމިބިލުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުޑައޭ. ާދައްކަންޖެހޭާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އި

ާފ ހަގަކުރާ  ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިކަން ާބިލުގައި ާކަންތައްތައް ާބައިވަރު ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ އަދި

ާ ާބޭފުޅުންނަށް ާތިބި ާވ ހަކަދައްކަވަން ާދެން ާކުރުކަމުން ާވަގުތުކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާގޮތުންާާވަގުތުޙ ލުގައި ދިނުމުގެ

ނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާއަ  1395ާޝުކުރިއްޔ .ާޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިފައިވާ  ާކަ ާއަށް ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިންާމަނިކަށް.ާންާޙުސަޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ވަގުތުގެާތެރެއިންާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއް

ާ1400 

ާންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެ

ާމިވަާ ާއަތުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހޯދ ާއ ދެ، ާމަޢުލޫމ ތު ާމިއޮތީ ލިބިގަތުމުގެާާގުތު

ާ ނޑުާފޮނުވ ފައި.ޙައްޤުގެާބިލުާސަރުކ ރުން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުވެާއަޅުގަ ާހަމަ ާމުހިންމުާމަސައްކަތައްާާހަމަާާސް މި

ާދަން ާޙ ލަތުގެޝުކުރު ާމިވަގުތުގެ ާއެއީ ާނަވަން. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމަޢުލޫމ ތު ާއެއީ ާހޯދުން

ނޑުމެންގެާޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށ އިާ ާއަޅުގަ ާމުޅިާވެސް ާރައަދި ާހަމަާކޮންމެ  1405އްޔިތަކަށްާދީފައިވާ ދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާސަރުކ ރެއް ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާބޭނުންވ  ާހޯދަން ާއެމީހަކު ާމަސައްކަތުގައި ާމި ބ ރ0ާާުޙައްޤެއް.

ާމިއަދުާ ާއެއީ ާހުންނ ނެކަން ާކަންތައްތަކެއް ާބައިވަރު ާބޭނުންވ  ާއެނގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާހިނގަމުންދ އިރު ވަކިވެ

ާޢިާވެސްާސަރުކ ރުން ާމި ާދިވެހިއަދި ާއަދި ާމަޖިލީސް ާޙަޤީޤަތް.ާާރައްޔިތުންާއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ ވެސް

ާ ާފައިތުވެދިޔަ ާރ އްޖ03ާެނަމަވެސް ާތެރޭގައި ާމަސްދުވަހުގެ ާޕ ޓީާާވަރަކަށް ާމަލްޓި ާއައިސް ާޑިމޮކްރަސީ ާޒަމ ނީ އަށް

ާތަމްޞީއިލެކް ާޤައުމު ާދިވެހި ާމިޝަނެއްގައި ާގައި ާޕަވަރ ާއެގްޒެކްޓިވް ާލުކުރަމުންދ  ާތިއްބެވީ ާއަދު  1410ގެާ.ޑީ.ޕީއެމްާމި
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ާގެންދަ ާޢަމަލުކުރައްވަމުން ާހ ޞިސަރުކ ރުން ާމަފްޙޫމް ާމައިގަނޑު ާމި ާމިފަދަާވަނީކީ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ލުވ ގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށްާބިލެއްގައިާމިފަދަާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާއެވިދ ޅުވިާ ޙ ލަތެއްގައިާއަޅުގަ

ާފަދަ ާފ އިތުވި ާހިނގައްޖެ ާއެނގިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ. ާގަޑިއަކީ ާދ  ާބޭނުންވެގެން ާބޮޑަށް ާއެންމެ 03ާއިން

ކުރައްވަމުންާާމަޢުލޫމ ތުާހޯއްދެވުމަށްއިދިކޮޅުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާސަރުކ ރުގެާބައެއްާމަސްދުވަސްާތެރޭގައިާރ އްޖޭގެާ

ާ ާމަސައްކަތްތަކަށް ާބައެއް ާނަތީގެންދެވި ާޝަރުޢީާާ،ޖ ނުކުތް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޯޓު ާމިހ ރުވަނީ ާނަތީޖ ތައް  1415ބައެއް

ާމިހިސ ބަށްާ ާގޮސްފައި. ާހަމައަށް ާމަރުޙަލ އ  ާދެއްވުމުގެ ނޑައަޅުއްވައި ާކަ ާގޮތެއް ާވަކި ާއެކަމަށް ނޑިޔ ރަކު ފަ

އްާހިނގަމުންާދ ންޖެހުނީމަާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޔަގީންވެގެންާއެބަދޭާއެންމެާރަނގަޅަކަށްާނޫންކަންާއެތެރޭގެާކަންތައްތަ

ާމީގެާ ާމިދަނީ ާފަސްޖެހިގެން ާދިނުމަށް ާސަރުކ ރުން ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބޭނުންވ  ާހޯދަން ާރައްޔިތުން ާއެއް. ދަނީކީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނަޒަރިއްޔ ތުން ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހުރެގެންކަން. ާކަންތައްތަކެއް ާފޮރުވިފައިވ  ާއަދި ސަބަބުތަކެއް

ާއަތަށްާ ނޑުމެންގެ ނޑައަޅ ފައިާމިވާ ބަލައިލ ނީާއަޅުގަ ާހިތްާނިޔަށްާކަ ާބިލުގައިާކުރައްވަންާސަރުކ ރުން  1420ލިބިފައިާމިވ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ާވ ނެތޯ ާސަބަބުން ާދިއުމުގެ ާނިމިގެން ާބިލު ާމި ާޙަޤީޤަތަކަށް ކަންތައްތައް

ބައެއްތޯާއެއްބަސްވ ނީާރައްޔިތުންތޯާާއުފެދެންޖެހޭާސުވ ލެއް.ާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރެއިންާކޮންާ

ާމިކަމަކީާ ާއެއްބަސްވ ނީ ާބޮޑީއެއްތޯ ާއެހެން ާއެނޫން ާއަދި ާނުވަތަ ާމަޖިލިސްތޯ ާރައްޔިތުންގެ ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުތޯ ނުވަތަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާޖެހިފައިވ  ާޙަޤީޤަތަކީ ާނޫންކަން. ާނުވަތަ ާކަމެއްކަން ާކުރަންޖެހިފައިވ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާގިނަާއެބައެ ާގެންދެވޭ ާއިއްވަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާކުރިން ާޙަވ ލުވުމުގެ ާވެރިކަމ އި ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ  1425ނގޭ

ާގޮތަށްާ ާފެންނަ ާފުށް ާދެ ާރައްޔިތުންނަށް ާއަދި ާވެރިކަމެއް، ާހެޔޮ ާވަރަށް ާއިޚްލ ސްތެރި ާވަރަށް ާހިމެނެނީ ރ ގުތަކުގައި

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެއަށް ާކަން. ާކުރައްވ ނެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާފ އިތުވި ާޖަވ ބަކީ ާއޮތް ާދޭން ާތެރޭގައ03ާާިމެން ާދުވަހުގެ މަސް

ާވިދ ޅުވަމުންާ ާއޭގެ ާގޮތަކަށޭ. ާފޮރުވ ފައިވ  ާވަރަށް ާވަނީ ާކުރައްވ ފައި ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާކުރެއްވި ސަރުކ ރުން

ތެރެާނުވަތަާމެދުާދެއްވިދ ނެާތިމަންނ މެންާމިވެނިާކަމެއްާކުރީާމިވެނިހ ާޓްރ ންާޕޭރެންސީކޮށްާނުވަތަާމިގޮތަށްކަންާއެ

ދުވ ލުާހަމަާމެންދުރުާވައްކަމެއްާ  1430ފެންނަާގޮތަށޭ.ާނަމަވެސް،ާއ ޚިރުގައިާނިމިގެންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާރޯމާ 

ކުރ ާބީދައިންާގިނަާކަންތައްތައްާކޮށްާނިންމ ފައިާހުއްޓ .ާވަގުތު،ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާއެހެންވީމަ،ާމިބިލަކީާ

ާޙ ލަތު ާގޮތުގައިާމިއަދުގެ ާބިލެއްގެ ާނިންމަންޖެހޭ ާމަސައްކަތް ާމި ާއަވަހަށް ާއެންމެ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގައި

ާއަދިާ ާތ އީދުކުރަން. ާމިބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާމަސައްކަތްކުރަން. ާއެބަ ާޖެހެއޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވެ ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާޕ ޓީން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޔަޤީން ނޑަށް ާމިއީާއަޅުގަ ާއަދި ާތ އީދުކުރ ނެކަން. ާމިބިލަށް ސް

ާދެއްވިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާބިލެއްކަމުގައި ާގުޅިފައިވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއުންމީދުތައް ާރައްޔިތުންގެ  1435ދިވެހި

ާފުރުޞަތަށް.

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިސްބަތްވެާާޝުކުރިއްޔ  ާޕ ޓީއަކަށް ވަކި

ާއިބްރ ހީމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި  1440ވަޑައިނުގެން

ާމުއްޠަލިބަށް.ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާއަޅުގަނޑުާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ ސް.ާއަޅުގަ

ާބޭނުންވިާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދިނުމަށްޓަކައި  1445ވަގުތު

އްާޢައްޔަންކުރަންވ ނީާރައްޔިތުންގެާވަނަާމ އްދ ގައިާވ ގޮތުންާއިންފޮމޭޝަންާކޮމިޝަނ30ާެއެއްާކަމަކީާމިާކޮމިޝަންާ

ާއެކަންާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމަ، ާނޫނޭ. ާއޮތްގޮތަކަށް ާޤ ނޫނުގައި ާމިއީ ާލިބިގެންނެވެ. ާރުޙުން މަޖިލީހުގެ

ާމިާ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުންމީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ރަނގަޅުކޮށްދެއްވ ނެ

ޑުއިވިގެންާދިޔަާއެއްާމައްސަލަާއަކީާއިއްޔެާއަޅުގަނޑުމެންާމިާގަވ އިދުާފ ސްކުރިއިރުގައިާއަންހެނުންގެާޖަލްސ ގައިާއަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާޗެލެންޖެއްކަން ާލިބުނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއްޗަކަށް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައިގައި  1450ބުރުގ ގެ

ާޢި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުއްވައިގެންާފ ހަގަކުރަން. ާތ ޖު ާބޮލުގައި ާނަމުގައި ލްމުވެރިންގެ

ާކަންތައްތައްާ ާހުންނަ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާވަކިގޮތަކަށް ާސުންނަތުގައި ާޤުރުޢ ނ އި ނޑައެޅިގެން ާކަ ތިއްބަވައިގެން

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނޭޅުވުން ާއިލްޒ މު ާއެ ާބޮލުގައި ާމީހުންގެ ާއެހެން ާފަހުގައި ބަދަލުކުރެއްވުމަށް

ނޑައެޅިގެންާއިމ މުާއަބޫާހަނީފ ާއ އިާއިމ މުާމ ލިކްާފަދަާބޭފުޅުންގެާބޮލުގައިާއެބޭފުޅުންގެާއި ލްތިމ ސްކުރ ާކަމެއް.ާކަ

ާއެނޫންގޮތަކަށްާ ާއެއީ ާޙުކުމްތައް ާހުރި ާއައިސްފައި ާޤުރުޢ ނުގައި ާމައްސަލައިގައި ާބުރުގ ގެ ާވިދ ޅުވެފައި  1455ޚިލ ފުތަކެކޭ

ާތުޙުމަތުާއިނގިލިާޚިލ ފުތަކެއްގެާމައްސަލަތަކެކޭާވިދ ޅުާ ނޑުާދެއްކީމަާއަޅުގަނޑ ާދިމ ލަށްާއެ ވެފައިާއެވ ހަތައްާއަޅުގަ

ާދީނީާ ާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީ ާދީނީ ާގޮތުގައި ާގަބޫލުކުރ  ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ދިއްކުރީތީ

ާއުނގެނިގެންާ ާޢިލްމު ާދީނުގެ ާބަޔ ންކުރަންޖެހޭނީ ާޙުކުމްތައް ާދީނުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާާބޭފުޅުން. ާބޭފުޅުން. ތިއްބަވ 

ދީނުގެާނަމުގައިާދީނުގެާވ ހަކަތައްާދީނުގެާޢިލްމުާއުނގެނިގެންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންގެާނަމުގައިާއެވ ހަކަދެއްކީމ ާއެވ ހަކަާ

ާކޮންމެއަކަސްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދައްކަންޖެހޭ. ނޑުމެން  1460އަޅުގަ

ާވ ހަކަާއަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދިނުމަށްޓަކައި ާވަގުތު ާއަޚަކަށް ާއެހެން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެންނެވިހެން ާވެސް ާކުރިން ނޑު ޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާމިއަރުވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ..1465 

ާހޮވިވަޑައިގެންނެވިާ ާމަޖިލީހަށް ާވަޑައިނުގެން ާނިސްބަތްވެ ާޕަޓީއަކަށް ާއަމިއްލަ،ާވަކި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު އަޅުގަ

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާތެރެއިން ާވަގުތުގެ ނޑައެޅިފައިވ  ާކަ ާމެންބަރުންނަށް

ާނަޝީދަށް.

ާ

 1470ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށްާކިތައްާމިނެޓްތޯ. ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމިނެޓްގެާފުރުޞަތެއް.0ާ

ާ1475 

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު

ާތެދިނ0ާާް ާހަމަ ާމަރުޙަލ ގައި ާބަލައިގަތުމުގެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމަތު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ މިނެޓް.

ާވެސްާ ާކުރިން ާވަރަކަށް ާވެސް ާކޮންމެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިވ ހަކަ ާކަމަކީ ާބޭނުންވަނީ.ާފުރަތަމަ ާދަންނަވ ލަން ާއެއް ނުކުތ 

ާވ ނެާ ާމުއައްސަސ ތަކުގެާދަންނަވ ލެވިފައި ާސަރުކ ރުގެ ާހަމައެކަނި ާޤ ނޫނަކީ ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތު .

 1480މައްޗަށްާހިނގ ނެާޤ ނޫނެއްާނޫނޭ.ާޤ ނޫނެއްާފ ސްވެގެންާދ އިރުާމަޢުލޫމ ތުާހޯދ ާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުާރައްޔިތުންނަށްާ

ާހަ ާދ އިރ ގައި ާއަމިއްލަ ާވިޔަފ ރިތަކ އި ާބޭނުންވިާލިބިދޭނެއޭ.ާއަމިއްލަ ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމަސައްކަތްތަކުގެ ރަކ ތްތެރިވ 

ާވިސްނ ވަޑައިގަތުމަކީާ ާމެދު ާމިކަމ  ާމަޖިލީހުން ާއެހެންވީމަ، ާދ ނެއޭ. ާހިމެނިގެން ާޙައްޤުގެތެރޭގައި ާއެ ކަމަށްވިޔަސް

ާގަ ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާމިހ ރު ާކަމެއް. ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަސްލަކަށްާއަޅުގަ ވ އިދެއް

ާނުވަދެވޭނެތީާ ާތެރެއަށް ާވިޔަފ ރިތަކުގެ ާގަވ އިދަކުން ާހެދިއިރުގައި ާގަވ އިދު ާއެ ާބިލެއް. ާގެނެވިފައިއޮތް ބަލައިގެން

 1485ވިޔަފ ރުތަކުގެާމަޢުލޫމ ތުާހ މަކުރަންާނޭނގޭނެތީވެާގަވ އިދުގައިާއެކަންާހިމަނ ފައިާނެތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރައިޓްާޓުާ

ާނު ާތެރޭގައިާސަރުކ ރުގެާމުއައްސަސ ތަކެކޭާއިންފޮމޭޝަން ާމ ނައިގެ ާމިާޙައްޤުގެ ާއިންފޮމޭޝަންގެ ާއޮފް ވަތަާފްރީޑަމް

ާވިޔަފ ރިތަކުންާ ާއަމިއްލަ ާކުރ  ާމަސައްކަތްތައް ާގުޅުންހުރި ާރައްޔިތުންނ އި ާޚިދުމަތްދޭ ާރައްޔިތުންނަށް އެއްފަދައިން

ާއެ ާހަމަ ާވެސް ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ާބޭނުންވ  ާހޯދަން ާރައްޔިތުން ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް. ާލިބެންޖެހޭނެ ާބީދައަކުން ވަނ0ާާައް

ާމިދަނީާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހ މަނުކުރުން ާހ މަކުރުމ އި ާމަޢުލޫމަތު ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ކަމަކަށް

ާގެއް ާލިބޭ ާހ މަކޮށްގެން ާހ މަނުކޮށް، ާމަސްލަޙަތަށްވުރެން ާހ ސިލުވ  ާ)ހ( ާމަސްލަޙަތު، ާލިބޭ  1490ލުމަށްވުރެންާހ މަކުރުމުން

ާ ާމި ާމަސްލަޙަތައްވުރެން ާރައްކ ތެރިކުރެވޭ ާލިބޭ ާނުކޮށްގެން ާހަމަކުރެވިގެން.0ާާހ މަ ާވަޒަން ާކަންތައްކުގެ ބ ވަތުގެ
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ާބޮޑަށްާ ާމަސްލަޙަތު ާހ މަނުކުރީމަތޯ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާޙިމ ޔަތްކުރެވެނީ ާބޮޑަށް ާމަސްލަޙަތު ާހ މަކުރީމަތޯ މަޢުލުމ ތެއް

ާޤައު ާބައެއް ާޓެސްޓްތައްާޙިމ ޔަތްކުރެވެނީ. ާއެ ާހުރޭ. ާޓެސްޓްތަކެއް ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާމަސްލަޙަތު މުތަކުގައި

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާދައުރެއްތޯ ާކޮން ާއަދ ކުރ ނީ ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާގެނެވިފައިާހުންާ ާޙ ލަތްތަކެއް ާބައިވަރުާއިސްތިސްނ  ާތެރެއިން ާޓެސްޓްގެ ާއޮތްގޮތުންާމިދެންނެވި ާމިާބިލު  1495ނަނީ.ާމިހ ރު

ނޑިވަޅުތައްާ ާދަ ާއިސްތިސްނ  ާހިފެހެއްޓޭނެ ާނުކޮށް ާހ މަ ާމަޢުލޫމ ތު ާވުރެން ނޑިވަޅުތަކަށް ާދަ ާހ މަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު

ާވެދ ނެ.ާ ާކަމުގައި ާހެދި ާސަބަބ އި ާމިދެންނެވި ާކުރެއްވެނީ ާއެ ާފ ހަގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ގިނަކަމަށް

ންވީމަާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާމަޢުލޫމ ތެއްާހ މަކުރުމުގެާޒިންމ ާއުފުލ ާފަރ ތަކުންާއެމަޢުލޫމ ތެއްާހ މަކުރުމ އިާއެހެ

ާވަޒަންާ ާދޭތެރޭގައި ާމަސްލަޙަތ އި ާކުރެވޭނެ ާރައްކ ތެރި ާބަހައްޓައިގެން ާހ މަނުކޮށް ާމަސްލަޙަތ އި ާގެއްލޭނެ ހ މަކޮށްގެން

 1500ންފޮމޭޝަންާކޮމިޝަނަރެއްގެާވ ހަކަާމީގައިާއޮންނައިރުގައިާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާހަމަކުރެވެންވ ނެާކަމަށްާދެކެން.ާއި

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާރ ވ ލެވޭއިރުގައި ާމަސައްކަތް ާކޮމިޝަނަރުގެ ާއިންފޮމޭޝަން ާގޮތުގައި މުޢައްސަސ އެއްގެ

ނޑައެޅޭނެާގޮތެއްވުމަކީާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުގެާމަސައްކަތްތައްާހިންގ ާގޮތުގެާމައްޗަށްާބެލިގެންާއޭ ނަގެާދައުރުާކަ

ާއަންގައިގެންާ ާކޮމިޝަނަރު ާއިންފޮމޭޝަން ާހިނދު ާއުފުލޭ ާޝަކުވ  ާނުދީގެން ާމައުލޫމ ތެއް ާކަމެއް. ާމުހިންމު ވަރަށް

މައުލޫމ ތުާދޭނެތޯާއިންފޮމޭޝަންާކޮމިޝަނަރުާއަންގައިގެންާމައުލޫމ ތުާނުދީފިއްޔ ާއެމައުލޫމ ތުާހޯދަންޖެހޭނީާޝަރުޢީާ

ާކަމެއްކަމަށްާމަރުޙަ ނޑައަޅ ލަންޖެހޭނެ ާކަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމީ ާތެރެއިންތޯ ާމަރުޙަލ ގެ ާއިދ ރީ ާނުވަތަ ާތެރެއިންތޯ  1505ލ ގެ

ނޑަށްާފެނޭ.ާމިވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަނޑައެޅިފައިވާ ާޕީ.ޑީާ.އެމްާޝުކުރިއްޔ  އަށް

 1510މިނިޓްގެާފުރުޞަތެއްާމިހ ރުާބ ކ0ާާީާވަގުތުގެާތެރެއިންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.

ާއޮތީ.

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން: ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސާ 

ހ މަކުރުމ އިާއަދިާލިބިގަތުމުގެާބިލުގައިާއެންމެފަހުންާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާލޫމ ތުާމަޢުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާފ ޅުކުރުމުގެާ ާއެބައޮތޭ.ާޚިޔ ލު ާމިނިވަންކަން ާފ ޅުކުރުމުގެ ާޚިޔ ލު ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޭނުންވަނީ  1515ދަންނަވ ލަން

ާމައުލޫމ  ާއެހެންކަހަލަ ާމުޅިން ާމިދަނީ ާމިއަދު ާވަދެގެން ާތެރެއަށް ާތަކެއް.މިނިވަންކަމުގެ ާޙަޤީޤަާތު ތުގައިާމީހުންނަށް

ާމަޢުާއ އްމުންގެ ާނުވ  ާބޭނުންކުރަން ާވަރަށްާލޫމ ތުތައްާތެރެއަށް ާއެނރަާވެސް ާމީޑިޔ ގައިާގިނގަޅަށް ގެން

ާމިސ ލަކަށްާހ މަކުރަމުންދ ކަާ ާކަމެއް ާނިންމ ފައިނުވ  ާޝަރުޢީާމަރުޙަލ އެއްގައި ާއެބައިނގޭ.ާއެއީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ން
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ާހަލ ލު ާހަދައިގެންާމީހެއްގެ ާދަރިއަކަށް ާޙަރ ން ާދަރިއަކަށް ާނަހަލ ލު ާއެއީ ާގޮތުގައިާާދަރިއަކު ާމައުލޫމ ތުގެ ާހަމަ ވެސް

ާއެބަފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހ މަކުރެވެމުންދ ތަން ާތެރެއަށް ާޤ ނޫނުާާއ އްމުންގެ ާއަސ ީސާއެއީ ާބުނ   1520އަސ ސީގައި

ާކިހ ވަރަކަށްާ ާތެރެއިން ާބ ބުގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ާާޙައްޤުތަކ އި ާހ މަކުރުމުގެާބ ރުލިބުގެން ާމަޢުލޫމ ތު ާތަނެއްތޯ. ދ 

މިނިވަންކަންާސަރުކ ރ އިާހަމައެކަނިާވިޔަފ ރިާކުރ ާފަރ ތްތަކ އިާނުވަތަާދައުލަތުގެާމުއައްސަސ ތައްާފިޔަވައިާމީޑިޔ ގެާ

ާ ާދައުލަތުގެ ާއެބަޖެހޭ. ާގެންގުޅެން ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާހ މަކުރުމުގައި ާމަޢުލޫމ ތު ާވެސް އެކިއެކިާދ އިރ ތަކަށް

ާމިނިވަންާ ާއިތުރުން ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާކަންތަކުގެ ާކުރ  ާސަރުކ ރު ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާސަރުކ ރު މަޢުލޫމ ތުތަކ އި

ާރަނގަޅުކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާހ މަކުރުމަކީ ާމަޢުލޫމ ތު ާވިޔަފ ރިތަކުގެ ާއަމިއްލަ ާއަދި  1525މުއައްސަސ ތަކ އި

ާއަާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބުނަމުާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޑުމެން ޅުގަ

ާލ ޒިމްކުރޭ.ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައެއްކަމަށް ާތިބި ާދީނުގައި ާއިސްލ މް ާމ ތްވެގެންވ  ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާއިސްލ މްދީނުގެާޙުކުމްތަކ އިާއިސްލ މްދީނުގެާއުސޫލުތަކުގެާމައްޗަށްާބަލ އިރުގައި އިސްލ މީާދަންނަާާއަޅުގަ

ާބައެއްާ ާޚިލ ފަށް ާޙަޤީޤަތ އި ާބޭކަލުން ާދަންނަ ާބައެއް ާމިރ އްޖޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާވެސް ާތެރޭގައި ބޭކަލުންގެ

ާދީނީާ ާއެބަޖެހޭ. ނޑައެޅެން ާކަ ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާއެހެންވީމަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއަރައިގަންނަމުންދ ކަން ާއަބުރަށް  1530މީހުންގެ

ާ ާއަދި ާރައްޔިތުންގެާދަރުސްތަކ އި ާހ މަކުރުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންތައްތަކުގެ ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމިނިވަންކަމ އި މީޑިޔ ގެ

ާހަމަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެކެން. ާގެންގުޅެންޖެހޭކަމަށް ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާހަމަ ާވެސް ާވ ހަކަތަކުގައި ާދެކެވޭ މަޖިލިސްގައި

ާމި ާއަންނައިރު ާބައްޓަންވެގެން ާބިލު ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމަޢުލޫމ ތުާފެންނަނީ ާދޭތެރޭގައި ާދ އިރ ތަކަކ އި ާހުރިހ  ދެންނެވި

ާހ މަކުރުމުގެާ ާމަޢުލޫމ ތު ާކޮބައިތޯ ާދެވުން. ާހިސ ބުތަކަށް ާފަހު ާއެންމެ ާފުރުޞަތުތަކެއްގެ ާއޮންނަންވީ ހ މަކުރުމަށް

 1535ޔ ާއަޅުގަނޑުާޤ ނޫނުއަސ ސީާހުއްދަދޭާއެންމެާފުޅ ާދ އިރ ގެާމިނިވަންކަމަކީ.ާއެކަންާކަނޑައެޅިާރޮނގުާދަމ ލެވިއްޖިއްާ

ާމިކަމަށްާ ާމަރުޙަލ ގަ ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމަ ާކުރެވިފައޭ. ާއެއޮތީ ާއިޞްލ ޙް ާބޭނުންވ  ާބިލަށް ާމި ާއަޅުގަނޑު ދަންނަވ ނީ

ނޑުގެާފުރުޞަތުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

 1540ތިދ ޢީާއްދ ގެާ)ށ(ާގައިވ ާމިާބިލުގެާއިބްާވަނަާމ 77ާރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާގަވ އިދުގެާޝުކު

ާ ާއެހެންކަމުން ާއިޢުލ ންކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމުނީކަމުގައި ާމަރުޙަލ  ާދަށުންާމ77ާާިބަހުސްގެ ާ)ނ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާވޯޓު ާބެލުމަށްނަގ  ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަންނަން ނޑުާބިލު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާއޮންނ ނެ ާވަގުތުގައި ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް މިއަދުގެ

ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ ާފަރ ތުގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާމެންބަރުންގެ ާއެއ އެކު ާހަމަ ދަންނަވަން.ާއަދި

ާ ާގަވ އިދުގެ ާދަންނަވ ލަން. ނޑު 79ާާއަޅުގަ ާމ އްދ .ާގަވ އިދުގެ ާމިހ ރ79ާުވަނަ ާމ އްދ  ާގަވ އިދާ ާވަނަ ާކުރީގެ މިއޮތީ

ާވޯޓަށްާ ާބިލު ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާނުގެންދެވޭގޮތަށް. ާއަނބުރ  ާބިލު ާބަލައިގަތުމަށްފަހު ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި  1545ޚިލ ފަށް



 58 

ާއެޖެންޑ ގައިާ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ާއެކަމ ދޭތެރޭ ާކުރިން އެހުމުގެ

އައިޓަމްާނިމުނީާނުނިމިާހުރި ާ.ާކަންތައްތައްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާކަނޑައެޅިފައިވާ 

ާ

ކަންކަން ާ.ކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ1550 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކަންކަމަށް. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަކުން ާމިދަނީ ާއަޅުގަނޑު ާތެރެއިން...ާާމިހ ރު ާކަންތައްތަކުގެ ާހުށަހަޅ  އ ދެ،ާކޮމިޓީތަކުން

ާއަޅުގަނޑުާ)ވަގުތުކޮޅަކަށް ާހަމަވެގެން ާވަގުތު ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާކަންތައްތަކަށް ާނުނިމިހުރި ާއެޖެންޑ ގައި ާއ ދެ، ފަހު(

މިދަނީާއެޖެންޑ ގެާދެންާއޮތްާއައިޓަމަށް.ާމ ދަމ ގެާއެޖެންޑ ގައިާވެސްާމިއަދުާނުނިމިާބ ކީާހުރިާބައިތައްާހިމެނިގެންާ

 1555މުގެާތެރެއިންާމިއަދުާއެންމެާފުރަތަމަާއެޖެންޑ ގައިާމިއޮތީާދިވެހިާކުރިއަށްާދ ނެ.ާއ ދެ،ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަ

ނޑައަޅަންޖެހޭާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ0ާާެވަނަާމ އްދ ގ22ާާެރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ގެާދަށުންާކަ

ާމަޖިލިސް ާގަވ އިދު ާސ ރވިސްގެ ާޕ ރލިމެންޓްރީ ާހިންގުމ އިބެހޭ ާކަންތައްތައް ާއެންމެހ  ާފ ސްކުރެއްވުމަށްާާއިދ ރީ އިން

ާސ ރވިސްގެާ ާޕ ރލިމެންޓްރީ ާކޮމިޓީކަމަށްވުމ އެކު ާއ އްމު ާއަކީ ާކޮމިޓީ ާކަންކަމ އިބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުއްވުން.

ގަވ އިދުވަނީާއ އްމުާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅިާއެާކޮމިޓީގެާފަރ ތުންާއެކަންާގަވ އިދުާބައްލަވ ފަާއެކަންާމަޖިލީހުގެާރައީސްާ

ާފޮނުއްވ  ާމޫސާ އަށް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާއ އްމު ާއަޅުގަނޑު  1560ފަ.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު

ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުގެާޙައިސިއްޔަތުންާމިމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް.

ާ

މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެ ާވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސާ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވަނ22ާާަ`.

ާހިންގުމ އިބެހޭާ ާކަންތައްތައް ާއެންމެހ  ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ ާދަށުން ާގެ ާ)ހ(  1565މ އްދ ގެ

ާފ ާ ާއިން ާމަޖިލިސް ާގަވ އިދު ާސ ރވިސްގެ ާދެތިންާޕ ރލިމެންޓްރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރީގައި ާހުށަހެޅުމުގެ ސްކުރެއްވުމަށް

ބަހެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާމިާގަވ އިދަކީާމިާމަޖިލީހުގެާއިދ ރީާމުވައްޒިފުންގެާތެރެއިންާ

ާމަސައްކަތްތަކެއްާ ާއަމަލީ ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާއަދި ާކުރައްވ  ާމަސައްކަތް ާބޭފުޅުން ާއޮތްާާވަރަށްގިނަ ނިންމަވ ފައި

ާމުއައްސަސ ތަކުގެާ ާބައެއް ާމިނިވަން ާހިނގަމުންދ  ާމިއަދު ާމިރ އްޖޭގައި ާބެލިފައިމިވަނީ ާބޮޑަށް ާގަވ އިދު ގަވ އިދެއް.ާމި

ާއަދިާ ާއޮތީ. ާކުރެވިފައި ާމަސައްކަތް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަމަށް ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއެއްގޮތްވ  ާދ ދި  1570ގަވ އިދުތަކ އި

ާމިމަސައްާ ާއިދ ރީާޚ އްސަކޮށް ާމަޖިލިސްގެ ާއ އި ާރައީސް ާނައިބު ާރައީސ އި ާމަޖިލިސްގެ ާގެންދިއުމުގައި ާކުރިއަށް ކަތް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަޅުގަނޑު ާމަސައްކަތަށް ާކޮށްދެއްވ ފައިވ  މުވައްޒިފުން
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ާހިންާ ާދައުލަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަށުގައި ާހިޔ ވަހިކަމުގެ ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަކިކުރެވިގެންދ އިރުގައި ާބ ރުތައް ގުމުގެ

ާނުފޫޒެއްާ ާއެއްވެސް ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ

ާސ ރވިސްގެާ ާސިވިލް ާޚިލ ފަށް ާއެއ  ާއަދި ާނުވ ނެ. ާފޯރުވިގެންވެސް ާއަދި ާއޮތްތަނެއްނޫން.  1575ފޯރުވޭގޮތަކަށް

ާހަމަތަކ އިާމުވައްޒިފުންނ  ާވެސް ާމުވައްޒިފުންގެ ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާމިނިވަން ާއެހެން ާފިޔަވައި ާސަރުކ ރު އި

ނޑުމެންގެާޕ ރލިމެންޓްރީާސ ރވިސްގެާމުވައްޒިފުންާ ނޑުތަކެއްާކަނޑައެޅެންޖެހޭ.ާއެގޮތުންާއަޅުގަ އުސޫލުތަކ އިާމިންގަ

ާރައްޔި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާގެންދ ނީ ާއެންމެާއަމަލުކުރަމުން ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލިސްގެ ތުންގެ

ާއިދ ރީާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށްވ އިރުގައި ާރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް

ާކަމަށްވ އިރުގަާ ާބުރަކޮށް ާލައްކަ ާތެރޭގައި ާއަހަރުތަކެއްގެ ާވޭތުވެދިޔަ ާކުރެވިފައިވަނީ ާމަސައްކަތްތައް  1580ާމުވައްޒިފުންގެ

އެބޭފުޅުންނަށްާލިބެންވ ާއިނ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަމ އިާއަދިާމަސައްކަތްާނިންމ ލުމުންާނުވަތަާމަސައްކަތުގެާދުވަސްވަރުާ

ާމަޖިލިސްާ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބުމުގައި ާކަންތައްތައް ާއެހެންވެސް ާޕެންޝަނ އި ާލިބޭ ާދިއުމުން ފަހަނައަޅ 

ާއެކިލަ ާމިގަވ އިދު ާގޮތުން ާއަދިާމިސ ލެއްގެ ާދަންނަވަން. ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ވ ލެވިފައިވ 

ާިމާ ާތެރޭގައި ާކޮމިޓީގެ ާއ އްމު ާމިކޮމިޓީގެ ާއައުމުން ާހަމައަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނ އި ާނިންމ  ާގަވ އިދު ާމި މިގޮތަށް

ާމެާ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާވިސްނުންހުރީ ާކޮމިޓީން ާއ އްމު ާދެކެވި ާވ ހަކަ ާމިާގަވ އިދ މެދު ާއެދި ާޚިޔ ލުފުޅަކަށް  1585ންބަރުންގެ

ާއެތެރޭގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާޚިލ ފަށް ާބިލަކ އި ާއައިއްސައޮތް ާތަންތަނުން ާސަރުކ ރު ާމި ާދެން ާފޮނުވ ލުން. ގަވ އިދު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ާމެންބަރުން ާފިކުރުކޮށްގެންހުރީ ާވިސްނ  ނޑު ާއަޅުގަ ކަމެއްކަމަށްވ ތީވެ

ާކަ ާމެންބަރަކުާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާއެ ާވ ނަމަ ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާހިމެނުމަށްޓަކައި ާމީގައި މެއް

ާޗުއްޓީގެާ ާމިދިޔަ ާތެރޭގައި ާމުއްދަތުގެ ާދެވިފައިވ  ާއެގޮތުން ާއަންގަވ ނެކަމަށް. ާކޮމިޓީއަށް ާއ އްމު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމިރިޕޯޓްކުރުމު ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާފ އިތުވެގެންގޮސް ާވެސް ާފަރ ތަކުންާދުވަސް ާއެއްވެސް ާއަދި ާއައިއިރުގަ ާމަރުޙަލ   1590ގެ

އެއްވެސްާމަޖިލިސްގެާމެންބަރެއްގެާފަރ ތަކުންާވެސްާއަދިާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކުންާވެސްާމަޖިލީހުގެާއ އްމުާކޮމިޓީއަށްާމިާ

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް ާފ ހަގަކުރަން. ާނުވ ކަން ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާއިތުރު މިގަވ އިދަށްާގަވ އިދަށް

ާތެރޭގައިާ ާމުއްދަތެއްގެ ާގެންދ ނަން ާބަލަމުން ާކޮމިޓީން ާއ އްމު ާއަދި ާއެދެމު ނޑު ާއަޅުގަ ާފެށުމ އެކީގައި އަމަލުކުރަން

ނޑުމެންާމީގަާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭާއެކިއެކިާކަންކަންާހުރިނަމަާއިދ ރީާމުވައްޒިފުންގެާޚިޔ ލ އިާފިކުރ ާއެއްގޮތަށްާ އަޅުގަ

ާމިކަންކަ ނޑުމެން ާމިާއަޅުގަ ާމިއަށް ާއަމަލުކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގަވ އިދު ާމި ާއެހެންވުމުން ާއ ދެ، ާރަނގަޅުކުރުން.  1595ން

ާވެސްާ ާމުވައްޒިފުން ާއިދ ރީ ާމައްސަލަތައް ާނިކުންނަ ާފެށުމަށްފަހުގަ ާއަމަލުކުރަން ާއަޅުގަނޑުމެން ތަޞްދީޤުކޮށް

ާފުރުޞަ ާމި ާއަޅުގަނޑު ާދެއްވުމަކީ ާފޮނުއްވަވ  ާކޮމިޓީއަށް ާއ އްމު ާއެާމަޖިލީހުގެ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ ާއެދޭކަމެއް. ތުގަ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއުއްމީދު ާކަމުގެ އަމަލުކޮށްދެއްވ ނެ

ާއެހެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިނިވަން ާއެކުލެވިގެންދ އިރު ާގަވ އިދު ާމުވައްޒިފުންގެ ާޕ ރލިމެންޓްރީާސ ރވިސްގެ ންާއެބަބޭނުންވޭ
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ނޑަށްާ ާމިހ ރުާމިރ އްޖޭގައިާމުސ ރަާދެވެމުންާގެންދެވޭާއޮނިގަ ާހުރިހ ާފަރ ތްތަކެއް  1600މުއައްސަސ ތަކ އިާއަދިާދައުލަތުގެ

ާއެހެންާ ާއެބަފެނޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޖެހިއްޖެކަމަށް ާބަދަލުގެންނަން ާޤ ނޫނަކުން ާއިން ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ާމެންބަ ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބައެއްާމިދެންނެވީ ާދިމ ލަށް ާމުވައްޒިފުންނ އި ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ރުންނ އި

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެންދ އިރުގައި ާއިނގިލިދިއްކުރަމުން ާފަރ ތުން ާމުއައްސަސ ގެ ާއެހެން ާއަދި ާމީޑިޔ ގަޔ އި ާއެހެން ފަހަރަށް

ާރައްޔިތު ާފިޔަވައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދަންނަވަން ާސ ބިތުކޮށް ާމަޖިލިސްގަާވަރަށް ންގެ

ާބަ ާމަސައްކަތަށް ާކުރަމުންދ  ާނޫން. ާމުސ ރައެއް ާބޮޑު ާއަކީ ާމުސ ރަ ާމުވައްޒިފުންގެ ާއިދ ރީ  1605ާލ އިރުގަ.މަސައްކަތްކުރ 

ާނިންމ ފައިވާ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާފުރުޞަތު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާމުސ ރަ ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާމިނިވަން ާބައެއް އެހެންނަމަވެސް

ާތަ ާބައެއް ާދިނުމުން ާބޮޑުވެފައިާޤ ނޫނަކުން ާފަހަނައަޅ ވަރަށް ާހައްދު ާމުސ ރަތައް ާމުވައްޒިފުންގެ ާއ ދައިގެ ންތަނުގެ

ާމަޖިލިސްގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމަޤ މްތަކ އި ާސިޔ ސީ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާއ އި ާމުސ ރަ ާސ ރވިސްގެ ާސިވިލް ާމީ އެބައޮތް.

ާސިއްރުކުރެވިފައިވ  ާދެކެވެމުންދ އިރުގައި ާމީޑިޔ ގައި ާއ އްމު ާވ ހަކަ ާއެއް.ާާމުސ ރައިގެ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާގޮތުގައި ކަމެއްގެ

ާމިނިވަންާ ާނިންމ ފައިވ  ާޤ ނޫނަކުން ާނިންމ ފައިވ  ާމިތަނުން ނޑައަޅ  ާކަ ާއަޅުގަނޑުމެން  1610އެހެންނަމަވެސް

ާކޮރަޕްޝަންާ ާއެންޓި ާފަދަ ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާއަދި ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހ އި ާހިމެނޭ ާގޮތުގައި މުއައްސަސ ތަކުގެ

ާމިހެންގޮސް ާމުސ ރައިގެާާބޯޑ އި ާތެރޭގައި ނޑުގެ ާއޮނިގަ ާއިދ ރީ ާތެރޭގައި ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާމިނިވަން މިހެންހުރި

ާމަޖިލީހަްށާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިއަދު ާއުސޫލަކުންނޫނޭ. ާއެއް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއަކީ ާއޮތީ ާހަމަޖެހިފައި ކަންތައްތައް

ާދިވެ ާފ ހަގަކުރަން ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުގައި ާކަމެއްގެ ާހުރިހާ ވ ޖިބުވ  ާމަސައްކަތްކުރ  ާދައުލަތުގެ ހިރ އްޖޭގެ

ާރައްޔިތުންގެާ ާޒިންމ  ާއެކަންކުރުމުގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ނޑެއް ާއޮނިގަ ާވަކި ާބެހޭ ާއ އި ާމުސ ރަ  1615މުވައްޒިފުންގެ

ާމައްޗަ ާއުސޫލުތަކުގެ ާހަމަތަކ އި ާމިދެންނެވި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހެންވުމުން ާއުފުލަންޖެހިއްޖެ. ާމިއަދު ށްާމަޖިލީހުން

ާއަތްނުފޯރާ  ާމުސ ރަ ާމުއައްސަސ ގެ ާއަނެއް ާއަރ ފައި ާފަށަށް ާއަތްނުފޯރ  ާމުސ ރަ ާމުއައްސަސ އެއްގެ ާއެއް ބަލ އިރުގައި

ާބޮޑުާ ާތަފ ތު ާލިބޭ ާނިސްބަތުން ާމަސައްކަތ އި ާކުރ  ާއަނެއްބަޔަކު ާއެއްޗަކަށްވުރެ ާލިބޭ ާއެއްބަޔަކަށް ާތިރިވެފަ ވަރަށް

ާމަޤ މުގެ ާއޮންނަންޖެހޭާާވެގެންދ ނެ.ާހަމައެއ އެކީގައި ާއޮނިގަނޑެއް ާޤ ނޫނީ ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާވެސް ކުރިއެރުންތަކަށް

ާއ އިާ ާމުސ ރަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާދ ދިފަހުން ާފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިސ ލަކަށް، ާއެބަފެނޭ.  1620ކަމުގައި

ާޤ  ާގޮތުން ާމަޤ މުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއްވަރު. ާއ އި ާމުސ ރަ ާޒިންމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބުނ  ނޫނުއަސ ސީގައި

ާބަލައިލެވިގެންާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބައިތަކަށް ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމަ، ާތަފ ތުކޮށް. ާއޮތީ ާދެބައި ާމި އަދ ކުރުމުގެ

ނޑެއްާ ާއޮނިގަ ާއެކުލަވ ލެވިފައި.ާމުސ ރައިގެ ާމިއޮތީ ާގަވ އިދު ާމުވައްޒަފުންގެ ާޕ ލިމެންޓްރީާސަރވިސްގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމުވައްޒަފުންނ އިާއަދިާާމުސްތަޤްބަލުގައި ާޕ ލިމެންޓްރީ މިދެންނެވިގޮތަށްާހަމަޖެހިގެންދ އިރުގައިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއަންނ ނެކަމަށް ާޙައްލެއް ާއަވަސް ާވެސް ާމުސ ރަތަކަށް ާމެންބަރުންގެ ާޕ ލިމެންޓް ނޑުމެން  1625އަޅުގަ
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ާގަވ އި ާމުވައްޒަފުންގެ ާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްާއެދިާއުންމީދުކުރަމުން،ާޕ ލިމެންޓްރީާސަރވިސް ާރައްޔިތުންގެ ދު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔާ  ނޑުާހުށަހަޅާ  ާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެާކުރިމަތީގައިާމިވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅު  1630މ އްދ ގެާވަނ22ާާަގަ

ާޕ ލިމަންޓްރ0ާާީ ާހިންގުމ އިބެހޭ ާކަންތައްތައް ާއެންމެހ  ާއިދ ރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކަނޑައަޅަންޖެހޭ ާދަށުން ގެ

ާމުޤައްރިރުގެާ ާކޮމިޓީގެ ާޢ އްމު ާދެންމެ ާދެން ާހުށަހެޅިފައި. ާފ ސްކުރެއްވުމަށް ާމަޖިލީހުން ާގަވ އިދުގައި ސަރވިސް

ާވިދ ޅުވިގޮތަށް ާއެ ާމިހ ތަނަށްާާވ ހަކަފުޅުގައި ާގެނެވިފައި. ާވަނީ ާގަވ އިދު ާމި ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އެއްވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިާގަވ އިދ ާބެހޭގޮތުންާޚިޔ ލުފުޅެއްާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާއަށްާފޮނުއްވ ފަާއެއްާނެތް.ާ

ާ ާގޮތެއް ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ އި ާޤަސްދުކުރަނީ ާގަޑީގައިާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑު ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާމިއަދު  1635ނިންމުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންާމިވަގުތަށްާ މިާއައިޓަމްާނިންމުމަށްޓަކައިާވޯޓަކަށްާދެންނެވުމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާއައިޓަމްާމިހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާނިންމީ.ާދެންާއޮންނ ނީާވޯޓަށްާދެންނެވުންާއެާއައިޓަމ އިާހަމައަށްާދިޔައިމަ.ާ

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

 1640ތައް.ާއެއީާޓެކްސްާނެގުމުގެާއިދ ރީާއަށްާއޮތްާކަންާދެންާމިއޮތީާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަމުގެާދަށުންާދެވަނަާ -0

ާޓެކްސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާކިއުން ާތިންވަނަ ާމަރުޙަލ އ އި ާރިޕޯޓްކުރުމުގެ ާކިއުމުގެ ާދެވަނަ ބިލުގެ

ާކިއުމު ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާއިދ ރީ ާމުޤައްރިރުާނެގުމުގެ ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާހުށަހަޅ ލަދެއްވުމަށްޓަކައި ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ގެ

ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 1645ާގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމ މިާ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާޓެކްސްާ`. ާމި ާއ ދެ، ާއިދ ރީނެގުމ ާރައީސް. ާރިޕޯޓްާާބެހޭ ާނިންމެވިގޮތުގެ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ބިލު

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާފުރުޞަތަށްޓަކައި ާދެއްވި ާހުށަހަޅައިދިނުމަށް ާއަޅުގަނޑު ާހައިސިއްޔަތުން ާމުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީގެ

ނޑުާނުދެއްކިޔަސް ާވ ހަކަތަކެއްާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަންާމ ާދިގު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިާސަރުކ ރުންާާހަމައެއ އިއެކީގައި މީގައި

ާދިގުާ ާވަރަށް ާގެންނަވ ފައި. ާއިން ާކޮމިޓީ ާއިޞްލ ޙުތަކެއްވަނީ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާހުށަހެޅުއްވުމ އި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާބިލުާ ާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާބިލަށް ާމި ާވ ހަކަދެއްކެވުމަށްފަހު  1650މުއްދަތެއްގައި

ާމިކޮާ ާވެސްާނިންމަވ ފައި ާއ ދެ،ާމަނިކުފ ނު ާދަނިކޮށް. ާހުސްވަމުން ާއަހަރު ާމިދިޔަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދިޔަ ާފޮނުވީ ޅަށް

ާނިންމަވައިދެއްވުމަށްާ ާއަވަހަށް ާބިލުތައް ާހުރި ާބެހޭގޮތުން ާނެގުމ އި ާޓެކްސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއިލްތިމ ސްކޮށް އެކަމަށް
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ާބައްދަ ާކޮމިޓީގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވ ފައިވޭ. ާސިޓީ ާމަސައްކަތްކުރިން.ާބ ރުއަޅުއްވ  ާވަރަށް ާބޭއްވޭތޯ ލުވުންތައް

ާކުރިއަށްާ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާފުރުޞަތެއްގައި ާހުރިހ  ާލިބޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވ 

ާވެސްާ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި ާކުރެއްވި. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބުރަ  1655ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ޑްރ ފްޓުގައިާމިދެންނެވީާތިބޭފުޅުންގެާއަތްޕުޅުގައިާވަޑައިގެ ންނެވިާގޮތުގެާޗ ޓެއްާމިާކޮމިޓީާއިންާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވާ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާދ ކަށެއް ާތަފްސީލަކަށް ާކޮންމެހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ނެ. ާތެރޭގައި ާލިޔުންތަކުގެ އޮތް

ާގަވ އިދު ާއ  ާފޯރިއ އިއެކީގައި ާވަރަށް ާވެސްާމަސައްކަތް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާމިދަނީ. ާހިނގަމުން ާދަށުން ގެ

ާދެންނެވިހެންާ ާމި ާއަތްޕުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާނޫން. ާބޭނުމެއް ާނަގ ލ ކަށެއް ާވަގުތު ކޮންމެހެން

އިޞްލ ޙުތަކ އިާކުރެވިފައިވ ،ާވަޑަ  1660އިގެންނެވިާބޭފުޅުންނ އިާކޮމިޓީގައިާމަސައްކަތްކުރެވިފައިވ ާވަގުތުތަކ އިާގެނެވިފައިވާ 

ާތެރެއިންާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކަމެއްކަމަށްވީތީ ާއައު ާމިކަމަކީ ާއެހެންވީމަ، ާޝ މިލްކުރެވިފައި. ާމީގައި ާއެބަހުރި ގަޑިތައް

އަލަށްާތަޢ ރަފްކުރެވެންާދިމ ވ ާވަރަށްާބޮޑެތިާމުހިންމުާކަންތައްތަކަކަށްވ ތީާމިާދެންނެވިހެންާމިާޓެކްސްާނެގުމ އިބެހޭާ

ބިލުގައިާވެސްާއަދިާޓެކްސްާނެގުމ ބެހޭާޤ ނޫނުތައްާހެދުމުގައިާވެސްާވަރަށްާބުރަކޮށްާމަސައްކަތްކުރައްވަމުންާާއިދ ރީ

ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ާކޮމިޓީގައި ާފ ހަގަކޮށްލަމުން، ާއަޅުގަނޑު ާވިސްނަންޖެހިފައިވ ކަން ާވިސްނުންތައް ާބޮޑެތި ވަރަށް

ާކޮށްދެާ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުާހުރިހ  ާއަދ ކުރަމުން،ާއަޅުގަ ާޝުކުރު ާމަސައްކަތްތަކަށް ާއިޚްލ ޞްތެރި  1665އްވި

ނޑުގޮތެއްގައިާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާފޮނުއްވ ފައިާ ނޑުާފަށައިގަންނ ނީ.ާއ ދެ،ާމައިގަ ބިލުާހުށަހެޅުމުގެާމަސައްކަތްާއަޅުގަ

ާ ާބޯޑަށް ާމި ާދަށުގައި ާބޮޑީގެ ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ާސަރުކ ރުގެ ާއޮތީ ާބިލު ާމި ާވެސްާއޮތްއިރު ާބޭބޭފުޅުން ާހުރިހ  ހޮވޭ

ާމިއޮތީާ ާއޮތްއިރު ާނިންމަވ ފައި ާއިން ާކޮމިޓީ ާމި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނަގޮތަށް. ާދަށުގައި ާބ ރުގެ ސަރުކ ރުގެ

ާއިންޑިޕެންޑެންޓްާ ާމިއިކީ ާއިދ ރ  ާމި ާއޮވެގެންދ ގޮތަށް ާމިތަން ާގޮތުގައި ާކޮމިޝަނެއްގެ ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ޙަޤީޤަތުގައި

ާގޮ ާއޮންނަގޮތަށް.ާތަނެއްގެ ާކަންތައްތައްާތުގައި ާއަދި ާހޮވުމ އި ާބޭފުޅުން ާމަޤ މުތަކަކަށް ާހުރިހ  ާހުންނަ ާއެތ ނގައި  1670އަދި

ާގޮތަކަށްާ ާކަހަލަ ާއެކަންާނުކުރެވޭ ާވިއްޔ  ާނޫނީ ާއޮވެގެން ާމަޖިލީހުގެާބަހެއް ާތެރެއިން ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ ާވެސް ކުރުން

ާމައިާ ާއެހެންވީމ ، ާދެން ާކުރައްވ ފައި. ާބޮޑެތިާބައްޓަން ާހުރި ާއައިއްސަ ާމި ާދެންނެވިހެން ާމި ާގޮތެއްގައި ނޑު ގަ

ބަދަލުތަކަކީާއެއީާވަރަށްާބޮޑެތިާބަދަލުތަކެއް.ާއެބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާގޮތ އިާބަލ އިރު.ާއެހެންވީމ ާމިހ ރުާމިބ ވަތުގެާ

ާމެންބަރުާ ާޤަބޫލުކުރެވުނު ާއެ ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާއޮނިގަނޑެއް ާއިދ ީރ ާބެހޭ ާނެގުމ އި ާކުރެވުނުާޓެކްސް ާޤަބޫލު ންނަށް

ާމިނިވަންކޮށްާ ާއެއްކިބ ވެ ާފިކުރުތަކުން ާވިސްނުންތަކ އި ާސިޔ ސީ ާނުވަތަ ާފިއްތުންތަކުން ާސިޔ ސީ  1675ގޮތުގައި

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާ އޮންނަންޖެހޭނެާތަނެއްގެާގޮތުގައިާދެކޭތީާމެންބަރުންާއެގޮތަށްާއެކަންާކުރެއްވީާކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ލުމަކީާވަރަށްާގިނައިރުާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާ ބޮޑެތިާއިޞްލ ޙުތަކ އިާއެކީގައިާމިހުރިހ ާއެއްޗެހިާއަޅުގަ

ާހ ލަތުންާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާރ އްޖެއަށް ާމިހ ރު ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށްވ ތީ ނަގ ނެ

ާދެންނެވި ާމި ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްތަކަކީާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ހެން
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ާމިާ ާކުރަމުން ާތ އީދު ާކަމަށް ާއެ ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާފެންނ ތީ ާކަމަށް ާކަމެއް ާނިންމަންޖެހޭނެ ާއަވަހަށް ނޑުމެން  1680އަޅުގަ

ާއިދ ރީާއޮނިގަނޑުގެާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާހައްދަވ ާދެއްވުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާފ ސްކޮށްދެއްވައިާނިންމެވުމަކީާ

ާކަމަށްާ ާހުށަހެޅިއްޖެ ާބިލު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަމުން ާތ އީދު ާއެއަށް ާއެހެންވީމ  ާކަމެއް. ާބޭނުންތެރި ާވަރަށް އެއީ

ނޑުާއިށީދެލ ނަން.ާއ ދެ،ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ

 1685ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ބިލުާއިޤްތިޞ ދީާކަންކަމުގެާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާމ މިގިލީާޝުކުރިއްޔ .ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޓެކްސްާނެގުމުގެާއިދ ރީާ

ާދެއްވީ.ާ ާހުށަހަޅުއްވައި ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދެންމެ ާއިބްރ ހިމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުާދ އިރ ގެ

ާމުޤައްރިރަށ  ާއެންމެހައިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަންކޮމިޓީގެ ާބުރަާއިާކޮމިޓީގެ .ާކުރައްވ ފައިވ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާކުރެއްވިފަދައިން ާއިޝ ރ ތް ާއެ ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމުޤައްރިރުގެ ާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި.

ާދަންނަވ ލުމުގެާ ާދަންނަވ ލ ފައި.ާއެ ާމުޤައްރިރަށް ާކޮމިޓީގެ ާކޮށްދެއްވުމަށް ާއަވަސް ާބިލު ާމި ާާވަނީ ާވެސް  1690ރިޔ ސަތުން

ާގިނަާވަގުތުާކަުރއްވަމުންާގެންދަވ ފައިވ ކަންާކުރިންާވެސްާކޮމި ޓީގެާމަސައްކަތްތައްާވަރަށްާހަލުވިކަމ އިާއެކުާވަރަށް

ާކޮމިޓީގެާ ާއަދި ާމެންބަރުންނަށ އި ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގެ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާފ ހަގަކޮށް ާފުރުޞަތުގައި މި

ނޑުމެން ގެާގަވ އިދުގައިާވ ގޮތުންާމިއޮތީާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމުޤައްރިރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާފޮނުވ  ާއަރިހަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާބިލުވަނީ ާމި ާވަނީ ާމިބިލަށް ާއެހެންވީމ ، މަރުޙަލ .

ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާމެންބަރުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާހުށަހަޅުއްވަން ާއިޞްލ ޙު ާތެރެއިން ާއަށްާާމެންބަރުންގެ  1695އިދ ރ 

ާގެންދ ނަން.ާ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާގޮތަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ފޮނުއްވ ފައި.

ާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ . ާކުރެއްވުމުގެ ާތ އީދު ާހުށަހަޅުއްވ  ނިޒ މީާއިޞްލ ޙު

ާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިާމައްސަލަ

ާ

 1700ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

މަނިކުާހުޅުހެންވޭރު ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސާ 

ާހުށަހެޅިފައިާ ާމިހިރީ ާމިހ ރުާއިޞްލ ޙުތައްާކުރީގައި ާޢަމަލުާކުރަމުންާގެންދ ތީވެ ާގަވ އިދަށް ާމިއަދުާއަލަށް ާމީ ރައީސް

ާބޭފުޅުންގެާނަ ާއެކި ާދެއްވަމުންާއެކި ާފުރުޞަތު ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާތ ނގައި ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާއަދުގެ ާމި މުގައި.ާއެކަމަކު

ާހަތަ ާތިން ާއަކުން ާޕ ޓީ ާއެއް ާވ އިރުގައި ާކަަަމަށް ާތަކަށް ާޕ ޓީ ާދިޔައީ ާހުށަހަޅ ފީ ާއިޞްލ ޙު ާމީހުން ާހަމަާރު  1705ވިއްޔ 

ާއަޅުގަާ ާކުރުމުން ާތ އީދު ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާތެދުވެ ާކަމަށްާއެކަކަށް ާކުރެވޭނެ ާސަލ މަތް ާވަގުތު ނޑުމެންނަށް

ާޢަމަލުާ ާމިއަދު ާއައްސަވ ނަންތޯ؟ާނޫނީ ާޚިޔ ލުފުޅަކަށް ާމެންބަރުންގެ ާހަމަޖެއްސުމުގައި ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާއެއީ ފެންނ ތީ
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އޭގައިާބިލަށްާއައިއްސަާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާއެކަނިތޯ؟ާއެާރަނގަޅުާކޮށްލަާދެއްވުމަށް.ާާކުރައްވ ނީާމިހ ރުާދެންާމި

ާނިސްބަތްވާ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިސ ލަކަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދި ާދެއްވުމަށް ާފިލުވައި އޮޅުން

 1710ާބައިވަރުާމެންބަރުންތަކެއްާހެުރއްޖެއްޔ ާހަމަާއެއްާމެންބަރަކުާތެދުވެާއެާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅ ާތ އީދުާކުރިާކަމުގައިާ

ާފިކުާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެއީ ާމިާވިޔަސް ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ އި ާމިއަދު ާޖަލްސ ގައި ާމިއަދުގެ ާކަމަށް ާބެލެވިދ ނެ ާކަމަށް ާރު

ާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުގެާނިންމުމަށްާއަޅުގަނޑުާއިންތިޒ ރުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ
 

ާ

 1715ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކުރަންާގަާ ާޢަމަލު ާމިކަމުގައި ނޑު ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ ާގަވ އިދުގެ ާގޮތަކީ ާއޮތް ާމ އްދ ގ20ާާެސްދުކޮށްފައި ވަނަ

ާއެންމެާ ާއެ ާއެހެންވީމ  ާއެބަހުރި. ާއިޞްލ ޙު ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާއެބަހުރި. ާއިޞްލ ޙުތައް ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާއ އި )ހ(

ާ ާހުށަހެޅިފައިާހުރިާއިޞްލ ޙުތައްާބިލުގެާމ އްދ ގެާތަރުތީބުންާމަޖ20ާިފުރަތަމަ ާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުން ލީހަށްާވަނަ

ހުށަހަޅަމުންާގެންދިޔުން.ާއެގޮތަށްާގެންގޮއްސިއްޔ ާމަޖިލީހުގެާސެކްރެޓޭރިއަޓުންާމިކަމަށްާވޯޓ އިާހަމައަށްާދ ންވ އިރަށްާ

 1720ތައްޔ ރުތައްާވުމަށ އިާމިކަންތައްތައްާބަލަހައްޓަމުންާގެންދިޔުމަށްާވެސްާފަސޭހަވ ނެ.ާއަދިާއިތުރުާއޮޅުންާތަކެއްާނ ރާ 

ާގެންދިޔުމަށް ާއޮތީ.ާާކުރިއަށް ާގަސްދުކޮށްފައި ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާގެންދަން ާއެގޮތަށް ާދ ނެތީ ާފަސޭހަވެގެން ވެސް

ާޙ މިދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންވީމ 

ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

ާ

 1725ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމިދުާޢަބްދުލްޢަޙ ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ނޑުާ އިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ފައިާވ ނެ.ާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙަކީާބިލުގ0ާާެއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާާތިރީގައިވ ާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާއެއީާބޯޑުންާމެންބަރުންާޢައްޔަންާކުރ ނީާރައްޔިތުންގ3ާާެ

ާރުހުމ  ާމަޖިލީހުންާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކުރުމަށް ާޢައްޔަން ާމެންބަރަކު ާބޯޑުގެ ާއޭ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކު އި

ާހުށަހަޅާ  ާއެދި ާއެކަމަށް ާކުރުމުން ާއިޢުލ ން ާކޮށް ާޢ ންމު ާނަންތަކަކީ ާފޮނުވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހޯދުމަށް ރުހުން

ާތަކަކަށްާވ ންޖެހޭނޭ.ާސަާ ާމިާމ އްދާ މީސްމީހުންގެާތެރެއިންާހޮވޭާނަން ާވަނީ ާއެ ާބަޔ ންކޮށްފައި ނޑު  1730ބަބުކަމަށްާއަޅުގަ

ާހައިސިއްޔަތުންާ ާވެރިޔ ގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާވެރިޔ ގެ ާދައުލަތުގެ ާއޮތްގޮތުން ާމިމ އްދ  ާމިހުށަހަޅަނީ ާކުރަން އިޞްލ ޙު

ާ ާނެތަތީވެ. ާކުރުމުގައި ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން ާބޯޑުގެ ާއިޚްތިޔ ރެއް ާއެއްވެސް ވަނ0ާާަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއިޞްލ ޙަކަށް....

ާ

 1735ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާއިޞްލ ޙަ ާއޮތް ާދެން ނޑު ނޑުާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ާތ އީދު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާ

ާ

ާންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެ

 1740ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއަށްާހުށަހަޅުއްވާ ވ3ާައ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ1745 

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާ ާމިވަނީ ާހުށަހަޅ ފައި ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ބ(3ާާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކުރަން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާރައްޔިތުންގ3ާާެއަންނަނިވި ާކުރ ނީ ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން ާބޯޑުގެ ާ)ބ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢައްޔަންާ ާމެންބަރުން ާބޯޑުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިގޮތަށް ާއެވެ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކު ާރުހުމ އި މަޖިލީހުގެ

ާއެ ާހުށަހަޅ  ާއެދި ާކަމަށް ާމެންބަރު ާކުރުމުންާބޯޑުގެ ާއިޢުލ ން ާޢ ންމުކޮށް ާދިރ ސ ކޮށްާއެާކުރަންވ ނީ  1750ންމެހ ާފަރ ތްތައް

ާރައްޔިތުންާ ާފޮނުވުމުން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާތަރުތީބުން ާއެ ާތަރުތީބުކޮށް ާނަންތައް ާބަލ ، ާނަތީޖ އަށް ދިރ ސ ގެ

ާއަދަދަށްވުރެާ ާބޭނުންވ  ާމެންބަރުން ާމެންބަރުން ާބޯޑަށް ާފޮނުވުމުގައި ާނަން ާމިގޮތުން ާބައެކޭ. ާދޭ ާރުހުން މަޖިލީހުން

ާ ާމެންބަރުންގެާއިތުރަށް ާބޭނުންވ  ާބޯޑަށް ާފަރ ތްތައް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއެދި ާމެންބަރުކަމަށް ާބޯޑުގެ ާވ ނޭ. ާފޮނުވަން ނަން

އަދަދަށްވުރެާމަދުާނަމަާއަޅުގަނޑަށްާލިޔެވިފައިާމިއޮތީާއެހެންނަމަވެސްާއޭގެާރަނގަޅުާގޮތަކީާމަދުާނަމަވެސްާބޯޑުގެާ

ާފަރ ތްތަ ާއެންމެހ  ާހުށަހަޅ  ާއެދި ާއެވެ.ާމެންބަރުކަމަށް ާވ ނެ ާފޮނުވަން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނަންތައް  1755ކުގެ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

 1760ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 
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ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 1765ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބ5ާާުއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

އިޞްލ ޙު.ާ ާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ާ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ5ާަ` ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާގޮތަށްާވަނަ  1770ންނަނިވި

ާހުށަހަޅަން.ާޑިރެކްޓަރުންގެާ ާހަމަޖެއްސުމަށް ާ)ރ(ާކަމުގައި ާ)ނ(ާއެއީ ާ)ނ(ާއ އި ާމ އްދ ގެ ާމި ާމިހ ރު އިޞްލ ޙުކޮށް

ާދިނުން.ާ ާއިސްތިއުފ  ާކުރުމ އި ާވަކި ާވުމ އި ާވަކި ާމެންބަރުން ާވަކިވ ނ5ާީބޯޑުގެ ާމަޤ މުން ާއޭނ ގެ ާމެންބަރަކު .ާބޯޑުގެ

ާމ އް ާމި ާކުރެވޭނީ ާވަކި ާމެދުވެރިާއަދި ާހ ލަތެއް ާތެރެއިން ާހ ލަތްތަކުގެ ާތިރީގައިވ  ާ)ހ( ާމަތީންނެވެ. ާވ ގޮތުގެ ދ ގައި

.ާޖިނ ޢީާކުށެއްާސ ބިތުވެާޙުކުމެއްާކުރުން.0ާ.ާޙުކުމަކުންާއިފްލ ސްވުން.0ާވެއްޖެނަމަާއެާމެންބަރަކުާވަކިވ ނޭ.ާ)ށ(ާ

0ާ ާޤ ނޫނުގެ ާސިފ3ާަ.ާމި ާކުރެވިފައިވ  ާބަޔ ން ާ)ޅ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާއުނިވުން.ާ)ށ(ާތިރީގައިވާ ވަނަ ާސިފައެއް  1775ތަކުން

ާ ާއެވެ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރ ނީ ާވަކި ާމެންބަރުން ާބޯޑުގެ ާހައިސިއްޔަތުނ0ާްހ ލަތްތަކުގައި ާމެންބަރެއްގެ ާބޯޑުގެ .

ނުދޭާާއަދ ާކުރަންޖެހޭާމަސްއޫލިއްޔަތުާތައްާއަދ ާކުރުމުގައިާއިހްމ ލުވެފައިވ ކަންާނުވަތަާއެކަމަށްާދޭންވ ާސަމ ލުކަން

ާކުރުމަށްާ ާވަކި ާމެންބަރަކު ާއެ ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާއެކަމ އި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާފެނިގެން ާބޯޑަށް ކަމަށް

ާއަށްާ ާއަމިއްލަ ާމެންބަރަކު ާ)ނ( ާއެންގުން. ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކަން ާނިންމ  ާކޮމިޓީން ާއެ ާކަމަށް ފެންނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދީ ާމެންބަރަކުާާއިސްތިއުފ  ާއެ ާލިބުމުން ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސިޓީ ާފޮނުވ   1780އަށް

އެހ ތަނަށްާއަދ ާކުރަންޖެހޭާއެއްވެސްާޒިންމ ާއެއްާއަދ ާނުކޮށްާނުވަތަާއެާމެންބަރަކުާއިހުމ ލުާވ ާއެއްވެސްާކަމެއްާ

ާ ާބައްލަވ އި ާކުރަންވ ނޭ.ާމިގ05ާޮހިނގ ފައިވޭތޯ ާވަކި ާމެންބަރަކު ާއެ ާތެރޭގައި ނޑުާދުވަހުގެ ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާމި ތަށް

ާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

 1785ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާލަތީފ3ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޙަސަން ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާދެންމެ ާކުރައްވ ތި. ާމ ފު ާފުރުޞަތު. ާއިޞްލ ޙަށް ާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ  ތްތެރި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ާތ އީދު ާއިޞްލ ޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާއަޙްމަދުާއ މިރު.
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ާ1790 

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަަަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރަން.ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާލަޠީފަށް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާހިތަދޫ  1795ވަނ3ާާައ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .

ާމ އްދ ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާންާލަޠީފުދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަާހިތަދޫާދެކުނު

ާ ާބިލުގެ ާއިދ ރީ ާނެގުމ ބެހޭ 3ާާޓެކްސް ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ާމެންބަރުންގ3ާެވަނަ ާބޯޑުގެ .

ނޑައަޅ ނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންނެވެ.ާާ  1800ާމުސ ރައ އިާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތްތައްާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކުރައްވ  ާމެންބަރުާާތ އީދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމުޙަންމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާ

ާ1805 

ާސަންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޙަާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ 

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ނޑުާއ ދެ، ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާލަޠީފު ާޙަސަން ރު

ާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

 1810ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދ2ާާުވަނަާމ އްދ ގެ..ާޝުކުރިއްޔ 2ާާ

އިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުާހުށަހަޅ ލ ާއިޞްލ ޙަކ2ާާީޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  1815ވަނަާމ އްދ ގ2ާާެވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާއަޅުގަ

ާޖެނެ ާކޮމިޝަނަރާއޮފް ާޑެޕިއުޓީ ާއ އި ާޓެކްސޭޝަން ާއޮފް ާޖެނެރަލް ާކޮމިޝަނަރ ާއޮފްާ)ހ(ާއެމް.އައި.އ ރު.އޭގެ ރަލް
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ާމިގޮތުންާ ާއެވެ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކު ާރުހުމ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާކުރ ނީ ާޢައްޔަން ޓެކްސޭޝަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާއޮފްާޓެކްސޭޝަނ އިާޑެޕިޔުޓީާކޮމިޝަނަރާއޮފްާޓެކްސޭޝަންގެާމަޤ މަށްާ

ލ ންާކުރުމުންާއެާމަޤ މަށްާއެދިާހުށަހަޅ ާއެންމެހައިާފަރ ތްތައްާދިރ ސާ މީހަކުާޢައްޔަންާކުރަންވ ނީާޢ ންމުާކޮށްާއިޢު

 1820ކޮށްާއެދިރ ސ ގެާނަތީޖ ާއަށްާބަލ އިާނަންތައްާތަރުތީބުާކޮށްާތަރުތީބުންާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާފޮނުވުމުންާރައްޔިތުންާ

ާ ާއެ ާފޮނުވުމުގައި ާނަން ާމިގޮތުން ާބައެކޭ. ާދޭ ާރުހުން ާބޭނ0ާުމަޖިލީހުން ާނަންާމަޤ މަށް ާއިތުރަށް ާއަދަދަށްވުރެ ންވ 

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާފޮނުވަންވ ނެާއެވެ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

 1825ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމަށް.ާ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީލީާދ ާމ މިގި

ނޑުާތ އީދުާކުރަންާއިނގޭތޯ.ާ ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާ1830 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާހުށަހަޅުއްވާ 2ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަރުވަން.ާާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތު

ާ

 1835ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޙަސަންާލަޠީފުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ 2ާާބިލުގެ ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާއޮފ2ާާްވަނަ ާޖެނެރަލް ާކޮމިޝަނަރ )ރ(

ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާޢިނ ޔަތްތައް ާއ އި ާމުސ ރަ ާޓެކްސޭޝަންގެ ާއޮފް ާކޮމިޝަނަރ ާޑެޕިޔުޓީ ރައްޔިތުންގެާާޓެކްސޭޝަނ އި

ާމަޖިލީހުންނެވެ.ާ

ާ

 1840ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤު.ާ

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޙަސަންާާޤުރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާތ އީދުާ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާދެންމެ  1845އ ދެ،

ާކުރަންާއަޅުގަނޑު.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތ07ާެ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަށް ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާފުރުޞަތުާވަނަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރު ރި

 1850ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ނޑުާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ާއަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަނީާމިހ ރުާއެާމ އްދާ 07ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާޕޯސްޓުން ާގޮތުން ާާއޮތް ާގައި ާކުރުމަށްފަހު ާޕޯސްޓު ާއ03ާާެފޮނުވ ާސިޓީ ާކަމަށް ާލިބުނީ ާއެމީހަކަށް ާތެރޭގައި ދުވަސް

ާމީހަކަށްާ ާއެ ާކުރުމަށްފަހު ާޕޯސްުޓ ާސިޓީ ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާވަނީ. ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާޑްރ ފްޓުގައި ާއޮތް ާމިހ ރު  1855ޤ ނޫނު

ާއަާ ާޙ ލަތަކަށް ާވުމުގެ ާކުށްވެރި ާއެމީހަކު ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާރ އްޖޭގެާނުލިބުނަސް ާމިވަގުތު ާއަދި ާކަމަށ އި އިއްސ ނެ

ނޑުާމިާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙެއްާ ނޑަށްާނުފެންނ ތީާާއަޅުގަ ާހުރިާކަމަށްވެސްާއަޅުގަ ޕޯސްޓުަުާއެހ ާތަރައްޤީާވެފައި

ާ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާމ އްދ  ާމި ާ)ޅ( ާއަށް ާމ އްދ  ާމި ާއަޅުގަނޑު ާ)ޅ(07ާާހުށަހަޅަނީ. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮ ާރައްދުކުރުން.ާއަންނަނިވި ާތަކެތި ާފަދަ ާކުރުން.ާލިޔެކިޔުން ާއިޞްލ ޙު ާޕޯސްޓ07ާާުތަށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ )ޅ(ާމި

ާއެާ ާލިޔުމެއް ާފޮނުވޭ ާމިގޮތަށް ާކޮށޭ. ާމެދުވެރި ާޕޯސްޓު ާރަޖިސްޓްރީ ާވ ނީ ާފޮނުވަން ާލިޔުންތައް ާފޮނުވ   1860މެދުވެރިކޮށް

ާއެމީހ ާއަ ާލިބުނުާކަމަށްާބެލެވޭނީ ާލިޔުންާރައްދުާލިޔުންާލިބެންޖެހޭާފަރ ތަށް ާއެޑްރެހަށްާއެ ށްާނުވަތަާއެާފަރ ތެއްގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާކުރެވުމުންނެވެ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

 1865ތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމިރު.ާއަޙްމަދުާއ 

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ1870 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާދ އިރ ގ02ާެޝުކުރިއްޔ . ާތުޅ ދޫ ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވާ ާވަނަ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 1875ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(02ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަށްާއަޅުގަ

0ާކޮށްފައިވ ާފަދަާކުށެއްާމީހަކުާކޮށްފިނަމަާކޮށްފިކަންާޝަރީއަތަށްާސ ބިތުވެއްޖެނަމަާއެމީހެއްގެާއަދަބަކީާގައިާބަޔ ން

ާ ާހުށަހެޅުމުގ53ާާެލައްކަ ާމިާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމެވެ. ާޖޫރިމަނ  ާއަދަދަކުން ާނޫން ާބޮޑު ާއަށްވުރެ ާރުފިޔ  ހ ސް

ާއެހ  ާއިޤްތިޞ ދަކީ ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ނޑުމެންާާބޭނުމަކީ ާއަޅުގަ ާއަނެއްކ  ާނުވެފައި ާއިޤްތިޞ ދަކަށް ވަރުގަދަ

ާއެފަދަާ ާކަމަށްވ ތީ ާފަރ ތްތަކެއް ާތިބި ާދަމަހައްޓަން ާއިޤްތިޞ ދު ާޤައުމުގެ ާފަރ ތްތަކަކީ ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާމި  1880ޤައުމުގައި

ާ ާމީގެ ާބޭނުމުގައި. ާކުރުމުގެ ާސަލ މަތް ާކަންތައްތަކުން ާމިފަދަ ާއަރުވ ލ  ާޖަލަށްލައި ާޤައުމުގެާފަރ ތްތައް ބޭނުމަކީ

ރައްޔިތުންގެާވަޒީފ ތައްާޙިމ ޔަތްާކުރުމ އިާއަދިާއެފަރ ތްތަކަށްާވެސްާޙިމ ޔަތްތެރިކަންާހޯދަދިނުންާކަމަށްވ ތީާމިވ ހަކަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

 1885ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ާޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދު ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު

ާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބު.

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ާހުށަހެޅުާ ާއެ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1890އްވިާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވާ 03ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 1895ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާންާލަޠީާޙަސަހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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)ށ(ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ03ާާެވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.03ާާޝުކުރިއްޔ .ާބިލުގެާ

ާދައްކަންޖެހޭާ ާގޮތުގައި ާޓެކްސްގެ ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާޝަރީއަތުގެ ާހޯދުމުގެ ާފައިސ  ާލިބެންވ  ާގޮތުގައި ާޓެކްސްގެ ދަށުން

ާރަނގަޅު ާނަމަާާއަދަދަކީ ާވަނީ ާކަމަށް ާކުރ  ާއިޢުތިރ ޟް ާމެދު ާއަދަދަކ އި ާއެ ާނުވަތަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާނޫން  1900އަދަދެއް

ާ ާނިންމ ތ  ާމައްސަލައެއް ާއެ ާނަމަ ާއެދޭ ާބަލައިދިނުމަށް ާއަލުން ާއެމައްސަލަ ާތެރޭގައ93ާާިނުވަތަ ދުވަހުގެ

ާއިސްތިޢުނ ފަށްާހުށަހެޅުމުގެާޙައްޤުާލިބިގެންވެާއެވެ.ާާާާ

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

 1905ތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަނަށް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޙަސަންާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤުާ

ާދެ ާތ އީދުާހިތަދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކުނު

 1910ާކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢަބްދުލްޣަފޫރ33ާާުޝުކުރިއްޔ .ާ ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އިޞްލ ޙު.ާހުށަހަޅުއް ާވާ 

ާ1915 

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޣަމިދުާޢަބްދުލްާޙ ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ ާބިލުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 33ާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާމިވ  ާތިރީގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ 33ާވަނަ

ާޝަރުޢީާ.)ށ( ާވަނީ ާނިންމ ފައި ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިންމ  ާގަވ އިދ އިާާޓްރައިބިއުނަލުން ާޤ ނޫނ އި ާނުވަތަ އުސޫލުތަކ އި

ާއެއްާ ާމައްސަލަ ާއެ ާބޭނުންކޮށްގެންނަމަ ާބ ރެއް ާނުވ  ާލިބިގެން ާޓްރައިބިއުނަލަށް ާއެ ާނުވަތަ ާނަމަ ާގޮތަކަށް ޚިލ ފްވ 

ާ ާހުށަހެޅުމުގ03ާާެނިންމ ތ  ާކޯޓަށް ާހައި ާކުރުމަށްޓަކައި ާއިސްތިޢުނ ފު ާނިންމުން ާޓްރައިބިއުނަލްގެ ާތެރޭގައި  1920ާދުވަހުގެ

ާހުށަހަޅަނީާ ާމި ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާމ އްދ  ާމި ާސަބަބަކީ، ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާއެވެ. ާލިބިގެންވެ ޙައްޤު

ދުވަހުގ03ާާެޓެކްހަކީާދައުލަތުގެާއ މްދަނީއ ާގުޅޭާކަމަކަށްވެފައި،ާމިާމުއްދަތުާދިގުވުމަކީާހަމަޖެހޭާކަމަކަށްާނުވ ތީއ ާ

ާވ ތީާކަމުގައި.ާމުއްދަތަކީާއެކަށީގެންވ ާމުއްދަތަކަށް

ާ
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 1925 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާއަރުވަން.ާތިނަދޫ ާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދު

ާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް

ާދެކުނުާ ާތ އީދުާާހެންވޭރު ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަނޑު ާޣަފޫރު ާޢަބްދުލް ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  1930ދ އިރ ގެ

ާކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއިބްރ ހިމ30ާާްޝުކުރިއްޔ . ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އިޞްލ ޙަށްާ  1935ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ހުށަހަޅުއްވާ 

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް

ާ ާބިލުގެ ާއިދ ރީ ާޓެކްސްގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  30ާާއ ދެ، ާއަދި ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ 0ާވަނަ

ާ ާއ ދެ! ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާފަހު ާމ އްދ ގ30ާެއިތުރުކުރުމަށް ާޓްރައިބިއުނަލްާާވަނަ )ހ(.

ާ ާވަނީ ާމަޖިލީހުގ5ާާެއެކުލެވިގެން ާރައްޔިތުންގެ ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާމެންބަރުން ާޓްރައިބިއުނަލަށް ާމައްޗަށެވެ.  1940މެންބަރުންގެ

ާޢައްޔަންކުރަންާ ާމެންބަރުން ާޓްރައިބިއުނަލަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިގޮތުން ާއެވެ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރުހުމ އެކު

ށްާއިޢުލ ނުާކޮށްގެންާޓްރައިބިއުނަލްގެާމެންބަރުާކަމަށްާއެދިާހުށަހަޅައިާއެންމެހ ާފަރ ތްތަކުގެާނަންތައްާވ ނީާޢ އްމުކޮ

ާ ާބައެކެވެ. ާރުހުންދޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއިން ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާފޮނުވުމުން، ާމަޖިލީހަށް ާ.0ރައްޔިތުންގެ

ާހު ާރައީސަކު ާނ އިބު ާރައީސްއަކ އި ާހޮވ ނީާޓްރައިބިއުނަލްގެ ާރައީސަކު ާނ އިބު ާރައީސްއަކ އި ާއެވެ. ންނަންވ ނެ

 1945ާޓްރައިބިއުނަލްގެާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާނަގ ާސިއްރުާވޯޓަކުންނެވެ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ާތ އީދު އްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާ1950 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު
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ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމ އ30ާްޝުކުރިއްޔ . ާއިޞްލ ޙަށްާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާއަށް ާ)ށ(  1955ދ ގެ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް

ާ.ގެާ)ށ(30ާ.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުނ30ާާްއ ދެ!ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢައްޔަންކުރެވޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާާ.0ޓްރައިބިއުނަލަށް ާވ ނީ ާމެންބަރަކުވ ން ާއެއް  1960މަދުވެގެން

ާއެކައުންޓެންސީގެާ ާޓެކްސް ާނުވަތަ ާހ ޞިލުކޮށްފައިވ  ާޤ ނޫނ އިާތަޖުރިބ  ާބެހޭ ާޓެކްހ އި ާތަނެއްގައި ާއެހެންވެސް ނުވަތަ

ާޢަމަލީގޮތުން ާމީހަކަށެވެ.ާާދ އިރ ގައި ާކޮށްފައިވ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާާ.0މަސައްކަތް ާވ ނީ ާމެންބަރަކުވ ން ާދެ މަދުވެގެން

ާ ާމަދުވެގެން ާކޮށް ާމަސައްކަތް ާދ އިރ ގައި ާއިނ0ާާްޤ ނޫނީ ާދ އިރ  ާޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާލިބިފައިވ  ާތަޖުރިބ  ާދުވަހުގެ އަހަރު

މީހުންނަށެވެ. ާމަތީާތައުލީމްާހ ޞިލުކޮށްފައިވާ 

ާ1965 

 ާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ާތ އީދު ޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާ

 1970 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރަން.މ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއިޞްލ ޙަށ30ާާްޝުކުރިއްޔ . ާހުށަހަޅުއްވައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1975ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމްމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހި
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ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރުން.30ާާއ ދެ!ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަނިވި ވަނ30ާާަވަނަ

ާ ާއެވެ. ާހުންނަންވ ނެ ާސިފަތައް ާއަންނަނިވި ާމެންބަރެއްގެ ާކޮންމެ ާޢައްޔަންކުރެވޭ ާޓްރައިބިއުނަލަށް ާ)ނ(. ާ.0މ އްދ ގެ

ާކަމުގައިވުންާ ާމުސްލިމަކު .0.ާާ ާކަމުގައިވުން. ާރައްޔިތަކު ާާ.0ދިވެހި ާހުރުން. ާސަލ މަތުން ާާ.3ބުއްދި  02ާ1980އުމުރުން

ާފުރިހަމަވުން.ާ ާލިބިފައިވާ ާ.5އަހަރު ާތަޖުރިބ  ާއިން ާދ އިރ  ާޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާއިޤްތިޞ ދު ާއ އި ާވިޔަފ ރި ާޓެކްސް މ ލީ

ކުގައިާފަންނީގޮތުންާބައިވެރިވެވޭވަރުގެާޤ ބިލުާއަދިާޓެކްހ އިާގުޅުންހުރިާސިޔ ސަތުތަކ އިާބެހޭާބަހުސްތަކ އިާނިންމުންތަ

ާ ާމީހެއްާާ.3ފަރ ތަކަށްވުން. ާސ ބިތުވެފައިވ  ާޝަރީޢަތަށް ާކުރިކަން ާކުށެއް ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާޙައްދެއް އިސްލ މްދީނުގެ

ާމީހެއްާކަމުގައިާނުވުން.ާާ.7ކަމުގައިާނުވުން.ާ ާކުރެވިފައިވ  ާާ.2އިފްލ ސް މީހެއްާރިޝްވަތުގެާކުށެއްާސ ބިތުވެފައިވ 

ާ ާނުވުން. ާއިންތިޚ ބުާާ.9ކަމުގައި ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާނުވަތަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  1985ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާނުވުން. ާކަމުގައި ާމީހެއް ާފުރިހަމަކުރަމުންދ  ާމަޤ މެއް ާއެއްވެސްާާ.03ކުރެވޭ ާއަމިއްލަ ާނުވަތަ ސަރުކ ރުގެ

ާހަރަކ  ާއިސްކޮށް ާހިންގުމުގައި ާހިމެނޭާކުންފުންޏެއްގެ ާބޯޑުގައި ާޑިރެކްޓަރުންގެ ާކުންފުންޏެއްގެ ާއެފަދަ ާނުވަތަ ތްތެރިވ 

ާ ާނުވުން. ާކަމުގައި ާާ.00މީހެއް ާނުވުން. ާކަމުގައި ާމީހެއް ާހުރި ާމަޤ މެއްގައި ާސިޔ ސީާާ.00ސިޔ ސީ އެއްވެސް

ާ ާނުވުން. ާކަމުގައި ާމެންބަރެއް ާނުވުން.ާ.00ޕ ޓީއެއްގެ ާކަމުގައި ާމުވައްޒަފެއް ާސަރވިސްގެ މިނިވަންާާ.03ާސިވިލް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  1990ާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ އެއްގެާމުވައްޒަފަކުާކަމުގައިާނުވުން.ާއ ދެ!ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަރުވަން.ާތުޅ ދޫ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދު

ާޒިމްާރަޝ ދު.ާނ 

ާ1995 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު

ނޑުާތ އީދ30ާާުމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ

ާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.

ާ

 2000 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމި ާގަވ އިދުގެާޝުކުރިއްޔ .ާދެން ާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައް.ާހުށަހެޅިފައ20ާާިއޮތީ ާދަށުން ާ)ށ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ވަނީާދެާއިޞްލ ޙެއް.ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަނީާވެސްާއެއްާބޭފުޅަކު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއެާދެާއިޞްލ ޙުާއެއްފަހަރ ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(05ާާކަށް.ާއަދ0ާާިއަދ0ާާި(ާގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ03ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ
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ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާހުށަހެޅުމަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާއަޅުގަނޑ0ާާުއަދ0ާާިގެާ

 2005ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު

ާޢިއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ނޑު ާއަޅުގަ 03ާާރައީސް. ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ 0ާާވަނަ 0ާއަދި

ާޚީލަތްތެރިކަމ އިާ ާޚިޔ ނ ތ އި،ާފޭރުމ އި، ާމަކަރ އި، ާސަބަބަކީ ާފެނުނު ާއަޅުގަނޑަށް ާއުނިކުރަން އުނިކުރަން.ާއ ދެ،ާމި

 2010ތީާކޮންމެހެންާމިާޤ ނޫނުގައިާއެކަންތައްތަކަށްާމިާކަންކަމަށްާޤ ނޫނުލްާއުޤޫބ ތުގެާތެރެއިންާއަދަބުާދެވޭނެކަމަށްާފެންނ 

ނޑަށްާނުފެންނ ތީ،ާއެހެންވެާމިާމ އްދާ  އަދަބުާދިނުމުގެާވ ހަކަާގެނައުމަކީާކޮންމެހެންާމުހިންމުާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެބައޮާ ާއަދި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމިވަނީ. ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަން ާއިޞްލ ޙު ާއެއްާއެގޮތަށް ތް

އުނިކުރަންާވެސްާއަޅުގަނޑުާމިވަނީާހުށަހަޅ ލ ފައި.0ާާއަދ0ާާިވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާގ05ާާެއިޞްލ ޙު.ާހަމައެގޮތަށްާ

މިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާބޭނުމަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާފަންނީާމީހުންނަކީާވަރަށްާމަދުާބައެއް.ާއެހެންކަމުން،ާ

ާއަރުވ ލ  ާލ  ާޖަލަށް ާބަޔަކު ާބޮޑަށްާާއެފަދަ ާވަރަށް ާފަންނީާމީހުން ާތެރެއިން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބަންދުކުރުމުން  2015މިގޮތަށް

ާވެސްާ ާދިނުމަކީ ާއަދަބު ާޖުރުމަނ އަކުން ާފަރ ތްތަކަށް ާހީވ ތީ،ާއެފަދަ ާއަޅުގަނޑަށް ާބިރު ާހިނގައިދ ނެކަމުގެ މަދުވެގެން

ާ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގޮތެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ 05ާާހަމަ ާ)ބ(ާގެ ާމ އްދ ގެ 0ާާވަނަ 0ާއަދި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާއެއްާއުނިކުރަންާއަޅުގަނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅައިފައިާމިވަނީ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

 2020 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފުރު ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރައްވައި ާތ އީދު ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ޞަތުާޝުކުރިއްޔ .

ާއަރުވަން.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ނޑުާނ ޒިމްާރަޝ ދުގެާދެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރަން.  2025ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާކުރިމަތީގައިާދެންާމިވަނީާ ާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައް.ާހުށަހެޅިފައ20ާާިއަޅުގަ ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެ ވަނަ

ާ 5ާާވަނީ 5ާާއިޞްލ ޙެއް. ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރަކު. ާއެއް ާވަނީ ާހުށަހަޅުއްވައިފައި ާވެސް އިޞްލ ޙ5ާާުއިޞްލ ޙު

ާމިހ ރުާހުށަހަޅުއްވައިދެ ާވަގުތު ާމަސައްކަތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގަސްދުކުރަނީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ  2030އްވުމަށް
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ާ ާއޮތް ާމަޑުކޮށްލަން ާނަމ ދަށް 03ާާމެންދުރު ާއެހެރީ، ާމިހ ރ03ާާުމިނެޓްވ ން ާނެގުމަށް ާހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިނެޓުގެ

ާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއެއޮތީ. ާވަގުތަށްވެފައި 5ާާމިނެޓެއްހ  ާމަސައްކަތްާއިޞްލ ޙު ާހޯދުމުގެ ާތ އީދު ާއެއަށް ހުށަހަޅުއްވައި

ނޑުާފަށ ނީާ ނޑުމެނ0033ާާްދެންާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާމަސައްކަތްާފަށ ފައި.ާމިހިސ ބުންާއަޅުގަ މިނެޓުގ03ާާެގައިާއަޅުގަ

ާހުސްވަގުތުކޮޅެއްާނަގ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ2035 

ާ]ށ00033ާާްނ00003ާާްހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާދެއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަާ

ާ ާއަޅުގަނޑު ާފަށަނީ. ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑު ާހުސްވަގުތުކޮޅަކ އ03ާާި`. މިިނޓްގެ

ާގަވ އިދުގެާ ާދިޔައިރުާއޮތީ  2040ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިާނިމިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކ އިާހަމައަށ20ާާްހަމައަށް

ރީާބިލުގެާދެވަނަާކިޔުމުގެާރިޕޯޓްާކުރުމުގެާމަރުޙަލ ގައިާއަޅުގަނޑުމެންާމިާދެވިފައި.ާއެއީާޓެކްސްާނެގުމ އިާބެހޭާއިދ 

ާއިބްރ ހިމްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމް ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު 30ާއުޅެނީ.ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރު

ާ ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ާކުރުމަށ30ާްވަނަ ާއިތުރު ާއެއް ާމ އްދ  ާގޮތުގައި ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙުާާވަނަ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވުމަށް.

ާ2045 

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިގިލީާދ ާ

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރުން.30ާާޝުކުރިއްޔ  ާތަރުތީބު ާނަންބަރު ާއިތުރުކޮށް ާމ އްދ  ާމި ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމުއްދަތު. ާޓްރ30ާަމެންބަރުކަމުގެ ާދެމިހުންނ ނީ ާމަގ މުގައި ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢައްޔަންކުރެވޭ އަހަރ5ާާުއިބިއުނަލަށް

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާވަކިކުރެވޭާމެންބަރަކުާފިޔަވ ާއެހެންާކޮންމެާމެންބަރަކ35ާާީދުވަހުގެާމުއްދަތަށޭ.ާމިާޤ ނޫނުގެާ

 2050ާށްާޝުކުރިއްޔ .އަލުންާޓްރައިބިއުނަލަށްާޢައްޔަންާކުރެވިދ ނެާމެންބަރެކެވެ.ާވަރަށްާބޮޑަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ2055 

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ވަނަާމ އްދ ގެާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުރަންާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރ30ާާިތްތެރިާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރާ 

ާ

 2060ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާއޮތީާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުާކުރުމަށް.ާއެގޮތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް

30ާާދެއްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާފަހަތަށް ާމ މިގިލ30ާާީވަަނާމ އްދ ގެ ާއިތުރުކުރުމަށް ާއެއް ާމ އްދ  ާގޮތުގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއި

ާއަރުވަން.

ާ2065 

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިގިލީާދ ާ

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަރުތީބުކުރުން.30ާާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާއިތުރުކޮށް ާމ އްދ  ާމި ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބޭނުންވ ނެ ާހިންގުމަށް ާާޓްރައިބިއުނަލް ާހަމަޖެއްސުން. ާއިންތިޒ މުތައް ާއެހެނިހެން ާމ އްދ .30ާާބަޖެޓ އި ވަނަ

ޓްރައިބިއުނަލްާހިންގުމަށްާބޭނުންވ ނެާބަޖެޓ އިާޓްރައިބިއުނަލްާާއިދ ރ ާހިންގ ނެާތަނަކ އިާއިދ ރީާމުވައްޒަފުނ އިާއަދިާ

ާބޯޑުގެާ ާޑިރެކްޓަރުންގެ ާއެމް.އައި.އ ރު.އޭ.ގެ ާކަންތައްތައް ާއެންމެހ  ާނޫންވެސް ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެާާމި  2070ނިންމުންތަކ އި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާމަތީންާކޮމިޝަނަލްާޖެނަރަލްާއޮފްާޓެކްސޭޝަންާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެާއެވެ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

 މުޙަންމަދުރިާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރައްވ ާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެ

 2075 މުޖުތާޒު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޖުތާޒު މުޙަންމަދުހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާއ ދެ!ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާހުށަހެޅުއްވިާމިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރަން.

ާ

 2080ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާގޮތުގައިާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުާކުރުމަށްާމ މިގިލީާދ އިރ ެގ33ާާމ އްދ ގެާފަހަތަށްާާވަނ30ާަޝުކުރިއްޔ .ާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. އިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ
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ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޝުކުރިއްާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަރުތީބުކުރުން.30ާާޔ  ާނަންބަރު ާއިތުރުކޮށް ާމ އްދ  ާމި ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ  2085ވަނަ

ޓްރައިބިއުނަލްާާމެންބަރުންގެާމުސ ރަާއ އިާޢިނ ޔަތްތައްާކަނޑައަޅ ނ33ާާީމެންބަރުންގެާމުސ ރަާއ އިާޢިނ ޔަތްތައް.ާ

ާމަށްފަހުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންނެވެ.ާޝުކުރިއްޔ .މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާޓްރެޜަރީާއ އިާމަޝްވަރ ާކުރުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

 2090ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ 30ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިތުރުކޮށް ާއެއް ާމ އްދ  ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގައ33ާާިވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2095ާދެންމެާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާގޮތުގައިާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުކުރުމަށްާމ މިގިލީާދ އިރ ގ35ާާެވަނަާމ އްދ ގެާފަހަތަށ30ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. އިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ2100 

ާއްކެވުން:މ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާވ ހަކަދެ

މ އްދ ގެާފަހަތަށްާމިާމ އްދ ާއިތުރުކޮށްާނަންބަރުާތަރުތީބުާކުރުން.ާމެންބަރ30ާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާވަކިކުރެވޭނެާގޮތް.ާ އަންނަނިވިާާ)ހ(ާޓްރައިބިއުނަލްާާމެންބަރަކުާއޭނ ގެާމަޤ މުންާވަކިކުރެވޭނ35ާީކަމުގެާމަގ މުން

ާތެރެ ާޙ ލަތެާއިޙ ލަތްތަކުގެ ާން ާއަށެވެ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމެދުވެރިވެގެން ާއިފްލ ސްާާ.0އް ާޙުކުމަކުން ޝަރުޢީ

ާޙުކުމްާކުރުން.2ާކުރެވިފައިވުން.ާ  2105މެންބަރެއްގައިާހުރުމަށްާާ.0.ާޖިނ ޢީާކުށެއްާކުރިކަންާޝަރުޢީާކޯޓަކަށްާސ ބިތުވެ

ާ ާއުނިވުން. ާސިފައެއް ާލ ޒިމުކުރ  ާޤ ނޫނު ާހައިސިއްޔަތުންާ.3މި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާާމެންބަރެއްގެ އަދ ކުރަންޖެހޭ

އަދ ކުރުމުގައިާއިހުމ ލުވުން.ާ)ށ(ާޓްރައިބިއުނަލްާާމެންބަރަކުާއަމިއްލައަށްާމެންބަރުކަމުންާވަކިވ ންާބޭނުންވެއްޖެނަމަާ

އެާާސިޓީއަކުންާއެކަންާބަޔ ންކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާހުށަހަޅ ާއެާސިޓީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބުމުންާ

ާމެންބަރަކުާމަގ މުންާވަކިވީާއެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތަތްތެރިާރައީސް.

ާ2110 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ

 2115ާންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެ

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާއ ދެ!ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ކުރުމަށްާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާާވަނަާމ އްދ ގެާގޮތުގައިާމ އްދ އެއްާއިތުރ33ާުވަނަާމ އްދ ގެާފަހަތަށ30ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. އިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ  2120ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ

ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުކ30ާޮޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ  ާމި ާފަހަތަށް ާތަރުތީބުކުރުން.ާމ އްދ ގެ ާނަންބަރު ށް

ާ ާހުސްވުން. ާމަގ މު ާމެންބަރަކަނ33ާާްމެންބަރުކަމުގެ ާހުރެ ާސަބަބަކ އި ާއެއްވެސް ާމެންބަރަކު ާ ޓްރައިބިއުނަލް

 2125ދުވަހުގ33ާާެޢައްޔަންކޮށްފައިވ ާމުއްދަތުާހަމަވުމުގެާކުރިންާވަކިވެއްޖެާނަމަާމުއްދަތުގެާބ ކީާއޮތްާބަޔަށްާގިނަވެގެންާ

ާޢައްޔަންާކުރަންވ ނެާއެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާތެރޭގައިާމީހަކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް ާކުރައްވ  ާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދު ާދ އިރ ގެ ޢިއްޒަތްތެރިާކެލ 

 2130ާ.މަޢުޞޫމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަޢުޞޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާ

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާގ ސިމްާއިބްރ ހީމްގެާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަ

ާ

 2135ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާ 20ާާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގައްދޫ ާއަށް. ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމ އ20ާްވަނަ ާގެާވަނަ ާ)ހ( ދ ގެ

ހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙެއ0ާާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ03ާާެދަށުންާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާއެބައޮތް.ާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 2140ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ޑުާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅީާކުރިންާމިާބިލްާޑުރ ފްޓުކޮށްފައިާއޮތްާގޮތަށްާވިސްނ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާއަޅުގަނ

ާއަލުންާ ާއަޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއޮތީމ  ާއައިސްފައި ާބަދަލު ާމ އްދ  ާމި ާއައިއިރުގައި ާވެގެން ާއިޞްލ ޙު ާބިލް މި

ާއަނބުރ ާގެނައީ.

ާ

 2145ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންާސެކްރެޓޭރިއަޓުގެާރިކޯޑުތައްާއެގޮތަށްާބަލައިާގަންނ ނަން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުގެާާޝުކުރިއްާ ޔ .ާއަޅުގަ

ާ ާވަގުތެއ22ާާްގަވ އިދުގެ ާވަކި ާކުރުމަށް ާބަހުސް ާބިލަކ މެދު ާމަޖިލީހުގައި ާމިވަނީ ާބުނެފައި ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކުރުމަށްާ ާތަޢ ރުފު ާބިލު ާއެ ނޑައެޅިގެންވޭ. ާނުވ ނެާކަ ާގިނަ ާގަޑިއިރަށްވުރެ ާތިން ާމަރުޙަލ ގައި ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ފަހު

ާމަސައްކަތުާ ާހުށަހެޅުމުން ާކުރުމަށްފަހު ާފުރިހަމަ ާކޮމިޓީއަކުން ާބިލު ާވަގުތ އި ާބަހުސްގެ ާޢ އްމު ާހިނގ  ާމަތީން ގޮތެއްގެ

ާކުރިމަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވަގުތެވެ. ާކަނޑައަޅ  ާކުރުމަށް ާބަހުސް ާބިލަކ މެދު ާއެ ާމިވަނީާކޮމިޓީން ާބިލު ާމިވ   2150ތީގައި

ނޑުމެންާއ ާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށިާހިސ ބުންާފުރަތަމަާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަމުގައިާގޮތެއްާނިންމަންާއޮތްާ އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދަށުން ާގަވ އިދުގެ ާކުރީގެ ާގެންދަންޖެހޭނީ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމިވީ.ާއެހެންވީމ ،ާާމި ާބިލު ާމި ބިލަކަށް

ނޑުމެންާާމެންބަރުންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެކަމަކު ާގޮތުގައި، ާބިލެއްގެ ާފޮނުވ ފައިވ  ާހުށަހެޅުމަށްފަހު ާއިޞްލ ޙު އަރިހަށް

ާގޮތުގައި.ާއެހެންވީމ ،ާާ ާކުރަމުންގެންދ ާވެސްާބިލެއްގެ ާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާގެންދެވޭތޯާމަސައްކަތް ާމިވ  ކުރިމަތީގައި

ާއަާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެއް ާލަފަ ާކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަތު ާގަވ އިދުގެ ާމިހ ރުގެ ާބިލުގެ ާނެތް.ާމި ާއެއް ާހޯދިފަ ާލިބިފައި  22ާ2155ދި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާއެާބުނ ާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދ ނީާކިހ ާވަގުތަކުތޯ.ާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާ

ާއަ ާރިޔ ސަތަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިޔަ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާގެންދަވާ ހަލުވިކޮށް ންގަވަމުން

ާދެންމެާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާއަދި ާގަސްތުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާއިޖ ބަދިނުމުގެ އެންގެވުންތަކަށް

ާ ާގަސްތުކުރަނީ ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގެ ާލިބުނު ާއަރިހުން ާއަމީންޢ އްމުގެ ާފޮނުވައިގެން ާއަމީންޢ އްމު ނޑު ވަނ22ާާައަޅުގަ

 2160ނެފައިވ ާދެވަނަާއަށްާބ އްވަންޖެހޭާބަހުސްާއެާބަހުސްާއަށްާއެއީާތިރީސްާމިނިޓުގެާވަގުތެއްާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާމިާބު

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ނޑައެޅުމުން ާކަ ާމިގޮތުން ނޑައަޅަން. ާކަ 03ާާކަމަށް ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕީޕަލްސ03ާާްމިނިޓް. މިނިޓް.

ާ ާއަށް 0ާާއެލައިންސް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާޕ 0ާމިނިޓް. ާޖުމްހޫރީ ާމިނިޓް. ާއަށް ާޕ ޓީއަކަށ0ާާްޓީ ާވަކި ާއަދި މިނިޓް.
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ނޑަށްާމިހ ރުާބައެއ0ާާްނިސްބަތްވެާވަޑައިނުގަންނަވ ާބޭފުޅުންނަށްާ މިނިޓްާއިރުގެާވަގުތުާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާވ ހަ ާޕ ޓީތަކުން ާބައެއް ާލިބިފައި.ާއަދި ާވަނީ ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންގެ ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްކަން ާވ ހަކަ ކަފުޅުާޕ ޓީތަކުން

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންކަމުން ާކުރައްވ ފައި. ާއިޝ ރ ތް ާވަނީ ާވެސް ާނުވ ކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާބޭފުޅުން  2165ދައްކަވަން

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަހުސް ާމި ާގޮތުނ0003ާާްގަސްދުކުރަނީ ާބުނ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާހަމައަށް އ 

ާކ0003ާަ ާވޯޓުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން، ާފެށިގެން ާގެންދިޔަާން ާނިންމަމުން ާމިއަދު ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ންތައް

ާދެންާ ާގޮތުން ާބުނ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން، ާގެންގޮއްސަ ާގެންދ ނީ. ާވޯޓުތައް މަސައްކަތްތަކުގެ

އެގޮތަށްާމިާާއަންނަާދުވަހެއްގައިާއަނެއްކ ވެސްާތ ވަލުގެާތެރެއިންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދަމުންާދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،

ާތެރެއަށްާ ާގަވ އިދުގެ ާމި ާބޮޑަކަށް ާވީހ ވެސް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ  2170ގެންދަނީ.

ާކުރިއަށްާ ާއެނގިގެން ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތެއް ާވަމުންދ  ާމި ާގަވ އިދުގައި ާމި ވަދެވަޑައިގެން

ާކުރިއްސު ާއިދ ރީމޭޒަށް ާއަދި ާކުރައްވައިާގެންދިއުން. ާމަޝްވަރ  ާވ ހަާރެ ާބޭފުޅުންނ އިާގެން ާދައްކަންވަންޖެހޭ ކަފުޅު

ާވ ހަކަތައްާ ާމި ާދެއްވުމަށް. ާގެންގޮސް ާކުރައްވަމުން ާކަންތައްތައް ާމި ާދެއްވ  ާފޮނުއްވައި ާނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ

ާކޮ ާ)ވަގުތު ާއަރުވަނީ.... ާމި ާފުރުޞަތު ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑު ނޑުާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާއަޅުގަ ޅަކަށްފަހު(

 2175ާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދަށް.

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދަންނަ ާއެއްޗެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެގުމ ބެހޭާޝުކުރިއްޔ  ާޓެކްސް ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ވ ލަން

ާހުށަހެޅިފައިވާ  ާރިޕޯޓަށް ާމި ާއަދި ާގުޅިގެން ާހ މަކުރުމ އި ާމުޤައްރިރު ާރިޕޯޓް ާގޮތުގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކޮށް ާބިލު އިދ ރީ

ާދިވެހިރ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާދޭހަވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފިކުރުކޮށްލުމުން ާވިސްނ  ާދޭތެރޭގައި ާއިޞްލ ޙުތަކ އި  2180އްޖޭގައިާބައެއް

ާއަދިާ ާކުރުމަށްފަހު ާބަދަލު ާކަންބޮޑުވެގެން ާނުކުމެ ާރައްޔިތުން ާނިޒ މު ާދިޔަ ާވެރިކަންކުރަމުން ާއަހަރު ާތިރީސް ފ އިތުވި

ާއޭގެތެރެއިންާ ާނިޒ މު. ާރިޔ ސީ ާނިޒ މ އި ާބަރުލަމ ނީ ާތެރެއިން ާނިޒ މެއްގެ ާދެ ާހިޔ ރުކުރި ާރައްޔިތުން ާކުރިން އޭގެ

ާސީ ާހިޔ ރުކޮށްފައިވަނީ ާފަށައިގެންާރައްޔިތުން ާއޭރު ާތެރޭގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންނަމަވެސް ާނިޒ މެއް. ާރިޔ ސީ ާސ ފު ދ 

ާ ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާފޮނުވ ފައި. ާބިލު ާމި ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާތެރޭގައި ާސަރުކ ރުން.0339ާާޖުލައިގެ ާތެރޭގައި ޖުލައިގެ

ާ ާރިޕޯޓް ާނިންމ ފައި ާމީގައި ާވަނީ ާދިޔައިރު ާހަމައަށް ާމަހ އި ާޑިސެމްބަރު ާއޭރުގައިާއެހެންނަމަވެސް ާފޮނުވ ފައި.  2185ވެސް

ނޑަށްާވިސްނެނީާއެާކޮމިޓީގައިާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާފިކުރުާޑިމޮކްރެޓިކްާ ކަންކަންާހިނގ ާދިޔަާގޮތުންާވެސްާއަޅުގަ

ާރިޔ ސީާ ާޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާމި ާއެހެން ާތެރެއަށް. ާނިޒ މެއްގެ ާބަރުލަމ ނީ ާހުސްވަނީ ާގޮސް ާފިކުރު ާބޮޑަށް އުސޫލުން

ާރައީާ ާވަރަށްާނިޒ މެއްގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއަދ ކުރަން ާވ ޖިބުތައް ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމަޖިލިސްާއިންާ ާރައްޔިތުންގެ ާރިޕޯޓްގައިާވަނީ ާފޮނުވި ާކޮމިޓީން ާއޭގެާފިކުރަށްާނުވިސްނ  ފުރިހަމަކޮށްާއޮވޭ.ާއެކަމަކު
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ާނަންތައް ާއެ ާއިން ާމަޖިލިސް ނޑައަޅ ،ާރައްޔިތުންގެ ާކަ ާހަމައެކަނިާާމުސ ރަތައް ާއަށް  2190ބައްލަވ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާނަންތަާ ާފޮނުވ  ާގޮތަކަށް ާކޮށްގެންާނަމަވެސްާއަދިާކޮންމެ ާއިޢުލ ނެއް ާފޮނުވ ާނަންތައް ާފޮނުވިާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ާއެ އް

ާރައްޔިތުންާ ާމަޖިގޮތުން ާގޮތަާގެ ާއޮންނަ ާއެ ާގެނެސް ާއަށް ާބޭފުޅުންނަށްާލިސް ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ކުން

ާކުރިޔަސްާފެ ާއިޢުލ ނު ާނޫހެއްގައި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާޚިޔ ރުކުރުން. ާއެ ާގޮތަކަށް ނިވަޑައިގަންނަ

ާމަޤ މުތަކަށ އިާ ާއޭގެ ާކުރިމަތިލ ނެ ާކަންކަމަށް ާއިދ ރީ ާބެހޭ ާނެގުމ އި ާއިދ ރީ ާޓެކްސް ާއެ ާފަރ ތްތަކުން ތަފ ތު

ާނަންތައް ާއެ ާއެކަމަކު ާކުރިމަތިލައްވ ނެ. ާހަމަާާއެއްޗައްސަށް ާޖަހައިގެން ާނޫހެއްގައި ާނަމެއް ާހުރިހ   2195ފޮނުވައިގެން

ާނަންތަކެއްާ ާހުރިހ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވައިގެން ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގެނައުމެކޭ، މިތަނަށް

ާއެހެންވީމ  ާނިޒ މަކަށް. ާބަރުލަމ ނީ ާސީދ  ާހުންނަނީ ާމި ާފިކުރު ާބޮޑަށް ާއެއްގޮތް. ާހަމަވ ނީ ާފޮނުއްވުމެކޭ ނޑުާ، އަޅުގަ

ދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާވިސްނ ާވަޑައިގަންނަވ ށޭާމިާރައްޔިތުންާމަޖިލިސްގެާފިކުރުާބަހައްޓަންާކުރެވެންޖެހޭނީާ

ާހުރިހާ  ާމި ާޤައުމުތަކ އި ާވަށައިގެންވ  ާކައިރީގައި ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާނިޒ މަކަށޭ. ާރިޔ ސީ ސީދ 

ާކުރަ ާއަމަލު ާވެސް ާބަރުލަމ ނީާޤައުމުތަކެއްގައި ާފިކުރުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާކަމަށްވުމ އި ާނިޒ މަށް ާބަރުލަމ ނީ  2200މުންދަނީ

ާއިތުރުންާ ާއޭގެ ާއަދި ާހިނގަމުންދ  ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިކަންކަމަށް ާއެކަށައެޅުމ އި ާގޮތަށް ނިޒ މެއްގެ

ނޑުާފ ހަގަކުރަންާ ޓެކްސްގެާވިޔަފ ރިާއ އިާއަދިާއިޤްތިޞ ދުާާވަނަާމ އްދ .ާބޯޑުާމެންބަރުންާވ ންވ ނީާމ ލ03ާީއަޅުގަ

ާބަހުސްތަކ އިާ ާސިޔ ސަސްތަކ ބެހޭ ާގުޅުންހުރި ާޓެކްސ އި ާއަދި ާލިބިފައިވ  ާތަޖުރިބ  ާއިން ާދ އިރ  ާޤ ނޫނީ ނުވަތަ

ާނުއްވ ފައިވ ާބިލުގައިާނިންމެވުންތައްާމ ނަާވ ގޮތަށްާބައިވެރިވޭާޤ ބިލުާފަރ ތްތަކޭ.ާމިވަނީާއުނިކޮށްފައި.ާސަރުކ ރުންާފޮ

ާޤ ބި ާދައްކަނީާވަނީ ާވ ހަކަ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާމިސ ލަކަށް ާބެހޭ ާއެކަމ އި ާހިމަނަންޖެހޭނެ. ާމީގައި ާފަރ ތްތައް  2205ލު

ާފަލްސަފ އަށްާ ާގްރީކް ާޤަދީމީ ާގްރީކަށް. ާޒަމ ނެއްގައި ާމ ކުރީ ާއުފަންވީ ާޑިމޮކްރަސީ ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާގަބޫލުާ ާވޯލްޑު ާވެސްޓަން ާމިހ ރު ާގަބޫލުކުރަނީ. ނޑުގެ ާމައްޗަށްާއަޅުގަ ާފަލްސަފ ގެ ާއެ ާއެކަމަކު ާއެއްޗެއް. ކުރ 

ާބަލ އިރުގައިާއަރިޝިޓޯލް.

ާ

 2210ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފޯން.... ާކުރަމުންދާ ާމައިކްރޯ ާޢަމަލު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާމެންބަރު... ާއިޢްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މ ފަންނު

ނޑުާކ03ާުއުސޫލުންާ މިނެޓުާވީމ ،0ާާއަށް.ާރަނގަބީލުާމިޖަހަނީާާރިންާދެންނެވިހެންާޕ ޓީމިނެޓުާމިާއޮންނަނީާއަޅުގަ

0ާއެންމެާފުރަތަމަާރަނގަބީލެއްާމިާޖެހީ.ާހަމައެކަނިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއެނގިވަޑައިގަތުމަށްާ

ާ ާވެއްޖެކަން. 0ާާމިނެޓު ާޖެހީ ާއެ ާރަނގަބީލު ާއަނެއްކ ވެސް ާވީމ ، ާވެއްޖ0ާެމިނެޓު ާއެާމިނެޓު ާދެންނެވުމަށް. ކަން

 2215މެންބަރެއްގެާނުވަތަާއެާޕ ޓީާއެއްގެާއަތްޕުޅުމަތީގައިާއޮތްާކަމެއްާކިތައްާމިނެޓުތޯާއެާބޭފުޅަކުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ނީ.ާ

ނޑ ލައްވަންާއޮންނ ނީާއެާޕ ޓީއަކަންާ އެާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމައިކްރޯާފޯނުާކަ
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ާއޮ ާވަޑައިގެންާއެ ާތައްޔ ރުވެ ާއެކަމަށް ާޓެކްނިކަލްާސްޓ ފުންވެސް ާހަމަވީމަ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވަގުތު ންނަ

ނޑުާދަންނަވަން.ާ ާއެއްާގައްދޫާދ އިރ ގެާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.ނިޒ މީާމައްސަލަތިއްބެވުންާއަޅުގަ

ާ

 2220ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާޒ ހިރުާއ ދަމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާރައީސް ާއިޢްޒަތްތެރި ާނުކުތ ާ.ޝުކުރިއްޔ  ާނިޒ މީ ނޑު ާމިާއަޅުގަ ާާއެއް ާމަޖިލީހުގައިާނެގީ ާއިޢްޒަތްތެރި މި

ާވެއްޖެާ ާހައިރ ން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނެގީ. ާމި ާއަޅުގަނޑު ާފަރ ތުން ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ 

 2225ޢްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާވަކިާމެންބަރަކަންާވަކިާއިމްތިޔ ޒުތަކެއްާވަކިގޮތަކަށްާކަނޑައެޅިފައެއްާޤ ނޫނުާއަސ ސީގައިާމިާއި

ާދެއްވަންޖެހޭާމިނެޓުާާނެތް.ާއެހެންކަމަށް ާއެ ާވިޔަސް ާޕ ޓީާނޫންާމެންބަރަކަށް ާވިޔަސް ވެއްޖިއްޔ ާޕ ޓީގެާމެންބަރަކަށް

ނޑަށްާހީވަނީާހަމަހަމަާގޮތެއްގައިާމިނެޓުާދެއްވިާކ0ާާަމިނެޓުާދެއްވިާކަމުގައިާވިޔަސ0ާާްއަދިާ މުގައިާވިޔަސްާއަޅުގަ

ކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާާދެއްވަންޖެހޭނެހެން.ާާއެހެންނޫންކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާހަޤީޤަތަށްާދަންނަވ 

ާކޮންމެ ާބަޔަކު ާނިންމެވިާކޮންމެ ާމަޖުބޫާގޮތަކަށް ާމެންބަރުންނަށް ާމިނިވަން ާއެއީ ާވިޔަސް ާކުރެވެނީާކަމުގައި ާއެ ރު

ާހިންގަވ .ާ ާއެބޭފުޅުން ާކަމަށް. ާކަރަޕްޝަނެއް ާއެއީ ާބަލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވަންނަން.  2230ޕ ޓީތަކަށް

ާމިނޫން ާމިކަން ާއެދެން ާއަޅުގަނޑު ާއަރިހުން ާރައީސްގެ ާއިޢްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތަކަށްާާއެހެންކަމަށްވ ތީވެ،

ާއެހެން ާމެންބަރުންނެކޭ ާމިނިވަން ާމިާާހަމަޖައްސަވ  ާއުސޫލުން ާހަމަ ާހަމަ ާމެންބަރުންނެކޭ ާޕ ޓީ މެންބަރުންނެކޭ

ާގޮތަކަށްާ ާވަކި ާބަޔަކަށް ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެއީ ާކޮށްދެއްވުމަށް. ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގައި އިޢްޒަތްތެރި

ނޑައަޅ ފައިާނެތީމަ.ާޝުކުރިއްޔ ާއިޢްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާކަ

ާ2235 

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޤަބޫލެއްާއެއްާމައްސަލަާނިޒ މީ ާާކަމަށް ާމައްސަލަނުކުރެވޭ. ާނޫންާނިޒ މީ ާވ ހަކަފުޅެއް ާވިދ ޅުވެވޭނެ ާދަށުން އެއްގެ

ާމަތީާ ާވަރަށް ާމެންބަރުންގެ ާވަޑައިގެންނެވި ާހ ޒިރުވެ ާއިއްޔެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިވަނީ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ތިވިދ ޅުވީކީ.

ާއެހެންވީމ  ާފ ސްކުރައްވ ފައި. ާއަޣުލަބިއްޔަތަކުން ާރިޔ ސަތުންާ، ާގޮތުން ާނިންމުމަކ ބެހޭ ާއޮތް ާނިންމަވ ފައި  2240މަޖިލީހުން

ާބެލުން.ާ ާގެންދެވޭތޯ ާޢަމަލުކުރަމުން ާއޮތްގޮތަށް ާނިންމަވ ފައި ާމަޖިލީހުން ާއެ ާގޮތަކީ ާހަމައެކަނި ާކުރެވޭނެ ޢަމަލު

ާއިޢްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު، ާވ ހަކަ ާއެ ާވ ހަކަފުޅުާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރު ރި

އަދިާމައިކްރޯާފޯނުާއަރުވ ނަން.ާ ާކުރިއަށްގެންދަވަންާބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށްާވަންޏާ 

ާ
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 2245ާދެއްކެވުން:ކަާހަާވ މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

ާ ާނިޒ މު ާދެއްވ އިރުގައި ާވޯޓު ާމި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާރިޔ ސީާއ ދެ، ނޑައެޅިގެން ކަ

ާމުސ ރަާ ާތެރެއިން ާޕ ލިމެންޓު ާތެރެއިން ާޕ ލަމެންޓްރީ ާކަނޑައެޅިގެން ާދެއްވައްޗޭ. ާވޯޓު ާޔަޤީންކުރައްވ ފައި ނިޒ މުކަން

ާމަސްއޫލިއްޔަތުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނޫން. ާނިޒ މަކަށް ާރިޔ ސީ ާއެވަނީކީ ާއޭރުން ާތެރޭގައި، ާމީގެ ާބަޔަކުމީހުން ދީ

ާނުވެ ާމުޅިާއުފުއްލަވ ކަށް ާޓެކްސްާއެއް ާނަގ  ާޚިދުމަތުން ާމުދަލ  ާޖީ.އެސް.ޓީ ނޑައެޅިގެން ާގޮތުން.ާކަ ާޤ ނޫނީ ސްޖެހޭނެ

ާއުފުލަންާ ާޒިންމ އެއް ާހުރިހ  ާނެގުމުގެ ާތަކެއް ާޓެކްސް ާހުރިހ  ާމި ާއަކ އި ާޓެކްސް ާވީ.އޭ.ޓީ ާއަދި ާރ އްޖޭގައި  2250ދިވެހި

ތައްތައްާކުރަންާވެއްޖިއްޔ ާއިންސ ފަކުންާނުކުރެވޭނެ.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީސްާއިންާމެންބަރުންާހޮއްވަވ ާބަޔަކުާއެކަންާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާހުރިހ  ާކަމެއް، ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތީ ާބަސްބުނެފަ ާރައްޔިތުން އެއީ

ާބޭބޭފުޅު ާގިނަ ާކުރ އިރު ާރިޢ ޔަތް ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސީދ  ާއެހެންވީމ ، ާއަޅުއްވަންޖެހޭނެ. ނޑުފުޅުގައި ާވ ހަކަާކޮ ން

ާއަޅުގަނޑުާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާނިޒ މު ާއޮތް ާޑިމޮކްރަސީ.ާއެމެރިކ ގައި ާއެޑްވ ންސް ާއެންމެ ާދުނިޔޭގެ ާގެންދިޔައީ ދައްކަމުން

ނޑައެޅިގެންާއޭގެާސ ފުސީދާ   2255އަޑުާއަހަމުންާތަކުރ ރުކޮށްާއެމެރިކ ާއެމެރިކ ާއެމެރިކ ާކިޔަމުންާދިޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާކަ

ށްާމިކަންކުރީމަާރަނގަޅުވ ނެ.ާއެއީާވަރަށްާގިނަާބޭބޭފުޅުންާހުށަހަޅުއްވައިފިާމުސ ރަާހަމަާނިޒ މަކ ާދިމ ލަށްާދަތުރުކޮ

ާމުސ ރަާ ާއެކަންތައްތައް ާބަޔަކަށް، ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާތެރެއިން ާމަޖިލީސް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުން، ރައްޔިތުންގެ

ާދަންނަވަންޖެހޭ ާމި ާމިހެން ާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ާކަމެއް ާހުރިހ  ނޑުާާދިނުމ  ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ މައިގަނޑު

ާސ ރވިސްާ ާސިވިލް ާބައެއް. ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާކޮމިޝަނަކީ ާސ ރވިސް ާސިވިލް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

 2260ކޮމިޝަންގެާތެރޭގައިާތިބިާމީހުންނަށްާމަސްއޫލިއްޔަތުާާއަދ ނުކުރެވިގެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމަޤ މުގައިާހުންނަވާ 

ާކޯ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާބޭފުޅަކު ާކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދިޔައިމ ، ާހިސ ބަށް ާގެންދ  ޓަށް

މަޤ މުގައިާހުންނެވިާބޭފުޅަކުާކޯޓަށްާގެންދ ާހިސ ބަށްާއެާބޭފުޅުންގެާއަމިއްލަާކަންކަންާކުރިއަށްާގެންދިޔައިމ ،ާއެއީާ

ާހަވ ލުކޮށްފައި ާރައްޔިތުން ާކަމެއް. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާހުރިހ  އޮތީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާތިބި ާޚިދުމަތްތަކުގައި ާމަދަނީ ާސ ރިވިސްގައި ާސިވިލް ނޑުފުޅުގައި. ކޮ

ާދޭންޖެހޭނެާ ާއެއްބ ރުލުން ާއެއްމެން ާހުރިހ  ާބޭފުޅުންނަށް ާތިބި ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާއަށް ާސ ރވިސް  2265ސިވިލް

ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްާރައީސު ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާއޮތީ ާބަސްބުނެފައި ާރައްޔިތުން ާއެއީ ާއަށް. ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބިލާ  ާޓެކްސް ާދެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ. ާވަނީ ާއަޅުވ ފައި ނޑުފުޅުގައި ާކޮ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ޒިންމ ވ ންޖެހޭނީ

ާތެރެ ާނިޒ މެއްގެ ާއ  ާބޮޑަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާސ ރވިސްާދޭތެރޭ ާސިވިލް ާއެކަހަލަ ާއެއްޗެއް ާއެކަހަލަ ާހަމަ އިން

ާނެގުމުގެާ ާޓެކްސް ާބިލުގައި ާމި ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއަދި ާމިނިވަން ާވަކި ާގޮތަށް، ާކޮމިޝަނެއްގެ ާހަމަ ާކަހަލަ ކޮމިޝަން

ާޤަބޫލުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާވ ންޖެހޭނެ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާއެބައޮތް ާރިޕޯޓުގައި ާކުރި ާދިރ ސ  ާބިލު  2270ާއިދ ރީ

ާރިޢ ޔަތްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާތެރެއިން. ނޑުގެ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމުސްތަޤިއްލުވެވޭނީ ާމިނިވަން ކުރ ގޮތުގައި
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ާދެއްވ އިރުގައިާ ާނިޒ މަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާވޯޓު ާރިޔ ސީ ާފުރިހަމަ ާސީދ  ާބައްޓަންވެފައިވަނީ ކުރަންޖެހޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮ ާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅުން ާއެކަށައަޅ ފައި.ާއަދިާއެންމެހައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީވެސް ާވަނީ ާމި ާނިޒ މަކަށް ާއ  ތުގައި

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާރަނގަޅުާސިސްޓަމެއްގެާތެރޭގައި.ާ އެހެންމެާއ ާގަވ އިދެއްވެސްާމިާއޮތީާއެކަށައެޅިފައި.ާއަޅުގަ

 2275ާޞަތަށް.ާމަސައްކަތްާކޮށްގެންާނޫނީާމިާކަމުގައިާކުރިއަށްާނުދެވޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެއްާގައްދޫާދ އިރ ގެާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމު.ނިޒ މީާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 2280ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަޣުލަބިއްޔަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް. ާއިޢްޒަތްތެރި ާރައީސްާޝުކުރިއްޔ  ާއިޢްޒަތްތެރި ާދެންނެ ާކަމެކޭ ާނިންމި ތުން

ާނިންމިާ ާއަޣުލަބިއްޔަތުން ާއެއްގެ ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމިޔަސް ާއަޣުލަބިއްޔަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ވިދ ޅުވެއްޖެ.

ާއިޢްޒަތްތެރިާ ާމި ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނުވޭ ާހިއެއް ާއަޅުގަނޑަކަށް  2285ކަމުގައިވިޔަސް

ާނިންމ ލެވިދ ނެމަ ނޑައެޅިގެންާާޖިލީހުގައި ާކަ ާގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ހެއްނެއް.

ާނިންމ  ާވަކިގޮތެއް ާމެންބަރަކަށް ާވަކި ާނެތް ާމީހަކަށްާާބަޔ ންވެގެން ާއެއްވެސް ާވިއްޔ  ާވަނީ ާއެހެންކަމަށް ކަށެއް.

ާކޮމި ާއެއްވެސް ާމެންބަރަކަށް ާއިޢްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުންާޓީއެއްވެސް ާމި ާބޭފުޅަކަށްާާއަކަށް ާއެއްވެސް ާއަދި ވެސް

ާނިންމ ލެވިދ ނެ ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާނުވޭ ާހިއެއް ނޑަކަށް ހެނެއް.ާާއަޅުގަ

ާ ާމިދަނީ ނޑަށްާހީވަނީާމިހ ރުާމިާއިޢްޒަތްތެރިާމަޖިލީސްާހިނގަމުން  2290ދިވެހިާރ އްޖޭގެާއެހެންކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާއަޅުގަ

ާއިޢްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއެދެން. ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެއްވުން ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާޚިލ ފަށްހެން. ާއ އި ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާރައީސް.ާ

ާ

ާ

 2295ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާނިޒ މީ ާނެންގެވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާއިޢްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިާާނުކުތ ާގައްދޫ ާނުކުތ އަކީ ާޤަބޫލެއްާާއެއްާޒ މީ ާކަމަށް

ާޤ ނޫނުާ ާމަޖިލީހުގައި ާޚިލ ފަށްނުކުރެވޭ. ާއ އި ާމިާއަސ ސީ ާމަޖިލީހުން ާއިއްޔެ ާނުދޭ. ާހިނގަމަކުންނެއް ވަނީާާކަމެއް

ާ ާއ  ާގަާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާއަދި ާފ ސްކުރައްވ ފަ. ާމިދަނީާގަާވ އިދު ާހިނގަމުން ާމަޖިލީސް ާއެއްގޮތަށް ާމިާާ.ވ އިދ   2300އިއްޔެ

ާވ އިދުގައިާކަމެއްާގައަސ ސީާއ އިާޚިލ ފަށްާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާޤ ނޫނުާާވެސްާއެއްވެސްާއިރުާކުރެއްވިގަވ އިދުާފ ސް

ާާފ ހަގަކުރައްވ ފަާކަށްވ ކަމަާ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާނެތްމެ. ާގައެއް 53ާާވ އިދުގެ ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާދަށުނ3ާާްވަނަ ގެ

ާމެންބަރަށް ާމައްސަލައިގަާއިޢްޒަތްތެރި ާތި ާމަޖިާާއިާދެން ާމި ާމައްސަލަލީހުގައި ާވެސްާާނިޒ މީ ާވ ހަކަ ނުނެންގެވޭނެ

ާާންނަވަން.ދަ

ާ2305 

ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމިވަނީ ާމިހާ 0003ާމިހ ރު ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ވެފައި.

ާމި ާމިާާހިސ ބުން ާއަރިހުން ާއަމީންޢ އްމު ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަނޑު ާދިއުމަށްޓަކައި ާދިއުން.ާވޯޓަށް ާވޯޓަށް  2310އޮތީ

ާކަމަށްާ ާޖަހަންޖެހޭ ާރަނގަބީލެއް ާދަށުން. ާގަވ އިދުގެ ާއ  ާއަނެއްކ  ާޖަހަންޖެހޭތޯއޭ ާރަނގަބީލެއް ާމިހ ރުވެސް އަހ ލީ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާވިދ ޅުވަނީ. ާނެގުމަށްޓަކައިާއަމީންޢ އްމު ާވޯޓުތައް ާނަގަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުގައި މިއަދު

ނޑުމެންާކުރިއަށްާމިާގެންދިޔަާބިލުގ5ާާެޖަހަންޖެހޭާ މިނިޓުގެާރަނގަބީލުާޖައްސަވައިާދެއްވުންާއެދެން.ާދެންމެާއަޅުގަ

ާޖައްސަވައި ާރަނގަބީލު ާދ ނެ. ާކުރިއަށް ާއަނެއްކ ވެސް ާތެރޭގައި ާތ ވަލުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ދެއްވުންާާމަސައްކަތް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަހު( ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށް  2315އެދެން.

ބިލުގެާބަހުސްގެާވަގުތުާއެާ ނޑައެޅިފައ03ާާިމަޖިލީހުގެާއައުާގަވ އިދުގެާދަށުންާބަހުސްާކުރަމުންާމިާގެންދާ  މިނެޓްާކަ

ާވ ހަކަފު ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ނޑުާވަނީ. ާއަޅުގަ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލުގައި ާއެ ާއަދި ާބޭފުޅަކަށް. ާއެއް ާދެއްކެވުނީ ޅު

ާމަޖިލީހުގައިާ ާގެންދ ނަން.ާއެކަމަކު ާއަރުވަމުން ާތަރުތީބުން ާއެ ާހަމަ ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީތަކަށް ާއެ ާގޮތަށް ާދެންނެވި ކުރިން

ފައި.ާއެާގަޑިާރަނގަބީލުާޖެހުނީމަ،ާއެާކަމަކަށްާމިހ ރުާއައުާގަވ އިދުާއޮތްާގޮތުންާމިާއޮންނަނީާޕީރިއަޑްތަކަކަށްާބެހި

ާމިދަނީ.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މާ  ާފެށޭނެ.ާއެގޮތަށް ާގަޑި ާކެމިސްޓްރީ ާދެން ާނިމުނީމަ ާގަޑި ާޖެހެނީ.ާބައިލޮޖީ  2320ދ ން

ާމަޖިލީހުާ ާއެއީ ާނެތް. ާއެރުވޭކަށް ާމިވަގުތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާނުކުތ އެއް ާގަވ އިދުގެާބެހޭ ގެ

ާޖެހުމަށްާ ާރަނގަބީލު ާވޯޓަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާއޮންނަނީ ާބ ބުގައި ާއޮތް ާލިޔެވިފައި ާމިހ ރު ާގޮތުން ާބެހޭ ާނުކުތ އ  ނިޒ މީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާފަހުާވޯޓުާނެގުމުގެާކުރިންާނިޒ މީާނުކުތ ާނުނެންގެވޭނެާކަމަށް. ބައެއް

ާއޮތް ާއިޝ ރ ތެއްާާހިތްޕުޅުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއައިސްގެން ާހިސ ބަށް ާއަމީންޢ އްމ  ާގޮތަކުން ާވެސް ާކޮންމެ ސުވ ލެއް
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ާއަހަންތޯާމިއުޅެނީ.ާޖަވ ބަކީާއަދިާ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާތ އީދު ާހުށަހެޅި  2325އަތުވެއްޖެ.ާއެއީާދެންމެ

ނޑުމެންާދެންމެާކުރަމުންާގެންދިޔަާބަޙުސްާއެއީާއެާމަރުޙަލ އަކަށްާނުދެއޭ.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގައިާބުނ ގޮ ތުންާއަޅުގަ

ާހަމަްށާ ާވޯޓ  ާއޭގެ ާނިމުނީމަ ާބަޙުސް ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާޕީރިއެޑްގައި ާކުރީ ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމަސައްކަތްތަކުގައި ާމިއަދުގެާކުރީގެ ާނުދޭ.ާއަޅުގަނޑުާކުރިން ާގެންދ ާާދެވޭނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާއެހިސ ބަކަށް ވޯޓަށް

ާވިތްާ ާޕަރސަންސް ާއޮފް ާރައިޓްސް ާދި ާއޮން ާކޮންވެންޝަން ާއެއީ ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާގޮސްފައި ހަމައަށް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާދިނުމ އި ާމަޢ ފު ާމައްސަލަ. ާބައިވެރިވިމުގެ ާމ އްދ ގ03ާާެޑިސްއެބިލިޓީސް  2330ވަނަ

ާކްލެމެންސީ ާއެކުލަވ ލަންޖެހޭ ާކަނޑައެޅުމުގެާާދަށުން ާމެންބަރެއްތޯ ާކޮން ާހިމެނުމުގައި ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ބޯޑުގެ

ާފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ާމެދު ާގެންދިއުމ އި ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުގެ ާހޯދުމ އި މައްސަލަ.ާމަޢުލޫމ ތު

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުން ާމައްސަލަ.ާއަދި ާނިންމެވުމުގެ ާމަޖިލީހުން ާބެހޭާާގޮތެއް ާހިންގުމ އި ާކަންތައް ާއެންމެހައި އިދ ރީ

ޕ ލިމެންޓްރީާސަރވިސްގެާގަވ އިދުާފ ސްކުރެއްވުމުގެާމައްސަލަ.ާމިކަންތައްތަކ ާބެހޭގޮތުންާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންވެގެންާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެހެންވީމަ، ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑު ާމިއުޅެނީ.  2335ންވެސްާމިހ ރު

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަށްާމިދަންވ ލަނީާ ނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަޅުގަ ކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވެރިކަނ90ާާްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނަމުގައި ާދަޢުލަތުގެ ާދިވެހި ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފަރ ތުންާބައިވެރިވ ާ ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިާއެާހިންގ  ާއަޤްވ މީާމުޢ ހަދ ތަކަށްާޢަމަލުކުރަންވ ނީ ބައިނަލް

ާމަޖިލީހުންާނިންމ ާގޮތެއްގެާމަތިންާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީާކޮންވެންޝަންާއޮންާ މަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްާފަހުާއެ

ާދިވެހިރ އްޖެާ ާޑިސްއެބިލިޓީސް ާވިތް ާޕަރސަންސް ާއޮފް ާރައިޓްސް ާމަޖިލީހުންާދަ ާމައްސަލަ ާތަސްދީޤުކުރުމުގެ  2340އިން

ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

 2345 ވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

39ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

33ާާވޯޓުާދެއްވީ:

30ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

 2350ާ--ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޑިސްއެާ`. ާވިތް ާޕަސަންސް ާއޮފް ާރައިޓްސް ާދަ ާއޮފް ާތަޞްދީޤުކޮންވެންޝަން ާއިން ާބިލިޓީސް"ާދިވެހިރ އްޖެ

ާދަންނަވ  ާމި ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. ާކަމަށް ާފެންނަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުާކުރެއްވުމަށް  2355ލަނީ

ާ 0303/0ާާނަންބަރު ާޤ ނޫނުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާދިނުމ އި ާއެކުލަވ ލަންޖެހ03ާާޭމަޢ ފު ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާބޯޑުގައި 00ާާކްލެމެންސީ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާގައިވ  ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ާދަށުނ03ާާްވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހި ާބޯޑުގައި ާކްލެމެންސީ ާގަލޮޅުާއެކުލަވ ލަންޖެހޭ ާގޮތުން ާމެންބަރެއްގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ މެނުމަށް

މައްސަލ ގައިާާލޫފްގެާނަންފުޅުާހުށަހަޅަން.ާއެހެންވީމ ާއެގޮތަށްާމިޚްާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަާ

 2360ާދެން.ދެއްވުންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ2365 

39ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

37ާާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ--ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ--ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ2370 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި ާބޭނުނ37ްވޯޓުގައި ާ.ާފ ސްވުމަށް ާއަދަދު 03ާވ  ާޖުމްލަ ާޤ ނޫނ37ާު. ާއެހެންކަމުން .

ާ 0303/0ާާނަންބަރު ާޤ ނޫނުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާދިނުމ އި ާއެކުލަވ ލަންޖެހ03ާާޭމަޢ ފު ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ޒަތްތެރިާކްލެމެންސީާބޯޑުގައިާހިމެނުމަށްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅުއްވ ާމެންބަރަކީާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއް

ާއިއްތިފ ގުންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޑައިގެންނެވި ާބައިވެރިވެ ާވޯޓުގައި ާކަމުގައި ާމަޙްލޫފް ާއަޙްމަދު  2375މެންބަރު

ާމަޖިލީހުންާ ާބިލު ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ފ ސްވެއްޖެ.ާދެން،ާއަޅުގަ

ާމެދު ާގެންދެވުމ  ާމިބިލާ ާކުރިއަށް ާމައްސަލަ. ާނިންމުމުގެ ާގޮތެއް ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުންާ ާބިލު ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެންކަމުން ާނިމިފައި. ާވަނީ ާބަޙުސްކޮށް ބެހޭގޮތުން

މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަ ާންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާކުރިއަށްާގެންދެވުމާ 
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ާ2380 

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

 ވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 39ާ2385ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

37ާާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ--ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ--ާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

 

ާ2390 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމަޢުލޫމ ތ37ާު.ާޖުމްލ03ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ37ާުންބަރުންގެާއަދަދުާވޯޓުގައިާބައިވެރިވިާމެ

ކަމަށްާވޯޓުާގައިާބައިވެރިވެާާހޯދުމ އިާލިބިގަތުމުގެާޙައްޤުގެާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ 

ާއިއްތިފ ޤު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިގަތުމަށްާވަޑައިގެންނެވި ާބިލު ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާފ ސްވެއްޖެ. ން

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބަލައިގަތުމުނ72ާާްފ ސްވުމ އެކު ާބިލެއް ާމިވަނީ ާބުނެފައި ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  2395ވަނަ

ާއެހިސ ބު ާބަލަންވ ނެއޭ.ާއަދި ާކަމުގައި ާފޮނުވުނީ ާބިލު ާއެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާގުޅޭ ާބިލަކ އި ާއެ ާއެާފ ސްވުމ އެކު ން

ާއެވެ.ާ ާގެންދ ނީ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާފުރިހަމަކުރުމުގެ ާދިރ ސ ކޮށް ާބިލު ާއެ ާހިމެނިގެން ާއެޖެންޑ ގައި ކޮމިޓީއެއްގެ

ާދެންާ ާބަލައިގަންނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައި ާފޮނުވުނީ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާކަންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިބިލު އެހެންކަމުން،

ާދި ާމިވަނީ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ާގ0ާާެާމ އްދ ގެާވަނ22ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާވެހިރ އްޖޭގެއަޅުގަ

ނޑައަޅަންޖެހޭާދަށުން  2400ާސަރވިސްގެާާޕ ލިމެންޓްރީާހިންގުމ ބެހޭާކަންތައްތައްާާއެންމެހ ާއިދ ރީާމަޖިލީހުގެާރައްޔިތުންގެާކަ

ާ)ވަާފ ސްކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާގަވ އިދު ާނިންމެވުން. ާގޮތެއް ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމައްސަލަާގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާނިޒ މީ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަށ53ާާްނެންގެވުމުގައި ާތަންކޮޅެއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

އެއްާއެރުވޭކަށްާނެތް.ާނިޒ މީާމައްސަލައަހުލުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދެންމެާ

ާމަޖި ާއެއީ ާދައްކަނިކޮށް ާވ ހަކަ ާރައީސް ާމައްސަލަލީހުގެ ާނުނެންގެވޭނެނިޒ މީ ާމިހ ރުާާއެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ. ކަމަށް

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  2405ާކަނޑައަޅަންޖެހޭާާދަށުންާާގ0ާެާމ އްދ ގެާވަނ22ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމިދަންނަވ ލަނީ

ާމަޖިލީހުންާާގަވ އިދުާސަރވިސްގެާޕ ލިމެންޓްރީާހިންގުމ ބެހޭާކަންތައްތައްާއެންމެހ ާއިދ ރީާާމަޖިލީހުގެާރައްޔިތުންގެ

ާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާފ ސްކުރެއްވުމަށް
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ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ2410 

 ވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

39ާާވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެ

30ާާވޯޓުާދެއްވީ:

 2415ާ--ާާާާާާވ :ވޯޓުާނުދެއް

30ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 30ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .00ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ30ާް. .2420 

ާރައްޔިތުންގެާއަޅަންޖެހޭާކަނޑަާާދަށުންާގ0ާެާމ އްދ ގެާާވަނ22ާާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަޖިލީހުންާާގަވ އިދުާސަރވިސްގެާޕ ލިމެންޓްރީާބެހޭާހިންގުމ ާކަންތައްތައްާއެންމެހ ާާއިދ ރީާމަޖިލީހުގެ

ާދެާފ ސްކުރައްވައިފި ާބަލައިގަންނަން.ާއަޅުގަނޑުމެން ާއިޤުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބިލު ާނިންމި ާކަންކަމ ންމެ ބެހޭާާތިޞ ދީ

ާފޮނުވަންޖެހުނީާ ާއޭގައިާާކޮމިޓީއަށް ާއުފެދިދ ނެ. ާސުވ ލު ާހިތްޕުޅުގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ކީއްވެގެންތޯ

ާ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމަސައްކަތްކުރަމުންއަޅުގަ ާބަލައިގަނެގެން ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގެާާއަކީ  2425ގެންދ 

ާހަ ާއަހުލުވެރިވުމަށް ާމިއަށް ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެގަވ އިދު ާއެހެންވީމ ، ާނަގ ނެ. ާވަގުތު ކަމަށްާާމަ

ާމުޠ ލިޢ ކޮށްާ ާކިޔ  ާގިނަގިނައިން ާމި ާވެސް ާތެރޭގައި ާބަންދު ާހަފްތ  ާއަންނަ ާހަމަ ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާމި ާގެންދަންވީ.ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމި ާމައްސަލަދަސްކޮށް ާކަހަލަާނިޒ މީ ާވަރަށް ާމިއޮންނަނީ ގައި

ާތަކުރ ރުކޮށްާގޮތަކަ ާނެތް. ާމިހ ރަކު ާވެސް ާއުސޫލެއް ާނެންގެވޭ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާސ ފުކުރެއްވުމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެއީ ށް.

 2430އެކަންާކުރެއްވޭގޮތެއްާވެސްާނެތް.ާދެންާދެންމެާއަޅުގަނޑުމެންާމިާފ ސްކުރިާބިލ ާބެހޭގޮތުންާރިޔ ސަތުންާމިާނިންމިާ

ތުންާއެކަށީގެންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭގެާޖަވ ބުގައިާދަންނަވަންާއޮތީާނިންމުމ އިާބެހޭގޮތުންާސުވ ލެއްާހިތްޕުޅުގައިާއޮ

ާއެވެ.ާ ާބަލަންޖެހޭނެ ާފޮނުއްވުނީކަމުގައި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާއެކަމަކ އިބެހޭ ާމިވަނީ ާބުނެފައި ާގަވ އިދުގައި މަޖިލީހުގެ

ާލިބިގަތު ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާނިންމި ާމި ާދެންމެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލ އިރު ާމިއަންނަނީާއެގޮތުން ާބިލު ާއެ ާބިލު މ އިބެހޭ

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާޙަވ ލުވެފައިވަނީ ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްތައް ާދ އިރ ގެ ާއިންފޮމޭޝަން ާއިން. ާދ އިރ  ާއިންފޮމޭޝަން މި
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ާއިޤްތިޞ ދީާ ާމިއޮންނަނީ ާމަސައްކަތްތައް ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެ ާދަށުގައިކަމަށްވ ތީ ާކަލްޗަރގެ ާއެންޑް ާއ ޓްސް  2435ޓުއަރިޒަމް

ާބެ ާމިހ ރުާކުރެ،ާމިާކޮމިޓީގެ ާއެާމަސައްކަތް ނޑުގެާތެރޭގައި ާއޮނިގަ ާގަވ އިދުގެ ާދަށުގައިކަމަށްވ ީތާއެގޮތުންާއެ ލުމުގެ

ާނިންމީ.ާ ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާއަށް. ާކޮމިޓީ ާކަންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާދަނީ ާމަސައްކަތް ބިލުގެ

ނޑުާޤަސްދުކުރަންާއަންނަާއ ދިއްތަ ދުވަހުާކޮންމެވެސްާވަރެއްގެާސެމިނަރއެއްާނަމަވެސްާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާބޭއްވުމަށް ާޕްރޮސެސްއެއް ާކަހަލަ ާވެސް ާކޮންމެ ާއަހުލުވެރިވުމުގެ ާގަވ އިދަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ މި

 2440ނޑުމެންގެާގަވ އިދުގެާކަންތައްތަކުގައިާއެންމެާއިސްވެާކޮމިޓީގެާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓަވައިދެއްވ ާހައްދަވ ާއުޅުއްވިާއަޅުގަާ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބައްދަލުވުން ާއެ ާދަށުން ާބެއްލެވުމުގެ ާރައީސް ާނ އިބު ާއެހެންވީމަ، ާރައީސް. ާނ އިބު މަޖިލީހުގެ

ާއެއްޗެހި.ާ ާގަޑިއަކ އި ާއޮންނ ނެ ާއަރުވ ނަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  އިންތިޒ މުކޮށްފައި

ާއެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮމ ންކަމ އިއެކުާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާވަރަކަށް ާއަހުލުވެރިވީ ާމިއަށް މެން

ާ ާދެން ާދަންނަވަން. ާފަސޭހަވ ނެކަމަށް ާގެންދިއުމަށް ާމައްސަލަާހިންގަމުން ާއަތްޕުޅުާނިޒ މީ ާވިދ ޅުވެފައި އޭ

ބޭފުޅުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިހ ރުާމަޖިލީހުގެާއަލަށްާފ   2445ނިޒ މީާސްކުރެވުނުާގަވ އިދުގައިާއުފުއްލަވ ލައްވާ 

ވަނަާމ އްދ ގައ53ާާިއެއްާނޯންނ ނެ.ާމިހ ރުާއޮންނަނީާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަ.ާނިޒ މީާމައްސަލަ.ާއެހެންވީމަ،ާމައްސަލަ

ާހައްދަވ ނެކަމެއްާ ާޕްރެކްޓިސްކުރައްވަން ާއެކަން ާމިހ ރު ާބޭފުޅުންނަށް.ާދެން ާހުރިހ  ާއެކަމަށްާއުޅުއްވުމަށް އެާއޮތްގޮތަށް

ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާނެ ާބ އްވ ނީ. ާފަރިތަކޮށްލުމެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެކަމަށް ާދުވަހުން ާއ ދިއްތަ ާވެސް. ާއެއްގޮތަކަށް ތް

ާމަސައްކަތްާ ާވޯޓުގެ ާއޮތްގޮތުން ާހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާނެތް. ާކުރައްވ ނެކަމެއް އެކަން

ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއަނެއްކ  ާމައްސަލަތައްާާނިމުމަށްފަހު ާހުރި ާނުނިމި ާއެބައޮތް ާފުރުޞަތު  2450ރިޔ ސަތަށް

ާނިންމުމަށްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.

ާ

 2455 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަާ ާޤަސްދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާކުރިއަށްާއެގޮތުން ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާގެންދިޔަ ާކުރިއަށް ާދެންމެ ނޑުމެން ޅުގަ

ނޑުމެންާކުރިއަށްާގެންދަންާޤަސްދުކުރ ތީާއެާމަސައްކަތްާއަލުންާމިާފަށަނީ.ާގެން ދިއުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާއަޅުގަ

ނޑުާމަޖިލީހުގެާނ އިބުާރައީސްާއަރިހުންާއެދެންާރިޔ ސަތަށްާވަޑައިގެންާދެއްވުމަށް.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާ އަޅުގަ

ާއިށީނދެވަޑައިާ ާމެންބަރުން ާދެވަނަކިއުމުގެާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުގެ ާއިދ ރީ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާއ ދެ، ާއެދެން. ގެންދެއްވުން

ާއަރުވަނީާ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމުގައި ާކުރިއަށް ާތިންވަނަކިއުން ާމަރުޙަލ ގެ  2460ރިޕޯޓްކުރުމުގެ

ާ.ާޑީ.އ ރު.ޕީާގެާފަރ ތުންާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާއަށްާ
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ާ

ާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީގައި ާދިރ ސ ކުރި ާބިލު ާއިދ ރީ ާނެގުމ އިބެހޭ ާޓެކްސް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2465ޖެހޭތީވެާއެާކޮމިޓީގެާހިމެނުނު.ާއެހެންކަމުން،ާހަމަާމިާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާދިޔަގޮތ އިާދޭތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުާހިތްހަމަ

ާއިދ ރީާ ާނެގުމުގެ ާއ ދެ،ާޓެކްސް ާބޭނުންވޭ. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާދަންނަވ ލަން ާޝުކުރު ާހަމަ ާމުޤައްރިރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޓެކްސްާއޮފީސްާ ާމިހ ރުާމި ާމިއޮތީ ާއެންމެާފ ހަގަކޮށްލ ާހިތްވ ކަމަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްާނިމިގެންާއައިއިރު ބިލުގެ

ާމުސްތަޤިާ ާއަޅުގަނޑުާވެގެންދ ނީ ާމިއީ ާއ ދެ، ާހަމަޖެހިގެންދިއުން. ާގޮތުގައި ާމުޢައްސަސ އެއްގެ ާމިނިވަން އްލު

ާހަލަބޮލިވެފައިވާ  ާސިޔ ސީގޮތުން ާމިއަދު ާރ އްޖޭގައި ާޚ އްޞަކޮށް ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާމިއަދު ދެކޭގޮތުގައި

ާޓެ ާދުވަސްވަރެއްގައި ާބޮޑުވެފައިވ  ާމިހ  ާވ ދަވެރިކަން ާސިޔ ސީ ާމިނިވަންާދުވަސްވަރެއްގައި ާއޮފީހަކީ ާނަގ   2470ކްސް

ާއ ދެ،ާ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާގޮތުގައި ާމުޢައްސަސ އެއްގެ މުސްތަޤިއްލު

ާއަޅުގަނޑުާ ާވ ހަކަ.ާޙަޤީޤަތުގައި ާދިޔަ ާކޯޓަށް ާސަރވިސްާކޮމިޝަން ާހިނގައްޖެާސިވިލް ާއިވިގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

މިޝަންތަކުންާކޯޓަށްާވެސްާދިއުމުގެާފުރުޞަތުާއޮންނަންވ ނެ.ާނ ާއިންސ ފުންާނަހަމަގޮތުގައިާދެކޭގޮތުގައިާމިކަހަލަާކޮ

ސަރުކ ރުންާއެއްވެސްާބަޔަކަށްާގެއްލުމެއްާދީގެންނުވ ނެ.ާއެާގެއްލުންާދޭކަމަށްވަންޏ މުންާއެާބަޔަކަށްާއެކަމ އިާދޭތެރެާ

ާ ާސަރވިސްގެ ާސިވިލް ާޙަޤީޤަތުގައި ާދެވެންޖެހޭނެ. ާވެސް ާސިވިލްާކޯޓަށް ާވެސް ާބަލައިލ އިރު  2475އެކަންތައްތަކުގައި

ާސިވިލްާ ާކުރެއްވީމަ ާކަން ާސަރުކ ރުން ާޚިލ ފަށް ާއެއްބަސްވުމ އި ާވެވިފައިވ  ާދޭތެރޭގައި ާކޮމިޝަންއ އި ސަރވިސް

ާއެކަހަލަާ ާއެހެންވީމަ، ާވަޑައިގެންނެވީ. ާއެ ާކޯޓަށް ާޙައްޤުގައި ާސަރވަންޓުންގެ ާސިވިލް ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ނޑުމެންާއެތ ާތިބޭާމީހުންާބަދުނ މްކުރަންޖެހޭާކަމެއްކަމަކަށްާކަންކަމަކީާއަ ނޑުމެންާއެކަންކަންާކުށްވެރިކޮށްާއަޅުގަ ޅުގަ

ނޑެއްާނުދެކެން.ާހަމައެއ އިއެއްކޮށްާއަޅުގަނޑުމެންާމިާސިވިލްާސަރވިސްގެާކަންތައްތަކުގައިާހަމަާސަރުކ ރުންާ އަޅުގަ

 2480އަޅުވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއެއީާމިހ ރުާމިާދެކެވެނީާމިސ ލަކަށް،ާހެލްތުާކަންާކުރައްވ ގޮތަށްާއިތުރަށްާހަމަާއަޅުގަނޑުާއަލި

ާއަޅުގަނޑުާ ާމިއުޅޭކަމަކީ ާކުރަން ާޙަޤީޤަތުގައި ާވ ހަކަ. ާކޯޕަރަޓައިޒްކުރ  ާނޫނީ ާވ ހަކަ ާޕްރަވެޓައިޒްކުރ  ސެކްޓަރ

ާކޯޕަރޭ ާތިއީ ާމިހ ރު ާއެމީހުން ާއެއީ ާހޯދައިދިނުން. ާވަޒީފ ތަކެއް ާބަޔަކަށް ާވަކި ާކިޔ ފައިާދެކޭގޮތުގައި ޝަންއެކޭ

ާސަރވަންޓުންާ ާސިވިލް ާއެމީހުންނަކީ ާހިސ ބުން ާއެހ  ާދެން ާހަދައިދީފައި ާކުންފުންޏެއް ާބަޔަކަށް ކޮންމެވެސް

ާބޭނުންާ ާކުންފުނިން ާހަމަޖައްސ ފައި ާމުވައްޒަފުންތަކެއްގެގޮތަށް ާކުންފުނީގެ ާއެމީހުންނަކީ ާހަމަޖައްސ ފައި ނޫންގޮތުގައި

ާނިމޭއިރުގައި ާވަޒީފ ދީ ާމީގެާާބަޔަކަށް ާނުތިބުން ާއެތ ނގައި ާނޫނިއްޔ  ާބަޔަކު ާތައްގަނޑުޖެހި ާގެ  2485އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާވަރަށްާހިތ މަވެރިކަމެއް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވާ  މުހިއްމުކަމަކަށްވެފައިާމިއޮންނަނީ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާހިނގައްޖެ ާއަޑުއިވިގެން ާދުވަހު ާއިހަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވެސް ާކުންފުންޏެއްގައިާާމެންބަރަކު ާޔޫޓިލިޓީ ވަކި

ާމިއީާ ާދޭށޭ. ާވަޒީފ  ާމީހަކަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަވަހަށް ާކަނޑ ލ ފައި ާއެމީހ  ާމީހެކޭ. ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ހުންނަނީ
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ނޑުމެންާމިއަދުާއަޑުއަހަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައެއްާނޫން.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިާޑިމޮކްރަސީާ ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާޓެކްސްާއަޅުާ ާމި ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާދެކޭކަށެއް ާދުވަހެއް ާމިކަހަލަ ާބަލައިގަތީކީ ނޑުމެން  2490ގަ

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ާމުޢައްސަސ އެއްގޮތަށް ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ާފަރ ތަކަށްނުޖެހޭ ާވަކި އޮފީސް

ާހަމަާ ާބިލު ާމި ާއުންމީދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއިންޑިޕެންޑެންޓްާާމުހިއްމުކަމެއް. ާއޮފީހަކީ ާޓެކްސޭޝަން ާމި މިގޮތަށް

ާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާ ނޑު ާމިާބިލުާފ ސްވެގެންދ ނެކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ މުޢައްސަސ އެއްގެާގޮތުގައިާއޮވެގެން

ާފޮނުވ ލީމަ ާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަނޑުމެންާމިާބިލުާފ ސްކޮށްފައި މިސ ލަކަށް،ާާއަނެއްާކަމެއްާއެބައޮތްާމިާބިލުގައި.ާއެއީ

ާކަންބޮޑުވާ  ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްކަމެއް ާފ ހަގަކުރި ާވެސް ާކުރިން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާވެގެންދިޔައިމަ ާޤ ނޫނަކަށް  2495މި

ނޑުމެންގެާރ އްޖޭގައިާއެކައުންޓިންގާދ އިރާ  އެއްކަމެއްާއެބައޮތޭ.ާއެއީާއިންސ ނީާވަސީލަތްތަކުގެާކަންތައްތައް.ާއަޅުގަ

ާހަ ާދ އިރ  ާޓެކްސޭޝަން ާއެހެންކަމުން،ާއަދި ާނެތް. ާކުރެވިފައެއް ާއަދި ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމ ބޮޑެތި ރުދަނ ކުރ ކަށް

ާމީހަކުާ ާކޮންމެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަދުވުމ އި ާމީހުން ާތިބި ާކިޔަވައިގެން ާދ އިރ ތަކުން ާމި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންާވިޔަފ ރިާއެއްާކޮށްލ ާކޮންމެާމީހަކުާޓެކްސްާރިޓަރންއެއްާފުރި ހަމަކުރަންޖެހުނީމަާއެކަމުގައިާދިމ ވ ނެާއަޅުގަ

ާޚ އްޞަކަމެއްާ ާވަރަށް ާމިކަމަށް ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުން، ާބޮޑެތި. ާވަރަށް  2500ދަތިތައް

ރަށްާދެއްވައިގެންާސަރުކ ރުންާދެއްވ ާސްކޮލަރޝިޕްތަކ އިާމިކަހަލަާކަންކަމުގައިާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް.ާމިއީާވަ

ބޮޑުާދ އިރ އެއް.ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑުާމަސައްކަތެއްާއަޅުގަނޑުމެންާމިާފަށަނީ.ާއަޅުގަނޑުމެންާކޮންމެހެންާބޭނުންވަނީކީާ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާހަމައެއ އިއެއްކޮށް ާނޫން. ާދޭކަށެއް ާޢަދަބުތަކެއް ާޚިލ ފުވެގެން ާޤ ނޫނ އި ާއެމީހުން ާމީހުން ާބަޔަކު އެއް

ކަންކަންާކުރަންާނޭނގޭާމީހުންާއޮޅިގެންާއިހުމ ލުންާކުރެވޭާކަންކަމަށްާއެމީހުންނަށްާާބޭނުންވަނީކީއެއްާރަނގަޅަށްާމިާ

ާމިާ ާހަމަ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާހަދ ކަށެއް ާލ  ާޖަލަށް ާޖުރުމަނ ކޮށް ާއެމީހުން ާދީގެން ާޢަދަބުތަކެއް  2505ވެސް

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހިނގައްޖިއްޔ މުން ާކުރެވޭވަރުގެާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާމިކަންކަން ާބޭނުންވ ނެ ން

ާޓެކްސްާ ާނެތް. ާއޭޖެންޓުންނެއް ާޓެކްސް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާތަރައްޤީކުރަން. ާވަސީލަތްތައް އިންސ ނީ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެއްޗެއް. ާއުފައްދަންޖެހޭ ާއަލަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދި ާއެޑްވައިޒަރުންނަކީ ާޓެކްސް ާނޫނީ އޭޖެންޓުން

ާސުލޫކީާއެމީހުން ާއޮންނަންޖެހޭ ާތެރޭގައި ާއެމީހުންގެ ާއ އި ާއެތިކްސް ާއޮފް ާކޯޑް ާއޮންނަންޖެހޭ ާތެރޭގައި ގެ

ާމިާ ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާނޫން. ާކަންކަމެއް ާހުރި ާކަނޑައެޅިފައި ާމިއަދު ާއަދި ާއެއްޗެއްސަކީ ނޑުތަކ އި  2510މިންގަ

ނޑަށްާޤ ނޫނުގެާދަށުންާހެދޭާގަވ އިދުތަކުގެާތެރޭގައިާމިާކަންކަންާފުރިހަ މަވެގެންދ ނެކަމަށް.ާއަނެއްކަމަކަށްާހަމަާއަޅުގަ

ާނުހުރޭ.ާ ާއަދިއެއް ނޑައެޅިފައި ާކަ ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާއެކައުންޓިންގ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ފ ހަގަކޮށްލެވޭ

ާއިނގިރޭސިންާ ާއެއީ ާއަށް. ާސްޓޭންޑަޑްސް ާއެކައުންޓިންގ ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާމިހ ރު ާބަލަނީ ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހަމަާލިޔެވި ާވިޔަފ ރިވެރިން ާއ ދައިގެ ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ާއެޕްލައިކުރަން ާޤ ނޫނު ާމި ާއެކަމަކު، ާއެއްޗެއް. ާހުންނަ ފައި

ާނެގުނަސްާ ާޓެކްސް ާއަތުން ާއެމީހުން ާވެސް.ާއަދި ާމީހުން ާވިޔަފ ރިކޮށްލ  ާގޮތުގައި ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާތިބޭ  2515ރަށްރަށުގައި
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ާފިލްކުރު ާރިޓަރންސް ާޓެކްސް ާއެމީހުން ާއެބަާނުނެގުނަސް ާމީހުން ާކުރަންޖެހޭ ާކަންކަން ާމި ާމަސައްކަތުގައި މުގެ

ނޑުތައްާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާދިވެހިާބަހުންާހެދިފައިާނެތުމ އިާއަދިާންދޭ.ާއެހެންކަމުހިމެނިގެ ންާމިކަހަލަާމިންގަ

ނޑުާދެާ ނޑުތައްާބޭނުންކުރުންާނުދިއުމަކީާއަޅުގަ ކޭގޮތުގައިާމިާކަހަލަާއެއްވެސްާވަރަކަށްާމިހ ރުާއެބޭފުޅުންާއެާމިންގަ

ާނޫނިއްޔ މުާ ާގަވ އިދުތަކެއް ާއެކަހަލަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއުނދަގޫވެގެންދ ނެކަމެއް. ާވަރަށް ާތަންފީޒުކުރަން ޤ ނޫނުތައް

ާމިކުރަނީ.ާއެހެންވީމާ  ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާޚިސ ބުހަދ  ާޙަޤީޤަތުގައި ާގޮތަށް ާއެކި ާއެކިމީހުން ާނެތުނީމަ  2520ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް

ާފައިދ ާ ާއެކައުންޓިންގާއެކަކު ާއެހެން ާއެހެންމީހަކު ާއެއްޗެއް ާނެރޭ ާއެ ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރި ާމިސ ލަކަށް އަކުން

ާއެހެންވީމަާ ާނ ންނ ނެ. ާއެކައްޗެއް ާއެ ާކުރީމަކ  ާކަލްކިއުލޭޓް ާފައިދ  ާވިޔަފ ރި ާއެ ާބޭނުންކޮށްލައިގެން ާއެއް ސްޓޭންޑެޑް

ާޙަޤީޤަތު ާބޮޑުވެގެންދަނީ. ާމިތަފ ތު ާދޭތެރޭގައި ާދަށުންާދެމީހުންގެ ާމިޤ ނޫނުގެ ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ގައި

ާކޮންމެާ ާހަމައެއްގައި ާއެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވަންޏ މު ާނަގ ކަމަށް ާއެއް ާޓެކްސް ާއަތުން ާމީހެއްގެ އެއްވެސް

ާކަމަށްާ ާޓެކްސްނަގ  ާއ އްމުދަނީ ާމީހުންގެ ާއޮންނަންވ ނެ.ާނޫނިއްޔ މު ާބެލޭނެގޮތެއް ާވެސް ާދޭތެރޭގައި  2525ވަންޏާ ވިޔަފ ރިއަކ 

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއޮންނަންވ ނެ. ާއުސޫލުތަކެއް ާބެލޭނެ ާހަމައަކުން ާއެއް ާދޭތެރޭގައި ާއ އްމުދަނީއ އި އެމީހެއްގެ

ާވަރަށްާ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާނެތް. ާކުރެވޭކަށެއް ާއެކަން ނޑުތަކުން ާމިންގަ ާހުރި ތެރޭގައި

ާތ އީދުކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހިއްވޭ ތްތެރިާލ 

ާއިބްރ ހީ ާޤ ސިމް ާހުށަހަޅުއްވ މެންބަރު ާއިޞްލ ޙުމް ާފައިވ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާލަތީފްާޙަތަކަށ އި ސަން

ާޢިއްޒަާ ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއިޞްލ ޙުތަކަކަށް. ާމެންބަރުހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއިބްރ ހީމްާާތްތެރި  2530ޤ ސިމް

ާއިޞްލ ޙު ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާޓެރެބިއުނަލްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއެޕިލް ާޓެކްސް ާއެއީ ތަކެއް.

ތަކެއް.ާމިޤ ނޫނުާދެންހުރިާކަންކަންާވެސްާޞްލ ޙުހުރިާވަރަށްާމުހިންމުާއިާއިންޑިޕެންޑެންޓްާކުރުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ާއެހެ ާގޮތަކަށް. ާއެކަހަލަ ާވެސްާހުރީ ާކަންކަން ާޓްރެބިއުނަލްގެ ާއެޕިލް ާޓެކްސް ާހަމަ ާބީދައިން ާއެ ންވީމަ

ާގޮތުގައިާ ާބައެއްގެ ާހޮވޭނެ ާބެލިގެން ާނަޒަރަކުން ާމިނިވަން ާތަންކޮޅެއް ާވެސް ާއެމީހުންނަކީ ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ާވަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙްތަކަކީ ާއެހެރަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމިހ ރު ާމުހިންމުާހެދުމަށްޓަކައި  2535ރަށް

ާބިލުާ ާއިދ ރީ ާޓެކްސްގެ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނަމަ ާޖުމްލަކޮށް ާއެހެންވީމަ އިޞްލ ޙްތަކެއް.

ާސިސްޓަމްެއާ ާއެކަށީގެންވ  ާއޮތްތ ނގައި ާކުރިޔަށް ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ މު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މިއޮތްގޮތުން

ާހަމައެއ އެކުާ ާގ އިމްކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންާާއަޅުގަ ާސިސްޓަމަކީ ާމި ާއުއްމީދުކުރަން އަޅުގަނޑު

ާސިސްޓަމްގަ ާމި ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއިނގޭާއިއެންމެންނަށް ާދުވަސްތަކުގައިާާވ ނުވ  ާއޮތް ާކުރިޔަށް ތަނަކަށް

ާއަވަހަށްާާވެގެންދ ނެ ާއެންމެ ާދެން ާބިލު ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރި ާއަދި ާޙަޤީޤަތުގައި  2540ކަމަށް

ާމިއަ ާއަންނަން ާތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ާއުއްމީދުާޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާއައުމުގެ ާއެ ާއޮފީސްާއޮތީ. ާމި ވެސްާާކުރަނީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާާއެސްޓަބްލިޝް ާމަސައްކަތުން ާކުރ  ާގޮތުގައި ާމަސައްކަތްތަކެއްގެ ާކުރެވޭ ާމިއޮފީހުން ކުރެވިގެން
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ާޓެކްސްސޭޝަނަ ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާމުޅި ާވެސް ާދައުރަކީާއެންމެންނަށް ާޓެކްސްސޭޝަންގެ ާކޮންކަމެއްކަމ އި ާމީ ކީ

ާކަމެއްާާކޮބައި ާއ  ާމިކަހަލަ ާދިއުން. ާއެނގިގެން ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާކޮބައިކަމ އި ާދައުރަކީ ާއޮފީހުގެ ާމި ކަމ އި

ާޚ އްޞަކޮށްާާއިންޓްރޮޑިއުސް ާކުރިމަތިވ ނެހ  ާމައްސަލަތަކ އި ާގިނަ ާވަރަށް ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ  2545ކުރ އިރުގައި

ނޑުމެ ާޤައުމެއްއަޅުގަ ާޖަޒީރ  ާކުދި ާއ ބ ދީތަކެއްގެާާކަމަށްާާންނަކީ ާކުދިކުދި ާވަރަށް ާދިރިއުޅޭ ާރަށެއްގައި ާވަކި ވ އިރު

ާޤައުމަކަށް ާއޮތް ާބިނ ވެފައި ާމިކަހަލަާމައްޗަށް ާވެސްާާވ އިރު ާކަމަކަށް ާއުނދަގޫ ާކުރަންފެށުމަކީ ާއިންޕްލިމެންޓް ކަމެއް

ާދަ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާހިނގައިދ ނެ. ާވެސްާވެގެން ާކޮންމެ ާފަށައިގަންނަން ާކަންކަންވެސް ާމިކަހަލަ ންނަވ ނީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާފަށައިގަތުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅަށް ާގޮތުން ާފަށައިގަތުމުގެ ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާއެހެންކަމުން ާއޮންނ ނޭ ވަގުތެއް

 2550މައަށްާދ ން.ާމީާކޮންކަހަލަާގޮތުންާމައުލޫމ ތުާއެބަޖެހޭާރައްޔިތުންނ އިާހަާބެހޭާއަނެއްކ ވެސްާދަންނަވ ނީާމިކަމ ާހަމަާ

ާކުރުމުގައިާާކަމެއް ާރަނގަޅަށް ާމިކަންކަން ާއެމީހުންނަށް ާއަސަރަކ އި ާކޮން ާކުރ ނީ ާމިކަމުން ާރައްޔިތުންނަށް ކަމ އި

ނޑުތަކެއް ކަމ އިާމިކަހަލަާކަންކަންާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއެނގިގެންާއެބަދ ންޖެހޭ.ާާގެންގުޅެވޭނީާކޮންާމިންގަ

ާއަާ ނޑު ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމީހަކަށް ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ނޑުގެ ޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ2555 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާއަށް ާޕީ.އޭ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ވަގުތުާއަޅުގަ

ާޔ މީންާއަށް.هللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 2560ާޔ މީންާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާދުމެންބަރުާޢަބްާާމުލަކުާދ އިރ ގެ

ާބިލ އިާ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބެހޭގޮތުން ާނިންމުމ އި ާކަންތައްތައް ާއިދ ރީ ާމިއޮތް ާގޮތުން ާނެގުމ އިބެހޭ ޓެކްސް

ާދަންނަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުންާބެހޭގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ އި ާގެންނެވި ާމިތަނަށް ާނިންމަވ ފައި ާކޮމިޓީން ާބޭނުންވަނީ ވ ލަން

ާޓެކްސްާ ާނޫނިއްޔ  ާކަލެކްޓްކުރުން ާޓެކްސް ާބޭނުންކުރީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާމުޢައްސަ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާމިނިވަން ާއޮންނަންވ ނީ ާހަމަ ާބައި ާބެހޭ ާދަށުގައޭ.ާނެގުމ އި ާބެލުމުގެ ސ އެއްގެ

ާގޮތަކަށްާ ނޑައަޅުއްވ  ާއެކަ ާދައުލަތުން ާމިދަނީ ާމިކަންކަން ނޑައެޅުމ އި ާކަ ާއުސޫލު ާއަށް ާޓެކްސް  2565އެހެންނަމަވެސް

ާމީގަާ ާއެހެންވީމަ ާގޮތަކަށް. ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާލިބިގެން ާއެއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާކު ާޝަކުވ  ާބޭނުންވާ ދައުލަތުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާނުފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަކަށް ާއެއް ާޖ ގަ ރައްވ ނެ

ާމިނިވަންާ ާހަމަ ާއަކީ ާއޮތޯރިޓީ ާކުރ  ާކަލެކްޓް ާޓެކްސް ާނޫނީ ާއެއް ާއޮތޯރިޓީ ާރެވެނިއު ާއިންލަންޑް ާއަކީ ވ ހަކަ

ާމި ާކަމެއްކުރ އިރުގައި ާމިކަހަލަ ާޅަފަތުގައި ާހަމަ ާވ ންޖެހޭނެއޭ. ާބޮޑުާކޮމިޝަނަކަށް ާބުރަ ާވަރަށް ފެށެނީ
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ާމިކަންާ ާމުއައްސަސ އަކުން ާމިނިވަން ާހަމަ ާކުރެވޭނީ ާމިކަން ާއިންސ ފުވެރިކޮށް ާއެންމެ ާހަމަ  2570މަސައްކަތަކަށްވ އިރު

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާ ކުރިއްޔ އޭ.ާޅަފަތުގައިާމުއައްސަސ ތައްާއުފައްދައިގެންާކަންތައްތައްާކުރ ގޮތްާއަޅުގަ

ާބަހު ާއަމަލުކުރާ މަޖިލީހުގެ ާމީހުން ާފެނޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަސްދީގަތުންތަކުން ާދެއްވ  ާޓީވީން ާއަދި ސްތަކުން

ާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާއެއްގޮތަކަށްާވެސްާނުޖެހޭާކޮންމެހެންާ ާދަންނަވަން ގޮތުންާކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް

ާކަމަކަށްާ ާއޮންނަންޖެހޭ ާދަށުގަ ާބެލުމުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާކަންކަންާާމީކީ ާމިކަހަލަ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ާސަރުކ ރުގެ ވ ކަށް.

 2575އޮންނަންޏ ާވަކިާޕ ޓީއަކުންާހިންގ ާސަރުކ ރެއްާނޫންާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާހިންގ ާސަރުކ ރެއްާއޮތްކަމުގައިާވީނަމަވެސްާ

ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކެއްާމި ާފުރިހަމަާާމީގަާސިޔ ސީާނުފޫޒުާވަނުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމަ އުފައްދަނީ

ާނިޒ މެއްގަ ާދަށުންާއިރިޔ ސީ ާމުއަާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާއެކަށީގެންވާ އަދި އްސަސ ތަކަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިހޮވަނީާާއިދީގެންާމިކަންާކުރަން.ާރިޔ ސީާނިޒ މެއްގައިާފުރިހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މެއްގަާބ ރުތަކެއް

ާތަރަ ާތެރޭހަޤ ނޫނުގެ ާމުއައްސަސ ތަކ އިގެ ާމިނިވަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެރޭގައި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނުގެ އެކީާާގައި

ާގެންދަވަން ާކުރިއަށް ާކަންކަން ާކުރައްވައިގެން ާސ ބިތު ާމިާދެނީކީާއެއްގޮތަާ.ާފައިތިލަ ާވޯޓު ާޢ އްމުާރައްޔިތުން  2580ކަށްވެސް

ާާރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާބޭފުޅަކު ާހޮވިވަޑައިގަންނަވ  ާއެފަހަރު ާބޭނުންފުޅުހާ އަކަށް ާބޭރުގައި ާއިން ާހަވ ސ  ޤ ނޫނުގެ

ާމިއީ.ާ ާވެސް ާއޮންނަގޮތަކީ ާމިކަން ާނިޒ މެއްގައި ާރިޔ ސީ ާއެހެންވީމ ،ާފުރިހަމަ ާނޫން. ާކުރައްވ ކަށް ާކަންތައް ގޮތަކަށް

ާކަންތައްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކު ާސަރުކ ރަކުން ާކަންނޭނގެ ާނެތް ާޖ ގައެއް ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހެންވީމ ،

ރައްވ ނީާއަބަދުާރަނގަޅަާކަމަކަށްާޤަބޫލުާކުރ ކަށެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތައްާއުފެއްދުމުގެާބޭނުމަކީާކު

ާކަލެކްޓްާ ާޓެކްސް ާޚ އްޞަކޮށް ާނެގުމަކީ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޓެކްސް ާބޭނުންވ  ާމަސްލަހަތައް ާރައްޔިތުންގެ ާމުޅި  2585ހަމަ

ާއެކަ ާޖަރީމ ތައް ާވަރަށްބޮޑެތި ާޤަބޫލުާކުރުމަކީ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަންކަންކަމަށް ާދ ނެ ާހިމެނިގެން ންކަމުގައި

ާފުރަތަމަާ ާއެއް ާޓެކްސް ާކޯޕަރޭޓް ާމިގޮތަށް ާފެނޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިލިޔަސް ާޑިއުޓީއަށް ކުރެވޭ.ާކަސްޓަމް

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގޮތުންާވެއްޖިއްޔ ާމިނިވަންާމު އައްސަސ ާއަކަށްާމިކަންާވުންާހަމަާނަގ ާފަހަރުާކަމަށްވ ތީާއަޅުގަ

ާވަރަށްާ ާމިއީ ާމިފެށެނީ ާބަލަންވ ނީ ާމިކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކައަކީ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ލ ޒިމް.ާދެން

ާރިސޯސްާ ާހިއުމަން ާހަމަ ާދިމ ވ ނީ ާގޮންޖެހުމަކަށް ާއެންމެބޮޑު ާކުރ އިރު ާމަސައްކަތް ާމަސައްކަތެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމި  2590އ 

އްޔ ާއިންސ ނީާވަސީލަތްތައްާތަރައްޤީާކުރުމުގެާމައްސަލަާދިމ ވ ނީ.ާދެންާއެކަމަށްާސަރުކ ރުންާއަދިާދައުލަތުގެާނޫނި

ބަޖެޓުންާއަދިާސަރުކ ރުންާމިކަންތައްާކޮށްދެއްވުމުގެާފަހިކަންާގެނެސްދެއްވުމަކީާއަޅުގަނޑުމެންާއެދޭާކަމެއް.ާއެގޮތަށްާ

ނޑު މެންާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާހަމަާޑިމޮކްރަސީއ އެކީާއ ާމަރުޙަލ އެއްާއިޤްތިޞ ދީާމިކަންާކުރެއްވޭާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުގަ

ާދަސްކުރަންާ ާހިންގަން ާޤައުމު ާނަގައިގެން ާޓެކްސް ާއެއީ ާފަށަނީ. ާމި ާދުވެލި ާމަރުޙަލ އަކަށް ާއ  ާހަމަ ާމި ދ އިރ ގެ

ނޑުމެންާމިާފަށަނީ.ާމީގެކުރިއަކުންާއޮންނަާކަމެއްާނޫން.ާމީގެކުރިންާމުޅިންވެ  2595ސްާމިހުންނަނީާނުސީދ ާޓެކްސްާއަޅުގަ

ާވ ހަކަކޮޅުާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނަގ  ާޓެކްސް ާސީދ  ާޓެކްސް. ާސީދ  ާނެގެނީ ާމި ާމިހ ރު ާއެކަމަކު ނެގުން.



 97 

ާކަންތައްތައްާ ާކަމެކޭ.ާއުނދަގޫ ާމުހިންމު ާކުރުމަކީ ާތަރައްޤީ ާވަޞީލަތް ާއިންސ ނީ ާދަންނަވ ނީ ާއަދިވެސް ނިންމ ލަމުން

ާއެހެންނަމަާ ާއެއްބ ރުލުންާދިމ ވ ނޭ. ާމުއައްސަސ އަށް ާމި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރ އި ާމިކަމުގައި ވެސް،

ާވަންޏާ  ާކަމަށް ާހިނގ  ާއެކަން ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއަކީ ާމުއައްސަސ  ާމި ާދޭއިރު ާދޭންވ ނެއޭ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާރަާ ާކުރޭ ާލ ޒިމު ާގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބޭއްވުމަށް ާމުއައްސަސ އަކަށް ާއަދިާާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިނިވަން ާވެސް  2600އަށް

އެއްބ ރުލުމެއްާދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާވެސްާދޭންވ ާހުރިހާ 

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވަރަޙުމަތުާާ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާޢިއްهللاާ`. ާޝުކުރިއްޔ  ާނެގުމ ބެހޭާވަބަރަކ ތުހޫ. ާޓެކްސް ާރައީސް. ޒަތްތެރި

ާވެސްާ ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާއެއްޗެއް ާފުރުޞަތުގައި ާއެންމެފަހު ާބިލުގެ  2605އިދ ރީ

ާކަމުގައިާ ާބިލެއް ާވެފައިވ  ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤައުމަށް ާމި ާމިވަގުތު ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ާވެސްާާއަޅުގަ ާބިނ ވެފައިވިއިރު ާޓެކްސްއަށް ާބައެއް ާބޮޑު ާއ މްދަނީގެ ާބަޖެޓުގެ ާދައުލަތުގެ ާސަބަބަކީ ދަންނަވ ލ 

ާމިގޮތަށްާ ާނެތް. ާއެއް ާއ ދެވިފަ ާއަދިއެއް ާހިސ ބަކަށް ާފެށޭ ާނަގަން ާއެއް ާޓެކްސް ާއެއްވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ ންވެއްޖެނަމަ ާދުވަސްތަކެއް ާނުނެގި ާހިނގައިދ ނެކަމުގެާޓެކްސްތައް ާބޮޑުވެގެން ާޑެފިސިޓް ާބަޖެޓް ގެ

ާދެންހުރިާ ާނޫނިއްޔ  ާނިންމައިގެން ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާފަށ ނެ. ާހީވ ން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  2610ބިރު

ާބިލުާ ާއިދ ރީ ާނެގުމ ބެހޭ ާޓެކްސް ާމިއީ ާސަބަބަކީ ާނެތް. ާނިންމޭކަށްވެސް ާބިލުތައް ާހުރި ާދެން ާނެގުމ ބެހޭ ާޓެކްސް

ާބިލުގައިވާ  ާމި ާވ ހިނދު،ާއަދި ާކަމަށް ާނިމިގެން ާމިބިލު ާއުފެއްދެނީ ާބޮޑީއެއް ާއިދ ރީ ާނެގުމ ބެހޭ ާޓެކްސް ކަމަށްވެފައި

ާބައެއްާ ާބިލުގައިވ  ާމި ާނިންމައިގެން ާކަންތައްތައް ާބިލުތަކުގެ ާދެންހުރި ާކުރަންޖެހޭ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާކަންތައްތަކަށް ބައެއް

ާކުރަންޖެ ާރިޢ ޔަތް ާމިާކަންތައްތަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާނިމުމަކީ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިބިލު ާއެހެަެންވީމ ، ހޭ.

ނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާބިލުާނިމުމުގެާމުހިންމުކަންާބޮޑުާއަނެއްާ  2615ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާކަމުގައިާއަޅުގަ

ާހުއްޓުމަކަށް ާޚިދުމަތްތައް ާދެމުންގެންދ  ާސަރުކ ރުން ާރައްޔިތުންނަށް ާގެންދެވޭނީާާސަބަބަކީ ާދެމުން ާޚިދުމަތް ނައިސް

އ މުދަނީާލިބިގެން.ާއ މުދަނީާހޯދެންާމިހ ރުާމިއޮންނަނީާޓެކްސްގެާނިޒ މްތައްާތަޢ ރުފުާކުރެވިގެންާކަމަށްާސަރުކ ރަށްާ

ާނިމިދ ނެކަމުގެާ ާމުސްތަޤުބަލުގައި ާކައިރި ާބިލުވެސް ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ރީގެ ާނިމި ާާމިބިލު ވ ހިނދު

ާދަންނަވ ނީާމިއަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިލ އިރު ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާއ ދެ،ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއޮތް. ާއެބަ ާާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދު

ާމިފަދަާ ާސަބަބަކީ ާމުހިއްމޭ. ާވަރަށް ާވިސްނ ލުން ާމެންބަރުންވެސް ާހުރިހ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެން  2620އިޞްލ ޙުތަކ މެދު

ޤިއްލުާއަދިާމިނިވަންކަމ އެކުާބަސްބުނެވޭާއަދިާމިނިވަންކަމ އެކުާމުއައްސަސ ާއެއްާވ ންޖެހޭނީާވަރަށްާމިނިވަންާމުސްތަ

ާހުރިހާ  ާއިޞްލ ޙުތަކ މެދު ާމި ާއެހެންކަމުން، ާވ ންޖެހޭ. ާބަޔަކަށް ާކުރެވޭ ާރ ވ  ާކަންތައްތައް ާކުރެވޭ ކަންތައްތައް

ާއުއްމީދު ާއަޅުގަނޑުވެސް ާކަމަށް ާދެއްވ ނެ ާވޯޓު ާވަޑައިގެން ާވިސްނ  ާމެންބަރުންވެސް ާހަމަާާޢިއްޒަތްތެރި ކުރަން
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ާއެފަދައިންާޓެކްސްގެާހިސ ބުތައްާހެދުމ އިާބެހޭގޮތުންާހެދޭާމިސްޓޭކުންާނުވަތަާޖެހޭާކުށަކުންާރ އްޖެތެރޭގައިވެސްާއަދިާ

ާއެންމެާ ާހެދޭ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާވިޔަފ ރިތައް ާކުދިކުދި ާގެންދ  ާމިކުރަމުން ާހިސ ބުތަކުގައިވެސް ާއެހެނިހެން  2625އަތޮޅުތަކުގެ

ާގޯހަކުންވެސްާ ާބަނގުރޫޓުވުމުގެާާކުޑަކުޑަ ާވިޔަފ ރި ާއެމީހުންގެ ާވ ންވެއްޖެނަމަ ާމިހެން ާޖަލަށްލ  ާއަރުވ ލ ، އެމީހުން

ާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ާފ ސްކުރ އިރު ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމަށް ާހިނގައިދ ނެ ާބިކަވެގެން ާޢ އިލ  ާއެމީހުންގެ އިތުރުން

ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށްާކަމުގައި ާއެ ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙެއް އެފަދަ

ާރަނގަޅަށްާ ާއެހ  ާހިސ ބުތައް ާވިޔަފ ރީގެ ާދެންނެވިހެން ާމި ާރ އްޖެތެރޭގައި ާނުލިބިއްޖެނަމަ ާތ އީދު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

 2630އެދެވޭާާބަލަހައްޓަމުންާނުދ ާފަރ ތްތަކުންާހެދޭާގޯހަކުންާއެމީހުންާޖަލަށްލ ާނުވަތަާއަރުވ ލަންާޙުކުމްާކުރެވުމަކީާއެންމެ

ާވެސްާ ާކުރުމަކީ ާޙިމ ޔަތް ާފަރ ތްތައް ާއެފަދަ ާއެހެންކަމުން، ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެދ ނެކަމަކަށް ކަމަކަށް

ާކަމަށްާ ާކުރެވިދ ނެ ާއެކަން ާދީގެންވެސް ާއަދަބު ާޖުރިމަނ އަކުން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެފަދަ ާވ ހިނދު ާކަމަކަށް މުހިންމު

ނޑުާއެވ ހަ ނޑަށްާފެންނ ތީާއަޅުގަ ާކަާދައްކ ލަމުންާއަޅުގަނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަންާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާ

 2635ާމ މިގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމަޑުއްވަރީާ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާޝުކުރު ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާއެންމެފުރަތަމަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،

ާމެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވ ހަކަފުޅަށް. ާދެއްކެވި ާޢަލީ ާވިޝ މް ާމެންބަަަރުާންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މުލަކު

ާވަރަށްާهللاާޢަބްދުާ ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއަދި ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ޔ މީން

ާވ  ާދެއްކެވި ާއެބޭފުޅުން ާއަދި ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާވިސްނުންކަންާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ނޑުގެވެސް ާއަޅުގަ ހަކަފުޅަކީ

ާމުއަދަންނަވ ލަން.ާ ާމިބ ވަތުގެ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާވ ންވ ނީ ާމުއައްސަސ އަށް  2640އ ދެ،ާއަކަށް.ާާއްސަސ އިންޑިޕެންޑެންޓު

ާސިޔ ސީ ާއެާއެއީ ާނުފޫޒުތަކުން ާސިޔ ސީ ާމުއަާގޮތުން ާއިންޑިޕެންޑެންޓު ާބޭނުންވާ ާއްސަސ އްކިބ ވެގެންވ  ާވ ން އަކަށް

ާކަންތައްތަކަކީާސަ ާދިމ ވ  ާމި ާނެގުމުގައި ާޓެކްސް ާވިޔަސް ާސަރުކ ރަކުން ާކޮންމެ ާއޮންނަ ާކޮންމެއިރެއްގައި ބަބަކީ

ކަމަށްާހެދުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާދެންހަމަާާގޮތަކަށްާއޮންނަާތަނެއްާޕޮލިޓިސަަައިޒްާނުކުރެވޭނެާ

ާއަާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުށަހަޅިފައިވ  ާކަންތައްތައްާއެއ އެކުގައި ާޓްރައިބިއުނަލްގެ ާމި ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާހުށަހެޅި ނޑު ޅުގަ

ާކޮމިޓީންާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއެ ާއިދެގެން ާމުޤައްރިރަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާތެދެއްމެ ާއޮތީ. ާމިބިލު ާކޮށް ާއިންކޮމްޕްލީޓް  2645ވަރަށް

ާއަވަ ާބިލު ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދިޔައީ. ާބަލަމުން ާފޮނުމިބިލުތައް ާހިުރާސްކުރަން އްވ ފައި

ާނިންމޭނެާާބ ރުއަޅުއްވ ފައި ާއެކަން ާއަވަހަށް ާމިކަންތައްތަކުގެާސަބަބުން ާވަރ އި ާވިސްނުނީާާހުރި ާއަޅުގަނޑަށް ގޮތަކަށް

ނޑަށްާާއެ ނޑުމެންާއެކަންާނިންމީ.ާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާކޮމިޓީގެާބޭފުޅުންާއަޅުގަ ގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާއަޅުގަ

ާއެއްބ ރުލެއްވު ާބޭނުންާދެއްވި ާފުރުޞަތުގެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ާޝުކުރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް މަށް

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާނިންމުމަށް ާބިލުތައްވެސް ާހުރި ާކޮމިޓީގައި ާމިހ ރު ާއެބިލު ާތަނުގައިވެސް ާއޮތް ާކުރިއަށް  2650ކުރީ.
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ާދ ނެ ާލިބިގެން ާފުރުޞަާއެއްބ ރުލެއްވުން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާބޮޑަށްާކަމަށް ާވަރަށް ާބޭނުންކުރަން. ތުގެ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާހިތަދޫ

ާމަސައްކަތްކޮށްާ ާޕ ޓީން ާއެ ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުހެދުމަށް ާއޮފީހަކަށް ާމިނިވަން ާއޮފީސް ާބަލަހައްޓ  ާކަންތައްތައް  2655ޓެކްސްގެ

ާވ ާއިޞްލ ޙުތަ ާނުވ ނެ ާހުށަހަޅ ފައި ާސްޓޭޖުއް ާކޮމިޓީގެ ާދަންނަވަން. ާއެންމެާާގައިާހަކަ ާދިމ ވީާާވެސް ާމައްސަލަ ބޮޑަށް

ާޤަބޫލެއްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހައިސިއްޔަތުން ާއަމިއްލަ ާހަމަ ާާއަޅުގަނޑުގެ ނޑު ާއަޅުގަ މިކަމުގައި.

ާނެގީމ  ާބަޔަކު ާވަކި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަޅުގަނޑުމެންާާނުކުރަން ާކަމުގައި ާމީހުން ާމިނިވަން ާއެންމެ އެއީ

ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުގަނޑު ާކަމުގައި ާކަންތައްތައް ާޤައުމުގެ ާމީހަކުާާބަލަންޖެހޭ މަޖިލީހުން

ނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ާނެގީމ ،  2660ނޫނުއަސ ސީާއެއީާއެންމެާމިނިވަންާމީހ ާކަމުގައިާއަޅުގަ

ާރައީސު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަލައިާގައި ާރަނގަޅަށް ާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ާމަޤ މ އި ާކަމަށްވެސްާލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ނުލެވެނީ

ާމަތީާ ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާއެއީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ާބުނ ގޮތުން ާގައި ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޭނގެ.

ާޤަާފަރުދެއްގެާވަކިާ،މެާވެރިޔ ވެސް ާމި ާދިވެހި ާގޮތުން ާރައްޔިތަކަށް ާމަސްއޫއުމުގެ ާމުހިންމު ލިއްޔަތުތައްާއެންމެ

މަތީާވެރިޔ ާއެކަންޏެއްވެސްާާމަތީާވެރިޔ ާސަރުކ ރުގެާއެންމެާވ ާމަޤ މުގެާވެރިޔ ާދައުލަތުގެާއެންމެާވ ލުކުރެވިފައިހަ

ނޑުމެންނަށްާވަރަށް  2665އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާވ ހަކަާދެކެވޭއިރުާރަބޮޑަށްާއޮޅުވ ލެވިގެންާމިާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާހިސ ބުންާ ާނ ންނަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނަމެއްވެސް ާފޮނުއްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ރުހުމ އެކު

ާނޫންާ ާތަކެއްގައި ާމަޤްޞަދު ާވަކި ާއުޅެނީ ާމި ާކޮށްލެވެން ާމިނިވަން ާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކޮށްގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާ ާޤ އިމުާބ ވައޭ ާއޮނިގަނޑެއް ާއިދ ރީ ާބެހޭ ާޓެކްސްއ  ާއޭގެއިތުރަށް ާއެބަދޭ. ާހިސ ބަށް ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާފަށައިގަނެވޭއިރުާ ާނަގަން ާއަލަށް ާމިގޮތަށް ާޓެކްސްއެއް ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާފަށައިގަނެވޭއިރު ާނަގަން ާއަލަށް ކުރެވިގެން

ާހަދަ ާނުވަތަ ާމަކަރުތަކަކ އި ާހެދިދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާހަދ ފ ނެާއަޅުގަ ާއަދި ާމަކަރުތަކަކ އި ާގަސްދުކޮށްފ ނެ ާބަޔަކު  2670ން

ާކަމެއްާ ާމުހިއްމު ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާއަދަބުތަކެއް ާހަރުކަށި ާއެހެންކަމުން، ާވިސްނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ މަކަރުތަކަކަށް

ާ ާބުނެދެވެންޖެހޭނެ. ާދެވެންޖެހޭނެ،ާއެ ާދަްސކޮށް ާއެނގެންޖެހޭނެ، ާޤ ނޫނު ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމިާކަމުގައި ާހަމަ އެއީ

ާދެންާ ާވަނީ. ާބަޔ ންވެގެން ާގައިވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާގޮތުގައި ާވެސް ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާފަރ ތުގެ ާހިންގ  ޤ ނޫނު

ާނުވ ނެާ ާއޮވެގެން ާދޫކޮށްލެވިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިޔ ފައި ާނިންމ ލ ނީއޭ ާޖުރިމަނ އަކުން ާވީގޮތަކަށް ނޭނގުނީމ 

ާބޭާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ މުދަނީއެއްގެާކަމުގައި ާލިބޭ ާޤައުމަށް ާމުޅި ާޙިމ ޔަތުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމުޅި  2675ނުންވޭ.

ާދެކެނީާ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާނުވ ނެ. ާއޮވެގެން ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާޖ ގަ ާހެދުމުގެ ާހީލަތް ާމަކަރ އި ާބަޔަކަށް ާވަކި ގޮތުގައި

ދުމަކީާދުނިޔޭގެާހުރިހ ާތަނެއްގައިވެސްާއަދިާމިހ ރަށްވުރެާވެސްާހަރުކަށިކޮށްާމިާއަދަބުާއޮތުންާޓެކްސްއަށްާމަކަރުާހެ
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ާމިާ ާޤައުމެއްގައިތޯއޭ ާކޮން ާދުނިޔޭގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭގެއިތުރަށް ާކަމެއް. ާދޭ ާއަދަބު ހަރުކަށި

ާފިނޭންސްާ ާއޮތީ. ާހަމަޖެހިފައި ާކަންތައްތައް ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާކޮށްލ ފައި ާވަކި ާމުޅިން ާއ އި ާބޮޑީ އެގްޒެކްޓިވް

ާކޮންާމިނިސްޓަރު ާއޮތީ ާހިންގަން ާޚަރަދުތައް ާގޮތަކަށް ާނޫން ާއެ ާފިޔަވައި ާދަށުން ާބެލުމުގެ ާމީހ ގެ ާހުންނަ ާދަށުން  2680ގެ

ާދުނިޔޭގެާ ާމިކަންތައްތައް ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާބައްލަވ ށޭ. ާވިދ ޅުވެ ާތިބޭފުޅުން ޤައުމެއްގައިތޯ

ނޑުާޤަބޫލުވެސްާކުރާ އެހެނިހެންާޤައުމުތަކުގައިވެސްާމިކަންާކުރ ގޮތްާބަލަ ނޑުާހަމަާދެކޭގޮތުގައިާއަޅުގަ އިފިން.ާއަޅުގަ

ގޮތުގައިާސަރުކ ރެއްގެާހަމަާވަރަށްާމުހިންމުާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާއެތަނުގައިާޓެކްސްާނެގުމުގެާސިޔ ސަތުތައްާހިންގުމަކީާ

ާއެހެންކަމު ާހިންގެވުމަކީ. ާސިޔ ސަތުތައް ާއެ ނޑައެޅުމަކީ ާކަ ާސިޔ ސަތުތައް ާނެގުމުގެ ނޑުމެންނަށްާޓެކްސް ާއަޅުގަ ން،

ާއުފެދޭ.ާ ާސުވ ލު ާކޮށްލެވޭނީ ާމުސްތަޤިއްލު ާބ ވައޭ ާކިހ ވަރަކަށް ާކޮށްލެވޭނީ. ާމިނިވަން ާބ ވައޭ  2685ކިހ ވަރަކަށް

ާމިަިބިލުާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާބަލައިގަންނަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތްގޮތަށް ާމިަިބިލު ާމިހ ރު އެހެންނަމަވެސް،

ާހުރި ާމިބިލުގައި ާނިންމ ލަމުންވެސްާާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާހައްލުކުރަންޖެހޭ.ާއެއީ ާއިތުރަށް މައްސަލަތައް

ާހަރުކަށިާ ާއަދަބުތައް ާވަރަށް ާހުއްޓ ލެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަކަރުހެދުން ާއަށް ާޓެކްސް ާއެ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ނ އަކުންާނުވަތަާމަޢ ފުކޮށްލައިގެންާއެއީާދެންާވ ންާއެބަޖެހެއޭ.ާއަދަބުތައްާލުއިކޮށްލައިގެންާފަސޭހަކޮށްލައިގެންާޖުރިމަ

ާއެހެންާ ާނޯންނ ނެއޭ. ާވ ކަށް ާމިކަން ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާދޫކޮށްލައިގެން ާކިޔ ފައި ާނަހަދ ށޭ ާއެހެން  2690ފަހަރަކުން

ާދ ނީ.ާ ާވެގެންނޭ ާގިނަ ާމީހުން ާހަދ  ާމަކަރު ާއަށް ާޓެކްސް ާނަމަ ާވަނީ ާކަމުގައި ާހަދަންފަށައިފި ނޑުމެން އަޅުގަ

ސްާއިމްޕޯޓުާޑިއުޓީގެާގޮތުގައިާމިާނެގޭާފައިސ ާއަށްާމީހުންާދުވަހުންާދުވަހަށްާމަކަރުާހަދަމުންާދ ތީާހިތ މަާމިހ ރުވެ

ކުރަން.ާދެންާމިފަދަާބިލުތައްާނިންމ ލެވޭއިރު،ާމިފަދަާބިލުތަކުގެާއެންމެާފަހުާބަސްާބުނުގައިާވިޔ ފ ރީގެާގޮތުންާގިނަާ

ާފަރ ތްތައް ާދައްކަންޖެހޭ ާޓެކްސް ާވެސްާާއަދަދަކަށް ާމައްސަލަތަކެއް ާފަހަރު ާބައެއް ާނިންމ އިރު ާނިންމުން ާކަމުގައި މި

ނޑުާދަންނަވަން.ާ  2695ާހުރެދ ނެ.ާއެއީާވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއްާކަމުގައިާއަޅުގަ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާޓެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ އްޖޭގެާޝުކުރިއްޔ ، ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާބިލަކީ ާއިދ ރީ ާނެގުމުގެ ކްސް

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާއިން ާޓެކްސް ާވެސް ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާމި ާއަދި ާގުޅި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއިޤުތިޞ ދ އި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއަ ާއުއްމީދުކޮށްފައިާވ ާކަމެއް.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލު  2700ވަސްާކުރުމަކީާޓެކްސްާއ މުދަނީއެއްާލިބޭނެާކަމަށްާސަރުކ ރުން

ާކަމެއް.ާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިނުމަކީ ާހަމަޖައްސައި ާއިންތިޒ މު ާއެ ާމަޖިލީހުން ާއިންތިޒ މެއް ނެގޭނެ

ާކަންތައްތައްާ ާބައެއް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިރުގައި ާއައި ާކުރެވިގެން ާޑްރ ފްޓު ާބިލު ާމި އެހެންނަމަވެސް

ންމެާޓްކްސްާއަކީާމީާޢިއްޒަތްތެރިާގިނަާތަފ ތުާބޭފުޅުންާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާވ ހަކަާދެއްކެވިާއެބަހުރިާމީގައި.ާހަމަާއެހެ

އިރުގައިާމިާމަޖިލީހުގައިާތިއްބެވިާވިޔަފ ރިާކުރަާމީހުން،ާޚ އްޞަކޮށްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއްާމީ.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާ
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ާޓެކްސް ާއަކީ. ާޓެކްސް ާކަމެއް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާމީހުން ާތަންތަނެއްގައިާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާމީ ާމައްސަލައަކީ  2705ގެ

ާކޮންމެާ ާމީ.ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމެއް ާދ  ާލިބެމުން ާގެއްލުންތައް ާއަނިޔ ތަކ އި ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ވެސްާސިޔ ސީ

ާ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާފަރ ތަކުން ާކުރ  ާހަވ ލު ާއެ ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާކުރި ާހަވ ލު ާޒިންމ  ާމި ާކަންާފަރ ތަކ  މި

ާވަންޏާ  ާކަމަށް ާކޮށްފި ާމަސައްކަތް ާފައްތަން ާބަޔަކު ާގޮޅިއަކަށް ާހީލަތުގެ ާމަކަރ އި ާމީގެން ާވެއްޖެއްޔ  ާކަމަށް ނުކޮށްފި

ާވެރިއެއްގެާ ާވިޔަފ ރި ާއެހެންވީމ ، ާވެރިއަކަށް. ާވިޔަފ ރި ާއެއްވެސް ާނުވ ނެ ާއެއް ާފަސޭހަ ާވ ކަށް ާސަލ މަތް މީގެން

ާކު ާޑްރ ފުޓު ާބިލު ާމި ާމ މިގިލީާހައިސިއްޔަތުން ާކުރައްވ  ާވެސް ާމުޤައްރިރުކަން ާކޮމިޓީގެ ާއިޤުތިޞ ދީ  2710ރެއްވުމުގައި،

ާކަންތައްތައްާ ާގިނަ ާބައްލަވަންޖެހޭ ާވިސްނުމ  ާއަދި ާޚިޔ ލ  ާއިބްރ ހީމުގެ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަ ާއަދި ާއިތުރުން ާކަންތައްތަކުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބިލުގައި ާމި ާގިނަާބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ާބިލަށް ާމި ާވެސް ާއަށް މިއްލަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާހުށަހެޅިކަން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާބޭނުންވ ތީވެ، ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާހުށަހަޅައިގެން އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާހައިސިއްޔަތުންާ ާވެރިއެއްގެ ާވިޔަފ ރި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާކަންބޮޑުވުމަކީ ާއެ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއ ދެ!ާއެ ފ ހަގަކުރަން.

ާ ާމަޖިލީހުންާކޮންމެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެއީ. ާކަމެކޭ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭނެ ާވެސް  2715މީހަކު

ނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާވަރަށްާގިނަާދިމ ތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާހުރިހާ  ބިލެއްާފ ސްކޮށްާދޫކޮށްލ އިރުާއަޅުގަ

ާ ާވިސްނަންޖެހޭނެ. ާއަޅުގަނޑުމެން ާދޭތެރޭ ާމިއީާކަމަކ  ާވެސް ާއަދަބުތަކަކީ ާހުރި ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމީގައި ާއެހެންމެ ހަމަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެހެންނަމަވެސް ާދޭންޖެހޭނެ. ާއަދަބު ާމީހަކަށް ާކުށެއްކޮށްފި ާގަބޫލުކުރަން ާއަޅުގަނޑު ނޑުމެން، އަޅުގަ

ާކުރަންވީއޭ ާބޮޑު ާއަދިވެސް ާއަދަބު ާކުޑައޭ، ާއަދިވެސް ާއަދަބު ާފ ހަގަކުރައްވައިފި، ާހަދާ މެންބަރަކު ާހީލަތް ާމަކަރ އި .

 2720މީހުންނަށްާއަދަބުާބޮޑުވ ންާޖެހޭނެ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާމިާހެދޭާބިލުގެާތެރެއިންާމަކަރ އިާހީލަތްާހަދަންާ

ނޑުމެންނަށްާނިންމިދ ނެ.ާމިކަންާހިނގަނީާކިހިނެއްތޯާ ވަގުތުާނަގ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފަހުންާއެާބައިާބޮޑުާކުރަންާއަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭާއެބަ.ާޓެކްސްާނެގުމުގެާނިޒ މަކީާމިއީާދުނިޔޭގެާހުރިހ ާތަނެއްގައިާވެސްާކުރަމުންާއަންނަާާއަޅުގަ

ާތިބީާއެާ ާމި ާމީ.ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމެއް ާދ  ާކުރަމުން ާތަންތ  ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާއޮގަނައިޒުކޮށް ާވަރަށް ާވ އިރު ކަމަކަށް

.ާސަރުކ ރުންާމިާއަހަރުާޓެކްސްާނެގުމުގެާޚިޔ ލަކ އެކުާބަޖެޓުާވަރަށްާތައްޔ ރުވެގެންބ އޭާވެސްާއަޅުގަނޑުާހިތަށްާއަރ 

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަގ ނީ. ާޓެކްސް ާކިހިނެއްބ އޭ ާއަހަރު ާމި ާއެރި ާހިތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއިރުވެސް  2725ފިނުއްވި

ންާކުރެވިދ ނެާކަމަކަށް.ާގަބޫލެއްާނުކުރެވޭާމިހ ާކުރުާމުއްދަތެއްގެާތެރޭގައިާމިހ ާގިނަާބަޔަކުާތަމްރީންކޮށްގެންާމިާކަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއިރުގައި ާކުރ  ާޤ އިމު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިޒ މެއް ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން އެހެންވީމ ،

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ވަރަށްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމުލަާގޮތެއްގައިާމިާބިލަށްާއަޅުގަ

އިންޑިޕެންޑެންޓުާބަޔަކުާމިާކަންާކުރެވޭނެާގޮތަކަށްާބިލުާދިރ ސ ާކުރިާފަރ ތުންާގިނަާހުށަހެޅުންތަކެއްާހަމަާއެހެންމެާ

 2730ތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާހުށަހަޅ ފައިާއެާއޮތީާމިކަމ ާދޭތެރޭާކަންބޮޑުވ ާކަންތައްތައްާބިލުގައިާހުރީތީވެ.ާއެހެންވީމ ،ާވިޔަފ ތިާ

ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާހައިސިއްޔަތުން ނޑުމެންާާވެރިއެއްގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ާބިލުގައި ާމި ކަންތައްތައް
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ާބިލުގައިާ ާމި ާއަޅުވަން ާއެއް ާވެގެން،ާމަޅި ާކުރަން ާތ ށި ާވެރިން ާވިޔަފ ރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުވ ނެ ގަބޫލުކޮށްގެން

ނޑުމެން ާތެރެއިންާާމިކަންާހިމެނިފައިާއޮތީއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމީގެންާސަލ މަތްވ ނެާގޮތްތަކެއްާއަޅުގަ ހޯދަންޖެހޭނެ.ާމީގެ

ނޑުމެންާސަލ މަތްާވ ންާބޭނުންާމީހަކުާއެާ ނޑުމެންނަށްާސަލ މަތްާނުވެވޭނެާއެއްވެސްާގޮތެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާތެރެއިން ާޓެކްސްގެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނަގ  ާޓެކްސް ާކުރަންޖެހޭނީ. ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާވ   2735ސަލ މަތް

ާމިާާހަމަޖައްސަންޖެހޭ ާވެރިންނަށް ާވިޔަފ ރި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާހުންނ ނެ. ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަ ވަރަށް

ާވެސްާ ާބެލުމަށްޓަކައި ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ާނިޒ މު ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާމި ާވެރިންނަށް ާވިޔަފ ރި ާއެ ާދީ މަޢުލޫމ ތު

ާދޭންޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާވެސް ާވެރިންނަށް ާވިޔަފ ރި ާރައްޔިތުންާާވަގުތުކޮޅެއް ާގުޅިގެން ާފ ސްވުމ އި ާހަމަ ާބިލު މި

އަތުންާޓެކްސްާނެގުމުގެާއިންތިޒ މުތައްާހަމަޖައްސަންާއެާދ ާވަގުތުާވެސްާހެދޭާމިސްޓޭކަކުންާވެސްާބޮޑުާއަދަދަކުންާ

ާވެގެންާ ާއެކަން ާތަކުލީފަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއުފުލަންޖެހޭ ާރައްޔިތަކު ާވެއްޖެއްޔ  ާގޮތަށް ާއެ ާޖުރުމަނ ކޮށް  2740ދ ނެ.ާމީހަކު

ާވެރިންނަށްާ ާވިޔަފ ރި ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާގުޅިގެން ާފ ސްވުމ  ާބިލު ާމި ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ާ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާދިނުމުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާރަނގަޅު ާކަމ ބެހޭ ާމި ާމީހުންނަށް ާއެ ތަމްރީންކޮށް

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 2745ާންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާވިލިމ ފަ

ާބިލުގެާ ާއިދ ރީ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާމިވ  ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،

ާމަ ާބުރަ ާމިާގެންދަނީ.ާމި ާރިޕޯޓިންާމަރުޙަލ ާއަޅުގަނޑުމެންާކުރިއަށް ާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާނިމި ސައްކަތްާކޮށްދެއްވި

ނޑުާޚ އްޞަގޮތެއްގައިާޝުކުރުާއަދ ާކުރަން،ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާބިލަކީާ މުޤައްރިރަށްާއަޅުގަ

ާކަމުގައިާ ާބިލެއް ާބޭނުންތެރި ާވަރަށް ާހަމަ ާވަގުތު ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާހަމަ ާފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާފ ސްކޮށްދިންާޢިއްޒަތްތެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރީމަ. ާހެކިތަކެއް ާކަމުގެ ާމި ާގެންދެވީ ާއެ ާވިދ ޅުވަމުން ާމެންބަރުން  2750ރި

ބަޖެޓަކީާދަންނަވ ނެާފަދައިންާއޭގައިާވަރަށްާގިނަާއަދަދަކަށްާޓެކްސްާނެގިގެންާރައްޔިތުންގެާއަތުންާލިބޭާއެއްޗަކުންާ

ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާއޮތް ާހިންގެން ާދައުލަތް ާތިބޭާދިވެހި ާމިތ  ާހައިސިއްޔަތުން ާއެ ާނިންމ ފަ. ާވަނީ ާމި ނޑުމެން

ހިނދު،ާޓެކްސްާނެގުމ ބެހޭާއިދ ރީާބިލެއްގެާމަސައްކަތްާނިންމ ފައިާނުކުމެާމީގެާޒިންމ ާާއުފުލ ނީާކޮންބައެއްތޯާނޭގޭާ

ާރައްޔިތު ާކުރަން. ާހިތ މަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމ  ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާބައެއް ާމަޖިލީހަކީާހިސ ބަށް ންގެ

ާއަދަދެއްގެާ ާގިނަ ާއެންމެ ާކުރ  ާތަމްސީލު ާރައްޔިތުންތަކެއް ާގިނަ ާތ އީދެއް،ާއެންމެ ާއިތުބ ރަކ  ާބޮޑު ާއެންމެ  2755ރައްޔިތުން

މެންބަރުންތަކެއްާތިބިާތަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާތަނުގެާޒިންމ ތައްާއެއީާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭާބުނެ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ

ާކަމެއްާކަމަށްާބުނެާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދައްކަވަމުންާދާ ބ ރުތަކ އިާއަޅުގަނ ޑުމެންގެާބ ރުތަކ އިާފުށުއަރ 

ާމިހިރަާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއަދި ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރަން. ާކުށްވެރި ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަތައް
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ންބަރުާވިސ މްާޢަލީާއެާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުތަކ އިާއަދިާއިޞްލ ޙުތަކ ާބެހޭާގޮތުންާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާކުރަން.ާ ާތ އީދު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމީގައި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެހެން  2760ޚ އްޞަގޮތެއްގައި

ށްާހިތަދޫާދެކުނުާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމ3ާަވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުންާބިލުގ53ާާެއޭގެތެރޭގައިާ

ާގެާ)ށ(03ާވަނަާމ އްދ ގެާމިާބިލުގ2ާާެދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަޠީފުާކުރައްވ ފައިވ ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކ ާއަދިާ

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާދަންނަވަން. ާކަމުގައި ާއިޞްލ ޙެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާވެސް ާއިޞްލ ޙަކީ ާގެންނަވ ފައިވ  މިާއަށް

ާކުރައްވަ ާމުޤައްރިކަން ާގޮތުގައިާކޮމިޓީގެ ާބޭފުޅެއްގެ ާއުސް ާފުންނ ބު ާއެންމެ ާވިޔަފ ރިތަކުގެ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި މުން

ާޚިދުމަތްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާއެކަމުގައި ާވެސް ާމިހ ރު ާއަދި ާހުންނެވި  2765މިހ ތަނަށް

ާފ ހަގަކުރައް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލި ާގެންދަވ  ާވެސްާކުރައްވަމުން ާނުކުތ ތަކަށް ާމުހިންމު ވ ފައިވ 

ނޑުމެންާކިޔަމުންާމި ނޑުާއިޙްތިރ މ ާއިޙްލ ސްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ދަނީާމިތަނުގައިާާއަޅުގަ

ާމި ާހުށަހަޅަމުން ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާއަޅުގަނޑުމެންާާދެކެވެމުންދ  ދަންނަވަނީ

ބ ރުާދިވެހިންގެާހިންގ ލެވޭނެާާ،އ ރުލ ާމީހުންާއިސްވެފައިވ ާ،ގެންދިޔަާބ ރުތައްާވަކިވެާމިނިވަންވެފައިވ ާދަންނަވަމުން

ާސަރުކ ރުންާ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމިއުޅޭ ާޖެހިގެން ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވުން. ާނިޒ މުކަމުގައި ާރިޔ ސީ  2770ނިޒ މަކީ

ާމުއަާ ާއުފައްދަމުންދ  ާތެރެއިން ާމިނިވަންކަމުގެ ާމުއައްސަސ ތަކަށްާއެދެވުނު ާމިނިވަން ާބައެއް ާއަދި އްސަސ ތަކ އި

ާވަކި ާާސަރުކ ރުން ާވަކިގޮތަކަށް ާކުލައަކަށް ާގެއްލިގެންާޢަކަހަލަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއިތުބ ރު ާފެއްޓުމުގެ މަލުކުރަން

ާބަޔަކީާ ާހުށަހަޅ  ާވެރިންގޮތުގައި ާމިތިއްބެވި ާއޭރިއ ތަކުގައި ާރެގިއުލޭޓްރީ ާޓެކްސް ާމި ާމިއަދު ާމިއުޅެނީ.

ާތިބިާ ާގޮތުގައި ނޑެއްގެ ާތައްގަ ާރަބަރު ާހަމައެކަނި ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބަޔަކަށްވެ ާފޮނުއްވ  ާހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާވ ކަށް ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާޒިންމ ތަކެއްާމީާާބަޔަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބަލަންާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން  2775ނުޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާނިމުމަށްފަހު ާމިޤ ނޫނު ާމި ާޤ ނޫނުާާމ ދަމ  ާފަޓ ހު ާލޮނުމެދު ާފެއްޓީމ  ާދިޔަގޮތަށްާާއަމަލުކުރަން ާކަންވެގެން ާޒަމ ނުގައި

ާއަންނަންޖެހިއްޖެާ ާމެންބަރުންނ މެދު ާމަޖިލިސްގެ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާރައްޔިތުންގެ ާވ ނަމަ ާމަޖިލިސްާާކަމުގައި ކަމެއް.ާމި

ާދި ާއިނގެންޖެހޭނެ ާމަޖިލިސްއަށް ާމި ާވ ންޖެހޭނެ. ާޒިންމ ދ ރު ާމިނިވަންކަމ އެއަށްވުރެ ާރައްޔިތުންނަށް އެކުާވެހި

ާކަންތައް ާކަމ އެކު ާއަލީގައިާާމުސްތަޤިއްލު ާނަޒަރިއްޔ ތުގެ ާއެ ާހޮވަންޖެހޭނެކަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަޔަކު ކޮށްދޭނެ

ާމީގަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރީ.ާއި ާއިޞްލ ޙްތައް ާގިނަ ާއިބްރ ހީމުމިހިރަ ާޤ ސިމް ާއިޞްލ ޙްގައިޚ އްޞަގޮތެއްގައި  2780މިވާ ާގެ

މިާއިޞްލ ޙްތަކަށްާާގައިާމިކަންާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ރަޝ ދުގެާއިޞްލ ޙްތަކ ާއަދިާމިާބޭފުޅުންގެާއިޞްލ ޙްާނ ޒިމް

ާމި ާކުޑަކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާވަގުތު ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަން. ާހުރިހާ ާޖުމްލަކޮށް ދިޔައީ.

ާތ އީދު ާޖުމްލަކޮށް ާބަލަާކުރ ާއިޞްލ ޙްތަކަށް ާބިލަކީ ާއިތުރަށްާހ ލު ާރައްޔިތުންނަށް ާއަދި އިގަންނަންޖެހޭ

ާމައުލޫމ ތުާފަތުރަންވީާ ާއަދިާދައުލަތުގެ ާމަޖިލީހުންނ އި އަންގައިދޭންޖެހުމުގެާމަސައްކަތްާސަރުކ ރުންނ އިާރައްޔިތުންގެ

ާދަ ނޑުވ ނެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާވ ހަކަތަކުން ާމަރުޙަލ ތަކުގެ ާއަސްލު ާބިލުގެ ާމި ާމިކަންކުރުން ާފަރ ތްތަކުން  2785ންނަވ ފަ.ާހުރިހ 
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ާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ާ ނޑަށް ާރައްޔިތުންނަށްާމީާކޮންކޮންާކަމެއްކަންާނޭާއަޅުގަ ާޓެކްސްާނކަމެކޭ ާކުއްލިއަކަށްާމިކަހަލަ ގި

އޮތީާވިޔަފ ރިާމުދަލުންާޓެކްސްާނެގުމުގެާބިލުާާޖެހުމަކީ.ާއަދިާއިދ ރީާބިލުާއައުމަށްފަހުާދެންާއަންނަންާއެއްާދައްކަން

ާރަާ ާނޭގި ާވ ނުވ އެއް ާއެވެސް ާމެންބަރެއްގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމ  ާލިބިދ ނެތީ ާގެއްލުން އިސިއްޔަތުންާހަާއްޔިތުންނަށް

ާލައިކުމް.ޢަކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކުރަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާވައްސަލ މް

ާ2790 

ނިންމުން.



ާއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

ާއ ދެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހިސ ބުން، ާާމިހ  ާނެގުމ  ާރިޢ ޔަތްޓެކްސް ާބިލުގެ ާއިދ ރީ ކުރުމުގެާާބެހޭ

ާމި ާނިމުނީާާމަރުޙަލ  ާއޮންނ ނީ ާދެން ާކިއުމ އ0ާި. ާއެޖެންޑާ ާވަނަ ާއެކަންތައް ާއެހެންވީމ  ާމަރުޙަލ . ާއެހުމުގެ  2795ވޯޓަށް

ާޖަލް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމ ލަނީ.ާދެން ާމި ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާއެއްާކުރެވިގެންދ ނެ. ސ 

ާގައި.ާމަޖިލިސްާނިމުނީ.9033ާވ ާާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ0303ާާުމ ރޗ2ާާްއޮންނ ނީާ

ާ
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