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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން.02ްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/02/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.0

ް

ްއަންގާްއެންގުން.ްރިޔާސަތުންް.4ް
ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތައްް،2113ްއޭޕްރީލ16ްްްރިޔާސަތުންްއަްނގާްއެްނގުން.ްް-4ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާް-4.1 9:35ްއިްއޔެ

ނޑުް ްކޮމިޓީެއްއގެްބައްދަލުވުން.8ްްއާްދެމެދުްހިނގާފަިއވޭ.ްެއީއ11:15ްއިންްފެށިގެންްރޭގަ

ްހަމަޖެހިފައިާވްގޮތް.ްް-4.2ްއިޓަމުއަްއެޖެންޑާް-4.2 ްަބއްަދލުވުންތައް 9:31ްމިއަދުެގްކޮމިޓީތަުކގެ ްކޮމިޓީާޢއްަގއި ،ްމު

ް ްކޮޓަރި ްގައ3ްިކޮމިޓީ ްތަރައ11:15ް. ްަގއުމީ ްކޮމިޓީޤީަގއި ްެގ ،ް ްކޮޓަރި ްގައ3ިކޮމިޓީ ްމިނިވަްނ11:1ް. ަގއި

ްކޮމިޓީްމުއައްސަސާަތކާ ްބެހޭ ،ް ްކޮޓަރި ްގައ2ިކޮމިޓީ .12:31ް ްޤާނޫނުލްދިވެަގއި ްބިލުްޢުހިރާއްޭޖެގ ޤޫބާތުގެ

ްކޮމިޓީ ްހޮއްެވވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ،ް ްކޮޓަރި ްގ3ަކޮމިޓީ ްގ14:11ްައި. ްކޮމިޓީޤައި ްސަލާމަތުގެ ްއުމީ ްކޮަޓިރް، ކޮމިޓީ
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މިްް.ަގއ3ްިކޮމިޓީްކޮޓަރިް،ްގައިްއިމްތިޔާުޒްކޮމިޓ14:11ީ.ްގައ2ްިކޮމިޓީްޮކޓަރިް،ްގައިްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓ14:11ީ.ްަގއ1ި

ް.ަގއ1ިކޮމިޓީްކޮަޓރިް،ްކޮމިޓީްގައިްގައުމީްސަލާަމތުގެްސަބ21:11ްްރޭ

ް

ް.ްސުވާލ5ްު
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ސުވާް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޑާއެޖެން ްް-6އައިޓަމު ްކަންކަން. ްުހށަހަޅާ ްޭމޒުން ްރައީްސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެްް-6.1މަޖިލީހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ް 129ްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްޢަްއޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންގެ ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާެގ ބޭފުޅުްނެގ3ްްވަނަ

ް ްޤާނޫނުައސާީސގެ ްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ްރަްއޔިތުންެގ129ްްނަންފުޅު،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަތިން ް)ރ(ަގއިާވްގޮތުގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްމައްަސލަ ްެއ ްުހށަހަޅުއްވާަފއިވާީތ، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްރުހުން މަޖިލީހުގެ

ް ްއިޢުާލނުކ171ްުގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުަގއި ްަރއްޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްމާއްާދެގް)ށ(ގަިއވާ ްނަންފުޅުތައްްވަނަ ްއެ ރުމާއި

ްމަޖިލީހަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްފޮުނަވން. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްބެޭހ ްމައްސަލައާ ްނިންމެވުމަށް ްގޮެތއް ދިރާސާކުރަްއވައި

ްއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްްއަމީންޢާްއމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ް

 

ް

 އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްهللاްޟިލްްޢަބްދުރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްއަލްފާ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް 129ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮތުަގއި ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންގެ ްވަޒީރުންގެ ް)ހ(ެގްދަށުން ްމާއްާދގެ 11ްވަނަ

ް 2113ްއޭޕްރީލް ްޢައްޔަްނކޮށްފަިއާވ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުވަުހ ްބުދަ ްނަންފ3ްުވީ ްބޭފުޅުންެގ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ވަނ129ްްަޅު،

ްހުށަހަޅަމެވެ.ް ްމަޖިލީހަށް ްތިޔަ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްަމތިން ްގޮތުގެ ް)ރ(ގަިއވާ ް-1މާއްދާގެ

ް ްކަމަށް. ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްސައިމާ. ްގ. ްިބޝާމް، ްޢާއިޝަތު ްޢާޒިާމްް-2އަލްއުސްާތޛާ ްާޢއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ

ްކަމަށް.ްޝަކޫރު،ްމ.ާއސްތާ އަލްފާޟިލްްއަމީންްް-3ނާ.ްމިނިސްޓަރްއޮފްްޖެންޑަރްފެމިލީްއެންޑްްހިއުމަންްރައިްޓސް
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ްޤަބޫލުކުރެއްވުްން ްއިޙްތިރާމު ްކަމަށް. ްކޮމިއުިނކޭޝަން ްއެންޑް ްޓްރާންސްޕޯޓު ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްހާލި. ްހ. އިބްރާހީމް،

ް.ްމުޙައްމަދުްވަޙީދު..ްޚާިދމުކުމ2113ްއޭޕްރީލ1434ް.15ްްްޖުމާދަލްއާޚިރ5ްްާއެދެމެވެ.ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަދާކުރާް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްސަރުކާުރެގ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްނަންފުޅުތައް މި

ްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވިއްޖެްކަުމގައިްނިންމަން.

ް

ްއިްޤަރާރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލ7ާ
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ަރއްޔިތުންެގް،2113/15ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްް-7.1

ޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަކާއިްާބރުތަކުގެ

ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުަތކާއިްބާރުތަުކގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.ް،2113/15ް

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްهللاްދުްޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްގަލޮް-7.2އައިޓަމުްއެޖެންޑާްް-7.2

ަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަާކއިްބާރުތަކުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެްފުރަތަމަް،2113/15ްނަންބަރުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިްއވުން. 2113/15ްކިޔުން ްޤާނޫނަށްް، ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ަރއްިޔތުންގެ

ްގެަނއުމުގެްބިލު.ްއިޞްލާޙު

7.3-ްް ްއެޖެންޑާ ްޤާނޫނުްް-..7އައިޓަމު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިޔާޒުތަާކއިްބާރުތަކުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެްފުރަތަމަް،2113/15ްނަންބަރުް

ްޤާނޫ ްއިްއވުން. ްކިޔުން ްނަންބަރު 2113/15ްނު ްޤާނޫނަށްް، ްބާރުތަކުގެ ްއިމްތިޔާޒުތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ަރއްިޔތުންގެ

ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.

ް

ްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްް.ްކުރިނ8ްް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއެޖެންޑާ ްބިލެއްްް-8އައިޓަމު ްތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ްކުށެއްްކުރިން ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ެގ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްް-9އައިޓަމު ްބަހުސް. ްރިޔާޟުްް-9.1އިބްތިދާޢީ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަާރތުން، ސަރުކާރުގެ

ްިއންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްބިލު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވާފައިްވަީނ،ްރަޝީ އޭޕްރީްލ3ްްދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

2113ް ްދައުރުގެ ްމި ްބޭްއވުނު ްދާއިރާެގ14ްްަގއި ްވިލުފުށީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްަގނޑުްއިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.ްއަޅު

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްފާހަގަްިތްކުރެްއވިހެންްސަރުކާުރގެްަފރާތުންްއަޅުަގނުޑްމިްހުށަހަޅާްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީެގް

ްެޓކްޮނލޮޖީގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބިެލއްްްބިލަކީ، ްމުހިއްމު ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަްށ ްދާއިރާ ްއެ ްއިތުރަްށ ްއިން ދާއިރާ

ްބިލުެގް ްމި ްހަރުދަނާވެގެންދާނެ.ްއަދި ްދާއިރާ ްމި ްބޮޑަށް ްުވރެ ްމިހާރަށް ްިމްބިލުގެްސަބަބުން ްހުށަހަޅާ.ްއަދި ސަރުކާރުން

ްހާސިލުވެގެންދާއިރުް ްމަުގސަދު ްބިުލގެ ްޓަކައި،ްމި ްހާސިުލކުރުމަށް ްމެދުވެރިކޮށްްްމަގުސަދުތައް ްޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮޭމޝަން

ްވަރަްށް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްވަގުތަށް ްމި ްމިއީ ްއެހެންކަމުން ްލިބިގެންދާނެ. ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްމުޢާމަލާތްތަކަށް ހިންގާ

ނޑުްދެންނެވިްގޮތަްށްއިންފޮމޭޝަންްޓެކް ނޑުްފާހަަގކުރަން.ްއަދިްކުިރންްއަޅުގަ ނޮލޮޖީްމުހިއްމުްބިލެއްގެްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްބުނަީން ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ ްެދވަނަ ްމާއްދާގެ، ްއެ ްލިބޭއިރު ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްމުޢާމަލާތްތަކަށް ްހިންގާ މެދުވެރިކޮށް

ްިވއުަގް ްރައްާކކުރެވޭނެ ްމަޢުލޫމާތްތައް ްއެ ްރައްކާކުެރވޭނެ، ްމުޢާމަލާތްތައް ްކުރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން

ްާގއިމުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްބިލުެގްފާހަގަކޮށްފައިޭވ،ްދައުލަުތގެްއެއް ްމި ްހަމަ ްފާހަގަޮކށްފައިވޭ.ްއަދި ްބިލުގައި ްމި ްކަމަށް ނެ

ްޓެކްނޮލޮޖީގެް ްއިންފޮމޭޝަން ްެއީއ ްވެސް ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްރައްކާތެރިޮކށް ްމުޢާމަލާތުތަކެއް ްހުރިހާ ްހިންގާ މުއައްސަސާަތއް

ްއެހެންކަމުން ްހަމަޖެހިފަ. ްަވނީ ްކަމުަގއި ްމިްްމަސްއޫލިއްޔަެތއް ްކުަޑ، ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބަލާއިރުގައި ޚަރަދަށް

ްދައުލަުތެގް ްިދވެހި ްއެުކގައި ްއުފެދުމާ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިްނފޮމޭޝަން ްއުފެދިގެންދާ ްދަށުން ްބިލުގެ ްއާދެ!ްމި ްދަށުން ޤާނޫނުގެ

ިވއުަގއަކުންްަދއުލަތުެގްހުރިހާްްޚަރަދުތައްްވަރަްށްބޮޑުތަންްުކޑަެވގެންދާނެްކަމަށްްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީ،

ްޭއެގް ްހާސިލުވެގެންދާއިުރަގއި ްމަގުސަދު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުން. ްވާ ްބިލުގައި ްމި ްުގޅާލަންޖެހޭނެ މުއައްސަސާަތކެއް

ްދައުލަތުންް ްގޮތުން ްބުނާ ްބިލުގަިއ ްމި ްހަމައެއާއެުކގައި ްއަދި ްކުަޑެވގެންދާނެ. ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ސަބަބުން
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ްމެދުވެރިކޮްށްފޯރުކޮށް ްއިންޓަރނެޓު ްދަށުން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިްނފޮމޭޝަން ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްވެސް ްޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ

ްދިނުމާ،ްމިހެންްގޮސްް ްޖަވާބުްރައްޔިތުްނނަށް ްއޭގެ ްވަީސލަތުން ްހުށަހެޅުމާ،ްއަދިްއޭގެްޛަރީޢާްއިން،ްއެ އެޕްލިކޭޝަން

ްލުއިފަ ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްމުހިއްމު ްގިނަ ްދަށުންްވަރަށް ްބިލުގެ ްމި ްވަސީލަތެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްމަގަކުން ސޭހަ

ް ްތެރޭަގއި ްަމގުސަދުެގ ްމި ްތެރޭަގއި ްަކންތައްތަކުެގ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްެއގޮތަށް ްހަމަ ވަަނ2ްްގާއިމުކުެރިވގެންދާނެ.

ްޖަމާޢަތްތަކަށް ްއަިމއްލަ ްއަދި ްރަްއޔިުތންނާ ްމުައއްސަސާަތކުން ްދައުލަުތގެ ްޚިދުމަތްތައްްްމާއްދާގަިއްއެަބްބުނޭ ފޯރުކޮށްދޭ

ރައްކާތެރިކަާމއިްލުއިފަސޭހަކަާމްއެކުްލިބޭނެްަމގުްފަހިކޮށްދޭންވާނޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއްމީހުންެގްމައްޗަށްްާލޒިމުކުރާްކަމެްއް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްިމއަދު ްއެއީ ްހޯދައިދިނުމަކީ. ްަރއްޔިތުންނަށް ްގޮތްތަެކއް ްލުއިފަސޭހަ ްދެންެނވި ްމި ްމިއީ ްކަމަކީ. މި

ްފޯމެްއްލިބެ ްއެީއ ްކަމެއް. ްއޮތް ްބޭނުންވެފަިއ ްމިއަދު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމަތިކުރުން. ްފެންވަރު ްޚިދުމަތުގެ ންޖެހޭ

ްމައްސަލަަތކެްއް ްކަހަލަ ްއެަތއް ްޓިޕެކްސްޖަހައި ްއޭެގ ްަތކުރާރުޮކށް ްއިތުރަށް ްދިޔައިމަ ްތަނަކަށް ްމިހާރު ފުރައިގެން

ްމެދު ްއިންޓަރނެޓު ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސްްކުރިމަތިވޭ. ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްކުރެވެންފެށީމަ ްމުޢާމަލާތްތައް ްމި ވެރިކޮށް

ްދައުލަތުގެް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްައދި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްކަމަށް ްލިބިގެންދާނެ ްފަސޭހަަތކެއް ްމީގެ ރައްޔިތުންނަށް

ްއިންޓަރނެޓު ްޚިދުމަތްތައް ްފޯރުކޮްށދޭ ްިވޔަފާރިތަކަށް ްރަްއޔިތުންނަށާއި ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީްްމުއައްސަސާަތކުން މެދުވެރިކޮށް

ްއިތުރަށްް ްސިނާޢަތު ްޓެްކނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް. ްހިމެނޭ ްތެރޭގަިއ ްމަގްސަުދެގ ްބިލުެގ ްމި ވެސް

ހަރުދަނާކުރުމަކީްވެސްްމިްބިލުންްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްމައްޗަށްްލާޒިމުކުރާްކަމެއް.ްއަދިހަމަްއެހެންމެްމިްބިލުގެް

3ްް ްޓަކައިްވަނަ ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަގުސަދުތައް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއެކު ްފެށުމާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ް)ހ(ގަިއ،ްމި މާއްދާގެ

ްފޮރް ްސެންޓަރ ްނޭޝަނަލް ްޓަކަިއ ްކުރުމަށް ްގޮތެއްަގއި ްހަރުދަނާ ްކަންކަން ްއެންމެހައި ްލާޒިމުކުރާ ްޤާނޫނުން މި

ްއެ ްއިދާާރ ްސަރުކާުރގެ ްނަމުގައި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްީމގައިްއިންފޮމޭޝަން ްވެސް ްއެކަން ްހަމަ ްާގއިމުކުރެިވގެންދާނެ. އް

ްޓެކްނޮލޮޖީެގް ްއިންފޮމޭޝަން ްސެންޓަރްފޮރ ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ްޚިދުމަތް ްމި ްމިހާރު ްއެެހންމެ ްހަމަ ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ.

ްގޮތުގަް ްއެްއގެ ްމުައއްަސސާ ްހައިސިްއޔަތެްއ،ްވަކި ްވަކި ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްތަނަކީ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްހިނގާްނަމުގައި އި

ްމުައއްސަާސގަިއް ްދެންނެވި ްިމ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްވީނަަމެވސް ްނުވިކަުމގަިއ ތަނަކަށް

ްަމއްޗަްށް ްމުއައްސަާސގެ ްުއފެދޭ ްމި ްބިލުން ްމި ްޤާނޫނުން، ްމި ްތަކެތި، ްއާއި ްފައިސާ ްމުދަލަކާއި ްހުރިހާ ްހުރި މިއަދު

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގައިްބުނެފައިްއެބަްއޮތްްދައުލަތުެގ4ްްމެްމިްޤާނޫނުގެްމިްބިލުގެްބަދަލުވެގެންދާނެ.ްއަދިްހަމަްއެހެން

ްޑޭޓާޭބސްް ްރައްކާކޮށް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމުހިއްމު ްދައުލަތުގެ ްާގއިމުކޮށް، ްސެންޓަރެއް ްޑޭޓާ ްބޭނުންވާ މުއައްސަސާަތކުން

ތުެގްހުރިހާްމުޢާމަލާތްތަކެއް،ްިމްކުެރވޭްހުރިހާްސިސްޓަމެއްްގާއިމުކުރަްނވާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގެްމާނަްއަީކްމުޅިްދައުލަ

ްެވސް،ް ްއުސޫލުތަކެއް ްބެލެހެްއޓޭނެ ްޑޭޓާބޭސް ްއެ ްާގއިމުޮކށްފައި، ްވެސް ްވަސީލަތްތަެކއް ްރައްކާކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތްތައް

ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްާލޒިމުކުރާ ްމަްއޗަށް ްުމއައްަސާސގެ ްމި ްާގއިމުކުރުމަކީ ްެވސް ްސިސްޓަމެްއ މިްްއެފަދަ

ް ްޯބޑުަގއި ްއެ ްއޮންނަްނވާނެ. ްބޯޑެްއ ްޓެްކނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްގޮތުން ްބުާނ ްބިލުަގއި ްމި މެންބަރުނ5ްްްޤާނޫނުގައި،
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ް 5ްްތިބޭނެ.ްއެ ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ.ްއަދި ްޢަްއޔަންކުރާނީ ްމުސާރ5ްްަމެންބަރުން ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްކަ މެންބަރުންނަށް

ްފިނޭ ްަކނަޑއަާޅނީ ްއިނާޔަތްތައް ްއަިދްއާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްމަތީން ްމަޝްވަާރގެ ްއާއި ްލަފަ ްމިނިސްޓްރީގެ ންސް

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްއެހެންމެ ް)ހ(ގަިއ31ްްހަމަ ްމާއްދާގެ ްމި ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްޢަްއޔަންކުރަްނވާނެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޯޑު ްޓެްކނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްބިލުަގއިްްބަޔާންކުރާ ްމި ްހަމަ ްވެސް ކަަމށް

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްހުށަހެޅިގެންދާ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންކަމުްނ ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ.

ްކުރަމުންގެންދާް ްމެދުވެރިކޮށް ްއިންޓަރނެޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްހަރުދަނާވެ، ްއިތުރަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން

ްއިތު ްވިޔަފާރިވެރިންނަށްްމަސައްކަތް ްއަދި ްޚިދުމަތް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްފުޅާެވ، ރަށް

ްހުއްދަތަްއް ްެއކި ްަވސީލަތްތައް، ްއެކި ްބޭނުންކުރާ ްމުޢާމަލާތްތަކަށް ްެއކި ްވިޔަފާީރގެ ްއަދި ްޚިދުމަތްތައް، ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ތީންްރައްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދިނުމުގައިްލުއިްފަސޭހަތަކެއްްވެގެންދާނެ.ްނެގުމުަގއިްވެސްްމިްބިލުގައިްމިްވާްއުސޫލުގެްމަ

ްހުންަން ްރާއްޖެތެރޭގައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި

ްއެފަ ްނޫނީ ްލިޔުމެއް، ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްމިނިސްޓްރީއަކަށް ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްއެފަދަްމީހަކަށް ްނުވަތަ ްކަރުދާހެއް ދަ

ްފޮނުވަންް ްމާލެ ްވެސް ްމީހަކު ްޖެހެނީ،ްރާއްޖެތެރޭ ްމި ްމިއަދު ްކުރަން ްއެކަން ްުކރަންޖެހެންޏާ ްފޮނުވުމަކީ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ްޚިދުމަތްް ްއިންޓަރނެޓުގެ ްިއން ްޛަރީޢާ ްއިންޓަރނެުޓގެ ްރަށްރަށުަގއި ްރާއްޖެތެރޭގެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހެނީ. މި

ްއެ ްފޯމެއްްލިބެމުން ްބޭނުންވާ ްއޭނަ ްވެްސ ްހުރެގެން ްގޭަގއި ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއެހެންކަމުން ްދޭ. ބަ

ްލިބިގެންދާނެ.ް ްފުރުޞަތު ްމުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ްއެކު ްސަރުކާރާ ްހިފައިގެން ްބޭނުން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްހަމަ ފިލްކުރުމަށްފަހުގައި

ްޙަޤީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުެމން ްއެއާއެުކގައި ްމުޢާމަލާތްތަކުގައިްހަމަ ްކުރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްއިންޓަރނެޓު ޤަތަކީ

ްެވސްް ްކަންތައްަތއް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގާ. ްއެބަ ްއޮުޅވާލުންތަކާ،ްކަންތަްއތައް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްފަހަރު ްބަެއއް ވެސް

ްޓެކް ްއިންފޮމޭޝަން ްިމ ްވެސް ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްިވއުަގ ްއެ ްމުޅި ްދަުއލަތުގެ، ްހަރުދަނާކޮށް ނޮލޮޖީގެްއިތުރަށް

ނޑުް ްދެންނެވި،ްކުރިންްއަުޅގަ ްހިމެނޭްކަމެއް.ްއަދިްއެްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެްތެޭރގައިްމި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެްތެޭރގައި

ްވަސީލަތްތައްް ްނޫން ްމި ްއަިދެވސް ްސޮފްޓުެވއަރތަކާ ްދެންނެވި ްމި ްއިތުރުން، ްާގިއމުކުރުމުގެ ްއެއް ްވިުއގަ ދެންނެވިފަދަ

ްކަ ްމި ްހޯދަިއ، ްތެރޭަގއިްބަލަހައްޓައި، ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމި ްެވސް ްކުރުމަކީ ްނތައްތައް

ހިމެނޭްކަމެއް.ްއަދިްމިްދެންނެވިްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްހޯދާްވަސީލަތްތައްްެވސްްހޯދަންޖެހޭނީްމިްފަރާތުންް

ްފެންވަރުެގްސިސްޓަމުަތކަ ްޤަޫބލުކުރާ ްހުރިހާްރެކޮމެންޑުކުރާ،ްމިތަނުން ްދެންނެވި ްޖެހޭ.ްއެެހންވީމާ،ްމި ްވާންްެވސް ކަށް

ނޑުްމިް ގޮތަކަށްްބެލިކަުމގައިްވީްނަަމވެސްްމުޅިްމިްދާއިާރްވަރަށްްބޮޑަށްްހަރުދަނާވެގެންދާނެްބިެލއްގެްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ހަގަކުރެވޭނެްވަރަށްްގިަންބިލުްމިއަދުްބަލައިގަނެ،ްއަދިްއެގޮތަށްްމިްދެކެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފާ

ްފުރިހަމަް ްއެންމެ ްހުށަހެޅޭއިރުަގއި ްމަޖިލީހަށް ްބިލަީކްރައްޔިތުންގެ ްއެްއވެސް ްހުންނާނެ.ްއެއީ ްބިލުގައި ްމި ކަންތައްތަެކއް

ްހަރުދަނާކުރުމަށްް ްއިތުރަށް ްބިުލ ްއެ ްގެންނަމުންދޭ. ްއުނިއިތުުރތަކެއް ްބޮޑެތި ްބިލަށް ްއެ ްނޫން. ްބިލެއް ްއޮންނަ ގޮތުަގއި
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ްހާޒިުރކުރަްއަވއިގެްންޓަކަ ްކޮމިީޓްއަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ްކަުމގެ ްމި ްހޯދަންޖެހޭ.ްއަދި ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްވެްސްގިނަ އި

މިްބިލުގައިްހުރިްއުނިކަމެއްްވާނަމަްއެކަންްއިތުރަށްްރަނަގޅުކުރުމަކީްެވސްްެއއީްވެސްްކުރެވިދާނެްކަމެއް.ްކުރަންވާެން

ްއަޅުަގނ ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއީ. ްކަމަްށްކަމެއް ްބަދަލުގެނައި ްިބލަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޑުމެން

ްކަމެއް.ްއެހެންް ްބޭނުންތެރި،ްމުހިއްމު ްކުރުމަކީ ްަކންތައްތައް ްއެ ްގޮތަށް ްނުގެއްލޭ ްމަގުސަދު ްރޫހާއި ްބިލުގެ ްމުޅި ވިޔަސް

ނޑުެމންނަށްްބިލު ތައްްބައްޓަންކުރެވޭްގޮތުގަިއ،ްޚާއްޞަކޮށްްމުޅިްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްމިްޖެހެނީްބައެއްްފަހަރުްއަޅުގަ

ްބަދަލުވެގެންދާތީވެ.ް ްބިލު ްމުޅި ްފަހަރު ްބައެއް ްގޮތަށް ްގެްއލޭ ްމަގުސަދު ްހުށަހެޅި ްސަުރކާުރން ްމަގުސަދު، ބިލުގެ

ް ްވާީތވެ ްބިލަކަށް ްުގޅޭ ްޓެކްނޮލޮީޖއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްމިއީ ްބިލަކީ ްމި ްމަގުސަުދ،ްއެހެންނަމަވެސް ްމި މިްއެހެންނަމަވެސް

ްހަމަް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްެގންނަންޖެހޭނެ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްމާ ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ބިލުން

ްއިތުރަށްް ްމަތީން ްަމޝްވަރާެގ ްމީހުންގެ ްޓެކްިނކަލް ްމިކަމުގެ ްބަދަލުތަކެއް ްއިތުރު ްގެންނަްނޖެހޭނެ ްމިއަށް ޔަޤީނުންވެސް

ްބި ްމި ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްފުރިހަމަކުރުން.ްމިކަން ްބިލު ްއިތުރުކޮށްގެްނ،ްމި ްބިލަށް ްމި ްކަންތައްަތކެއް ްއުނިވާ ލުން

ްވީހާވެްސް ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީއަކުން ްފޮނުވާ ްމި ްވިސްނުމަށްފަހުގައި ްފުންކޮށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި އެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށް

ްން...އަވަްސކޮށްދިނުމަކީްސަރުކާރުްންވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަެމއް.ްެއހެންކަމު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްނިޒާމީްމަްއސަލަްއެއްްމިްެނގީްމަޖިލީހުެގްގަާވއިުދގެްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް ވަނަްމާއްދާެގ71ްްއަުޅގަ

ް ްދަށުން،ްމަޖިލީހުގެ ްދާއިރާގ71ްްެ)ވ(ގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްގޮތުން ްވާ ް)ވ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާهللا ްމިލަންދޫ ްބިލާިއ ްރިޟާްހުށަހެޅުއްވި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބިލަީކ ްޝުކުިރއްާޔްހުށަހެޅުއްވި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއެކަން ްވާތީ ްކަމަށް ްނޫން ްބިލު ްދެ ްފެތޭ ަގާވއިދަށް

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްާމއްދާގެް)ވ(ގެްދަށުންްނެންގެވިްނިޒާމާްބެހ50ްްޭވީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންމެްތިނެންގެ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑު ްމައްސަަލިއގައި ްއެއް.ްއެ ްއޮންނަނ50ްްީމައްސަލަ ްމި ް)ވ(ްބަލާއިރު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްއުވާލަންޖެހޭ ްއެއް ްމާއްދާ ްޤާނޫނެއްގެ ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްއެްއވެސް ްގުޅިގެން ްފާހަގަކުރުން.ްބިލާ ްއެކަން ނަމަ،

ްބައިތައްް ްއުވާލަންޖެހޭ ްޤާނޫނަކުން ނޑިވަޅުތަުކގައި ްދަ ްނުހިމެނޭ ްކަމަށް ްއުވާލުން ްއެކުަގއި ްޤާނޫނެއް ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ްބައިް ްހުށަހަޅާ ްއުނިކުރުމަށް ްޤާނޫނަކުްނ ްއެ ްހިމެނުން. ްއެުކަގއި ްބިލާ ްލިޔުމެއް ްެއނގޭނެ ްއަކުރަށް ްއަކުރުން ވަކިން

ކުރަށްްތަކުރާރުކުެރވިފައިްއޮތުން.ްއެްލިޔުމާ،ްމިްމާއްދާގަިއވާްގޮތުގެްމަތިންްލިޔުންތައްްފުރިހަމަވެފައިްވާީތްއަކުރުންްއަ

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުްހުށަހެޅުގެންްމިދިޔަ،ްއެހެންވީމާ،ްނެންެގވިްމައްސަަލް މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްއެްބަލައިގަތީ.ްއަުޅގަ

ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ްާވްްއެއީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މަތިން

ްއިންފޮމޭޝަންް ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރު

ް ްވަނީ ްލިބިފައި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްގ1ްްަޓެކްނޮލޮޖީގެ 5ްްޑި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 64ްމިނެޓު.

ް ްއަށް 3ްް.މިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއަްށ11ްްމިނެޓު. ްޕީ.އޭ 3ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ 3ްިމނެޓު.

ިމނެޓުގެްފުރުޞަތުއަުރވާނަން.3ްްމިނެޓު.ްއަދިްވަިކްޕާޓީައކަށްްނިސްބަތްނުވާްކޮންމެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަކަށްްވެސްް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްފުރުޞަތުްް.ން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮްނނަނީ. ްމި ްެވސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލަާކ ްކޮންމެ ްބަހުސެއް ަގޑިއިުރެގ

ްާދއިރާެގް ްއުތުރު ްގަލޮޅު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްއެދިވަަޑއިގަތުމަށް. ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުޅުވާލަން

ްهللا.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްަޢބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުގަލޮޅުްއުތުރުްދާް

ްހުށަހަޅުއްވަމުން،ް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބިލު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްބިލު،ްއިންފޮމޭޝަން ްރަީއސް.ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްވިދާުޅވީ ްރަޝީދު ްރިާޔޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްެމންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި މިީއްހުށަހެޅުއްވި

ްބިލެކޭ.ް ްހުށަހަޅުއްވާ ްޮގތުން ްފުޅާކުރުމުެގ ްއަދި ްގޮތުން ްހަރުދަނާކުރުުމެގ ްއިތުރަށް ްާދއިރާ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ްއެް ްކިޔާލުމަކުން ްބިލު ްމި ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްހަމަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްުނފެނޭ ްމިއަުދްމަގުސަދުްހާސިލުާވްތަނެއް ްބިލަީކ،ްސަރުކާރުެގްފަރާތުން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމި .ްޙަޤީޤަތުގައި

ހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްއޮތްްބިލަކީްމިއަދުްކަންްއޮތްްގޮތްްދަމަހައްޓަންެވގެންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބިލެއް.ްނުވަތަްއެއަްށވުެރް

އަޅުަގނަޑކަށްްއެްއވެސްްހާލަެތއްަގއިްާތއީދުކުެރވޭނެްބިލެްއްވެސްްއަދިްފަހަތަށްްޖަހަންވެެގންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްބިެލއް.ް

ްބޭނުމީ.ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްިމއަދު ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްއެްއ ްނުުކތާ ްދެތިން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއީކީ ނޫން

ްއޮތީ.ްޙަ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްނޫން ްބިލެއް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްއޮތީކީ ްމި ްކަމަކަށް ްސަރުކާުރގެްފުރަތަމަ ޤީޤަތުގައި
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ފަރާތުންްނޭޝަނަލްްސެންޓަރްފޯްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްއޭްކިޔާްމުއައްސަސާްެއއްްޤާއިމުކޮށް،ްއެްމުައއްސަާސ،ް

ްއެއްަގއިް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްމިއޮތީކީ ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތީ ްމި ްބިލެއް ްބެހޭ އެން.ސީ.ައއި.ީޓއާ

ްބިލެއްްނޫން ްއިންފޮމޭޝަންްްޤާއިމުކުރުމުގެ ްފެންނަްގޮތުގައި ްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑަށް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްވަކިް ްމުއްބާރުކުރަންޖެހޭނީ ްއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްިއންފޮމޭޝަން ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ްުނވަތަ ްބިލެއް ްބެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާ

ނޑުްދަންނަވައިާލނަން.ް ނޑަށްްފެންނަްގޮތެއްްއަުޅގަ ސަރުކާރުގެްފަރާތުން،ްނުވަތަްދައުލަތުގެްފަރާތުން،ްވަރަކަށް.ްއަުޅގަ

ްވެސްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްއޮފިސަރެއް. ްއިންފޮމޭޝަން ްޗީފް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްފަރާތުން އެްގޒެކްިޓވުން،ްވެރިކަންކުރާ

ްއަ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްއެނގޭ ްވެސް ްއެންެމންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން ްސަރުކާރުެގ ްިމްޤަބޫލުކުރަން. ކީ

ް ްއެހެންވީމާ،ްް.ޤައުމުަގއި ްއަކީ. ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްސިނާޢަތް، ްަވއްދާ ްއާމްދަނީ ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްއަށް ވަނަ

ްތަޞަްއވުރެްއް ްމިޝަންއަކާިއ ްވިޜންައކާިއ ްއަމާޒަާކއި ްގޮުތން ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްފަރާތުން ސަރުކާރުެގ

ްފަ ްސަރުކާރުގެ ްއެނގޭ. ްއެީއްއޮންނަންޖެހޭނެކަން ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްއޮިފސަރެއް ްއިންފޮމޭޝަން ްޗީފް ްވީމާ، ރާތުން

ސަރުކާރުގެްތަޞަްއވުރުްދައްަކއިދޭން.ްއަދިްރާއްޖޭގައިްއެހާްބަރަށްްފުޅާވަމުންްއަންނަްދާއިރާއަކަށްްވާީތވެ،ްއެްދާއިާރް

ްބާރުއެޅުމަ ްޓަކައި ްއަަޅިއދިނުމަށް ްފިޔަވަޅުތައް ްއެޅެންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުން ްޗީފްްފުޅާކުރަން ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ށް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްފުާޅކޮށްްއިންފޮމޭޝަންްއޮފިސަރެއްްުހންނަންޖެހޭނެ.ްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްއައި.ޓީްއަށްްބޭނުންވާް

ްފިްޓަކައިްދިނުމަށް ްއަޅައިދޭްނޖެހޭ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްހުންނަންވެސް ްއަަޅއިދޭން ްއެކަމަކުްޔަވަޅުތައް ޖެހޭނެ.

ްފެންނަް.ރައީސްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްްއަުޅަގނޑަށް ްއޮފިސަރަކުްްގޮތުަގއި ްއިންފޮމޭޝަން ްޗީފް ްނިމުނީ. ްއެ ހިސާބުން

ްނޭޝަނަލް ްނުޖެހޭ ްފަާރތަކުން ްސަރުކާުރގެ ްނިމުނީ. ްއެ ްހުރީމާ ްފަރާތުން ްއިންފޮމޭޝަންްްސަރުކާރުެގ ްފޯ ސެންޓަރ

ޓެކްނޮލޮޖީްއެއްޮކށްްގެންނަންްެވގެންްބާރުއަާޅްްސަރުކާރުގެްދަށަށްްިއންފޮމޭޝަންްއޭްިކޔާފައިްއަނެްއްފަހަރުްޓެކްނޮލޮޖީ

ްާޤއިމުްމުއައްސަސާ ްރައީސްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސްް.ކުރާަކށްނުޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްހިނގާނެ. ްުނވެސް ް،އެކަމެއް

ްފަރާ ްވެރިކަންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑަކީ ްވެރިކަނ3ްްް،ކުރިްތުން ްވަންދެން ްނިސްބައަހަރު ްޕާޓީއަކަށް ތްާވްކުރި

ްވާތީވެް ްކުް،މީހަކަށް ްކަްނކަން ްމި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްވަރަްށްްއުޅުުނއިރުރަންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ވެސް

ްއެްނމެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހިނގާ ްހަމަ ްފެނުނު. ްްކައިރިން ްގަވަރމަންޓުފަހުން ްފެށުނުއިރުްގެއީ ވެްސްްކަންތައް

ް ްފަހަތުގ3ްައޮތީ ްާދްކަމަކަށްއަް.ްެޓްކނޮލަޖީއަހަރު ްދުެވްއޔެްއގައި ްބަރު ްއެހާ ްގޮތުަގއިްްކީ ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ވާީތވެ

ްމުައއްސަސާ ްހިނގާ ްަޤއުމެްއގައި ްމަޑުދުވެީލގައި ްއެންމެ ްއިންފޮމޭޝަންްް،ވާީތވެްއަށްްސަރުކާރަކީ ްފަރާތުން ސަުރާކރުގެ

ްނޫޅެޭވނެ ްހިންގާކަށް ްސަރުކާރުްޓެކްނޮލޮޖީ ްރައީސް. ްފެންނަް.އައި.ޓީ.ސީްންއެްފަރާތުންްގެޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ

ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްސެންޓްރަލައިޒްްގޮތުަގއި ްއައި.ޓީޖެހޭނީ ްހުރިހާ ކުރަންޖެހޭނެ.ްސެންޓްރަލައިޒްްެއއްްކުރަން.ްދައުލަތުގެ

ްމިް ްވެއްޖެްމިހާރު ްގޮތުން ްއޮތް ްމިނިސްޓްރީއަކުންބިލު ްކޮންމެ ްޑިޕާޓްަމންޓަކުންް،ްއޔާ ްކޮންމެް،ކޮންމެ ްދައުލަތުގެ

ްައއި ްއެބަ ްވަިކވަކިން ްޑިޕާޓްމަންޓުމުއައްސަާސއަކުން ްހިންގާ.ޓީ ްއެބަ ްގޮތަށް.ްއެހެްންްެވސްްމިއަދުް.ތައް ްކުރާ ަކންކަން
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ްހެދީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަ ްރެޑް ްހަމަ ްނާދޭ.ްް.އިތުުރވަނީޓޭޕް ްބަދަލެއް ްެއއްވެްސކަހަލަ ްހަމަ އެފިޝެންސީައކަށް

ްއަވަ ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްއޮތްއެފިޝެންސީއަކަށް ްކަން ްއެހެންވީމާ، ްާނދޭ. ްދުވެްއޔެއް ްމިްސް ްމިްގޮތަށް އޮތްްްބިލުގައި

ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހަޅަނީ. ްއެ ްުކރަން ްކަން ްމިހާރުވެސް ްޓެްކނޮލޮްގޮތުން ްފަރާތުންގޮތުަގއި ްސަރުކާރުގެ ް،ޖީ

ްޓެ ްއިންޮފމޭޝަން ްފަރާތުން ްސެންޓްރަލައިޒްްދައުލަތުގެ ްޖެހޭނީ ްެއވަރަކުކްނޮލޮޖީ ްނުފުދޭ.ކުރަން. ްވެސް ްން

ްޕްސެންޓްރަލައިޒް ްއެބަްރަިއވެކޮށްަފއި ްކުރަން ްވެސް ްޤައުމުތަކުންްޓަިއޒް ްގިނަ ްމިހާރު ްދުނިޔޭގެ ސަރުކާރުެގްް،ޖެހޭ.

ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްތަންފީްފަރާތުން ްޛުްއަކީ ްއުޅޭ ްނޫންކުަރން ްކަމެއް ްސެންޓްރަލައިޒްް. ް،ކޮށްފައިްއެއީ

ްބަޔަކޮަޓއިޒްްޕްރައިވެ ްއެހެން ްތަންފީށްފައި ްޓެކްނޮލޮޖީްޛުކު ްއިންފޮމޭޝަން ްހުރިހާ ްދޫކޮށްލަނީ.ްސަރުކާރުގެ ްވެގެން ްކުރަން

ފުނީގެްއެންމެްބޮޑުްުކރާންްވެގެންްޕްރަިއވެޓްްކުންުފންޏަކަށްްދޫކޮށްލަނީ.ްއެްޕްރައިވެޓްްކުންޛުއަކާްބެހޭްކަންކަންްތަންފީ

ްކްލައިންޓަ ްވެދާނެށް ްސަރުކާރު ްޕްރައިް.ވެސް ްއެ ްވެދާނެ. ްއިންކަދައުލަތް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކުންފުނީގެ ްވަންނަނީްމެވެޓް އް

ކަންކަންްވެސްްދައުލަތުގެްފަރާތުންްކަމަށްްވެސްްވެދާނެ.ްއެކަމަކުްަސރުކާރުގެްފަރާތަކުންްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެް

ްހިންޛުތަންފީ ްސަރވިސް ްިސވިލް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ ްމަސަްއކަތެްއ ްައއިްގާކުރާކަށް އެްއްް.ޓީގޮަތކަށް

ްއަިއ.ޓީ ްއެްއޗެއް.ްްނުހިންގޭނެ. ްމަސައްކަްތކުރާ ްސްޕީޑެްއގަިއ ްައވަސް ްނޭނގޭހާ ްވިސްނާލަްނ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ައކީ

ްސަރވިސް ްހިްނާގްްސިވިލް ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއެހެންވީމާ، ްެއއްެޗއް. ްމަަސއްކަްތކުރާ ްދުވެީލގައި ްކަހަނބުގެ އަކީ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްހިންާގކަްށ ްއަިއ.ޓީ ްަރއީސްގޮތަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫެޅވޭނެ. ްއަް.ންނަކަށް ނޑުްނިންމާލަމުން ޅުގަ

ްބޭނު ްސީ.ައއި.އޯްމީދަންނަވާލަން ްފަރާތުން ްމިްސަރުކާރުގެ ްބެހެއްޓިދާނެ.ްއެކަމަކު ްމިްއެއް ްގޮތަްށްްބިުލގައި ބަޔާްނކުރާ

ްފަރާތުންްއެން.ސީ.ައއި.ޓީ ްސަުރާކރުގެ ްއެކިއެްް،އެއް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްމިނިސްއިންފޮމޭޝަން ްވެއްޖެކި ްހިންގަން ްއާޔްޓްރީން

ްޢި ްނުހިނގާނެ ްަރީއސް. ްސެންޓްރަލައިޒްްއެން.ސީ.ައއި.ޓީްއްޒަތްތެރި ޕްަރއިެވޓްްް،ކޮށްަފއިޕްރަިއވަޓަިއޒްް،ކޮށްަފއިެއއް

ްަތންފީފަ ްކަްނކަން ްއެ ްދައުލަތަކުންޛުރާތްތަކުން ްޖެހޭނީ. ްދޫކޮށްލަން ްމުް،ކުރަން ްއައި.ީޓއަކަްށ ބާރެްއްްށްސަރުކާރަުކން

ްވޭނެކުރެނު .ް ްމުށް ްއެްއޗަކަްށ ްސިނާޢަް.ކުރިޔަސްބާރުކޮންމެ ްމުކޮންެމ ްބާރުތަކަށް ްބާރުށް ްމުށް ނުކުރެވޭެންކުރިޔަސް

ްހަމައެކަނިްސިނާޢަތަކީްއައި.ޓީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއާދެޝުކުރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިއިންފޮމޭޝަް!އްޔާ ްބިލެއް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނަމުގައި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްކަމަށްްްން

ްއަދުގެ ްޝުކުރުްޓަކައި ްމިސަުރކާރަށް ްހަަމއެާއއެކު ްއަދި ްސްޕޮންަސރކުްދަންނަވަން. ވިލުފުށީްް،ފަރާތްްރެްއވިބިލު

ނުޑްްޓަކައިްދެްއވިްކަމަށްބިލުްހުށަހަޅުއްަވއިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމި ް!ޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެވެސްްއަުޅގަ

އަިދްއަރަމުންދާްް،މިއަދުްައޅުަގނޑުމެންްދުނިޭޔގެްެޓކްނޮލަޖީްކުރިއަރާަފއިާވްމިންވަރުންްބޫލުކުރަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްޤަ

ްސިފަިއގަ ްޤާނޫނެއްގެ ްބިލެއް ްމިފަދަ ްްއިމިންވަރުން ްކޮންމެހެން ްއްމުހިއޮތުމަީކ ްހަމަގަމު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއިމުކަމެއް
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ްޤަވެ ްއެހެންނަަމވެސްސް ްމިްމިްބޫލުކުރަން. ްގޮތަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްގެންދިއުމަށްފަހުްބިލު ްކޮމިޓީއަަކށް ްއެންމެް،ބިލު

ްބިލުްކުރެވިގެންދާނީފުރިހަމަ ްގުޅުންހުރި ްއޭެގްްމިްްތަކާމިއާ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްކަމަށް ްގުޅުވާލަިއގެން ބިލު

ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިާވްކޮޕީްަރއިްޓސްއާްބެހޭްޤާނޫނާްވެސްްމިްމިްކުރަންްއެއްްބިެލްއގެްގޮުތަގއިްއަޅުަގނޑުްފާހަގަް

ްއެބަ ްގުޅުން ްހެއްކާްބިލާ ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްާޤނޫނާްހުރި. ްއެބަްވެސްްބެހޭ ްގުޅުްނ ްބިލާ ްއެހެންކަމުން،ްްމި ހުރި.

ް ްޙައްޤުަތްއ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްްމާޔަތްކުރުމަށްހިއަޅުަގނޑު ްމިއަޓަކައި ްބިލެއް ްކޮންމެހެންްމިފަދަ ދު

ެއއްްއޮތުމަީކްހަމަްކޮންމެހެންްބޭނުންްކަމެއް.ްް.ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްނަމުަގއިްވަކިްމުއައްސަސާމުހިއްމުްވެއްޖޭ

ްފަހަ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިންވަރުން ްކުރިއަާރފައިވާ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވެސް ްއިްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްމިްމަޖިލިސްްް،ގޮސް ނޑުމެންނަށްް،ްސްއިލާއިރުްވެބަލަްތެރެްމިއަދުްމިސާލަކަށްްއަުޅގަ މަޖިލީހުގެްމިްއަުޅގަ

ްމިއައިތެރެ ްސިސްޓަމަކީ ްކޮމްޕިއުޓަރ ްފެންނަމުންދާ ްމި ްއަޕްގްރޭްން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެއއްެޗއް.ްކުރަންޑުދު ޖެހިފައިވާ

ވާތީ.ްްކަމަށްްކަންްކުރަން.ްއެއީްއިންސާނުންދުވެސްްައޅުަގނޑުެމންްޖެހޭނެްއެއެކަމެއްްުދވަހަކުްވެސްްނުހުްއޓޭނެ.ްއަބަ

ް ްއެާއއެްއކޮށް ްބިލުގަހަމަ ްބާރުއަޅުްއވާމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެއްއި ްފާހަގަކޮށްލާނަން.ްްަފއިވާ ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ކަެމއްގެ

ްކުރިއެރުް ްމަސައްކަތްވުްއިންސާނީްވަސީލަތް ްމަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްކަމެއް.ްްމިކުރުން.ްމީ ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެން ޤައުުމގައި

ްއެހެ ްބިލެްއގެ ްމިފަދަ ްކުރިންްޛަރީޢާންވީމާ، ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ނޑުއިން ްއަުޅގަ ްވެސް ްބެހޭްދެންްމިމެން ްހެއްާކ ނެވި

ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮޮލޖީއެްކަންތަްް،ހުރިޤާނޫނާްގުޅުން ްުކރެވޭނެްގޮތްަތކެްއްމިހާރުްއްތައް މިްްމެދުވެރިކޮށްްެއކަންކަން

ްާވނަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްްިމއަދަކުްމިްކަންްއެންމެްހެޔޮްކަމަށްހެންްބޭނުންވެްއޖެ.ްއެއީ،ްއެހެންނޫންޤައުމަށްްކޮންމެ

ްެނތް. ްކަށެއް ްކުެރވޭ ްމިްގޮތުަގއި ްމެދުވެރިކޮށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ފުރަމާލެްްކުޑަކުޑައަދު

ްމޮނިޓަރއަ ްގޮތްޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަކުރެވޭނެ ްމިްތަެކއް ްއެހެން ްހަދަން. ނޑުމެންނަށްދެންްޖެހޭ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްނެވި

ްމާލެ ްކުޑަކުޑަ ްމި ްހަަމާވ ްމޭލެއް ްސެކިއުރިޓީްްގާތްަގނޑަކަށް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވަރުގެްްގެްައކީ ްނުބެލޭނެ ގޮތުން

ްށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީ.ްމިްުކޅަދާނަކަންްހުންނަންޖެހޭނެްކަމައިްއެްނޫން.ްއަޅުަގނުޑމެންގެްދައުލަތުގަްއްދެއްްހަސަރަ

ޑުްޤަބޫލުކުރަންްއަޅުަގނ،ްވެފަ.ްއެހެންވީމާްއޮތީްމިްފުރަމާލެްތަނަކަށްްމިްތިްކުށްތައްްހިނގާްއެއްޑެތަނުގައިްއެންމެްބޮ

ދިްދޭންޖެހޭ.ްއައިއެހީަގއިްމިފަދަްކަންތައްތައްްވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރެވޭނެްގޮތްތަކެްއްއެބަްހޯދަގެްއޮތީްޓެކްނޮލޮޖީ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްފަދައިން ްފާހަގަކުރި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަމުން ްބިލު ްމި ްޭގަގިއްހަމައެއާެއކު، ނަށް

ްސަރުކާރާ ްއުރަްތިބެގެން ްސިޓީ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްހަދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތްތަެކއް ްސިޓީްްއަށްްމުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ ލައިގެން

ްމުއަ ްސަރުކާުރެގ ްައއިސް ްބަދަލުގައިްހިފައިގެން ްހުށަހެޅުމުގެ ްއެދި ްގޮތަކަށްް،އްސަާސއަކަށް ްނޫްނ ް،ހުށަހެިޅގެންްއެްއެ

ނޮލޮޖީްކުރިއަރާފައިާވްޓެކްްއެއާެއކުްހަމަޖެހެންޖެހޭ.ްއަދިްހަމަްއެބަްކަންކަމަށްްލިބެންޖެހޭްއުސޫލުތަކެއްްްޤާނޫނީްބާރުްއެ

ްމިންޅުަގނޑުމެއަްންމިންވަރު ްތެްނަށް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްއަންނަދެންނެވި ްެއބަ ްމިކަން ްއައިސްގެްންރެއަށް ންޖެހޭ.

ްމިްނޫނިއްޔާ ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުނކުރެވޭނެ. ްެއކަމެއް ްއަބަުދވެްސްްަވނީްައޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ނުޑ އަުޅގަ
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ްވަެރއްގެްއިވާހަކަިއގަް ްކޮންމެވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަމުގައި ްފަދަިއން ްއެްްޕރެކްޓިްފާހަގަކުރާ ްެއކަމެއްްސް ްއިްގަްއް

ނޑުްޤަބޫލުކުާރްހިތްްއޮތީްމިްމަޖިލީހުގަ އިްކޮށްފައޭްއަުޅަގނޑުމެންްމިްބާވަތުގެްޤާނޫނުތައްްހަދަންޖެހޭނީ.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއެިކއެިކްއެްނގުންތަކަ ްްށްްވެސް ްއަންގަްްޛަރީޢާއެސް.އެމް.އެްސގެ ްްއި،ިއން ްލިބިގެން ްބާރު ްޤާނޫނީ ެއއަށްްނުވަަތްެއއަށް

ްއަޅުގަް ްޤަބޫލުކުރެވިގެންމަލުކުރަންޖެޢަނޑުމެން ްކަމަށް ްއެއްޗެއް ްްހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްމިްޢައަުޅގަ ްމަލުކުރަމުން

ްއެހެން ްކަމުންދަނީ. ްސިފައަޅުް، ްޤާނޫނެްއގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްކޮންމެްއިގަ ްހަމަ ްއޮތުމަކީ ްބާުރލިބިފައި ްެއކަންކަމަށް ަގއި

ްމި ްކަމެކޭ. ްލިބިގެންދާނެ ްފަޭސހަކަން ްެއކަމުގެ ްސަރުކާރަކަމުރައްޔިތަކަށްމެ ްވަކި ްކޮންމެހެން ްއެކަމުންްކުން ްކުރީތީ ން

ްްއެްއކިބާވުމަށް ްނުވަތަ ްވާހަކަޓަަކއި ްދޭހަކޮށް ްނޫންކަމަށް ްކަމެއް ްރަނަގޅު ްެއއީ ްކަމެްއްއެކަން ްރަނގަޅު ްއެހާ ދެްއކުމަކީ

ްއަުޅގަ ްހަމަގަކަމުގައި ްނުދެކެން. ްވެގެންދިޔަްވެްއިމުނޑު ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްރައިސް ްހުރިހާ ްދިވެހި ް،އްޔިތުންނަށްމާ

ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހަިއ ްމަސައްކަތްކުރާ ްލުއިްކޮްނކޮޅުތަުކގަިއ ްލިބިކަމުގެ ދާނެ.ްގެންފަސޭހަ

ްޒިންމާދާރުކަމާްއެހެންނަމަވެސް ްއެންމެ ްކުެރިވގެްނދާނީ ްކަންކަން ްމިފަދަ ްކަމަީކ ްހުރި ްކަންޮބޑުވުްނ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ވަިކްް،ަހމައެކަނިްަވކިްބަެއްއގެް،ްނސްްޮއވެގެންތޯްއެްމުައއްސަާސތަކުަގއިްތިއްަބވާްބޭފުޅުންއެންމެްޓްރާންސްޕޭރަް،އެކު

ްމަ ްޞްބައެްއގެ ްސަރުކާރުގަކުް،ޓަކައިްމާޔަތްކުރުމަށްހިލަޙަތު ްނަހަމަްއިްތިއްަބވަްއިރިންވެްސ ްއޯޑިއޯަތކެއް ްބަޔަކު ގެްނ

ްބޭނުންކޮށް ްކަް،ގޮތުަގއި ްަޤުއމީމިފަދަ ްިމއީ ްކުރުމަކީ ްނޫނޭ.ްޞްމަްންކަން ްކަމެއް ްކުރާެނ ްބަޔަކު ްލޯބިކުރާ ލަޙަތަށް

ްގޮތަށްް ްލިބޭ ްބާރު ްކަްނކަމަށް ްަކންކަންް،އެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ްްއެފަދަ ްޤާނޫނުތަކުަގިއްހިކަމަށް ްމިފަދަ ްގޮތަށް ްލިބޭ މާޔަތް

ނ ބިލުްވީހާވެްސްޑުްމިްބަޔާންެވގެންްދިއުމަކީްައޅުަގނޑުމެންްކޮންމެހެންްމިއަދުްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ

ްނިމިެގްއަވަހަކަްށްކޮމިޓީ ނޑުްް،މަރުޙަލާ ްއަުޅގަ ްދިއުމަކީ ްބިލުްާފސްެވގެން ްމި ްކުރީަގއި ްނިމުމުގެ ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ މި

ްދަންނަވަން.ްާވހަކަވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަެމއްގެް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިް.ޝުކުރިއްާޔ. ްހަދަން ްޤާނޫނެްއ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޓެކްޮނލޮޖީއާ ްހަމަްްއިންފޮމޭޝަން ްޖެހެނީ

ނޑިަވޅެްއގަ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސްވެސްްވަރަޔަޤީނުން ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްާރއްޖޭަގިއްް.ށްްވެސްްަރނގަޅުްދަ އަުޅގަ

ްތަޢުލީމުލިބިފައިްމި ްއިން ްްދާއިރާ ްތިބި ްތިއްްގިނަވަރަށް ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްޢިލްމުްއަދަދެްއގެ ްއިން ްދާއިރާ ްމި ްައދި ބެވި.

އެބަްްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްސްްއެބަްތިއްބެވި.ްއެކަމަކުްވެސްއުނގެނެމުންދާްވަރަށްްގިނަްައދަދެއްގެްބޭފުޅުންްވެ

ްބޭނުންވާ ްތަރައްޤީކުަރން ްދާއިރާ ްމި ްތަަރއްޤީކުެރވިފައިނުވާްްޖެހޭ ްހިތަމަޔާް.ކަންމިންވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން އެުކްްއެީއ

ް ްރައީސްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓެކްނޮލޮޖީް.ޙަޤީޤަތެއް. ްއިންފޮމޭޝަން ްރާއްޭޖގައި ްމީހުންްްމި ްގިނަ ްބުނީމާ އޭ

ނޫން.ްއިންފޮމޭޝަންްއްްރާްގޮތުެގްވާހަަކ.ްއެއެްބޭނުންކުްގޮތުގެްވާހަކަ.ްކޮމްޕިއުަޓރުްަވންނަްނެޓަށްރމާނަކުރާނީްއިންޓަ

ތްތައްްސީލަވެސްްޢިލްމުވެރިންްއެްމާނަކުރަނީްވަްއިމުހުރި.ްހަމަގަްޓެކްނޮލޮޖީްމާނަކުރެވޭނެްވަރަށްްތަފާތުްގޮތްތައްްއެބަ
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ްހޯދުމާބޭ ްމަޢުލޫމާތު ްދިރާސާކޮށްްް،ނުންކޮށްގެން ްކަންތައްތަކެއް ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ެއްް،އަދި

ްކަޛުތަންފީ ްެހދުން.ްމި ްގޮތްތަެކއް ްރައީސްްކުރެވޭނެ ްިޢްއޒަތްތެރި ްގޮތަކަށް ްމާނަކޮށްފައިްޢިލްމުވެރިްންމިް،ހަލަ ްކަންތައް

ްގިނަ ްވަރަްށ ްފަށާއިރުަގއި ްކަމެއް ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދައްކާނެްއިންވަނީ. ްތިްް،މީހުން ްއަނެއްާކްއުޅެްމިހާރު ނީ

ްކުއްޖާްްކީއްކުރަން ްއިންނަ ްލިޔަން ްއިްސިވިލްްް،ާބވައޭ.ްޔައުިމއްޔާ ްުކއްޖާސަރވިްސގައި ްިތްްއޭނަް،ންނަ ވަކިކުރަންޯތއޭ

ްފުްެއއްްއުޅެނީ ްކަން ްމި ްދަަށށް ްދަންގެނެރާެޅއްގެ ްއަޅުަގނޑު ްއިންފޮމޭޝަންްނަްްސގެން. ްހަމަ ްކުރިން ްމީެގ ވާނީ

ްދުނިޔެ ްައއިއިުރަގއިްއަށްްޓެކްނޮލޮޖީ ްތަޢާކޮްމޕިއުޓަް،ތަޢާރަފުވެގެން ްއެއްޗެހި ްއެހެން ްސިސްޓަމްތަކާއި ރަފުެވގެންްރ

ްަވޒީފާތަކާްއަިއއިރު ްވެސް ްޤައުމުތަުކގަިއ ްމީހުންްއެހެން ްމިްމެދު ްއެކަމަކު ްވަޒީފާތަްއްްތަޢާރަފުވުމާްބިރުގަތް. އެއްކޮށް

ްތަަނވެްސވެް،އިތުރުވެް ްރައީސަފުރުޞަތުތައް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބްރެއެންށްގެންދިަޔއީ. ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްލެގްޒީގިަލއްވާނެ

ްެވސް ްއެްހަމަްކުއްޖަކު ްދިޔަްްމުއްސަނދިވެގެން ްކިޔާްއީ ްބާޑްސް ްއެންގްރީ ްހަމަ ްހަދަިއގެން. ްސައިޓެއް ްކިޔާ ފޭސްބުުކ

ްބަދަލުް ްއައި ްއަށް ްދުނިޔެ ްޕީ.ސީގެްސަބަބުން ްހިނގަްއޖެ.ްޓެބްލެޓް ްމުއްސަނދިވެގެން ްކުިދން ްހަދާލައިގެންްވެސް ގޭމެއް

ްއެާއއެކުް ްހަމަ ްއަދި ްއެނގިލަްއވާނެ. ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްވެސް ްރަީއސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަހަލަްްވެސް ްބައެްއ ްލީ ކެމެރާ

ވެބްކެމްްކަހަލަްއެްއޗެހީގެްަސބަބުންްމިްރާއްޖެްއަށްްައއިްބަދަލުްވެސްްވަރަށްްގިނަްިސޔާސީްބޭފުޅުންނަށްްހަމަގައިުމް

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނިގަވޑަިއގަނަންވާެނ. ވެސް

ށްފައިާވްބޭފުޅާްއަްށްވެްސ،ްމިހާރުްކުރަމުންދާްބޭފުޅާްވެްސްވަަރށްްރަނގަޅަށްްއެނގޭނޭްީމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮ

ްކަމަށްްމިހާރުެގް ްގޮތެްއގަިއްވަންނަ ްއިންނެިވއިރުްފޭސްބުކަށްްާޢއްމު ްއޮފީހުަގއި މުހިއްމުްކަމެއްކަން.ްއެްބޭފުާޅްރައީސް

ްކުދިްނތަކެ ްއިނގިރޭިސވިލާތުގެ ްޮއތީ ްެއްޑވަިއޒަރު ްބޭފުޅާގެ ްވިދާޅުވެފަ.ްއެ ްނަމަވެސް ްޮގތަށް ްޖޯކެއް ްަކއިރީަގއި އް

އެހެންވީމާ،ްއިންފޮމޭޝަންްޓެްކނޮލޮޖީގެްމުހިއްމުކަންްހަމަގައިމުްވެސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަށްްވެސްްއެނގިަލއްވާނެ.ް

ްރައްކާތެރިކު ްމީގަިއ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެނގޭ. ްމީހުންނަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެިއން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޖެހެނީްއަދި ްމި ރަން

ްގެންނަންް ްކަންތައްތަކެއް ްބައިަވރު ްދަށަށް ްފުރާޅެްއގެ ްެއއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިގޮތަށް ްއުފެދިދާނެތީވެ. ނޑުަތކެއް ބާގަ

ނޑަކުްން ްބާގަ ްކޮންމެ ްއޭގެ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްއުފެދިއްޖެ ްބާަގނޑުތަެކްއ ނިންމާއިރުގައި

ްވަެދވިދާނެ. ްުފނޑާލުމުެގްްހެކަރަކަށް ްެއއްކޮށް ްސިސްޓަުމތައް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްވަެދއްޖެ ހެކަެރއް

ްއިޚްލާޞްތެިރް ްވަރަށް ްވެސް ްދިވެހިންނަކީ ްބަެއއް ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހިނގައިދާނެ. ްލިބިގެން ފުރުޞަތުތައް

ްޢިއްޒަ ްބޭނުންވޭ. ްހަމަ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމަށްްދިވެހިންނޭ ްސަމާލު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ތްތެރި

ނޑަށްްގުޅާަފއިް ގެންނަންްބޭނުންވަނީްމިދިޔަްހަފްތާގެްދުވަހެްއގައިްމެލޭޝިާޔަގއިްހުރިްއަޅުަގނުޑގެްރައްެޓްއސެއްްއަުޅގަ

އެްބޭފުޅާްބޭންކުްއޮފްްމޯލްޑިވްސްގެްވެްބސައިުޓގައިްއިންްބާަގނެޑއްގެްވާހަކަްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަާމްއެކުްދެންނެވި.ް

ނުޑގެްތެރެއިންް ނޑެއްްއެބަްއިނޭ.ްއެްާބގަ ވިދާޅުިވ،ްބޭންކުްއޮފްްމޯލްިޑްވސްގެްަސއިުޓގެްތެރޭަގއިްިމެވނިްވަރެްއގެްާބގަ

އެސް.ިކއު.އެލްްޯކޑެއްްއިންާސރޓުކޮށްގެންްބޭންކުްއޮފްްމޯލްޑިވްްސގެްމުޅިްޑާޓާބޭސްްއެއްޮކށްްފުހެލެވިދާނޭ.ްޢިއްޒަތްތެިރް
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ް ްވަނ3ްްރައީސް. ްެއްމަސް ްކުރަމުން، ްެއކަން ްލައިގެން ނޑު ްބާގަ ްއެ ްސައިޓުަގއި ްެއ ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮފް ްބޭންކު ދެން

ްނެތް.ްހަމަގައިމުް ްއެނގޭކަށް ްކަމެއް ްކުރި ްކަމެއް ްއެފަދަ ްމީހަކު ްރާއްޭޖގެ ްވެސް ްއޮްތއިރުަގއި ްތަނަވަސްވެފައި ފުރުޞަތު

ްމަޢުލޫމާތުގެ ްދިން ްުކއްޖާ ްދެންނެވި ްމި ްަރއްޓެިހ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއޮފްްްވެސް ްބޭންކު ްަވގުތުން ނުޑ ްއަުޅގަ އަލީަގއި

ްވާހަަކް ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްެއކަމަކު ްަވގުތެއް. ްަދންވަރުގެ ްރޭަގނޑު ްގެނައިން. ްއެާލރޓަށް ްއެކަން ްއަށް، މޯލްޑިވްސް

ް ްހައްލުކުރުމަށް ްއެކަން ްއަދި ްވާހަކަދައްކަިއ، ްކުދިންނާ ްތިބި ްޑިޕާޓްމެންޓުަގއި ްައއި.ޓީ ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮފް ޓަކައިްބޭންކު

ްވަރަްށް ްތިބި ްއެބަ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއެދުނިން. ްވެސް ްއެޅުމަށް ްފިޔަަވޅެއް އަވަްސ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަަމކު ްތިއްެބިވއޭ. ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްވެސް. ްކުދިން އިޚްލާޞްތެރި

ްކޮ ްކަމުގައި ްިމ ްވެސް ްމިއަދު ްގެންުގޅެނީ،ްއަޅުަގނޑު ްޝައްކު ްއެ ްގެްނގުެޅން. ްއެބަ ްޝައްެކއް ްވަެރްއގެ ންމެވެސް

ްެއް ްވެގެްނ،ްވަންނަންެވގެންތޯ ްއިނީ.ްކާކު،ްކިހިނެއް،ްކޮންތާކުން،ްކީްއކުރަން ްއެ ްހަދާފައި ނެޑއް ްބާގަ ްއެފަދަ ކީްއވެތޯ

ް ްހަދަިއގެން ނެޑއް ްާބގަ ްީކއްވެތ4ްްޯވަރުގެ ްއިނީ ްއެ ްބައިންދާފައި ްވަންދެން ްމޯލްޑިވްސްަގ.ްްމަސްދުވަސް ްއޮފް ބޭންކު

ްތެރޭަގިއް ްސަރުކާެރއްގެ ްއެއީ ްކަެމއް ްއެކަށީގެންވާ ްހަމަ ްވުން ްހަމަ ްވެދާނެ،ްމީގައި ްހަމަ ްމީގައި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑެްއެގް ްބާގަ ްމިފަދަ ްވިޔަްސ، ްކަުމގަިއ ްބަެއއް ްގުޅުންހުރި ްފަރާތްތަާކ ްއެ ްނޫނިއްާޔ ްވިަޔސް، ްކަުމގައި ްބައެއް ހިމެނޭ

ްމަޢުލޫމާތުތަކެއްްބޭނުންކޮށް ްބޮޑުސިންގާ ްބޭނުންކޮށްގެްނ، ނެޑއް ްބާގަ ްކުަޑކުޑަ ްނުފެންނަވަރުގެ ްމީހުންނަށް ގެން،

ްއެހެންވީމާ،ް ްޮއވެދާނެ. ްކޮށްަފއި ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްބޭނުމުގައި ްޢާއްމުކުރުމުގެ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްކަހަލަ ްބަެއއް ހޯދައިގެން

ްރައްޔިތު ްހުރިހާ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮވާލަން ްއެަކއުންޓުތަްއްއަޅުަގނޑު ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮފް ްބޭންކު ްބޭފުޅުންގެ ްތި ންނަްށ

ްކަމަށްް ްނެތިއްޖެ ްއަށް ްހަމަ ްފައިސާ ްއަޅައިނުލަްއވާށޭ. ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުރެއްޖެ ްއަށް ްހަމަ ްފައިސާ ްޭއގައި ބައްލަވާށޭ.

މުންްގެންދާށޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްވަންޏާްތިްބޭފުޅުންްވީހާވެސްްއަވަހަށްްމައްސަލަތައްްބޭންކުްއޮފްްމޯލްޑިވްސްއާްހިްއސާކުރަް

ްވަރަށްް ްދިމާވި ްޙަޤީޤަތުގައި ްސަބަުބން ްނެތުމުގެ ްސިޔާސަތެއް ްައއި.ޓީ ްމިރާއްޖޭގައި ްދަންނަވާލީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްއޮްފް ްބޭންުކ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްނަމަ، ްއޮތް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްިސޔާސަތެްއ ްުދވަހު ްއެ ްވާހަަކ. ްެއއްެގ ްމައްސަލަ ބޮޑު

ްއި ްވާނެ.ްމޯލްޑިވްްސގެ ްވެސް ްފަރާތްތަކެއް ްއިުތރު ްބަަލއިލާނެ ްއެ ްހުންނައިރު ްހަދާފައި ްސިސްޓަމު ްޭބންކިން ންޓަރނެޓް

ހަމަްވަރަށްްމޮޅެތިްކުދިންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްއެތާަގއިްތިބީ.ްވަރަށްްމޮޅެތިްކުދިން.ްއާދަާޔްޚިލާފުްމޮޅެތިްކުދިންްތިބިް

ގެްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްދާއިރާަގއިްތިބިްއާދަޔާްޚިލާފުްމޮޅެތިްތަނެއްގެްވާހަކަްއަޅުަގނޑުްިމްދަންނަވަނީ.ްރާއްޖޭ

ްވެސްް ްހަމަގައިމު ްޖެހުނީ ްމި ްއުފެދެން ނެޑއް ްބާގަ ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްެއކަމަކު ްތަނެއް. ްތިބި ކުދިންތަކެއް

ްދޫެވފަ ްކަެމއް ްއެގޮތަށް ްއެެހންވީމާ، ްވާތީ. ްދޫވެފައި ްކަމެއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްވެރިންްއަތްދަށުން ްތިއްަބވާ ްއެތާ އި،

ްއަެނއްް ްބަަޔކު ްދަތުރުކުަރްއވަމުން،ްއަެނއް ްިއނގިރޭސިވިލާަތއް ްބަަޔކު ްކިަޔވާިވދާޅުވަމުން،ްއަެނއް އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި

ްޖެހެނީް ްމި ްބަހައްޓަން ްަރއީސް،ްައޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެްއްނުބެލޭތީ ްހުރިހާ ްއެ ްދަތުރުކުަރއްވަމުން ޤައުމަކަށް

ްއެން.ސީ.ައއި.ޓީްމަތީގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާއިމުކޮށްފަ. ްބަޔަކު ްަބލާނެ ްވެސް ްތަން ްއެ އި



15 

 

ްެއއީް ްގޮތަށް. ްޤާއިމުކުރި ްއޮތޯިރޓީ ްޭއވިއޭޝަްނ ްސިވިްލ ްޖެޭހ ްއެބަ ްދާން ްާޤއިމުކުރެިވގެން ްތަން ްެއ ޤާއިމުކުރާއިުރގަިއ

ްގޮތަށް،ްހަމައެ ްުނފޯރާނެ ްނުފޫޒު ްބަެއްއގެ ްނުފޫޒު،ްނޫނިއްާޔްއެްއވެސް ްބޭފުޅުންގެ ްފަންނީ ްުއޅޭ ްެއތާގެ،ްއެކަމުަގއި ކަނި

ފަންނީްބޭފުޅުންގެްމަޝްވަރާްއެްކަމުަގއިްއެކުެލވޭްގޮުތގެްަމއްޗަށްްެއކުލެވޭްބޯެޑްއގެްގޮުތަގއި،ްނޫނިއްޔާްމުައއްސަސާް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްއެްއގެްގޮުތގަިއ،ްނޫނިއްޔާްިއދާރާްއެއްގެްގޮުތގައިްމިްދެންނެވިްއެން.ސީ.ައއި.ޓީްއުފެ ދެންޖެހޭނީ.ްއަޅުގަ

ގޮތުަގއިްިސވިލްްޭއވިއޭޝަންްއޮތޯރިޓީްއުފައްދާފައިްވާނީްާޤނޫނެއްގެްޛަރީޢާްއިން.ްެއްާޤނޫނެއްަގއިްވާްގޮތުެގްމަތިންް

ްއެގޮަތްށް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމީހުންނަކީ ްގިނަ ްޢައްޔަންކުެރވޭ ްތަނަށް ްމި ްއަދި ްވަންޏާ ްކަަމށް ްއުފެދިއްޖެ ްވެސް މިތަން

ްލިބޭނެ.ްޢައްޔަ ްރައްކާތެިރކަން ްއަށް ްާރއްޖެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްިހގައްޖެ ްވެގެން ްކަުމގަިއ ްބަެއއް ންކުެރވޭ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްރައްކާތެރިކަން ްައށް ްާރއްޖެ ްއިން ްދާއިރާ ްޓެކްނޮލޮޖީެގ އިންފޮމޭޝަން

ްނަންބަރުތައް ްފޯނު ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްޝާއިޢުކޮށްފަ.ްްއައި.ޑީކާޑުަތކާއި ްވެްބސައިޓެްއަގއި ްޕަބްލިކު ްވަނީ ްވެސް މިއަދު

ްޑާޓާބޭްސް ްހުރި ްރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ްނޭޝަނަލް ްކީްއވެތޯ ްޖެހެނީ. ްމި ްކުެރވެން ްކަންަތއްތައް ްމި ްގޮތަށް ްމި ކީްއވެތޯ

ނޑުމެންްނިސްބަ ްއަުޅގަ ްހުރިްޑާޓާބޭސްްނަގަިއގެން ްޖެހެނީ.ްނޭޝަނަލްްރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ްމި ްޕާޓީތަކާއިްނެގެން ތްވާ

ްއެީއް ްހާމަެވގެންދިޔައިމާ ްނަންބަރުަތއް ްައއި.ީޑކާޑު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްނަންބަރުތަކާ، ްފޯނު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވެސްް ްއެއްޗެހި ްމަދު ްހުރި ްރައްކާތެރިކުެރވެްނ ްނުކުޅެދުންތެރިވީ. ްސަރުކާރު ްފެށީ. ްފެންނަން ްނާޤާބިލުކަން ސަރުކާރުގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާެގްރައްކާތެރިނުކުެރވޭނެްގޮްތް މިްވީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައުޅގަ

ްޢަބްދު ްީއވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްهللا ްކުރިއަަރއިގެންދާނެ. ްބާަރށް ްވަރަށް ްސިނާޢަތަކީ ްމި ްގޮތަށް، ވިދާުޅވި

ގެްކިބަިއަގއިްހަމަަގިއމުްވެސްްނެތް.ްއެހެންވީާމ،ްސިނާޢަތެއްްނުހުއްޓޭނެ.ްުހއްުޓވުމުގެްޤާބިުލކަންްވެސްްއަުޅަގނޑުމެން

ްކުރަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްތަމްރީނުކުރުމަކީ ްފަރާްތތައް ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްނުހުއްޓިދާއިރުަގއި ްސިނާޢަތް އެ

ް ްގްރޭޑު ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްޖޯކުޖެއްސެވި. ްފަރާތްތަކުން ްބަެއއް ްކުއ8ްްކަމެއް. ްކޮންމެ ްމަތީ ޖަކަށްްިއން

ްބައެއްް ްބުނީމަ ްލައިދޭނަމޭ ްބްރޯޑްބޭްނޑު ްއަށް ްޭގގެ ްބައެއް ްޖޯކުޖެހި. ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްބުނީމަ ްދޭނަމޭ ލެޕްޓޮޕެއް

ްއެްއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްކުރިއެުރމަށް ްާރއްޖޭގެ ްރައީސް،ްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖޯކުޖެިހ.ްއެކަމަުކްެއއީ ްފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ

ނިންމާފައިްނިކުންނަްޮކންމެްކުއްޖަކީްކޮމްޕިއުޓަރާްުކޅެންްއެނގޭްުކއްޖަކަށްްވާނ11ްްްްޑްކަންތައް.ްމިްރާއްޖޭަގއިްގްރޭ

ްޓަކައިް ްވަނުމަށް ްލެބަށް ްކޮމްޕިުއޓަރ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅުނުއިުރަގއި ްސްކޫލްަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. އެބަ

ްތިބެ ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހޯދަންވެގެން ްފާސް ްއެ ްދޭތީވެ ްފާހެއް ްޚާއްޞަ ްހެނދުނު ްކިޔޫޖެހިގެްނ ޖެހީއްސުރެ.7ްްން

ް ްހާލަތްތަކުަގިއ7ްްހެނދުނު ްބައެއް ްިތބެން. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިޔޫޖެހިގެން ްލިބެންދެން ްފާސް ްއެ ޖެހީއްސުރެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންވީމާ، ްހިނާގފަ. ްމެދުގައި ްކަންތައްތަކާ ްއެކަހަލަ ްހުރޭ ްއެބަ ްވެސް ްމާރާމާރީ ްތެޭރގައި ކްލާސްތަކުގެ

ްރައީ 1996ްްސް.ްެއއީ ްމީ ްައހަރުގަ.ްމިއަދު ްކުިދްނ2113ްްވަނަ ްގިނަ ްތެރެއިން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަހަރު.ްމިއަދު ަވނަ

ްޤާސިމުް ްލީޑަރު،ްއޮނަރަބަލް ްޕާީޓގެ ްއޮުތން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފޯރުކޮށްދެވިފައި ްމިްވަސީލަތް ްކުދިންނަށް ްއެ ބޭނުންވަނީ
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ްދިވެހިރާ ްއެއީ. ްވަޢުދެްއ ްކެމްޕޭން ްއިބްރާހީމުގެ ްގްރޭޑް ްކުއްޖަކަްށ، ްކޮންެމ ްކުއްޖަކަްށ8ްްއްޭޖގެ ްކޮންމެ ްމަތީ ިއން

ްއެް ްއެއީ ްދެވޭނެކަން. ްިޚދުމަތް ްއިންޓަރނެޓުގެ ްބްރޯޑްބޭންޑު ްގެައކަށް ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްލިބޭނެކަމާ، ލެޕްޓޮޕެއް

ްއުފަންކޮްށގެން، ްޤަުއމިއްޔަތެްއ ްރާއްޭޖގަިއ ްމި ްއެީއ ްވަޢުެދއް. ްކެމްޕޭނުެގ ްކުރިއަްށްްމަނިކުފާނުގެ ްއެކު ްޤައުމިްއޔަތާ ެއ

ްދިޔުމަށްްޓަކައިްެއޅޭނެްވަރަށްްބޮޑުްފިޔަވަެޅއްްކަުމގައިްއަުޅަގނޑުްދެކެން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހި

ނޮލޮޖީއާްބެހޭްގޮުތންްބިލެއްްހުށަހެޅިގެންްމިހާރުްއިންފޮމޭޝަންްޓެކް.ްالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`.ް

ްެއް ްތެރެއިން ނެޑްއގެ ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްމިހާތަނަށް ްއެއީ ްކަމެއް. ްއުފާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ އަިއކަން

ްައއިްއސަް ްމަސައްކަތްކުެރވެމުން ްމި ްެއއްަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްވަރަށް ްާރއްޖޭަގއި ްވިޔަސް ްކަމުަގިއ ްމަސައްކަތްނުކުެރވުނު

ްކުެރވި،ްެއް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޚިދުމަތް ްޓަކައި،ްއެ ްތަރައްީޤކުރުމަށް ވަނީ.ްއެކަން

ދާއިރާގެްފަންނީްބޭފުޅުންެގްައދަދުްވެސްްވަނީްވަރަށްްޮބޑުްތަންްއިތުރުެވގެންްގޮއްސަ.ްެއހެންނަމަވެސްްއޭެގްފުރިހަމަް

ްައޅުަގނޑު ްތަނެއް ްވެްސްބޭނުންކުރެވޭ ްަވގުތު ްމި ްބޭނުންވޭ، ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްނުފެނޭ. މެންނަކަށް

ް ްދ2ްްާދިމާވެފައިވާ ްވިސާހޯދަން ްދާން ްއިންިޑާޔްއަށް ްއެަބްދިމާވޭ.ްމިސާލަކަށް ްަދއްެޗއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވާަހކަ. ކަެމއްގެ

ލިބޭްގޮތުންްހަފްތާްއެއްްވެއްޖެްނަންބަރުްްމީހުންްއެްގަންނަްސަކަރާތްްފެނުނީމަްހަމަްދެރަވޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތު

3ްނަގަންްދިމާކޮށްްނަންބަރުްނުނެގިގެން،ްއެންމެްފަހުންްގޮސްްއެްމީހާްއެތާގެްފޯމްްޑައުންލޯޑުކުރަންްމަސައްކަްތކޮށް،ް

ްމީ ްބައްދަލުކުރާނެ ްގޮސް ްއެތަނަށް ްފަހުން ްއެންމެ ްދިމާނުވޭ. ްގޮެތއް ްެއއްވެސް ްަޑއުންލޯޑުކުެރވޭނެ ްެވއްޖެ. ހެްއްދުވަސް

ްމިކަހަލަް ްއެހެްނވީމާ، ްފަސޭހަތައް. ްޓެކްނޮލޮޖީެގ ްމި ްކޮަބއިތޯ ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްނުވޭ. ްބޭނުމެްއ ްބައްދަލުކުރަްނ ނުވޭ.

ްޭއެގް ްހުންނަންޖެހޭ، ްއެބަ ްނެްތ. ްބޭނުމެއް ްޚިދުމަތުގެ ްމި ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްނުކުެރވެންޏާ ކަންތައްތަްއ

ްތަުނން ްވެްސްއެ ްކޮޕީތައް ްްހާޑް ްމި ްހުންނަންޖެހޭނެ.ްއެތާގައި ްގޮތަކަްށްިމ2ްްލިބެން ްކަހަލަ ްާޤއިމުނުކުރެވޭ ވަސީލަތް

ނޑުމެންްރައްޔިތުންނަށްްއިތުރުްދަްއޗެއްްދިާމވެގެންދާީނ.ްހަމަްވިސާްހޯދުމުގެ،ްބޭރުް ނިޒާމުްޤާއިމުކުެރވިއްޖެްއޔާްައޅުގަ

ވެްސްއެބަްދިާމވޭ.ްމިާސލަކަށްްއެްފޯމްްފުރަންޖެހެނީ،ްްމީހުންްގެނައުމުަގއިްމިސާލަަކށްްކޯޓާްހޯދުމުގެްކަންތައްތަުކގައި

ހަމަްއެއްވެސްްގޮތަށްްޤަބޫލެްއްނުކުރޭްއެްނޫންްގޮތަކަށްްުހށަހަޅައިގެން.ްއެކަމަކުްއެހެންެވގެންނުވާނެ.ްއެްނޫންްގޮތަްށް

ތްތައްްހުށަހެޅުމާްއެުކްވެސްްފޯމުްވެސްްހުށަހެޅެންޖެހޭނެ.ްއިތުރުްއެޕްލިކޭޝަންތަްއްވެސްްހުށަހެޅެންޖެހޭނެ.ްއެްވަސީލަ

ް ްމި ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްހަމަޖެހިފައި ްޮގތްތަކެއް ްމަސައްކަްތކުރެވޭނެ ްއެ ްވެްސ ްގޮތަކަށް ްއާދައިގެ ވަސީލަތ2ްްްހަމަ

ްތެރޭަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖެހެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަހަދަންޏާ ްގޮަތކަށް ްކުެރވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްއެ ބޭނުންކޮށްގެން

ްޕާޓީތަ ްބުނިްގޮތަށް،ްހޭލުންތެރިކަންްނުއުފައްދަިއ،ްއެކަމަްށްމިހާރުްސިޔާސީ ްައއިއިރު ްދެެކިވގެން ްއުފެއްދުމުގެްވާހަކަ އް

ްޢާއިާލއެްއެގް ްގޮސް،ްކޮންމެ ްސިޔާީސެވގެން ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުފެއްދީމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާއިމުނުކޮށް މާޙައުލު
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ް ްަޤއުުމ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޮގސް ްެވގެން ްސިޔާީސ ނޑުްތެރޭގައި ްއަުޅގަ ްހަމަ ްެއހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ހަލާކުެވގެން

ްކުރާއިުރް ްކަންތައްތައް ްއެ ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނޭ. ްހެޔޮގޮުތގައި ްވެސް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ްބައްޓަންކުރުމުަގއި ްބައްޓަންކުރަންޖެހޭނޭ. ްެއަކންތައް ްގޮތަކަށް ްދަތިނުވާނެ ްވެްސ ްރައްޔިތުންނަށް ހަމަްްޢާއްމު

ްދާްް ްބޭނުންކުރެިވގެން ްވެސް ްވަސީލަތް ްދެންނެވި ްމި ްޤަބޫލުކުަރނީ، ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެުކ ްބައްޓަްނކުރަން. ްިނޒާމު ްއެ ގޮތަކަށް

ްކޮންޓް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްނިޒާމުްއެއްދިމާލަކުން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ރޯލްކުރެޭވ

ްެއކިެއކިް ްބަދަލުަގއި ްކޮންޓްރޯލްުކރުމުގެ ްދިމާލަކުން ްއެއް ްގުޅާަލއި، ްވިުއގަތަްއ ްސަރުާކރުގެ ޤާއިމުކުރެިވގެންދާއިރު

ްކޮންޓް ްއޭެގ ްރައްކާތެިރކަމެއް. ްެވސް ްހުރުމަކީ ްވަކިން ްދާއިރާތައް ްއެިކއެިކ ްއޮންނަްމުއައްސަސާަތއް، ްވެސް ރޯލްތައް

ްނިންމާލުމުެގް ްއެްއގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނުޑމެން ްނޫނީ ްވިސްނާފައި ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ގޮތަކަށް،

ްއަޅުަގނޑަށްް ްކަމަށް ްމުހިއްމު ްވިސްނާލުން ްވެސް ްކަމަށް ްެއ ްބައްޓަންކުރާއިރު ްޤާނޫނު ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިސްނުން،

ްެވސް ްވާހަކަ ްއެ ްަވސީލަތެއްްްފެންނާތީ ްމިފަދަ ްެތރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާލަން.

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްރައްކާތެރިވާންޖެހޭނޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްޤަބޫލުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ޤާއިމުކުރެިވގެންދާއިރު

ް ްތަންތާގަިއ ްިގނަ ްވަރަށް ްހުރި. ްއެބަ ްމަޢުލޫާމތުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްމަޢުލޫމާތުްތެރޭގަިއ ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ވަސީލަތްަތކެްއ

ްވަރަްށް ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކުެރވިދާނެ. ްކަންތައްތައް ްމި ްއަމާޒުކޮށް ްިހސާބަށް ްއެިކއެކި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްހަލުިއެވގެންދާނެ. ްމަސަްއކަތް ްފޯރުކޮށްެދވޭނެ. ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތްތަްއ ްމި އަވަްސކޮށް

މެންްއެްކުރާއިރުްީމގެތެރޭަގއިްިވސްނާލަންޖެހޭްބައެއްްކަންަތއް.ްައޅުަގނޑުމެްނގެްރަްއޔިތުންނަށްްދަތިނުވާނެްއަޅުަގނޑު

ްވަރަްށް ްމަރުޙަލާގައި ްޮކމިޓީގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްބައްޓަންކުެރްއވުމަކީ ްކަންަތއްަތއް ްމި ްގޮތަކަށް ކަހަލަ

ްމު ްބިލުގެ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްކަމެއް. ްަވގުތުެގްމުހިއްމު ްމި ނޑުމެން ްޮބޑަްށްއަުޅގަ ްވަރަށް ްހަމަ ްބައިތަކަްށްބަލާއިރު ހިއްމު

ްމަްއޗަްށް ްމަޢުލޫމާތުގެ ްޭއގެ ްވަނީ. ްބައްޓަންކުަރއްވާަފއި ްިބލު ްމި ްގޮތަކަށް ްގުޅުންހުރި ްވަަރށް ްނިޒާމާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ނުޑްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައިްހުރިްކަަމށްްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބޭ.ްއެހެން ވީމާ،ްމިްމަސަްއކަްތްކުރެިވގެންދާއިރުްއަުޅގަ

ނޑުގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ް މިްފާހަގަކުރިްކަންަތއްތަްއްކޮިމޓީްމަރުޙަލާގަިއްިވސްނަވާނެްަކމަށްްޤަބޫލުކުރާްހާލުްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްިޢއްޒަތްތެ ްޝުކުރިއްޔާ ްރަީއސް.ްމިއަދު ްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރުްންރި ްބިެލއް ްގުޅޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ އިންފޮމޭޝަން

ްނޭޝަނަލްް ްއެން.ސީ.އައި.ޓީ، ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ްދަނީ ްމި ްފާހަގަކުރެިވގެން ްބިލުން ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅިއިރު

ްގެ ްއީަގވަމެންޓް ްސަރުކާރުން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ްެއިތްސެންޓަރ ްމުިޅ ްމަްއޗަށް ްއުސޫުލގެ ންދާ
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ްބޮޑިކޮށްލާފައިް ްތެެރއަށް ްިބލެއްގެ ްެއއް ްތެރެއަށް،ްުނވަތަ ްޤާނޫނެްއގެ ްެއއް ްގޮތުގަ. ްިބލެއްގެ ްހަދާފަިއވާ ބައްޓަންކޮށްގެން

ްސެިކއު ްތަފާތު ްބަާހލެވިގެން، ްމޮޑިއުލްތަަކކަށް ްތަފާތު ްިމ ްފާހަގަކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްލާފައިާވކަން ްސިނާޢަތު ރިޓީްމުޅި

ްއައި.ޓީެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަޫބލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްހުންނަންޖެހޭ ނިޒާމުތަކެއް

ްގޮތްގޮތަށްް ްއެކި ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްއެކު ްޔަޤީންކަމާ ްހުރި ްއިތުބާރު ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަކީ ްމަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް

ްއަ ްފަރާތްތައްކަން ްމިްބޭނުންނުކުރާ ްވެސް ްޤައުމުތަކުގައި ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު ްދިވެހިން ްައދި ްފާހަަގކުރަން. ޅުަގނޑު

ްސޮފްޓްވެއަރް ްބޭނުންވާ ްެވސް ްޤައުމުތަުކގައި ްއަަވއްޓެރި ްޤައުމުތަކުގަިއ، ްދުނިޔޭގެ ްކުރިއަަރއި، ްއެކު ޓެކްނޮލޮޖީއާ

ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްއެުކ ްފަޚްރުވެރިކަމާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދުނިޭޔެގްްތައްޔާރުކުރަމުންދާކަމީ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ކަމެއް.

ވަނ2112ްްަކުރިއަރާފަިއވާްަޤއުމުތަކުެގްެތރެއިންްވެްސްއިެލކްޓްރޯނިކުްަގވަމަންޓުގެްޚިދުމަތްދިނުމުގަިއްއެންމެްކުރީަގއިް

ޒަތްތެރިްއަހަރުްޔޫ.އެންގެްސާރޭވއަކުްންވެސްްއެންމެްފުރިހަމަްއަށްްޚިދުމަތްދެމުންދަނީްސިންގަޕޫރާއިްމެލޭޝިާޔގަ.ްޢިއްް

ްފާހަގަކުރަންް ްއަޅުަގނޑު ްޤާއިމުކުެރިވގެންދާއިުރ ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްއެކްޓެއް ްޓެްކނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ރައީސް.

ބޭނުންވޭ،ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްއެކްޓުގެްއިތުރަށް،ްިޑޖިޓަލްްސިގްނޭޗަރްއެކްެޓއްްޮއންނަންޖެހޭނެކަން.ްއަދިްހަމަް

ްކޮިމއުނިކޭޝަންް ްމިހާރުްްމިއާއެުކަގއި ްެއކްޓު ްކޮޕީރައިުޓގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަން. ްއެްކޓެއް ްމަލްޓިމީިޑޔާ އެންޑް

ްދެކެން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭނެ ްބަދަލުތަކެއް ްއެހެންނަމަވެްސްެއއަްށ ްވޭ. ްެއބަ ްލިބިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުށް ްދިމާވާ ްމީަގއި ްކުރިއަަރއިގެންާދއިރު ްސިނާޢަތު ްމި ްމިާއއެުކގަިއ ްކަންަތއްަތްއްއަދި ްޭބކާރު ްކުރެވޭ ްމީަގއި ތަާކ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްޤަބޫލުުކރަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްެއކްޓެއް ްޓަކައިްަސއިބަރްކްރައިމް ދެނެގަތުމަށް

ްއިލެކްްޓރޯނިކުްސިގްޭނޗަރ ްއެތީަގއި ްމުޅި ްެއއްކޮްށލާފައި ްީމގެތެރޭަގއި ްކަްނތައްތައް ްދެންެނވި ްެއްްއެހެންވީމާ،ްމި ވެސް

ްމީގެންް ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވޭ ްއެއް ްފުރިހަމަ ްމި ްއޮތީަމ ްލާފައި ްއަށް ްމީގެތެރެ ްތަންކޮެޅްއ ްކުޑަުކޑަ މޮޑިއުލްގެ

ްވާނީް ްނަތީޖާއަކަށް ްއޭެގ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްވެދާނެ. ްކަަމށް ްެއއް ްނަތީޖާ ްދެރަވަރު ްވަރަްށ ްއަކީ ްނަތީޖާ ނިކުންނަ

ް ްުހރިހާ ްމި ްމިތާަގއި ްމީހެއްެގްއަޅުަގނޑުމެން ްމަަސއްަކތްކުރާއިރު،ްކޮންމެ ްޕޭޕަރލެސްކޮށް ްބަަހއްާޓފައި ކޮމްޕިއުޓަރުތައް

ްޚަރަދުތައްް ްކުރާ ްކަރުދާހަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްބަހައްޓާފަ. ްކަުރދާސް ްވަށަިއގެން މޭޒުމަތީގައި

ްކުިރއަ ްއެުކގައި ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްއެއީކީ ްޢިއްޒަތްތެރިްއިތުރުެވގެންދިަޔއިމަ ްނުބުނެވޭނެ ްމަޖިލީހެކޭ ށްދާ

ްދާއިރާތަެކްއް ްގިނަ ްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްަގވަމަންޓު ްީއ ްއަދި ްބޭނުންކޮށް، ްޓެްކނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ރައީސް.

ްމިގޮތުްން ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހޯދަންޖެހޭ ްހައްލުތަކެއް ްފަސޭހަ ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުްނނަށް ްސީދާ ހިމެނިގެން،

ޓްރޯނިކުްިބޒްނަސްްއަދިްހަމަްދިވެހިްއައި.ީޑކާަޑކީްމަލްޓީްޕާޕަސްްކާޑަކަށްްބަދަުލވާްނޖެހޭ.ްއަދިްހަމަްމިއާއެުކގަިއްއިލެކް

ްގުޅުންހުރިް ްސީދާ ްރައްޔިތުންނާ ްގޮތެއްަގއި ްލިބެންޖެހޭ.ްޚާއްޞަ ްޚިދުމަތް ްމި ްވެސް ްސެކްަޓރުން ްޕްރަިއވެޓް ސަރުކާރާއި

ްަގވަ ްއީ ްާއއި ްައއި.ޓީ ްމަދުްޚިދުމަތްތަކެއް ްީމގެތެރެއިން ްވަނީ ްހިމެނިފައި ްބިލުގައި ްިލބެންޖެހޭނެ. ްއެހީަގއި މަންޓުގެ

ްއެދުމާ،ްއަދިް ްލައިސަންސަށް ްޑްރަިއވިން ްރައީްސ.ްއިލެކްޓްރޯނިކު ްފާހަގަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ މިންވަރެއްކަން
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ްޕްރޮސެސްކުރެް ްވިސާ ްޕާސްޕޯޓާއި ްއިންޓަރގްރޭެޓޑް ްއާކޮށްދިނުމާއި ްޕޭމަންޓުްލައިސަންސް ްއިލެކްޓްރޯނިކު ވެންޖެހޭނެ.

ްނިޒާމެްއް ްދެއްކޭނެ ްޕޭމަންޓު ްއެ ްޖޫރިމަނާކުރީމަ ްނުވަތަ ްޕޭމަންޓު ްޓްރެފިކިން،ްފައިން ޕްރޮސެސްކުރެވެންޖެހޭނެ.ްސްމާޓް

ްއައި.ޑީ ްހަދައިދެވެންޖެހޭނެ. ްރެޖިސްޓްރޭޝަން ްވެހިކަލް ްާއއި ްޓެކްސް ްރޯޑް ްއިލެްކޓްރޯނިކު ްއަދި ކާުޑްޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭ.

އާކޮށްދެވެންޖެހޭނެ.ްއަދިްހަމަްމިއާއެުކަގއިްއިލެކްޓްރޯިނކްްޕެންޝަންްޕްރޮސެސްްކުރެވެންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްބަދަލުަގިއް ްނިޒާމެްއގެ ްކުެރވޭނެ ްކަންތައް ްއެ ްގޭަގިއްއިނދެގެން ްއޭނާ ްދިަޔއިމާ ްހަމަވެގެން ްއުމުރު ްޕެންޝަނަށް މީހަކު

އެްކަންތައްތަްއްކުެރވޭނެްނިޒާމަކަށްްމިއަދުްދުނިެޔްހަމަޖެހިފަްއެއްްނެތް.ްއެއަްށވުެރްްޕެންޝަންްއޮފީހަށްްހިނގަިއެގން

ް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްހަމަޖެހިފަ.ްއަދި ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތަށް ްކުރެޭވނެ ްއެކަންކަން މިނެޓ3ްްުފަސޭހަކޮށް

ްއުެޅުއޅެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަށްްވާހަކަދައްކާނެްގޮތެއް ްމި ނަޑކަށްްނޭނގުނު.ްއެހެންވީމާ،ްއޮންލައިްންްތެރޭގައި ްއަުޅގަ ވެސް

ްއެަބް ްވާން ްގޮތް ްލިބޭނެ ްއިންފޮމޭޝަން ްހެލްތު ްއޮންލައިން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްގޮތް ްލިބޭނެ ކޮންޒިއުމަރްއިންފޮމޭޝަން

ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއިންފޮމޭޝަން ްޮކމްޕްލެއިން ްޕަބްލިކު ްއިލެކްޓްރޯނިކު ްމިއާއެކުަގިއ ްހަމަ ްއަދި ްހަމަްްޖެހޭ. އަދި

ްކުދިންނަްށް ްއެ ްނިޒާމު، ްކުރެވޭނެ ްރެޖިސްޓްރޭޝަން ްެއޑިޔުޭކޝަން ްހައި ްއަދި ްސްކޫލާ ްއިލެކްޓްރޯިނކް މިއާއެުކަގއި

ްކުެރވެންޖެހޭނެް ްޕޯލްްސާރވޭ ްޚިޔާލުހޯދުމުގެ ްޢާއްމު ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ްއަދި ްގޮތް ްުކރެވޭނެ ްއެކަން ްއެުކގައި ފަސޭހަކަމާ

ްެއބަ ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްމި ްތެރޭގައިްްގޮތް ްބިލުގެ ްމި ްކަންތައްތައް ްދެންނެވި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހުންނަންޖެހޭ.

ްގެންދިއުމަށްްަޓކަިއް ްވިޔަފާރިތަްއްކުރިއަށް ްއަމިއްލަ ހުރިްކަމަކަށްްައޅުަގނޑުްޤަޫބލެއްނުކުރަން.ްއަިދްހަމަްމިއާެއކުަގއި

ްވިޔަފާރިތަްއްރަޖިސްޓްރީކުެރެވން ްރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ްޕްޮރކިއުމަންޓެްއްޓެންޑަރކުެރވޭނެްކުންފުނި ޖެހޭނެ.ްއިލެކްޓްރޯނިކް

ްޕޮލިސީތަްއް ްއިކޮނޮމިކު ްއޮންލައިން، ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއިންފޮމޭޝަން ްޓްރޭޑް ްފޮރިން ްއޮންލައިން ްއޮންނަންޖެހޭނެ. އުސޫލު

ްއެން ްއެންަވޔަރމަންޓް ްއޮންަލއިން ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ްއަދި ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްލިބެން ްރިކުއަރމަންްޓްއޮންލައިންކޮށް ޑް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްލިބެން ްބިލަްށ3ްްއިންފޮމޭޝަން ްމި ްނޭނގެ ްއަުޅަގނޑަކަށް މިނިޓަށް

ވާހަކަދަްއކާނެްގޮތެއް.ްމިްދެންނެވިްމައްސަލަތައްްމިްބިލުގެްތެރޭގައިްއެބަްހުރި.ްމިްބިލުގައިްވަިކވަކިްމޮިޑއުލްތަކަަކްށް

ްގޮތުން ްމިސާލެއް ްްހަދާފައި، ްއޮތީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްސިގްނެޗަރއާ ްއިލެކްޓްރޯނިކް ްނުވަަތ4ްްދަންނަވަންޏާ ފޮޅުވަތް،

ްާމް ްއެއަްށވުރެ ްނުފުދޭނެ.ްއެއީ ްއެކަެމއް ްެއވަރަކުން ްޫދކޮށްލައްވާފަ. ްވާހަަކްލިޔުްއވައިަލްއވާފައި ްފޮޅުވަތެްއގެ ތިންހަތަރު

ްއެ ްއާއި ްެސކިއުރިީޓ ްއަދި ްބަލަަހއްޓަންޖެހޭ، ްެއއްަގއި ްދާއިރާ ްގޮުތަގއިްްފުޅާ ްނިޒާމެއްގެ ްހިމެނެންޖެހޭނެ ކަްނކަން

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަންނަންޖެހޭނީ. ްޤާނޫނު ްމި ްަމއްޗަށް ްއެކްޓުތަެކއްގެ ްތަފާތު ްމިފަދަ ްއެހެންީވމާ، ްެދކެން. އަޅުަގނޑު

ް ްއޮތުމަކީ ްލާފައި ްއެކަްއަޗކަށް ްމަސްހުނިކޮށްލާފައި ްއެއްެޗްއ ްހުރިހާ ްމި ްޤާނޫނުގައި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންެމްއިންފޮމޭޝަން

ްދެންނެވިް ްމި ްބިލުެގ ްއެހެްނވީމާ، ްނުެދކެން. ނޑެއް ްައޅުގަ ްކަމަކަްށ ްކަެމއް ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ްުއސޫލަށް ރަނގަޅު

ްދެކޭތީ،ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްގެނައުމަކީ ްބަދަލުކޮށް،ްކަންަތއްތައް ްމަރުޙަާލގައި ްކޮމިޓީގެ މައްސަލަތައް
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ްވާހަކަނުދ3ްެ ްބިލަށް ްމި ްޝުކުރިއްާޔްމިނިޓުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފުރުޞަތަށް ްދެއްވި ްއަުޅަގނަޑށް އްކޭނެތީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްިއންފޮމޭޝަން ްރަީއސް ްކުރިމަްއޗަްށް`.ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްެވސް ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްއެއާ ހުށަހެޅި،

އަުޑއިވެނީްައއި.ޓީްނުވަތަްއަިއ.ސީ.ޓީްކިޔާްއަޑު.ްެއއީްވަރަްށްހަނިްދާއިރާްއެއްަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްވިސްނާްއެްއޗެއް.ް

ްައޅުަގނޑަ ްމަޢުލޫމާތުްއެހެންނަމަވެސް ްުނވަތަ ްޑޭޓާ ްައކީ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްގޮުތގަިއ ްއޮތް ްއެނގިަފއި ްށ

ްހިންަގިއް ްކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި ްބަދަލުކުރުމާއި ްރައްދުކުރުމާއި ްޢިޔާދަކުރުމާއި ްއަލުން ްސަލާމަތްކުރުމާއި ގުދަންކުރުމާއި

ް ްއެތައް ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްދިނުމާ، ްިއރުޝާދު ްޭއގެދަށުން ްމަޢުލޫމާތު،ްބެލެހެއްޓުމާއި ްއަދި ްކޮމްޕިއުޓަރާ ކަންތައްތަެކއް

ްއެއްގައި،ް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްވަރަށް ްމިއީ ްނަމެއް. ްކިޔާ ްހިންގުމަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްއާލަްތތައް ްެއކިއެކު މުވާސަލާތުގެ

ްޒަމާނެއްަގިއް ްމިފަދަ ްއެްއޗެއް. ްބޭނުންކުެރވޭ ްއެްއގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްނާންނަހާ ްވިސްނުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހިންގައި،ްއަޅުގަް ްެއކަން ްަޒމާނެއްގައި ްބިނާވެފަިއވާ ްމައްޗަށް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމުޢާމަލާތްތައް ްމުޅި ނޑުމެްނގެ

ްކަމެްއ.ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްަހއިސިްއޔަތެްއ ްޤާނޫނީ ްޓަކައި ްބެލެހެއްޓުމަށް ދަމަހައްޓައި،

ބިލެއްްހުށަހެޅުމުންްއެްބިލަކީްއެންމެްފުރިހަމަްބިލަކަށްްނުވެސްްވާނެ.ްއަދިްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްމަޖިލީހަށްް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުރި ްކަންތައްތަކެއް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ްބިލުގައި ްމި ްޖެހޭ. ްނުވެސް ވާކަށް

ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެކުަގއި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްގޮތުންްްއެހެންނަމަވެސް ްފަންނީ ްވަރަށް ްހަމަ ވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމަށް. ްބިލެއް ްބޭނުންވެއްޖެ ްހިނދަށް ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްަކމަށް. ްބިލެއް އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްނުކުތާތައް، ްފާޅުކުރަްއވާ ްކަންބޮޑުވުން ްމެދު ްބިލާ ްމި ްމެންބަރުން ބައެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްެބހޭ ްޮސޔާ ްއިލެކްޓްރޯިނކް ްރަނގަޅުކުެރވޭނެ. ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިީޓ ނަށް

ވަނަްމާއްާދގ4ްްެބަލައިލާއިުރގައިްވެސްްމިްބިުލގައިްހަމަެއކަނިްއެންމެްފޮުޅަވތަކުންްދޫކޮށްލާފަްއެއްްނެތް.ްމިްބިލުގެް

ްއިން ްފޯ ްސެންޓަރ ްނޭޝަނަލް ްއޮތް ްއެަބ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްރިސާރޗްް)ޏ(ގައި ްނޭޝަނަލް ްޓެކްނޮލިޖީގައި ފޮމޭޝަން

ްބެހޭް ްފަރާތުްންއިލެކްޓްރޯނިކްްޮސޔާ ްޓީމުގެ ްއެ ްަކމަށް.ްއަދި ްހިންގަންޖެހޭނެ ްއެކުަލވައިލާ ްޓީމެއް ްިޑވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް

ްގަ ްއެފަދަ ްގޮތުގައި ްދެޭކ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްޝާއިޢުކުރަންޖެހޭނެ ްހަދައިމ ްގަވާއިެދއް ާވއިެދްއްތަފްސީލު

ްތަފްސީލުތަކެްއް ްހުރިހާ ްގޮުތން ްބެހޭ ްބޭނުންކުރުމާ ްޮސއި ްއިލެްކޓްރޯނިކް ްައޅުަގނޑުމެން ްހިންގާއިުރގަިއ ހަދައި

ްމެދުވެރިކޮށްް ްއިންޓަރނެޓު ްޚިދުމަތްތައް ްދެވޭ ްމުއަްއސަސާތަކުން ްދައުލަތުގެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި އެނިގގެންދާނެ.

ްގަާވއިދަ ްތަފްސީލު ްބެހޭ ްމުައއްސަސާތަުކެގްފޯރުކޮށްދިނުމާ ްދައުލަތުގެ ްަގާވއިދާއި ްބެހޭ ްވިުއގައާ ްކޮމްޕިއުަޓރ ްއަދި ކާ،
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ްއެިކއެިކް ްދައުލަތުގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްމިއަދު ްގަވާއިާދ، ްބެހޭ ްރައްކާކުރުމާ ްޑޭޓާބޭސްތަކުަގއި މަޢުލޫމާތުތައް

ްމުޢާމަލާ ްހުރިހާ ްހިންގާ ްބޭނުންކޮށްެގން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްއެކަްންމުއައްސަސާަތކުަގއި ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ތްތަކެއް

ްއުފެދޭް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބިލުގައި ްމި ްހެދުމަށް ްގަވާއިުދތަކެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާނެ ްޓަަކިއ ްބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގައި

ްވެސްް ްމިންވަރުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްލާޒިމުކުރޭ. ްއެަބ ްމައްޗަށް މުއައްސަާސގެ

ްބޮުޑްއަޅުަގނޑުމެ ްވަރަށް ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިގެންދާނެ ްފަސޭހަތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ންނަށް

ހިތްހަމަޖެހުމެއްްލިބިގެންްވެްސްދާނެްކަމަށްްޔަޤީންކުރެވޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްމިހާރުްމިްބިލުގައިްއޮތްް

ްކޮމިޓީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްހުރިހާްްމިންވަރު ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއޮތީ ްިހތް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު މަރުޙަލާަގއި

ްފުރިހަމަކުރެވިދާނޭ.ް ްބިލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޝްވަރާކުރަްއވަިއގެން ްބޭފުޅުންނާ ްފަންނީ ްބެހޭ ްކަމާ ފަރާތްތަކަކުން

ނޑުމެންނަށްްބިލެއްްހަމަްމިއީްމިްޒަމާނަށްްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއްްކަމަށްްއަޅުަގނުޑްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ !ްައޅުގަ

ނޑުމެންްހިތްހަމަނުޖެހޭްކަމަށްްވަންޏާ،ްއެއަްށްރައްދުދީްބޭރުކޮށްލުމަކީްއެއީް ނޑުމެންްއެއަށްްއަުޅގަ ހުށަހެޅޭއިރަށްްއަުޅގަ

ްމަގުސަދުތަކަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހުށަހެޅެނީ ްބިެލްއްމަޖިލީހަށް ްކަމެއް.ްޙަޤީޤަތުގައި ްެދރަ ްވަރަށް ްކުރާ ކަށްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތއޮންނާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިއްާޔ ްކަންތައްތަެކއް ްއުނި ްބިލުަގއި ްއެ ޓަކައި.

ްފާސްކުރަްން ްމަރުޙަލާަގއި ްފާސްކުރުުމގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްއިޞްލާޙުކުެރވިގެްނ، ްފުރުޞަތު. އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްފާސްނުކޮ ްފަރާތްތަކެްއެގްނުފެނިއްޖެއްޔާ ްގިނަ ްމިީއްވަރަށް ްދޫކޮްށލެވިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ށްްވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްވާތީވެ، ްބިލަކަށް ްފަންނީ ްއެކުަލވައިަލއްވާަފއިވާ ްބޭނުންކުރައްަވއިގެން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްފަންނީ ްގިނަ ވަރަށް

ްފެ ްގެންނަން ްބިލަށް ްމި ްބަަލއިގަނެ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލު ްމި ްގޮތަކީ ްގެނެސް،ްތާއީދުކުރާ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ންނަ

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްކަމުދާްގޮތަކަށްްމިްބިލުްއަލުންްބައްޓަންކޮްށެގންްޤާނޫނަކަށްްހެދުމަށްްޓަކައިް ފުރިހަމަކޮށް،ްއަުޅގަ

ްދައުލަތުަގއިް ްދާއިރާަގއި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްޒަމާނުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭރުން ްފޮނުވުން. މަޖިލީހަށް

ްވެސް ްބޭނުންކުރުންތަކަށްް، ްޭބނުންކުރާ ްވެސް ްމުޢާމަލާތްތަކުގައި ްއެިކއެިކ ްއަިމއްލަ ްއަދި ްެވސް، ްސަރުކާުރގައި އަދި

ްސަބަބުންް ްއެކަމުގެ ނަޑއެިޅެގންދާނެ. ްކަ ްއުސޫލުތަެކއް ްގަވާއިދުަތކަާކއި ްހަމަތަކަކާއި ްޤާނޫނީ ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ޓަކައި

ންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްބޭނުންކުރުމަށްްފަސޭހަތަކެއްްލިބިގެންދާނެ.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤާނޫނީްިއމުގެްތެރޭގައިްއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަެއއްްފަހަރުްވާްގޮތަކީްބިެލއްްހުށަހަޅާްމީހަކަށްްބަލާފައިްއެއާްއިިދކޮަޅށްްވާހަކަދެއްކޭްތަންްއާދޭ.ް

ްސިވިލް ްފަހުން ްދާދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާނަން. ްމިސާލެްއ ްީމގެ ްފަންނީްްއަޅުަގނޑު ްކޮމިޝަުނގެ ަސރވިސް

ްގޮަތކަށްް ްނުބަިއ ްބިލު ްއެ ްބިަލކީ ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ްާޤނޫނު ްބެހޭ ްަވޒީފާއާ ްަތއްޔާރުކުރި ްެއކު މަސައްކަތްޕުޅުތަަކކާ

ްބިލެއް.ް ްރައްދުކޮށްފައިވާ ްބަސްތަކެްއ ްނޭދެވޭ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުއައްަސސާތަކުން ްއެކިެއކި ތަރުޖަމާކޮށްގެން

ް ްއެ ްޗުއްީޓެގްޙަޤީޤަތުގައި ްހެދުން.ްހެދިއިރުގައި ްގޮތް ްލިބޭ ްފައިސާ ްއަށް ްުޗއްޓީ ްކެންސަލްވާ ްހަމައެކަނި ްބޭނުމަކީ ބިލުގެ

ް ްހަމައެކަނި ްއޮތްއޮުތން ނޑައަޅާަފއި ްބަލާފައި،ްބޭނުންތަކެއްްކަ ްވަޒީާފގަިއ5ްްމުއްދަތުތަކަށް ްމުއްދަތެްއގެ އަހަރުންްދަށުގެ
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ނަޑއަޅާފަިއްއޮތީ.ްެއއީްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްއަށްްގޮސްްއަހަރުްކަމ21ްައުޅޭްމީހަކަށްްޗުްއޓީްއޮންނާީން 31ްށްްބިލުަގއިްކަ

ްހިސާބުންް ްތަޢާރަފުކޮށްލި ްސުރުީޚ ްހަމައެކަނި ްނާޅާ. ްެވސް ްހުށަ ްބިލު ްއެ ްއަދި ްެއްއޗެއް. ްހެދިދާނެ ްވެސް ދުވަހަށް

ްބިލު ްފައިދާހުރި ްެއއޮތް ްތަރުޖަމާކޮށްގެން، ްމީޑިޔާތަކުަގއި ްނުބައިކޮށް ްސުރުޚީ ްމި ްނެގުމަށްްްފެށިގެން ްއަނބުރާ ވެސް

ްބިލަށްް ްނޫނޭ. ްއެއް ްވީ ްޤާނޫނަކަށް ްއެ ްހުށަހެޅުނީމާ ްބިލެއް ްައކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ްއެހެންވީމާ، މަޖުބޫރުކުރުވީ.

ްފަހުް ްއެންމެ ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއޮވެޭއ. ްފުރުޞަތު ްދިރާސާކުރާނެ ްއަލުން ްކޮމިޓީގައި ްއޮވެއޭ. ްފުރުޞަތު ހުށަހަޅަން

ްއިޞްލާ ްމީހަކުްމަރުޙަލާގައި ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއޮވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްވެސް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ޙު

ނޑުެމންނަށްްފެންނަްއިޞްލާޙެއްްުހށަހަޅައިގެންްފާްސކުރުމުެގްފުރުޞަތުްޮއއްާވްމިފަދަްފަންނީް ބޭނުންވާްގޮަތކަށްްއަުޅގަ

ްއަށް ްމަރުޙަލާ ްއެ ްބިލެއް ްހުށަހެޅޭ ްެއކު ނޑުމެންްްމަސައްކަތްތަކާ ްއަޅުގަ ްހިތުން ްއަުޅަގނޑު ްބޭރުކޮށްލުމަކީ ނުގެންގޮސް

ްމިއަދުް ްދަންނަވާނީ ްކުރުކޮށް ްއެހެންކަމުން ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ކުރަން

ްމި ްބަލާއިުރ ްމިންވަރަށް ްކުރިއަރާފަިއވާ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްރާއްޭޖގައި ްރެގިއުލޭުޓކުރެޭވެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަން

ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ.ް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެކަން ްވެސް. ްހަަމގައިމު ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްބިލަކަށް ްަޓކަިއ ްޤާއިމުކުރަމަށް ނިޒާމެއް

ޚިޔާލުްތަފާތުވާްހިސާބަކީ،ްމިްބިލުްފުރިހަމަވެފައިްއޮތުމާއިްނެތުމުގެްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްެދކޭްގޮުތަގއިްިމް

ނޑުމެންްމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭްހުރިހާްފަރާތްތަކާްްބިލު ނޑުމެންްބަލައިގަްނނަންްއެބަްޖެހޭ.ްބަލައިގަތުމަށްފަހުްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްޚިޔާލުް ްމެންބަރުން ްބިލަކީ ްމި ްފުރިހަމަކޮށްގެްނ ްބޮޑަކަށް ްއެންެމ ްފުރިހަމަކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް މަޝްވަރާކޮްށގެން

ހުރިހާްމަޢުލޫމާތުތަކާއިްުހރިހާްބައިތަކެްއްެއކުލެވިަފއިާވްބިލަކަށްްހަދައިގެްންމިްބިލުްްހުށަހަޅުއްވާްގޮތަށްްފުރިހަމަްައށް،

ްބިލުަގިއް ްމި ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާނީ. ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ފާސްކުރުން

މަްގިނަްަކންތައްތައްްމީަގއިްހުރިްކަމަށްްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްކަންތައްަތއްެކއްްހުރިކަންްފާހަގަކުެރވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްހަ

ްބިލުް ްމި ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްބިލަށް ްމި ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ނޑުމެންްބޭނުންވާްގޮތަކަށްްއަދިްާރއްޖެްއަށްްއެންމެްފަ އިދާހުިރްކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުްއވަިއގެންްިއޞްލާޙުކުރަްއވަިއ،ްއަުޅގަ

ްވާހަަކކޮޅުް ްއަޅުަގނުޑގެ ްހާމަކޮށްލަމުން ްވާހަކަ ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑު ްހެދުމަށް ްޤާނޫނަކަށް ްބައްޓަންކޮްށ، ްބިލު ްމި ގޮތަކަށް

ް.وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބ11:11ަ ްއިބްތިާދޢީ ްބިލުގެ ްމި ްގައި ްިއއްެޔ1ްްހުސްގެ ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަވާނީ.ްހަމަވުމަށްފަހު ގަިޑއިރު

އަޅުަގނޑުމެންްބަހުސްކުރަމުްންގެންދިޔަްބިލުގެްމަސަްއކަތް.ްއެްމަސައްކަތްްނިމުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނީް

ްވަން ްނިމިއްެޖްކަމަށް ްމިއަދު ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމި ްބަހުސް.ްއަދި ްބިލުގެ ްމި ްއެޖެންާޑަގިއ9.2ްްޏާ ނޑު ްއަުޅގަ އަްށްެވސް
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްޙުސައިނަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު ްކަ ްދަންނަަވން. ްކަމަށް ކުރިއަށްދާނެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ނޑިތީމްްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ް ްބިުލެގް وبركاتهالسالم عليكن ورحوت هللا`. ްމި ްާއއި ްސުރުޚީ ްބިލުެގ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .

ްވާަހކަް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއީކގައި ްހުރުމާ ްޚިލާފެއް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެެވސް ްދޭތެރޭގައި ްދާއިާރާއ ްއޮތް ކަވަރުކޮށްަފއި

ްދެޭކްގޮުތގަް ނޑު ްއޮީތްއަުޅގަ ްމި ްފަރުމާކުރައްވާަފއި ްިބލު ްބޭނުންވޭ.ްމި ްަދއުލަތުެގްދަންނަވާލަން ްސަރުކާރުެގްނުވަތަ އި

ްއިންފޮމޭޝަންް ްއެކަަމކު ްސިފަިއގަ. ްބިލެްއގެ ްގާއިމުކުރުމުގެ ްސެންޓަރެއް ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ފަރާތުން

ްއެއްެގް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއެައށްވުރެ ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންވާނެ ްބިލު ްއެ ްއަންނައިުރގައި ްބިލެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ްމީހުންގެްމަޞްލަ ްބޭނުންކުރާ ްއިންޓަރނެޓު ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުން ްދަންނަވަން ްގޮތަށް. ްރައްކާތެރިކުެރވޭ ޙަތުތައް

ްކުިރއަރުާވް ްމީހުންެގްމަޞްލަޙަތުތައް ްބޭނުންކުރާ ްވާންޖެހޭނެ.ްއިންޓަރނެޓު ްެއްބިލު ްބިަލކަށް ްަހއްލުކޮށްދޭ މައްސަލަތައް

ްއަޅުަގނޑު ްވާންޖެހޭނެ.ްމިގޮތުން ްބިލު ްއެ ްވިއްޔާްސަރުކާުރެގްބިލަކަށް ްވަނީ ްަކމަށް ްބަލައިލާ ްތެރެއަށް ްތަފުޞީލުގެ މެން

ްއެބަް ްައޅުަގނޑުމެން ްގްރައުންޑުތަކެއް ްއެހެން ްބޭރުން ްގޮތާ،ްއެކަންަކމުގެ ްހުންނަންވާ ްކަންތައްަތއް މުއައްސަސާަތކުަގއި

ްޓެކް ްއިންފޮމޭޝަން ްހިމަނަންޖެހޭ. ްބިލުަގިއ ްމި ްދާއިރާތަކެްއ ްއެހެން ްބިެލްއގައިްކަވަރުކުރަންޖެހޭ. ނޮލޮޖީގެ

ްބޭނުންކޮށްގެްން ްކޮމްޕިއުޓަރ ްުނވަތަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަގު ްއިެލކްޓްރޯނިކް ްފެނޭ ްައޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަ

ްޤަބޫލުކުރެވޭް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްސައްޙަ ްގޮތުން، ްޤާނޫނީ ްނުަވތަ ްވެލިޑު، ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްމުޢާމަލާތްތައް ހިންގޭ

ްކަމު ްމުޢާމަލާތް،ްމުޢާމަލާތްތަކެއް ްހިންގާ ްތަންތަނުން ްސަރުކާުރގެ ްއޭަގއި ނޑައަޅަންެޖހޭ. ްކަ ްބިލަކުން ްިމފަދަ ގައި

ްހިމެނޭް ްވެސް ްމުޢާމަލާތްތައް ްހިންގާ ްމުއައްސަސާަތކުން ްއެހެން ްަދއުލަތުގެ ްނަގާފައި ްމާނައިަގއި ްހަނި ްޭއގެ ސަރުކާރު

މެނޭްގޮތަށް.ްއަމިއްލަްފަރުދުންްއެކަކުްއަނެކަކާްދޭތެރޭްގޮތަށް.ްއަދިްވިޔަފާރިްކުންފުނިތަކުންްހިންގާްމުޢާމަލާތްްވެސްްހި

ްއަުޅަގނޑުްދެކެން.ްއެހެންވީާމ،ްމިް ްއައި.ީޓްބިލަކުންްަކވަރުކުރަންޖެހޭްކަމުަގއި ހިންގާްމުޢާމަލާތްްވެސްްހިެމނޭްގޮތަށް

ްޮކމިޓީގަ ްގޮެތއް ްލެވޭނެ ްމީގެތެރެއަށް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްދެންނެވި ްމި ްދިއުމުްނ ްކޮމިޓީއަކަށް ްމި ްވަނީްބިލު ްއޮތްކަމުަގއި އި

ްމިް ްވިްއޔާ ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމަށް ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ްއިން ްކޮމިޓީ ްމަސަްއކަތް ްއެ ްގޮުތގައި ްހީވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ވިްއޔާ

ްކަމަށްް ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްމަގަކާ ްއެހެން ްހޯދޭނެ ްމިއަށް ްހައްލެއް ްކަވަރުުކރެވޭނެ ްދާއިރާ ްފުޅާ ދެންނެވި

ްފެނޭ ްވަސީލަްތްއަޅުަގނޑަށް ްމުވާސަލާތުގެ ްނުވަތަ ްމެދުވެރިކޮށް ްކޮމްޕިއުޓަރ ްއަދި ްސޮޔާ ްޑިޖިޓަލް ްއާދެޤ .

ްއެކިއެިކް ްވާންޖެހޭނެ.ްއަދި ްބިލު ްމި ްއެއްަޗކަށް ްލިބިދޭ ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްެއގްީރމެންޓުތަކަށް ްކުެރވޭ މެދުވެރިކޮށްގެން

ްއިލެކްޓްރޯނިްކޮކށް ްޑޭޓާ ްމީހުންގެ ްއެ ްކުންފުނިތަކުން ްަކވަރުކުެރވޭްްވިޔަފާރި ްދަށުން ްާޤނޫނުގެ ްމި ްެއއީ ބެލެހެއްޓުން

ްޤަބޫލުނުކުެރވޭނެް ްވެސް، ްމުޢާމަލާތްތައް ްނުކުރެވޭނެ ްއިލެކްޓްރޯިނކަލީ ްހަމައެއާއެީކގައި ްއަދި ްވާންޖެހޭނެ. ދާއިރާއަކަށް
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ނޑައަޅަންޖެހޭނެްކަމަްށްފެނޭ .ްއަޅުަގނުޑގެްކަނާތްްމުޢާމަލާތްތައްްވެސްްމިކަހަލަްޤާނޫނެއްގަިއ،ްމިފަދަްޤާނޫނެްއގައިްކަ

ްެއއްެޗްއް ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޚަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއިންނެވީ ްމި ްޖެހިގެން ފަރާތުން

ްައޅައިލާނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްސުރުީޚ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމާ އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ްލިޔުންތަ ްކަހަލަ ްބައެއް ްަތއްަގނޑުޖަހައިދީ،ްމިސާލަކަށް ްަކމުގައި ްލިޔުމެއް ްޞައްޙަ ްޮގތުން ްޤާނޫނީ ްެއއީ އް

ްއެއީް ްކުރަންޖެހޭނީ ްއެކަން ްފިިޒކަލީޯތ ްނުވަތަ ްކަމެއްތޯ. ްކޮށްެދވިދާެނ ްއިލެކްޓްރޯނިކަލީ ްެއީއ ްޚިދުމަތް އެޓެސްޓޭޝަން

ްބާވަތުް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެްއހެން. ނޑަައޅަންޖެހޭ ްކަ ްޤާނޫނުން ްމި ްީހވަނީ ްމުޢާމަލާތްތައްްއަޅުަގނޑަށް ްބަިއވަރު ގެ

ްކަވަުރވާންޖެހޭ.ް ްބިލަކުން ްއެ ްހުށަހަޅާއިރުގައި ްބިލެއް ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްިއންފޮމޭޝަން ްނުވަތަ ްއައި.ޓީ ހުންނާނެ

ހަމައެއާެއކީަގއިްސައިބަރްކްަރއިމުގެްކަންަތއްތައް.ްއެްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުންްހަމައެނިްަވކިްދާއިރާައކަށްްނޫން.ްމުޅިް

ްލިބިދޭ،ްޤައުމު ނެޑއް ްއޮނިގަ ްފުރިހަމަ ްބަލައިެލިވގެން ްދާއިރާއަކަށް ްބަލައިލެިވގެން،ްހުރިހާ ްމަޞްލަޙަތުތަކަކަށް ްހުރިހާ ގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާންޖެހޭ. ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްެއއްަޗަކށް ްމަގުދަްއކައިދޭ ްެއއަށް ްނުވަތަ ްގެނެސްދޭ ނުވަތަ

ްއަް ްނުކުތާ ްއުޅޭ ްމި ްބޭނުންވެގެން ްޤާނޫނެކޭ.ްދަންނަވާލަން ްބޭނުންތެރި ްަވރަށް ްެއއީ ްޤާނޫެނއް ްައއި.ޓީގެ ކީ،

ްސެންޓަެރްއް ްއަިއ.ޓީ ްއޮތީ ްމި ްވެފައި ްޤާނޫނު ްއޮތް ްމި ްއަިއސް ްވަގުތު ްމި ްކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާތއިްއޭގެްޯބޑުްއޮންަންނުވަތަްސަރުކާުރގެްައއި.ޓީްެސންޓަރެއްްޤާއިމުކުރުުމގެްޤާނޫނަކަށް.ްޭއގައިްުމވަްއޒަފުންްލެްއވޭްގޮ

ްބައެްއް ްހުރި ްރިޒަރވޭޝަން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްވިސްނައިލާއިރު ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްމިހިރީ. ްވާހަކަތަެކއް ްމިކަހަލަ ގޮތާ،

ްމަސަްއކަތްކުާރް ްދާއިރާގެ ްއައި.ޓީެގ ްފަދައިން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްހުރި. ްއެބަ ްީމގެތެރޭަގއި ކަންތައްތައް

ް ްވަރަށް ްބަެއއް.ްމުވަްއޒަފުންނަކީ ްއޮތް ްވެސް ްޑިމާންޑު ްހުނަރަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްވަރަށް ްބައެއް. ހުނަރުވެރި

ްމީހުންެގް ްގޮތާ،ްއެ ްރޭވޭ ްމަޤާމުތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްގޮތާއި ްހަމަޖެއްސޭ ްމުސާރަތައް ްމީހުންގެ ްއެ އެހެންކަމަށްވުމާެއކީަގއި

ްކަންކަ ްމި ްގޮތާ، ްއޮންނާނެ ނޑު ްއޮނިގަ ްމަަސއްކަުތގެ ްދާއިާރގެ ްބަަލއިލާފަިއްމަސައްކަތްކުާރ ްބިުލގައި ްމި ްދޭތެރޭަގއި ާމ

ނޑަކަށްްއެހާްކަމަކުނުދޭ.ްވަރަށްްކޮމްޕެޓިޓިްވްދާއިރާްެއއްްއެއީ.ްއެހެންވީާމ،ްއެްާދއިރާގެްކަންތައްަތއްް އޮތްްގޮތްްއަުޅގަ

ްއެއާއެކީް ްހަމަ ްދެކެން.ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއޮންނަންވާނެ ްަފރުމާކުރެވިފައި ްގޮަތކަށް ްުގޅޭ ްދާއިާރއާ ްމީަގއިްއެ ަގއި

ްެވސްް ްވާހަކަ ްނަގާ ްއެއް ްފީ ްއެާއއެީކގަިއ ްހަމަ ްަފންޑުކުރާނީ. ްސެންޓަރަށް ްއައި.ޓީ ްބަޖެުޓންނޭ ްސަރުކާރުގެ ްބުނޭ އެބަ

ްތަންކޮޅެއްްހަމަޖެހޭްއުސޫލަކުްންއޮންނަންވާނެހެންްހީވަނީ.ް ްކަންތައް އެބަްދަްއކާްބަެއއްްޚިދުމަތްތަަކށް.ްއެހެންވީމާ،ްމި

މަތަކަށްްފީްއެއްްަނގާްކަމަށްްވަނީްިވއްޔާްބަޖެުޓގެްކިަތއްްޕަސަންާޓްއެްއވަރަށްތޯ،ްހަމައަށްތޯްީފްއެއީްެދވެމުންދާްޚިދު

ްއާދެ!ް ްދޭންޖެހޭނެހެން. ްޤާނޫުނގައި ްގަިއޑްލައިނެއް ްކަހަލަ ްކޮންެމވެސް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްެއވެސް ްެނގޭނީ. އެއް

ްގޮ ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްކަންތައްތަެކއް ނުޑ ްމައިގަ ްކިތަންމެ ްގޮތުންްމިކަހަލަ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްެއ ްފާހަގަކުރެޭވ. ތުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނެ ްމަސައްަކތްކުރާއިުރގައި ްގެންގޮްސގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބިލަކީ ްހަމައެަކނި،ްައއި.ޓީ ްމިއީ ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްފަހަރު ްއެއް ްއަިދވެސް ްހަމަ ްއަދި ހަމަެއކަިންްޤަބޫލުކުރަން.
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ްެވގެންނުވާނެ.ް ްބިލަކަށް ްެހދޭނެ ްމަްއޗަށް ްގޮެތއްެގ ްއޮންނަ ްހަމެޖެހިފައި ްކަންތައްަތއް ްތެޭރގަިއ ްދާއިާރގެ ސަރުކާރުެގ

ްައއި.ީޓް ްއެއީ ްވެސް ްކަންތައްތައް ްއެ ްބެލެހެއްޓުމާ، ްހިާސބުތައް ްފައިސާގެ ްނުވަތަ ްފޮތްތައް ްފައިާސގެ ކުންފުނިތަކުގެ

ކަްނތައްތައްކަާމ،ްކޮށްފިްއޔާްޤާނޫނީްގޮތުންްޤަބޫލުކުރެވޭނެކަާމ،ްމިްކަންކަންްއޮންނަންޖެހޭނެްްމެދުވެރިކޮށްގެންްކުެރވޭނެ

ްއިތުރަށްް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްމަތީން ްއުސޫލުގެ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްަކނޑަެއޅިފަ. ްގޮުތގައި ްދެކޭ އަޅުަގނޑު

ްރާއްޖޭގަް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްބިލު ްމި ްދިރާސާކޮްށ، ްވަރަށްވުރެްވިސްނައި ްއޮތް ްމިހާރު ްކަންތައްަތއް ްއައި.ޓީ އި

ފުޅާކޮށް،ްއަދިްކުިރއަރުަވއިްައދިްއެްއުފެއްދެމުންދާްމައްސަލަތަކާއިްއުފެދިދާނެްކަމަށްްލަފާކުރެވޭްމައްސަލަަތކަށްްވެްސް

ްދެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމުަގިއްހަދަންޖެހޭނެ ްބިލެއް ްޤާއިމުކުރެވޭނެ ނޑެއް ްއޮނިގަ ްހޯދޭނެ ްއާދެ!ްދެއްވިްހައްލެއް ކެން.

ްرحوت هللا و بركاتهلسالم عليكن واوފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެް ނޑުގެްކުިރންްވާހަކަދެއްކިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަޚް،ްކަ ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްދާށޭ.ް ްފަރަށް ްބުންޏޭ ްަމންމަ ްސިފަކުރެވިގެންިދޔައީ، ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބަސްފުޅުތަކުން ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިމާލަކަށްް ްއެހެން ްމުޅިން ްައއިއިުރަގިއ ްބިލެއް ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްއެހެންވީމާ، ްނުބުނެއޭ. ބޮލިހިލާކަށް

ަގއިްހުރިްކަންތައްތަަކކީްމުޅިންްއެހެންްވާހަކަތަެކއްްމިްބިލުގައިްބަޔާންކޮށްދީފަިއްދަތުރުކޮށްފައިްއޮތްްވާހަކަ،ްުނވަތަްމީ

ްލިބޭް ްތެެރއިން ްބިލުގެ ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްލިޭބ، ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްވާަހކަ. އޮތް

މިްވާގޮތަކީްނަރުދޫްބަނދަރުްބޭނުންނުކުރެވޭ.ްްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްޛަރީޢާްއިންްލިބޭްމަޢުލޫމާތަކަށްްބަލާއިރުަގއި

އެތާނގެްނެރުންްއޮތްްގޮތުންްއެްރަށުގެްބަނދަރުްއެއްގޮަތަކށްވެސްްބޭނުންނުކުރެވޭ.ްމިްޓެކްނޮލޮޖީ،ްމިްއިންފޮމޭޝަންް

ްވެސް ްކޮންމެހެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމަޢުލޫމާތުތައް. ްމިކަހަލަ ްލިބެނީ ްބިލުން އެްްޓެކްނޮލޮޖީގެ

ްދިމާލަކަށްް ްނުބައި ްމުޅިން ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްަހދައިދޭން. ްގޮެތއް ްކުރެވޭނެ ްބޭނުން ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ބަނދަރު،

ްރެޯކޑުް ްވެއްދިކަުމގެ ްބިލު ްިގނަ ްއެންމެ ްވެއްޖެްއޔާ ްގޮތުަގއި ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަަޅިއލާފައި ްއެއް ްސުރުޚީ ގޮއްަސ،

ްކަހަަލްގޮތަކަށް ްހޯދަންއުޅޭ ްއަޅައިލާަފއިްްސަރުކާރުން ްއެއް ްދެން.ްހަމަްސުރުޚީ ްފެނޭ ްއެބަ ްތަން ްދާ މަސަްއކަތްކުރަމުން

ްކަމަކަށްް ްގޮތެއް ްރީތި ްއެހާ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްވެއްދެނީ. ްކިޔާފައި ްބިލެކޭ ްލިޔެލާފައި ްފޮޅުވަތެއް ްދެތިން އޭގެތެެރއިން

ހާއިުރަގއިްެއަކމަށްްޤާބިލުްއެކަށޭނަ،ްައއި.ޓީްއަޅުަގނެޑއްްނުދެކެން.ްހަމަްއެާއއެީކގަިއްފެނަކަްކުންފުީނެގްވަޒީފާަތއްްބަ

ހަދައިގެންްހުންނަްކުއްޖާްއަްށްމެނޭޖަރުކަންްވެސްްނުލިބޭ.ްހަމަްޓެކްނޮލޮޖީްތެރެއިންްލާފައި،ްއިންފޮމޭޝަންގެްތެރެއިްން

ްމިދާކަ ްދާދި ްހިނގައިފި ްމުޢާމަލާތެއް ްމިފަދަ ްެވސް ްއިންޖީނުޭގގަިއ ްގުރައިދޫ ްތ. ްބަލައިލާއިުރަގއި ށްުދވަހު.ްލާފައި

ްއެާއއެީކގަިއް ްހަމަ ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަްށ ްކަމެއް ްކަމުދާ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްެއއީ އެހެންވީމާ،

ްބޮޑެިތް ްފައިާސގެ ްތެރެއިން ްރިަޓޔަމެންޓުެގ ްދާއިރުަގއި، ްބޭނުންކުރަމުން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ
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ްިއސްތި ްނަގަިއގެން ްއަލުންްޕެކޭޖުތައް ްބޭފުޅުން ްއެ ްޤާޟީން ްނުވަތަ ނޑިޔާރުން ްފަ ްދުރުހެލިވެފަިއްތިބި ްނުވަތަ ޢުފާދީފައި

ްވެސްް ްފޯކައިދޫަގއި ްމިސާލަކަށް ްކުރޭ. ްއެބަ ްނަގަިއގެން ްފައިސާ ްދައުލަތުން ްއުސޫލުން ްކޮންޓްރެކްްޓ ްމަގާމުތައް އެހެން

މެއްްނޫން.ްމިއީްިއންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްއޮތީމަްއެފަދަްމުޢާމަލާތެއްްއެބަްހިނގާ.ްެއއީްެއއްގޮަތކަށްވެސްްަރނގަޅުްކަ

ްޤާނޫނީް ްތެރެއިން ްއޮނިަގނޑެްއގެ ްޤާނޫނީ ްބޭނުންކުރެވޭ. ްއެބަ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއެ ްމިހާރުވެސް ްމަޢުލޫމާތުތައް. ލިބޭ

ފަްއެްއްބާރުވެރިކަންްދިނުމަށްްޓަަކއިްބިލެއްްފަރުމާކޮށްފައިްމިތަނަށްްފޮނުވިއިރުްމިފަދަްެއއްެވސްްަކމަކަށްްއިޝާރާތްކޮށް

ްނުކުރެވޭ.ްޓެކްނޮލޮީޖގެް ްޭބނުމެއް ްބޯފެން ްމާމިނގިީލގައި ްއެއާއެީކގައި ްދަންނަވަނީ.ްހަމަ ްމި ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ނެތް.ްއެ

ނޑުމެންަނށްްއެބަްމަޢުލޫމާތުްފޯރުކޮށްދޭ.ްއެތާަގއިްއެްރަށުގެްފެންްތަޣައްޔަރުވެަފއިްއޮތީްވަަށިއގެންް ޛަރީޢާްއިންްއަުޅގަ

ްަވޅު ްބޮޑެިތ ްއެހެންނަމަވެްސްހިއްކުމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްބަނދަރު ްސަބަބުން. ްކަންަތްއތަކުގެ ްމިފަދަ ްކޮނުމާ، ަގނޑުަތއް

ް ްފާއިތުވެދިޔަ ްެވްސ ްދުވަހަކު ްސަރުކާރުން ްނެތް. ްބަނދަރެއް ްލޯލާރ1111ްްިފެންފުށީގައި ްނެތް ްވެސް ްތެރޭގައި އަހަރު

އްސަލަްެއއްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޓެކްނޮލޮޖީެގްއެްއގެްމިންވަރުްވެސްްފެންުފށިްބަނދަރަށްްޚަރަދުކޮށްފަްއެއް.ްމިއީްމަ

ްެއއީް ްދާންވެގެން. ްއަށް ްަގއްދޫ ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްހަފްތާގައި ްއަންނަ ްމި ްއުޅެނީ ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްލާފައި ތެރެއިން

ްރާ ްޓަކައި ްހާމަކޮށްދިނުމަށް ްސިޔާސަތު ްކަލްޗަރގެ ްމެރިން ްތެރެއިން. ްމެނިފެސްޓޯގެ ްއޮތް ްކުިރއަށް އްޖޭގަިއްއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްލިބިގެންދާނެ.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްރަނގަޅު ްތެެރިއން ްވަސީލަތްތަކެްއގެ ްރަނގަޅު ްއެހެންވީމާ، ގެންގުޅޭނެ.

އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވަނީްަރއްޔިތުމީހާްއަށްްރަނގަޅުްމަުޢލޫމާތުްދީފައި،ްއޮޅުވާލުުމގެްބަދަލުގައި،ްމިްގޮތަށްްބިލުަތއްް

ްއޮުޅވާ ްެއްފަރުމާކުރާއިރު ްދީފައި، ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޢުލޫމާތު ްސާފުސީދާ ްސިޔާަސތެއް، ްސާފުސީދާ ްބަދަލުގައި ލުމުގެ

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްއެއީ ްމަގުފަހިކޮްށދިނުން. ްކުރެވޭެނ ްކަންތައްތައް ްފައިދާހުރި ްރަްއިޔތުންނަށް ްތެރެއިން މަޢުލޫމާތުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަފްތާގައި ްކުރީ ްހަފްތާގެ ްނިމިގެންދިޔަ ްހުރިހާްްސިޔާސަތަކީ. ްރާއްޖޭަގއި ްގެސްޓުހައުސް. ތަޢާރުފުކުރީ

ްވޭ.ް ްއެބަ ްބާރުވެރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްލާފައި ްތެރެއިްނ ްސިޔާސަުތގެ ްގެްސޓުހަުއސްގެ ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި

އިންްމާމިނގިލީްގައިްކުރިއަށްްއޮްތްދެްމަސްދުވަސްްތެރޭގައި،ްިތންހަތަރުްގެސްޓުހައުސްްހުޅެވިގެންދާނެ.ްއޭގެްޛަރީޢާް

ްއިންފޮމޭޝަންް ްފޯރާ. ްއެބަ ްބާރުވެިރކަްނ ްރަްއޔިތަކަށް ްއެަތއް ްލާފައި ްއޭގެތެެރއިން ްހުޅެވުީނމާ ްގެްސޓުހައުސްަތއް އެ

ްފަދައިން،ް ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ްވާހަކަެދއްެކވި ްކުރިން ްއަކީ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްބަލައިލާއިރުަގއި ްއަށް ޓެކްނޮލޮޖީ

ްކަ ްއެއްަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއޮީތްވަރަށް ްމީގައި ްނެތް. ްގައި ްބިލެއް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކަަށއެޅެންޖެހޭނެ. ންތައްތަެކއް

ބޯޑެއްްހަދައިލާްވާހަކަ.ްއަެންއކާވެސްްމިްއުޅެނީްބާޣީންގެްތެރެއިންްހައެއްކަްމީހަކަށްްަވީޒފާތަކެއްްއިތުރުކޮށްލަންްއުޭޅް

ްފެންނަނީ ްމި ްއޮތްއިރު ްފަރުމާޮކށްލާފައި ްބިލު ްގޮތަކަށް ްވާހަަކްްކަހަލަ ްމި ްެވސް ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޢުލޫމާތެއްް ްލިބޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއިން ްޛަރީޢާ ްޓެކްނޮލޮީޖގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްބޭނުމެްއ ދައްކާކަށް

ްމިލަން ްގޮަތކީ ްވާ ްމި ްބަލައިާލއިުރަގއި ްދެކެނީ.ްއެގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްޮއތް ްކޮންމެހެން ދޫގެްހިއްސާކުރުމަކީ

ް ްޓަކައި ްމ27.5ްްިނަރުދަމާއެޅުމަށް ްދުވަހެއް. ްކިތަންމެ ްއޮްނނަތާ ްފާސްކޮށްފައި ްއަހަރު ްމި ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާެގ މިލިއަން
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ްެއއްޗެިހ،ްއަިދް ްތެރެއިްންހައިމާކުތަކާ ްމަސައްކަތްތަުކގެ ްހުރި ްފަށާފައި ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްކަމަކީ ްކޮށްދިން ސަރުކާރުން

ްރަށަ ްެއ ްވެސް ްސާމާނު ްފަހަރެއްަގއިްއެހެނިހެން ްއައީ. ްޮފރުވަިއގެން ްަވގަށް ްބާަލިއގެން ްގޮސް ްހުއްާޓ، ްގެްނގޮއްަސ ށް

ްވާހަކަް ްއެ ްެވސް.ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއި ްބޭނުންކުެރޭވްވަސީލަތްތަެކްއގެ ްބާޣީްނެގްކަށްަވޅުކޮނުމަށް ްެއްހައިމާކުން ވެދާނެ

ް ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއެއާއެީކގައި ްހަމަ ްނެތިން. ްބިލަީކްދައްކާކަށް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ައކީ

ްބިލުް ްމި ްނެތޭ. ްކަމެއް ްބަލައިގަންނާނެ ްބިލު ްމި ްގޮތުން ްއޮތް ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްނޫނޭ. ްބިލެއް ްކަމުދާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްމަސަްއކަތްކޮށްް ްގޮތަކަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްެއކަމާ ްފަރުމާކޮްށގެން، ްބިލެއް ްރަނގަޅު ްބޭރުވާށޭ. ްމަޖިލީހުން ގެން،ްޖެހޭނީ

ްވެސް.ް ްބިލަށް ްމި ްޚަރަދުކުރާނެ ްފައިސާ ްމިއަށް ްދައުލަތުން ްދޭނެކަން. ްފައިސާ ްވެސް ްމިއަށް ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

ްއަެނއްކާް ްގެްނގޮސް ްއަށް ްޮކމިޓީ ްބަލައިގަނެ،ްދެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްގެަނއިމާ ްއެއްެޗއް ްތާކުންތާކުުނޖެހޭ އެހެންވީމާ،ްހަމަ

ްކޮމިޓީގައި ްވަންދެން ްޒަމާެނއް ްައގުދީގެްންްއެތައް ްކަަމކުނުދާނެ.ްބިލެއްްވެސް ްޮކށްގެން،ްމިގޮތަކަށް އެތައްްމަސަްއކަތެއް

ްމަސައްކަތްކުުރވާްކަމަށްްވަންާޏްކޮންޓްރެކްޓުގެްއުސޫލުންްދަުއލަތުގެްފައިސާ،ްަރއްޔިތުްނގެްފައިސާްމީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.9ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ 11ްްއައިޓަމު ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްނުނިމި ްދަނީ. ްމި ްދާއިރާގެްް-11.1އަށް ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ްމޯލްޑިވްް ްއޮފް ްއޮތޯރިީޓ ްކޮިމއުނިކޭޝަން ްވާ ްހުށަހަޅުއްަވއިފައި ްރަޝީދު ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ްބިުލެގްޢިއްޒަތްތެރި ސްގެ

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް 27ްްބަހުސް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 36ްްމިނެޓުިއރު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނެޓ29ްްުމިނެޓު.

މިނެޓުްއެބަްއޮތް.ްއަދިްަވކ5ްްިމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާީޓގ5ްްެއެބަްއޮތް.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްަވގުތުްވަނީްހަަމވެފަ.ްޕީ.އޭްއަްށް

ްނިސްބަތްނު ްޕާޓީއަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެްނބަރުންނަށް ްއަޅުަގނޑ5ްްުވާ ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަުރވަުމން މިނެޓުގެ

ްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރަޝީދަށް.

ް

 ްން:ވާހަކަދެއްކެވުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުް

ްދައްކާފަ.ްް ްވެސް ްވާހަކަ ްާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިއްޔެ ްބިލަށް ްބެހޭ ްއޮތޯރިޓީއާ ްކޮިމުއނިކޭޝަން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްއަުޅަގނޑު ްއެއްކޮށް ްުގޅުންހުރުމާ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްމިއާ ްއާއި ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން އެހެންނަމަވެސް
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ްވާހަކަދެއްކިދާނެ ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްގޮުތގަިއްްމައުޟޫޢަށް ްދެކޭ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން. ކަމަށް

ްއޮތީ.ް ްމި ްބިލެއް ްނުބައި ްއަޅާފައި ްމިހެން ްސުރުޚީ ްިބލަކީ، ްހުށަހަޅައިފައިވާ ްމި ްމިއަދު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

އިރަސްްެއއްގެްވާހަކަ،ްޙަޤީޤަތުގައިްަވއިރަސްްެއއްްމިްއޮތީްފޮނުވާފަ.ްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްވަރަށްްމަޝްހޫރުްވަ

ްގިނަް ްވަރަްށ ްވަންނަން ްގޮަތކުން ްއެަތއް ްވައްދާފަ. ްަމޖިލީހަށް ްމި ްއޮތީ ްމި ްަބގެްއ ްތްރޯޖަންހޯްސްކިޔާ ްބަެގއް، ނުވަތަ

ނޑަށްްފެންނަނީްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްމީގައިްސްމާޓްްމޯލްޑިވްސްްނަމުގައިް ދުވަސްްވެއްޖެްމަސަްއކަތްކުާރތާ.ްފުރަތަމަްއަޅުގަ

މިލިއަނ56ްްްޑޮލަުރގެްޚިޔާނާެތއްްވުމަށްްޓަަކއިްމިްބިލުްތަްނފީޛުކުރަންްެވއްޖެްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްްމިލިއަނ56ްްް

ް ްތެރޭގައި ްމުއްދަތު ްކުޑަ ްއޮތް ްތެރޭގަ.ްމި ްމުއްދަތުގެ ްކުޑަ ްއޮތް ްމި ްއަހަރު ްމި ްބޭނުންވޭ ްޑޮލަރު މިލިއަްނ56ްްޔޫ.އެސް

ްގޮތަށް ްއެއް ްތޮޯރޖަންހޯސް ްޓަަކއި ްނެގުމަށް ްބަޖެޓުްްޑޮލަރު ްފުރަތަމަ ްއެއް. ްަވިއރަސް ްއޮތް ްވައްދާފައި ްތަނަށް މި

ް ްފާސްކޮށްދޭންއުޅުނީ. ްބަޖެުޓ ްމިކޮޅުން ްއަނެްއކާ ްުދވަހު ްއައި ްޖެހިގެން ްޕްޮރގްރާމ2114ްްުނިންމާފައި ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްއެ ްަހނދާން ްއަިދވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްަނމުގަ. ްމޯލްިޑވްސް ްސްމާޓް ްއެއީ ްބަޖެޓެްއ ްއޮތް ްލާފައި ްބަޖެޓުގެްތެރޭގައި ްހުރި ބަ

ަގއިްއޮްނނާނެްލިޔެފައިްސްމާޓްްމޯލްޑިވްްސގެްވާހަކަ.ްެއއީްެއގްޒިމ31ްްގެްޕޭޖ2ްުފޮތުގެްދެްފޮތްްއޮތް.ްއޭގެްޮވލިއުމުް

ްހައުސިްން ްއެއްގެ ްފައިސާ ްދޭ ްސަރުކާރުން ްޗައިނާ ްޕްރޮޖެކްޓަށް، ްހައުސިން ްތެރެއިން ްއެއްެގ ްފައިސާ ްނަގާ ބޭންކުން

ނޑުްދަންނަވާނީްްތްރޯޖަންހޯސްްއެކޭ.ްެއްްޕްރޮޖެޓެއްގެްތެރެއިންްއެ ފައިސާްނަގަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްއަޅުގަ

ްެއްއގޮތަކަްށވެސްް ްމިއީ ްބަލާއިުރގައި ްވިސްަނއި ނޑު ްައޅުގަ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްމިއީ ްނެގުމަށް. ްފުރަތަމަ ފައިސާ

ނޑުމެންނަށްްކުރެވޭނެްކަ މެއްްނޫން.ްއަލުްންބިލެއްްހަދާފައިްފޮުނވަންވީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްކޮަށއިްމަށައިގެންްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅައިފައިވާް ްބިލު ްސަުރާކރުން ްހިމެނޭ، ްއެބަ ްެތރޭގައި ްކަންތައްަތކުެގ ްާފހަގަކުރެޭވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިލުގައި މި

ްއަުޅގަ ްމީގެތެރޭގައި ްނޫން. ްރަނގަޅެއް ްަކންތައްތަކެއް ްހުރި ްމީގައި ްެއހެންނަމަވެސް ްރަނަގޅު. ްވަރަށް ނޑަށްްމަގުސަދު

ްއެން.ސީ.އައި.ޓީ،ް ްޤާިއމުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސިސްޓަމެއް ްގަވަނިން ްއީ ްމުައއްސަސާތައް ްދައުލަތުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ްސަުރކާރުންް ްކުރީ ްމަސަްއަކތްކުރިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްސެންޓަރްފޯރްިއންފޮމޭޝަން ނެޝަނަލް

މަވެްސްމީަގއިްމިްއޮންނަނީްއީްްސޓޭޓެްއްހަދާފައިްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްވެސްްއީްގަވަނަންްސްސިސްަޓމެއް.ްއެހެންނަ

ްކޯޓުތަުކެގްމަޢުލޫމާތުތަކާއިްސުޕްރީމްް ްމަޢުލޫމާތުތަކާއި،ްޝަރްޢީ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމެއް.ްރައްޔިތުންގެ ްނުރައްކާ ްވަރަށް މިއީ

ތާކަށް.ްވަކިްތަނަކަށް،ްވަކިްސެންޓަރަކަށްްްކޯޓުަގއިްހުރިްޢާއްމުްރައްޔިތުންގެްމަޢުލޫމާތުތަކާ،ްމިްހުރިހާްއެއްެޗއްްވަކި

ްވަދެް ްއިންޓަރނެޓަށް ްމިހާރު ްވޭ. ްއެބަ ްކަމެއް ްއެހެން ްީމގަިއ ްއަދި ްގޮތުން. ްބަާޔންކުރާ ްބިލުގައި ްމި ޖަމާކުރަނީ

ް ްވެސް ްުކއްޖާ ްޑައުންލޯުޑކުރާ ްއެއްެޗއް ްވެސް، ްކުއްޖާ ްޖޫރިމަނާކުރެވޭނ1ްްެޑައުންލޯްޑކުރާ ްއިން ްރުފިޔާ ލައްކަ

ްާވހަކަތަކާ،ްމިްހުރިހާްއެްއެޗއްްއުސޫލުތަ ްއޮްތ.ްޒާތީްއަިމއްލަްމުޢާމަލާތްތަކާއިްޢާއިލާްތެޭރގައިްދެެކވޭ ެކއްްމީަގއިްއެބަ

ނޑުމެްނ24ްް ްއަުޅގަ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ ްމި. ްއެއްގޮތް ްހުރުމެކޭ ްއަޅުވާފައި ްއެއް ްކެމެރާ ްސަރވެއިލަންްސ ަގޑިއިރު

ނޑުމެންްމިްދެންނެވިްއެްކސްްއާއިްސްމާޓްްމޯލްިޑވްްސްފާސްކުރަންްހެޔޮނުވާނެްމިްބިލެއް.ްމިއީްފުރަ ތަމަްކަމަކީްައޅުގަ
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ް ްދޭންޖެހޭނ56ްްެނަމުގައި ްބަޖެޓު ްއެ ްެއްއކޮށް ްފާްސވުމާ ްބިލު ްއޮްތްބަާޔންކޮށްފައި ްއެބަ ްބިލުަގއި ްޑޮލަުރ،ްމި މިލިއަން

ްބަޖެ ްފޮނުާވއިރުަގއި ްބިެލއް ްިޚޔާނާތެއް. ްބޮޑު ްމިއީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓުްންކަމަށް. ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ޓުން،

ް ްބަޖެޓެއް، ްފާސްނުކުރާ ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްއެްއޗެްއ، 2114ްފާސްނުކުރާ ްބަޖެޓަކުން ްޮއތް ްޕްޮރގްރާމުަގއި މިލިއަްނ56ްްގެ

ްއިދިކޮޅުް ްބޭފުޅުން، ްގިނަ ްވަަރށް ްއެްއކޮށް ްފާސްކުރުމާ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކޮށްފަ. ްއޮތީ ްމި ްަވގަށްނަގަން ޑޮލަރު

ްވާަހކަދެއްީކްްފަރާތުން ްކިޔާފައި ްމައްސަލަތައް ްހުންނާނޭ ްއެހެން ްމައްސަލަތައް. ްހުންނާނޭ ްމީގައި ް ްބޭފުޅުން ދެއްކެވި

ްސަހަރެއްް ްޒަމާނުގެ ްކުރީ ްވަަރށް ްކިޔާ ްއޭ ްތްރޯ ްނޭގިދާނެ. ްފަހަރެއްގައި ްބުނީމަ ްތްރޯޖަންހޯސްއޭ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ކުރަންެވެގންްގޮސް،ްރަށްްވަށަިއގެންްިތބެތިބެްހިސޯރެއްްނުކުރެވުނު.ްއޮވޭ.ްއެްސަހަރަށްްގްރީކުްމީހުންްއަރަނީ.ްހިސޯރު

ްަވގަްށް ްއަަރއި ްސިފައިން. ްމީހުްނގެ ްއެ ްލަނީ ްއަށް ްތެރެ ްއަްސ ްއެ ްހަދަނީ. ްއަހެއް ްލަކުިޑން ްއެއްަޗކީ ްހަދާ ްމި ދެން

ްދަނީ ްފުރައިގެން ްތިމަންނަމެން ްބަލިވީއޭ. ްމިހާރު ްއިން ްހަނގުރާމަ ްަވއްދާފަިއ، ްނާފަހަރުްސިފައިންތައް ްކިޔާފައި އޭ

ްހީކޮށްް ްކަމަށް ްދިޔައީ ްބަލިވެގެން ްމީހުން ްއިން ްހަނގުރާމަ ްވައްދަނީ ްއަސް ްލަކުޑި ްހިސާބަުކން ްަވކި ފުރައިގެންދަނީ.

ތޮރޯއީްތެރެއަށް.ްވައްާދއިރަށްްލަކުޑިްައސްްތެރޭަގއިްތިބެނީްސިފައިންްހަތިޔާރުްހިފައިގެން.ްވަދެ،ްދޮރުްހުުޅވާފައިްމުޅިް

ް ްހިފީ. ްއިންފޮމޭޝަްންތޮރޯއީ ްައޅުވެތިކުރަން. ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭެގ ްމުޅި ްހިފަން. ްާރއްޖެ ްމުޅި ްަވއްދާފައި މިގޮތަށް

ޓެކްނޮލޮޖީގެްމިްބިލުަގއިްއެަބްހުރިްވަރަށްްގިނަްާމއްދާތައް.ްބަޣާވާތްކުރީްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސްްތްރޯޖަންހޯސް.ްވަޙީދަީކް

ްތެ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއެއީ. ްއެްއ ްވައިރަސް ްވަދެފަިއްތްރޯޖަންހޯސް ްގޮތުަގއި ްރަނިންމޭޓެއްގެ ްވަންނަނީ ްއޭނަ ްވެސް ެރއިްނ

ް ްބަޣާވާތްުކރި ްތްރޯޖަންހޯސް. ްއެއީ ްހެދިގެްނ، ްރައީސަކަށް ްތިބ7ްްީނައިބު ްތެޭރގައި ނޑޭރިގޭ ްބަ ްތެރޭަގިއ ްދުވަުހގެ ވަނަ

ް ްމި ްއޭ ްތޮރޯީއ ްތައްޔާުރކުރަން. ްދޮރުުހޅުވަން ނޑޭރިގޭ ްބަ ްވަދެ، ްމީހުން ްބުނާ ްމި ްސަހަރުގައިްތްރޯޖަންހޯސް. ބުނި

ްކުޑަކުދިންް ްއަންހެނުންނާއި ްނައްތާލީ. ްރޯކޮށް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްސަހަރުގެ ްއެ ްވަދެ، ްމީހުން ްއެ ދޮރުހުޅުވާފައި

2311ްއަޅުވެިތކުރީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމީްދަންނަްވާހަކަްއެއް.ްމުޅިްދުނިޔެްދަންނަްވާހަކަްއެއްްމީ.ްގްރީކުންްމީގެް

ްއަހަރު...2111ްއަހަރުްކުރީަގއިްެވސް،ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްިބލު ްއޮތޯރިޓީގެ ްޮކމިއުނިކޭޝަން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްބަހުސްކުރެ ްކުރިން ްީމގެ ްއަދި ްކޮމިއުނިޭކޝަނަކީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްޤާނޫނަީކްބަހުސްކުރަމުން ްމި ވުނު

ްަޤބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޤާނޫނެއް ްމުހިއްމު ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްޤައުމަށް ްމި ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ވެސް

ްބައްޓަންވެ،ް ްޤާނޫނުތައް ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެބަ ްކުރެވިގެންާދއިރުަގިއ ްމިކަންކަން ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްއުފެިދގެން ްމިކަންްމުއައްސަސާަތކެއް ްގޮތަކަށްތޯ ްމަންފާހުރި ްލާބަޔާއި ްއެންމެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ންނައިރުަގއި

ްއާދެ!ް ްއުެޅވެނީ. ްމި ްތެޭރގައި ްބަެއއްެގ ްއޮތް ްއިތުބާރުެގއްލިފައި ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ކުރެވެނީ.
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ްއަ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްހޯދާލެވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިްންމިއަދު ނުޑްމިްކޮމިއުނިކޭޝަްނގެްޛަރީޢާ ްއަުޅގަ ްވެސް ީލގަިއްއިްއޔެ

ްހުރިހާް ްއެ ްތެރޭަގއި ްހިނދުކޮޅެްއގެ ްކުޑަ ްދާދި ްއިން ްމުއަްއސަސާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެންނެވިްނ. ްެއްއޗެއް ތަޅުމުގައި

ްރައީްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިާދޅުވީ. ްވާހަކަ ްކުށްވެިރކުރާ ްެއކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއްެޗއްކަމާ، ްއެތެރެކުރެވިަފއިވާ މުދަލަކީ

ްދަންނަަވއިލާނަން.ްކޮ ްއެްއޗެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްުގޅޭ ްމިއާ ްއަދި ްއިން، ްާދއިރާ ްއޮތޯރިީޓގެ މިއުނިކޭޝަން

ްކަސްޓަމުންް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްކާރު. ްރޭސް ްއެތެރެކޮށްފައިވާ ްކަސްޓަމުން ްދެންނެވިން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!ްއިްއޔެަގއި

ޅޭްފޯމުތަްއްފިލްކުރެެވންޖެހޭނެ.ްއާދެ!ްއަޙްމަދުްަޝރީފުްކިޔާްމީހަކުްކަސްޓަމުްންއެްއޗެްއްއެތެރެކުެރޭވއިރުަގއިްއެކަމާްގު

ްރޭސްް ްސޮިއކޮށްފަިއ ްލިިމޓެޑުން ްޯޕސްޓު ްމޯލްިޑވްސް ްމީަހކު، ްކިޔާ ްމުޙައްމަދު ްފަޒީލް ްއަިދ ްހުރީ. ްދޫކުރެވިފަިއ މުދާ

ްގޭޓް ްއާދަިއގެ ްލިިމޓެޑުގެ ްކިާޔ،ްޕޯސްޓު ްފާސް ްޭގޓް ްއޮތީ ްމި ްދޫކޮށްަފއި ްދޫކުރެވޭެންްކާރެއް ްވެިހކަލް ްެމމޯއަކުން ފާސް

ްމޯލްޑިވްްސް ްއޮންނަ ްސޮިއކޮށްފައި ްދޭތެރޭަގއި ްކުއްޖާއާ ްއެ ްކަސްޓަމާއި ްއާދެ! ްޤަބޫލެްއނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ކަސްޓަމްްސަރވިްސގެްލިޔުްންމިްއޮތީ.ްމިއީްކަސްޓަމުގެްޮކންްސެކްޝަނަކުންްނެރެފައިްއޮތްްލިޔުމެއްްކަމެއްްނޭނެގ.ް

ްއަދިެވސްްްއަދި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްެއްއ ްޮސއިކޮށްފަ ްއޮފިސަރަކު ްއެްއވެސް ކަސްޓަމްގެ

ްމިއަުދް ްވިސްނައިލާއިުރގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިން ްދާއިރާ ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްއާދެ! ްކުށްވެރިކުަރއްވާޭށ. ކަސްޓަމުން

ް ްހާމަކުރަންޖެހޭ. ްޙަޤީޤަްތ ްއެބަ 1ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮލިމްޕަހަށ27ްްްލައްކަ ްޕްރޮޖެކްޓަރެއް ްޑޮލަރުެގ ްޔޫ.އެސް ހާސް

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްއެތެެރކުރެވިަފއި ްއެއްޗެހި ްމި ްގެެނވިފަިއވާ ްނަމުގައި ްކުންފުީނގެ ްއެ ްއަދި ގެނެވުނީ.

ަތއްްގެނައުމަށް.ްމެލޭޝިޔާގެްކުންފުންޏަކުން.ްައދިްމީގަިއްކަސްޓަމުންްބުނެފަިއްއެބަްއޮތްްމިާއްގުޅޭްހުރިހާްޑޮކިއުމެންޓު

ްގުޅޭް ްކޮިމއުނިކޭޝަނާ ްފޮނުވައި، ްމިނިސްޓަރަށް ްިފނޭންސް ްސިީޓއަކުން ްނަޒީރުގެ ްޑރ. ްޑިއުޓީ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްއެުކް ްހިތާމައާ ްއަޅުަގނޑު ްނެތްކަން ްޑޮކިއުމެންޓެއް ްއެްއވެްސ ްމިއާުގޅޭ ްމާފުކުރެޭވއިރުަގއި ްސާފުކޮށް، ގޮތުން

ް ްއަމިއްލަ ްސިީޓގައި ްއެ ްފަރާތެްއްފާހަގަކުރަން. ްކޮން ްއެއީ ްވިދާުޅވިިއރުގައި ްވާަހކަ ްއެްއޗެްއގެ ްހަދިޔާކުިރ ފަރާތަކުން

ްސަތޭކަް ްހަތަރު ްަނާވވީސްްހާސް ްަލއްކަ ްލިބިއްޖެ.ްދެ ްަފިއސާ ްއެއްފަީޅގަިއްއެަބްއޮތް ްީމގެ ްވެސްްނޭނގޭ.ްއަދި ކަމެއް

ް ްއޮތީ ްމި ްގޮތަށް. ްުނނަގާ ްޑިއުޓީ ްއޮތް ްއެބަ ްޖެހިގެން ްރުފިޔާ. ްހަތް ްރަނގަޅުވާނެްފަސްދޮޅަސް ްރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި

ްމާް ްގެެނވުނު ްއަނެއްާކވެސް ްއަުޑިއވެނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދެން ްއާދެ! ްކުްށވެިރކުރިއްޔާ. ްިމކަން އަނެއްާކވެސް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްކައިޓެއްގެ ްމައްސަލ582ްްަމަޝްހޫރު ްމި ްގެނެިވގެން ްމަތިންދާބޯޓެއް މައިކްރޯލައިޓް

ް ްޓޫރިޒަމަށްްބޮޑުެވގެން ްމިއީ ްވެސް. ްއެއްޗެކޭ ްޖާސޫސްކުރާ ްމިއީ ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުޅެނީ. މި

ްމީގެް ްއައިއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްނަމަވެސް ްއެއްެޗއް ްކޮންމެފަދަ ްމިއީ ްސުވާލަކީ ްވެސް. ްކަމަށް ްއެއްެޗއް ބޭނުންކުރާ

ނަންބަރުްފްލެޓު،ްހުޅުމާލޭގަިއ361ްްްންމުއައްަސސާއަކުްންނުދޭ.ްލައިސަންސެއްްޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންްއަދިްމިކަމާްގުޅިގެ

ްދިވެހިރަްއޔިތެްއގެް ްފްލައިޓު. ްދަންނަާވ ްމި ްކައިޓެްއ، ްޮއންނަ ްނަމުަގއި ްމީހަކު ްަރޝިޔާގެ ްހުންނަ ްެގއެްއގައި އިންނަ

ްއެެތރެކުރެ ްނުދައްާކްމީތި ްޑެމަރޭޖެއް ްނުދަްއކާ،ްީމގެ ްެއއް ްނެިތ،ްޑިއުޓީ ްލައިސަންސެއް ްއެްއވެްސްގޮެތްއްނަމަށް ވޭނެ
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ްކުޑަް ްދާދި ްހަމަ ްވާހަކަ ްމި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުވާނެ ްއަެނއްާކެވސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށެއް

ނޑުމެންނަށްްއެބަްލިބޭްމަޢުލޫމާތު،ްެއއްކުެރވެންްއެަބްޖެހޭ.ް ހިނދުކޮޅެއްެގްތެރޭަގއިްަކސްަޓމުންްކުށްވެރިކުިރއްޔާ.ްއަުޅގަ

ްބެލެން.ްއަޅުަގނޑުމެ ްކުށްވެރިނުކޮށް ްއަނެއްާކެވސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންކަން ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްމަޢުލޫމާތު ންނަށް

ްދޭތެރޭގައިް ްމިކަްންބަލައި،ްމިކަމާ ްއޮޅުަވއިނުލަްއވާ ްމިކަން ްވިދާޅުވިހެން،ްއަނެއްާކވެސް ްޝަރީފު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާތަރ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފެނޭްްފިޔަވަުޅއަޅަން ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބރަދާސްއާ

ބަކަރީގެްމައްސަލަްޖެހުނީ.75ްްކޭސްްބިސްްއެތެރެކޮށްފި.51ްްބަކަރިްއެތެރެކޮށްފި.51ްްބަކަރި،51ްްޑޮކިއުމެންޓުތަކުންް

ް ްއ36ްެއޭގެތެެރއިން ްވާހަަކ ްބޭުރުކރެވުނު ްއަެނއްބައި ްއޮތް. ްެއބަ ްވާަހކަ ްަނއްތާލި ްމަރުވެގެން ްއޮތް.ްަބކަރި ބަ

ްމަޢުލޫމާތުލިބޭތީް ްކަމަށް ްގެންނަ ްތެޭރގައި ްބަކަރީގެ ްމަސްތުވާަތކެތި ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުްނ ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްނެތްް ްއެްއ ްބަލާފަ ްހުރިތޯ ްމަސްުތވާތަކެިތ ްބަކަރިތަކުަގއި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޭ. ްެބލީ ްއެކަންކަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްގުޅިގެން ްއެކަާމ ްރައީސް. ްމަޢުލޫމާތެއްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަމުގެ ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްފޮނުވާފައި ްއެއް ްސިޓީ ޑިފެންސަށް

ްޑީޕޯޓުކޮށްފަިއް ްޤައުމަކުން ްއެަތއް ްދުނިޔޭގެ ްުސވާލަކީ ްައޅުަގނޑުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ކުކުޅުބިާހއިްަބކަރިްއެތެރެކުރަނީ.ްއަެނއްާކްތިބިްވަރުގަަދްމުއްސަނދިްމަހުޖަނުންތަކެއްްީކއްކުރަންހޭްދިެވހިރާއްޖެްއަށްްް

ްއާދެ!ް ްކުށްވެިރކުރަްއވާށޭ. ްތެޭރަގއި ްހިނދުކޮޅެއްގެ ްކުޑަ ްއަެނއްާކވެްސ ްމިކަން ްަކިއރީގައި ްައޝްވާނު ރަނގަޅުވާނެ

ްރަީއސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްކަމަށް ްކޮށްފާނެ ްކަމެއް ްކޮންެމ ްބައެއް ްބަޣާވާތްކުރި ްނުނިމޭ. ކުށްވެރިކުރުަމކުން

ްަގާވއިދާއިްއަޅު ްހިންާގ ްވެްސްއަިދްަކސްޓަމުގެ ްކަމެްއގައި ްކޮްނމެ ނޑުެގްުސވާލަކީ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ. ަގނޑުމެން

ްކަމެްއް ްއެްއވެްސ ްެވރިއަކަށް ްެއްއވެސް ްކަސްޓަމުެގ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމާލިްއޔަތު ްޤާނޫާނއި ްެއކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯޓް

ްނުކުރެވޭނެ...ް

ް

ްމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްޙަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްތްބިލެ

ްހުށަހެޅިފައިާވް ްމަޖިލީހަށް ްބިލެއް ްމޯލްޑިްވސްެގ ްއޮފް ްއޮތޯިރޓީ ްކޮމިއުިނކޭޝަން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި .`

ނޑުމެންް ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާނަން.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއްެޗއް ްދެތިން ްފެންނަ ްއަުޅަގނޑަށް ްގޮތުން ްގުޅޭ ހުށަހެޅުމާ

ްއަދިްޮކމިޝަންތައްްއުފެއްދުުމގެްސަަބބުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަޖެޓަްށްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންްބޯޑުތަކާ ޙަޤީޤަތަކީްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށް މިްދަނީްނުހަނުްބުރަްބޮޑުވަމުންނޭ.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްމިހާރުްސަރުކާރުންްމިްފޮނުއްވާްބޯޑުތަކުަގއިްއަުޅގަ

ްމެން ްޯބޑަށް ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތިއްަބވާނީްމިފެންނަނީ ްުމވަްއޒަފުން ްޯބޑުގެ ްއެ ްއަދި ްޢައްޔަންކުެރއްވުާމ، ބަރުން

ނަޑއަުޅއްވާނީްމިިނސްޓަރްއޮފްްފިނޭންސްގެްލަާފގެް ސިވިލްްސަރވިސްްކޮމިޝަްނގެްދަށުަގއިްކަމަށް.ްއަދިްމުސާރަްކަ

ފަދަްބޯޑުތަކާއިްކޮމިޝަންަތއްްމަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްގޮތަކީްމިް

ްއެް ްދިއުން. ްހަމަޖެހިގެން ްގޮުތގަިއ ްމުަވއްޒަފުންގެ ްސަރިވސްގެ ްިސވިލް ްއެއީ ްމެންބަރުންނަކީ ްއެ އުފައްދާއިުރަގއި
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ްެއްއް ްއުޖޫރަ ްއިތުރު ްފަާރތްތަކަށް ްިތއްބަވާ ްބޯޑުތަުކގައި ްއެ ްފަރާތްތަކުގެ، ްއެ ްއާއި ްބޯޑުތަކުގަ ްއެ ްއިތުރު، މީހުންނަށް

ްގޮތަ ްކޮމިއުނިކޭޝަްންނުލިބޭ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިއުން. ްބައްޓަންެވގެން ްބިލުތަްއ ްމި ށް

ްބާރުތަކެއްް ްބޮޑެތި ްމާ ްމެންބަރުންނަށް ްބޯޑުގެ ްމި ްއެއްަޗކީ ްއެނޭގ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލުމުން ްބިލު މޯޅްޑިވްްސގެ

ްބޯޑުެގްމެންބަރުންްނިންމާްނިންމުް ްކަމަށް.ްމި ްބާުރްލިބިގެންނުވާ ްއަލުންްގޮތެއްްނިންމުމުގެ ްމުރާޖަޢާކޮށް،ްއެއަށް ންތައް

ނޑުމނެންްއިތުރުް މިނިސްޓަރަށްްލިބިގެންވާކަން.ްވީއިރުްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުްދެކޭްގޮުތގައިްމިޮގތަށްްއަޅުގަ

ްަކންތައްތަ ްކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ްސަރުކާރުގެ ްނަމަ ްދީފި ްބާރުތައް ްޯބޑަށް ްއެ ނޑައަަޅއި، ްކަ ްއިތުުރްބޯޑު ްހިންގުމަށް އް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންަކމުން ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއަޅުގަނބޑަށް ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްއުނަދގޫތަެކއް ްއިތުރު ބުރައަކާއި

ްމުރާޖަޢާކުރައްވާއިުރގަިއް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްނަމަ،ްއެ ްގޮސްފި ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ްމިފަދަްްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއިތުރުން ްމުައއްަސސާތަކުެގ ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިަވން ްބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ

ްދަނީް ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫންކަން ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެކަށޭަނ،ްއެންމެ ްއެންމެ ްއުފެއްދުމަކީ މުއައްސަސާަތއް

ްރަ ނޑުްދަންނަާވނީްއިތުރަށްްމިފަދަްބޯޑުތަްއްއެނިގ،ްބަޔާްނވެ،ްއެކަންްާސފުވަމުން.ްީވއިރުްޢިްއޒަތްތެރި އީސް،ްއަުޅގަ

ނޑުް އުފެއްދުމަކީްއެއީްެއކަީށގެންާވްކަމެއްްނޫނޭ.ްއެކަންކަންްކުރުންްއެއީްއެންނެްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫންކަމުގައިްއަުޅގަ

ނޑުްެއއްްފަހަރުްދަންނަވައިލާނީ މިްބޯޑުްހިމެނެންވާނީްްދަންނަވަން.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަދިވެސްްައޅުގަ

ްބޯޑެްއގެްމައްޗަށޭ.ްއަދިްއަުޅަގނޑުްއިޢުތިރާޟެއްްނުކުރަމޭް ސިވިލްްސަރވިްސގެްމެންބަރުންގެްމައްޗަށްްއެކުެލިވގެންވާ

ްނަހަދަމޭ.ް ްދެކޮެޅއް ނޑު ްައޅުގަ ްަކނަޑއެޅުމަކަށް ްޯބޑުތަކަށް ްމި ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްފަރާތްތައް ްޤާބިލު އެފަދަ

ްޢިއް ްމިްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތުން، ްބުނެފައިވާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްެއއްަޗކީ ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ޒަތްތެރި

ނޑަައޅުއްާވްއުސޫލުަތކެއްްމަތިން،ް ނަޑއަޅާފަިއވާްއުސޫލުތަުކެގްމަތިންްމިނިސްޓަރުްކަ ޤާނޫނުގައިްނުވަތަްމިްބިުލގަިއްކަ

ްހަވާލު ނޑަެއޅުްއވައި ްކަ ްމަތިން،ްސިޔާސަތު ްލަފާގެ ްނުވަތަްމިނިސްޓަރުގެ ްބޯޑަށް ްމި ްހަމައެކަނި ކުރެްއވުމަށްފަހުގަިއކަން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްލިބެނީ. ްމި ްބާރެއް ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްބޯޑަށް ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮްފ ްއޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަން

ް ްނުވަތަ ްރާއްޖޭގެ ްކުރުމުަގއި ްމަސައްކަތްކުރާ ްދިނުމަށް ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދައުލަތުެގްދަންނަވާނީ

ްއެކުަލވައިލުމަީކްއެންމެް ްކަްނަކން ްމި ްގޮަތކަށް ްގޮތަކަްށްއަންނާނެ ްއެފަދަ ްއަިއސްގެންނުވާނޭ. ްބުރަެއއް ްއިތުރު ބަޖެޓަށް

ްއެބަް ްޚާއްޞަކޮްށްބުނެފައި ްައދި ްއަޅުަގނުޑްނުދެކެން.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްިމްބިލުަގއި ްކަމެްއްކަމުަގއި އެކަީށގެންވާ

ޑިޯއްާއިއްމިފަދަްފްރެކްއެންސީތަްއްދިނުމުގައިްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްުއސޫލުތަކާ،ްއަދިްދިވެހިާރއްޖޭަގިއްއޮތްްޓީ.ވީާއްއަދިްރޭް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް. ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްމަަސްއކަތްކުރުމަށް ްބޭންޑުތަކުގައި މިފަދަ

ނޑުމެންްކޮމިޓީަގިއްވަރަށްްތަފްސީލުކޮށްްދިރާސާކުރަންޖެހޭްކަންކަންކަ ނޑުްދަންނަވަން.ްއެހެންކަުމންްއަޅުގަ މުގައިްއަުޅގަ

ްތަފްސީލުކޮށްް ްވުރެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްލިޔެވިފައި ްބިލުގައި ްމިހާރު ްއުސޫލުތައް ްބެހޭ ްެއކަްނކަމާ މަޝްވަރާކުެރވޭއިުރގައި
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ްއަޅުަގނ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްެއ ްޤަބޫލުކުރާތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދާންޖެހޭނެ ްނިންމާލަން.ްލިޔެިވގެން ްވާހަކަކޮޅު ޑުގެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްކަންތައްަތކަްށް ްގިނަ ްބިލުގަިއވާ ްއަދި ްވާހަަކދެކެވެމުންދާއިުރގައި ްބިލެއްގެ ްބެހޭ ްޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަނާ `ްއާދެ!

ނޑަށް ނޑުްްނަޒަރުްހިންގީމާްއަޅުގަ ފެނިގެންްދިޔައީްޓީ.ވީްާއއިްައދިްރޭޑިއޯްއަދިްފްރެކްއެންސީްދޭްވާހަކަްއޮތީމަްއަޅުގަ

ވަރަށްްބޮޑަށްްކަންބޮޑުޭވ.ްމިހާރުވެސްްދިވެހިރާއްޭޖގެްޗެނަަލކަށްްދިމާވެގެންްއުޅޭްހިތާމަެވރިްމައްސަލަްއެއްްއެބަްއޮތް.ް

ްނެތް.ްދިވެހި ްެއއްވެްސްގޮެތއް ްހައްލުކުެރވޭނެ ްމިކަން ްެއްއަދި ްގޮތަކީ ްހިނގާ ްކަން ްިމހާރު ްރަށްރަުށގައި ްަބއެއް ާރއްޖޭގެ

ްޗެނަލްތަެކްއް ްރުހޭ ްވެއްެޖއްޔާ ްމީހެއް ްހިންގަްންރުހޭ ްޓީ.ވީ ްރަށެްއގަިއްކޭބަލް ްއޮތަސް،ްނެތަސް ްަލއިސަންސް ބަޔަކަށް

ރާއްޖެްޓީ.ީވްދެއްކޭެންްދައްކަމުންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިއީްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްގދ.ްފިޔޯީރގައިްވެސްްމިްުއޅެނީ

ްއޮންަން ްހިންގަން ްއެކަން ްއަދި ްހުއްދަލިބިގެން، ްޤާނޫނުތަުކން ްޤާނޫނާއި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްުނެވގެން. ގޮތެއް

ްތަނެއްްވެސްްނެތް.ް ްފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ްދެއްކަންޖެހޭނެ.ްއަދިްނުދެއްކީމަ ްހުއްދަދީފަިއްހުންނަްޗެނަލްތައް މުއައްސަާސއަކުން

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުކުތާ.ްްއަދި ްއެ ްފާހަގަކުރެއްވީ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަދައިގެްނ،ްދެންމެ ްބޯޑުތަކެއް މިކަހަލަ

ްވެްސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްމާޙައުލު ްރާއްޖޭގެ ްއޮތް ްއެބަ ްކަށަވަރުކަން ްޔަޤީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއުފަް ްޯބޑުަތއް ްލައިގެން ްމީހުންތަކެއް ްިސޔާސީ ްނުކުެރވޭ ްތަެނއްްތާއީދެއް ްރަނގަޅުވާ ްނަތީޖާ ްތަުނެގ ްއެ އްދަިއގެން

ްހެދޭއިރުަގިއް ްޤާނޫނެއް ްވެސް ްޤައުމުތަުކގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްކިހާވަރަކަށްތޯް ްފަރާތުން ްދައުލަުތެގ ްޤާނޫނުގައި ްފޮނުވޭ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްދޭތެރޭގަިއްބުރައުފަ ްބިލަކާ ްއެ ްފަސޭހަވެގެްނދާނެ ްއޮތީމަ ްއެނގެން ްސާފުކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަން އްލަންޖެހެނީ،

ބަހުސްކުރައްވަން.ްއަދިްއެްިބލުްފާސްކުރަންްވެސް.ްމިހާރުްމިްބިލުގައިްވާްގޮތުންްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްބޯޑުތައްް

އަރާހުރިްބޮޑުްބާޣީްއެއް.ްމީަނގެްއަތްަމއްޗަްށްސިޔާސީްމަހާމުްއުަފއްދަްންއެކުެލވޭްގޮތަްށ،ްމިހާރުްހުރީްބަޣާވާތްކޮގެންް

ްބޯޑުތަކަްށް ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ްޓަކަިއ ްބޮުޑކުރުމަށް ްޕާޓީ ްމީނަގެ ްމީހުންނާއި ްހިތްރުހޭ ްމީނަ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ދޫކޮށްލައިފި

ްހާސި ްޙަޤީޤަތުގައި ްެއއް ްނަތީޖާ ްއެދޭ ްރައްޔިތުން ްލީމާ،ްއަޅުަގނޑުނެން ްެއްއްމީހުން ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ުލެވގެންނުދާނެ.

ްވާހަކަް ްއަންނަ ްބޯޑު ްމި ްފާސްކޮށްގެން. ްތިބީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްވަީނ ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ނުކުތާ.

ްމިް ްމުސާރަދެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންތަނަކުންތޯ ްނެތް. ްފެންނާކަށް ނޑުމެންކަށް ްއަޅުގަ ްތެރެއިްނ ްބަޖެޓުގެ ދައުލަތުގެ

ްޔަޤީންވާންޖެހޭްބޯޑަށް ްކަންތައްތައް. ްކަށަވަރުވާންޖެހޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަކީ ްމިހިަރ ްއެހެންވީމާ، .

ްފާސްކުރީމާް ްޤާނޫނު ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ްޮއްއވާ ްކަމެއް ްނުހިމެނޭ ްބަޖެޓުގައި ްމުސާރަނުދީ ްބޯޑުތަކަށް ްމި ކަންތައްތައް.

މުސާރަދޭނީ.ްމިއީްތަންފީޛުކުެރވޭނެްަކންތައްތަކެްއްނޫން.ްޤާނޫނެއްްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްކޮންތަަނކުންތޯްމިްމީހުންނަށް
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ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް. ްމަޖިލީހުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެނގެންޖެހޭ ްސާފުކޮށް ްރީއްޗަށް ްސަރުކާރުން އަންނަންޏާ

ަދއުަލތުގެްފަރާތުންްޚަރަދުކުެރވޭނެްރައްޔިތުންްފޮނުވާަފއިްމިްތިީބްރައްޔިތުންނަށްްލިޭބްެއއްެޗްއްޭއގެްރަަނގަޅުްގޮތުަގއިް

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފޮނުިވްރައްޔިތުންނަކަށްްއެނގެނީކީް ގޮތަކަށްްމިތާްމަސަްއކަތްކުރުަމށް.ްއަުޅގަ

ްގޮތަށް ްއެޅޭ ްބޮލުގައި ްަރއްިޔތުންގެ ްޚަރަދެއް ްބޮޑު ްހަދަިއ،ްއަދި ްބޯޑުަތކެއް ްބޮޑުސިންގާ ްއަންނަނީ ްމި .ްނޫން.ްޤާނޫނެއް

ްވޯޓުދޭންް ނޑަށްްމިްބިލަށް ްއެކަމެްއްނުުކރެވޭނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންްތާއީުދކުރާްކަމެއްްވެސްްނޫން.ްއަުޅގަ އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްއިސްލާޙުކުރަންޖެހޭް ްހުރި ްއެބަ ްބިލުގައި ްމި ްވެްސ. ްކަންތައްތައް ްރަނގަޅު ްހުރި ްއެބަ ްބިލުގަިއ ްމި ްއުނދަގޫ. ވެސް

ނޑަށްްފެންނަނީްމިްިބލުްކޮމިޓީއަކަށްްފޮުނވަިއގެންްމިްއަންނަްއަހަރުްބަޖެޓުަގއިްކަންތައްތައްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބޯޑުތަކަާށިއް ްނޫނިއްޔާ ްލިބިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަގެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްލިބި،ްއަދި ްބަޖެޓު ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުގެްަހމައެކަނިްސުވާ ަލކަށްްވަނީްމިައށްްދާނެްޚަރަދަކީްކޮބައިކަންްމިްތަންތަނަށްްދާނެްޚަރަދު.ްދޭތޯ،ްނުދޭތޯ.ްއަޅުގަ

ްހުރިހާް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްވާހަކަ. ްދަތިވާން ްވޯޓުދޭން ްމިައށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްދާ ްެއއަށް ްވެގެންދާއިރު ްޤާނޫނަކަށް ްބިލެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނެގ ްޮގވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ނެްމެންބަރުންނަށް

ްކައުންސިލުް ްލޯކަލް ްމި ްފަރާތުން ްޤައުމުތަުކގެ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނގެންޖެހޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ޚަރަދު

ްބޭފުޅުންް ނުޑްބައިވެިރވިން.ްއެ ްއަުޅގަ ްޯވކްޝޮޕެްއަގއި ްބޭްއވި ްހޮޓަލުަގއި ްޓްޭރޑާސް ްދިޔައިުރގައި ްއަންނަމުން އިންތިޚާބު

ްދުް ްވާހަކަތަަކކީ ްޚަރަދުްދައްކަމުންދިޔަ ްދާނެ ްއެއަްށ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއަންނައިުރ ްޤާނޫނެއް ްުއސޫލަކީ ްކަންކުާރ ނިޔޭަގއި

ްމެންބަރުންނަށްް ްއެންމެހައި ްޢިްއޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޖެހޭ.ްސާފުކޮށް ްއެބަ ްލިޔެފިފަިއްއޮންަނން ޤާނޫނުގައި

ްއުފުލަންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ްބިލުން ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެނގެން ްކޮންކަހަލަްސާފުކޮށް ްއުފުލަންޖެހޭނީ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ނީ،

ނޑާްދިމާލަށްްބައްލަވަމުންދަނީް ބުރަްއެއްތޯ.ްއާދެ!ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮތުަގއިްރަީއސްްއަުޅގަ

ްމިހާހިސާ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެެހންވީމާ، ްހީވަނީ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކައިިރވަމުންދާތީހެން ްނިންމައިލާނީ.ްގަޑިޖެހުމަށް ބުން

ނޑަށްްފުރުޞަތުލިބޭނެްކަމުގެްއުއްމީުދގަ.ް ްއަދިްބާކީްއޮތްްނަމަ،ްައޅުގަ والحود هلل ދެންްލިބޭްއެހެންްފުރުޞަތެއްގައި

ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްްްرب العالوين

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމި މަޖިލީހުގެ ް ގޮުތން ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުމެްންމ31ްިހިސާބުން ްއަުޅގަ ްހުސްަވގުތުޮކޅެްއްއަރުވާނަން. ނެުޓގެ

ް ްވާހަކަފުޅ11:11ްުއަލުން ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްފަށަިއގަންނައިުރ ްމަަސއްކަތް ަގއި

ް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްހިސާބުން ްމި ްވަްއސަލާމ31ްްްކުރިއަްށގެންދަވަން. ްއަުރވަން. ްހުސްަވގުތުޮކޅެއް މިނެޓުގެ

ްއިކުމް.ްޢަލަ

ް
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ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްުކރިއަށްދާއިރު ްމަސައްކަަތއިގެން ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ .`

ް ްއެޖެންޑާ ްމިއަުދގެ ްއޮތީ ްމި 11.1ްކުރިމަތީގައި ްހުށަހެޅިފައިވ11.1ަ. ްދަށުން ްޢިއްޒަތްތެިރްެގ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ނީ

ްކުރިއަްށް ްބަހުސް ްމޯލްޑިވްްސގެ ްއޮފް ްއޮތޯރިޓީ ްކޮމިއުިނކޭޝަން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު މެންބަރު

ްއަުރވާނީް ްފުރުޞަތެއް ްިލސްޓުން ްއޮތް ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކުިރއަްށްގެންދިއުމަށް ްބިލު ގެންދިއުން.ްމި

މިނެޓު.8ްްއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ްދެވަނަްފުރުޞަތު.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްމިހާރުްބާކީްމިލަންދޫްދާ

ްޢަބްދުލްޣަފޫރުް ްމެންބަރު ްދާޢިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމޫސާްއަށް.

ް

ްބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމން

ްބިލަކީް ްމި ްބިލު. ްއުފެއްދުމުގެ ްއޮތޯރިޓީ ްމޯލްޑިވްސް ްއޮތޯރިީޓްއޮފް ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް ްވާންޖެހޭނެ. ްބިލަކަށް ްއަލިައޅުވާލެވިަފިއވާ ްއަށް ްދާއިރާ ްމި ްއެްއަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްވަރަށް

ްބެހޭް ްކޮމިއުނިކޭޝަނާ ްމި ްމުިޅ ްއެްއގައި ްފުޅާދާއިރާ ްއެހާ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަގުސަދު ްމި ްބިލަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ

ދާއިރާްއަށްްބައްޓަންކުެރިވގެްންހުށަހެޅިފައިވާްބިލެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްމިްބިލުްއިތުރަށްްފުޅާް

ްއެ ްބަހުސްކޮށް، ްެއއްަގއި ްތާއީުދކުރާްްދާއިރާ ްހަމަ ނުޑވެސް ްައުޅގަ ްބަލައިގަތުމަކީ ްބިލު ްމި ްގޮތަްށ ްހިމެނޭ ކަންތައްަތއް

ްރައްޔިތުން.ް ްޢާއްމު ްބޭނުންކުރަނީ ްމި ްގިަނއިން ްރާޢްޖޭގައި ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްރައްޔި ްޢާއްމު ްަބއްޓަންެވގެންދާއިުރގަިއ ްބިލެއް ްމިފަދަ ްމިްއެހެންކަމުން ްއުސޫލަކަށް ްހިމާަޔތްކުރެވޭނެ ްޙައްޤުަތއް ތުންެގ

ބިލުްބައްޓަންވެފައިްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއަދިްއަބަދުވެސްްމިްޤަުއމުގައިްއުެފއްދޭްއޮތޯރިޓީތަުކގެްސަބަބުންްސަރުކާރުގެްދިުގް

އްދީ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަތްްއަބަދުވެސްްމިްއޮތޯރިޓީަތކަށްްފޯރުވަމުންގެންދޭ.ްއަުޅަގނޑުމެންްޤާނޫނަކުންްކަސްޓަމްސްްއުފެ

ްއެހެންކަމުންް ްގެންދޭ. ްއެބަ ްބާރުފޯރުވަމުން ްސަރުކާރުގެ ްމައްޗަށް ްކޮމިޝަނަރްޖެނެރަލްގެ ްކަސްޓަމްސްގެ ްވެސް މިއަދު

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަގާމަށް ްެއ ްވެްސ ްޖެނެރަލަީކ ްކޮމިޝަނަރ ްވެސް ްދަށުން ްޤާނޫނު ކަސްޓަމުެގ

ްޢައްޔަން ްެއކު ްކަމުަގިއްއެޕްރޫވަލާ ްމީހެއް ްވަކިކުެރވޭނެ ްމަގާމުން ްއޭނާގެ ްޢައްޔަންުކރުމަށްފަހު ްވިޔަްސ، ކުިރކަމުގައި

ްފެންނަނީް ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްމެނުވީ. ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްއުސޫލާ ްއޮންނަ ްއެ ްނޫން، ްމީހެއް ހުރެގެންވާނެ

ްއެ ްވެސް ްއުފައްދަިއގެްނ ްއެއް ްއޮތޯރިޓީ ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނ ްމިްްރާއްޖޭަގއި ްލާން ްމެންބަރުން ްުހރިހާ ްބޯޑަށް ތަނުގެ

ްބިުލް ްމި ްގޮތަށް ްފޯރުކުރެވޭ ްަމއްޗަްށ ްޭއގެ ްއަތް ްދިގު ްސަރުކާރު ްލުމަށްފަހު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޖެހެނީ
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ްބަދަލުކޮށްފައިް ްބަދަލުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބައްޓަންކުރުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްމި ބައްޓަންކުރެވިަފއި

ްމުޖުތަމަޢުތަކުގަިއްޓެލެކޮ ްތަހުޒީބުވެފަިއވާ ްދުނިޭޔގެ ްއެްއގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއަކީ ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފް ްއޮތޯރިޓީ މިއުނިކޭޝަން

ްއެބަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިަގންނަން ްބިލު ްމި ްޓަކައި ްބައްޓަންކުުރމަށް ްގޮަތކަށް ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްއުސޫލުން ބޭނުންކުރާ

ްބަލައި ްއެއާެއކުަގިއ ްހަމަ ްއަދި ްެއްއގެްޖެހޭ. ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްއަމިއްލަ ްދެންނެވިހެން ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ ގަތުމަށްފަހު

ގޮތުަގއިްހިންގުމުގެްބާރުްމިްޮއތޯރިޓީްއަށްްދީ،ްއެްބާރާްއެްއކޮށްްދުނިޔޭގައިްކުރިއަރަމުންްމިްދާްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެް

ނޑު ނޑުމެންްސިނާޢަތުްތަރައްޤީކުރާނެްމުައއްސްާސއެްއގެްގޮތުަގއިްއެްަތންްއަުޅގަ މެންނަށްްފެންނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނގެް ްއާއި ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްަދނީ ްމި ްކުިރއަރާފައި ްޤައުމުތައް ްދުނިޔޭގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްއެްކާިމޔާބުތައް ނޑުމެންްވެސް ްއެްމީހުންްހޯދާފައިާވްކާމިޔާބުތަުކގެްސަބަބުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ިމއަދުްްޛަރީޢާްއިން

ްމިް ްބޭފުޅުން ްއުސް ްފުންނާބު ްވަރަށް ްދާއިރާތަކުން ްމި ްތެރެިއން ްޒުވާނުްނގެ ްތިބި ްރާްއޖޭގައި ްނަމަ، ްބޭނުންވާ ހޯދަން

ްއިންސަރޓު ްމިައށް ްިފކުރު ްޚިޔާލާއި ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްތިބި. ްއެބަ ްއަޤައުމުަގއި ްއެްކޮށް، ްމިްދި ކަންކަންްްބޭފުޅުންނަށް

ްއުސޫލާ ްމައްްއިކުރެވޭނެ ްބިލުހަމަތަުކެގ ްމި ްއެބަްޗަށް ްބޭނުްނވާްްބައްަޓންކުރަން ްސަރުކާރުން ްއަބަުދވެސް ޖެހޭ.

ްކުރުމަށް ްހެދުމަށްް،ަޓކައިްްކަންތައްތަެކއް ްގޮެތއް ްބުނާ ްވެއްޖެްްސަރުކާރުން ްމިތަން ްމުައއްސަާސއަކަށް ްއުަފއްދާ ްޓަކައި

ްއަނެއްކާ ްއެހެނަމަ ްކޮމިޝަނަށް. ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްހަމަ ްވެގެންދާނީ ްމިތަން ނޑުމެްނގެްެވސް ްއަުޅގަ ްމީ ްނވީމާ،

ްފިކުރަކީނަރކޮންސާ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމީ ްމުައއްަސސާތައްް،ކީ. ްވިސްނުމަކީ. ްުމއައްަސސާތަްއްް،ައޅުަގނޑުެމންގެ އެ

ްދުނި ްބާާރެއއްކޮށް ްހުނަުރތައްްއުނގަންނަބާރުވެރިވާންޖެހޭނެ.ްއެ ްހުރި ްޤާބިްއިްޭޔގައި ްމުައއްސަސާތަކަށްްގަތުމުގެ ްއެ ލުކަން

ްމަގުހޯދޭ ްމިްްނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތެްއގައި ްދެމެހެއްޓެނެވި ްމި ްއޭރުން ްތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ްތަަރއްޤީކޮށްްމުއްސަސާ ްްކުރިއަށްް،ތައް ްމިގެންދިއުމުެގ ްލިބިގެންދާނެ. ްބަލަްބާރު ްބިުލގަިއްއިބިލަށް ްމި ލާއިުރގައި

ްއަދިްއެްް،އްޔަންކޮށްްޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްބޭފުޅުންްްޯބޑަށްްއެްއި،ްއަދިްޓީްބޯޑެއްްއުފައްދަްރިތޯއޮްނިކޭޝަންއުޓެލެކޮމި

ްބެލެެހއްޓުމަށް ްކަންަތއްތައް ްްޓަަކއިްބޭފުޅުންގެ ްވާހަކަ ްހުންނަ ްމިްމިނިސްޓަރެްއ ްިމްްފެނިގެން ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ދަނީ.

ްރުހުމާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެންބަރުންްްބޯޑަށް ްމެންބަރުކަމުގައްޔަންުކރުމަޢައެްއކޮށް ްއެ ްތެޭރގަިއްިއްއިށްފަހު ްމުއްދަތުގެ ންނަ

ްުއސޫ ްަވކިކުެރވޭނެ ނަޑއެއޭނަ ްކަ ްމީަގއި ްވެސް ްލުތަެކއް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭެޅން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކޮންމެްޖެހޭ. ނެ

ްޤައުމު ްމި ްއޮތްްގައިްސަރުކާރެއް ްބާރު ްސަރުކާރެއްގެ ްެއ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްބޮޑަށް ްތަންތަނަށްްވަަރށް މިފަދަ

ްއެހެ ްއެފޯރުވަމުންގެންދޭ. ްކުރަންްންވީމާ، ްކަންތައްތައް ްުއސޫލުން ްނުވާނެ ްއެއާއެްއކޮށް،ްްއެބަްކަންތައްތައް ްއަދި ޖެހޭ.

ްބައްޓަންެވެގން ްބިލެއް ްމިފަދަ ްާރއްޖޭގެ ްާޢއްްދާއިރުގައި ްނުވަތަ ްފަރުދުން ްބޭނުންކުރާްޢާއްމު ްފަރާތްތައް މު

ްކައުޓެލެކޮމި ްއަހަްނިކޭޝަން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްއެބަްމިްއޔަތުކަންއްންަތއްަތކަށް ްހިމާޔަތްކޮށްދޭްޖެހޭ.ްއެްދޭން ްއެބަްމީހުން ްން

ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނެއް ްޤާނޫނުްމެޖެހޭ. ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްކުރަްނ ްކަންތައް ްއެންމެހައި ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްހަދަނީ ން

ްޤާނޫނަް،ހެދީމަ ްސަްކަށްއެ ްއޭގެ ްސަބަބުން ްބަބުވުުމެގ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑުވާންޖެހޭނެ.ހިން އްޔިތުްނެގްރަްމާޔަތް
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ްކަމެއް ނޑުމެްނގެހިްހުރިހާ ްއަުޅގަ ްގޮަތށް ްނުކުރެވޭ ްބިލެްމާޔަތްކުރެވެްނޖެހޭނެ.ްއެކަން ްބައްޓަންކޮްށގެން ިމްްއްިވސްނުން

ްމި ްައތް ްދިގު ްސަރުކާރުެގ ްދެްނނެވިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބޭނުމަކީ ްހެދުމުގެ ްމައްޗަްށްްމަޖިލީހުން ތަންތަނުގެ

ްފޯރުވަ ްބޭނުއި، ްމަސަރުކާރުން ްހާސިލުުގސަްނވާ ްދުތަކެްއ ްއަުޑއަހަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުކރުން. ްެއއަރރާއްޖޭެގ

ްަވހަކަ ްއުޅޭ ްވިްއކާލަން ްފަރާތްތައްްވެސްްސްޕޭސް ްހިންގާ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްއަޑުއަހަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ .

ް ްކޮްށގެްގެނެްސގެންސަރުކާރުން ްބަޣާވަތެްއ ްެވސް. ްވާހަަކ ްކުރަމުންގެންދާ ްބަޔަކުމިަކން ްތިބި ރާެންުނކުްއިކޮށްފަް،ން

ނޑުމެންްހިތަ އުފެދޭްއްކުްމިްބިލާްމެދުގައިްވެސްްމިފަދަްގޮތަކަށްްޝަްއަުރވަންނުވާނެ.ްއެހެްނީވމާ،ްވެސްްށްކަމެއްްއަުޅގަ

ްިނޔަތުަގއިްމަރުޙަލާ ްރަނގަޅު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްފާހަގަކުރަން. ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއި ްޤައުމީްް،އެއް ްނިޔަުތގަިއ ހެޮޔ

ްދަމަ ްއަުޅަގނުޑމެން ްކުރަން ްަކންތައްތައް ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްއެހެންނަމަވެސްޞްލަޙަތު ްސަރުކާަރކަށްްްސްކުރަންޖެހޭނެ. މި

ްއެއީ، ްނޯންނާނެ. ްމަޞްލަޙަތެއް ްމަްޤައުމީ ްޤައުމީ ްނުކުރާނެ ްލޯބިވާްޙަލަޞްބަޣާވާެތއް ްދެކެ ްޤައުމު ްބަޔަކު. ްބޭނުންވާ ތު

ްއެ ްބަޣާވާތަކީ. ްނޫން ްެއއްެޗއް ްކުރާ ްބަޔަކު ްފަރާތުގެ ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި ްހަމަްޞައްޙަހެންވީމާ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ކަމާ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްތިިބްްސުވާލުއުފެދޭ. ްޤައުުމގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްބޭނުންވެފައިވާ ްމިއަދު ްޤައުމަށް ްމި މީ

ްހުނަރުވެރި ްވަސީލަތްތަްވަސީލަ، ްފަރާތްތަކުގެ ްހުރި ްސިްއްތް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީކުރުމަށްްހޯދުމަށްފަހު ްނާޢަތް

ްބަލައިގަނެ ްބިލެއް ްމިފަދަ ްހަމަްް،ޓަކައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްމަތިން ްލަފާގެ ްފަރާތްތަުކގެ އެ

ްތާއީދުކުާރް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްއުސޫލީ ްބިލަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހިފައިވާ ކޮންމެހެން

 .ކަމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްވާަހކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސްްމިްވާތީްހަމަްބިލަކަށް

ް

ް:ރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުންްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ް ްރައީސް،ްްوبركاتهްهللاްورحوتްعليكنްالسالم`. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްވެްސްްއިންފޮމޭޝަން ްގޮތުން ްުގޅޭ ްއެކަމާ ްހުށަހެޅިފައިވާީތ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބިލެއް ބެހޭ

ްސް.ހެންްހީވިްޢިއްޒަތްެތރިްރައީެއއްެޗއްްވިާދޅުަވންްއުޅުްއވި،ްއަޅުަގނޑުް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ނޑުމެންގެްކުރިަމތީގައިްމި!ްއާދެ ްލު.އޮތޯރިޓީްބިްސްއޮތީްކޮމިއުނިކޭޝަންް އަުޅގަ

ް

ްން:ރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުްމުތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާޒިް

ްްކޮމިއުނިކޭޝަނާް!އާދެ ްބަލަްބިލުބެހޭ ްބިލަށް ްއިދެއްތޯ.ްއާދެ!ްމި ްފާހަގަކުެރވުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްލާއިރު ްެއްއްއެއް ކަމަކީ

ްހުށަހެޅިފައިވާ ްހެދުމަށް ްަގާވއިދުތަކެްއ ްގިނަ ްަތފާތު ްވަރަށް ްދަށުން ްަރއީސްްޤާނޫނެއް.ްޤާނޫނެއްގެ އެްއްް.ޢިއްޒަތްތެރި
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ްގަާވއިދު ްދިހަބާރަ ްދަށުން ްބަދަލުަގއިްްޤާނޫނެއްގެ ްޭއގެ ްނޫން. ްަކމެއް ްފަސޭހަވާނެ ްމާ ްަރްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ހެދުމަކީ

އެްަގވާއިުދގެްތެރޭަގއިްިމްއި،ްވާިއދަކީްއެއްްަގވާއިދަކަށްްހަދަްގަހަދާްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަްގޮަތކީްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންް

ފަސޭހަތަކެއްްލިބިގެންދާެންއްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑެތިްލުއިރާްކަންތައްްހިމަނައިގެންްއެްގަާވއިދުްހެދުމުންްދިވެހިރަބަދިހަ

ނޑުްބަލަން.ްއެހެނީ މަލުކުރަންޖެޭހްޢަހިްަރއްޔިތުންްއެްގަާވއިދަކަށްްމިއިންްކޮންމެްަގވާއިދަީކްވެސްްިދވެް،ކަމަށްްއަުޅގަ

ްގަވާް ްމި ްވާހިނދުަގއި ްފަހުމްވެްގަާވއިދަކަށް ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްވެްސ ްކަމަކީ ްކޮންމެ ް،އިދުތަުކގަިއވާ

ްކަމުގައި ްކަންތައްތަެކއް ްަރއީސްްއެނގެންޖެހޭނެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސްްް.ވާތީ. ްޤާނޫނުގައި ްބޯޑެް،މި ްވެސް ްބިލުގައި އްްމި

ްންއުފަންވާްކޮންމެްޤާނޫނެއްގެްދަށުކަށްްއައިސްްމިހާރަް.އިްއެަބވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސްފަްވާލުމުގެްވާހަކަްލިެޔވިއިްއެކުލަ

ްޓްަރއިބިއުނަެލއް ްބޯޑެއް، ްއެބަްބީއުރޯްޮކންމެވެސް، ްއުފެދިގެން ްމިްެއއް ްމިހެން ްދިމާވީމާްްދޭ. ްވާން ކަންތައްތައް

ްބާރުއަޅުަގނޑުމެންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބަޖެޓަށް ްއެބަގެ ްބަޖެޓުްބޮޑުވަމުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްއަްއެއްްދޭ. ނެއްްދުވަހުން

ްމި ްމިއަދު ްބޮުޑވަމުންދާއިރުަގިއ ްއަްތގުޅިްްދުވަހަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސްްކާވަނީ ްބޮޑުވެފަ. ްވަރަްށވުެރ

ްހުރި ްއާމްދަނީ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްނޫން. ްދަށެއް ްލެވަލް ްއާމްދަނީ ްއެހެންނަމަެވސްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަނގަޅު. ްލެވަލް

ޅުަގނޑުމެންގެްަޤއުުމްނުަކއިެގންްއަވަމުންްގޮސްްއަްތގުޅިުދވަހަށްްބޮޑުްއަނެއްްދުވަހުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޚަރަދުތައްްެއއް

ނޑުެމންގެްރިޒާވުމާްޓުރަޕްންކުބޭ ނޑުމެންްއެްބަލަންޖެހޭ.ްމިއަދުްއަޅުގަ ވްަގއިްހުރީްކިހާްރހަމައަށްްޮގްއސަވާއިރުްއަުޅގަ

ްރައީސްްފައިސާ ްރިޒާް.ެއއްތޯ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްދައުަލތުގެ ްިދވެހި ްދިވުްރމިއަދު ްދުވަހު ްދެ ްއެންމެ ްރަްއޔިތުންނަށްްގައި ވެހި

ްވަރަ ްއަޅުގަްށްކާނެ ްމީ ްނެތީމާ ްވާހަކަފައިސާ ްބިލަކަށް ްމިފަދަ ްބިއުރޯތައްްް،ދައްކާިއރުގައިްނޑުމެން މިފަދަ

ްހަދަންއުޅޭްއުޅޭހަދަން ްޯބޑުތައް ްމިފަދަ ްއަުޅގައިރުަގއި ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްހަދާންކޮށްލަންޖެހޭ ްދެކެން.ްއިުރގަިއ ނޑު

ްރައީސްޢިއްޒަ ްތަް.ތްތެރި ްބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު ްސިފަތައް ްމެންބަރުންގެ ްބޯުޑގެ ްމި ްތަޖުރިބާ ްނުވަތަ ްއަދި ބާރާތްްއިޢުލީމު

ގައިްބޭނުންކުރާްގޮތަީކްމުްގޮތެއްަގއިްޤާނޫނުތަކުޢާއްއުފެދޭ.ްްއެބަްވާތީްވަރަށްްބޮޑަށްްއަޅުަގނޑުްސުވާލުްބޭނުންކޮށްފައި

ްތަޖުރިބާްތަޢުލީމު ްތަޢުް،ނުވަތަ ްނޫނީ ްމި ްތަޖުރިބާ ްބަސްްްކަމަށްްބާރާތްއިލީމާއި ްދެ ްމި ްނުވަަތ ްއަދި ވާއިުރަގިއ

ްމި ްކޮްބޭނުންކޮށްފައި ްވަނީ ްޙިކުމަތެއްަގއި ނޑުކަން ްއަުޅގަ ްމީ ްކަމަށްމެންނަށް ްސުާވލެއް ްއެްއުފެދިފައިވާ ވާހަަކްްވާތީ

ް ްރައީސްވެސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވިޔަފާރިކުރުމުް.ދަންނަވާލީ. ްމެންބަރުންނަށް ްބޯޑުގެ ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްއޮތިތީވެ ްފުރުޞަތު ގެ

ހިްއސ5ްްާ%ދަންނަވާނީްމީްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތެއްްނޫނޭ.ްމިްބޯޑުގެްއެްއވެސްްމެންބަރަކަށްްއެްއވެސްްކުންފުންޏެއްގެް

ވާނެްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއޮވެގެންްކުރުމުގެްފުުރޞަތުްވެސްްވިޔަފާރިްއިްހިއްސާގ1ްްަ.ް%ކީއްކުރަންތޯ

ްހުންނަްއެހެނީ ްބޯޑުަގއި ްވާަދވެިރްއިވަްމި ްހިނގާ ްދެމެދުގައި ްކުންފުންޏާ ްއަިމއްލަ ްތިމާގެ ްކުންފުނިތަކާިއ ްއެހެން ގެން

ްވަކި ްއިންސާުފވެރިްްވިޔަފާރިތަުކގައި ްއެންމެ ްއެއީ ްލިބިގެންދާއިުރގަިއ ްފުރުޞަތެއް ްމެންބަރަކަށް ްއެ ްނިންމުމަށް ގޮތެއް

ްއަޅު ްނުދެކޭތީ ްކަމަށް ްވެގޮތް ްވާހަކަ ްެއ ްދަްނނަވަަގނޑު ްޝުކުރިއްާޔްްމުންސް ްނިންމާލަން. ްވާހަަކ ނުޑގެ އަުޅގަ

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް
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ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްއަޅުަގނޑުމެންެގްކުރިަމތީގަިއްމި ްކޮމިއުނިްމިހާރު ްމޯލްިޑވްްއޮތް ްއޮފް ްއޮތޯރިޓީ ްބަހުްސކުރުމަށްްޭކަޝންސް ްބިލަށް ސްގެ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްފުރުޞަތުއަރުވައެދިަވޑަިއގެންނެވި ްްިއ،ބަރުންނަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު ްވެދެވަޑަިއގެންނެވިްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޢިްއޒަމެންޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްއަޙްބަރު، ްމެންބަރު ްބޭނުންފުޅުތްތެރި ްއާމިރު ނަމަްްމަދު

ްފުރުޞަތު ްއޮޯތރިޓީ ްކޮމިއުނިކޭޝަންސް ްެއއީ، ްވާހަކައެރުވިދާނެ. ްބިލަށް ްމޯލްޑިވްސްެގ ދެއްކެވުމަްށ.ްއޮފް

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދާއިް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްކުޑަހުވަދޫ ްއަޙްއަރުވަނީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަދުްާރގެ

ް.އާމިރު

ް

ް:މަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވންޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިފަހަކަްޝުކުރިއްާޔ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްތިބީްށްއާދެ! ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އައިްސ

ްައޅުަގނޑު ްއައިްސ ްނޫތަރައްޤީވަމުން ްުނލާ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްހަަމްމެންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޮގއްސަަކން ްހިސާބަށް ޅެވޭ

ްމުއައްސަސާ ްނަމުަގިއ ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮފް ްއޮތޯރިީޓ ްކޮމިއުނިކޭޝަންސް ްހަމައެއާއެކު، ްއުފެދިްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ް،ެއއް

ްހަރުދަނާކުރުަމށް ްމިްކޮމިއުނިކޭޝަން ްމަަސއްކަތްަތކެއް ްމުހިއްމު ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއްވަރަށް ްކުރަންޖެހިފަ.ްްޓަކަިއްމި ވަނީ

ރުމަްށވުރެްބޮޑަށް،ްނަހަމަްގޮތުަގއިްއެކަންްބޭނުންކުރަމުންދާްތަންްހެޔޮްގޮުތގައިްބޭނުންކުިމްދެންނެވިްކަމަކީްްއެހެންްމި

ް ްގިނަްފެންނަމުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރަށް ްހުރި ްއަުޅަގނޑުެގ ްެވގެންދާއިުރގަިއ ްޤާނޫނަކަށް ްބިލެއް ްމިފަދަ ދަނީ.

ްއެބަ ްލާޒިމުކުރާްރިހުްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ްމީޑިއާތަކަށް ްއަންނަންޖެހޭ ްއެބަ ްތެރެއަށް ްާދއިާރގެ ްކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ .

ްވެް ްބްރޯޑްކާސްޓުްކަންތައްތަެކއް ްކޮންސް.ްމީިޑއާަތކުން ްވަކިްގެޓެންޓުކުރަމުންދާިއރުގައި ްކޮންޓެންޓުްގޮުތގައި ތަެކއްްކަހަލަ

ްއެބަ ްވެސް ްލާޒިމުކުރަން ްހަމައެއާއެކުްހިމެނުމަށް ްއޮތޯރިޓީްކޮިމއުނިްޖެހޭ. ްއެކުލެިވގެންދާއިުރގަިއްްގެކޭޝަންސް ޤާނޫނެއް

ްމި ްފަރާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުން ްކޮމިއުނިކޭޓުދެންނެވި ްފަރާތް ްއަނެއް ްވާހަކަތަްއްކުރެްތާއި ވޭ

ް ްބޭނުންކުރާ ްގޮތުގައި ްފިޔަވަޅުނަހަމަ ްހަރުކަށި ްމެދު ނަޑއަޅަންޖެހޭމީހުންނާ ްކަ ްއެބަ ްެވސް ްއުސޫލުތަެކއް .ްެއޅޭނެ

ްމިހާރަކަށް ްފެނިގެންދާނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަެނކަކުްއައިސް ްއެކަކު ްޤައުމުަގއި އެކަުކްް،ޓަކައިްބަދުނާމުކުރުމަށްްމި

ްފަޟީ ްޖެއްސުމަށްް،ޓަކައިްކުރުމަށްޙަތްއަނެކަކު ްމުައއްސަާސ ްއަނެއް ްމުއަްއސަސާ ްެއއް ްމިފަދަްްއަދި ޓަކައި

ްިހތާމަޔާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިފަމުންދާކަން ްގޮތުގައި ްވަރަްށްނަހަމަ ްބޭނުން ްފާހަގަކުރަން.ްމީްްވަސީލަތްތަުކގެ އެކު

ްސިއްރިއްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައް. ްހިތްދަތި ްއެންެމ ްދިމާވާނެ ްކުރަޔާޤައުމެްއގައި ްގޮތުަގއި ްތްތައްްމުޢާމާލާްންޖެހޭތުގެ

ްވެސް ްއިސްލާމްދީނުަގއި ްމާތްވެގެްނާވ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޮތުމަކީ ްބާރުްސިއްރުކުެރވިފައި ްބޮޑަށް ްއވާފަިއވާްއަޅުްަވރަށް

ްއެހެންކަމުން ްމިފަްކަމެއް. ްދަންނަވާނީ ްޤާނޫނުތަކުގައިއަުޅަގނޑު ްއުސޫްދަ ްބިނާކޮށްގެްންއެ ްމަްއޗަށް ލުަތކުގެ
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ްހަދަންޖެހޭނޭއަ ްޤާނޫނުތައް ްގޮތުަގއިްް.ޅުަގނޑުމެން ްނާޖާއިޒު ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްބަޔަކު ްވަކި ްބޭނުންވީމަ ްބަޔަކު ްވަކި ހަމަ

ްތިއްބަާވް ްސަރުކާރުަގއި ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްބޭނުންތަކެއް ްކަހަލަ ްވަކި ްހަމަ ްރާވައިގެން ހަމަ

ނަހަމަގޮތުގައިްހިފާފައިާވްކަމީްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންްވެސްްހެިކވާނެްްބޭފުޅުންްއެްވަސީލަތްތަުކގެްބޭނުން

ް ްދެމެދުގައިްކަމެއް. ްދޭދޭ ްއަުޑއިްއވަމުންދޭ، ްއެބަ ްމީޑިޔާތަކުން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްދޭތެރެދޭތެރެއިން ްކަމެއް. ދަންނާނެ

ނުޑްދަންވިގެކުރެވިފަިއވާްމުޢާމަލާތްތައް،ްސިއްރުްމުޢާމަލާތްތައްްހާމަކުރެ ނަވަންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްންދާްތަން.ްމިއީްއަުޅގަ

ް ްޮއތަސްކަމެކޭ. ްބާރު ްކަންކަމެް،ސަރުކާެރްއގެ ްއެފަދަ ްއޮތަސް ްބާުރ ްއަުތގައި ްއެކަަމުކްބަެއއްެގ ްކަމަށް. ްނުކުރެވޭނެ އް

ްމުހިއްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެ ްމިނަށް ްކަންތައް ްކޮިމއުނިކޭޓުްއޮތީްްމު ްމިްކުުރމަށްނުކުރެވި. ސާލަކަށްްޓަކައި

ް ްއެބަްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްއެްޤައުުމގަިއ ްމީހުންނަށް ްސިާޔސީ މިހާރުވެސްްނގޭ

ްމީހުންނާ ްކިަތއް ްސިާޔސީ ްބައްލަަވއިލަްއވާ. ްމީހުން ްިތބެގެން ްޖަލުތަކުގައި ްހުއްޓުވޭނެްމުޢާމަލާތްތޯ ްކަންކަން ްމި ކުރަނީ.

ް ްދުވަހަކު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެްއ ްތިބެގެން ްޖަލުތަކުަގއި ްބަރާބަރަށް ްހަަމ ްުނވި. ްމީހުންނާްވެސް ްމީހުން،

ނޑުމެްނނަކަށްްއެްކުރަމުންްއެބަމުޢާމަލާތް ނޑެއްްވެސްްހަުރކޮށްލެވެނީކީްތަުނގަިއްްދޭ.ްެއންމެްކުޑަެވގެންްއަުޅގަ ްޖޭމަރުގަ

ނަާވއިުރގަިއްޅުންްހިސާބުތަކަށްްވަޑަިއގަންބޭފުބޭކަހަލަްހާލަތްތަކުގައިްބައެއްްޢިއްޒަތްތެރިްްބައެއްން.ްއެހެންނަމަވެސްްނޫ

ްސަރަހަ ްމުޅި ްސިސްޓަމުހަމަ ްޮކމިއުނިކޭޝަން ްމަޖިލީހުގައިްއްދުގައި ްމި ްނައްތާލާ. ްކަމަށްްްެއބަ ްބޭނުންވެއްޖެ ވެސް

ްއެހެން ްކުރެވޭ. ްއެބަ ްއެކަން ނޑުމެންނަްނަމަވެސްވަންޏާ ްއަުޅގަ ްނަހަމަ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންކުާރްށް ގޮތުގައި

ްޤާއިމު،ްމެދުްތްތަކާފަރާ ްވަސީލަތެއް ނޑުއެފަދަ ްއަުޅގަ ްތަނެއް ްގޮެތްއްކުރެިވގެންދާ ްވެގެންވާނެ ްމިއީ ްނުފެނޭ. މެންނަކަށް

ްއެހެންވީ ްމިނޫން. ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންދަްމާ، ްގޮތުގައި ްނަހަމަ ްވަސީލަތްތަްއްޓަްކުރުމަށްންނަވަނީ ްމިފަދަ ކައި

ކަމެއްްނުފުދޭނެ.ްއެްްއަދިްހަމައެކަނިްޤާނޫނުގައިްލިޔުނަަކސްްމިް.ހޭޤާނޫނުގައިްއެބަްލިޔަންޖެްބޭނުންނުކުރެވޭނެްގޮތަށް

ްޢަމަލުކުރެވޭްކަންކަމާ ްއުސޫލުތަކެއްްްނެމެދު ްތަންފީޛުްހަރުދަނާ ްއޭިތ ްއެހެންނަމަވެސްްވެްވެްސްއަދި ްުކރެވެންޖެހޭ. ްސް

ްއެކަެމއްްނުފެނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަ ްޤައުުމގައި ްމި ްދިމާްށް ްއެންމެްނުޤައުމެްއގައި ްވާނެ ްހުރިހާ ްމިހާރުްރައްާކތެރި ކަމެއް

ްބާ ްބޭނުންވަނީ ްބާުރގެ ްއެ ްލިބުނީމާ ްރެއް ްޤައުކޮށްފަކޮށްގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްމި. ްފަިރކުރަމުން ނީްދަްުމގައި

ްއެ ްހަމަ ްކަންތަްްވެސް ްބައެއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ްއެފަދަ ްއަޅުަގނޑުްވެްވެްސްމިްއްތައްގޮތް. ގެންދަނީ.

ްކަމެކޭދަންނަ ްހިތާމަހުރި ްމިއީ ްހެދިް.ވާނީ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްޤާނޫނުތައް ްޭއގެްްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނަމަސް

ްްފޮނުމީރު ްޭއގެ ްނުލިބޭނޭ ްނޫނީ.ްކަމެއް ްދިަޔއިމަ ްތަންފީުޛކުރެިވގެން ްއެ ްހަމައަށް ްރަްއިޔތުންނާ ްގޮުތަގއި ފުރިހަމަ

ނޑަްށްޤަބޫލުކުއިހަމަގަ ްވެްސްއަުޅގަ ްހިތްމު ްގުޅުެމްއްދެމަފިް،ޔަކުދެމަފިރިްއޮތީްރާ ްހަަމގަރިންގެ ްވާނީްްއިމުއެއީ ވެސް

ްނޫން ްުގޅުމެއް ްނުހުްސިރިއްޔާތު ްރައްޔިތަކު ްއެއްެވްސްދިވެހި ްދެނެގަންނާނެ ްއެްއވެސް،ްޮގތަކަށް ްޤައުމުގެ ންނާނެ.ްމުޅި

ްއެހެންވީމާްނިޔޭގައިދު ްނުހުންނާނެ. ްމިްް،ވެސް ްވާަހކަްދަންނަވަން ްމިްއުޅޭ ްކަންތައްަތއްްްބާަވތުގެްައކީ ސިއްރު

ްއޮތަ ްބާރެއް ްބޭުނންހާމަކުރުމުގެ ްބާރު ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުަގއޭސް ްހަމަ ްއެންމެ ގޮތަކަްށްްނޫންްއެް.ކުރަންޖެހޭނީ
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ްއެ ްފިޔަވަޅުްކުރެިވގެންނުވާނެ. ްފަރާތްތަކާމެދު ްމިނޫން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމިްްއެޅެންޖެޭހނެ. ،ްބިލަކީްދެްްދެންނެވީ

ތަުކގެްތެރެއިންްބިލުގެްމިއިްނފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްބިލު،ްމިއީްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލްތަެކްއ.ްބިލާއިްކޮމިއުނިކޭޝަްނގެް

ްކޮށްލަން....ްމާދަމާްތިމާމެންްމީހަކުްފަޞީޙަތްކުރެވެްނޖެހޭނެވިްޙައްޤުތައްްއެބަްހިމާޔަތްދެންްރައްޔިތުންނަށްްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްްފަރެސްމާތޮޑާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު މިހާރުްޢިއްަޒތްތެރި

ްމި ްފުރުޞަތު ްްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަައރުވަނީ ްިބލަށް ްމޯލްޑިވްްސގެ ްއޮފް ްއޮޯތރިޓީ ަޓކަިއްްދެއްކުމަށްކޮމިއުނިޭކޝަން

ްޠަލިބަށް.ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްް

ް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

.ްައއްސަލާމްްޢަލައިކުމްްالحود هلل رب العالوين الصالة والسالم على سيدناهحود وعلى اله وصحبه اجوعين.ް`

ްޢިް ްރައީސް. ްރައީޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަެދއްކެމުއްޒަްތތެރި ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ްސް، ްކޮމިއުނިކޭޝަންްމިން ބިަލީކްްގެދާ

ްޤަބޫލުކުރާ ްމަގުސަގޮތުަގިއްްއަޅުަގނޑު ްބިލުގެ ްމި ްބިލެއް.ްސަބަބަކީ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވަގުތު ނޑުްމި ްއަުޅގަ ްކަމަށް ދެއް

ްމިްމިް،ނުދެކެން ްރާްއޖޭގައި ްނޫނީ ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްބޭނުމަީކ ްކަމަށް.ްހިްބިލުގެ ްކޮންޓްރޯލްކުރުން ްކަންތައްަތއް ނގާ

ްރެގިއުލޭޓުްއެހެ ްންނަމަވެސް ްމުއައްސަސާްއެން.ސީ.އަިއ.ޓީްމިހާރުވެސްކުުރން. ްސަރުކާރުެގ ްދިވެހި ްދިވެހިްްއަކީ އެްއ.

ޤާނޫނެއްްނެތި.ްމިއަދުްޤާނޫުނއަާސސީގަިއްއޮްތްގޮތުންްކޮންމެްބައިްެރިގއުޭލޓުކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެްސްްސަރުކާރުންްއެް

ބައިްކުރިައްށްްހެންކަާމއެީކގަިއްމިފަދަްޤާނޫނެއްްއޮވެގެންްނޫނީްމިއަދުްއެއެްގޮތަށް.ްއޮތްްަގއިކަމެއްްކުެރވޭނީްޤާނޫނެއް

ްއޮތްގެ ްމިޤާނޫނު ްނެތް. ްމާނަްކަމުަގއިންދެވޭކަްށ ްޭއެގ ްކޮމިއުނިކޭޝަްންްވިޔަްސ ްހުރިހާ ްހިނގާ ްާރއްޖޭަގއި އަކީ

ްހު ްޚިދުމަތްތައް ްނޫނޭ. ްެއއް ްދަށުގަ ްތަނުގެ ްއެ ްންނަންޖެހޭނީ ްނޫން. ްގުޅުމެއް ްބައެ ްަބއެްއގެްްއެްއގެކޮންމެ ްއެ ެވސް

ްރައްކާތެިރކަމާ ްބައެއްގެ ްއެ ްޮއންނާނީ ްޚިދުމަތްތައް ްބައެއްގެ ްވަކިން.ްއެ ްއޮންނާނީ ްމިތާަގިއްްޚިދުމަތްތައް އެކީގަ.ްމިއަދު

ްމޯލްޑިވްސްަގއިްހުރިްްވާހަކަދެެކވުނު، ްއޮފް ްބޭްނކު ްމޯލްޑިްވސްގެްވާހަކަ.ްައޅުަގނޑު ްއޮފް ްބޭންކު ްައޑުއެހިން ނޑު އަުޅގަ

ްތަނެްއގަސިސް ްއެްއވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްސިސްޓަމުޓަމަކީ ްބޭްނކުގެ ްސިސްޓަމެއް. ްވަރުގެ ްނުހުންނާނެ ފޭލްވާނެްްއި

ްބޭންކު ްހުންނާީނ ްގޮތަކަށް ްެއއްފަހަރާްހަމައެކަނި ްބްރާންޗުތައް ްހުރި ްމާލޭަގއި ްެއއްފަހަރާ، ްބްރާންެޗއް ްހުރިހާ ގެ

ްއެހަލާކުވެ ްބޭންްދިއުން. ްަހލާތެއްަގއި ްސިސްްނޫން ްުހރިުކގެ ްބޭންކުަގއި ްނުދާނެ. ްނުދާނެްޑޭޓާތަެކއްްަޓމެއް .ްވެސް

ްމަޢުލޫމާތުތަކެއްްބޭންކުގެ ްހުންނާނީ،ވެްކަސްޓަމަރުންގެ ްމީހުން ްޤާއިމުކުރާ ްސިސްޓަމުތައް ްއެހެންވީމާ، ްނުދާނެ. ްސް

އަުތގައިްަފއިސާްާއއިްގެްަބއެއްްއެްބަެއއްގެްސަލާމަތަށްްޓަަކއިްއެްފަރާތްތަކުންްހުންނާނީްއެްބައެއްގެްަރއްކާތެރިކަާމއިް

ްޤާއިމުކުެރވިފަ ްސިސްޓަމުތައް ްހުރިވަަރކުން ްމިތަނަވަސްކަން ްކަަމކާ ްއެްއވެސް ްމިއިން ްގުް. ްނޯންނާނެ.ްބިލަކާ ޅުމެއް
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ްމުވާްްމިްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުމަކީ ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތްތަކާބިލުގެ ްއިންް،ސަލާތީ ްޓެކްނޮލަޖީްނޫނީ ފޯމޭޝަން

ްނަކޮންޓްރޯލް ްއޭެގ ްނޫނީ ްފަރާތްތަކާކޮށްގެން ްބޭނުކުރާ ްގޮތުގައި ްފިޔަވަޅުްހަމަ ްމެދު ްޤާނޫނީްއެޅޭެނ ްނޫނީ އުސޫލެއް،

ްއެކުަލވައިލުން.ްޚިދުމަތް ނޑެއް ްޚިދުމަތްްދެވޭނެއޮނިގަ ްގޮތްތަކާ،ދިނުމުގޮތާއި ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްޮގއްސަ.ްމިްގައި ްމިްގޮތަށް

ްހެ ްދަށުން ްމީެގ ްއަދި ްފަހުގައި ްމިއަށްޤާނޫނަށް ްއަިދ ްގަވާއިުދގަިއ ްދޭ ްރަީއސް.ްްތަފްޞީލުވުރެ ްޢިއްޒަތްތެރި އަންާނނެ.

ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްމިަވގުަތށްްއެހެންކަމާއެީކގަިއްައޅުަގނޑު ްއަށްް،ބިލު ްމާދަމަ ްއަްށްމިހާރުްްއަދި ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ވެސް

ނޑުމެްންކޮންޓްރޯލްްމިް،ބިލުްފާސްކޮށްްމިް.މުްބިލެކޭމުހިއް ކުރަންްބޭނުންވާްބިލަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށުމުންްމިހާރުްއަޅުގަ

ުރމުގެްފުރުޞަތުްއޮންނާނެ.ްެއީއްނަހަމަްގޮތުގައިްއަނެއްްމީާހގެްމުވާސަލާތީްޚިދުމަތްތަުކގެްބައެއްްކަންަތއްްކޮންޓްރޯލްކު

ތެރެއަށްްވަނުމާ،ްނޫނީްފްރޯުޑްކޭސްތަާކްމިހެންްހުންނަްކަންތައްތައްްހޯަދއި،ްއެްކަންތައްަތކާްދޭތެރޭަގއިްފިަޔވަުޅއެޅޭެން

ނޑުްާތއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއުސޫލެއްްހަ މަޖެހިގެންދާނީްމިްޤާނޫނުްއައިސްގެން.ްއެހެންކަާމއެކީްމިްބިލަށްްއަޅުގަ

ްިއވެީން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަހަކަްށއައިްސ ްމި ްވާހަަކދައްކާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ހަމައެއާެއކީަގއި

ްދެ ްވާހަކަތަެކއް ްގިނަ ްނުގުޅޭ ްބިލާ ްވާހަަކްޙަޤީޤަތުގައި ްައޅުަގނުޑގެ ްައޅުަގނޑު، ްއެހެންކަމާއެީކގައި ކެޭވކަްނ.

ްއަދިް ްގެންދަަވއި، ްއަށް ްކޮމިީޓ ްބިލު ްތާއީދުކުރަްއަވއި، ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްބިލަށް ްމި ނިންމައިލާނީ

ކަމަށްްވާނަމަްްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވްކަމެއްްއޮތްްކަމަށްްވާނަމަްނޫނީްމިއަށްވުރެްރަނގަޅުކުެރވެްންކަމެއްްއޮތް

ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ް ްއުްއމީދުގަ. ްކަމުގެ ްހައްދަަވއިދެްއވާނެ ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްއިޞްލާޙުކުަރއްަވއިެގން އެކަމެއް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްވާހަކަދެއްކުަމށް ްބިލަށް ްނިމުނީ.ްއާދެ! ްމި ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ބަރުންނަށް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްބިލު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްމިހާރު ްދެން އެހެންކަމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވިލުފުީށްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.ް

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްއާދެ!ް ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެދު ްބިމާ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދައްަކވާފަ.ްް ްވަނީ ްވާހަކަފުޅުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެދުގައި ްބިލާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ްބިލު ްމި ްކޮމިޓީައކުންްްއެހެންކަމުން ްދާ ްބިލު ްމި ްވާނަމަ، ްކަުމގަިއ ްބަލައިގެންފި ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްކޮިމޓީއަކުން ދާ

ްދެްއކިް ްބޭފުޅުން ްެއ ްބިލަށް ްިމ ްވިސްނުމަށްފަހުަގއި ްފުންކޮށް ްމެުދގަިއ ްވާހަކަފުޅާ ްެދއްެކވި ްެއ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަލީގައި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެ ްނޫނީ ްސަބަބުން ްމަޢުލޫމާތެއްްވާހަކަފުުޅގެ ްހޯދަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްނޫނީ ްދިރާސާކޮށް، އިުތރަށް
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ްލިބިގެންދާނެް ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްމި ްނިންމުމަކީ ްއަވަަހކަށް ްވީހާވެސް ްބިލު ްމި ްއަީލގައި ްމަޢުލޫމާތެއްގެ ްއެ ވާނަމަ

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިިއރުގަ ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްމެދުގައި ްބިލާ ްމި ްއަދި ްއަސްލުްކަމެއް. ްބިލުގެ ްމި އި

އުސޫލުތަާކއިްމިްބިލުގައިްހުިރްބައެއްްއުނިްކަންތައްތަާކ،ްމިްބިލަށްްގެންނަންޖެހޭްއިތުރުްބަދަލުތަކާްބެހޭްގޮތުންްދެއްކިް

ްއިތުރަށްް ްބިލު ްމި ްއަދި ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްފުންކޮށް ްދިރާސާކުރާއިރުަގއި ްއިން ްޮކމިޓީ ްެއއީ ްވާހަކަަތކަކީ ބައެއް

ްކޮމިޓީްދިރާސާކުރާއިުރގަ ްއެ ްމަސައްކަތް ްމި ްއެުކގަިއ ްމަޝްވަރާއާ ްއާއި ްލަފަ ްބޭފުޅުންގެ ްފަންނީ ްބެހޭ ްމިަކމާ ްވެސް އި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްމެދުގައި ްބިލާ ްމި ްއެހެްނކަމުން ްުއއްމީދުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްކުރާނެ އިން

ް ްބަލަިއގަންނަންޖެހޭ،ްއަދި ްވާހަކަތަަކކީ ްދެއްކެވި ްއަީލގަިއްމެންބަރުން ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެ ްކޮމިޓީައުކން ްދިރާސާކުރާ ްބިލު މި

ްގޮތް.ް ްއެދޭ ްައޅުަގނޑުެމން،ްސަރުކާރުން ްެއއީ ްވުން ްނިންމައި،ްޤާޫނނަކަށް ްބިލުެގްމަސައްކަތް ްމި ްައވަހަކަށް ވީހާވެސް

ބޮޑަށްްއިޙްތިރާމުކުރަމުންްްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތުންްއެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުންްދެއްކެވިްހުރިހާްވާހަކަތަކަކަށްްެވސްްވަަރށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކަކީ ްދެއްެކިވ ްއެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްފަހުބަހުގެ ްވަގުތު ްމި ްމެދުގައި ްބިލާ މި

ްކުިރއަށްގެންދިއުމަްށް ްއިތުރަށް ްމިކަން ްއަީލަގއި ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްެއްލިބުނު ްދިާރސާކުރުމުަގއި ްބިލު ްމި ޤަބޫލުކޮށް،ްއަދި

ްތުރުްމަޢުލޫމާތުތަކެއް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްލިބުނުްއި

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަލައިގަތުން.ް ްމަޖިލީހަށް ްިބލު ްމި ްއޮންނާނީ ްދެން ްދިޔައީ. ްއެ ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްބިލުގެ ްމި މިހާހިސާބުން

ންނާނީްިމއަދުގެްވޯޓުްނަާގްަގޑީަގ.ްމިްބިުލގެްމަސަްއކަތްްމިްހިސާބުންްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަތުމަށްްނެޭގްވޯޓުްެނގުންްއޮ

ނޑުެމންްކުރިމަތީގައިްމިްއޮތްްއަެނއްްބިލުގެްމަސަްއކަތަިއގެން.ް ނޑުްދެންްމިްދާންޖެހޭނީްއަޅުގަ ނިމުމާްއެއްކޮށްްއަުޅގަ

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްކުރިއ11ައެވެސް ްދަށުން ްމަސައްކަުތގެ ްހުރި ްނުނިމި ްދަށުން، ްެއީއްގެ ްމަަސއްކަތެްއ. ްގެންދެވޭ ށް

ްއިންފޮމޭޝަންް ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރު

ްދަންފަޅީގައިް ްކުރީ ްމިއަދުގެ ްވަނީ ްބިލަށް ްމި ްމިހާރު ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްެގ ްބިލުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ްވާހަކަދެެކވި ްއޮތީ ްބާކީ ްމިހާރު ްއެމް.ޑީ.ީޕއަށް ްގޮތް. ްއޮތް ްބާކީ ްވަުގތު ްމިހާރު ްދަންނަވައިލާނަން ްއެހެންމެ ްއަދި 52ްފަ.

ް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 37ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ 24ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 31ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕީ.އޭ 5ްސިކުންތު.

ް ްއަްށ ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޕާީޓއަކ5ްްަމިނެޓު. ްވަކި ްއަދި ްމެންބަރުްނެގްމިނެޓު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ށް

ް ްމެންބަަރކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްމިހާރ5ްްުތެރެއިން ްއެުރވެމުންދާނެ. ްފުރުޞަެތއް މިނެޓުގެ

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްއޮތްްލިސްޓުންްއެންމެްުފރަތަމަްފުރުޞަ ތެއްްއަރުވަންްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްއަުޅގަ

ްޖާބިރަށް.ްهللاްމިްޖެހެނީްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް



44 
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ްއުފަންކުރުމަށްް ްޤާނޫނެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްރައީސް.ްއާދެ!ްއިންފޮމޭޝަން ްޢިއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ޖިލީހަށްްމިއަދުްހުށަހަޅައިދެއްވިްކަމަށްްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުްހުށަހެޅިްމެންބަރަށްްވަރަށްްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްޓަކައި،ްމިްމަ

ްރާއްޖޭގަިއް ްކަންކަން. ްރަނގަުޅކުަރންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނާނެ ްއޭަގއި ްއުފަްނކުރާއިުރގައި ްވެސް ްޤާނޫނެއް ކޮންމެ

ލޮޖީގެްއަލީގައިްސަުރކާރުތައްްެވސްްހިނގަނީ.ްއަދިްހަމަްއެއާެއއްކޮްށްއަދިްމުޅިްދުނިޔޭގައިްވެސްްިއންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮ

ްޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންް ްއެއީ ްެވސް ްބިލުގައި ްނިންމާލި ްމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިނގަނީ. ްވެސް ވިޔަފާރިތައް

ރަށްްމުހިއްމުްދެްޤާނޫނުްކަމަށްްއޮތޯރިޓީްއުފެއްދުމާްބެހޭްޤާނޫނެއްްއުފަންކުރުން.ްައޅުަގނަޑށްްފެންނަނީްރާއްޖެްއަށްްވަ

ްގޮތުްން ްމިސާލެއްގެ ްޤާނޫނު، ްދެ ްއުފަންކުރަންޖެހޭ ްެމންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނުގައި ްޤާނޫނަކީ. ްދެ މި

ވިޔަފާރިކުާރްމީހާ،ްއޭަނގެްިރަޒރވޭޝަންްސިސްޓަުމ،ްމީހަކުްއޭަގއިްހުރިްމަޢުލޫމާތުްހިފަިއެގންްގޮސްްކަމެްއްކުރިަޔސްް

ް ްދައްކަީންމިއަދު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަ. ްިވއްކާ ްސެޓެލައިޓު ްދައްކަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯވޭ. ްކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ކުރެވޭނެ

ްކުރަްން ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްޤާޫނނީ ްޣައިރު ްނެތި، ްޤާނޫނެއް ްެއއްެވސް ްވާހަކަ. ްހިންގާ ްރާއްޭޖގަިއ ްކަންކަން ބައިވަރު

ނޑު ނޑުމެންނަށްްމިްފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ.ްޤާނޫނެއްގެްތެރެއިންްއަުޅގަ މެންްރެގިއުލޭުޓކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްސަުރކާުރް ްސަރުކާރުން، ްފޯނުކޯލުތައް ްކުރާ ްދޭތެރޭ ްމީހުން ްދެ ްދޭދޭ ްފޯނުކޯލުތައް، ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ފެނިގެންދަނީ

ްއެއީ ްއަރަިއގަުތން. ްއަށް ްޕްރައިވެސީ ްެއީއ ްއަީލގައި ްޭއގެ ްވާހަކަ. ްއަުޑއަހާ ްބަޔަކު ްތިބޭ ްއެްއވެްސްްހިންގަން ދުނިޔޭގެ

ތަނެއްަގއިްހުއްދަްކަމެއްްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްެވސްްހުއްދަްކަމެއްްނޫންްއެއީީކ.ްޤާނޫނުައސާސީަގއިްމަނާކޮށްފައިްވަީން

ްައޅުަގނޑުމެްނެގް ްޖައްވާއި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއުފަންކުރަން ްޤާނޫނުތައް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ވެސް.

ްއަޅުަގނޑު ްބައްޓަންކޮށް،ްބިމާއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަން ްހުރިހާ ްޤާނޫނުތަކާ،ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވޔަާފރިތަކާއި މެންގެ

ްއޮތީ.ް ްމި ްކުރަން ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއަލީަގއި ްޓެްކނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމިއަދުގެ ްވެސް. ްހިންގުމުަގއި ސަރުކާރު

ްއަުޅަގނޑުމެ ްދެންމެ ްނެތް. ްއެއް ްއުފަންވެފަ ްއަދި ްތަފާތުްޤާނޫނެއް ްމެންބަރުން، ްތަފާތު ްއެކި ްތެޭރގައި ންގެ

ްއެހެްނވީމާ،ް ްވާހަކަދެްއކެީވ. ްއެ ްމަޢުލޫމާތު. ްބޭނުންވާނެ ްބިލަކަްށ ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްއެއީ ްވާހަކަެދއްކި. ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ

ފުރިހަމަްއެއްްއަޅުަގނޑުމެންްފުރުޞަތުދީގެްނނުވާނެްޤާނޫނެއްްނެތިްކަންކަންްނުކުރެވޭްގޮތަކަށްްއޮންނާަކށް.ްމިްޤާނޫނުް

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްޤާނޫނެއް ްފުރިހަމަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންކަން ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ނޫން.

ްޓެކްނޮލޮޖީް ްމިއަުދްއިންފޮމޭޝަން ްކަމެއް.ްެއއީ ްކުރަންޖެހޭ ްތަްއޔާރުކޮށް،ްއުފަންކުރަން.ްެއއީ ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަެމއް ްކުެރވޭނެ ްހިނގަނީ.ްްއިގްނޯކޮށްަފއި ްއަލީަގއި ްޓެްކނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ނޯންނާނެ.

ނޑުމެންްއުފަންކުރީމާްރިސޯޓުތަުކގެްރިޒަރވޭޝަންްސިްސޓަމުަގިއް މިސާލެއްގެްގޮތުންްސަރުކާރުްންމިފަދަްބިލެއްްއަޅުގަ

ްކު ްމިއީ ްހަމަ ްބަނގުރޫުޓޮކށްލުމާ، ްވިޔަފާރިތައް ްއެ ްނަގައި، ްމަޢުލޫމާތު ްމިހާހިސާބަށްްހުންނަ ްކަންތައްތައް. ރެވިދާނެ

ްމީހުންެގް ްއެ ްއަުޑއަހަިއގެން، ްފޯނުކޯލުތަްއ ްހިނގާ ްދޭތެރޭ ްމީހުން ްދެ ްދޭދޭ ްއޮތް ްއެބަ ްއެނގިފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްއަނެްއް ްނޫން ްކޮޓަރިަތއް ްވާހަކަ.ްަބެއއް ްއުޅޭ ްބަގްކޮްށގެން ްވެސް ްމަޖިލިސް ްވާހަކަ.ްމި ްއަަރިއގަންނަ ްއަށް ޕްރައިވެސީ

ްާރއްޖޭަގއިްްބައި ްމި ްވެސް ްސިްސޓަމެއް ްެއކަހަލަ ްވާަހކަ. ްައޑުއަހާ ްސިއްރުން ްވާހަކަތައް ްަދއްކާ ްއެތާ ްެއއީ ކޮޓަރިަތއް

ްނަހަމަް ްއޭތި ްއެކަމަކު ްހުރީ. ްސިސްޓަެމއް ްގެނައި ްލާރިދީގެން ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުން، ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްހުރި. އެބަ

ްތަކު ްވަރަށް ްވާހަކަ ްބޭނުންކޮށްގެންދާ ްވެްސްގޮތުަގއި ްއެއަށް ްއެެހންނަމަވެސް ްއެބަ. ްދައްކަން ްއަުޅަގނޑުމެން ރާުރކޮށް

ްމިތިބަް ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްޤާނޫނަކުން، ްއުފަންކުރާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަދނީ. ްމި ްނުލިބި ްެއއް ފަރުވާ

ްއަޅު ްނުެވވޭނެ. ްެއއްބަހެއް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްދާން ްހާލަތަކަށް ްދަށު ްއުފަންކުާރްހާލަތްތުރެ ނޑުމެން ގަ

ޤާނޫނަކުންްއަޅުަގނޑުމެންްިއތުރަށްްތަރައްޤީވެ،ްއިތުރުްަވސީލަތްތައްްާގއިމުވެ،ްއިތުރުްޕްރޮޓެކްޝަންތައްްހެދި،ްއެފަދަް

ްހަދަިއގެްން ްެއއް ްޓްރެވަްލްއެޖެންސީ ްދަންނަ ނޑު ްފަރާތްތަްއ،ްއަުޅގަ ްކުރާ ްއޭަގއިްނުރަނގަުޅްކަންތައްތައް ފަރާތްތަކުން

ާރއްޖޭގެްކުންފުންޏެއް.ްއެްބޭފުޅާްޓްެރވަލްްއެޖެްނސީްހަދައި،ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްއަީލގައިްދުނިޭޔެގްއުޅޭްދިވެހި

ްގެްނގުޭޅް ްއޭނާ ްބަޔަކު ްއެހެން ްޕެކޭޖު، ްއެ ްއޮްއވާ ްގުޅިފައި ްއެޖެންޓުންނާ ްޓްރެވަލް ްއޮޕަރޭޓަރުްނނާއި ްުޓއަރ އެިކއެކި

ް ްަވގަށްނަަގއި ްމަޢުލޫމާތު ްެއ ްނެްތްމުވަްއޒަފުންތައް ްޤާނޫނެއް ްބެލޭނެ ްޭކސް ްފްރޯޑު ްެއ ްީވ ްނަތީޖާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ

ރާއްޖޭގަ.ްނެތުމުގެްސަބަބުންްއެްޙައްޤުތައްްލިބެންޖެހޭްފަރާތަށްްނުލިބިްއެްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްމިް

ނޑަކަްށްނުފެނޭްއުފަންކުރާްކޮންމެްޤާނޫނަީކ،ްއަޅުަގނޑަްށްފެނޭްއަބަުދވެްސްޤާނޫނުްއުފަންކުރަން ޖެހޭނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްމަަސއްކަތްކޮށްފަ.ް ްބައިވަރު ްެއއޮތީ ްމެންބަރު ްކޮންމެވެސް ްސަބަެބއް. ްބަލައިނުގަންނާންވީ ްޤާނޫނުތަްއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮމިޓީއަކަްށް ްބެހޭ ްކަމާ ްނަމަވެސް، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްސަލާމަާތ ްޤައުމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްވަންޏާްފޮނުވަ ްކަމަށް ްނެތީ ްރާއްޖޭަގއި ްއެކްސްޕާޓުން ްބެހޭ ްަނގަިއގެްނ،ްކަމާ ްދިރާސާކޮށްފައި،ްވަގުތު ްރަނގަޅަށް ިއގެން

ްޤާނޫނަކަްށް ްޕްރޮޑިއުސްކޮްށ، ްބިލު ްމި ްގޮތެއްގައި ްފައިދާހުރި ްޤައުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެނެސްގެން ްވެސް ބޭރުން

ް ްމާދަމާ ްނޫނިއްޔާ ްމިައދު ްޖެހޭ. ްއެަބ ްގޮތުްންއުފަންކުރަން ްސިޔާީސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ. ްިމއަދު ްކަމެއް ކުރަންެޖހޭ

ނިޑވަޅުް ްކިޔަްނވާްދަ ްެއކަްއޗެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްމުހިއްމުްކަންތައްތަުކގައި ްއަްނނާނެ.ްޤައުމަށް ނިޑވަޅު ޚިޔާލުތަފާތުވާްދަ

ްއަންނާނެ.ްއެކަންްެއގޮތަށްްކުަރންްއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭ...

ް

ްމަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްދުކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބް

ްބިލެއްް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންޮފމޭޝަން ްފަރާތުން ްސަރުކާރުެގ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ `

ްއަދިް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވތީ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މުްކަމަކާްބެހޭްބިލެއްްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވީތީްސަރުކާރަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްމިްސަރުކާރުންްމިފަދަްމުހިއް

ބިލަކީްއޭެގޒާތުަގއިްމިްޒަމާނަށްްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއްްކަމަށްްހަމަްގިނަްމެންބަރުންްފާޅުކުރައްވަމުންްމިްދަނީ.ްއެކަމާް

ގޮެތްއގަިއްމިހާރުްއޮތްްކޮމިޔުނިކޭަޝންްއިންފޮމޭޝަންްސެންޓަރުްއަޅުަގނުޑގެްިޚޔާލުްެއްއގޮތް.ްމިްބިލުގައިްަމއިަގނުޑް
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ޤައުމީްސެންޓަރެއްްގޮތަށްްބަަދލުވުންްެއއީްވަރަށްްމުހިއްމުްަބދަލެއްްކަމުަގއިްފެނޭ.ްދެންްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްިމއަދުް

ޖީްޕްލެޓްފޯމެއްގަ.ްއެހެންވީމާ،ްވިޔަފާރިތަްއްެވސްްބަްއޓަންވެަފއިްމިްވަނީްހަމަްއިންފޮމޭަޝންްކޮމިޔުނިކޭޝަންްެޓކްނޮލޮ

ްޚާއްޞަކޮްށް ްނުގެންދެވޭނެ. ްރަނގަޅަކަށެއް ްކަންތައް ްމި ްނޫނިއްޔާ ްައއިްސގެން ްހައިސިއްޔަތު ްޤާނޫނި ްކަމަކަށް މިފަދަ

ްތަްއް ްޛަރީޢާ ްއެހެން ްކޮމިޔުނިކޭޝަްނގެ ްއަދި ްމެދުވެިރޮކށާ، ްއިންޓަރނެޓު ްމުޢާމަލާތްތައް ވިޔަފާީރގެ

ނޑުްފާހަގަކޮށްލާްބަެއްއްްމެދުވެރިކުރެވެމުންދާއިރު މިފަދަްޤާނޫނެއްްއައުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްމިްޤާނޫނަށްްއަޅުގަ

ްބޭފުޅުންެގް ްއެ ްޤާއިމުކުރުމުަގއި ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ްސެންޓަރ ްނޭޝަނަލް ްތެރޭަގއި ކަންތައްތަުކގެ

ްމަސްއޫ ނޑު ްމައިގަ ްލިޔެފަ. ްފުޅާކޮށް ްަވރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްބޭނުންާވްމަސްއޫލިއްޔަތު ްއޮތް ްއެބަ ްތެރޭގައި ލިްއޔަތުތަުކގެ

ްކަމެއް.ްިމް ްއޮތް ްކުރަންޖެހިފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްކޮންމެހެން ްމިއަދު ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްހެދުން.ްމިއީ ގަާވއިދުތައް

ް ްހަދަންޖ4ްެބިލުގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ް)ޏ(ގައި ްތެރެއިން ްމަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ްސެންޓަުރގެ ްއެއީ ް)ޏ(. ްމާއްދާގެ ހޭްވަނަ

ް ްއޮތް ްއެބަ ްއެަބ12ްްގަާވއިދުތަުކގަިއ ްފާހަގަކޮށްލަން ްޚާްއޞަކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭގެެތރެއިން ްގަާވއިދު. ވަަރކަށް

ްބައްޓަންކުރަމުންދާއިުރް ްމުޢާމަލާތްތައް ްވިޔަފާރީގެ ްަޒމާނުގެ ްމި ްގަވާއިދު. ްބެހޭ ްޮސޔާ ްއިލެކްޓްރޯނިކް ބޭނުންވޭ

ްބޭނު ްކޮންެމހެންވެސް ްޮސޔަކީ ްޚަރަދުުކޑަކޮްށްއިލެކްޓްރޯނިކް ްވަގުތަށް ްވަގުުތން ްކޮށްގެން ްކަންތައް ްއެ ްކަމެއް. ންވާ

ްކުިރއަށްް ްކަންތައް ްިމކަހަލަ ްޮސއިކުެރވި، ްެއއްބަްސވުންތަުކގައި ްކުެރވި ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްފޯމާ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ް ްދެން ްދައ2ްުގެންދެވޭނެ. ްއެކުަލަވއިލުމުން ްގަާވއިދު ްއޮތީ، ްމި ްގޮުތގައި ްަގވާއިެދއް ްމުއައްސަސާަތކުންޭދްވަނަ ލަތުގެ

ްއިރުޮކޅަކުްން ްކަެމއް.ްސަރުކާރު ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްގަާވއިދު. ްބެހޭ ްފޯރުކޮށްދިނުމާ ްމެދުވެރިކޮށް ްއިންޓަރނެޓު ޚިދުމަތްތައް

ްއިންޓަރނެުޓް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންާވ ްކަމަކަށް ްމިވެނި ްަގާވއިދު ްމި ްކޮށްފީމޭ. ްމިވެނިކަމެއް ްތިމަންނާމެން ބުނާނެ

ްރައްޔިތުންނަށްްމެދުވެރިކޮ ްސަބަބުން ްއެކަމުެގ ްގޮތަކީ ްވާ ްނެތީމާ ްަގވާއިދެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްފުރިހަމަކުރާށޭ. ށް

ްބޭނުމެއްް ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްއެކަުމގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭނުންކުަރއްވާ ްޚިދުމަތް ްއެ ްުނލިބޭ. ްެއއް ްަފއިދާ އެކަީށގެންވާ

ްވާންފެށީ ްއެކަންތައްަތއް ްހެދިގެްނ ްގަާވއިދެއް ްމިސާލެްއެގްނުކުރެވޭ. ްެއއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދާނެ. ްރަނގަޅަށް މަ

ްޤައުީމް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއެއީ ްއޮންަލއިން ްއެކްސްެޕކްޓު ްއޮންލަިއން. ްެއކްސްޕެކްޓު ްއިިމގްރޭަޝންގެ ްނަާގއިރު ގޮތުން

ނެްއިިމގްރޭޝަންްމައްސަލަެއއްގެްގޮުތގަިއްމިއަުދްވަނީްފާހަަގކުރެވިފަ.ްިމއަދުެގްހަވީރުްނޫހަށްްބަލައިލީމަްެވސްްއެނގޭ

ްޕްރޮސެސިން،ް ްވިސާ ްޝިފްޓަކަށް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންޮފމޭޝަން ްެއއީ ްއުޭޅކަން. ްމައްސަަލތަކެއް ްޮބޑު ސިސްޓަމުގައި

ްޚިދުމަތްް ްއޮންލައިން ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްތަޢާރަފުކުރި. ްޚިދުމަތް ްއޮންަލއިން ްގެްނދަންވެގެން ްޕްރޮސެސިން ވޯކްޕާމިޓް

ްދެ ްއެކަމާ ްވެްސްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ. ްމީހުން ްޢާއްމު ްެވސްމ ްިވޔަފާރިވެރިން ްނޫޅޭނެ. ްަރއްޔިެތްއ ްދިވެހި ބަސްވާނެ

ްފައިދާވާނެް ްރައްޔިތުންނަށް ްެއކަންތަްއ ްހެދިގެންދިޔައިމާ ްގަާވއިދުަތއް ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްއެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ.

ްއަންނައި ްބަދަލުވެގެން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްޤާނޫނު، ްމި ްވާނެ. ްހެދުނީމާްގޮތަކަށް ްގަވާއިދުތައް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ރު

މުއައްސަާސއަކުންްނުބުނާނެ،ްތިމަންނާމެންްމާދަމާްއިންްފެށިގެންްއިންޓަރނެޓުްމެދުވެރިކޮށްްރައްޔިތުންްޚިދުމަތްހޯދާށެކޭް
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ްމަްއސަލަތަކަކީ ްއުޅޭ ްދިމާެވގެން ްމިއަދު ްމެނުވީ. ްފުރިހަމަކޮށްފައި ްކަންތައް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބެއްއްްނުބުނެވޭނެ.

ްއެްއް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްސަބަބުން ްފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ްވަރަށް ްފުރިހަމަކުރަންވާ ްފުރިހަމަކުރުމުގައި، ކަންތައް

ްމުައއްސަސާަތކުެގް ްދައުލަތުގެ ްަގވާއިަދކީ ްއަނެއް ްހަދަންޖެހޭ ްގޮތުން ްވާ ްބިލުގައި ްމި ްދެން ްވެދާނެ. ކަމުގައި

ްރައްކާ ްޑާޓާބޭސްތަްއ ްމަޢުލޫމާތުްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ނޑު ްމައިގަ ްދިވެހިންގެ ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގަާވއިދު. ްބެހޭ ކުރުމާ

ްދެންް ްތަނާ، ްހަދާ ްއައި.ޑީކާޑު ްރެޖިސްޓްރޭޝަން، ްޭނޝަނަލް ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓު ްއެއީ ްޭވ. ްއެބަ ްތަނެއްގައި ްދެ މިހާރު

ްއިްނޓަ ްއެނގުނީ ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮމިޝަނާ. ްއިލެކްޝަންސް ޑާޓާބޭްސ2ްްރނެޓުގައި

ލީކުކޮށްލާފައިްއޮތީމަ،ްކޮންމެްރައްޔިތެްއގެްެވސްްއައި.ޑީނަންބަރުްޖަހައިލާއިރަށްްއޭނަގެްހުރިހާްމަޢުލޫމާތެއްްލިބޭްގޮތަށްް

މިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްގަާވއިދެއްްހަދަިއގެންްސީދާްރައްޔިތުންގެްމަޢުލޫމާތުތައްްރަްއކާކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްކަންަތްއް

ްކުޅަދާނަކަްން ްމީހުންގެ ްއުޅޭ ްަވއްކަންކުރަން ްޓެކްނޮލޮޖީގައި ްކޮމިޔުނިކޭޝަން ްިއންފޮމޭޝަން ްޒަމާނުގައި ްމި ކުރަންޖެހޭ.

ވެސްްއިތުުރވަމުންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްހެކަރުންގެްމަަސއްކަތްްނަކާމިޔާބުކުރުމަށްްޓަކަިއ،ްއިީލގަލްްހެކަރުންގެްމަސަްއކަްތް

ްކުރަް ްޓަަކއި ނުޑްފާހަގަކޮށްލަްންނާކާމިޔާބުކުރުމަށް ްއަުޅގަ ްެދން ްގަާވއިދުތަްއްހެދިގެން. ްކުެރޭވނީ ްެވސް ްކަންތައް ންޖެހޭ

ްބޭނުންކުރުމުގެް ްމެއިލް ްއިެލކްޓްޯރނިކް ްމުއައްސަސާަތކުަގއި ްަދއުލަތުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްިބލުގައި ްމި ްކަމަކީ ްއަނެއް ބޭނުން

ްމުއަް ްބައެއް ްއަދިވެސް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެސް ްމިއީ ްޒަމާނުގައިްގަާވއިދު. ްތަހުޒީބީ ްފަދަ ްމިއޮްތ އްސަސާތަކުން

ްމިއަދުް ްއެކަމަކު ްކަމަކުނުދޭ. ްނޫނިއްާޔ ްގެންދިޔައިމަ ްސިޓީ ްލިޔެގެން ނޑެްއަގއި ްގަ ްހަމަ ްތަންތަނުން ްބައެއް ވެސް

ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންކުރޭ. ްޤައުމެއްގައި ްހުރިހާ ްއަންނަ ްތަހުޒީބުވަމުން ްދުނިޔޭެގ ްމެއިލް ންނަކީ،ްއިލެކްޓްރޯނިކް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބައެއް. ްތިބި ްހޭލާފަިއ ްމެއިލަށް ްިއލެކްޓްރޯނިކް ްަބއެއް. ްތިބި ްަތހުޒީބުވެފައި ްމިއަދު ްދިވެހިންނަކީ ގިނަ

ްޚިދުމަްތް ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްސަރުކާުރގެ، ްދައުލަތުގެ ްމެދުވެރިޮކށް ްމެއިލް ްިއލެކްޓްރޯނިކް ްޖީލަށް ްޒަމާނީ ޚާއްޞަކޮށް

ްދާ ްމެދުވެރިެވގެން ްގޮތް ްލިބޭނެ ްބިލު ްމި ްގޮތަކަށް ްއިރާދަފުޅުކުެރްއިވއްޔާނެ ްއެަތއްްްބަްއޓަންކުރުމަކީ ަރއްޔިތުންނަށް

ްކަމެްއ.ްދެންް ްވެގެންދާނެ ްަގވާއިދެއ11ްްްފަސޭހަތަކެއް ްަގވާއިެދއްްމިްގެްވަނަ ް.އޮތީްގޮތުންްފާްސކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާ

ްޚިދުމަތްތައް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯރުކޮށްދޭ ްބެހޭްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްސެންޓަރުން ްނެގުމާ ްފީ ްނަގަންޖެހޭ ޓަކައި

ނގޭ.ްަގާވއިދެްއްއެްގަާވއިދު.ްމިްފީތައްްނެގުމަށްްގަާވއިތުތަެކއްްހަދަންޖެހޭކަންްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންނަށްްވެސްްއެބަ

ްގެޒެ ްމިޓުހެދި ްފީްވާްނުކުެރވެންޏާ ްޮއންނަ ްަހވީރު ްމިއަދު ްްގޮތަކީ ްއިރުއަާރއިރު ްމާދަމާ ްނޫން ްެއްނަނީއޮންއެއް .

ްއިތުުރކުރަ ްފީތައް ްތަފާތު ްއެހެންވީމާ،ްމިމުންމުއައްސަސާަތކުން ްގިްދަނީ. ްަގވާއިދުތަްއްކިތަންމެ ްހަދަންހުރި ަންބިލުަގއި

ްހަދަން ްމިއަުދ ްމިއީ ްމިނަމަވެސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަގވާއިދުަތކެއް. ްްޖެހިފައިވާ ްިމްބިލަށް ތާއީދުކުެރވެނީ.

ްއެބަ ްހަދަން ްއިންފޮމޭޝަންްގަާވއިދުތައް ްދެން ްއެކުލަްް،ޖެހޭ. ްޓެކްނޮލަޖީ ްމިވައިލުކޮމިއުނިކޭޝަން ްދެން ްެއއްކޮށް ްމާ

ްޢިއް ްިގނަ ްވަރަށް ްމިއަދު ްޚިޔާލުފާޅުމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން ްޒަތްތެރި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްފޯިމއުލާކުރަްއަވއިފި ްސްޓޭންޑަޑް

ްމިހާރު ްސެންމީްއެކޭ ްކޮންމެވެސް ްޤާއިމު. ްޤާބޯް،ކޮށްފައިޓަރެއް ްއެއިމުޑެއް ްދެން ްބައިވަރުްްކޮށްފައި ބޭފުޅުންނަށް
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ްފޯމިއުލާއި ްސްޓޭންޑަޑް ްެއއީ ްދިނުން. ްަކމުގައިްނާޔަތްތަެކއް ްވެސްްްއެއް ްކަންތައްތައްްްބަެއއްްް،ވިޔަސް ްއެ ފަހަރަށް

ްކުރަންޖެ ނުޑްވެްސްމުޅިންްތާއީދެއްްނުްްމިްއިބިލުގަްްމިްހޭ.ްއެހެންނަމަވެސްއެގޮތަށް ްމަފްހޫމަށްްއަޅުގަ ްކުރަން.ްމިްއޮތް

ްމި ްހެދުމަކީ ްގަވާއިދުތަްއ ްހަދަންޖެހޭ ްމި ްކަމަކަށް ްަމއިަގނޑު ްވެސްްްބިލުގައި ްނެތަސް ްބޯެޑއް ްބޮޑު ްފަދަ ް،ދެންނެވި

ްވަކިްން ްމީގައި ްދެން ްކަމެއް. ްކުރެވިދާނެ ްވެސް ްނެތަސް ްބޯެޑއް ްޢައްޔަންކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަކޮށް

ްއެބަ ޓަރްއިމަރޖެންސީްއިމަރޖެންސީްރެސްޕޮންސްްޓީމެއް،ްކޮމްޕިއުްނަްމާއްާދގައިވ22ްަބިުލގެްްއޮތްްމިްޚާއްޞަކޮށް

ްކޮމްޕިއުޓަރްމިްޓީމުް!ވާހަކަ.ްއާދެްއުަފއްދާްއްރެސްޕޮންސްްޓީމެ އަންނަްްއަށްްިވުއގަގެްމަަސއްކަުތގެްތެރޭަގއިްޤައުމީ

ްބެލުމާ ްް،މައްސަލަތައް ްއެާއއެކު ްދެން ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްކަންތައްަތއް ް)ށ(ްވަނ23ްަމިކަހަލަ ްއެބަާމއްދާގެ ބުނޭްްަގއި

ްޚިދުމަތްތަކުން ްމިްސަލާމަތަކީ ްކަންތައްތައް ްްދޭ ްއިސްިތސްނާތަކަކީ ްވާހަކަ. ްއިސްތިސްނާވާ ްކަމެއް.ްއްމުހިޤާނޫނުން މު

ްްއެހެންނަމަވެސް ްސަލާމަތީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭަގއި ްިއސްތިސްނާތަކާ ް،ޚިދުމަތްތައްބަެއއް

ްޤައުމީ ްބޮޑުްްގެސަލާމަތުްްޚާއްޞަކޮށް ްއެންމެ ްދިމާވެފައިވާ ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަންތައް

ްމައްސަލަެއއްް،މައްސަލަ ްްގެޤައުމީ ްއިމިގްރޭޝަންގެ ްފާހަގަކުރަމުންދާ ްމީހުން ްގޮތުަގއި ްސަލާމަތާޤަމަްއސަލަ ބެހޭްްއުމީ

ްއަުޅަގނޑުމެ ްއޮތީ ްމިހާރު ްދަށުގައިތޯ ްބެލުމުގެ ްޚިދުމަތްތައްްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދޭ ްތަނުން ްއެ ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ. ން

ްފައިދާވާ ްމިްރައްޔިތުންނަށް ްނުނިންމިގެން ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ.ްްގޮތަށް ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްެވގެންތޯ އުޅެނީ

ލުތަކުެގްކުރަންޖެހޭ.ްމިްސުވާސުާވލުްއުޅޭތޯްައޅުަގނޑުމެންްރަްޕޝަނާްގުޅޭްކަންަތއްތައްްއެބަްގެްކޮއަދިވެސްްެނކްސްބިޒްް

ނޑުމެންް ް.ޓަކައިތޯްދެނީްސީދާްޤައުމީްސަލާމަތަށްއެްއިސްތިސްނާް،ދޭއިރުްތިސްނާއިސްްއި،ޖާވަބެއްްހޯދައަލީަގއިްއަުޅގަ

ްބަޔަކު ްވަކި ްގަިއގަް.ކުރަންތޯމާަޔތްހިްއެހެންނޫނީ ްބައެއް ްވަކި ްއަޅުަގނޑުމެންްނިންމަންޖެހޭ.ްއަތްްއިއެހެންނޫނީ ނުލަންތޯ

ްރައީސް ްބިްމިް.ޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވާ ްޤައުމަށް ްމިއަދު ްމަސައްކަތްބިލަކީ ްމިހާރު ްދުނިޔެ ްމިލެއް. ދަނީްްކުރަމުން

ްޓެކްނޮލަޖީ ްކޮމިއުނިކޭޝަްނ ްމެއްގަފޯޕްލަޓްްގެއިންފޯމޭޝަން ްޕްލެޓްފޯމު. ްްގެމި ބެހޭްްއެއާްނީަމސައްކަތްކުެރވޭތެރޭގައި

ްހެދިގެން ްޤާނޫނު ްހެދިގެން، ްވުމުްމިް،ގަާވއިދުތަްއ ްޤާނޫނަކަށް ްވާނެބިލު ްކަމަށް ްެފށުމެއް ްރަނގަޅު ްމިއީ ދެްންް.ން.

 ކުރުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްނޫނުްއިތުރަށްްފުރިހަމަޤާްއަޅުަގނޑުްއޮންނާނީްމި

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްމިް!އާދެ ްިމއަދު ްްބިލާްައޅުަގނޑު ްަދންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްގޮތުން ްމިބެހޭ ްމިްބޭނުންވީ ބިލުްްބިުލްހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި

ފާހަގަކުރެްއިވްްމެދުގައިްއެހެންްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްބިލާްާއއިްއަދިްމިްވާހަކަްްދެއްކިޅިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެ

ްއަޅާ ްމިޝުޢޫރުތަކާ ްރޫްބަާލއިރުަގއި ްރަނގަޅުްހާބިލުގެ ްއެންމެ ްމީގެ ްބޭބޭފުޅުން ްބަެއއް ްމިްނޫްޚިލާފަށް ްގޮުތަގއި ން

ނޑުްހިތަށްއެރީްމިއާމަޢުލޫމާތު ލާނަމޭ.ްއިކޮންމެވެްސްއެްއޗެއްްދަންނަވަްްމެދުްތަކުގެްވާހަކަްމިތާްދައްކާފައިްއޮތީމަްއަުޅގަ

ްމިް!އާދެ ްކަމަކީކުރަންްމިއަދު ްމިް،އުޭޅ ްމިއަދުކުރަންްސަރުކާރުން ްކަމަކީ ްފޯރުކޮށްދޭްްއުޅޭ ްޚިދުމަތް ްމި ެވސް
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ޤާނޫނެއްގެްދަށުންްް،ެއއްްޖެހިގެންްޤާނޫނީްކުލަްއިމީގަޮބަޑށްްްެއއަށްވުރެް.ްއެހެންނަމަވެސްރިހުްއެއްްއެބަްމުއައްސަސާ

ްމި ްސަރުކާރުން ްމިައދު ްމަސަްއކަތެްއ ްކުރާ ްކަށަވަރުކޮށްދޭްނ ްޚިދުމަތް ްއަުޅަގނޑުމެންްްމި ްމިކަން ކުރަީނ.

ްް!އާދެްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑަށް ްމިއެއަޅުގަ ްބަްބިލުްްނގޭ ްމިތަނުން ްޢިއްޒަތްތެރިްްލައިގަތުމާމިއަދު ދޭތެރޭގައި

ްެއބަ ްކަންބޮުޑވުމެއް ްއެކަމަުކްމިްމެންބަރުންގެ ްަބލައިގަތަސްްްއޮތް. ްެއްއވެސްްް،ބިލު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްބަލައިުނގަަތސް އަދި

ްނެތް.ް ްކަންބޮޑުވުެމއް ްްކަންބޮއެއީ ްމިއޮީތްއެންމެ ނުޑގެ.ްއެއީ ްއަުޅގަ ްފަްޑުވުމެއް ްހޯދާ ްޙައްޤުތަޚިދުމަތް ްއްރާތްތަކުގެ

ްކުރަންޖެހޭްކަމެއްކަށަވަރު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެް،ކޮށްދިނުމަށް ްމަޖިލީހުން ްމިްރައްޔިތުންގެ ޓަކަިއްްކޮށްދިނުމަށްކަށަވަރުކަން

ްޤާނޫނެއްްމިް!ޖެހޭްބަޔަކީްއަުޅަގނޑުމެން.ްއާދެނުދީފިނަމަްޭއގެްޒިްނމާްއުފުލަންހަދައިް،ހަދަންޖެހޭްޤާނޫނެއްްނެހެދުމުންް

ްއޭް ްފޮނުވާއިުރގަިއ ްކަންތައްަތއްތަނަށް ްބަލި ްހުންނާނެ ްގަިއ ްނުކުޅެުދންތެރިކަން، ްހުންނަ ްހުންނަްް،ޭއގަިއ ޭއަގއި

ނޑުމެންްކުއެްކަްނކަންްރަނގަޅުްް،އެްކަންތައްތައްްް،ހަމަނުޖެހުން ްރަންެޖހޭްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްކުރުމަީކްމިއީްއަުޅގަ

ްމާއްދާ ްއެންމެ ްއޮތް ްމާަނކުރުމަްބިލުގައި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްތިމާ ްމިްށްއެއް ްބިލު ްމުޅި ްބޭރުކޮށްލުމަކީްފަހުގައި އެީއްްތަނުން

ްމަސް ްއަދާުކރުއޫއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްމަސްިލއްަޔތު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއެންމެްއޫމެއް ިލއްޔަތު

ްސަރުް ްއަދާކުރުމަކީ ްއެއަށްވުރެްރަނގަޅަށް ްބިލު ްފޮނުވާ ްކުރުން.ްމިްކާރުން ްއެކަން ްފެންވަރަށް ތެރެއިންްްބިލުގެްރަނގަޅު

ްކަ ްމީހަކު ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްއުނިކުރުންމެްއްކޮށްފާނެމީހަކު ްެއްމާްއދާ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްާޖަގްލިބޭ ްެއްް.ކަމަށް ނޫންނަމަ

ްއިޞްލާޙު ް ނޑުމެމާއްދާ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމިކުރުން. ްކަމަކީ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްވާހަކަްން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަެއްއްބިލާ ެދއްެކވި

ްސަ ްމެންބަރުން ްއަުޅގަްކޮޓަރިންނާއިޢިއްޒަތްތެރި ްގުިޅގެން ްވާހަކަތަކާ ްބަެއއް ްެދއްެކވި ްބޭރުގައި ްވެްސްއަދި ނޑުމެން

ްއެްއވެްސްބަޔަުކްމަންފާްކަންބޮޑުވޭ.ްމީގެންްނާޖާިއޒު ްއެފަަދްް،އެްއްހޯދަންްގޮތުަގއި ްފަރާތުންްެވސް ސަރުކާުރްހިންގާ

ްމި ްކުރަން ްެވއްޖެްބިްކަމެއް ްކަމަށް ްއުޅޭ ްތެރެއިން ްވަރަށްުލގެ ްއެއީ ްައޅުަގނޑުމެންްްއްޔާ ްެއކަން ްގޯެހއް. ޮބޑު

ްޖެ ްވެސް ްުހްއޓުވެން ްއެކަން ްިދވެހިރާއްޖެހުއްޓަންޖެހޭނެ. ްއެހެންވީމާ، ްމިންވަރަްށްްހޭނެ. ްކުރިއަރަމުންދާ މިއަުދ

ނޑުމެންްެއބަ ްއިތަރަްއޤީވެފައިްހުރިްމުޖުތަމަޢުގަވާމީްއެހެންްދުނިޔޭގެްބައިނަލްއަޤްްޖެހޭްދިވެހިރާއްޖެްބަލާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްބޭނުންކުރެވި ްެޓކްޮނލަޖީ ްގެްނގުޅޭ ްއެ ްއެބަް،ތެރޭގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެުކގައި ްވަސީލަތްތަކާ ްެއ ްއުޅެންްްއަދި ޖެހޭ

ްވެއްޖެް ްގަންނަންްބޭނުންވާްކޮންމެދަސްކުރަން.ްއެހެންނޫންކަމަށް ނޑުެމންްކިހިނެއްތޯްތަކެތި ފަހަރަކުްްއްޔާްމިއަުދްއަުޅގަ

ްދާްޓިކެޓު ްސިންގަޕޫަރށް ްއިނޭގނެތޯ.ނަގަިއގެން ްނުކުރެވޭނެ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމެއް ްެއއަށްވުރެްްނީ. ްއެކަމަކު

ނޑުމެންނަށްްއެބަްރީޢާޛަެގްޓުނެރއޮތްްއިންޓަްލުއިފަސޭހަްވަސީލަތްތަެކއްްިމއަދުްއެބަ އޮތްްެއްމުދާްިވއްާކްްއިންްއަުޅގަ

ްވަދެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްސައިޓަށް ްޑައުންލޯޑުްްއެް،މީހާގެ ްފޯމެއް ްކޮށްގެތަނުން ްމުާދްން ްބޭނުންވާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްފުރީމަްއެްގަްނނަންްބޭނުންވާްމުދަލަށްްޓީޓީްއެްފޯމާްޖެހިގެންްއިްނނަްދެވަނަްފޯމުހަމަްް،އެްމުދާ.ްންވެކުރެސްޓުްއެރިކު

ްފޮުނވުމަށް ްއެއް ،ް ްެއކައުންޓް ްއޭަނގެ ްެއކޮޅަްށްއިޑީޓެނޫނީ ްފަިއސާ ްއެ ްމެދުެވރިކޮށް ްބޭންކެއް ްހޯދުމަށްފަހުގައި ލްްސ

ްމުދާް،މަފޮނުވީ ްއެުދނު ްއެްމުް،އަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްކުރިއަރާފައިްއާދޭ.ްއެހެންވީްދާްއެބަްސީދާްމާލެ ްދުނިޔެ މާ،ްމިއީ
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ްމިކަ ްކިހިނެއްތޯ ްމިންވަރު.ްކުރިން ްއަވަްއޮތް ނޑުމެންގެ ްކުރަނީ.ްއަޅުގަ ްޤައުމުތަަކށްއްން ްދާންޖެހެނީްްޓެރި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދާންޖެހެނާލު ްެއއްޗެީހގަިއ ްް.ނީބައްތެލީގަާޔއި ްއަތުން ްމުދާ ްހުންނަ ްބާޒާރުަގއި ންނަންޖެހެނީ.ްގެްފައިބަލާްއި،ހިފަްގޮސް

ްއެހެނެއް ްނެޓްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭޯތ. ްހުޅުވަިއންޓަރނެް،ނޫން ްމިއިޓް ްހުރިހާްްާލއިރުަގިއ ްޭއގެ އޮންނަނީ

ހުންނަނީްފެންނަން.ްްެއްއކޮށްްމިްއޭެގްހުރިހާްތަފްޞީލަކާް.ހުރިހާްއެްއެޗއްް.އިނގޭތޯހުރިހާްއެްއޗެއްްސްޕެސިފިކޭޝަނާް

ް ްއަމިއްލަ ްތިމާ ްއެތިއަށް ްމި.ްށްލަްނވީޓުކޮލެކްސިްބޭނުންވާ ްފިލްްކޮްށލާފައި ްޕީ.އޯ ްފޮނުވާލީމަދެންނެވި މުާދްް،ކޮށްލާފައި

ް ްކަސްޓަމަށް. ްއަންނަނީ ްމިެއހެންވީއެ ްމިއަދު ްވަސީލަތްތައް ްމި ްވަސީލަތްަތްއްްމާ، ްމި ްަތރައްޤީވެފަ. ްދުނިޔޭގައި އޮތީ

ްދިވެިހރާއްޖޭަގއިނުންބޭ ްމިއަދު ްްކޮށްގެން ްވިޔަާފރިވެރިން ްގިނަ ްމީގެކުރަނީިވޔަފާރިވެސް ްއެެހންވީމާ، ްހުރިހާ. ްކުރާ ްން

ގެްވާހަަކްސޮއިްްއިލެކްޓްރޯނިކްްް!އާދެްއުޅެނީ.ްރައްކާތެރިކުެރވޭްއެްއޗަކަްށްމިައދުްހަދަންްމިމުޢާމަލާތްތަކަކީްޤާނޫނަކުންް

ްމިްއޮތް.ްމިްއެބަ ްއެބަްމިް،ރަނީކުްކަންތައްތައް ްބުނެފައި ްހަރުދަނާްޤާނޫނުގައި ްމިގޮތަށް ްސޮިއްވެސް ްމީހެްއގެ ް،އޮވޭ

ްމުހި ްސަރުކާރުްމިފަދަް،މުއްމިފަދަ ްމަޢުލޫމާތެއް ްސިއްރު ްފަރާްކަމާެގ ްވެއްޖެބެހޭ ްކަމަށް ްލިބިއްޖެ ްެއްތްތަކަށް ްއޔާ

ްމި ްެވސް ްލާޒިމްޤާނޫްރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ ްމައްޗަށް ްދައުލަތުގެ ްލާޒިމްކުރާްްކުރާނުން ްއަށް ްއޮތޯރިޓީ ްމި ްއަިދ ކަމެއް.

ނޑުްދަންނަވާނީްިމއީްކުރުމަކީ.ްއެހެންވީެއއްްޤާއިމުްްެއވަރުްްސެިކއުރިޓީް.ކަމެއްްއެީއްސިއްުރްހިފެހެއްުޓމަކީ މާ،ްއަުޅގަ

ްބިލެކޭސަރުކާރު ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްފޮނުވި ްން ްކަންްމި. ްއުނި ްހުރި ްރަނގަޅުްބިލުަގިއ ނޑުމެން ްައޅުގަ މާްކުރަަތއްތަްއ

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިޔާފައި ްކަމުނުދެއޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބިލު ްމުޅި ްބޭރުކޮށްލެހިނގާށޭ. އެކަަމުކްްވިދާނެ.އަދު

ްއެޭދްތަރައްޤީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިް؟އަކީްއެއީތޯ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލަކީ.ްއެހެންވީްެއއީތޯ ްހެޔޮ ނުޑް،ްމާއެދޭ އަުޅގަ

ްމި ްމިއަދު ްހުށަހެޅިްހިތަށްއެރީ ްމިްބިލު ްހުށަހަޅަްމެންބަރުން ްމިްއިބިލު ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުްންްނިމުނީމަ ްބެހޭ ކަމާ

ް ްެއއްެޗއް ްދެއްކިމިތާކޮންމެވެސް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެއް ްދަންނަވާނަމޭ.ްއެހެންވެގެން ްމިް،ވާަހކައަށާްަގއި ްއަދި

ނޑުްމުހިްބިލުގައިްހު ނޑަށްްްއެއްްމިތާްަދއްކާލުމަށްްހަކަމުްމަޢުލޫމާތުގެްއަލީަގއިްޮކންމެވެސްްވާއްރިްމަިއގަ ޓަަކއިްއަުޅގަ

ްތެރޭަގއިްމި ްފުރުޞަތުގެ ްމެންބަރުންްްލިބުނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްހިީފ.ްއެހެންވިމާ،ްއަުޅގަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ބޭނުން

ްތިްްމި ްކޮމިޓީން ްފޮނުވާ ްގޮތަށްްބިލު ްލިބޭ ްހައްލެއް ްކަންބޮުޑވުންތަަކށް ްތި ްތިްތިްް،ބޭފުޅުން ްއްވިްގަކުރެްފާހަްބޭފުޅުން

އެއްްމިްވަސީލަތްްބޭނުންކޮށްްއެްއވެސްްމީހަކަށްްނުެނގޭނެްްގޮުތަގއިްެއްއވެސްްމަންފާްކަންތައްތަުކގެްތެރެއިްންނާޖާިއޒު

ްް..ކުރަން.ބައްޓަންް،ބިލުްފަރުމާކޮށްްގޮތަށްްމި

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްޢިއްް ްފާހަގަކުރިޝުކުރިއްާޔ ްކުރިންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްމިވާހަކަްންޒަތްތެރި ްމާްތްްެދއްިކއިުރަގއި ްވަރަށް ބިލަކީ

ްމިގުސަމަ ްުހށަހަޅާފަްދެްއގައި ްބަޔާންތަނަށް ްަކމަށް ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްަނމަވެސްއި ްއޮތް ްިކޔާލުމުންްްކޮށްފައި ބިލުަގއި

ނޑަށްްހަމަްއިހުސާސްކުރެވެނީްމިްބިލެއްގެްސިފައިަގއިްމިތާްމަގުސަދާްމުޅިންްތަޢާރުޟުވޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ
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ްހާސިލްކުރަންް ްކަމެއް ްމަސައްކަތްކުރަުމން ްަވއްދަމުންަވއްދަމުން، ްގޮތްގޮތުން ްެއިކ ްވައްދަމުން، ތެރެއަށް

ނޑުްމިްދަންނަާވނީްމީްތްރޯޖަންހޯސް އޭ.ްމީްްމަސައްކަތްކުރަމުންްގޮސްްބިެލއްގެްސިަފއިަގއިްަވއްދާފައިްިމްއޮތީ.ްއަުޅގަ

ް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުެގ ްތެރެއިްނ، ްބަޖެޓުެގ ްމަގުސަދަކީ ްމީގެން ްނޫނޭ. ްބިލެއް ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ 2113ްއިންފޮމޭޝަން

ް ްނަމުގައި ްމޯލްޑިވްސް ްސްމާޓް ްފެނުނު ްއަޅުަގނަޑށް ްތެރެއިން ްެއގްޒިމ56ްްްބަޖެޓުގެ ްޗައިނާގެ ްޑޮލަރު މިލިއަެންއހާ

އިސާ.ްމިްނަގަނީްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްނުވަތަްސްމާޓްްމޯލްޑިވްސްްކިާޔްބޭންކުންްހައުސިންްޕްރޮޖެކްޓަަކށްްދޭްފަ

ްކެމަރާތަކާިއްނުވަަތް ްބައިވަރު ްއެތައް ްތަނަށް ްގާއިުމކޮށްފައި،ްއެ ްބިްލޑިންެގއް ްޮބޑުސިންގާ ްއެތާ ްޤާއިމުކުރުމަށް. ތަނެއް

ްބިލިއަ ްއެ ްގަންަނނީ. ްއެއްޗެހިތަކެއް ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއެއްެޗއްސާ ްއެަބްއެހެން ްބިލުގައި ްމި ްފައިސާ ްގިނަ ނަކަށްވުރެ

ްމިް ްރިޔާސީ، ްއޮތީ ްބާކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޯރުކޮށްދޭން. ްފަރާތަށް ްއެ ްފައިސާ ްއެ ްފާސްކުރުމުން ްބިލު ްމި ހިމެނޭ

ްޓުީވަޓކަށް،ް ްކުރު ްބާޣާވަުތގެްސަރުކާރ142ްުމުއްދަތު،ްކުަޑކުޑަ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްކުުރެވއްޖެ ްްޓވީަޓކަށްވުރެ ްކެަރކްޓާސް

ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްކެމްޕޭނަށްްފައިސާްހޯދުމަށްްކުރާްކަމެއް.ްބަޖެޓުްފާސްކުރިތ142ްްާދުަވސް.142ްްއުމުރު.ްބާކީްއޮތީް

ނޑުްދެނަހުރިންްއެކްސް،ްމިްފައިސާްެއޕްރޫވްކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްް ގެްބަޖެުޓގައިްޖަހާފަިއ2114ްދެވަނަްދުވަހުްއަުޅގަ

ް ްހުރި ްއެބަ ްހަދާން ްއޮތީ.ްއަޅުަގނޑު ްވޮލިއަމް ްބަޖެޓު.ްބަޖެޓު ްއޮންނަ ްފޮތެއް 2ްއަދިވެސް.ްދެ ްޕޭޖު ްސްމާްޓ31ްގެ ގައި

ްދަންނަވާް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެީއ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނާނެ ްބެއްލެވިޔަސް ްމިހާރު ްއޮންނާެނ. ްނަމުގައި މޯލްޑިވްސް

އޮންނަނީްބިލުގެްއެހެންްެއްއޗެހިތަކެްއްްވާހަކަްއަކީ.ްމިްފަިއސާްހޯދުމަށްްޓަކައިްރަނގަޅުްަމގުސަދެްއގައިްަވއްދާފައިްމި

ްަފއިސާތަްއްނެގުްންއެީއްމަގުސަަދކީ.ް ްފޯރުކޮށްދޭނ56ްްްލިޔެފަ.ްއެ ްފަރާތަށް ްަނގާފަިއްއެ ްޑޮލަރު ްގިނަ މިިލައނަށްވުރެ

ްތެރޭގަ ްމިތާ ްވާހަކަދެްއކިން ްމި ްައޅުަގނޑު ްބަޔަކު. ްތިބި ްތައްޔާރުެވގެން ްކަމަށް ްމި ްިތބި ްއެބަ ްބަޔަކު ްތެރެއިން ިއްމިތާ

ނޑުްމިްދަންނަވާްވާހަކީްތްރޯޖަންހޯސްްއޭްމީ.ްވަރަށްްރީތިްސިފަްއެއްަގއިްވަންނަނީ.ްތްރޯޖަންހޯސްް ވެސް.ްމިްއަުޅގަ

ނޑިަތާކް ްކަ ްތިބީ ްވަދެ ްތެރެއަށް ްއަސް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވީމަ. ްއަހެއް ްރީތި ްެވއްދީ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްގެްނގޮސް ވެސް

ހުްމުޅިްތަންްތަޅައިްސުންނާފަތިކޮށްލީްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްއެއީްަވއިރަްސްއެްއޗެހިްހިފައިގެންްތިބިްަބއެްއްވަނުމަށްފަ

ްކުަލް ްވަރަށް ްއޭތި ްކޯއްެޗއްކަން. ްތްރޯޖަންހޯސްއަކީ ްކުިދންނަށް ްއުޅޭ ްއިންޓަރނެޓުަގއި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ، ްދަންނާނެ އެއް.

ްދެވޭ ްފުރުޞަތު ްޑައުންލޯޑުކުރުުމގެ ްފްރީކޮށް ްއެްއޗެހި ްއިންޓަރނެޓުން ްބާރުްދައްކާނެ. ްއެ ްވަނުމަށްފަހު ްއެހެންވީމާ، ނެ.

ްފަހުންްރައްޔިތުންް ްއޮތީ،ްއެންމެ ްމި ްއޮތީ.ްމިހާރުްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރު ްމި ްއެގޮތަށް ްމުޅިްސިސްޓަމަށް.ްހަމަ ހިންގާނެ

ް ްމަރުޙަލާ. ްަފހު ްއެންމެ ްއަނިޔާކުރަން. ްރައްޔިތުްނނަށް ްއެބ56ްަހިސޯރުނުކުރެވުނީމަ ްއެއްކޮްށ،ްމީަގއި ްޮޑލަރާ ްމިލިއަން

ހިމެނޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރަނގަޅުްސޮޔާްއެހެނިހެންްެއއްޗެހިްއިންޓަރނެުޓގެްޛަރީޢާްއިންްސައްޙަކުރުމާްމިްހުރިހާް

ްއީމެއިލެްއަގއި،ް ްިއންޓަރނެޓް ްތެޭރގަިއ ްޑޮމައިނެްއގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޑޮަމއިނެއް ްއެހެންނަމަވެސް ކަމެއް.

ގަކުރޭ.ްޑޮޓްްއެމް.ވީ.ްޮޑޓްްއެމް.ވީްއަކީްމިސާަލކަށް،ްނަޝީދުްޑޮޓްްއެމް.ވީ.ްމިސާލަކަށްްމިްއޮންނަނީްމީަގއިްއެަބްފާހަ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއެމް.ވީ. ްޑޮޓް ްވާނެ ްއެްއޗަކަށް ްނަޝީދުގެ ްއެީއ، ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ްއަޅުަގނޑު ްއެމް.ވީ ްޑޮޓް ނަޝީދު
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ްސަރު ްހިފަހައްޓަންވީ. ްވީމަ ްެއއްެޗއް ްސަރުކާރު ްނެތް ްެއއް ްމައްސަލަ ްގަވަމަންޓެއްްގަވް.ޑޮޓް.އެމް.ވީ ްއެހެނިހެން ކާުރން

ނޑުމެންްބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޑޮޓްްއެމް.ވީްއަކީްާޢއްމުް ވީމަްމިސާލަކަށް،ްމަޖިލިސްްަގވް.ޑޮޓް.އެމް.ީވްއަުޅގަ

ްފާހަގަކޮށްލާނަ ްއަޅުަގނޑު ްމީގައި ްދައުލަތުގަިއ، ްވަދެ ްތެރެއަށް ްމުޢާމަލާތަކުގެ ްފަރުދުންކުރާ ްޢާއްމު ންްވިޔަފާރިތަާކއި

ްތެރޭަގިއް ްމަގުސަދުގެ ްނަން. ްތަޢާރަފާއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދައުލަތް. ްމިސާލަކަށް، ްނުކުތާަތްއ. ްބަެއއް އަޅުަގނުޑގެ

ްޭދއްެޗއްް ްެއއީ ްސަރުކާާރ ްދައުލަާތއި ްހިންގާ. ްމުައްއސަސާތަކުން ްދައުލަުތގެ ްއޮންނަނީ، ްމި ްލާފަިއ ްއެަކކަށް ޖަދުވަލް

ްދައުލަ ތުގެްމުައއްސަސާަތކުަގިއްސުޕްރީމްްކޯޓުްއެބަްހިމެނޭ.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްއެބަްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހި

ްީއް ްއެްއ، ްޑިމޮކްރަސީ ްއީ ްޖަހަން. ްަގވަމަންޓް ްަސރުކާރު. ްތަނަށް ްއޮތް ްދައުލަތް ްހުށަހަޅަން، ނޑު ްއަޅުގަ ހިމެނޭ.

ނޑުމެންްޤާއިމުކުރަންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާުރންްވެސްްމަސައްކަ ްތކުރި.ްއެްނ.ސީ.އަިއ.ޓީްއުފައްަދިއގެންްގަވަމަންެޓއްްއަުޅގަ

ްގޮތަކަްށް ްކުރެވޭނެ ްމުޢާމަލާތެއް ްހުރިހާ ްމި ްހެއްދުމާ، ްައއި.ޑީ.ކާުޑ ްއަވަހަށް ްފަސޭަހތަކެއް، ްލުއި މަސައްކަތްކުރީ.

ްސިއްރުް ްހުންނަ ްޯކޓުތަކުަގއި ްހިސޯރުކޮށްފަ.ްސުޕްރީމް ްދައުަލތް ްމުޅި ްއޮންނަ ްމި ްމީގައި ްޤާއިމުކުރުން.ްއެހެންނަމަވެސް

ްމީް ްބެލޭ. ްެވސް ްއެްއޗެްއ ްހުރިާހ ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްބެލޭ. ްފުލުހުންނަށް ްބޭނުމިއްާޔ ްވެސް ލިޔުންތައް

ްކަށަވަރުކޮށްދީފަ.ް ްއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއެއްޗެހި ްމި ްމަޢުލޫމާތުތައް. ްސިއްރު ްޢާްއމުންގެ ްމަޞްލަޙަތުތައް. ޢާއްމުގެ

ްބަޔަކަ ްއެއްވެސް ްމަޖިލީހަކަސް ްހުންނާނެ.ްޤާނޫނުހަދާ ްޙައްޤުތަެކއް ްނިގުޅައިނުގަެނވޭނެ ްހުންނާނެ. ްއެްއޗެހި ްނުބެލޭނެ ށް

ްޖަރީމާްމިް ްއޭ.ްއަނެއް ްތްރޯޖަންހޯސް ްައޅުަގނުޑްމިްދަންނަވާނީ،ްމީ ްބިލުގައި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެންވީމާ،ްއިންފޮމޭޝަން

ް ްހަމަ ްކ56ްޮހިންގަނީ. ްފުރަތަމަ ްހުށަހަޅަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްނަގަން. ްޑޮލަރު ްބިލުްމިލިއަން ްމި ްފާސްކުރާއިރުގައި މިޓީން

ނޑުް ްކިހާްޚަރަދެއްތޯްބެލުމަށްފަހުްނޫނީްމިއަށްްވާހަކަްވެސްްުނދައްކަން.ްފުރަތަމަްއަުޅގަ ތަންފީޛުކުރުމަށްްޓަކައިްދާނީ

ްމަސައްކަތްކުރީ...

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ްރަީއސް،ްއި ްބިލަކީްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްަދންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ްބިލާ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ންފޮމޭޝަން

ްއެކުް ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްނޫނޭ.ްމި ްބިލެއް ްފެންނަ ްބަލަިއގަންނަ އަޅުަގނޑަށް

ށްްފެންނަްގޮތުަގިއްމުޅިްބިލުްކިޔާލީމަ،ްމިްވާްދަންނަވާްވާހަކަްެއއްްމީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބިލުްބަލައިލީމާްއަޅުަގނޑަ

ްކަމަށްް ްދަންނަވާ ްޖުމްލައިން ްއެއް ްނޫނީ ްއެއްބަހުން ްބިލު ްމި ްދެން ްކިޔާފައި، ްބިލު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ގޮތަކީ

ްއިންފޮ ްފޯ ްސެންޓަރ ްނެޝަނަލް ްބަލަހައްޓާނީ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްކަންތައް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން މޭޝަންްވަންޏާ

ްޓެކްނޮލޮޖީް ްދަންނަވާީންއިންފޮމޭޝަން ްއަޅުަގނޑު ްކިޔައިލީމާ.ްއެހެންވީމާ،ްމީކީ ްބިލު ްމިްބުނެވެނީްމުޅި ޓެކްނޮލޮޖީންނޭ

ްބިލެްއް ްއެްއްޖަހާފައި ްނޫނޭ.ްހަމައެކަިންުސރުޚީ ްހެޮޔާވވަރުެގްބިލެއް ްބަލައިގަންނަން ްމިތަނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކިޔާފައި

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާްްބަލައިގަތުމުން ްއެ ްކުެރވިދާެންކަމަކަށް.ްއަދި ްއެކަީށެގންވާްމަސައްކަެތއް ްމިތާ ަޤބޫލެއްްނުކުރެވޭ
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ފުޅާމިނުގައިްމަްޝވަރާކުެރވިެގން،ްބޭނުންވާްބަދަލުތަްއްބިލަށްްގެނެްސގެން،ްބިުލގެްއަސްލުްބަދަލުނުވާްގޮތަކަްށްމިްބިުލް

ްކަމަކަށް ްނެރެވިދާނެ ްމަސައްކަތްޮކށްގެން ްއަލުން ްނުކުެރވޭްމިތަނުން ްޤަބޫލެއް ްބިލުގަްއަޅުަގނަޑކަށް ްމި ްނޭޝަނަލްް. އި

ްހުރިހާް ްސަރުކާުރގެ ްމިސާލަކަށް ްދީަފއިވޭ. ްބާރުތަކެއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ސެންޓަރ

ްބާރު ްފީނެގުމުގެ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްކުރާ ްެއތަނުން ްއަދި ްބާރުތަކާ، ްގަތުމުގެ ްހާްޑވެއަރ ްާއއި ްއަިދްސޮފްޓްވެއަރ ތަކާ،

ްބަސްބުނުުމގެް ްކަމެއްގައި ްހުރިހާ ްހުރި ްގުޅިފައި ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްކުރާްސޮފްޓްެވއަރްނޫނިއްޔާމްއިންފޮމޭޝަން ސަރުކާރުން

ްއަުޅަގނޑުް ްއެހެންނަމަވެސް ްދީފައިޭވ. ްއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ްސެންޓަރ ްނޭޝަނަލް ފުރުޞަތު

ްޓެކްނޮލޮ ްއިންފޮމޭޝަން ްމި ްމީހުންްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްނޫނިއްޔާމު ްބަލަހަްއޓާނެ، ްކަންތައްަތއް ްސެންޓަރުގެ ކީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފަރުމާކުރެިވގެންދާއިރު ްބިލެއް ްމަދުވެގެންޭންދަނީ.ްމިކަހަލަ ްވަރަށް ްބިލުގައި ްމި ްގޮތްަތއް ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ

ްއަޅުގަް ްކަމަކަްށ ްއެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްިވސްނާލަން ްކަންތައްތަކަށް ްގިަނ ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްގޮތުަގިއްދެކޭ ްދެކޭ ނޑު

ްއަދިް ްސިނާޢަތެއް. ްއަންނަ ްކުރިއަރަމުން ްސިނާޢަތެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްރާއްޖޭގައި ްއަކީ ްޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން

ްސިނާޢަތުގައިް ްމި ްބޭބޭުފޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްސިނާޢަތެއް. ްތިއްބެިވ ްބޭފުޅުން ްޤާބިލު ްަވރަށް ްސިނާޢަތެއް. ކުރިއެުރވިދާނެ

ްއޮތީ.ްކުރިޔަށްދާނެްމަގުަތއްް ނޑުމެންްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމި ްއަުޅގަ ްއޮތްްަވގުތެއް ސަރުާކރުންްހުޅުވައިދޭންޖެހިފައި

ްކުރިއެެރވޭޭން ްސިނާޢަތް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްމި ްކުރަންޖެހޭނީ ްނަމަ ްފަރުމާކުރާ ްބިލެއް ްައޅުަގނުޑމެން އެހެންވީމާ،ްމިހާރު

ލަުތްބަޔާންކޮށްދީފައި،ްއެްޤާނޫެނއްގެްސިަފިއގައިްނެރުމަކުންްގޮތަކަށް.ްހަމަްެއކަނިްމިހާރުްއޮތް،ްމިހާރުްކަންްއޮތްްހާ

ްނެތުމުެގް ނޑެއް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނާންނާނެ. ްހައްެލްއ ްމައްސަަލއަކަށް ްެއްއވެސް ްގޮުތގައި ްެދކޭ އަޅުަގނޑު

ްސެންޓަރްފޯ ްނޭޝަނަލް ްއެނޭގ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަތަކާ ްގިނަ ްވަރަށް ްޓެކްްސަބަބުން ްއަށްްިއންފޮމޭޝަން ނޮލޮޖީ

ްނޭޝަނަލްް ްޤާނޫނެއްގަިއ ްނޫނިްއާޔމު ްހަދަން، ްބިލެއް ްބިލަކަށް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރިމަތިވަމުންދާަކން. މިހާރުވެސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްނޫނޭ ްކަމެއް ްކުާރވަުރެގ ްހަމަެއކަނި ްަނމުގައި ްޖަހާލުމުގެ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ސެންޓަރ

ްކަމަކަ ްއަނެްއ ްދެން ްބަލަންޖެހޭްދަންނަވައިލާނީ. ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރުމާކުރެވިގެންދާއިރު ްބިލެއް ްމިކަހަލަ ށް

ްމިް ްދޭތެރޭަގއި ްއަޮތޅުތަކާ ްާއއި ްމާލެ ްޑިަވއިޑް،ްނޫނިއްޔާމު ްޑިޖިޓަލް ްއޮތް ްމި ްދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނާ،ްއަތޮޅުތަާކ

ްތަފާތު ްކުަޑކުރެްްއޮތް ްތަފާތު ްމިއޮތް ްއިްނ ްދާއިާރ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްބިލަކުންްއިންފޮމޭޝަން ްމި ްނައްތާލެވޭތޯ. ވޭތޯ.

ްޚިދުމަތްތައްދިނުމުގަިއް ްސަުރކާރުން ްމިސާލަކަށް ްޮއވޭ ްއެބަ ްބިލުގަިއ ްމި ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްާވ ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެކަމަކަށްްައޅުަގނޑުް ްގޮތާ،ްމިކަހަލަްބައެއްްކަންތައްަތކުެގްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސްްޙަީޤޤަތުގައި ްކުރަންވީ ްކަންތައްތައް

ްސްކޫލްަތކުގެް ްއަތޮޅުތަކުގެ ްމިސާލަކަށް ްބަލައިލަމާ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނުކުރެވޭ. ްއެޑްރެހެއް ްގޮތުަގއި ދެކޭ

ްޓެކްނޮލޮޖީެގް ްއިންފޮމޭޝަން ްއައި ްމި ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތަށް. ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ްއަ ްމި ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ްސަބަބުން ްކަންތައްތަްއްރިވޮލިއުޝަްނގެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވިސްނައިލާއިުރަގިއ ްބަދަލުތަކަށް އި

ްއެހެންނަމަވެްސް ްދޭ. ްއެބަ ްަނގަމުން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްޤައުުމތަކުން ްއެހެން ްފައިދާ ްޭއގެ ްއަިދ ްއަިއއްސި. ބަދަލުވެގެން
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ނޑުމެންަނކަ ށްްއަދިްދަްސވެފައިްވެްސްއަޅުަގނޑުްދަންަނވައިލާނީްމިްރާއްޖޭަގއިްައޅުަގނޑުމެންްއެަފއިދާްނަގަންްއަުޅގަ

ްފައިާދް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްައދި ްނެތޭ. ްއެްސޓަބްލިޝްކުރެވިފަިއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްރިޯސސް ްއެ ްއަދި ނެތޭ.

ްެނތޭ.ްބައްލަވާ!ްސްކޫލްތަުކަގއި،ް ްވެސް ްދައްަކވާފައި ްސަރުާކރަކުން ްއޮތް ްމިހާތަނަށް ްއުޭޅްަކމެއް ްބޭނުންެވގެން ނަގަން

ްރާއްޖެތެ ްވަީންޚާއްޞަކޮށް ްއެކްސެސް ްކޮމްޕިއުޓަރްސެންޓަރަށް ްކޮމްޕިއުޓަރެއް.ްއެ ްއެންމެ ްހުންނަނީ ްްސކޫލްތަކުަގއި ރޭ

ްބަލައިލައިިފއްާޔް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކިހިނެއްތޯ ްއުފެދެނީ ްކޮމްޕިއުޓަރްސެންޓަރު ްއެ ްއަދި ްދަރިވަރުންކޮޅަކަްށ. ްމަދު ވަރަށް

ްޓީ ްޕޭރެންޓް ްއޮންނަ ްއެތާ ްކޮންމެވެސް ްހުންނާނީ ްފަހަރު ްހޯދައިގެްންގިނަ ްކޮމްޕިއުޓަރ ްއެސޯިސއޭޝަނުން ޗަރ

ްތަނަށްް ްއެ ްކޮމްޕިއުޓަރެއް ްހުްނނަ ްދީފައި ްައކު ްިވޔަފާރިވެރި ްކޮންމެވެސް ްނޫނިއްޔާ ްސެންޓަެރއް. ްހުންނަ އުފައްދާފައި

ްއެކަމު ްމައިންބަފައިން ްގޮތަުކން ްއަމިއްލަ ްގޮތަކުން، ްއެެހން ްކޮންމެވެސް ްނޫނިއްޔާ ްސެންޓަރެއް. ްހުންނަ ަގއިްލައިގެން

ްހުންނަނީ.ް ްމި ްފަހަރަށް ްގިނަ ްސެންޓަރެއް ްއިންފޮމޭޝަން ްކޮންމެވެސް ްހުންނަ ްއުފައްދާފަިއ ސަމާލުކަންދީގެން

އެހެނެއްނޫންްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްސްކޫލްތަކުގެްދަރިަވރުންނަށްްމިއަށްވުރެްބޮޑަށްްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްއަށްް

ްމިހާރަ ްއަހުލުވެރިކުުރވަން. ްގޮްތްއަޅުަގނޑުމެން ްނެގޭނެ ްކުދިންނަށް ްއެ ްފައިދާ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ށްވުރެ

ހަދައިދޭން.ްހަމަްއެާއއެކީްއިްނފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީއާްެއކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްއަންނަނީްމަޢުލޫމާތުގެްރިވެލިއުޝަްން

ނޑުްދަންނަވާނީްމި ނޑުމެންގެްްސކޫލްތަކަށްްދުނިޔެްއަށްްމިްައއި.ްމަޢުލޫމާތުގެްރިވެިލއުޝަނަށްްެވސްްައޅުގަ އަދުްައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްނެތޭ.ްއެއީްމިްދެންނެވިހެންްއިންފޮމޭޝަންް ބަލާއިރުަގއިްއެްފުރިހަމައަށްްބޭނުންކުރެވޭނެްގޮތްތަެކއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްސަމާލުކަންް ނޑުމެންގެްސްކޫލްތަުކަގއިްމިްހުންނަްރިސޯސްތައްްމަދުކަމާ،ްއެްއަުޅގަ ްޓެކްނޮލޮޖީްއަށްްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުންް ްމިއަދުގެ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްކުަޑކަމުން. ްވަރު ްދެވިަފއިހުރި ްސަރުކާރުތަކުން މިދިޔަ

ްއޮތްތާަގއިް ްކުރިޔަށް ްއަދި ްމަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއަވއޭ. ްއެބަ ްމިކަމަށް ްމިނިސްޓަރ ްއެިޑޔުކޭޝަން މިއަދުގެ

ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްކަންތައްްފެނިގެންދާނޭ.ްއަޅުގަ ނޑުްަހމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްބިލުންްއަޅުގަ

ްފުޅާކޮށްް ްމިހާރަށްވުރެ ްއެެހންވީމާ، ްއެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ. ްެއބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނައްތާލަން ްޑިވައިޑް ްޑިޖިޓަލް މިކަހަލަ

ނޑުމެ ންްމިކަހަލަްބިލަކުންްމިްބަލަނީްމިކަހަލަްވާހަކަތައްްމިްބިުލގެްތެރެއިންްއެބަްއަންނަންޖެހޭ.ްއަނެއްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްބޭނުންކުރެިވގެންް ްެޓކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްނޫނީ ްމުޢާމަލާތްތައް، ްއިންޓަރނެޓުެގ ްކުރެޭވ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަލަިއގަނެވޭނެް ްަރއްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުޢާމަލާތްތަކަކަްށވޭތޯ. ްިއތުބާރުކުރެވޭ ްމުޢާމަލާތްތަކަކީ މިކުރެވެ

ށްްވޭތޯ.ްމިސާލަކަށްްބައްލަަވއިލަްއވާްޑޭޓާްޕްަރއިެވސީްއަށްްއެކަނި.ްޑޭޓާްޕްރަިއވެސީްއަށްްބަަލއިލާއިރުްބަެއްއްކަންކަމަ

ްއެއީް ްމަޢުލޫމާތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ްނޭޝަނަލް ްމިހާރު ްަކއިރީަގއި ްއަުޅަގނޑު ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ބޭފުޅުން

ްވަ ްމީ ްއެއްޗެކޭ. ްލިބޭ ްގަންނަން ްހުރިހާްޢާއްމުކޮށް ްމީހެއްގެ ްއެ ްމީހަކު ްކިހިނެއްތޯ ްނޫންތޯ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ރަށް

ްއެް ްގޮތަށް ްވާ ްމަޢުލޫމާތަކަށް ްހުންނަ ްފެންނަން ްެއންމެނަށް ްމުޅި ްއެއީ ްދުވަހު ްއަނެއް ްދީފައި، ްތަނަކަށް މަޢުލޫމާތު

ްއެއާއެް ްހަމަ ްއަދި ްނުޖެހޭނެ. ްއެއް ްހިތްހަމަ ްއެހެން ްހިތްހަމަޖެހޭނީ. ްދޭން ްހޮސްޕިޓަލަކަށްްމަޢުލޫމާތު ްމިސާލަކަށް ުކ
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ްހުރިހާް ްމި ްއާއި ްވާަހކަ ްޓެސްޓުތަކުގެ ްހެދި ްމީހަކު ްއެ ްނޫނީ ްާއއި ްވާހަކަ ްބަލިތަކުގެ ްހުރި ްމީހެއްގެ ްއެ ދައްކަންދިޔައިމަ

ްިދޔައިަމް ްނިކުމެގެން ްެތރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނެތީމަ، ްގޮެތްއ ްރެިގއުލޭޓުކުެރވޭނެ ްޕްަރއިެވސީ ްޑޭޓާ ްެއއްކަަލ ކަމެއް

ްޮގއްސަްްއެއާ ްމައްސަލައިަގއި ްގެންނަ ްބޭރުމީހުން ްފަހަރު ްބަެއއް ްޯނވޭ. ްފިޔަވަޅެއް ްެއޅޭނެ ްވެސް ްގޮތުން ބެހޭ

ްއޮތޭ.ްއަެނއްް ްއެބަ ްވަރެްއްދައްކަން ްމިވެނި ްކުންފުންޏަކުން ްބުނާނެ،ްމިވެނި ްއަހާލީމަ ްމިނިސްޓްރީަގއި އެމްޕްލޯއިމެންޓް

ްސިސްޓަމު ްނޫނެކޭ ްބުނާނެ ްއަހައިާލއިރަށް ްގޮސް ްމިްދުވަހު ްވަރެކޭ. ްއެހެން ްނޫނޭ ްއެވަރެްއ ްމިހާރު ްގޮތުން ްދައްކާ ން

ްއެްއޗެްއް ްއެއްެޗއް،ްނެތް ްޮއތް ްއޭަގއި ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ްއޮންނަނީ. ްމި ްވެފައި ްބްލެކްހޯލަކަށް ްކުއްިލއަކަށް ސިސްޓަމަކީ

ރުންްއެްވިދާުޅވާްެއއްަޗާކްވެސްްޙަޤީޤަުތގައިްމީހަކަށްްޭނނގެ.ްދެންްއެތަނަށްްދާްޢާއްުމްރައްޔިތުމީހާްކިހިނެއްތޯްސަުރކާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުބުނެވޭނެނޫންތޯ. ްއެހެންނެއް ްކިޔާފަ. ްއޮންނާނީ ްތިކަން ްމިހެންނޭ ްނަމަވެސް ްނޫނެކޭ ދެކޮޅުހަދާފައި

ްޖެހޭް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުޢާމަލާތްތަކުގައި ްކުރެވޭ ްމި ްބޭނުންކޮށްގެން ްސިސްޓަމު ްއިންފޮމޭޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިތުބާ ްއެކީްމިއަށްވުރެ ްޔަޤީންކަމާ ްފުރިހަމަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަދަން. ްގޮތެއް ްބޮޑުކުެރވޭނެ ރު

ްއޮންނަން.ް ްވެފައި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްއެޅޭނެ ްސިސްޓަމުަތކަްށ ްއެކަހަލަ ްމަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްެޓކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްކަންކަްންކުރުމުގައި ްއެބަްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑެއް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ބެހޭ

ްހުރިހާް ްައޅައިލާފައި ްއެއް ްސުުރޚީ ްހަމައެކަނި ްމިއަދު ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްބޭނުންވޭ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއެކަންް ްމިއަދަކު ްހުށަހެޅީމަ ްބިލެްއ ްގޮތަށް ްކުރާ ްއިން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ްސެންޓަރ ްނޭޝަނަލް ކަމެއް

ްފުޅާކުރެވިއްޖެްހަ ްއިތުރަށް ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭަޝން ްގޮތުގައި ްދެކޭ ނުޑ ްއަޅުގަ މަޖެހިގެންނުދާނޭ.

ނަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސަުރކާރުންްމިްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުތަކާްެއއްޗެހިްވެސްްދަށްެވގެންާދނެ.ްހަމައެއާެއކުްސަރުކާރުންް

ް ްކުރާ ްއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްމިްއިންފޮމޭޝަން ްވެްސ، ްސެކްޓަރަށް ްޕްރައިވެޓް ްފައިދާ ްއޭގެ ްސަބަބުން އިންވެސްޓްމެންޓުގެ

ްކަންތައްތަުކގަިއް ްއެހެން ްނޫނިްއޔާ ްއާިއ ްޕްރޮގްރާމިން ްކަންަތއްތަެކއްަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްެއީއ ްލިބިގެންދާނެ. ސިނާޢަތަށް

ްތަމްރީނުލިބިގެން ްމަޢުލޫމާތާއި ްއިތުރު ްމީހުންނަށް ްއުޭޅ ްސިނާޢަތުގައި ްމި ްޕްރައިވެޓްްވެސް ްސަބަބުން ްއޭގެ ްއަދު ދާނެ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްައޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްައިއސްގެންދާނެ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑު ްަވރަށް ސެކްޓަރްިޑވޮލޮޕްމެންޓަށް

ްނޭޝަނަލްް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމައްސަަލިއގައި ްނެކްސްިބްޒގެ ްަމއްސަލަ. ްނެކްްސބިޒްގެ ްހިނގަމާތޯ ބަލައިލަމާ

ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއިން ްެހދޭނެ ްޕްރޮގްރާމު ްއެކަހަލަ ްސެންޓަރުން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްސެންޓަރ،ްިއންފޮމޭޝަން ފޮމޭޝަން

ްކަންކަންްް ްއެކަހަލަ ްހަވާުލކޮށްގެން ްފަރާތްތަާކ ްއެހެން ްޚަރަެދއްކޮްށެގން، ްޮބޑު ްވަރަށް ްދަީނ. ްމި ްެވގެން އެހެނެއްނޫން

ްކަންތަ ްމިކަހަލަ ްއެކަމަުކ ްދަނީ. ްމި ްވަންާޏްހިނގަމުން ްކަންކަމަށް ްޑިވޮލޮްޕކުރެވޭނެ ްއެތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ އްތަީކ

އެގޮތަށްްސަުރކާރުން،ްަދއުލަތުންްލާރިްޚަރަދުކޮށްގެންްެއކަްނކަންްކުރުމަކީްއަޅުަގނޑުްެދޭކްގޮތުަގއިްހަމަްވަރަށްްޮބޑުް

ްބޭނުންވަ ްަދންނަވާލަން ްއަެނއްާކވެސް ނުޑްހަމަ ްެވގެންދާނީ.ްއަުޅގަ ްބިުލްއިސްރާފަކަށޭ ްއަްށްމި ްފުރިހަމަ ްމިއަްށވުރެ ނީ

ްޓެކްނޮލޮޖީް ްއިންފޮމޭޝަން ްނޭޝަނަލް ްމިއަދު ްއަންނަންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްތެރެއަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ފަރުމާކުރެވިގެން
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ްސަ ްހައިސިއްޔަތުން ްޤާނޫނީ ްގޮުތަގއިސެންޓަރަށް ްބިލެްއގެ ްވަކި ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްރުކާރުން

ްގޮއިންފޮމޭޝަ ްބިލުގެ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަނމްްން ްމުޅި ްއެގޮަތށް، ްއެކަން ްގެނެސްގެން ްގޮތަކަްށ ްނޫން ުތގައި

ްބަލަހައްާޓް ްއިން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ްސެންޓަރ ްނޭޝަނަލް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްއިންޑަސްޓްީރގެ ޓެކްނޮލޮޖީ

ްޙުދޫދުތައް ްމިންތަކާިއ ްއިންތަކާިއ ްކުަޑކުޑަ ްމިހާ ްވެަފއި، ްފަރުމާވެގެންދިޔުަމކީްްކަންކަމަށް ްބިލު ްިމ ނޑަެއޅިގެން ކަ

އަޅުަގނުޑްދެކޭްގޮތުަގއިްެއީއްވަރަށްްޮބޑުްމައްސަަލއަކަްށްވެގެންދާނެ.ްމިްބިަލކުންްޙަޤީަޤތުގަިއްމިސާލަކަށްްަސއިބަރް

ްެއޑްރެސްކުެރވޭ ްމަްއސަލަތަކަށް ްމިހުންނަ ްުގޅިފައި ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްެދން ްެވސް ްނޫނިްއޔާ ނެްކްރައިމާ

ނަޑއެޅިަފއިް ްކަ ްޙުދޫދުތަކެއް ްމިންތައްާކިއ ްއިންަތކާއި ްމިންަގނޑުަތކާއި ނޑައެޅޭނެ ްކަ ްއެކަންކަުމަގއި ްނެތް. ގޮތްތަެކއް

ނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްިމްބިލުްހަމަްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަންނަންްވެސްްނުފެންނަްވާހަކަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްފުށީްއުކުޅުދުއް

ްބިލެއް.ްިމް ްތެރޭަގއިވާ ނޑެްއގެ ްއޮޅުންބޮޅުްނގަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރަީއސް.ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިންފޮމޭ ްފޯ ްސެންޓަރ ްނޭޝަންްލ ްމީ ްހިތަށްއަރާ ްެއއްބައިފަހަަރށް ްކިަޔއިލީމަ ްއުފެއްދުމަށްްބިލު ްޓެކްނޮލޮޖީ ޝަން

ްކަންތައްަތއް.ް ްސުވާލުއުފެދޭ ްމީަގިއ ްއެއީ ްބިލެއްތޯ. ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްނުވަަތ ްބިލެއްތޯ. ހުށަހަޅާފައިވާ

ްމަރުޙަލާތަކެްއް ްހުރިހާ ްއެކަމުގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުށަހަޅަން ްބިުލ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހުށަހަޅާިއރުގައި ްބިލެއް ސަރުކާރުން

ނޑަް ްއެީއްކަ ްނޫން. ްބިލެއް ްބަލައިގަނެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލަކީ ްމި ްބަލާއިރު ްހަމަތަކަށް ްއުސޫލީ ްޖެހޭ. ްއެބަ އްތުކުރަން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންްއޮތޯރިޓީްއުފެއްދުމުގެްބިލުްއޮތްްގޮތަށްްއެްބިލުްއޮތްްނަމަ،ްހަމަްރަނގަޅުްކަެމއް.ްއެހެންނަމަވެސްް

ބުނެ،ްނޭޝަނަލްްސެންޓަރްފޯްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްއުފެއްދުމަށްްމިްބިލުްްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީއާްެބހޭްބިލެކޭ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްދޭ. ްއެަބ ްތަފާތުެވގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްގޮތާ، ްެވގެންދާ ްކަންަތކާިއ ްކުރަންއުޅޭ ްބިލުން ްމި ހުށަހެޅުމުން

ްމިްދަ ްހިނގަމުން ްމިއަދު ނަޑކަށް ްދުނިޔެްގާތްގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްމުޅި ްއަލީގަ.ްމިއަދު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ނީްއިންފޮމޭޝަން

ްއަށްް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިްނފޮމޭޝަން ްއޮތީ ްމި ްޤައުމު ްމި ްމިއަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތައްޔާުރވާން ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްޓަަކއި އެކަމަށް

ްވަރަށްް ްސެކްޓަރަގއި ްޕްރަިއވެޓް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުެމން ހުޅުވައިެލވިފައިތޯ

ބުއުސްކޮށްްއެްބޭފުޅުްނެގްވިޔަފާރިަތއްްމިއަދުްހިނގަުމންދަނީްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްވަސީލަތްަތކުެގްތެރޭގަ.ްފުންނާ

ްިމއަދުް ްފަހަތުގަ. ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއޮތީ ްދައުލަތް ްފަހަތުގަ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއޮތީ ްކަމުަގއި ްިމ ްސަރުކާުރ އެހެންނަމަވެސް

ްހަދާފައި ްޤައުމުތަުކަގިއ ްގިނަ ްގެންދާްދުނިޔޭގެ ްބޭނުންކުރަމުން ްގަނެެގން ްދައުލަތުން ްޕްރޮގްާރމުތަކަކީ ްގިނަ ވާ

ޕްރޮގްރާމުތަކެއްްނޫން.ްއެކުްނފުނިތަކުންްހެދިފައިވާްއުސޫލާއިްދުނިޔޭގެްހަމަތަކަށްްބަލާއިރުގައިްައޅުަގނޑުމެންްމިްތިބީް

ްޓެކްނޮ ްއިންފޮމޭޝަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތެޭރގަ. ްގޯހެްއގެ ްބޮޑު ްޤައުމުަގއިްވަރަށް ްމި ްޤާނޫނެއް ްެބހޭ ލޮޖީއާ
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ނޑުެމންްއެބަްޖެހޭްދުނިޔެއާްއެކުްމަސައްކަތްްކުެރވޭނެްމާޙައުލެއްްމިްޤައުމުގައިްޤާއިުމކުރަން.ް ހަދާއިރުްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްޤާނޫނީް ްފުރަތަމަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް ްޤައުުމގަިއ ްމި ްމާޙައުެލއް އެ

ްއެް ްހަމަ ްޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ްގިނަ ްދެންނެވިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްފެތެން. ްމަްއޗަށް ްހަމަތަކުގެ އުސޫލުތަާކއި

ްވަރަްށް ްޤައުމުގައި ްމި ްހޯދަިއގެން ްޕްރޮގްރާމު ްއެ ްގޮތަކުން ްކޮންމެވެސް ްނުދައްާކ، ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކަށް

ްޕްރޮގްރާމުތަކެ ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެްގިނައިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްވެސް އް.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންކަމަށް

ްތައްޔާުރވެފަިއް ްކަމަށް ްމި ްމާލެ ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ކަމެއް.

ްވި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލައިލަން. ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތީ ްރާއްޖެތެރެ ްފުރެނީްއޮތްއިރު، ްމި ްވެސް ްފޯމެއް ސާ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްރަށްރަށުގައިްތިބިްމީހުންނަށްްމިކަންްކުރެވެންްއޮތީް އިންޓަރނެޓުގެްޛަރީޢާްއިން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްނަަމް ްބޭނުންވާ ްއިތުރަށް ްކުރިއަރުަވން ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްސަުރކާރުން ްއެާއއެކު ްހަމަ ްބަލަން. ްގޮތެއްތޯ ކޮން

އިްމިްޚިދުމަތަށްްީމހުންްއަހުލުވެރިކުުރވަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެކަންްނުކޮްށްމިކަންްޮކށްފިްނަމަ،ްދެންްރައްޔިތުްންރަށްރަށުގަ

ްއިންފޮމޭޝަންް ްރަށްރަށުގައި ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއެހެންކަމުން ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ. ްތަކުލީފުތަކަކާއި ްބޮޑު ވަރަށް

ނޑުމެންްޓެކްނޮލޮޖީއާްބެހޭްބޭފުޅަކުްހުރެގެންްއެްރަ ްއޔިތުންްމިކަމަށްްއަހުލުވެރިކުުރވަިއ،ްޭއގެްމަްއޗަށްްބިނާކޮށްްއަުޅގަ

ްވިސްނަްން ްފާސްކުރާއިުރގައި ްބިލެއް ްނުވަތަ ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްކުރަން މިކަން

ްފާސްކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންބައެއްތޯ. ްޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ ްބިލަށް ްމި ްޖެހޭ ްނުވަތަްއެބަ ްއިންުޝއަރެންސް،ްސަިއކަލު ރީ

ވެހިކަލްްރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުްވެސްްކުޅުުދއްފުށީގައިްވެހިކަލްްރަޖިސްޓްރީކޮށް،ް

ްމިކަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްއަށޭ ްމާލެ ްއަންނަންޖެހެނީ ްދަްއކަންޖެހުނީމާ ްލާރި ންްއިންޝުއަރެންސަށް

ްވެހިކަލްތަްއް ްތިބެގެން ްކުޅުދުއްފުށީަގިއ ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިނިސްޓްރީން ްޓްާރންސްޕޯޓް ްއެހެންވީމާ، ކުރާނީ.

ރުިފޔާްަސިއކަލެްއގެްއިންުޝއަރަންސަށ351ްްްރުފިޔާްނުވަތ311ްްައިންޝުއަރެންްސކުރެވޭނެްިނާޒމެއްްހަމަޖައްސަން.ް

ްދުއްވުމުން ްނެތި ްސްޓިކާ ްއިންޝުއަެރންސް ްއެ ްނަގާއިުރގައި ،711ްް ްމީހުނ811ްްްނުވަތަ ްއެ ްއިން ރުފިޔާ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްނުކުރެވޭނެ ްއެއް ްޖޫރިމަނާ ްއަކީ.ްއެ ްވާހަކަ ްބުނާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދެއޭ.ްމީ ްއެބަ ޖޫރިމަނާކުރަމުން

ްއެކަ ްގޮއްސަ ްތަނަށް ްކުރާ ްެއކަން ްމާލޭަގއި ްއައިސް ްމާލެ ްއެންމެން ްދުްއވާ ްވެހިކަލް ްތިިބ ްކުޅުުދއްފުށީަގއި ންްރައީސް.

ނޑުމެންނަށްްކަމެއްްކުރެވޭނީ.ް ނޑުމެންަނށްްޤާއިމުކޮށްދެިވގެންްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ކުރާކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްވަސީލަތް

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްދެން ްބުނީމާ ްކުށްވެިރވެފައޭ ްއެހެރީ ްމީހާ ްއެ ްނުކުރީމާ، ްއެކަން ްމީހާ ްއެ ްނެތި، ްވަސީލަތް އެ

ްއެހެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަށްްޖޯކަކަށް. ްނިޒާމު ްގެންދާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ންވީމާ،

ްެއް ްބަދަލުވެގެންދާއިރުަގއި ްއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބައްޓަންކުރަން.ްމާދަމާ ްޤައުމަށް ްމުޅި ބޮޑަށް

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތިބެގެންނުވާނެ. ްބަޔަކު ްތިބޭ ްެގއްލިފައި ްތެރެއިން ްއެހެންްްނިޒާމުގެ ްނޫނަސް ްރާއްޖެ ްެއްއޗަކީ ދަންނަވާ

ްބަދަލުވެގެންދާއިުރަގއިް ްޤަުއމުތައް ްއެ ްއަށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްހިސާބުތަކުގައި ްއެކި ްވެސް ޤައުމުތަކުަގއި
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ދެންްްރައްޔިތުންްެއކަމަށްްއަހުލުވެިރކުރުމަށްްޓަކައިްބަިއވަރުްޕްޮރގްރާމުތަކެއްްހިންގަމުންްއެބަްގެންދޭ.ްއެކަންްކޮށްަފއި

ްކުެރވޭނެް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންނޫނީ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާނީ ްމިކަން ްއޭރުން ްކުރަންޖެހެނީ. މިކަން

ްބޭނުންވޭ.ްއެކަްން ްގޮތް ްމީހުންނަށްްފަސޭހަ ްއެ ްއަބަދުވެސް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރައްޔިތުން ނޑުމެން ކަމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްއެ ްސަރުކާެރްއ ްޓަކައި ްއޮންނަނީ.ްކުރުމަށް ްމި ްމަޖިލީހެއް ްއޮންނަނީ. ްމި ްދައުލަތެއް ްއޮންަނނީ. ްމި ކުަލވައިލާފަިއ

ްއަންނާނެ.ް ްތަކުލީފު ްރައްިޔތުންނަށް ްއެކަމުން ްކުރަންވީމަ ްކަންތަްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއގައި ްދަރަޖަ ްނުވާ މިކަންކަން

ްއެ ްދައްކަން ްދެކޮޅުހަދަނީކީ.ްއެ ްނޫނޭ ްދައްކާކަށް ްއިންޝުއަރެންސް ްމާލެްރައްޔިތުން ްކޮށްފައި ްބައިވަުރްޚަރަދުތަކެއް ތައް

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްހަދަން ްވެސް ްޮގތް ްދެއްކޭނެ ްފީ ްއިްނޝުއަރެންސް ްތިބެގެން ްކުޅުދުއްފުށީަގއި ްއެހެންވީމާ، އަންނަންޖެހޭތީ.

ންޏާްޕާސްޕޯޓްްހެދޭނެްގޮތްްވެސްްހަދަންްއެބަްޖެހޭ.ްއައި.ޑީާކޑުްހެދޭނެްގޮތްްވެސްްހަދަންްއެބަްޖެހޭ.ްމިކަންްނުކުރެވެ

ނޑުމެންގެްނިޒާުމް ދެންްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންްއިްނފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްވާހަަކްއެއްތޯްމިްަދއްކަނީ.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ނުޑމެންްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްކުރިއަރަމުންދާއިުރގަިއްދައުަލތުގެްލިެޔކިޔުމުެގްޚަރަދުތައްް ބައްޓަންވާންޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ

ްވަރަ ްހިނގާ ްހިނގައޭ ްަގވަމަންޓްްއެބަ ްއުޅެނީ.ްއީ ްޚަރަދުނުކުރެވިގެްންމި ްމިކަމުން ނޑުމެންަނށް ށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

އުސޫލެއްްހަދަިއ،ްކޮންމެްފަާރތަކަށްްނުވަތަްކުންފުންޏަކަށްްވެސްްޕާސަނަލްްައއިޑެންޓިފިޭކޝަނެއްްދީގެން،ްސިގްޭނޗަރް

ްމިކަ ްއުސޫލަކުން ްހަރުދަނާ ްމި ްގެެނސް ްނިޒާމެއް ްކުރާްބޭނުންކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްވާނީ. ްމިކަން ްއުެޅގެން ްކުރަން ން

އުސޫލުން،ްހޭކޭްުއސޫލުންްަކންތައްްކުރަންްއުެޅގެންްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކަންތަކެއްްނުުކރެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްަދއުލަތުެގް

ް ްހުރިހާ ްތެރެއަށާ، ްާރއްޖެ ްއެްއގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްކުޑަކޮްށ، ްޚަރަދު ހިސާބަކަށްްލިޔެކިޔުުމގެ

ފޮނުވަދީ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްްކޮށްގެންްމިކަންްކުރަންްއުެޅގެްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިކަންްވާނީ.ްއެހެންްޤައުމުތަުކގަިއް

ްވެސްްެއކަންްކުރާތީ...

ް

ްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:މަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްތި

ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްވާް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމި ްފަރާތުން ްރައީސް.ްސަރުކާުރގެ ރި

އާދެ!ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމެދުވެރިވެވަަޑއިގެންްހުށަހަޅުްއވާފައިްމިްާވްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެް

ް ްއަދި ްބޭނުންތެރި، ްވަރަށް ްއަށް ްރާއްެޖ ްވަރަށް، ްރާއްޖޭގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަންނަްބިލަކީ ްވަމުން ތަރައްޤީ

ްއިޞްލާޙުަތއްް ްަބއެްއ ްޭއގައި ްމަފްހޫމަށް، ްއޭެގ ްޖުމްލަކޮށް ްމަތިްނ ްެއގޮތުގެ ްބިލެއް. ްމުިހއްމު ްއެހާމެ ްހަމަ ޒަމާނެއްަގއި

ޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގެްގިނަްމެންބަރުންްހުރިްނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުްެއްބިލަށްްތާއީދުކުރަން.ް

ްސަތްޙީްވާހަކަދެ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިވަނީ ްބިލުަގއި ްމި ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްެވސް ްއަުޅަގނޑަށް ްފަދައިން ްއކެވި

ްމިހާރު ްދަންނަވަނީ ްމި ްމަޢުލޫމާތުތަކެކޭ ްސަތްޙީ ްވިލެޖަކަްށްްމަޢުލޫމާތުތަކެއް. ްކުަޑކުޑަ ްދުނިޔެ ްތަރައްޤީެވ، ދުނިޔެ

ް ނޑުމެން ްއަލީަގިއްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއްމަޢުލޫމާތުްބަދަލުވެ،ްމަޢުލޫމާތުގެ ްސިކުންުތކޮޅެްއގެ ްހަމަ ްބަަޔކަށް ެއއްބަޔަުކްައނެއް
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ްޤާނޫނެއްގަިއް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޒަމާނެއްަގިއ ބަދަލުކުރަމުންދާ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާް ގޮުތގައިްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމިްހިމަނަންޖެހޭްމުހިއްމުްމަޢުލޫމާތުތަކެއްްމިްބިުލގައިްނެތް.ްައޅުގަ

ްއިންފޮމޭޝަންް ްއަދި ްއިންޓަރނެޓުގެ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްތާއީދުކުރަން. ްއެކަމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްބަލައިގަނެފި ބިލު

ްފަރުމާކުރެވި ްއަލުންބަލުން ްިބލު ްގެންނަވައި،ްމި ްދާއިާރެގްމާހިރުން ްޝަރްޢީ ްގެންނަވަިއ،ްއަދި ްމާހިރުން ،ްޓެކްނޮލޮޖީގެ

ނުޑް ނޑަށްްބަދަލުައންނަްކަމަށްްވަންޏާްއަުޅގަ ބޮޑެތިްއިޞްލާޙުަތކެއްްގެެނެވންޖެހޭ.ްއެްއިޞްލާޙުަތކަކީްިމްބިލުގެްމަިއގަ

ްމުހިއްމުް ްފަދަ ްދެންނެވި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްބިލެއް ްފޮނުވާލައި،ްއިތުރު ްއަލުން ްބިލު ްމި ޤަބޫލުކުރަނީ

ްހުށަހެ ްހިމަނަިއގެން ްކިޔާިލއިުރގަިއްނުކުތާތައް ްކިޔާަލއިފިން. ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލު ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޅުން.

ނުޑގެްއަްޚ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއެްވިދާޅުވިްފަދައިންް އަޅުަގނޑަށްްެވސްްބޮޑަށްްފާހަގަކުެރވުނީްއަުޅގަ

ްޓަ ްުއފެއްދުމަށް ްސެންޓަރެއް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްމި ްބިލަކީ ްގޮތުގަ.ްމި ްބިލެްއގެ ްއަމާުޒކުަރއްވާަފއިވާ ކައި

ނޑުްތާއީެދްއނުކުރަންްމިްބިލުގެް ވަނަްާބބަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސް.ްއެއީްާރއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދީްހާލަތަށ5ްްްޙަޤީޤަތަކީްއަުޅގަ

ރަތަެކއްްދީގެްންބަލައި،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއާްމދަނީގެްމިންވަރަށްްބަލާއިުރގަިއްއަލުންްބޯެޑއްްއުަފއްދަިއގެްންއިތުރުްމުސާ

ްނޫން.ް ްކަެމއް ްއެކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ އެކަން

ްއިންިޑޔާް ްބަލާއިުރގަިއ ްޤާނޫުނތަކަށް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންޮފމޭޝަން ްމި ްދުނިޭޔގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް

ްޤައުް ްފަދަ ްޔޫ.ެއސް.ޭއ ްއަިދްފަދަ، ްެއކްޓު ްއިންޓަރނެޓު ްތަފްސީލީ ްވަރަށް ްކޮންޕްރިހެންސިވް، ްވަރަްށ މުތަކުގަިއ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްގޫގުލްކޮށްލީމާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިން ްަޛރީޢާ ްއިންޓަރނެޓުގެ ްހަމަ ްެއކްޓު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނުގައިްމިކަހަލަްޤާނޫނެއްްފަސޭހައިންްފެންނަންްއެބަްހުރި.ްއަޅުަގނޑުްުކޑަކޮށްްބަލަިއލިއިރުަގއިްއަޅުް ގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުރި. ްއެބަ ްނުކުތާތަކެއް ްމުހިއްމު ްހިމަނަންޖެހޭ ްއަިދ ްމުހިއްމުވާ، ހަދާއިރުގަިއ

ްޚިދުމަތްދެމުންދާ،ް ްސިސްޓަމުގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްއަދި ްޚިދުމަތް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމިހާރު ރާއްޖޭަގއި

ްބޭފުޅުންްއިންޓަ ްއެ ްމޮނިޓަރކުރެވޭނެ،ްއަދި ްމުައއްސަސާަތއް ްބަލާއިުރ،ްއެ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްޚިދުމަތްދެމުންދާ ރނެޓުގެ

ދޭްޚިދުމަތުގެްފެންވަރުްބެލެހެއްޓޭނެްނިޒާމެއްްވެސްްމިްޤާނޫނުގެްތެރޭގައިްހިމެނެންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްއި ްސިސްޓަމާ، ްބޭންކިން ްރާއްޖޭގައި ްއެހެނިހެންްމިހާރު ްއަދި ްސިސްޓަމާ، ްބޭންކިން ްއިން ްޛަރީޢާ ންޓަރނެޓުެގ

ްރައްކާތެިރކުރެިވް ްސެުކއަރކުެރވި، ްބޮޑަށް ްއަދި ްމޮނިޓަރކުރެވި، ްޚިދުމަތްތައް ްމިކަހަލަ ްދެވެމުންދާއިރުގަިއ ޚިދުމަތްތައް

ްޢި ްޤަބޫުލކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހިމެނެންޖެހޭނެ ްމީގެތެރޭަގއި ްސިސްޓަމެއް ްަރއީސް.ްހެދެންޖެހޭނެ އްޒަތްތެރި

ްވަސީލަތަކަްށް ްދައުރުކުރާ ްއެތެޭރަގއި ްގިަނއިން ްވަރަށް ްމިލްިކއްާޔތު ްފިކްރީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް އިންޓަރނެޓަކީ

ްފިކުީރް ްޕްރޮޕަޓީ، ްއިންޓަރލެކްޗުއަލް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލުަގއި ްމި ވާއިުރގައި

ްބަަޔކަ ްވެސް ްވެސްްމިލްކިއްޔާތަށް ްަވސީލަތްތައް ްއެކަހަލަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮތް ްވަީސލަތެއް ްފަދަ ްއަރަިއގަނެވިދާނެ ްށ

ްގިަން ްާރއްޖޭެގ، ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްމީަގިއ ްދޮރެއް ބަންދުކުރުމުގެ
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ންްޓެކްނޮލޮޖީގެްހަމަްމާހިރުންްގިނަްޤައުމަކަށްްމެންބަރުންްއިޝާރާތްކުރެްއވިްފަދައިންްރާއްޖެްއަކީްމިހާރުްއިންފޮމޭޝަ

ްސޮފްުޓވެއަރަތއްް ްތައްޔާރުކުރާ ްދިވެހިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުްނ، ްރާއްޖޭގެ ްުއފައްދާ، ްރާއްޖޭަގއި ްއެގޮތުން ވާނެ.

ްހިމެނިފައި ްމީގެތެރެއިން ްެވސް ްިނޒާމެއް ްަރްއކާތެރިކުރެވޭނެ ްސޮފްޓުެވއަރތައް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބަިއވަރު. ްވެސް

ްއަންއޮތޮރައިޒްޑްް ްހިެމނެންޖެހޭނެ ްމީގެތެޭރގައި ްެއއާެއކީަގއި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް އޮންނަންޖެހޭނެ

އެކްސެްސ،ްވާހަކަްއަކީްުހއްދަނުކުރާްތަންތަނަށްްއެކްސެްސާވންްމަސައްކަތްކުރާްފަރާތްތަކާްދޭތެރޭގައިްެއޅޭނެްފިޔަަވޅު.ް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެއަކު ްމީގެތެޭރގަިއްއަދި ްވެސް ްގޮތުން ްެބހޭ ްޕްރަިއވެސީއާ ްޑޭޓާ ްަފދައިން ްވިދާޅުވި ްވިސާމު ބަރު

ްުނވަތަް ްސެންސަރޝިޕް ްލިޔުންަތއް ްލިާޔ ްނުވަތަ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްފޯރުކޮށްދޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަދި ހިމެނެންޖެހޭނެ.

ގުޅުމުގެްމިންވަރާްބެހޭްގޮތުންްވެސްްސެންސަރކުރެވޭނެްމިންވަރާ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްފްރީޑަމްްއޮފްްސްޕީޗާ،ްެއއާްހުރިް

ްމިހާރުް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއާއެީކގައި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުަރން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހިމެނެންޖެހޭނެ މީގެތެރޭަގއި

ްޓެކްނޮލޮޖީް ްއިންފޮމޭޝަން ްމެދުވެރިކޮްށ ްއިންޓަރނެޓު ްއިންޓަރނެޓުން، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޚިދުމަތާއި އިންޓަރނެޓުގެ

ް ްގޮތުގަިއްމެދުވެރިކޮށް ްމުޢާމަލާތެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރްޢީ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްމުޢާމަލާތްތަކަކީ ްކުރަމުންދާ މި

ްކުރާް ްއަުޅަގނޑުމެން ްބައެއް ްމިހާރު ްސަބަބަކީ ްޤަބޫލުުކރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ހެދުމަކީ

ްމުޢާމަލާ ްކުރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްއިންޓަރނެޓު ްމުޢާމަލާތްތަކެއްްމުޢާމަލާތްތަކަކީ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރްޢީ ތްތަކަކީ

ްޤައުމުތަުކެގް ްބައެއް ްއެހެން ްޤާނޫނުަގއި ްއާދެ! ްއެކްޓުަގއި، ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ނޫން.

ްބަދަ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމެދުވެރިކޮށް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްަފދައިން ްހިމެނިފައިވާ ްލިޔުންތަކަކީްޤާނޫނުތަކުގައި ލުކުރާ

ްސަރުކާރުެގް ްއެހެނިހެން ްއަިދ ްކޯޓުަތކަށާ ްވެސް ްއަކީ ްިސގްނޭޗަރ ްޑިޖިޓަލް ްައކީ، ްިސގްނޭޗަރ ްކުރާ އަދި

ްކޮންމެހެންް ްބިލުގައި ްމި ްއޮންނަ ްހިމެނިފައި ްގޮތުގައި ްޑޮކިޔުމެންޓުތަކެއްެގ ްޤާނޫނީ ްޤަބޫލުކުރެޭވ މުއައްސަސާަތކަށް

ްއިންޓަރނެޓުްމެދުވެރިކޮށްްތަފާތުްފަރާތްތަކުންްކުރާްކުށްތައް.ްމުހިއްމު.ްހަމަްއެއާއެީކގައިްސައިބަ ރްކްރައިމްްސ،ްއެއީ

ކްރައިމްސް،ްއަދިްޭއގެތެރޭަގިއްފާހަގަކޮށްލަންްަސއިބަރްޓެަރރިޒަމް،ްަސއިބަރްވޯލްފެއަރްއަދިްކޮންމެހެންްޭއގެތެޭރގަިއް

ްކަތިލުމާ ްއަބުުރ ްމީސްމީހުންގެ ްއަދި ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް. ްހިމެނެންނުޖެހޭ ްކަހަަލް، ްަވއިރަސް ްއަދި ްމަޢުލޫމާތުތައް އެފަދަ

ްހަމަް ްއަދި ްޓްާރންސްމިޓުކުރުމާ، ްަވއިރެސް ްޓަކައި ްހަލާކުކޮށްުލމަށް ްސޮފްޓުވެއަރަތއް ްޭއގެ ްކޮމްޕިއުޓަރު، ތަފާތު

އިމްްސްއެާއއެީކގަިއްފޮނޮގްރަފީްބަދަލުކުރުމާ،ްއަދިްސައިބަރްޓްރެިފކިން،ްއަދިްބޭނުންކުެރވޭްަބެއއްްފައިނޭންޝަލްްކްރަް

ްހިމެނެންޖެހޭނެ.ް ްބިލުގައި ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީ،ްިމްކަންތައްތަާކ އިންފޮމޭޝަން

ްއަޅުަގނުޑް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދެންމެއަކު، ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވަނީ ްއެީކގައި ްހިތާމައާ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްގޮތެ ްޖުމްލަ ްފަދައިން ްާވއިރުަގިއްދަންނަވާލި ްބިލަކަށް ްޭބނުންތެރި ްއެހާމެ ްއަދި ްމުހިއްމު، ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއގަިއ

ްވަރަށް ްމަޢުލޫމާތުތަްމީގެތެރޭަގއި ްސަުރކާުރގަިއ،ްސަތްީޙ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްމިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިހުރުމަކީ ކެއް

ްހުށަހެ ްބޭނުންނުކުރެވި، ްމިކަހަލަ ްހުރެ، ްއެކްްސޕެޓީޒް ްމިކަމުގެ ްއަުޅަގނުޑްދައުލަތުގަިއ ްބިލެއްކަން ްޮއތް ޅިފައި
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ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ްނިންމައިލާނީ ްވާހަަކކޮޅު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަން.

ްކަންތައްތަކަްށް ްދެންނެވި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮިމޓީ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލައިގަނެފިއްޔާ ްބިލު ްމި މަޖިލީހުން

ްވަރަްށްރިޢާޔަތްކު ްރިޢާޔަތްކުެރވިގެންްރަނަގޅު،ްއަދި ްވާަހކަތަކަށް ްއެްވިދާޅުވި ްމެންބަރުންްވެސް ްއެހެނިހެން ރެިވ،ްއަދި

ްފައިދާް ްއޭެގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނު ްމި ްގޮުތގައި ްޤާނޫނެްއެގ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭަޝން ކޮންޕްރިހެންސިވް

ްރިްއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.އަޅުަގނޑުމެްނގެްމުޖުތަމަޢަށްްލިބިގެންދިޔުން.ްޝުކު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް ްފަރާތުން ްސަުރކާރުެގ ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ނޑުްދަންނަވާނީްމިއަދުްބިލަކީްއާދެ!ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީއާްބެހޭްބިލު،ްމިްނަމަކީްނުވަތަްމިްސު ރުޚީްއަކީްއަޅުގަ

ްޖީލަށްް ްއަންނަ ްމި ްއުފެދިގެން ްޒުވާންކަންމަީތގައި ްހާސިލުކޮށް ްތައުލީމު ްއަށް،ްޚާއްަޞކޮްށްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭނުން.ްްމުހިއްމުްބިލެކޭ.ްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްމިްބިލުްގެނައިްކަމަށްްޓަކައިްައޅުަގނޑުްސަރުކާރަށްްޝުކުރުއަދާކުރަން

ްތަނުގައިް ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްެއކުަގއި ްޝުކުރާ ްއެ ްއެއާއެުކގައި ްހަމަ އެހެންނަމަވެސް

ްބިުލގެް ްމި ްފަދައިން ްއެފާހަަގކުރެްއވި ްޝަރީފު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްވާހަކަެދއްެކވި ދާދިދެންމެއަކު

ްޙަޤީޤަުތގަ ްފުރުޞަތުަތްއްސަބަބުންްއަސްލު ްާއއި ްތަރައްޤީ ްލިބެންޖެހޭ ްއިން ްބިލުގެްޛަރީޢާ ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ިއްދިވެހި

ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ.ް ްެވސް ްައޅުަގނަޑކަށް ްކަަމކަށް ްބިލެއް ްޮއތް ްަބއްޓަންކުެރވިފައި ްލިޭބްގޮތަށް ްަޙއްޤުތައް ްއަާސސީ އަދި

ްބައްޓަންކު ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްބިލު ްމި ްރަީއސް. ްއޮތީްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަްއޓަންކުރެްއވެވިަފއި ރެްއެވވިއިުރަގއި

ޙަޤީޤަތުގައިްޮބޑަށްްމުއަްއަސސާްއެްއްއުަފއްދައި،ްއެްމުައއްސަސާްކޮންެމވެސްްގޮތަކަށްްބައްޓަންކުރުމުގެްވިސްނުމެްއެގް

ްއިންފޮމޭޝަން ްވެއްޖެްއާޔ ްގޮުތގައި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުޅާކޮށް ްއެއަްށވުރެ ޓެކްނޮލޮޖީގެްްތެރޭގަ.

ބިލެއްގެްނަުމގަިއްބިލެއްްަތްއޔާރުކުރާއިުރަގއިްައޅުަގނޑުމެްންމިއަދުްމިތިބަްހާލަތުން،ްނުަވތަްމިއަދުްއާެދވިފަިއްމިތިބަް

ްއޭގެތެޭރަގިއް ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެްއ ްމުހިއްމު ްހިމަނަންޖެހޭ ްބިލެްއގައި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ހިސާބުން

ްއިންޓަް ްއަދިްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ. ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްޚިދުމަތްތައް ްތަފާތު ްއިން ްޛަރީޢާ ރނެޓުގެ

އިންޓަރނެޓުްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށްްވީހާވެްސްފުޅާްދާއިރާްއެްއަގއިްލިބޭނެްގޮތްްވެސް،ްއިންފޮމޭޝަންް

ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްހަދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްގޮތް ްލިބޭނެ ްޢަލީްްޓެކްނޮލޮޖީ ްވިސާމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ބިލަކުން

ްއަންނާނެް ްރަށްފުށަށް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެއްިވ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާގެ ްަމުޑއްވަރީ ްފަދައިން، ފާހަގަކުރެްއވި

ްއިންފޮމޭޝަ ްވެސް، ްކުރިއެރުމެއް ްލިބިގެންދާނެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ްމިފަދަ ްސްކޫުލތަކަށް ްެވސް، ްއެއް ްންތަރައްޤީ

ްބިލުަގއިް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްެވސް ްކަންތައްތަެކއް ްހާސިލުކުެރޭވނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ްޤާނޫނެްއް ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްިމއީ ްނެތް. ްއެއް ބަޔާންކުރެވިފަ
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ްތެރެް ްކަމެއްގެ ްހައިސިއްޔަެތްއ ްޤާނޫނީ ްތަރައްީޤވެ،ްހެދި، ްެއކަން ްަޤއުމެއްަގއި ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަންަނ އަށް

ްތެެރއިންް ްވަސީލަތެްއގެ ްބޭނުންކުާރއިުރގަިއްއެ ްވަސީލަތެއް ްއެ ްގޮްސ،ްަރއްޔިތުން ްަހމައަށް ްަރއްޔިތުންނާ ކުރިއަރަިއގެން

ްއޮންނަ ްވެސް ްރައްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތްަތކާިއ ްޙައްޤުތަކާިއ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްެއްރައްޔިތުންނަށް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްނޖެހޭނެ

ްޮބޑަށްް ްފަރުމާކުރެއްިވއިރުަގއި ްބިލު ްމި ްަދންނަވަންޖެހެނީ، ްއެކު ްހިތާމައާ ްއެހެްނނަމަވެސް ްފެންނަން. ބިލެއްަގއި

ްކަންަތއްތައްް ްކުރެވޭ ްމިހާރު ްތެެރއަްށ ްުމއައްަސސާގެ ްއެ ްއުަފއްދަަވިއ، ްެއއް ްމުއައްސަސާ ްއޮތީ ްމި ސަމާލުކަންދެވިފައި

ނެސްލުމުެގްިވްސނުމެއްގައޭ.ްެއއީްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޙަޤީޤަތުަގއިްއިންަޓރނެޓާްއަދިްއިންފޮމޭޝަންްހަމައެކަނިްގެ

ްކަތިލުމާ،ް ްއަބުރު ްމީހުންގެ ްހިންގާ. ްއެބަ ްވެސް ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްނޮލޮޖީ

ަގއިްވެސްްތަާފތުްކަންތައްތަެކއްްއެބަްހިްނގާްކޮށްގެންނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްތަފާތުްކަންތައްތަކެއްްއެބަްހިްނގާ.ްސްކޫލުަތކު

ްމަގުަދއްަކއިޭދް ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްގޮުތގައި ްކަމެްއްޮކންޓްރޯލްކޮށް،ްހެޔޮ ްހުރިހާ ްމި ްހިނގަމުންދާއިރުަގއި ްކަމެއް ްހުރިހާ މި

ްގޮ ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްވާންޖެހޭނެ. ްވެްސ ްޤާނޫނު ްމި ްކަމަކަްށްއެްއޗަކަށް ްެއްއވެސް ްމިއިން ުތގަިއ

ބަލައިނުލެވިްއޮތުމުގެްސަބަބުްންމިްޤާނޫނުްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްމިއަދުްލިބިފައިްމިްއޮތްްޮގތަށްްބަލާއިރުްވަރަށްްޮބޑެތިް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޤާނޫނު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުުރކުަރންޖެހޭ. ްިމއަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުރި ްއެބަ ްޖާގަތަކެްއ ހުސް

ބަލައިގަނެ،ްޤާނޫނުްޤާނޫނަކަްށްރަނގަޅުްގޮތުަގއިްއަޅުަގނުޑމެންްމިދައްކާްހުސްްޖާގަތައްްފުރައިގެންްޤާނޫނަކަށްްހެދޭޯތް

ްފަދައިންް ްފާހަގަކުރެއްވި ްބޭފުުޅން ްގިނަ ްއެއީ ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްމުހިްއމު ްއެއީ މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ްމުައއްަސސާތަ ްއެިކއެކި ްނޫނިއްޔާްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްއިން ްޛަރީޢާ ްއިންޓަރނެުޓގެ ްމިއަދު ްވެސް ްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްކުން

ްބައިވަރުް ްޚިދުމަތްތައް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްތައް ްއެހެނިހެން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ތް.ްަބއެއްްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިހެްންތަޢާރަފުކޮށްފައިްއެބަްހުރި.ްެއއަކަށްްހަމަްެއއް،ްލަމަްެއއްްނެތް.ްއުސޫލެއްްނެ

ްއެހެްނވީމާ،ް ްވިދާޅުވަނީ. ްއެެހން ްދައްކަނީ. ްސިސްޓަމުން ްދުވަހު ްއަނެއް ްނޫން ްމަޢުލޫމާތެއް ްދޭ ްދިަޔއިމަ ްދުވަހު އެއް

އަިދް،ްއެކަންކަންްވެސްްހައްުލެވގެންދާނެްގޮތަކަށްްެއކަންކަމުގެްަރއްކާތެރިކަންްވެސްްަރއްޔިތުްނނަށްްއޮންނާނެްގޮތަކަށް

ްޤާނޫނުް ްމި ްގޮތަކަށް ްލިިބެގންދާނެ ްވެސް ްބަޔަކަށް ްފޯރުކޮށްދޭ ްޚިދުމަތް ްއެ ްއަދި ްވެްސ ްމުއަްއސަސާތަކަށް އެ

ްެވއްޖެްއޔާް ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުަގިއ ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްއެީއ ްދިއުމަކީ ބައްޓަންެވގެން

ްގު ްމިކަންކަމާ ްސަރުކާުރަގއި ްތަފާތު،ްދައުލަތުގަިއ، ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްހުރެ، ްޝަޚްޞިއްޔަތުތައް ްހަރުދަނާ ޅުންހުރި

ްއެކަހަަލް ްބަލައިލެވިގެްނ، ްގޮތް ްހުރި ްހެދިފައި ްޤާނޫނުތައް ްމިފަދަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްތަފާތު ްދުނިޭޔގެ މާފުކުރައްވާ!

ްބު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަމަ ްގެނެވުނު ްރިޢާޔަތްކުރެވިެގން ްމިްޤާނޫނުތަކަށް ްކަންތައްތައް ނާ

ްޤާނޫނުް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރީހޭ. ްހިމެނިފައި ޤާނޫނުގައި

ްކަމުނުދިޔަްަނމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންްުކޑަް ްވެްސ،ްއަދިްކިތަންމެ ބަލައިގަނެ،ްހިނގާށޭްޤާނޫނަަކށްްއަދިްމިްއޮތްވަރުން

ްކޮށްލަ ްހިތްވަރެއް ްމިހާރުްނަމަވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްއެއީ ްބެލުމަކީ ްހެދޭތޯ ްޤާނޫނަކަށް އިގެން
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ްއޮތީ.ް ްމި ްޤާނޫނު ްމި ްފެންަވރެއްަގއި ްބަނދެވޭވަުރގެ ްއެއް ްބޮއްކުަރ ްބަންނަންއުޅެ ްއެއް ްއޮޑި ްމަސް ްހަމަ މިއޮތްވަރުން

ްމަސަ ްއިތުރު ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮށްލައިފިްއާޔ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅްއެހެންނަމަވެސް ްކޮށްލައިިފއްޔާ އްކަތްތަކެއް

ނޑުްވެސްްދަންަނވަންްބޭނުންވަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްޤާނޫނަކަށްްހެދިދާނެކަމުގައިްައޅުގަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމި ްޤާނޫެންއ ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްހުށަހެޅިފައިްް`. މަޖިލީހަށް

ް ްދިރިއުޅެމުންދާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިއަދު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަކީ ްމި ްދަންަނވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ވަނ21ްްަވާއިުރގައި

ް ްވެއްޖެްއޔާ ްވިސްނާލެިވފައި،ްނޫނީ ްދޭތެރޭ ްއެކަމާ ްޮބަޑށް ްއެންމެ ްތެޭރަގއި ްގޮތަށ21ްްްގަރުނުގެ ްފިުޓވާ ްގަރުނަށް ވަނަ

ްޤާނޫނަށްްތައްޔާރުކުެރވިފަ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަނީ ްމި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނޫންކަމުގަ. ްޤާނޫނެްއ ިއވާ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްފިުޓާވްގޮތަށް ްއަށް ްއެން.ސީ.ައއި.ޓީ ްެރގިއުލޭުޓކުރުމަށް،ްނޫނީ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއްއެން.ސީ.ައއި.ޓީ

ްޓެކްނޮ ްއިންފޮމޭޝަން ްއޮތްކަން. ްބައްޓަންކުރެވިފަިއ ްޤާނޫނު ްދަށަށްްމި ްއިމާރާތުގެ ްނޫނީ ްހެދި، ްއިމާރާތެއް ްބެހޭ ލޮޖީއާ

ްިމކަހަލަް ްވެއްެޖއްޔާ ްނޫނީ ްވިސްނުމެއް، ްކުެރވޭނެ ްކަން ްދަށުްނ ްފުރާޅެްއގެ ްއެްއ ްެގނެވި، ްކަންތައްތައް ްހުރި މިހާރު

ް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުގަ. ްބިލެއްގެ ްަތއްޔާުރކުރެވިަފއިވާ ްބައްޓަންުކރެވިގެން ްވިސްނުން ައޅުަގނޑުމެންނަްށްގޮތަކަށް

މިއަދުްވިސްނާލަންޖެހެނީްއެައށްވުރެްފުޅާކޮށް.ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްއަކީްައޅުަގނޑުެމންނަށްްމިއަދުްކުޑަްގޮަތކަށްް

ްފުޅާކޮށްް ްބޮޑަށް ްމާ ްަވރަށްވުރެ ްވިސްނާހާ ްމި ނޑުމެން ްފުޅާ.ްައޅުގަ ްވަރަށް ްދާއިރާ ްވިޔަްސްއޭގެ ްކަމުަގއި ކިޔައިެލވުނު

ްއެއް ްދާއިރާ ްހަދަންްއޮތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްޖެހޭ ްެއބަ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ .

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައިްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްގޮތުންްކުރިއަރާފައިވާްޤައުމުަތުކގަިއ،ްއަދިްމިފަދަްޤާނޫނުތައްް

ްތަ ްާޤނޫނުތައް ްއެފަދަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްހިންގަމުްނދާ ްގޮުތަގއި ްހުރީްރަނގަޅު ްފާސްކުރެވިފައި ްނޫނީ ރުތީބުކުރެވިފަިއ،

ްކުިރއެރުންތަެކްއް ްއިން ްދާއިރާ ްމި ްދަންަނވާނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރެއިންތޯ. ްހަމަތަކެއްގެ ްކޮން ްގޮތަކަށްތޯ. ކޮންކޮން

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްފަދަ ްކޮރެއާ ްއަދި ްމެލޭޝިޔާ ްސިންގަޕޫުރ، ްތެރޭގައި ްޤައުމުތަުކގެ ްހާސިލުކޮށްފައިވާ

ބިލާއިްއެްތަންތަނުގެްޤާނޫނުތަކާްއަޅާބަލައިަލއިފިްކަމަށްްވަްނޏާްއުޑާއިްބިމާހާްތަފާތުްބޮޑޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވިސްނުންް

ްޖެހެއޭ.ް ްއެބަ ްޖާގަދޭން ްާޤނޫނުން ްމި ްޓަަކއި ްދިއުމަށް ްދާންޖެހޭްހިސާބަށް ނޑުމެން ްމިއަުދްއަުޅގަ ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދުނިޔޭަގއި ްކުރިއަރަމުންްްމިއަދު ްބާރަށް ްވަރަށް ްވެސް ްގޮތުަގއި ްިވޔަފާރީގެ ްމިއީ ްޖެހޭ ްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން

ްތިިބކަން.ް ްއެބަ ްވިޔަފާރިކުރަމުންާދްފަރާތްތައް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްެއްއގައި ްާދއިރާ ްފުާޅ އަންނަ،ްއަިދްވަރަށް

ނުންްޖާގަލިބި،ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްވިޔަފާިރްއަޅުަގނޑުމެންްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްވެސްްއެފަދަްފަރާތްތަކަށްްމިްޤާނޫ

ްހުޅުިވ،ް ްޖާަގ ްމީގެން ްެވސް ްދިއުމަށް ްެވގެން ްެއއްަޗކަށް ްލިބޭ ްެއއް ްއާމްދަނީ ްބޮޑު ްވެސް ްަޤއުމުަގއި ްމި އަކީ

ްދި ްމުއައްސަސާަތކަށް ްދައުލަުތެގ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދާންޖެހޭ މާާވްދޮރުހުޅުވިގެން
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ކަންތައްތައްްހައްުލކޮށްލުމާ،ްައދިްއެފަދަްމުއައްސަސާތަކަށްްހުރިްގޮންޖެހުންތައްްހައްލުކޮށްލުމުގެްވިސްނުމަށްވުރެްބޮަޑްށް

ނޑުްދަންަނވަން.ް އަޅުަގނޑުމެންްމިްކަމުަގއިްިވސްނައިްފިކުރުކޮށް،ްއަދިްމަުގތައްްކޮށައިްއަލިކުރަންޖެހޭްކަމުގައިްއަުޅގަ

ްރައީސް ްފެންނަނީްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަނެއްކާެވސް ްބިލުން ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން .

ްވެގެންދިަޔއިމާ،ް ްޤާނޫނަކަށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްބޯޑެއް ްއެކުލަަވއިެލވިެގން، ްބޯޑެއް ްބިލަށް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ްދިވެިހްރައްޔިަތކު ްޯބޑަށް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާއިރުގަިއ ްނެތް.ްްހަމަޖެހިގެން ްފުރުޞަތު ްލުމުގެ ްެވސް ްމީހަކު ނޫން

ްއިންް ްދިވެހިރާއްޖެ ްނުލިބިދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަވެ ްދިާމވެދާނެ. ްދަތިަތކެއް ްލިބުމުގެ ްފަާރތެއް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްބޮަޑށް ްއެންމެ ްކަމެއްަގއި ްމިްމިފަދަ ްސ

ނޑުމެންނަށްްއެފަދަްފަރާތެއްްނުލިބުމުގެްސަބަބުންްނޫނީްދިމާވާްދައްޗެއްގެްސަބަބުންްހުއްޓި،ްނޫނީް ދާއިރާްއަކީްއަުޅގަ

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްެވގެންނުވޭ. ްދާއިރާައކަށް ްބައްޓަްނެވގެންދާ ްާޤނޫނުގައި ްގޮތަކަށް ްފަދަ ހުރަސްއެޅޭ

ްހުޅުވި ްވެސް ްފުރުޞަތު ްރައީްސ.ްދެންނެވި ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ްއޮންނަންޖެހޭ ފައި

ްމާލީް ްބުރަަޔކާިއ ްއިތުރު ްަދއުަލތަށް ްއަެނއްާކވެސް ްވަނީ ްއަާމޒުކުެރވިަފއި ްބޮޑަށް ްބިލުން ްމި ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑަްށ

ްއޮތްް ްބައްޓަންވެފައި ްބިލު ްމި ްގޮތަކަށް ްއުފުލަންޖެހޭނެ ްބުރަހެލިކަމެއް ްމިއަދު،ްގޮތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްމިއީ ކަން.

އަޅުަގނޑުމެްނގެްއިޤްތިޞާދަްށްބަލާއިރުގައިްވިސްަނއިްފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭްކަމެއްްކަމުގައިްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްތިބޭް ްބޯުޑގައި ްއެ ްއަދި ްއެކުަލވައިެލިވ، ްޯބޑެއް ްވަކި ްޤާނޫނަކަށް ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ރައީސް.

ްގޮތުންް ްމާލީ ްދިޔައިމާ ނޑައެިޅެގން ްކަ ްއިާނޔަތްތައް ްާއއި ްމުސާަރ ްއަދަދެްއގެ ްބޮޑު ްއެކަށީގެންާވ މެންބަރުންނަށް

ްދަށް.ް ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްނާޒުކު.ްޫނނީ ްއިޤްތިޞާދު ްޤަުއމުގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުފުލޭވަރަށްވުރެ ްބުރަ އުފުލަންޖެހޭ

ްއެއަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިްްއެހެންކަމުން، ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނެރެިވއްޖެއްޔާ ްވިސްނުމެއް ްއެހެްނ ރަނގަޅު

ްމިއަުދް ްހިނަގއިދާނޭ. ްލިބިގެން ްަފއިދާތަކެްއ ްކޮށް، ްއަސަރުަތކެއް ްރަނގަުޅ ްޭއގެން ްވެްސ ްއިޤްތިޞާދަށް ޤައުމުގެ

ނޑުމެންްއިތުރަށްްތަރައްީޤކޮށް،ްއަދިްމިް ދާއިރާެގްވިޔަފާރިްއިތުރަށްްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމިްދާއިރާްއަީކްއަުޅގަ

ނޑުެމންގެްރާއްޖޭގެްކިަޔވާކުދިންނަާށް ކުރިއަުރވަިއ،ްފުޅާކުެރވޭނެްމަގުތައްްކޮށަންވެފަިއވާްދާއިރާްއެއްްކަމާ،ްއަދިްއަުޅގަ

ްށްއަދިްމިއަދުެގްުޒވާންްޖީލަށްްވަރަށްްމުހިއްމުްދާއިާރއެްއކަންްވީހިނދު،ްއެްފަރާތްތަކަްށްމިްވިޔަފާީރގައިްވެސްްކުރިއަް

ްދޮރުހުޅުވި،ް ްޤާނޫނުން ްވެސް ްގޮުތގައި ްކަމެއް ްތަރައްޤީކުެރވޭނެ ްކުރެިވ، ްގޮތުަގއި ްވިަޔފާރީގެ ްމިއީ ްއަދި ްގޮތް. ދެވޭނެ

ޖާގަލިބިގެންދާްގޮތަކަށްްއޮންަނންވާނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާްވަކިްކަމެއްްހާސިލުކޮށްލުަމށްްޓަކައިްޤާނޫނެއްްހަދައި،ް

ް ްބާރުލިބިގެން ްޤާނޫނަކުން ްއެީއްއަދި ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮށްލަން ްކަންތައްތައް ްދެންނެވި މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާހިސާބަށްްވެސްްދިމާވެފައިްހުރިްދަތިްއުނދަގޫްގޮތްތަެކއްްކަމުގައިްދަންނަވަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްގެންދެވު ްބިލު ްމި ްފަރާތުން ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި ްދަންަނާވނީ ްއަޅުަގނޑު ްރަނަގޅުްރައީސް. ްއެންމެ ްަވގުތަށް ްިމ ްއެއީ ން

ްމިް ްބިލެއް،ްއަދި ްފުރިހަމަ ްމިއަްށުވރެ ްބަދަލުގައި ްބަލައިގަތުުމގެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިއަދު ްބިލު ްމި ްވެއްޖެްއޔާ ގޮތޭ.ްނޫނީ
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ްމިފަދަ ްަޤއުމުތަކުަގއި ްތަަރއްޤީވެަފއިވާ ްބައްޓަންކުރެވިފަިއވާ، ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްހުޅުވިެގންދާނެ ްދޮރުތައް ްދެންނެވި

ްމާް ްކުރުން ްމިކަން ްގެނެސް، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްެއކުލަަވއިލެވިަފއިާވ ްމައްޗަށް ްގޮުތގެ ްކުރާ ކަންތައްތައް

ްވިޔަފާރީެގް ްތެރެއަށް ްމިކަމުގެ ްޖީލަށާއި ްޒުވާން ްޤައުމުގެ ްމި ްއަދި ްބޮޑުވާނޭ. ްފައިދާ ްމާ ްޤައުމަށް ްމި ބުއްދިވެިރވެފައި

ްގޮތުންްވަންނަންްބޭނުންވާްފަރާތް...

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްހުޅުމީދޫ

ނޑުމެންގެްއެމް.ޑީ.ޕީް ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިންފޮޭމޝަންްޓެކޮނޮލޮޖީއާްބެހޭްބިލެއް،ްއަުޅގަ

ްދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްފޮނުވުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޤާއިމުކުެރވި، ްކުރަމުން.ްސަރުކާރުަގއި ޔައީ

ްބަޔަުކް ްބާޣީންެގ ްވައްޓާަލއި، ްސަުރކާރު ްވައްޓާަލއި، ްސަރުާކރު ްބަޣާވާތަކުން ްނުނިމެނީސް ްެއކަން އެހެންނަމަވެސް

ްނަމުގަިއް ްބިލެއްގެ ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްވަނީ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްހަވާލުެވގެން ސަރުކާރާ

ްލިެޔފައި ްއަކުރުތަެކއް ްެއްްކަރުދާހުގައި ްލިބި، ްތަޖުރިބާ ްދާއިރާގެ ްއެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފަ، ްމަޖިލީހަށް މި

ްމީހެއްެގް ްހުރި ްއެނގިފައި ްމިންވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްއެނގިފައި، ްގޮތް ްހިނގާނުހިނގާ ްކަންތައްަތއް ދާއިރާގެ

ނޑުްަދންނަވާނީްމިްބިލަކީްއިންފޮމޭޝަންްޓެކޮނޮލޮޖީއާްބެހޭްގޮ ތުންްހެދިފައިްވާްބިލެއްްނޫނޭ.ްމިްހައިސިއްޔަތުންްއަުޅގަ

ްހުރިް ްޤާއިމުކުރެވިފައި ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްހުރީ ްފެންނަން ްބިލުން ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލިއިުރ ނޑު ްއަޅުގަ ބިލު

ްތަންް ްއެ ްހިމާޔަތްކޮށް، ްތަނެއް ްކިޔާ ްޓެކޮނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްފޯ ްސެންޓަރ ްނެޝަނަލް ްނޫނީ އެން.ސީ.ައއި.ޓީ

ްގޮތު ްބިލުންްދިފާޢުކުރުމުގެ ްމި ްބަލައިލާއިރު ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެކޭ. ްވާ ްހަދައިފައި ން

ްއަީކް ްއެން.ސީ.ައއި.ޓީ ްޮއތަސް ްޤާއިމުކޮށްަފއި ްރާއްޖޭގައި ްވެރިކަމެްއ ްސަރުކާރެްއ،ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްކަމަކީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ްތަ ްއެ ްތަނެއްކަމާ، ްހުންނަންޖެހޭނެ ްއުފެދިފައި ްއެްރާއްޖޭަގއި ްތަނެއްކަމާ، ްުހންނަންޖެހޭނެ ްދަށުގައި ްސަރުކާރުގެ ނަކީ

ްއެތަްން ްބޭފުޅުން ްއެ ްބާރުތަކާ، ްލިބިފަިއވާ ްތަނަކަށް ްއެ ްާޤއިމުކޮށް، ްގޮުތގައި ްތަނެއް ްޕްރައިވެަޓިއޒްނުކުރެވޭެނ ތަނަކީ

ނޑުްހިންގާނެްއުސޫލުތަްއްަކނަޑެއޅި،ްެއްބޭފުޅުންނަށްްޭއގެްބާުރްނިގުަޅއިގަންނަންްހަދާފައިްާވްބިލެ އްްކަުމގަިއްއަުޅގަ

ްނޫީން ްބޭނުންާވ، ްއެއިން ްާޤއިމުކުރާއިުރ ްރާއްޖޭަގއި ްބިލެއް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރަނީ.

ްއިންަޑސްްޓރީް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮޭމޝަން ްއަްށ،ްނޫނީ ްއިންަޑސްޓްރީ ްވޭ. ްއެބަ ްމަްޤޞަދުތަކެއް ްބޭނުންވާ ހާސިލުކުރަން

ލިސީްލެވެލްގައިްޑިސިޝަންަނގާނެްފަރާތްތަކެއްްޤާއިމުކުރަން.ްއެކަންްުކރުމަށްްޓަކައިްމިްރާއްޖޭގައިްއަށްްބޭނުންވަނީްޕޮ

ްދަށުންް ްޤާނޫުނގެ ްޤާއިުމކުރެވި،ްއެ ްފަރާތްތަްއ ްޑިސިޝަންނަގައި ްމި ްހެދެންޖެހޭނީ. ްިބލެއް ްޓެކޮނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ްއުޅުް ްކަމުަގއި ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްކަމަކީ ްސަރުކާރުންްކުރަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްއުުޅއްާވ ްއިންޑަސްޓްރީަގއި ްމި އްާވ،

ްޓެކްނޮލޮޖީް ްއިންފޮމޭޝަން ްދުނިޭޔގެ ްދެވި، ްޚިދުމަތެއް ްރަނގަޅު ްކުރިއަރައި، ްއިތުރަށް ްދަުށން ްޕޮލިސީތަކުގެ ޤާއިމުކުރާ

ްމާޙައު ްކުިރއެރުވާެނ ްެވސް ްާރއްޖޭަގއި ްއިންޑަސްޓްރީ ްއެ ްއެްއވަރަކަށް ްމިންވަރާ ްާޤއިމުކޮށްދިނުން.ްކުރިއަރަމުންދާ ލެއް
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އަދިްއައި.ޓީްއިންޑަސްޓްރީްައކީްދުނިޔޭގައިްވަރަށްްފުޅާކޮށްްކުރަމުންދާްއިންޑަސްޓްރީައކަށްްވާތީވެ،ްއެްއިންޑަސްޓްީރެގް

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގޮްތތަކެއް ްޤާއިމުކޮށްެދވޭނެ ްމާޙައުލެއް ްއެފަދަ ްމަގުފަހިކޮށްދީ، ްގެނެޭވނެ ްއަށް ްރާއްޖެ ފަރާތްތައް

ނޑަް އަޅަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަެވސްްހިތާމަޔަކީްމިްޤާނޫނުގެްޭއގެްެއއްެވސްްވާހަކަްެއއްްނެތް.ްއަދިްއެކަމަށްްހުރިްހުރިހާްކަ

ްބިލުް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލެްއކަން ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްގޮތަށް ްބަންދުވާނެ މަގެއް

ްސަރުކާ ްއޮްނނަނީ ްބިލުަގއި ްމި ްމިނިސްޓަރޭ.ްބަލައިލިއިރު ްގުޅިފަިއވާ ްވުޒާާރއަކާ ްއެ ނަޑއަޅަންޖެހެނީ ްކަ ްިސޔާސަތު ރުގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީްދުނިޔޭގެްޤައުމުތަުކަގއިްކަންތައްްކުރަމުންދާްގޮތް.ްއެމެރިކާގެްރައީސްްބަރަކުްއޮބާާމް

ްޢައްް ްއަށް ްަވިއޓްހައުސް ްބޭފުޅާ ްއެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހަވާުލވެ، ްއޮފިސަރްވެރިކަމާ ްޓެކްިނކަލް ްޗީފް ޔަންކުެރްއވި

ްސިކުންތުންް ްމިނެޓަށް، ްމިނެޓުން ްދުވަހަށް، ްދުވަހުން ްއަްނނަ، ްތަރައްޤީވަމުން ްއެްއގޮތަށް ްޒަމާނާ ްެއއީ ްބޭފުޅަކު. ކިޔާ

ްޓަކަިއް ްލަފާދިނުމަށް ްަރީއސަށް ްއަްޕޑޭޓްސް ްެޑއިލީ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްައންނަ ްތަރައްީޤވަމުން ސިކުންތަށް

ްބަދަލުތައްްޢަ ްގެންނަންޖެހޭ ްއަށް ްާދއިރާ ްއެ ްއަދިވެސް ްނޫނީ ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްބޭފުޅާ ްެއ ްބޭފުެޅއް. އްޔަންކުެރއްވި

ްއަްޕޑޭޓުކުރަމުންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ް ްަރއީސަށް ްޤައުމުގެ ްއެ ްބަދަލުތައް ްއަންނަ ްއަށް ްެއްދާއިރާ ްދުވަހަށް ގެނެސް،ްދުވަހުން

ްރައީ ނަޑއަުޅއްވަނީ ްކަ ްސިާޔސަތު ްކުރުމަށްްއެކަމުގެ ްސަރުކާރުން.ްއެކަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއާއި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްިމް ްބައްޓަންނުކޮށެއް ްނިާޒމަކަށް ްއެފަދަ ްވެސް ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންވީާމ، ްވޭ. ނަޑއަޅުްއވާފައި ްކަ ްބޭފުަޅކު ްޚާއްޞަ ވަކި

ްެއއްްނުކުރެް ްަތރައްޤީ ްއިންޑަސްޓްރީ ްުނެގންދެވޭނެ.ްމި ްކުރިއަކަށް ްއެަބްއިންޑަސްޓްރީ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ވޭނެ.ްއަުޅގަ

ްވިޔަފާރިތަާކިއް ްއަމިއްލަ ްަރއްކާުކރެވޭ. ްއެބަ ްޑޭޓަތަކެއް ްއެަތން ްވެސް ްޤައުމުތަުކގައި ްދުނިޭޔގެ ްއަދި ްރާއްޖޭގައި ޖެހޭ

ްޑޭޓަރް ްޑޭޓާބޭސް، ްާސވަރަގއި ްއޮފީސްތަުކގެ ްއެ ްޑޭޓާތައް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެިކއެކި ްދަުއލަތުގެ ްުވޒާރާތަާކއި ސަރުކާރުގެ

ްސެންޓަރުތަަކީކްސް ްޑޭޓާ ްމި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްޖެހޭ ްެއބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްާޤއިމުކުރެވޭ. ްއެބަ ްހަދައިގެން ޓޯރޭޖު

ްވަކިްަތނެއްަގއިްސްޓޯރކޮްށގެން،ްޭއެގްސެކިއުރިޓީްބެލެހެއްޓޭނެްަތނަކަށްްޤާއިމުކުރަން.ްއަމިއްލަް ޕްރައިވެަޓއިްޒކޮށްގެން

ވަދެ،ްަޤއުމުަގއިްުހންނަްޑޭޓާތައްްސްޓޯރކުެރވޭެންވިޔަފާީރގެްތެެރއަށްްވަދެ،ްްފަރާތްތަކުންްވެސްްއެްވިޔަފާިރްތެރެއަށް

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްމިހާރުްމިްޤާނޫނުް އެކަންްފުޅާކުެރވޭނެްނިޒާމުްިމްޤާނޫނުންްބައްޓަންކުރަންްއެަބްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްކުންފުނި ްޕަބްލިކު ްފަރާތްތަކާއި ްއަމިއްލަ ްސަރުކާރާއި ްއޮތީ ްސިފައިންނާިއްބައްޓަންވެފައި ްޑޭޓާތަކަށް ްހުންނަ ތަކުގައި

ފުލުހުންްބޭނުންވީމަްއެކްސެސްކުރެވޭްގޮތަށް.ްބައެއްްބޭފުޅުްންބިރުގަނެފާނެްއަމިއްލަްފަރާތްތަކަށްްޕްރައިވެަޓއިްޒކޮށްގެްން

ްމުޢާމަލާތް ްކަންތައްަތކުގެ ްފޯނުކޯލްތަކާއި ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިން ްވަަތނިއްޔާ ްދިާރގާއި ްކުރާތީ. ްހިންގަނީްއެކަން ތައް

ްދޭތެރެް ްއެ ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްމިހާރުވެސް ްއެހެްނނަމަވެސް ްވިޔަސް. ްހިއްސާ ްސަރުކާރު ްކުންފުނިތަކުން އަމިއްލަ

ްވާހަކަް ްއަުޑއަހަމުންދާ ްެއއްޗެހި ްއެ ްބަލައި، ްއެސް.ެއމް.އެސްތައް ްފޯންކޯލްތަކާއި ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަދެ، އަށް

މިކަންްނުކުރެވޭނެްހަރުދަނާްނިޒާމެއްގެްދަށުންްނޫނީ.ްމިތާްޤާނޫނެއްްހަދައިގެންްމިކަންްްއަޅުަގނޑަށްްއަުޑއިިވގެންދަނީ.

ްދުނިޔޭގެް ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަަކށް ްއިންޑަސްޓްރީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްއެހެން ްނެތް. ްބޭނުމެއް ކުރުމުގެ
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ްތަރަ ްަޤއުމެއް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމަެއއްަގއި ްެއއް ްޤައުމުތަކާ ްނާރާނެްއެހެން ްެއއް ްކުރި ްނުކުެރވޭނެ.ްޤައުމެއް ްެއއް އްޤީ

ްއައި.ޓީްއިންޑަސްޓްރީްކުރިްނާރާ.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ގެ،ްއެހެްނވީމާ،ްމިނެޓ31ްުޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްހަމަްަވރަށްްކުޑަްއިރުޮކޅަކަށްްއޮތީްވެފަ.ްައޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހުގެް

ްޖެހުމަށްްފަހުްވާހަކަދައްކާްގޮތަށްްހަމަޖައްސަިއދެއްވުންްއެދެން.1ްއަޅުަގނޑުް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރ3ްްުއާދެ!ްއަދިެވސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްކުރިއަްށގެންދަވާ.ްމާފަންނު ްެއބަ މިނެޓު

ްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުމާ

ްސޮފްޓްެވއަރް ްބިލުގައި ްމި ްދަންނަވައިލާނަން. ްއެްއޗެްއ ްބިަލށް ްމި ްއަިދވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޭއގެތެރޭގަް ނޑަައޅާފަ. ްކަ ްއުސޫެލއް ްމީަގއި ްއޮތް ްއެބަ ްެވސް ްހާުޑވެއަރްގަތުމުަގއި ްމިްއާއި ްުނވަތަ ްއެން.ސީ.ައއި.ޓީ ިއ

ްމިހާރުް ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްހިފެހެއްޓުމެްއ ްގޮތަށް ްނުގަނެވޭ ްނޫނީ ްެއްއޗެއް ްއަންގާ ްސަރުާކރުން ްދަށުން ްތަނެއްގެ ހަދާ

ްބަދަލުވަމުންް ްހަމަ ްއެއްޗެހި ްއެިކއެިކ ްބްރޭންޑުތަުކގެ ްއެިކއެކި ްއެއްެޗއް. ްއެޑްާވންސްވަމުންދާ ްހަމަ ްއަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ

ްއެަބްްސިކުންތުން ްވެސް ްގަންނަން ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްބުނާ ްަބެއއް ްގަންނަން،ްވަކި ްެއއްެޗއް ްަވކި ްދާއިރު ްއެހެން ްދަނީ. މި

ްމިް ްވެސް ްހިމަނާފައި ްދައުލަތް ްމުއައްސަާސ،ްމުޅި ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްބާރުއަޅާފަ. ްމީގައި އޮތް

ރުކާރުންްކުރަންޖެހޭްކަންކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމުޅިްދައުލަތުގެްވަނީްއީަގވަނިންްސިސްޓަމެއްެގްތެރެއިންްހަމައެކަނިްސަ

ް ްވަިކވެފަިއވާ ްދައުލަތުގެ ްރައްޔިތުންާނ، ްޢާއްމު ްކަމެއް، ްހުރިހާ ްހިންގާ ްދައުލަތުން ްމުޅި ްބޭނިފަ. ްއޮތީ ްމި 3ްތެރެއަށް

ނާއިްސިފައިންްމެދުވެރިކޮްށްބާރުގެްތެރޭަގއިްވެސްްހިނގާްހުރިހާްކަމެއްްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްމެދުވެރިކޮށް،ްފުލުހުން

ްެއް ްމީހުންގެ ްއެ ްއަށް ްޕްރަިއވެސީ ްމީހުންގެ ްެއ ްރަްއޔިތުންގެ، ްާޢއްމު ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްގޮތަށް ބެލޭ

ްހަދާް ްޤާނޫނު ްއަދި ްވެސް ްސަރުކާަރކަށް ްވެސް، ްދައުލަތަކަށް ްމުޢާމަލާތްތަކަކީ ްހިންގާ ްބޭނުންކުރާ، ދިރިއުޅުމަށް

ްވަ ްވެސް ްކަމަށްްމަޖިލީހަކަށް ްކުރާ ްކުށެއް ްދަށުްންމީހަކު ްކޯުޓްއަމުރެްއގެ ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެްއޗެއް ެދވިގެްނާވނެ

ވަނީްނަމަްއޭގެތެެރއަށްްވަނުަމކީްެއއީްގޯސްްކަމެއްްނޫން.ްއެއީްޤާނޫނުްހުއްދަކުރާްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމީަގއިްމިް

ްފައިސާ ްމިއީ ްކުީރގަިއްދެންނެވިހެން ްައޅުަގނޑު ްގޮތަކީ ްބިލުގެްވާ ްބިލެއް.ްމި ްފޮނުވާފަިއވާ ްމިތަނަށް ްބޭނުމުގައި ތަކެްއގެ

ްމިއީ.ް ްެއކޭ ްވައިަރސް ްއެކޭ. ްތްރޯޖަންހޯސް ްމިއީ ްނޫނޭ. ްބިެލްއ ްމިއީ ްދެންނެވިން ްކުރިްނވެސް ްއަޅުަގނޑު މަގުސަދަކީ
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ްނުލިބިެގން،ް ްފައިާސކޮޅު ްސިފައ56ްްިކުރީަގއި ްބިލެްއގެ ްއަނެްއކާެވސް ްުނލިބިގެން ްޑޮލަރު ްއޮތީ.ްމިލިއަން ްމި 142ްަގއި

މިލިއަންްޑޮލަރު،ްޖަޕާްނގެްއެްގޒިމްްބޭންކުންްދޭންހުރ56ްްިދުވަހަށްްސަރުކާރުްއުމުރުކުުރެވފައިްޮއްއވާ،ްކެމްޕޭނަށްްއެް

ވަނަްއަހަރުގެްަބޖެޓުގައިްޕްރޮގްރާުމގައިްއޮތްްފައިސާްނަގަން،ްއެޕްޫރވްކުރަްންމިްއޮތީްމިކޮޅަށްްފޮނުވާފަ.2114ްްލާރިް

ްހި ްއެބަ ްވުެރްމީގައި ްބިލިއަނަކަށް ްކަމަށް.ްއެއީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްއެ ްއެއްކޮށް ްޤާނޫނުްތަންފީޛުކުރުމާ ްމި މެނޭ

ްއޮީތް ްއެ ްވެްސ ްމިއަދު ްނެތިގެްނ. ްބޭްސކޮެޅއް ްހޮސްޕިޓަލްގައި ްުއޅެނީ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރުފިޔާ. ގިނަ

ް ްމީހެއްގެ ްއައްޫޑަގއި ްަކންނޭނގެ ްހިތަދޫގައި ްއޮތީ.ްއޮޕަރޭޝަންކޮށް ްއެ ްއެދިފައި ްބުރިކޮށް،ްރަހިމުްނަގަންްޑޮކްޓަރު ނާރު

ްފޮނުވާަފއިް ްއޮްތްބިލެއް ްއެބަ ނޑުމެން ްެއކިއުޕްމެންޓާ،ްއަުޅގަ ްމެޑިކަލް ްެނތް.ްހޮސްޕިޓަލަށް ްެއކިއުޕްމެންެޓއް ރާއްޖޭަގއި

ްއެ ްރާއްޭޖގެ ްވާޝަންތައް ްބޭްސ،ްޖެނެރިކް ްބޭސް،ްފޭކު ްބައިވަރު ްބެހޭ.ްއެތައް ްބޭހާ ްެއްމިހާރުވެސް ްިވއްކަމުން ތަންމިތާ

ނޑުމެންްހަދާފައިްއެބަްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްބޭސްްވެސް،ްމިްހުރިހާްއެއްެޗއް،ްފޭްކް ދަނީ.ްއެކިއެކިްޤާނޫނުތައްްއަުޅގަ

ްބޭނުންވާ،ްހޮސްޕިޓަލަށްް ްޚިދުމަތަށް ްހޮްސޕިޓަލަކުްނެތް.ްޞިއްޙީ ްިވއްކަނީ.ްއެްކއިޕްމަންޓެއް ްގެނެސް ްއެްއޗެހި ބޭސްތަކާ

ްސާ ްޖެޓެްއްބޭނުންވާ ްޖެއްސީ. ްޖެޓެއް ްއައި ްމިއަދު ްއިންަޓރނޭޝަނަލްކޮށްފަ. ްއޮތީ ްއެ ްވިލާ ްގަންނަންވެގެން. މާނު

ނާޑ،ްެއއަރޕޯޓުަގއިްހުރިް ނާޑ،ްކަސްޓަމްްތަްއގަ ޖެއްސިއިުރގައިްެވސްްއެްތަނަށްްއެްގެންދިޔައީްއިމިގްޭރަޝންްތައްގަ

ްއި ްމިީއތޯ ްހިފަިއގެން. ްއެއްޗެހި ްހުިރހާ ްމި ްމެޝިނާ، ްސްޓޭންޑަޑަްށްއެކްސްރޭ ްއަިއކާއޯ ްގޮތަކީ. ްކުރާ ންޓަރނޭޝަނަލް

ްެއް ްެވއްޖެްއޔާ ްއެކްިސޑެންޓެއް ްފުޅާކުރަން. ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަނަކީ. ްއެ ްތަނެއް ހުންނަންޖެހޭ

ްކީްއވެގެންޯތް ްނޫން. ްހުރީކީ ްވެސް ްބޭހެއް ްހޮްސޕިޓަލެއްަގއި ްެއއްވެްސ ްނެތް. ްަކމެއް ްކުެރވޭނެ ްވެސް ތަނުން

ްބެހޭް ްބެހޭ،ްބޭހާ ްޞިއްޙަތާ ްާޢއްމު ްނުފޮނުވަންވީ. ްކޮޅަށް ްފާސްނުކޮށްދޭންވީ،ްމި ްބިލު ްއޮްތ ްފޮނުވާަފއި އަޅުަގނޑުމެން

ްދެންނެވިހެންް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްވިްއކަނީ ްޑިްސޕެންސަރީތަކުަގއި ްގިނަ ްޑިސްޕެންސަރީތަކެްއގަިއ، ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ބިލު.

ފޭކްްމެޑިސިންތައް.ްރާއްޖޭަގއިްހުރިްހޮސްޕިޓަލްތަކާއިްކްލިނިކުތަާކ،ްނުވަތަްްބަލައިގެނެއްްނޫން.ްތަންތާނަގއިްއެްހުންނަ

ްއެއްޗެހިތޯ.ް ްރަނގަޅު ްކަނީ ްބަލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްހުރި ްޑިސްޕެންަސރީތަކުަގއި ްދާއިރާގެ ޞިއްޙީ

ް ްއޮޕަރޭޝަން ްއެހެރީ. ްެއކިއުްޕމެންޓުތޯ.ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްރަނގަޅު ނޑެޭކްބޭނުންކުރަނީ ްތަޅުންގަ ްމަސްމާރުކޭޓު ތިއޭޓަެރކޭ

އެްއގޮތް.ްނަޖިްސވެފައިްއޮންަނނީ.ްއެްތަުނގައިްަރއްޔިތުްންއޮޕަރޭޝަންކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްމުހިއްމުްބޭނުންތައްް

ްރުފިާޔ،ް ްހުށަހަޅާފަ.ްމިއީްމައްސަލ142ްަހުއްޓާ،ްބިލިއަެނއްހާ ްއޮީތްމިތަނަށް ްމި ްނަގަން ްއޮްއވާ ްވެަފއި އަީކްްުދވަހަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވަރަށްްފުންކޮށްްއެބަްވިސްނަންޖެހޭްޤައުމަށްްވަނީްކިހިނެއްކަން.ްޮބުޑްބަޣާވާތެއްްކުރީ.ްބަޣާވާެތއްް

ކޮށްފައިްއެްބަޣާވާްތްޞައްަޙުކރުމަށްްޓަކައިްއަނެްއކާެވސްްިއންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްޛަީރޢާްއިންްނުކުމެްަރއްޔިތުންް

ްވަރަށް ްކުޑަމިނުްންްއަޅުވެިތކުރުމަށް ްއެންމެ ްމުޢާމަލާތްތަކާ، ްހިންގާ ްއެ ްަރއްޔިތުން ްމީގެތެރޭގައި ްއޮތީ. ްމި ބޮޑަްށ

ޑޮމެއިންތަކަށްްދަންދެންްއެބަްއޮތް.ްޑޮޓްްއެމް.ވީްއަކީްސަުރކާރުންްކޮންޓްރޯލުކުރަންޖެހޭްެއއްެޗއްްކަމަށް.ްޑޮޓްްއެމް.ވީް

ްގަވް.ޑޮޓް ްޑޮޓް. ްޮކންޓްރޯލްކުރާނީ. ްޑޮމެއިން ްއެ ްޑޮޓް.ގަްވ.ޑޮޓް.އެމް.ީވްކިހިނެއްތޯ ްަމޖިލިސް ްކުރެވިދާނެ. .އެމް.ވީ
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ްމިއީް ްޑޮޓް.އެމް.ވީ. ްމާރިޔާ ްޑޮޓް.އެމް.ީވ، ްނަޝީދު ްޑޮޓް.އެމް.ވީ، ްމަޖިލިސް ްޑޮޓް.އެމް.ވީ، ްއެހެންނަމަވެސް ކުރެވިދާނެ.

.ްރާއްޖެްއަށްްމިހާރުވެްސްއަމިއްލަްއެްއޗެހި.ްެއްމީހެއްެގްއަމިއްލަްޕްަރއިެވސީ.ްއަމިްއލަްމަޢުލޫމާތުތައްްހުންނަްއެްއޗެހި

ްފޯނުތަކުަގިއް ްގެންުގޅޭ ްރާއްޖޭަގއި ްއަންގާފައި ްހުރި ްއެބަ ްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ްބެހޭ ްޓެލެކޮމިއުނިކޭަޝނާ ްއޮތް އެބަ

ްގެންުގޅޭ.ް ްއެބަ ްއުސޫލު ްއެ ްއިން ްވަތަނިްއޔާ ްކަމަށް. ްނަންަބރު ްމީެހއްގެ ްއެ ްނަންބަރުތަކަކީ ްގެންގުޭޅ އަޅުަގނޑުމެން

ޖިސްޓަރީކޮްށގެންްނުވަަތްޕްރީޕެިއޑެްއގެްާވހަކަްެއއްްނޫން.ްޕޯސްޓްެޕއިްޑްނަންބަރުތަކަކީްއެްމީހެްއެގްއެހެންނަމަވެސްްރަ

ްއެހެންް ްނަގާފައި ްނަންބަރު ްހަމަ ްބޭނުންވީމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނދަކު. ްދަްއކާ ްފައއިސާ ްމީހަކު ްއެ ްމިލްކޭ އަމިއްލަ

ނަޑކަށްްެއްއވެސްްގޮތަކަްށްމީހަކަށްްވެސްްދެނީ.ްއެހެންީވމާ،ްމިފަދަްޙައްޤުތައްްރައްް ޔިުތންގެްނިގުިޅގެންދާްގޮތަށްްއަުޅގަ

ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭްއެންސީ.ައއި.ީޓގެްމިްބިލަށް...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަގުތުކޮެޅްއ31ްްޝުކުރިއްޔާ ްހުސް މިނެޓުގެ

ްން.އަރުވަ

ް

ް]އަށ13:12ްްްއިްނ12:33ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްމިް `.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަަތިއގެންްކުރިއަށްްދާއިުރަގއިްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްޓެކްނޮލޮޖީެގްްވަނީ ްއިންފޮމޭޝަން އޮްތ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްލިސްޓުން ްއަތުަގިއވާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަުމން، ްގެންދިއުން. ްކުިރއަށް ްވާހަކަެދއްކުން ބިލުގެ

ްހުޅުހެންވޭރުް ްޖެހެނީ ްމި ްއަރުަވން ްފުރުޞަތެއް ްފުަރތަމައިނުން ްގެންދާއިރު،ްއެންމެ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން މެންބަރުންނަށް

ްޢިް ްދާއިރާގެްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްފުރުޞަތުއަުރާވނަން ްއަޅުަގނުޑ ްެއއަށްަފހު ްމަނިކަށް. ްމޫސާ ްމެންަބރު އްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

 ްެކވުްނ:ވާހަކަދެއްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްމިއަުދް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބައްޓަންކޮްށ، ްބިލެއް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންނަށްްވަރަްށްބޮޑެތިްމައްސަލަތައްްއެބަް ގެނެސްފަިއވާއިުރަގއިްއެްބިުލެގްއެިކއެކިްމާއްދާތަކަށްްބަަލއިުލމުންްއަޅުގަ

ްމިހާރަކަށް ްދެން ްބިެލއްްފެނޭ. ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްކުރަްނ ްެއކަމެއް ްސަރުކާރުން ްދުވަހަީކ ްކޮންމެ ްހަމަ އައިްސ
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ްއިންނަވާް ްހުށަހަޅައިދޭން ްބިލު ްސަރުކާރަށް ްދުވަހަކު ްޮކންމެ ްދުވަސްވަރެއް. ްލަމުންދާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ބައްޓަންކޮށްފައި

ަވއްދާ.ްއެްބިެލްއްލާއިރުަގއިްއެްބިލެއްްލުމުެގްބިލެއްްއެބަްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ްބިލުެގް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުބައްލަވާ. ްސަުރކާރަކުން ްވެސް ްގޮެތއް ްހުރި ްވެފައި ްބިލުތަކަށް ްހުރި ްލާފައި ްކުރިން ސަބަބުން

ްއޮންނާނެް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވައިލާނަން. ްކުރީަގއި ްފެށުމުގެ ްދައްކަން ވާހަކަ

ްބިލުންް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްދެންނެވީ ްމި ްތެރޭގައި ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްބްރޯޑްކާސްޓިްނއާ ްޤާނޫނެއް. ްބެހޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންއާ

ްސިަނކޯް ްމާލޭ ްައޅުަގނޑު ްދުނިޭޔަގއި ްމިއަުދގެ ްފާހަގަކުެރވުނު. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަމްއސަލަތަކެއް ްގިނަ ްވަރަްށ ތަޢާރަޟުވާ

ްބްރޯޑްކާސް ްނޫން ްގޮތަކަށް ްގެންގުޅުނު ްތެރޭަގިއްރޭޑިއޯ ްްބރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްގެްނގުޅެނީ. ްމި ްަކންތައްތައް ޓުކުރުުމގެ

ްހަމަް ްބެލެވިދާނެ ްކަމަށް ްާބވަެތއް ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ްހަަމ ްއޭގެތެރޭގައި ްހުރި. ްެއބަ ްކަންތައްަތއް ްގިނަ ވަރަށް

ްމަސައްކަެތއް ްގެންދާ ްުކރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވެސް.ްއެެވސް ްސަބަބުންްވެބްކާސްުޓކުރުމަކީ ްެއކަންކަމުގެ .ްއަދި

ްއިންވެްސޓުް ްވަނީ ްފަރާތްތަކުން ްގިަނ ްވަރަށް ްދަށުން ްލައިސެްނސްތަކުގެ ްއެ ްދީ، ްލައިސަންސްތަކެއް ްމީހުންނަށް ބަޔަކު

ްއިންޓަރނެޓުެގް ްސަބަބުން ްބިލެްއެގ ްލެވޭ ްނަމުަގއި ްބިލެއްގެ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްމާދަމާ ްދެން ްކޮށްފަ. ވެސް

ވަތަްެޓކްނޮލޮޖީގެްޛަރީާޢްއިންްކުރެވެމުންދާްއެހެންްހުރިހާްކަމަކަށްްހުރަްސއެޅޭްގޮތަށްްމިކަންްކުރުމަީކްޛަރީޢާްއިންްނުް

ްމިް ްއެހެން ްކުރާކަށް. ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްމިއީކީ ްނޫން ްބިެލއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ކޮށްގެްނވާނެ

ްޓެކްނޮލޮޖީ ްިއންފޮމޭޝަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުންްދެންނެވީ ްކަމެްއ. ްރަނގަޅު ްއޮތުމަކީ ްޤާނޫނެއް ްުގޅިގެން އާ

ްައޅުަގނޑުމެންކަްށް ްމިއަދު ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްކަންތައްތަކާ ްބާްއވަންޖެހޭ ްފުޅާކޮށް ްޤާނޫނުން ްކަންތައްތަކާއި ހަނިކުރަންޖެހޭ

ްޔޫ ްއޮތީ ްހަމަެއަކނި ްއަށް ްރާއްޖެ ްގޮތުން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްއަސްުލގަ. ްނުޭވ ްބާރު.ްލިބިގެނެއް ސްކުރުުމގެ

ްއުޅޭނީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނޫން. ްަޤއުމެއް ްއުފައްދާ ްެއއްޗެހިަތކެްއ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭަޝން ްައކީ ދިވެހިރާއްޖެ

ްމިް ްމިހާރު ްބަހާ، ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަކުރާ، ްބޭނުންކުރާ ްލިޔެކިޔުމަށް ްބޭނުންކުރާ، ްމި ްއަްށ ްއަމިއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކިއެ ްވެްސްނިކުންނަމުންދާ ްވައްތަރުތަކަށް ްބޭނުންކުރަމުންެގންދާ ްތެރޭގައި ްސީރީސްަތކުެގ ްއައިޕެުޑގެ ްތަާފތު ކި

ްޤާނޫނެްއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާލަތުގަިއ ްކުެރވޭ ްކަންތައްތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންީވމާ، ބަދަލުނުކޮށްލެވިގެން.

ްވާދަކު ްބައިމީހުން ްދެ ްސެމްސަންއާ ްއަދި ްކުންފުންޏާ ްއެޕަލް ްސިސްޓަމެއްްނެރެންވާނީ. ްދެ ްމުޅިން ްދާއިރު ރަމުން

ްހުރިހާް ްއަޑާ،ްއެ ްާއިއްމީހުންގެ ްފޮޓޯ ްަނގާ ްދުނިޔޭގައި ްިއން ްޛަރީޢާ ްެއއްޗެީހގެ ްދަނީ.ްއެ ްމި ްގެްނގުޅެމުން ދުނިޔޭގައި

އްްއެްއޗެއްްއެބަްބައްދަލުކޮށްލަުމންގެންދޭ.ްއެހެންނޫން.ްރަނގަޅުްކަމެއްްމިއީްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްކިޔާފައިްޤާނޫނެ

ްސަރުކާރުންް ްފަރާތްތަކަށް ްއިނދިކޮުޅ ްސިޔާސީ ްމެންބަރުންނާ، ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަދާފައި

ްެއއަްށް ްދުނިޭޔގައި ްމިއަދުގެ ްއެކަމަުކ ނަޑއެުޅއްވިދާނެ. ްކަ ްއަދަބުަތކެްއ ްމީގެން ްބޭނުންކުރެވިދާނެ. ްމި ްޓަކައި ފާރަލުމަށް

ްކަ ްއޮތް ްތަރައްީޤވެަފއި ްބޮޑަށް ްމާ ނޑަްށްވުރެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަން. ްކަެމއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްުއޅެނީ ްމި މެއް

ްބައްދަލުކޮށްލަން.ް ްތަންތަނާ ްމިކަހަލަ ްއެޕަލްއާ، ްމައިްކރޯސޮފްޓާއި ްފަރާތުން ްތައްޔާރުކުިރ ްބިލު ްމި ްފުރަތަމަ ފެންނަނީ
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ްއަދަ ްކަމަކަށް ްމިއިން ްފުރަތަމަ ްހަދާއިރު ްހަދާފައި، ްޤާނޫނެްއ ްހަމަ ްއިޖުރާއަެތއްްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ބުިދނުމަށް

ނޑުމެންގެްޤާޟީންނަށް،ް ނޑުމެްނގެްތެރެއަކުްނެތްްއެކުލަަވއިލެވިފަްެއއް.ްައޅުގަ ނަޑއެޅޭނެްެއއްވެސްްއުސޫެލއްްއަުޅގަ ކަ

ްޭއގެތެރޭަގިއް ްެއއްލައިލާއިުރަގއި ްފޯނެއް ްމޯބައިލް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްފުރަތަމަ ްނޭނގޭ ްމީހުންނަށް ްމިތިބަ ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ްިމްމިހާ ްކިރިޔާ ްއަދި ްއެްއލައިލާއިުރގައި ްގެންގުެޅ،ްބޭނުންކޮށްފައި ްފޯނެއް ްމޯބައިލް ްސިސްޓަމުގެ ްފަހުގެ ްގެންގުޅޭ ްމި ރު

ްކަލަންޑަރުް ްއޭގެތެޭރަގއި ްިކރިޔާ ްއަދި ްމީހުން ްއެ ްވެސް. ްހުންނަކަން ްަޑއުންލޯޑްކޮށްެލވެން ްފޮޓޯ ްޭއގެތެޭރގައި އެނގެނީ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެނގެނީ. ްވެސް ްނެއްޓޭކަްށްްހުންނަކަން ްޭއގެން ްވަކި ްއުެޅނީ. ްމި ްހާލެއްަގއި ްއެކަހަލަ ްދާދި ވެސް

ނޑުމެންްމިްގެންދަންޖެހެނީްމިްމައްސަލައާްގުިޅގެންްޙުކުމްކުރަން.ް ްއަށްްއަުޅގަ ނުބުނަން.ްއެކަމަކުްއެްމީހުންގެްކައިރި

ް ްބަލާއިރު ްޤާނޫނަށް ްމުޅި ްކުށްވެރިވާން. ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކުރަން. ްކަމެއް ްމިހާރުންްއަނެއް ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

މިހާރަށްްޢަމަލުކުރެވެމުންްމިްދާްބްރޯޑްކާސްޓިންގެްޗެނަލްަތކުަގއިްބޭނުންކުރާ،ްޓެކްނޮލޮޖީގައިްބޭނުންކުރާްއެންމެންނަށްް

ްއިންޓަރނެުޓެގް ްރާއްޖޭގައި ްައދި ްކޮމިޝަނާ ްކުރިމަތިވާނޭ.ްއެހެންވީާމ،ްބްރޯޑްކާސްޓިން ްމުސީބާތެއް ްބޮޑު ްވަރަށް މީގެން

ްއަރުޝީފުހަދައިގެންްޛަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރީަގއި ްވާނެ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްމަސައްކަތްކުރާ ްއިން ރީޢާ

ްއިންަން ްގޭގައި ްހަދާލަނީ ްއަރުޝީފެްއްމި ްމިއަދު ްގޮތަށް ްަނގާ ްެއއްޗެހި ްޮގސް ްހިފަހައްޓަިއގެން ްފައިލް ފައިލްހަދައިގެން

ްހު ްެތރޭގަިއ ްޗިޕެްއގެ ްމަިއކްރޯ ްމިްކުޑަުކޑަ ްެއއްޗެިހ ްޭއގެން ްހަދައިގެން ްއާަކއިްވ ްބޭނުންކޮށްލަނީ. ްމި ްއެްއެޗއް ރިހާ

ްއެއްް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްިއންފޮމޭޝަން ްރަނގަޅު ްއޭގެތެޭރގަ. ްއޮންަނނީ ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްުމޅި ްސަރުކާރުގެ ބޭނުންކުރަނީ.

ް ްމިއަދު ްއެކަަމކު ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްހަދަން ްއައިީޑކާޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިިބްބޭނުންކޮށްގެން ްމަރުވެފައި ްރާއްޖޭަގއި ވެސް

ްހުރިް ްއެަބ ްވެްސ ްައއިީޑކާޑުތަްއ ްބިދޭސީންގެ ްތިބި ްއަިއސް ްއަށް ްރާއްޖެ ްހުރި. ްއެބަ ްވެްސ ްއަިއޑީކާުޑ އެންމެންގެ

ްނުލާހިުކް ްގޮތުން ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްއޮންނަނީ ްއަެނއްކާ ްކަންކުރަން ްބަދަލުކޮްށފަ. ްނަމަށް ދިވެހިންގެ

ް ްއިން ްެއްއވެސްްކުރިއަރާފަިއ ްކަމެްއަގއި ްިމއިން ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްދޮންަމނިކު. ްމަނިކު ްުޙސައިން ްއެއީ ބޭފުެޅއް.

ް ްސަުރކާރެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުެރވޭ. ްެއއް ްލަފަ ްއަދި ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްވަރަްށ2113ްގޮތަކުން ްއޮްތއިރުަގއި ގައި

ްޓެ ްޒަމާނުގެ ްމިގޮތަށް ްަމސައްކަތްަތއް ްާރއްޖޭގެ ްމިކަން، ްއެކަަމުކްބޮޑަށް ްގެންދިޔަ. ްބައްޓަްނކުރަމުން ްއަށް ކްނޮލޮޖީ

ޒަމާނުގެްޓެކްނޮލޮޖީްއެއްްނޫްންދެއްތޯ،ްއަތްދަމާފައިްފުލުސްމީހާްމީހެއްގެްކަންކަށިމަތީގަިއްޖަހާފައި،ްއެްމީހާްޖީބުގައިް

ްލޯބިވެރި ްއޭަނެގ ްފަަށއިގެްނ ްާމކުރީއްސުރެ ްޭއގެ ްގެްނގޮސް، ްދަމަިއގަނެގެން ްފޯނު ްމޯބައިލް ްހުރިްއޮންނަ ްކޮށްަފއި ައކާ

ްއިންފޮމޭޝަންް ްބަރަހަނާކޮށްފައި ްމުޅިން ްގެނެއްސަ،ްމީހާ ްޓީވީއަުކން ްއެހެން ްނޫނީ ްޓީވީން ްދި ްއަނެއްދުވަހު މުޢާމަލާތެއް

ްތެދުވެް ްކަްނކަމާ ްވެސް ްނޫން.ްައޅުަގނުޑމެން ްެއއީީކްެއކަްންކުރެވުީނކީ ްފައްތާލީމަ ްއޭނަ ްޤާނޫނުެގްދަށަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ޭވވަުރގެްކަންަތއްތައް.ްދަްއކަންވާނީްދައްކަްނާވވަރުގެްވާހަކަތައް.ްދެންްހަމަްދުވާލަކުްގުޅަތެލުލާްެގއަކުްންކުރަންވާނީްކުރެ

ްލިެޔގެްން ްއަށް ްކުއްލިުކއްލި ްތަނަށް ްމި ްހަމަ ްއަޅާހެން ްތާަހށް ްގުޅަ ްމަސްލާފައި، ްއަށް ްއެތެެރ ްބައްދާފައި ްގުޅަ ބޭރުން

ްއަޅު ްނުޖެހޭނެ. ްދެކޮެޅއް ްމި ްގެނަޔަސް ްގޮވާލަންްޤާނޫނު ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ނޑު ގަ
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ނޑުމެންނަށްް އިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްާރއްޖޭަގއިްއޮންނަންްބޭނުން.ްޭއގެްޙުދޫދުްަކނަޑއަޅަނީްކިާހަވރަކަށްތޯ.ްއަުޅގަ

އެްސ.އެމް.އެސްްފޮނުވާފައިްހުރި.ްރާއްޖޭަގއިްމީގެްކުރީަގއިްމީހުންްއިންޓަރނެޓުންްޗެޓުކޮށްފައިްހުރި.ްއެކަކުްއަނެކަކަށްް

ްމުޢާމަލާތްތަކުގެް ްހުރި ްޮކށްފައި ްއިން ްޛަރީޢާ ްމެސެޖުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްގޮތަކުން ްެއހެން ްދުނިޭޔގައި ްމިއަދުގެ ނޫނީ

ްހިނާގް ްދެމެދުގައި ްމީހުންގެ ްދޭދޭ ްމީހުންގެ، ްއެބަބުނޭ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްއަަރިއގަނެޭވއިރު މައްޗަށް

ްވާހަކަދަްއކާފައިްމުޢާމަލާތް ްއަނެކަކާ ްެއަކކު ްނުކުެރވޭ. ްސިއްރެއް ްެއެވސް ްމިއަދު ްެއއްެޗކޭ. ްސިއްުރކުރެވޭ ްއެއީ ތަކަކީ

ްޓީ.ީވގެްް ްތަނުން ްދާ ްވާހަކަަދއްކާފަިއ ްުކއްޖަކާ ްއުޭޅ ްހިާތވެގެްނ ްކަމެއް ްބިރުގަންނަ ްމާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނިންމާއިރުގަިއ،

ފިރިހެނަކުްވެސްްބިރުގަންނާނެ.ްއަދިްއަންހެނަކުްވެސްްބިރުގަންނާނެ.ްއެްޛަރީޢާްއިންްގެއަށްްމިކަންްައންނާތީ.ްކޮންމެް

ްހިލައިލާކަށްް ްއެތި ްމުޅި ްއިންތިޚާބުަގިއ ްރިޔާސީ ްކޮންެމހެން ްނަގަިއގެން ްެޓކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން އުސޫލުން

ްއޮތްްސަރުކާރެްއ...އިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްބިލެއްްމިްވަގުަތކަށްްބޭނުމެއްްނޫން.ްްޤާނޫނީްގޮތުންްއުފެދިފައިް

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާ

އައްސަލާމްްޢަލަިއކުމްްްاله وصحبه اجمعين علىالحمد هلل رب العالمين الصالة والسالم على سيدنامحمد و `.ް

ްޤަބޫލުކުރަ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްރަީއސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުކޮށްލަން ްސުރުޚީ ްބިލުގެ ްމި ން

ްބަދަލުގަިއް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްބިލުގައި ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންފުޅުވާކަން.ްއެއީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްސަރުކާ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްބޭނުންފުޅުވާކަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްބަދަލުކޮށްލަން ްނަން ްއެ ްއަށް ރަކުެގްއެން.ސީ.ައއި.ޓީ

ްމިއަށްވުރެްމާްފޭރާންްދެރަް ްެވދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމަކީްއެއީްކަމަށްްވެސް

ވަނަްމަޖިލީހުގައިްބަލައިގަނެަފއިްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްެއއްކޮްށްއިޞްލާޙުކޮށްގެންްގެނެްސ17ްްބިލުތައްްމިްމަޖިލީހުގައި،ް

ްހުން ްވެސް ްނަންްފާސްކޮށްދީފައި ްބިލުެގ ްަބލައިގަެނގެން ްބިލު ްކަމެްއ ްކުރެވޭެނ ްމަޖީލީހަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ނާނެ.

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަކމެއް. ްކުރެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމިއީ ްއިޞްލާޙުކޮށްލުމާ. ްމާއްދާތައް ްހުރި ްބިލުގަިއ ބަދަލުކޮށްލުމާ،

އްްަތއްޔާުރކޮށްްސެޓެަލއިުޓގެްބޮޑުްަބެއއްްިވއްކާލުުމގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްިއއްެޔްައުޑއިިވގެންދިަޔއީްރާއްޭޖގެްސެޓެަލއިޓެ

ްސަރަހައްުދް ްަވިއގެ ްބައި، ްއެޮކޅު ނޑުން ްކަ ްހުވަދޫ ްނޫނީ ްވާހަކަ. ްވިްއކާލި ްއަތޮޅު ްދެ ްދެކުނުެގ ްރާއްޭޖގެ ްާއއި ވާހަކަ

ްޤާއިުމކު ްސެޓެލަިއޓެއް ްއެއް. ްވާހަކަ ްިޚލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްއެީއ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްވާަހކަ. ްޓަަކއިްވިްއކާލި ރުމަށް

ްއެތައްް ްދައުލަތަށް ްކުރުމުން ްއެކަން ްފަރާތުން ްރާއްޭޖގަިއ،ްސަރުކާރުގެ ްސެޓެލައިޓެއް ްސަރުކާުރން ްވިސްނީ ސަރުކާރުން

ްބައިް ްބާކީ ްބޭނުންކުރުމަށްފަހު ްބައި ްބޭނުންވާ ްއަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްެއއީ ްއޮތީމަ. ްގޮތަށް ްލިޭބ ްއެއް ްއާމްދަނީ ބައިވަރު

ުޑްއާމްދަނީްއެްއްލިބޭްގޮތަށްްެއަކންްކުރެވެންްއޮތީމަ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްއެހެންނަމަވެސްްވިްއކާލުމުންްދައުލަތުންްބޮ

ްއިްނޑިޔާް ްސެޓެލައިޓުދޭކަށް. ްއެ ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްގޮތަށް ްވާހަކަދެްއިކ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނުކުރަްނ ްާތއީދެއް އަޅުަގނޑު

ްޮއންނާކަށެ ްދިވެހިރާއްެޖ ްމި ްަދށުގަިއ ްކޮންޓްރޯލްެގ ްސެޓެލައިްޓްސަރުކާރުެގ ްނުކުރަން. ްތާީއދެއް ްއަޅުަގނުޑ އް
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ދިނުމަށްފަހުގައިްމިއަދުްއިންިޑޔާްއަށްްދާްމީހުންގެްވިސާްހިފަހައްޓާްގޮތަށްްއެްމީހުންްރުޅިއަންނަްކޮންމެްވަގުެތްއގަިއް

ްނިޒާ ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްހުއްޓި، ްނިޒާމު ްޤައުމުގެ ްމުޅި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކޮންޓްރޯލްކުރުމުން ްސެޓްލައިޓް މުްމުޅި

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިް ހުއްޓިގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްސެޓްލައިުޓގެްމަަސއްކަތްްަސރުކާރުންްހަވާލުކުރަްނވާނީްައުޅގަ

ްކުރިމަތިލާފައިް ްނެދަލެންޑްސް ްބިޑުކޮށްފަ.ްއެއީ ްއެކަމަށް ްޮއތީ ްޤައުމަކުން ްޤަުއމަކަށް.ްޔޫރަޕްގެ ްޔޫރަޕުގެ ްނަމަވެސް ދަތި

ްޤަް ްމި ްނެދަލެންޑަީކ ްޢިްއޒަތްތެރިްއޮތީމަ، ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ. ްނޫން ްޤައުމެްއ ްއަަރިއގަންނާނެ ްމިިނވަންކަމަށް އުމުގެ

ރައީސް.ްމިްދެންނީްކާފަރުންެގްވާހަކަްެއއްްނޫން.ްމިްދެންނެވީްމިްޤައުމުގެްމަތީަގއި،ްނޫނީްމިްޤައުމުގެްމުވާސަލާތީް

ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީ ްވާހަކަ. ްސެެޓލައިޓެްއގެ ްބޭނުންކުރާނެ ްމިއަދުްނިޒާމުގަިއ ްއަންނައިރަްށ ްބިލެއް ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ސް.

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްސަރުކާރުންްބިލެއްްހުށަހެޅީމަްއެއީްކިތަންމެްރަނގަޅުްމަގުސަދެްއަގއިްހުށަހެޅިްބިލެއްް

ްއެއިް ްގެންުގޅޭކަން. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވިސްނުން ްބޭރުކޮށްލުމުގެ ްމިހާރު ްބިލު ްއެ ްވީނަމަވެސް ނަޑކަްށްކަމުގައި ްއަުޅގަ ކީ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލިސް. ްއޮތީ ްގޮތަށް ްކުރެވޭ ްއެކަްނ ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްެއއް ްމައްސަލަ އެްއވެސް

އެހެންނަމަވެސްްމީަގއިްއަުޅަގނޑުްމިްދެންނެިވްވާހަކަްއަީކްމަޖިލީހުންްޒިންމާދާރުކަމާްެއކީަގއިްމަަސއްކަތްކުާރްކަމަށްް

ް ްމި ްރައްޔިުތނ17ްްވާނަމަ ްބިލުތައްްވަނަ ްހުށަހެޅިގެންދާ ްމިއަުދްމި ްގޮތަށް ްކުރިންވެްސްމަސައްކަތްކުރި ްމަޖިލީހުގައި ގެ

ްވާހަކަ.ް ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްބަދަލުގެނައުމުގެ ްގެންނަންޖެހޭ ްބިލުތަކަށް ްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްބަލައިގަނެ، މަޖިލީހުން

ްސަރުކާރު ްަމޖިލީހަށް ްމި ްއެކަނި ްރަޝީދު ްރިާޔޟު ްރަީއސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެނީ ްހުށަހަޅަންޖެހިގެން ްބިލު ން

ްނިސްބަތްާވް ްޕާޓީތަކަށް ްތާއީދުުކރާ ްސަުރކާރަށް ްއޮތީ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮުތން. ްއޮތް ްގަާވއިދު މަޖިލީހުގެ

ްހުށަހަޅަން ްސަރުކާރުން ްޕާީޓައކުން ްެއްއވެސް ްއެހެން ްއެހެންކަާމއެީކގައި ްގޮތަށް. ްހުށަހެޅޭ ްބިލު ްއެކަނި ްމެންބަރުންނަށް

ްދެންް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްހުރީ ްހަމައެކަނި ްވެއްޖެއްޔާ،ްދެން ްކަމަށް ްހުށަހަޅައިނުދޭ ްބިލުތައް ބޭނުންވާ

ްސަބަބުތަކަށްް ްދެންނެވި ްމި ްހުށަހަޅަންޖެހެނީ ްބިލުތައް ްއެަކނި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްކޮންބޭފުޅެއްތޯ. ްހުށަހަޅާނީ ބިލުތައް

ް ްބައ4ްްިޓަކައި.ްސަރުކާުރަގއި ްއެއް ްޕާީޓ ްހިމެނޭ ްަނމަވެސް،ްމަޖިލީހުގައި ްއޮތް ްބަިއވެިރވެފައ4ްްިވެރިވެަފއި ްއެއް ޕާޓީ

އޮތްްނަމަވެސްްއެްޕާޓީތަކުންްސަރުކާރުންްހުށަހަޅަންްބޭނުންވާްބިލުތައްްހުށަހަޅައިނުދޭްކަމަށްްވާނަމަްދެންްސަރުކާރުންް

ްޢިއް ްގޮތަށް. ްހުށަހައިދޭ ްބިލު ްއެކަނި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްއޮންނާނީ ްއަކީ.ްހުށެހެޅެން ްމައްސަލަ ްމިއީ ްަރއީސް، ޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްނިޒާމުަގިއްހުރިްމައްސަލަްއެްއ.ްމިއީްސަރުކާރުގެްަމއްސަލަްެއއްްޫނން.ްއަދިްރިޔާޟުްރަޝީުދގެް

ްވިސްނުންް ްބޭރުކޮށްލުމުގެ ްބިލު ްއެ ްަވގުެތއްަގއި ްކޮންމެ ްހުަށހަޅާ ްބިެލއް ްރަޝީދު ްވެްސްނޫން.ްރިޔާޟު ްެއއް މައްސަލަ

ްޢި ްބިލުތައްްމި ްމި ްއެކަމުން ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންގުުޅްއވާ ްމަޖިލީހުން އްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅައިދޭންްމިއަދުްލާޒިމުުކރާނެްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްްވެސް.ްޕީ.ޕީއެމަށްްވެސް.ްއެއީްސަުރކާރުގެްކޯލިޝަުނގެްސަބަބުން.ް

ްވާތީ. ްބަިއވެިރާވްބަޔަކަށް ްސަރުކާރުގައި ްރައީސް.ްމިްްނޫނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްލާޒިުމވާނެ. ްވެސް ްއަށް ްޕީ.އޭ ްއެހެންމެ ހަމަ

ްވާހަކަދައްަކއި،ްރިޔާުޟް ްބިލަށް ްއެ ްހަމައެކަނި ްހުށަހެޅީމާ ްބިލެއް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްައޅުަގނުޑމެން ްބާއްވާފައި ޙަޤީޤަތް
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ްވާހަ ްގޮތަށް ްބިލުތަކެއް ްހުށަހަޅާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްހަމައެކަނި ްހުށަހަޅަން، ްބިލު ްބިލުތައްްރަޝީދު ްމި ކަދަްއކަިއ،

ްމިއަށްވުެރް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްފާޅުކުރަމުންދާތީ ްތަނުގައި ްމި ްވިސްނުން ބޭރުކޮށްލުމުގެ

ްޒިންމާދާރުކަމާްއެީކގައިްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްމަސައްކަތްކުރުމަށްްވެސްްޮގވާލަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްހަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތްދޫްދާއިބިލެ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާީތވެ،ް ްސަރުކާުރން ްބިލެއް ްބެހޭ ްޓެކްނޮޮލޖީއާ ްއިންފޮމޭޝަން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .`

ްދުނިޔޭގެް ްއަކީ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްރަޝީދަްށ ްރިޔާޟު އަޅުަގނޑު

ނުޑްތަރައްޤީ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްސިނާޢަތުކަން ްެއއް ްކުރިއަާރފައިވާ ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްއަިދ ްއަންނަ، ވަމުން

ްައިދްް ްލިބި، ްތަޖްރިބާ ްތަޢުލީމާއި ްއިްނ ްދާއިރާ ްމި ްާޚއްޞަކޮްށ ްެވސް، ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްގޮުތގަިއ ޤަބޫލުކުރާ

ްއަޅު ްތިބި. ްއެބަ ްުޒވާނުން ްގިނަ ްެއތައް ްކުރިއަރާ ނޑުމެންނަށްްކުރިއަރަމުންދާ، ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ގަ

ްތިެބގެްން ްރާއްޭޖގައި ްުޒވާުނންތަކެއް ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްނަމަ ްވަުރގަދަކުެރވިއްެޖ ްސިޔާސަތު ްޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން

ްކަް ްހުޅުވާލެިވގެންދާނެ ްފުުރޞަތު ްވިްއކުމުގެ ްމަސައްކަތް ްފަރާތްތަުކގެ ްއެ ްަފރާތްތަކަށް ްބޭުރގެ ްއަދާކޮށް، މީްވަޒީފާ

ްއަކީް ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްބޭުނންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްބިލުަގއި ްމި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔަޤީންކަމެއް.

ްެއކުލަަވއިލާ،ް ްބޯެޑއް ްިއދާރާގެ ްއެ ްއުފައްަދއި، ްއެްއ ްއިދާާރ ްނަމުަގއި ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ނެޝަލަން

ްކަ ްމެންބަރުން ްބޯަޑށް ްއެ ްމުވައްޒަފުންެގްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްއެތާ ްމީހުން ްތިބޭ ްސަރވިްސަގއި ްސިވިލް ނޑައަޅަިއ،

ްދަންފަޅީަގިއް ްކުީރގެ ްމިއަދުގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަޖެހިފައިާވއިރު ްގޮތަށް ްތިބޭ ގޮތުަގއި

ްބިލެއް.ް ްމޯލްޑިވްްސގެ ްއޮފް ްއޮތޯރިޓީ ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްވާހަކަަދއްަކއިިފން ްއެއްްއަޅުަގނޑުމެން ްއިދާރާ ްމިފަދަ ްބިލުން މި

ްއަްށް ްއިދާރާ ްމި ްހެދުމަށްފަހުގައި ްއިދާާރއަކަށް ްިއދާރާ،ްެއއް ްބިލުގަިއވާ ްދެ ްމި ްަދންނަވާނީ ްވާހަކަ.ްއަޅުގނޑު އުފައްދާ

މިްދެްމަސައްކަތްްހަވާލުލުކުރަންްއެއީްރަނގަޅުްކަމެއްްކަުމގައިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްއެހެީންޢިއްޒަތްތެރެްރައީސް.ްގިނަް

ްބުރަވެ،ްބޯޑު ްބަޖެޓަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްނަމަ، ްއުފައްދާ ްކޮމިޝަންތައް ްގިަނ ްއުފައްަދއި، ތައް

ްއުޅޭް ްމި ްކުރަން ްާރއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްިއތުރުވެ، ްދަރަނި ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނ ްއަުޅގަ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްނުކުެރިވގެންދާނެކަމީ ްަރއީސް،ްމަސައްކަތްތައް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއް. ްއެނގޭ ޑުމެންނަށް

ްއަްށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްަކނޑަެއޅޭއިރުަގއި ްބިލުގެްސިާޔސަތު ްމި ްމަޖީލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުަގިއްމި އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ

ްބިލުގެްސިޔާސަތެއްް ްމި ނޑަެއޅިގެންާދއިރުަގއި ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްކަ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްދަށުންްޚާއްޞަކޮށް ގެ

ވާންޖެހޭނީްއެްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްައކީްމުޅިްޤައުމަށްްފަިއދާހުރިްގޮތެއްަގއިްޤައުމީްއިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރެްއގެްގޮތުގަ.ް

ވަިކވަކިްކުންފުނިތަކާިއްަވކިަވކިްފަރާތްތަކުންްެއްބައިމީހުްނގެްއަމިއްލަްަޤއުމީްއިންފްރާްސޓްރަކްޗަރތަްއްަކނަޑއެޅިގެްން

ްކަ ްގޮަތކަށްްގޮްސގެންވާނެ ްވާ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްދަށުން ްބިލުގެ ްމި ްއެހެްނކަމުން ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑު މަށް
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ްބުނެފަިއާވް ްބިލުގައި ްމި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން، ނުޑ ްައޅުފަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިްއމު ްދިއުމަކީ ބައްޓަންެވގެން

ްއަ ްއަށްްނުވަތަ ްޚާއްޞަކޮށްްސަރުކާުރެގްޑޭޓާބޭސް ްހުއްދަްނެތިްގޮތުން ްވަގަށްްނުވަތަ ްޑޭޓާބޭސްއަކަށް ްފަރާތެއްގެ މިްއލަ

ްއެަބް ނޑުމެންނަށް ްއަދަބެއް.ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއްުކޑަ ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަދަބަީކްއަުޅގަ ނަޑއެިޅފައިވާ ްކަ ްފަރާތްތަކަށް ވަންނަ

ްޤައުުމތަކުގެ ްއެ ްއަދި ްޭޑޓާބޭސްތަކަށާ ްޚާޞަކޮްށ ްޤައުމުތަކުެގ، ްެވްސ ްދުނިޭޔަގއި ްމުޅި ްމަޢުލޫމާތުތައްްްއެނގޭ ިސއްރު

އެހެންްޤައުމުތަކުންނާ،ްއެހެްންފަރާތްތަކުންްނުރަނގަޅުްގޮުތގައިްހޯދަިއ،ްނުވަތަްހަލާކުކޮްށ،ްނުވަތަްސުންނާފަތިކޮށްލަންް

ްޤާނޫނުގަިއް ްމި ްގޮތުގައި ްދެޭކ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްކަމެއް. ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްއެއީ މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ްބޮޑުްްކަ ްމިއަށްވުރެ ްއަދަބަކީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްއަދަބެއް ްކުޑަ ްމާ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު އަދަބު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބިލުން ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ްައޅުަގނުޑ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްދާންޖެހޭނެ ްެވގެން އަދަބަކަށް

ްއަކީް ްނުކުތާ ްއަނެއް ްަކނަޑއަަޅންޖެހޭނެ ްއިންްްމަސައްކަތްކުާރއިރު ްދާއިރާ ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ޚާއްޞަކޮށް

ްބޭނުންކުެރވިެގްން ްމުއައްސަސާ ްމި ްޚާްއޞަކޮށް ްއަދި ްގޮތަކަށާ، ްލިބޭނެ ްކުރިއެރުން ްުޒވާނުންނަށް ްގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެިކއެކި،ްމިްކަމަށްްބޭނުންވާްއެކިެއިކްއާލަތްތަކާ،ްާޚއްޞަކޮށްްޮސފްޓްވެއަރތަާކ، މިްކަންކަމަީކްްސަރުކާރުންްހޯއްދަވާ

ްއެކަީށގެންާވް ްވުމަކީ ްގޮތުަގއި ްއެްއޗެްއގެ ްހޯދޭ ްކުަޑްގޮތެްއގައި ްޚަރަދު ްގޮތެއްަގއި،ްވީހާވެސް ްފައިދާހުރި ރައްޔިތުންނަށް

ްހަދަނީް ްމި ްބިލެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްދާ ްމި ްމިހާރު ްފެންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް.

ްފެންވަރު ްއެހެންކުރުމުްންދުނިޔޭގެ ްފެންވަރުގަ. ްަޤއުމީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރެވެނީ ްމި ްތަންފީޛު ްއެކަަމކު ަގ.

ްއެް ްދިޔައިމަ ްތަންފީޛުކުރަމުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެކަން ްފެންވަރުަގއި ްޤައުމީ ްހަދައި، ްބިލު ްފެންވަުރގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްޢިއްޒަ ްިމ ްހަރުއަޑުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވުާމއެުކ ްވެްސްދެކޮޅެއްނުޖެހޭ. ްބިލުތައް ްގޮަވއިލާނީ ްމަޖިލީހަށް ތްތެރި

ްަބއިނަލްއަްޤވާމީް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްގޮތަށް. ްކުެރވޭ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފެންވަރުގަ. ްޤައުމީ ތައްޔާރުކުރަމާހިނގާޭށ

ްމަސައްކަ ްބަޖެޓުން ްނެްތ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކޮށް، ްފެންވަރުަގއި ްޤައުމީ ްހަދަިއ، ްޤާނޫނުތައް ތްކުރަންްފެންވަރުގެ

ްއެހެންކަމުންް ްނުކުރެވިފަ. ްއެކަންކަްނ ްއަދި ްނުކުޅެދިފަ. ްކުރަން ްއެކަންކަން ްޖެހެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އުޅުނީމަ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްޤައުމަށާއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްމުހިއްމޭ ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްގައިްބައްޓަްނވެގެންްދިއުން.ްުޝކުރިއްޔާ.ްަވއްސަލާމްްޢަލައިުކމް.މުޖުތަމަޢަށްްފައިދާހުރިްގޮތެއް

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްފެންނަނީ ްމި ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްމި ްމިައދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަނިޔާކޮށްް ްވެރިެވގަތީމަް، ްމައްޗަށް ްރަްއިޔތުންގެ ްސަރުކާެރއް ްބަޣާވާތުގެ ްވެިރެވގަނެ، ްގަދަބާރުން ްމަްއޗަށް ރައްޔިތުްނގެ

ް ްރައްޔިތުން ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްކިޔަިއގެްނ2118ްވެގެންދާނެ ްކޯލިޝަނޭ ްބަޔަކު ްބުނި ްނޫނެކޭ ގައި

ް ްދިގު ްވަނީމަ، ްތެެރއަށް 31ްްސަރުކާރުގެ ްއަނިާޔވެިރވާްއަހަުރގެ ްމެދު ްރައްޔިތުންނާ ްތަން. ްތަންފީޛުވާ މެނިފެސްޓޯތައް
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ްމިް ްއަދި ްއާސަންަދއާ ްރަްއިޔތުންގެ ްބަނދަރާއި ްަރއްޔިތުންެގ ްހަދަިއގެން، ްއޮފީސް ްެއިކއެކި ްސަރުކާުރގެ ްއަދި ތަން.

ް ްފައިސާ ްހުންނަ ްހޭދަކުަރން ްގޮްތގޮތަށް ްވަްނޫންވެސް ްބަަޔކަށް ްމަދު ްހަދަިއގެން ްއޮފީސް ްީދގެން،ްއެްއެިކއެިކ ޒީފާކޮެޅއް

ވަޒީާފގެްތެރެއިންްމީހުންްއަޅުވެތިކުުރވަިއގެންްމިްރާއްޖޭގެްހުރިހާްކަމެއްްއޭގެތެރެއިންްާލފައިްހައްލުކުރަންްއުޅޭްތަން.ް

މިއަދުްމިްކަމެއްްައޅުަގނޑުެމންނަށް،ްރައްޔިތުްނގެްަވކީލުންނަށްްބަލައިގަނެޭވކަށްްނެތް.ްމިްއިންފޮމެޝަންްޓެކްނޮލޮޖީެގް

ްދެްބިލު ްސަރުކާރުގެ ްދައްކަނީ ްނެތް. ްެއއް ްވާހަކަ ްއެއްެވސް ްދައްާކ ްކިޔާފައި ްޓެކްނޮލޮޖީއޭ ްއިންފޮމޭޝަން ްވެސް ގައި

އިދާރާްެއއްްާޤއިމުކުރާްވާހަކަ.ްދުނިޔޭގެްއެހެންްތަންތާނަގިއްމަޖިލީހަށްްބިލެއްްހުށަހެޅޭއިރު،ްބިލުްފެށުނީއްސުރެްކިާޔް

 ސަބަބަކީ...

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުަށހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުއްމުޙަްްމެންބަރުްދާއިރާގެްމަނަދޫ

ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްޮބޑުައުޅގަ ްވަރަށް ްެއއްްްެނގީ ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްއޮތް ްއެނގިފައި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމަޖިލީްކުރިމަތިވެގެން. ްރައްޔިތުންގެ ްޕާޓީތަކެހުގޮތުަގއި ްގިނަ ްވަރަށް އްްގަިއ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްްތަމްސީލުކުރޭ. ްމެްނބަރުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމައެކަނި ްފެންނަނީ ްމި ްމަޖިލީހުން ްއެހެންްމި އެހެންވީމާ،

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްްގެގައިްެނތުމުންްއެއީްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްތާްމިް.ތޯއިތައްްކޮބަޕާޓީ ްގޮުތަގއިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްހޯލްނިޒާމާ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްތި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްއެހެންއެްއ ްއޮތީ. ްައޅުަގނުޑްތެރެ ކަމުން

ްމެންބަރުއަފުރުޞަތުްށްވާހަކަދެްއކުމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްމައްޗަްނގޮޅީް،ުރވާފަިއވާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އުތުރު

ްއަރުވަން.ްކުރިއަށްގެންިދއުމަށްްފުރުޞަތުމަދުްދީދީްވާހަކަފުޅުްއަޙްމާރިޔާް

ް

ްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަދުޙްއަްމާރިޔާްމެންބަރުްދާއިާރގެްއުތުރުްމައްޗަންޮގޅި

ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުމެންނަ ްމިށް ްދިގުްފެނިގެން ްމި ްއަހަރުގަްްތިީރސްްދަނީ ްއެއި ްހަދައިގެން ްޮއފީހެއް ތަނުންްްސަުރކާރުގެ

ްވަޒީފާކޮެޅއް ްސިޔާސަްމަދު ްގެްނގުޅޭ ްައޅުވެިތކުރުަވިއގެން ްމީހުން ްާރއްޖޭގެ ްވެސްީދގެން ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތު.
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ްހިތަދޫ ްއަތޮޅު ްއައްޑު ްފެންނަނީ ްމި ްޑޮކްޓަރެނޫސްތަކުން ްވެްސ ްމައްސަލަަގއި ްއެއިްްއގެ ްވެސް ްމުޅިންްްގަިއ ތަން

ްމަހަށް ްފަސް ްއިންތިޚާބަށް ްމިހާރު ްއިވޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްތަން. ްްހޫނުވެފައިވާ ްއަހ2112ްަވީމަ، ރުެގްވަނަ

ްއުޅެނީް ްއެ ްކިޔަްްފެބްރުއަރީއްސުރެ ްހަވާލުެވގެންނޭ ްސަރުކާރާ ްވަޙީދު ްއެަކމަކުބާޣީ ްވެްސްްިއގެން. ްހަމައަށް މިއަދާ

ްހިންގާފައިުނވާއިރުްތަރައްޤީ ްެއއްވެްސްމަޝްރޫޢެއް ްދަނިބދޫްލ.ް،ގެ ްއާއި ްކުނަހަންދޫ ްކަްއަތޮޅު ްއެބަދޭ ޖަހަން.ްޑައަށް

ްހި ްމޮޔައެއްއަޅުަގނަޑކަށް ްދިވެހިންނަކީ ްމި ްހުރިްުނވޭ ްހުރި ްރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްހަދައިގެން ްކަމަށް ހާްއިން

ްހަްއތަ ްކުެރވިދާނެހެނެއް. ްއޮފީހެހާކަމެއް ްހަދަވެސް ްަބޔަކަށްްއިްލާފައިއް ްމުސާރަކޮޅެއް ްއެކަންްއޮފީހަކުން ކުާރްްދީގެން

ްބުނާއިރު ްދަްއކަނީ.ްބިލެކޭ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންަނަވމުންް،ވާހަކަ ްކުީރގަިއްވެސް ްވާހަކަްް،އަުޅަގނޑު ްއެ ނޑު އަުޅގަ

ލުަގއިްއަޅަންޖެހޭްޚަރަދުގެްވާހަަކްރަްއޔިތުންްބޮްއިންތާްއެްނެންެގވުނީްެވސް.ްމިނިޒާމާްެބހޭްނުކުދަނިކޮށްްދައްކަމުންް

ްއަންނަންޖެހޭ ްހެދީއެީއ ްއިދާރާތަްއ ްމި ްއެްއެޗްއ. ްމިހާރުްނެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްެވސް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިޔަ މާ

ގެންްބޯެޑއްްހެދީމާްއިހުންްބައިންދައިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީްއެއީްވަރަށްްޚަރަދުްބޮޑުްކަމެއް.ްއޭގެްމާހިރުންގެްފަސްްމީ

ް ްދެން ްއެ ްއާއި ްމުސާރަ ްދޭނެ ްރައްޔިތުޢާއްމީހުންނަށް ްކޮމު ްއަޅަންޖެހޭނެްީމހާ ްބޮލުގައި ްހެދިގެން ްއެކަމާ ްމަހަކު ންމެ

ް ްމުސާރައިގެ ްމި ްއަްއިބިލުގަވާަހކަ ްވާހަކަ. ްމި ްފެނިގެންދަނީ ްމި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދައްކަންޖެހޭ. ްދެންމެްއެބަ ދި

ް ްވިލުބޭމަޖިލީހުގައި ްމިހާރު ްވިދާުޅެވއްޖެ ްރިޔާްފުށީފުޅަކު ްދާއިާރެގްމެންބަރު ްބިލުތައްްރަޝީދަށްްޟު ސަރުކާރުެގްހުރިހާ

ްމަޖިލީހުގަހު ްމި ްޕާޓީްއިށަހަޅުއްވަންޖެހެނީ ްތިބޭ،ްކިތަންމެ ްއެބަ ްބަޔަކު ްކިތަންމެ ްސަރުކާރުގަިއްްތަމްސީލުކުރާ ްމި އެއް

ްމިހާރުް.ްއެހެންިވޔަސްޝާމިލްވާ ްބޭފުޅަކު ްހުށަްކުރިމަތިވީމަްއިންތިޚާބާްއެިއން ްބޭނުންފުޅުހަުޅއްވަބިލެއް ްވާހަކަ.ްން ނުވާ

ނޑުމެންްމިްދައްކާްވާހަކަ ްށގެންްނޫނިއްޔާްއެއްްޕާޓީއަކާްހަވާލުކޮް.ރާއްޖޭގައިްކޯިލޝަނެއްްނުހިނގާނޭްމިް،މިއަދުްއަޅުގަ

ް ްރާއްޖޭގެ ްއެމި ްގޮތުން ްފެންނަ ްމަޝްރަޙުން ްނުހިނގާނޭކަްސިޔާސީ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްޙަޤީޤަތްްމެއް ްސިޔާސީ .ްމީގެ

ްްމިއަދު ްމި ްއިން ްފްލޯރ ްފެންނާމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްމިއަދު ްބޭރުވެގެންދާފެންނަނީ. ްވެސް ްބިލު ްމި ްެއއީްނީ ްމިްތަން.

ްކި ްކޯލިޝަނެކޭ ްބަިއވެިރވެގެންްދަންނަވާހެން ްައއިސް ްތިބެގެން،ްަޔއިގެން ްތެރޭގައި ްވަސީލަތްަތއްްް،ސަރުކާރު ސަރުކާރުގެ

ްބޭ ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްކެމްބޭނުންކޮށްގެން ްއެކަމަކުނުންވޭ ްބޭނުމެއްްްޕޭންުކރަން. ްކޮށްދޭކަން ްކަމެއް ރަްއޔިތުންނަށް

ބޭނުމެއްްްށްހުށަހަޅާކަްވެސްްްތިބޭްސަުރކާރުެގްބިލެްއވަރުްްނުވޭ.ްއަދިްކޯލިޝަނޭްބުެނގެްންތިބޭއިރުްއެންމެްކުަޑެވގެންްއެ

ްަރއްޔިތުންނަްނުވޭ ްައޅުަގނޑު .ް ްދަންނަވާނީ، ްއ2113ްެށް ްއަހަރު ްރަްވަަނ ްވަރަްށ ްވިސްނަބޭފުޅުން ްއެްްިއ،ނގަޅަށް

ްއި ްހަމަގަޚްބޭފުޅުން ްވޯޓުެދްއވާށޭ. ްޕާޓީއަކަށް ްއެ ްއެްއިމުތިޔާރުކުރަްއާވއިުރ ނުޑމެން، ްއަުޅގަ ްތިބީްމްވެސް ްމި .ޑީ.ޕީ

ްގޮތަކަްށް ްކުރާ ްއެކަން ްމުސާރަދީގެން ްމީހުންނަށް ްއޮފީސްތަކުން ްކުދިކުދި ްހަދައިގެން ްއޮފީސްަތއް ްސަރުކާރުގެ މިގޮތަށް

ްއެންމެންނަ ްިވޔަސްނޫން. ްބަނދަރު ްއެީއ ްއަދި ްިވޔަސް ްއާސަންދަ ްއެީއ، ްގޮތަށް. ްފައިދާާވ ްއެް،ށް ްެއއީ ނޫންްްއަދި

ްޚިދުމަތްކޮ ްަރއްޔިުތންނަށް ްވިަޔސް ްމީހުންނާގޮތްގޮތުން ްދުވަްސވީ ްގޮތަށް ންމެންނަށްްއެްއިމައިންނާެއަކނިވެރިް،ށްދޭ

ްގެނައުަމށްއިއަޅަ ްމިްާލްސަރުކާެރއް ނޑުމެން ްމަްޓަކަިއްއަުޅގަ ްމެނިފެސްޓޯަގއިްދަނީ ނޑުމެްނގެ ސައްކަތްކުރަމުން.ްއަުޅގަ
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ްްމި ްވެސް ްފަހަރު ްހަދާލައިގެންމިހެން ްއޮފީސްަތކެއް ްމުސާރަކޮޅެއްްސަރުކާރުގެ ްވާހަކަްމީހުންނަށް ްނޫންްްދޭ ެއއް

ްޚިދުމަތްތައްްފޯ ްައޅުަގނުޑމެންގެްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތައް ރުކޮށްދޭްއަންނާނީކީ.ްމިއަށްވުރެްމާްރަނގަޅު

ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާަހކަްގޮތަށް ްރައްޔިތުންނާ ްމިެމނިފެސްޓޯ ްަތއްޔާުރކުރަމުން ޝުކުރިއްޔާްްދަނީ.ްދައްަކއިގެން

ްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފުރުޞަުތ ްއަޅުަގނޑު ްާދއިރާމިހާރު ްހޯރަފުށީ ްއަުރވަނީ ްމި ްމި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު، ްމިހާރު ްބިލަްށްް( ްމި ވަނީ

ްޢިްއޒަވާހަކަ ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑއިގެްނފައިވާ ްފުރުޞަތުއަރުވަދެްއކުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްއެހެންކަމުންްްއިތްތެރި ްނިމިފަ.

ްފަހުްއަޅުަގނޑަށް ްބިލުގެ ްމި ްޢިްޖެހެނީ ްހުށަހެޅުއްވި ްއިްއވުމަށް ްފުރުޞަތެބަސް ްމެންބަރަށް އަރުވަްނ.ްްއްއްޒަތްތެރި

ްަވގުތުއެހެންނަމަވެ ްމި ްމިހާް،ސް ްބަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްބިލުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލީ.ްހިސާބުން ްމި ްމަރުޙަލާ ުހސް

ްމަޖިްްދެން ްބިލު ްމި ްވޯޓުއޮންނާނީ ްނެގޭ ްބަލައިގަތުމަށް ްނެލީހުން ްވޯޓު ްމި ްވޯޓުނެގުން. ްމިއަދު ްއޮންނަނީ ނަގާްގުްނ

ނެގުމަށްްޑަިއގަންނަާވނެްމިހާރުްވަނީްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްއެނގިވަްްަގއި.ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރ1:31ިގަީޑގައި.ް

މައްސަލަްއެއްްހުށައެއްޭނޅުއްވޭނެ.ްނިޒާމީްްނަގާްނިމެންދެންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަރަނގަބީލުޖެހިފަ.ްއެހެންކަމުން،ްވޯޓު

ްއަުރވާނަ ްފަހުގަްޢިއްަޒތްތެރިްންއަޅުަގނޑު ްވޯޓަށް ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަމެންބަރުންނަށް ްމެންބަރުން.ްްހު(. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަން.ް ްތައްޔާރުެވވަަޑއިގަތުމަށް ްވޯޓަށް ްޖަހައި ްކާޑުކޮޅުތަްއ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްޓަަކއި ވޯޓުނެގުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންކަމުން ްަގިޑ. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްވޯޓުނެގުމަށް ްމީ ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްެތރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްލިބިވަަޑއިގަތީމެން ްފުރުޞަތު ްދަންނަވަން.ްބަރަށް ްއިށީނެދވަަޑއިގަތުމަށް ްމަޑުކުރައްަވއި ްވާހަކަދަްއަކން ްތި މަ

ްއި ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި ްތައްޔާުރެވވަަޑއިގަތުމަްށްށީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވޯޓުނެގުމަްށ ނދެވަޑަިއގެން

ްަކށްފަހު()ވަގުތުޮކޅަްިއގަުތމަށްްދަންނަވަން.ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ްކާޑުްޖައްސަަވއިްތަްއޔާރުެވވަޑަް

ް

ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.11ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިީޓތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ް.11ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްް.12
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަުހގެްމަސައްކަުތގެްތެރެއިންްވޯޓުނ12.1ްްްވޯޓަްށްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްް.12ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްކުރިއަށްދާނަން.1:31ްނިންމާ ްވޯޓަިއގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ގައި

ނުޑްަޑިއގެންްކާުޑކޮޅުތަްއްޗެކުކޮށްެލއްވުފަހު(ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއިށީނދެވަ)ވަގުުތކޮޅަކަށް މަށްްއަުޅގަ

ްއައިޓަުމް ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްމި ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްކަމެއް. ްދެ ްއޮތީ ްމި ްދެންނެވުމަށް ްޯވޓަށް ްމިއަދު ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ނޑުމެންްނިންމިްމަސައްކަތް.ްސަރ11.1ު ކާރުގެްަފރާތުން،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްގައިްއަުޅގަ

ްވޯޓަށްް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮްފ ްއޮތޯރިޓީ ްޮކމިއުނިކޭޝަން ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްދެން ްދާިއރާގ9.1ެދެންނެވުން. ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ްސަރުާކރުގެ ްމެންބަރުްްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތަކަށްް ްދެ ްއެހުން.ްމި ްވޯަޓށް ްބަލައިގަތުމަށް ްބިލު ްޓެކްނޮޮލޖީގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ްރަޝީދު ރިޔާޟު

ްޗެކުކޮށްެލއްވުމަްށް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދަންނަވަންޖެހެނީ. ވޯޓަށް

ްދަންނަވާނަން.ްްއަދިވެސް ްވޯޓަށް ްިމހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ެއއްފަހަރު

ްދާއިާރެގް ްވިލުފުށީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ އެންމެ

ޮކމިއުނިކޭޝަންްއޮތޯރިޓީްއޮފްްމޯލްޑިވްްސގެްބިލުްމަޖިލީހުންްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ްްްްްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްްް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

62ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރެގްް.ްއެހެންކަމުނ58ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ58ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ފަރާތުން،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޮކމިއުނިކޭޝަންްއޮތޯރިޓީްއޮފްް

ްގޮތުެގް ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްެއކު ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްެވއްޖެ. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު މޯލްޑިވްްސގެ

ނޑުްމިހާރުްޯވޓަށްްމަތިންްޤައުމީްތަރައް ޤީްކޮމިޓީްއަށްްމިްބިލުްފޮނުވިއްޖެްކަމަްށްނިންމަން.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާް ްރަޝީދު ްިރޔާުޟ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްަފރާތުން، ްސަރުކާުރގެ ްދަންނަވަނީ މި

މާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންަނވާްގޮަތކަށްްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްިބލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތު

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

62ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާުރެގ58ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ58ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްިއންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެްބިލުްފަރާތުންްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުް

ްމިްނިމުނީ.12ްްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާހެއްނުވި.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްއެހެންްމަސައްކަުތގ13ެއެޖެންޑާ ްގެންދަްންް.ްއިތުުރްއެހެންްމަސަްއކަތް.ްއިތުރު ްއަޅުަގނުޑްކުިރއަށް ދަށުން

ް ްައއިަޓމު ްއެޖެންޑާ ްިޢއްޒަތްތެރ9.2ްިގަސްތުކުރަނީ ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްފަރާތުން، ްސަުރކާރުެގ ްެއއީ ްމަަސއްކަތް. ަގިއވާ

ްކިޔުންް ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްިމ ްބިލު. ްތަފާސްހިސާބުގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު މެންބަރު

ްއިްއވާ ްވަނީ 3ްްފައި 2113ްއޭޕްރީްލ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްބޭްއވުނު ްމަޖިލީހަށ14ްްްގައި ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްއެއް،ްތޮއްޫޑް ްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްމީްމައްސަލަ()ނިޒާ

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމަްއސަލަްެއްއްމިްނެގީްމިއަުދްވޯޓުލުުމގެްުކރިންވެސްްހޯރަފުށީްދާއިާރެގް ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްޤައުމީ ްދޭ ްއެބަ ްނަގަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއަދިްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުރައްކާހުރި، ސަލާމަތަށް

ްޖަލުގައި ްމާފުށީ ްއެއީ ްކަެމއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭވަރު ްވާހަކަ.ްްމިްމީޑިާއގައި، ްޖެހުނު ްޓީބީ ްމީހަކަށް ްއެންމެ އޮންނަނީ

ްގަްއެ ްބައިވަރު ްއެތަެކއް ްހުރިހެންނަމަވެސް ްއަސަރު ްޓީބީގެ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްއުޅޭ ްއެތާ ކަމަށްްްއިދީންނަކާއި

ްސިއްރުކޮލިބޭމަޢުލޫމާތު ްމިކަން ްމުޖުތަމަޢަށްއިރު ްމުޅި ްތިބުމަކީ ނޑުމެންްްްށގެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްނުރައްކަލެއް ހުރި

ްމަ ްަރއްޔިތުންެގ ްއެހެންވީމާ، ްމިކަންޤަބޫލުކުރަން. ްފަރާތުން ްިމީއްްޖިލީހުގެ ްއެއީ ްސަރުކާރަށް، ްގެނެސް ސަމާލުކަމަށް

ްވަަރށްްނުރައްކާތެރިްކަމެއްްއިނޭގތޯ.ްފަށައިފިއްޔާވަރަށްވުރެްގައިްނގަޔަށްްއަރަންްސިއްރުކުރާ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްނޫން.ްެއކަންްިސއްރުކުުރމަކީްމަޖިލީހުންްކުރާނެްކަމެްއްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްނިޒާމުެގްްބެހޭްަމއްސަލަްނިޒާމާްއާދެ!

ްކު ްހުންނާނެ. ްމަގުތައް ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ްތެރޭގައި ްހުށަހެޅުވުއްވުމާ، ްމައްސަލަ ްކޮމިޓީތަކުންްއްލި ްބެހޭ ްކަމާ މަޖިލީހުގެ

ްދިރާސާކުެރްއވުމާ، ްެއކަންތައްްއެކަން ްެމންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަތިންތައް ްގޮުތގެ ގެންދެވީަމްކުރިއަށްްްގަާވއިދުަގއިވާ

ްމިް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްނެތް. ްކަމެްއ ްތިަޔ ްއެޖެންޑާަގއި ްޖަލްާސގެ ްމިއަދުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅުވާނެ.

ްރަޝީދަށް.ްްގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުނީްވިލުފުށީްދާއިރާއަރުވަ

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ްތަފާސްޝުކުރިއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެީޅްާޔ ްމި ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ހިސާބުގެ

ްކޮންމެހެ ްމިއީ ްފަދައިން ްމިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވެސް ްރާއްޖެްން ްވަރަށްްްވަގުތަށް ްއޮތްްްއަށް ްބޭނުންވެފައި ބޮޑަށް

ްތަފާސްބި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްމަގުސަދަކީ ނޑު ްމައިގަ ްބިލުގެ ްމި ްޤައުމުގެްހިލެއް. ްތަރައްޤީކުރުމާ، ްދާއިރާ ސާބުތަކުގެ

ްހާ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ްތަފާސްއިޤްތިޞާދީ ްމުހިއްމު ްއަންގައިދޭ ްފެންވަރުަގއިލަތު ްޤައުމީ ިދވެހިރާއްޖޭެގްް،ެއއްކޮށްްހިސާބު

ްިއތުބާރު ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިްއެންމެހައި ްގޮތެްއގަިއ ނަޑއެޅުންްހުރި ްކަ ްޤާޫނނަކުން ްގޮެތއް ްކުެރވޭނެ ްއާދެ!ްަކންތައް .

ނޑުމެންނަްށްއަޅުަގނޑުމެންގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެްދާއިރާތަކުގައިްއާބާދީގެްނިސްބަތްްއޮމިހާރު ތީްކިހާްވެސްްއަުޅގަ

ްބަލައިމިންވަރަ ްވެސް ްއަޅުކަށްތޯ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކައުންސިލްަލން ްރަށު ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ގެްގަ

ްޔަްއިދާރާ ްހަމަ ްުގޅާލަން. ްަކއުންސިލުޤީނުންއަށް ްއަދަދަާކ،ވެސް ްއޮންނަ ްއިދާރާގައި ްމިްމިްެގ ްސަރުކާރުން ހާރު

ްހަ ްފިނޭންްްމިްވާުލކޮށްފައިމަސައްކަތް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްބެވާ ްޓްރެޜަީރގެ ްއެންޑް ްޕްލޭނިންްސް ްއޮންނަ ްދަށުަގއި ލުުމގެ

ް ްފަރާތްތަކާ ްދެންނެވި ްމި ްގުޑިޕާޓްމަންޓާ، ްފަރާތަށް ްދެ ްމަޢުލޫމާތު ްސައްޙަ ްރަނގަޅު ްއެްނމެ ްމީގެ ޅައިގެންްގުޅަިއގެން

ްދިމަެއއް ްނަމަވެްސ ނޑުމެންސާފުކުރި ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްމިަކހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްމަޢުލޫމާތުތަނުވާނެ. ްިމއަދުްގެ އް،

ްމުައއްސާތަފާސް ްވަކި ްޤާނޫނެއްގެ ްމިހިރީ.ްއެހެންކަމުން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއުެފދިގެންްހިސާބުގެ ްބެލެހެއްޓޭނޭްް،ެއއް މިކަން

ްޤާރަ ްއުސޫލެއް ްހަރުދަނާ ްރައްޔިތުންގެްއިމުކުރުމަށްނގަޅު ްބިލެއް ްމިފަދަ ްސަރުާކރުން ްހުށަހަޅަނީ.ްްޓަކައި ްމި މަޖިލީހަށް

ްމިްއާދެ! ްބިލުަގއި ްހަރުްމި ްވަރަށް ްކުރެވޭެނ ްމިކަްނ ްތެރޭަގއި ްަކންތައްތަކުެގ ްވަނީްވާ ްއުސޫލުތަެކއް ްރަނގަޅު ދަނާ

އަދިްް،ރައްާކކޮށްް،ހިސާބުތައްްހޯދައިބެހޭްތަފާސްްކަަމީކްމިްޤާނޫނުގަިއވާްގޮތުގެްމަިތންްމިކަމާްއިމުކުރެވިފަ.ްއަދިްމިޤާ

ްތެރެއިްންމި ްރައްޔިތުްނގެ ްހޯްރާއްޖޭގެ ްމަޢުލޫމާތު ްމަދެންނެވި ްމި ްަވސީލަތެއްްދުމަށްފަހުގައި ްރައްކާކުރެވޭނެ ޢުލޫމާތުތައް

ްހަ ްފަރާތާ ްމި ްވަނީ ްމަްސއޫލިއްޔަތު ްޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ްމިައދުވާލުކުެރވިވެސް ްބިލަކީްމިއީްްފަ.ްއެހެންކަމުން ްމި ހުށަހެޅޭ

ްއާބާދީ ްބަޔާންކުރެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަފުޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްމަޢުލޫމާތު ްއާބާދީގެ ްއަދި ްވިާއއި ްކުރިއަށްް، ގެންދާނެްމިކަން

ނޑަް،އުސޫލުތަެކއް ްކަ ްވަނީ ްބިލުގަިއ ްމި ްއުސޫލުތަކެއް ްހަރުދަނާ ްވާްވަރަށް ްމި ްބިލުގައި ްމި ްއެހެންކަމުން ައޅާފަ.

ްވެއްޖެްއޔާްމަޢުލޫމާތު ްކަމަށް ްކުރެވޭ ްމިަކން ްއަލީގައި ްްތަކުގެ ްބިލުގައ11ްިކޮންމެ ްިމ ްްއަހަރަކުން، ްކޮންމެ 11ްބުނޭ

ްއެންމެ ްތަފާސްމަދުވެްއަހަރަކުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްބެލިގެން ްބެލިް،ހިސާބުތައް ްކަންތައްތައް އެންެމްް،ބޯހިމެނުމުގެ

ނޑުމެންެގްްއަހަަރކުންްމިކަންްކުރަންވަނީްލާޒިމުކޮށްފައިްމިްބިލުން.ްހަމ11ްަލަސްވެގެންްކޮންމެް އެހެންމެްމިއަދުްއަޅުގަ

ްދަތުުރކޮށްްރާއްޖެ ްފަތުރުވެިރއަް،އަށް ްއަންނަ ްއާބާދީބޭުރން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްކޮންެމްްކު ްުސވާލުކޮށްފިްއޔާ ްކޮަބއިތޯ އަީކ

ހާހޭ.ްދެންްޭއެގ41ްްލައްކ3ްްަަލއްަކއޭ.ްދެންްޖެހިގެންްހުރިްމީހާްކައިރީްއަހައިފިްއޔާްބުނާނ3ްްެމީހަކުްވެސްްބުނާނީް

15ްް ްއަހައިފިްއޔާ ްކައިރިން ްމީހެއްގެ ްއެހެން ްނޫން ްމީހާ ްއެހި ްކުިރން ްއޭނަ ްފަހުން ްމިނިޓު އެްއްްލައްަކްހަމ3ްަބުނާނީ

ްމި ްިމއީ ްއެހެންވީމާ، ްނުެވއޭ. ްާއބާދީގެްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަްކަންތައްތައް ްމިންވަރު. ްބެލެހެއްޭޓ ވެސްްކަންތައްތައް

ްއާދެ! ްސަރުކާރަށް، ްއާބާދީްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެނގެްނވާނެ ްކޮބައިްދައުލަތަށް ްމިްައީކ ްއެހެންވީމާ، ކަން.
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ްމަޢުލޫމާތު ްވަިކްމުއަްއަސސާތަކަކީ ްސިަފއިަގއި ްޤާނޫނެްއގެ ްބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެްްމިއީ ްހަރުދަނާަކންމަތީގައި ްހެދިގެން ެއއް

ްމަޢުލޫމާތުްދޭް ްމި ްހޯދުމުގައި ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދި ްވެސް ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް

ްޤާ ްމި ްެވސް ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްސިއްުރ ްފަރާތާްނޫނުންފަރާތުގެ ްލިބިގަންނަ ްއަދި ްފަރާތާ، ްދޭ ްމަޢުލޫމާތު ްމިްްެއ އަދި

ްވަރަށް ްެވްސ ްމައްޗަށް ްއެްމުއައްސަާސގެ ްކަމެއް ްއޮންނަ ްލާޒިމުކޮށްފައި ްްބޮޑަށް ްމީހާގެ ްމަޢުލޫމާތު ވަނ2ްްަސިއްރު

ްމި ްހާމަނުކުރުމަކީ. ްވަރަށްްފަރާތަކަށް ްތެރޭގައި ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްމަޢުލޫމާތުްދެންނެވި ހުންނާނެ.ްްތަކެއްގިަނ

ްހާމަކުރަން ްބައެއްއެހެންނަމަވެސް ްކަހަލަ ްހާމަކޮށްގެންްނުޖެހޭ ްއެއީ ްމިްމަޢުލޫމާތަކީ ްވެސް ްކަމަށް ްމަޢުލޫމާތުތައް ނުވާނެ

ްދަ ނޑު ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްބުނެފަިއވޭ. ްއެހެންނަމަވެސްބިލުގައި ްމިހާރު ްވަރަށްްްޭގގެްންނަވާނީ ްހިފައިގެން ްފޯމެއް ްއަްށ

ްއެިކް ްބޭބޭފުޅުން ްހޯދައި،ްއައި.ޑީްތަކުމޫސުންގިނަ ްަވޑަިއގަންނަވާ.ްގޮްސްފޯނުނަންބަރު ްހޯދާ.ްމިހާރުްަގއި ްނަންބަރު ކާޑު

ްޖެހިލުންވެވަޑަިއގަންނަވާ ްްބޭބޭފުޅުން ްމަޢުލޫމާތު، ްއެޭގގެ ްކީއްވެތޯ؟ްްނޫންނަމަ ްއެއީ ްދޭން. ްމަޢުލޫމާތު ްއަމިއްލަ މީހާގެ

ްމަ ްކަމެްއްނޭނގޭ.ްބޯހިމެނުމުގެ ްކޮންކަެމއް ްކުރަނީ ްެވސް.ްއެއީ ްޕާޓީއަކުން ްސިޔާސީ ްވަދެފާނެ ްކިޔާފައި ްހޯދާށޭ ޢުލޫމާތު

ްއެކަން ްއަދި ްހިނގައިދާނެ. ްފުރާލަިއެގން ްފޯމެއް ްޕާޓީްވަދެފައި ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަްށްްކޮށްފާނެ

ންްޕާޓީއަކުްންނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާްބޭުފޅަކުްވެްސ.ްއަދިްޢާއްމުްގޮތެްއގައިްއެކަހަލަްކަންަތއްތައްްކޮްށފާނެްއަދިްއެހެ

ްޑީ. ްވެސް. ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްޕީ.ޕީ.އެމުވެސް. ްެވސް. ްއިން ްނުކުރާނެްއާރު.ޕީ ްޕާޓީއަކުން ްޤައުމީ ްދެން ްވެސް. ން

ްއަ ްެއީއ ްކަންތަކެއް. ްއެކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަކީ، ްވެސްްޅުގަ ްދަފްތަރެއް ްޕާޓީގެ ޤަބޫލެއްނުކުރަްނ

ްކަމަކަ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ނޑުމެންށްއިލެކްޝަުނގައި ްައޅުގަ ްއެހެންެވގެން ްނޫޅެން.ްް. ްވައްދައެއް ްމީހުން ްޕާޓީއަކަްށ ޤައުމީ

ްއޮތް ްކުރިންވެސް ްއޮންނާނީ.ްހަމަ ްއަދިވެސް ްއެްވަރަްށ ްއިން ްޕާީޓ ްޤައުމީ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރާނެ.ްްމަދުާވނީ. ކަެމއް

ނޑުެމންްމިކަހަލަްވާހަކަްމިްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންްމިއީްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްދެންްއަޅުގަ ހެންްދައްާކއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ްވަކި ްއެ ްވާހަކަ. ްޕާޓީތަކުގެ ްުހންނަ ްރަޖިސްޓްީރވެފައި ްރަިޖސްޓްރީްދައްކަނީ ްކުރުމަށްްްއެކަންްް،ނުވެމަރުޙަލާތަެކްއގައި

ނޑުމެންްމިހެންްދައްކައިްޓަކައިްކޯޓުްމަރުޙަލާތަކުަގއިްުއޅޭްޕާޓީތަކުގެްވާހަކަްެއއް ަގނޑުްވީމާ،ްއަޅުނޫެޅން.ްއެހެންއަުޅގަ

ް ްމިދަންނަވާނީ ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްްމިްތަނަށްްްހަމަ

ްަކނަޑއެޅި ްއުސޫލުތަކެއް ްހަރުދަނާ ްސަބަބުން ްއަދިް،ބިލުގެ ްހޯދުމުގައި ްމަޢުލޫމާތުތައް ްޒިންމާދާރުކަމާްްމި ލިބިގަތުމުގައި

ނޑައެިޅގެންދާނެ.ްއާދެ!ްހަމަްއެއާހިސާބުތައްްބެލެހެއްޓޭނެްއުއެކުްދިވެހިާރއްޖޭގެްތަފާސް އެުކަގއިްމިްބިލުގަިއްސޫެލއްްކަ

ޓަކައިްބިއުރޯްެއއްްޤާއިމުކުރެިވެގންދާނެ.ްއަދިްއެްބިއުރޯގަިއްްގޮތުންްމިްމުއައްސަސާެގްކަންތައްތައްްބެލެހެއްޓުމަށްްބުނާ

ފިނޭންސްްއެންޑްްކުްހުންނާނެ.ްއަދިްމިހާރުްމިނިސްޓްރީްއޮފްްސަނަކައުންސިލެއްްހިމެނޭނެ.ްއެްަކއުންސިލުަގއިްެޗއަރޕާ

ްއިން ްބަލަްޓްރެޜަރީ ްބަަލހައްޓަމުން ްތަފާސްހިސާބު ްގެންދާ، ްޤާނޫނުްހައްޓަމުްނ ްމި ްބާރުތައް ްހުރި ްފަރާތުަގިއ ގެންދާ

ްމިއީ ްއެހެންކަމުން ްބަދަލުެވގެންދާނެ. ްަމއްޗަށް ްމުއައްސަސާގެ ްމި ްފެށިގެން ްދުވަހުން ނުޑްްތަޞްދީޤުކުރާ އަޅުގަ

ްހަރުދަނާް ްވަރަށް ްޤާްދަންނަވާނީ ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްސަރުކާރުންްއުސޫލުތަކެއް ްދިވެހި ްމަގުސަދުގައި ްމާތް އިމުކުރުމުގެ
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އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްފަދަިއންްމިއަދުްސަރުކާރުންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމިްދެމުންދާްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބިލެކޭ.ްއާދެ!

ްފޯރުކޮށް ްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްް،ޓަކައިްދިނުމަށްޚިދުމަތްތައް ްަޙއްޤުތައް ްިމްްއަސާސީ ްބިލުތަކެއް ްގިނަ ްަވރަށް ޓަަކއި

ްހުށަހެޅިގެ ްއެހެންނަމަވެސްމަޖިލީހަށް ްގެންދޭ. ްއެބަ ްބިލުތައްްން ްހުށަހެޅޭ ްނިންމައި،ްމި ްއަވަހަކަށް ްވީހާެވސް މިްްވެސް

ްވެގެންްޤާނޫނަކަށް ްފޮނިމީރުކަން ްއެންމެ ްމީގެ ްެއއީ ްހިތާމަދިޔުމަކީ ްގޮތަކީ. ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުްނގެްްރައްޔިތުންނަށް އަކީ

ް ްކޮމިޓީތަކުގައި ްމިއަދާމަޖިލީހުގެ ްބިލުތަކެއް ްގިނަ ްއެބަްވަަރށް ްނުނިމި ްވެސް ްއަިއއިރު ްއެހެންނަމަވެސްްްހަމައަށް ްހުރި.

ްދިވެހިރާއްޖ17ްޭ ްމި ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީސްތަކަވަނަ ްހުރިހާ ްހުރި ްޒިންމާދާރުކަމާްށްގައި ްވުރެ

ްމަޖިލީހެއް ްކުރި ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްކާމިޔާބު ްއަދި ްއުފަލާއެުކގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެީއްްކަން ްފާހަގަކުރަން. ްހަމަ ްިމައދު އެކު

ްބަލާއިރު ްމަސައްކަތަށް ްކުރެވުނު ްދައުރެއްަގއި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްެވސް ްނިމިގެންދާއިރުގައި ްދައުރެއް ކުީރްް،ކޮންމެ

ްނިސްބަތްްދައުރަށްވުރެ ްމަސައްކަުތގެ ްމަސައްކަްތ، ްދަުއރުގެ ްނިމުނު ްއިތުުރވެފަްއެ ްއެކިވަނީ ްސަބަބުތަކާްް. ްކަހަލަ

ހެދިގެންްމަޖިލީސްްހުއްޓިފައިްއޮންނައިރުަގއިްވެސްްބަެއއްްޮކމިޓީތަކުގެްމަސައްކަތްްނުނިމިދާކަން،ްބައެއްްކޮމިޓީތަުކގައިް

ްވެސް ްހުންނަކަން ްނުނިމި ްބިލުތައް ްވެްހުންނަ ްއެއާެއއީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްްސް ްއަޅުަގނޑުމެން މެދުަގއި

ް ްވިސްނުމަށްފަހުގައި ްފުންކޮށް ްނިންމައިމެންބަރުން ްދައުރު ްމި ނޑުމެންެގ ނޑުމެްންއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްދާންވާއިރަށް ލާފަިއ

ންްމިހާރުްފޮނުވާފައިްހުރިްއަދިްއަމިއްލަްފަރާތްތަކުްރުންްފޮނުވާފައިްހުރިްބިލުތަކާސަރުކާް،ކޮމިޓީތަކަށްްފޮނުވާފައިްހުރި

ނޑުމެންޖެހޭ.ްއަދިް ނޑައަޅަންޖެހޭްައމާޒެއް.ްއެްޓާގެޓަށްްދަތުރުކުަރންްއަޅުގަ ނޑުމެންްކަ ބިލުތައްްނިންމުމަކީްއެއީްއަޅުގަ

ނަޑށްްހަމަްޔަޤީން.ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީސްްދޫކޮށްް އެްމަސައްކަތްްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްކުރަްއވާނެކަންްއަުޅގަ

އަތުެގްަދއްކަނީ.ްޖިނާޢީްޢިޖުރާްވާހަކަްމިް.ްއެތައްތައްްއޮންނަންވާނީްފުިރހަމަކުރެވިފަދެންނެވިްކަންްނައިރުަގއިްމިނިކުން

ްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލުވެގެންްްގެރަްއޔިތުން. ްަދއުރު ްއަނެއްކާ ްެއއީ. ްބިލެއް ްއޮތް ްވެސް ްއައިއިުރ މަޖިލީހަށް

ށަހެޅުނީމަްވެސްްައދިވެސްްއެްމަސަްއކަތްްދަނީްނުނިމިްކުރިއަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްފަހަރުްމިްމަޖިލީހަށްްހުްއަނެއްާކްއަެނއް

ްމުަޤއްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްގެންދާ ްމަަސއްކަތްުކރަމުން ްއެ ްކޮމިީޓގެ ްވެްސްް،އެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ްވެ ްއެ ްއަވަްސކުރަން. ްތަންޮކޅެްއ ްމަސައްކަތް ްއެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވަން ްކޮއަޅުަގނޑު ްސަބް ްވެްސ.ްދާނެ މިޓީއަކަށް

ްމަަސއްކަްއެހެންނަމަވެސް ްއެ ްކޮމިޓީައކުން ްކޮމިޓީައކާފުލް ްސަބް ްމިާހރު ްއެހެްނވީމާ،ްްތްތައް ްއޮތީ. ހަވާލުުކރެވިފައި

ްއެބަ ްބިލުތައް ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްވީހާވެްމިކަހަލަ ްބިލުތައް ނޑުމެންނާހުރި.ްމި ްއަުޅގަ ްައވަހަކަށް ްއޮންަންްސް ހަވާލުވެފައި

ްއަދާކޮށްްމަސްއޫ ްގޮތުގަިއ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްލިއްޔަތުަތއް ްނިންމައި، ްަދއުރު ނޑުމެންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްައޅުގަ ލާފައި

ްވާހަަކތަކަށް ްަދއްާކ ްއެ ްނިސްބަތްކޮށް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްިމއަދު ްެވއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްހަމަްްދެވިއްޖެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށްްއަންނަްސުވާލުަތކަށްްއެކުަގއިްދެންްއަްނނަްދައުރަްހިމޭންކަމާ ނޑުމެންްކުރިމަތިލާއިރުަގއިްއަުޅގަ ކަށްްއަުޅގަ

ް ްފަސޭހަވެގެންދާނެ ްމިޖަވާބުދޭން ްުކރެވިއްެޖއްޔާ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނޑުމެންނާކަން ްއަުޅގަ ދިމާލަށްްްއެހެންނޫންނަމަ

ް ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ؟ ްމިހާރު ްބިލުތޯ ްކިަތއް ްކުެރވުނީ. ްކޮންކަމެއްހޭ ްމިްއަންނާނެ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިީއ
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ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްފުރުޞަތަށް ްދެއްިވ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްފުންޮކށް މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި

ްޝުކުރިއްާޔ.ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިއވިގެންދިަޔއީްސަުރކާރުގެް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެންބަރުްރިޔާުޟްް،ފަރާތުންްދެންމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ވިލުފުށީ

ްދެއްކެިވްވާހަކަފުޅު.ްމިްބިުލެގްވާަފއިާވްދިވެހިރާއްޖޭެގްތަފާސްރަޝީދުްހުށަހަޅުއް ްބިލުްހުށަހެޅުއްވުމުެގްގޮތުން ހިސާބުގެ

ްބަހު ްއޮތީ 3ްްސް ްއަށް ނޑައެޅިފަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަ 1ްްގަިޑއިރު 7ްްގަޑި ްއަށ48ްްްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށް މިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީ

ޓު.ްއަދިްވަކިްޕާޓީއަކަްށްމިނ5ްެމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ35ްްް

ޓުއިުރގެްފުރުޞަތެއްްއަރުވާނަން.ްުފރުޞަތަށްްއެދިަވޑަިއގަތުމަށްްމިނ5ްެޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރަކަށްްނިސްބަތްނުވާްކޮންމެް

ްްްޟާ.މެންބަރުްޢަލީްރިޢިްއޒަތްތެރިް.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްންނޑުްހުުޅވާލައަޅުގަް

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއެޖެންޓުް ްހުންނަ ްަކނޑަައޅާފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްސަރުކާރުްނ ްބާޣީ ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްވައްދާަފއި ްބިލެއްްްމެދުވެރިކޮށް ްބެހޭ ްޤަބޫލުކުރެވެީންތަފާސްހިސާބާ ްވެސް ނޑަށް ްބިލު،ްއަޅުގަ ްބެހޭ ްތަފާސްހިސާބާ މިވާ

ނުވަތަްޤާނޫނެއްްއޮތުމަކީްމިްޤައުމަށްްވަރަށްްމުހިއްމުްކަެމޭކ.ްތަފާސްހިސާބުތަކުގެްތެޭރގަިއްހިމަނަންޖެހޭްކަންތައްތަކާއިް

ނުވަތަްބިލެއްްއޮތީީތްް،ނޑުތަކާްއެީކގައިްބިލެއްްފޮނުްއވައިެދްއވީތީވެްއުފައްދަންޖެހޭްއުސޫލުތަކާއިްެއކަށައަޅަންޖެހޭްމިންގަ

ްއަޅުަގނޑުްވެސްްޝުކުރުދަްނނަވަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްވިލުފުށީްދާއިރާްއެއް،ްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުރުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަ

މަޖިލީހުގެްްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދަްއކާއިރުނޫންނަމަްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްނިސްބަތްކޮށްްްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިް

ނޑާވާހަަކްދަްމަލުކުރަްނޖެހޭްގޮތެއް.ްއެގަާވއިދުަގއިްޮއވޭްޢަ ބުނެގެްންްދިމާލަށްްއެޖެންޓެކޭްއްަކންޖެހޭްއުސޫލެއް.ްއަުޅގަ

ްދެރައަ ްއެހެޅުަގނުޑ ްނޫން. ްޢަމަލުވަނީީކ ްމަޖިލީހުގައި ްއެޖެންޓުންނެްއްންނަމަވެސް ްއިނގޭތޯ. ްޮއވޭ ްއުސޫލެއް ކުރަންޖެހޭ
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ްއެހެންމެްބާޣީްސަރުކާރެއްްް.ްއަދިްހަމަނަށްްއެެޖންޓުންްވިްއޔާްވާނީނޫންްމިތާގައިްތިބެނީ.ްދިވެހިަރއްޔިތުންެގްއެޖެންޓުން

ްމެންބަރަކަށްްނިސްބަތްކޮށްްމެންބަރެއްގެްނަންްބުނާްކަމަށްްްއުސޫލަކަށް،ްެއކަްންކުރަންްއޮންނަްވިޔަސްްވެސްްމިތާގައި

ް...ވަންޏާްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްކަމަށްްހަވާލާދީްބުނަންޏާ،ްބުނާްމެންބަރަކާ،ްވަންޏާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްވިލުފުްބެހޭ ްބަލައިގަންނަން. ްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިއެއް ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟުްށީ ރަޝީދުގެްްމެންބަރު

ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންނަވާއިރު ްޢިްއޒަތްތެިރްްނަންފުޅު ްއަޅުަގނޑު ްގެންނެވުމަށް ްނަންފުޅު ްއެ ަމތިން

ްމެންބަރަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްދާއިރާ ްރިވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޔާޟުގެ ްައޅުަގނުޑ ްވާހަކަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްރަޝީދުގެ ދެންނެވީ.

ކަންތައްަތްއްމުްޖުތިމާޢީްހާލަތުްއަންގައިދޭްމުހިއްދީްއަދިްއިތަފާސްހިސާބުގެްދާއިރާްތަރަްއޤީކުރުމާއިްޤައުުމގެްއިޤްތިޞާް

ްބިއުރޯ ްއަދި ްކުރުމާ، ްސާރވޭތައް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއުެފއްދުމާބަޔާންކޮށްދިނުމާ ްތައް ްިބއު، ްދައެ ްަކއުންސިލްތަްއްރޯގެ ށުން

ްފޮނުވީތީްއުފެއްދުމާ ްބިލެްއ ްގޮތުން ްއެޖެންޓުްބެހޭ ްއަދި ްމިްްޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނަމަވެސް މެދުވެރިކޮށް

ްގެ ްމުހިއްބިލު ްހިމަނާލަންޖެހޭ ްމީގެތެރޭގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޝުކުުރދަންނަވަމޭ. ްނެސްދެްއވީތީ ގެްކަންތައްތަކުމު

ްަބއެ ްީމގެތެރެއިން ްބަލައިާލއިރުަގއި ްބިލަށް ްމި ްކަންތަތެރޭގަިއ ްއުނި ްފާހަަގކުެރވޭ.ްްއ ްވެސް ްައޅުަގނޑަށް އްތަްއ

ްއޭގެ ްފ2112ްެތެޭރގައި ްައހަރު ްވަނަ ްތަފާސްހިސާބ7ްާބްރުއަރީ ްމީހުންގެ ްބަޣާވާތްކުރި ްދުވަހު ްވަނަ ްބަޣާވާތު، ގައިްއެ

ްތަފާސް ްމީހުންގެ ްވެސްހިސާބައިވެިރވި ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްަޤއުމުަގިއްމީގެްބު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއިުތރުކޮށްލަންޖެހޭ ތެެރއަށް

ްއަ ްއާއި ްމީހުންނަށްތޯ ްކިތައް ްލިބެންޖެހެނީ ްއަދަބު ްތެރެއިން ްބަޣާވާތުގެ ްބޮޑުކުޑަހިންގުމު ްއަދަބުތަކުގެ ްލިބެންޖެހޭ މިންްދި

ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަަމށް ނަޑއެޅެންޖެހޭނެ ްކަ ްމާރާމާރީތަކާ،ފުލުްވެސް ްހިންގުނު ްލައްާވ ްފުލުހުންްހުން ްއަދި

ްޖަރީމާތަކާ ްލާއިންސާނީ ްހިންގި ްލިބުނު، ްއަނިޔާ ްތެެރއިްނ ްޖަރީމާތަކުގެ ްމީގެތެޭރަގއިްްއެ ްވެސް ްައދަދުތައް މީހުންގެ

ްނުކުތާންޖެހިމަނަ ްމުހިއްމު ްފެންނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމެހުމަކީ ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްތެރޭގައި ްޢިއްޒަތްތެިރްތަކުގެ އް.

ްބަޣާވާތުް ްތަފާސްރައީސް. ްމީހުންގެ ްބަިއވެިރވި ްމީަގއިްހިސާބުގަިއ ްެއއާެއކުަގއި ްއަދި ްހިމަނާއިރުަގއި އޮތްްްއެބަްމީގެ

ްތަފާސް ްއުސޫލުން ްގޮތްލާމަރުކަޒީ ްހިންގޭނެ ްވެސް.ްޭއގެހިސާބުތައް ްބަޔާންކޮށްދީފައި ްއުސޫލުަތއްްތައް ްލާމަރުކަޒީ ތެޭރގައި

ެބހޭްހުރިހާްކަމެއްްބަލަހައްޓާްްއަްއސަސާގެްގޮތުަގއިްމަސަްއކަތްުކރާްލާމަރުކަޒީްކަންތައްަތކާިއސްްމުްހިންގުމުގެްއެންމެ

ްމި ްެއއްބާރުލުމެްއ ްއެްއވެސް ްހިްނގުމަށް ްޤައުމު ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަީޒ ްބުނަނީ ްނުލިބެއޭ.ްސަްޔުނިޓުން ރުކާރަކުން

ްއެހެންވީމާ ްތަފާސްދެ، ްއުސޫލުން ްމަރުކަޒީ ްލާ ްމިހިން ްލިބިފައިހެންްހިސާބު ްއެހެންވީމާްރީ ްހީވަނީ. ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއެ،
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ްދަން ްއެއާވާހަކަ ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްބަލައިފިނަވާލަން ްނިޒާމަށް ްތަޢުީލމީ ްވަންޏާްކަމަށްްްއެީކގައި ްގޮތުންް، ތަޢުލީމީ

ްހަދާތަފާސް ްޕްރީްކަމަށްްހިސާބު ްިކޔަަވިއދޭވަންޏާ ްމުސާރަްސްކޫލްގައި ްސަރުކާރުން ްހަށްވުރެްމ3ްަްނުދޭތާޓީޗަރުންނަށް

ްއޮތް ްދުވަްސވެފައި ްތަފާސްްގިނަ ްމެކަމަށް ްއައި.ޓީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެބަްހިސާބުތަކުން ުދވެރިކޮށް

ގޮތުްންްއްޙީޗަރުންްދޭްމަޢުލޫމާތުތަކަކީްމީ.ްޞިސްކޫލްްޓީކައުންސިލުންްދޭްމަޢުލޫމާތާއިްޕްރީްލިބޭ.ްރަށްރަށުގެމަޢުލޫމާތު

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއިލާއިުރގައި،ްނޫނީްހިމަނަންްބަލައިއުފައްދަންްބަލަހިސާބުތައްްތަފާސް ލާއިުރގައިްިމއަދުްައޅުގަ

ްްއަްއޑު ްހޮސްޕިޓަލްގައި ްހިތަދޫ ްއުސޫލުތަކާްއަތޮޅު ްގެންގުޅުނު ްގޮތުންނާ، ްޢަމަލުކުރި ްޑޮްކޓަރަކު ްއަންހެން ްހުރި އަިދް،

ްފުާރނަ ްއިންސާނުންގެ ްސަބަބުން ްކަންތައްތަުކގެ ްްކުރެވެމުންދިޔަ ްކަންަތއްތަެކއްކޮށްއަށް ްއެަތއް އަިދްް،ނުރަްއކާތެރިާވ

ްަރއްޔިތުން ްއެް،އެރަށުގެ ްރަްއޔިތުން، ްައތޮޅުގެ ްވެްސްްއެ ްގެނައިމަ ްސަމާލުކަމަށް ްއެކަންކަން ްރަްއޔިތުން ިސީޓގެ

ްއެކަމަށްްސަމާލުކަންމެނޭ ްހަމަްވަރަށްްޖްމެންޓުން ްއަންހެނެއްގެ ްފަހުންްގޮސް ްއެންމެ ްއެންޖަްނުދީ ްގޮބޮޑު ް،އްސަްރީއަކަށް

ބުތަުކގެްހިސާއަކީްތަފާސްްއުޅޭްވާަހކަްތަން.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަންްމިްބޮޑަށްްހާލަތުްދަށަށްގޮއްސަްއޮތްްވަރަށް

ްތަފާސް ްމިފަދަ ްހިސާބުތައްތެރޭގައި ްތަފާސްހިސާބު، ްހިންގޭ ްމަހަކު ްކަންތަކާތަކޮންމެ ްކުރެވޭ ްތެެރއިން އަދިްްކުގެ

ްކަންތަ ްކުެރވޭ ްސިސްޓަމުވަް،ްއްަތކާނޭއްގާނީކޮށް ްވަްއކަންތަކާ،ްޯބޑަރްކޮންޓްރޯލް ްއަަދދުތަކާ،ްކުރާ ްފައިާސގެ ްގަށްނަގާ

ްބޮ ްތަފާސްފަދަ ްގެއްުލންވާ ްޤައުމަށް ްގޮތުންޑެތި ްފެންނަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްހިމެނުމަކީ ްބިލުގައި ްމި ްެވްސ ްހިސާބުތައް

ނޑުްބޭނުންވަނީްބިއުންނަެއީކގައިްދައެއާމުްކަމެކޭ.ްހަމަމިޓީްމަރުޙަލާަގއިްކޮންމެހެންްމުހިއްއްޔާްކޮވެއްޖެް ްރޯްވާލަންްައޅުގަ

ްުމވަްއޒަް ްއަދި ްއުަފއްދާފައި ްކައުންސިެލއް ްއުފައްދާަފއި، ނޑުއެއް ްއަުޅގަ ްލުމަކުން ްހަމަްފުންތަކެއް ްނުފުދެއޭ. މެންނަކަށް

ްއަދާވަނަްއަހަރުގެްމ2113ްިް،ހިސާބަށްްއައިއިރުަގއިްއަހަރުގެްމިއަދާްވަނަްއަހަރުްމިްޤައުމު،ްމ2113ްިއެީކަގއިްމިއާ

ް ްގާްތަގނޑަކަށް ްއައިއިުރަގއި ްއަުތލައިމަސްުތާވތަްގެކިލ25ްޯހިސާބަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށްކެތި ްއޮތް ް،ގަެނވިފައި

ްއެބަ ްކަމަށް ްއޮތް ްއަތުލައިަގނެވިފައި ްފުލުހުންނަށް ްއޭގެްނުވަތަ ްމަޢުލޫމާތުލިބިފަ. ްބްރަދާޮއތް ްއަރުތޫރު ގެ،ްސްްތެރޭަގއި

ްމަސްތުް ްގެަނއި ްބްރަދާސްތައް ްތަފާސްވާތަކެތި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮަތށް. ްނުހިމެނޭ ްއެބައަދި ްވެސް ޖެހޭްްހިސާބުތައް

ްމިމީގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްހިމަނަން. ްކަމަށްްތެރޭަގއި ްއެދޭ ްހެވެްއ ްޤައުމަށް

ވަންޏާްމިއަދުްްދޭތެރޭަގއިްވިސްނާްކަމަށްްުއމުގެްރައްޔިތުންނާވަންޏާްމިްޤަްދޭތެރޭްިވސްނާްކަމަށްްވަންޏާ،ްމިްޤައުމާ

ޖެހޭްެއއްގަލަށްްްޕާޓީްއެބ2ްްަޮބޑުްްމު،ްއެންމެްބޮޑުްމަަސއްކަތަީކްމިްޤައުމުަގއިްއޮްތްއެންމެއޮތްްއެންމެްމުހިއްްކުރަން

2ްއަދިްއެް،ްޕާޓީގެްރިޔާސީްކެންޑިޑޭޓުންްކަމަށްްވިޔަސ2ްް.ްއެްެއމް.ޑީ.ޕީްއާއިްޕީ.ޕީ.އެމްްއެރޭނެްގޮތެއްްހަދަން.ްއެއީ

ޕާޓީްދޭތެޭރގައިްރަނގަޅުްސުލްަޙވެރިްނިޒާެމްއގެްދަށުންްެއކަށައެޭޅްގޮެތއްެގ2ްްނީްލީޑަރުންްކަމަްށްވިޔަްސ،ްޕާޓީގެްރޫހާ

ްެއއްަބސްވެ،މަ ްޕާޓީތަކުން ްމި ްއަަރއި،އެްްތިން ްަމއްޗަށް ްޕްލެޓްފޯމެްއގެ ްްމިްއް ްރައްޔިތުންނާ ްރަނގަޅުްަޤއުމުެގ ދޭތެރޭ

ްބައިން ްލޮަލކުން ްމިލައިްސާފުވެރި ްކޮންމެހެން ްމިައދު ްކުރުަމކީ ްފިކުރެއް ްމުހިއްްލާނެ ްކަމެއްޤައުމަށް ިއްކަމުގަްްމު

ޕާޓީގ2ްްެދޭތެރޭގައިްމިްްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްތަފާސްހިސާބުްވެސްްމީގެތެރޭގައިްހިމަނާލައި،ްއަދިްމިަކމާ
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ްވިސްނަވަިއ،މެ ްވަރަށްފުންކޮށް ްޤައުމުގެްންބަރުން ްއަމާންަރްއޔިތުންނަްމި ްކޮންމެހެންްށް ްގެނެސްދިނުމަކީ އޮމާންކަން

ްމި ްއެހެން ްދެކެން. ްކަމެއްކަމަްށ ްކުރަންޖެހޭ ްމިްްމިއަދު ްއުފައްދާފައި ްބަޣާވާތްކޮށްގެން،ްބަޣާވާތުން ްމިހާރު ްދަންނަވާލަނީ

ްސަރުކާރު ްއަިނޔާވެިރ ްކުރަްންްއޮތް ްޤައުމުަގއި ްޖަރީމާތަކާއިމި ްލާއިންސާނީ ްވަްްމުންދާ ްބޮޑެތި ެގްއްކަންތަކުްކުަރމުންދާ

ްތަފާސްް ްބިލުގައި ްމި ްކަމަށްތެރެއިން ްއުފައްދައިފި ްްހިސާބު ްއަދި ްފުރިހަމ511ްަަވންޏާ ްބިލު ްމި ްއިުތރަށް ކުރަންްސަފުހާ

ްބޭނުންވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލި

ްްޔާޝުކުރިއް ްތަފާސްހިސާބާ ްރަީއސް. ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި ްވިލުފުށީ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވީތީ ްބިލެއް ބެހޭ

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްައޅުަގނބަރަށް ްމީ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްޢާއްމުކޮްށްއެުކ ްޤައުމުގަިއ ުޑމެން

ްައޑުިއިވަވޑަިއގެންބޯހި ްމިކޮންމެްްނެވިމެނުމުގެްވާހަކަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްހުރިްްބޭފުޅުންނަށް ްތަރުތީބު މަސައްކަުތގެ

ޤާނޫނެއްގެްސިަފްތަފާތުްއެހެްންގޮތަކަށްް،ްތަފާތުްއެެހންްހާލަތެއްގައިތަފާތުްއެހެންްމަރުޙަލާއެއްަގއި،ްްގޮތް.ްނަމަވެސް

ްއޮީފހަކާ،ްލިބިގެން ްއެްއކުރެވޭ ްއެްއޮފީުހގެްބެލުންތެރިކަމާއެުކގަްއަދި ްމިކަންްކުަރންޖެހިއްޖެްކަމީްއަޅުަގނޑުްްއެީކގައިއި

ްއެބަ ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތް. ްއެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްާރއްޖޭަގއިްވެސް ްބެލެހެއްޓުމަށްްްސްްސޓެޓިސްޓިކްްއޮތް

ްޭއގެ ްއަދި ްގޮތާ ްޢަމަލުކުެރވެމުންދާ ްމިއަދު ނޓަކައި ްައޅުގަ ްމުހިއްން ްބޭނުންތެރި ްޤައުމަށް ްމަޢުލޫމާތުޑުމެން ،ްމު

ްމަޖިލީހުގަޞަޚާއް ްރައްޔިތުްނގެ ްސަރުކާރާ،ކޮށް ްމަންދޫބުންނާއި ްތަމްސީލުކުރައްވާ ްރަްއޔިތުން ްއަދި ްވެސް ދިްއަްއި

ްިވއުގަް ްއެހެނިހެން ްއެނޫްނވެްސްތަކުސަރުކާރުގެ ްއަދި ްމުއަްއަސސާތަކާ، ްމިިނވަން ްއޮފީސްތަކާއި ްހިމެނޭ ްތެޭރގަިއ ގެ

ް ްފަރާހަރަކާތްތެިރވެަވޑަިއގަންކަންތައްތަުކގަިއ ްމުހިއްނަާވ ްއެނގެންޖެހޭ ްގޮުތން ްބެހޭ ްރައްޔިތުންނާ މުްތްތަކަްށ

ްކަމާ،މަޢު ްހުންނަންޖެހޭ ްއެްލޫމާތުތަކެއް ްއެްއކުރެވިަފއިްއަދި ްސައްޙަްމަޢުލޫމާުތ ްއެންމެ ރަނގަޅުްްއެންމެް،ވަނީ

ްކަަށވަރު ްގޮތުަގއިކަން ްވެސް ްކުރަންޖެހޭނެކުރުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮްެއއީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ތުަގިއްކަމެއް.

ްމަ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބިލު ްމި ްމެންބަރު ްއޭގެްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއީ. ްބޭުނންތަކަކީ ނޑު އިތުރުްންިއގަ

ކުރެވޭްކަެމއް.ްެއީއްޖޭގެްަމއްޗަށްްވެސްްަހމަްލާޒިމްކަމަކީްޤައުމެްއގެްނިސްބަތުންްދިވެހިރާއްްޖެހޭްމިްދަންނަވާލަންްއެބަ

ްނޭޝަން ްޕްފަްސްޔުނައިޓެޑް ްސްޓެޓިސްޓިންަޑމެންޓަލް ްއޮފިޝަލް ްއޮފް ްމިރިންސިޕަލްސް ްމިހެްންްްކސް. ކަންތައްތައް

ްއެބަ ްުހންނަން ްހަމަތަކެއް ނޑައަާޅފައިްބެލެހެއްޓުމުގައި ްއެބަްޖެހޭ.ްކަ ްގޮތްތަކެއް ްތެރޭގައިްްއެް.ޖެހޭްހުންނަ ބާބުތަކުގެ

ްއެބަ ްބަޔާންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްވެސް ްހަމަ ްއެ ްމީގެްކޮށްެދއްވާަފއިވާްފެނޭ ްއަދި އިތުރުންްތަން.

ްޖަދުވަުލގައިއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުގައި ްމި ްްނަށް ްތަފާސްްނުކުތ37ްާބަޔާންކުރާ ްއެްގެހިާސބުއަކީ ްނިޒާމު އްކޮށްްޤައުމީ

ްތަފާސް ްއެބަބަލަހައްޓަންޖެހޭ ްަކނަޑއަޅުްއވާފައި ްކަމަށް ްދާއިރާތައް ްމިްހިސާބުގެ ްއިިވގެންދިަޔއިްއޮތް. މަްވާހަކަތައް

ްމަޢުލޫމާތުރަ ްކޮންކޮންކަހަލަ ްއެނގެންޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްއުފެދިގެންދާްއްޔިތުންނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ތަކެއްކަން
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ްނަގާ ްލައްވާ ްތިމަންނާމެން ްކުިރއައޮފީހަކުން ްއަދި ްމުސްތަޤުބަުލގަިއ ްއަިދްނީ. ްނެގެމުންދާނީ. ްމަރުަޙލާތަކުގަިއ ްއޮތް ށް

ހަމަތަކުެގްްއަދިްއެްރެވޭނެްހަމަތަކަކީްކޮބައިކަމާ،ބޭނުންކު،ްބަޔަކަށްްކަމަށާްންކޮންލިބޭނީްކޮް،މަޢުލޫމާތުތައްްއެއްކުރެވިް

ނަޑއެޅިފައިްއެބައަޖުރާފަރާތްތަކަށްްއިްްކުރައްވައިފިްކަމުގައިްވާނަމަްއެބޭރުންްޢަމަލު ނޑުމެްނގެްްތުްވެސްްކަ އޮތް.ްއަުޅގަ

ްއެބަ ނަޑއެޅިަފިއ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްވެްސްްމި ްއަދަުބ ްމ16ްާއޮތް ްއެބަްއްާދަގއިވަނަ ްފެންނަން ހުރިްްައޅުަގނޑުެމންނަށް

ްނު ްޢަމަލުކުރުމާބައެއް ްމިގޮަތށް ްއަދި ްފާސްވެްކުތާތައް. ްޤާނޫނު ްމި ްކަމުަގއިް،ގުޅިގެން ްއަިއއްސި ްްވުޖޫދަށް 21ްވާނަމަ

ް ްތަފާސްހިސާބ1999ާސެޕްޓެމްބަރ ްއެްްގެ ްގަވާއިދު ްއުފެދިގެންާދްްބެހޭ ްދެން ްފަހުން ްއޭެގ ްއަދި ްއުވިގެން. ދާނީ

ްމިނަ ްވެގެންދާނީ ްމިްތީޖާއަކަށް ްއެއްކުރުން. ްހައިސިއްޔަތުން،ްްމަރުޙަލާގައިްމަޢުލޫމާތުތައް ްމީހެއްގެ ވާހަކަދައްކަންެޖހޭ

ތަނުގައިްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.ްްއެއްްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްއަުޅަގނޑުްހަމަްނުކުތާ

ްރެޖިސްޓް ްވޯޓަރ ްނުވަތައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަމީގެްރޭޝަން ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެއްކުެރިވގެންދާ ްީވްން ްމެންބަރުން ީލގައި

ްގޮތަކާް ްުއޅެމުންދާ ްރަްއޔިތުން ްހިސާބަކާ، ްމަޖިލީހުގެރަ، ްކަްނތައްތައް ްއެބަްްއޔިތުންގެ ްބަލަން ްވެސް ޖެހޭ.ްްމެންބަރުްނ

ްއެބައެ ްމަސައްކަތެއްް.ޖެހޭްނގެން ްޮކންކޮން ްަރއްޔިތުން ްދާއިރާގެ ްމަސައްކަތުްންތިމަންނާގެ ްއެ ްއަދި ްކުަރނީ. ތޯ

އަދިްހެޮޔކުރަންްބޭނުންވާްހިސާބުތަކުގެްޤާނޫަނށްްގެނެވެންޖެހޭްބަދަލުތަކަީކް،ްނަފާތަކަކީްކޮބައިކަމާް،ްނުކުންނާނެްނަތީޖާ

ްވަރަށް ްވަރަށްްކޮބައިކަން. ްނުވަތަ ްޮއޅިފައި ްނުްބޮޑަށް ްއެްއ ްއޮންނަ ްއޮޅުވާެލވިފައި ްރަްއޔިތުްނެގްޮބޑަށް ްއެއީ ކުތާ

ްދަމަޖިލީހު ްމެންބަރެއްގެ ްތާރުގެ ްމަގުގެ ްނޫނީ ްބަނދަރުހެދުންކަމަށާ، ްިވއްޔާ ްރަށެއްގެ ްމިސްކިތެްއްއުަރކީ ްނޫނީ އެޅުން

ްކަންތައްތަކެއް. ްމިކަހަލަ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްްބެހެއްޓުން.ްނޫނީ ްދާ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ނަމަވެސް

ްމަޖިލީހު ްކަރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރެއް ްމާއްދާގެ ްބަޔާންކޮށްދޭ ްމ71ްާް،މަށް ްނުކުތާތަކުަގއިްވަނަ ްބަޔާންކުރާ އްދާަގިއ

ނޑުްެދްއވާފައިވިދާޅުވެ ްއަުޅގަ ްވާހަަކތަކާއި ްމަސައްކަތްތާހުރި ްކުރަްނޖެހޭ ްމެން ްކޮންމެް، ްމަސައްކަތެއް. ްތަފާތު މުޅިން

ްނަ ްއޮތް ްޚިދުމަތްސަރުކާރެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންގެމަވެްސ ްދައުަރކީްމަޖިލީްކުރަންޖެހޭނެ. ްމެންބަރެއްގެ ހުގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޚިލާފުއިްޤާނޫނުހެދުމާއި ްއުސޫލަކާ ްއަސްލަާކއި ްމަތިސްލާދީނުގެ ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުތަކަށްްނުވާ ން

ްއެްްއެްބަދަލުގެނައުމާ، ްނަަމވެސް ްކުެރއްވުން. ްހެޔޮްްމަސައްކަތްތަކަށްްމަސަްއކަްތތައް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޭބނުންވާ ޓަަކއި

ނޑުްވެސްްލިބެންހު ރިްކަންތައްތަކުގެްމަޢުލޫމާތަކީްމެންބަރުންނަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭްމަޢުލޫމާތެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްމާލޭަގއި ްމިގޮތުން ްހިމެނ11ްިޤަބޫލުކުރަން. ްދާއިރ11ްްާް،ާދއިރާ ްވިލިމާފަންނު ްައޅުަގނޑަކީ ްތެެރއިން ދާއިރާގެ

ނޑުމެންގެްމައްޗަށްްޤާނޫނީްގޮތުްނ11ްްްމަޖިލީހުގައިްތިއްބަވާްތަމްސީލުކުރާްމެންބަރު.ްމި މެންބަރުންގެްތެރެއިންްއަުޅގަ

ްއެ ްއުޅުންަތކާއިްލާޒިމްވާ ްުލއިްއެްަބއެްއގެ ްއެބަޔަކަށް ްހިސާބަކާ، ްވީ ްގެނެސްދޭންޖެހޭްބަޔަކު ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ފަސޭހަ

ްއެބަ ްްބަޔަކު ްޚާއްޞަތިބި. ްމުނިސިޕަލްޓީ ްމާލޭ ްަކނޑަްއެަބޔަކީ ްކަމަށް ްތިބި ޅުަގނޑުމެންނަށްްއަްް،ެއޅިދަފްތަރުގައި

ްލިބިފައިބައި ްރައްޔިތުންްބަހައިގެން ްމިތިބި ްދަންނަވަން ްވާހަކަ ްްތަެކއްގެ ްެވސް ްދާއިރާއަށް ނުޑގެ ސަތޭކަްއުޅެނީ.ްއަޅުގަ

ްއެބައެާކވީ ްމީހުން ްޤަްހެއްހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްތިއްބެވިތިބި. ްދެން ްގޮުތަގއި ްދާއިރާތަކަށްްްބޫުލކުރާ ްމެންބަރުންގެ ިޢއްޒަތްތެިރ
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ނޑުމެންނަށްްވޯޓުެދއްވާފަދެންނެވިްަރއްޔިްވެސްްމި .ްނަަމވެސްްއިްބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާފަ.ްއަދިްވޯުޓގަްތުްނވަނީްއަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެންްއެްއަކީްައޅުަގނޑުމެންގެްތެރެއިންްެއްއވެްމިއަދުގެްނަތީޖާ ްމެންބަރަކަށްްކަ އެްރަްއޔިތުންްް،ނގެންްދަތިސް

ގެެއްއގެްެއޑްރެހުަގއިޯތ،ްދިރިއުުޅއްވަީންކޮންްހާލެްއަގއިތޯ،ްކޮންްމަސައްކަެތއްތޯްްތިއްބެވީްކޮންތާކަށް،ްކޮންތާކުޯތ،ްކޮން

ްމަޢުލޫމާތުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްއިލެކްޝަން ްެއްއކުރެވޭ ްިމއަދުގެ ްވެސް. ްގޭބީސީތަކަްށްްކުރަނީ ްފަހުން ްއެންމެ އަީލގައި

ްސިޓީ ްފޮނުއްެވވި ްކޮމިޝަނުން ްއިެލކްޝަން ްއޮހިނގަުމންަތކުަގއި ްއަހަރުަގއި ްއިންތިޚާްތްދާ ްިރޔާސީ ބަށްްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްވޯޓުްތައްޔާުރވުމަށް ްއެޓަކަިއ ްކުރިޔަްށްްެދއްވަން ްމަސައްކަްތ ްެއއްުކރުމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްތަނެއްގެ ްިތއްެބިވ ބޭފުޅަކު

ްއެ ްއަދި ްއަމާުޒކުރަްއަވއިްގެންދެވި. ްވެރިންނަށް ްއަށްްޭގޭގގެ ްއީ.ސީ ްއަނބުރާ ްސިޓީަތއް އިލެކްޝަްންް،ފޮނުއްވި

ްޕޮއިންޓުްށްކޮމިޝަނަ ްކަލެްކޝަން ްވިލިނގިފޮނުއްވާނެ ްެވސް.ްމިސާލަކަށް ްފެރީޓާތަެކއް ނުޑްދުށިން ްައުޅގަ މިނަލްްީލަގއި

ްމި ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްްކައިީރގައި ްސިޓީަތްއ ްހޯއްެދވުމަށްްދެންނެވި އަނބުރާ

ްބަހައްޓާފައިްމަސައްކަތް ްޑެސްެކއް ްއިްކުެރއްވުމަށް ްެވސް. ްތަން ްމަސައްކަތްލެހުރި ްކޮމިޝަނުން ކުެރްއވިއިުރަގިއްކްޝަން

ްއެބަ ްކަެމއް ްއޮތް ްމުހިއްްްނުކުރެވި ްޤާނޫނެއްގެ ްމިފަދަ ްއެބަްމުޮއތް. ްދަްނނަވާލަން ްކަމުަގއި ްެއއީ ްވަރަްށްްކަމަކީ ޖެހޭ.

ްމިމުހިއް ްހުޅުވިގެން ްދޮރު ްއެއް ްޚާއްޞަްމު ްމުނިސިޕަލްޓީ ްމާލޭ ްފަރާތްތަކަކަށްްްދަނީ. ްތިއްބެވި ްދަފްތަރުގައި

ްއެ ްސިޓީްްލިބިވަޑައިުނގަންނަވާ ްފޮނުއްވި ްކޮމިޝަނުން ްއިލެކްޝަން ްފަރާތްތަކަށްްއެއްްީމހުންނަށް ްގިނަ .

ްއިލެްލިބިވަޑައި ްވެސް ްރިޓާރން ްއޭގެ ްއަދި ްއެހެްނވީމާުނގަންނަވާ. ްލިބިަވޑައިުނގަންނަވާ. ްކޮމިޝަނަކަށް ،ްްކޝަން

ްމި ްގޮތަކުން ްކޮންމެވެްސ ްރައްިޔތުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެގއްލިފަްގެވަނީ ްނޭނގި ްވީުނވީތަނެއް ްބަޔަކު .ްތެރެއިން

ްމި ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްވަގުުތ ްކޮންތާކުްވަނީ ްތިީބ ްއެްްމީހުން ްެއކަމަުކްްކަމެއް، ްޙައްޤުަތކެްއ މީހުންގެ

ނޑުެމންްވިސްނަންްއެބަ.ްއެޅޭްއަޅުަގނޑުމެްނގެްބޮލުަގއިްއެބަް ބާރުގ3ްްެމިްޤައުމުގެްވެރިކަުމގެްް.ޖެހޭްބަރާބަރަްށްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެ.ްމިްތަނެއްްބަލަންްއެބަްބަޔަކުްވީްފަރާތުން،ްމުޅިްދައުލަތުގެްފަރާތުންްއެ ްޖެހޭ.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ނޑުމެްންއުފެއްދިްޤާނޫނެއ17ްްްމަޖިލީހުން، ލާމަރުކަޒީްގޮތުންްއިދާރީްދާއިރާތަްއްް،ވަނަްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ

ްއެބަްޤާނޫނުގެްނުކުތާްހިންގުމުގެްޤާނޫނަކީ.ްއެް ްއެްެއއްަގއި ްެއްޤާނޫނުގެްދަށުން މީހުންްްޭވްމާލޭްސިޓީްަކއުންސިލަށް

ް ްރަޖިސްޓްރީްމަސ6ްްހުވާކުރާތާ ްރައްޔިތުްނގެ ްމާޭލ ްއެކުލަވާލަން. ްދަފްތަރު ްަރއްޔިތުްނގެ ްމާލޭ ްތެރޭގައި ދުވަުހގެ

ްކައުންސިލަްްއެކުަލވާލުން. ްސިޓީ ްމާޭލ ްނުކުރެްއވުނަމަވެސް ްެއަކމެއް ްެވގެންދިޔައީްކަށް ްނަތީޖާއަކަށް ްނުކުެރވުުމގެ ނު.

ްްމިއަދު ްދަފްތަރުގެ ްޚާއްޞަ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭ ްއެވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްތިއްެބވި ްވީްނަމުގައި ތަނެއްްްބޭފުޅުން

ްނޭނގުން ްފަރާތްތަކަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްއެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމާދަމާ ްއަދި ްކޮށްދެްއވުމަށްްްބޭފުޅުންނަށްްް. ްކަމެއް ޓަކައި

ް ނޑު ްނުކުެރވިގެްންދިޔުން.ްއަުޅގަ ްއެކަން ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސް ްތިއްަބަވންޖެހޭ ްމިތާ ވަރަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމީްއެދެން ްމަޢުލޫްއެް.މަޢުލޫމާތުތަކެއް ްހިމެނިގެންބޭުފޅުންގެ ްމީގައި ްެވްސ ދިަޔއިމަްމާތުތައް

ްހަ ްގޮތުން ްާޤނޫނީ ްެއކަން ްއެއްބާރުލުްންްއެް،އްލުކުެރވިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހީތެރިކަމާއި ްދެްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް
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ްލިބިދެވޭނެކަ ްޚާއްޞައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭގެ ްތެރެއިންްްން. ްރައްޔިތުންތަކެްއގެ ްޢާއްމު ދަފްތަރުގައި

ްރައްޔިތުން ްޚާްއޞަްއަތޮޅުތަުކގެ ްއޮވެގެން. ްބޭނުމެއް ްގޮތުގައިްޖެްއސީ ްމާލޭގެްްދަފްތަރުގެ ްދިޔައީ. ެއކަށައެިޅގެން

އޮތް.ްްގޯތިގެދޮުރގެްދަތިކަމުގެްތެެރިއންްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްލޮބުެވތިްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްދަިތތަކާއިްތަކުލީފުތައްްއެބަ

ްދާިއރާ ްތަމްސީުލކުރާ ްއެްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްދާއިރާްއަކީ ްއޮތް ްދާއިރާތަކަީކްއެއްްދަތިތައް ްމެންބަރުންގެ ްއެެހން ްއަދި .

ްމާލެ ްދާއިރާ. ްއޮތް ްދަތިކަން ްއެފަދަ ްހަމަ ްަބއެްވެސް ްގޯތިން ްުނވަތަ ްގޯްއޗެއް ްމިއިންއިން ްފްލެޓެއް ްުނވަތަ ކަމެްއްްއް

ްއެ ްއުއްމީދުގައި ްކަމުގެ ްއަތޮޅުްލިބިދާނެ ްލިބިވަޑައިްބޭފުޅުންނަށް ްތަކެއްޗަކާއިްތަކުން ްމުދަލަކާއި ްހުރިހާ ްހުންނެވި ްގެން

ްވަޅު ްދޫްގޯތިގެދޮާރއި ްތަންަތން ްއެފަދަ ްަވަޑއިގަތީ ްމާލެ ްހާްކޮށްލައްވާަފއި ްމަޖުބޫރީ ްމާލޭެގްބޭފުޅުންނަށް ްއޮެވގެން. ލަތު

ްމާލެްްކިެޔވުމާ ްހާލަތަކުގައި ްމަޖުބޫރީ ްސަބަބުން ްހުރުމުގެ ްރަނގަޅަށް ްފެންވަރު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްަޒރޫރީ ްއެނޫންވެސް އަދި

ްމި ްނަމަވެސް ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްެޖއްސުނުކަންދެންްވަަޑއިގެންެނވި ްދަފްތަރުގައި ްނެވި ެއީއް،

ްޒިންމާ ްސަރުކާރަކުސަރުކާރުތަކުން ްއެއް ްކަމެއް. ްނަގުލުވާއުފުަލންޖެހޭނެ ްަސރުކާރަކަށް ްއަނެއް ހިނދު،ްން

ްކޮށްފަ ްއޮނަރއެއްސަުރކާރަކުން ްކަންތައްތަކަށް ްހުންނަ ްހަމައި ނޑުމެްނގެްައސާސީ ްއަުޅގަ ްއެއީ އެއް،ްއުސޫލެްއ،ްްކުުރން

ްއޮންނަ ްއެގޮތް ްވެސް ްއެހެންވީމާން ްޖެހޭނެ. ްވެްސްްސަބަބަށްްމި، ްމަތީގައި ްފިޔަވަޅު ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ޓަކައި

ްއެބަ ްްދަންނަވާލަން ްރަްއޔިތުންނާ ްިތއްބެިވ ްަދފްތަރުގައި ްާޚއްޞަ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭ ްމިޖެހޭ ސަރުކާރުްންްމެދުގައި

ޖެހޭކަން.ްްސަމާލުަކމެއްްދެްއވަންްއެބަްްންްވެސްްޚާްއޞަމަޖިލީހުްކަމަށް.ްއަދިްމިްވަަޑިއގަންނަވަްނޖެހޭނެވެސްްވިސްނައިް

ްދެންނެވި ްމި ްއެްއެއީ ްނުކުތާތަކުން ްގެއްލިފަިއވާީތވެްފަދަ ްބަރީޢަވެ ްޙައްޤުްްއެް،ބޭފުޅުން ްއަސާސީ މީހުންނަށް

ްވަކާލާތުްްހޯދައިދިނުމަށް ްމިއާްްކުރަންޓަކައި ްއާދެ! ްޖެހޭނެތީވެ. ނޑުމެން ްއެބައަުޅގަ ްަދންނަވާލަން ްމިްޖެްއެުކގައި ްހޭ

ް ްއުނަދގޫބޭބޭފުޅުންނަށް ްެއއް ްދަތި ްއެއެންމެ ްެވގެންދާނީ ްެއްއވެްސްބޭފުޅުްކަމަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްއެްޑރެހެއް ްިތއްބަވާނެ ން

ްނިމިް،ައކަށްވިުއގަ ްެއކަށައަަޅއި ްޤާނޫނު ްމި ްަޢމަލު، ްމުނިސިޕަލްޓީމިއަށް ްާމލޭ ްވެސް ްހިސާބުން ްޚާއްޞަކުރާ ްގެ

ްކޮންތާކުދަފްތަ ްތިބީ ްމީހުން ްވީ ްބޮޑީް،ކަމެއްްރުގައި ްޤާނޫނީ ްއެމި ްނޭނގޭނެ.ްއަދި ްހަމައަކަށް ްގޮެތއް ްނެތް.ްްނގޭނެ އެއް

ްސުވާލު ްހުްއިޓ ްދިމާލަކަށް ްތީކޮންމެވެސް ްައޅުަގނުޑްްކުރަންޖެހޭނީ ްޮގސް ްގޭީބސީތަކަށް ްމީެހއްތޯ. ްއުޅޭ ޮކންތާކު

ްސަމާލުކަމަށްދަންނަވައި ްރައްޔިތުްނެގ ްް.ލާނަން ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްތަފްސީލެއްމި ްނުކުތާތައް ްމި ްމެންބަުރ

ްރައްޔިތުންް ްއަދި ްްނުކޮށްދެއްވާ. ްކުޭރްމި ްއެބަ ްބަޔާން ްޖަދުވަލުަގއި ްމީގެ ްބޭނުންފުޅުވާނެތީވެ ްއަޑުައއްަސވަން ވާހަކަ

ް ްހިސާުބތަް-2އާބާދީ، ްމަުރވުމުގެ ްވިހެއުމާއި ްިދވެހިރާއްޖެބޯހިޔާވަހިކަްނ، ްހިޖުރަކުރުން، ްިދވެހިރާއްޖެްއް، އިންްްއާއި

ނޑުވެިރކަބޭ ްދަ ްިވޔަފާރި، ްފެނުަގއިރުގެ ްގެންުގޅުމާ، ްޖަނަވާުރ ްމީގެތެޭރގަިއ ްމިްްން، ްއަދި ްކުރުން ނޑުވެރިކަން ްދަ

ްކުލިނޫން ްބިމުގެ ްހިމެނޭ. ްމަސައްކަްތތައް ްމިފަދަ ްވެސް ްބޭނުން، ްބިން ްވާއަދި ްޖަންގަލި، ްގޮތް. ްކުރެވޭ އަދިް،

ްއަދިްމަސްވެިރކަން،ްމައިންކުރުާމ،ްކޮރީން.ކެލަކުޑި ްމަޢުދަންތަކާިއްއިތުރުންްދަނަގޑާމީގެްނޑުން ްމިފަދަ ިއްމިނޫންވެސް

ކުރުން.ްއަދިްޢާއްމުކޮށްްރޯލިއަމްްނެގުންްހިމެނުން.ްކާރުޚާނާތައްްއުފެއްދުމާއިްއުފެއްދުންަތއްްިއމާރާތްހާ،ްޕެޓްޤުދުރަތީްގޭ
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ްތަކެްއޗާ ްމަްއުފައްދާ ްބާވަތްތައްްގުޅޭ ްހަކަތަިއގެ ްމިނޫންވެސް ްއަދި ްތެޔޮ ްަސއްކަތްތަްއ. ްވޭވްްސ،ްޑިސްޓްރިބިއު، ޓް

މުވާސަލާތީްގުުޅން،ްވިޔަފާރިްއަދިްފަންނީްްމާލީްކަންކަން.ްދަފްތަރުތަކާއިްއިންޝުއަރެންސްްައދިްއެހެނިހެން،ްބޭންކިން

ްޕްރޮފެޝަނަލްްރޮނގުްންކުރެޭވްކަންތައްަތއް.ްއިޖުތިމާ ްކަންކަން.ްުކޅިވަުރ،ްމުނިފޫހިނުވަތަ ްޕާފިލުވުންޢީ ސަނަްލް.ްއަދި

ްއެްޚިދުމަތް ްރައްކާތެރިކަން، ްއިޖުތިމާޢީ ްބެލެހެއްޓުން، ްރަށުތެރެ ްސަރުކާރުން ްގޮތުން ްވެލްފެއަހިމެނޭ ްސޯޝަލް ރްއީ

ްނަމު ްމީގ21ްްެގައި ްަވޒީފާ. ްދެބަްސވުންތައްތަޢުލީމު، ްމައްސަލަަތާކއި ްކުރިމަިތވާ ްަވޒީފާަގއި އަދިްް.އިތުރުން

ތު،ްަވޒީފާަގއިްުއޭޅްއްޙަންްލިބިދޭްބަދަލު،ްޞިކަންކަމުްިދްމިއަް.ަތއްލަތަކުަގއިްލިބޭްެގއްލުންތަކާއިްެއކްސިޑެންޓުމައްސަ

ްމީހުން. ްތިބި ްނުލިބިފައި ްވަޒީފާ ްއެލަވަމުްމީހުންނާއި ްފީ، ްބޯނަސް ްއުޖޫރަ، ްމިސާރަ، ްއަދި ްއެހެނިހެންްްންްސ ނޫން

ްހަދިޔާ ްރަމްޒީ ްދެވޭ ްޚިދުމަތަށް ްދިގުމުއްދަެތއްގެ ްއަދި ްފައިސާ،އާރނިންގްް،މްދަނީ.ްއާފައިސާ ްައދި ،ްއިންޓްރެސްޓުްްސް

ްބާކީއަމި ްކެއިްނބުއިން. ްޚަރަދުތަކާއި ްރައްކާކުއްލަ ްފަހަށް ްއިްނެވސްޓްމެންޓުކުރުން، ްކެޕިޓަލް ްރުްނ، ދާފަިއާވްއުފައް،

ްސްޓޮކު. ްތަކެތީގެ ްމިނޫންވެސް ްއަދި ްވަިކވަްތަކެއްާޗއި ްއަދި ނޑުކޮްށ ްދިރިއުޅުުމގެްގަ ްައގުތަާކއި ްިވއްކާ ްތަކެތި ކިން

ްފައިސާ،ްއެްޚަރަދު. ްއޮބޭރު ްޕޭމެންޓާހީ،ްބެލެންސް ްނުހިމެނޭްފަތުރުވެރިކަން،ްތިްްކަންތައް.ްގުޅޭްފް މާވެށި،ްސަރުކާރު

ްނޮންަގވަމަ ްޖަމުޢިއްޔާތައް، ްނަމުގައި، ްއޯގަނަިއޒޭޝަން ްް-35ންޓް ްް-36ވިޔަފާރި. ްދ36ްެއާބާދީ. ްެއއީ ްގޯތިގެދޮރު.

ްއަނެއް ްޕޮޕިއުޭލޝަން ްޤާނޫނެއްްްލޫމާތުތައްްސަރުކާރުްނެންގެވުމަށްމަޢުްވެިލޔު.ްމިގޮަތކީްޑުްގޮތަކަށް.ްެއްއގޮތަކީ ޓަަކއި

ްމި ްދޫކޮށްލާއިރު ްެއކަށަައޅައި ްކުަރއްވަމުންްމަސަްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްމީެގްއްކަތްަތއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންދަވާ

ްކުރެވިަފއި ްމަޢުލޫމާތުތަކާ،ްކުރީަގއި ްއެއްކުެރވިފައިްްހުރި ްވެްއަދި ްމިއަދު ްއަލީގައި ްމަޢުލޫމާތުގެ ނޑުމެްންހުރި ްއަުޅގަ ސް

ނޑުމެްމި ްއަޅުގަ ްމުނިސިޕަލްޓީގެްދަންނަވަނީ ްމާލޭ ްއިހުމާލުެވިވއްޖޭ. ްމައްޗަށް ްބައެްއގެ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްނނަށް

ްގޮެތްއް ްހޯދާނެ ްއެކަށަައޅަިއ، ްޤާނޫނުން ްމި ްމަޢުލޫމާތު ްިމ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްތިއްެބިވ ްދަފްތަރުަގއި ޚާއްޞަ

ް ްކުރިްންބަޔާންކުރެވިަފއިނުެވއޭ. ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމިއަަދށް ްމިއަދުން ްއެނޭގ ްެއބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްކަމެްއ،ް ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްއަަވހަށް ްވަރަށް ްކައުންސިލުން ްިސޓީ ްއޮތްކަން.ްމާލޭ ްއެބަ ްަކމެއް ްއެހެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ްއެްއކުރަ ްޑާޓާ ްނެޝަނަލް ްއެނޫން ްއަދި ްވިޔަސް ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްކަމެއްްއަދި ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކުން ްއވާ

ްމީހުންް ްއެ ްހޯދުން. ްޮކންތާކުތޯ ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްިތއްބެިވ ްދަފްތަރުގައި ްޚާއްޞަ ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްމާލޭ މިހާރު

ނޑު ދެންމެްްދިރިްއެބަްތިބިތޯ.ްއެމީހުންގެްރަޖިސްޓްރީްއޮތީްކޮންތާކުތޯ.ްއެްމީހުންގެްއާމްދަނީްއަކީްކިހާވަރެއްތޯ.ްއަުޅގަ

ް ްހިމެނޭ ްލިސްުޓަގއި ްކިޔައިދިން ްބޭފުޅުނ37ްްްމި ްެއ ްމަަސއްކަތެްއަގއިތޯ ްނުކުތާތަުކގެ ްކޮން ްތެރެިއން ނުކުާތގެ

ްޮގވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރުމަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަސައްކަތް ްޖެހޭ.ްއެ ްއެބަ ްބައްލަަވއިލަން ްކޮބައިތޯ ނިސްބަތްވަނީ.ްހާލު

ްއޭގެް ްކައުންސިލަށް.ްއަދި ްސިޓީ ްއިލެކްޝަންތަުކގަިއ،ްޚާއްަޞްމާލޭގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމި ްކުރިއަށް ްމިއަހަރު އިތުރުން

ްބޭނުންފުޅުވާނެ.ް ނޑިޭޑޓުން ްކެ ްރިޔާސީ ްހަމަ ްޯވޓު ްފަރާތްތަކުގެ ްދެންނެވި ްއޮތް.ްމި ްއިންތިޚާުބްއެބަ ްިރޔާސީ ގޮތެްއގައި

ް ްމެންބަރ2114ްުއަދި ްކުރިމަތިލައްވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރުގެ ްއެްވަނަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންފުޅުވާނެ. ްންތައް
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ްަފރާތްތަކު ްބެހޭ ްކަމާ ްމަސައްކަތްމަސައްކަތްތަްއ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްހޯއްދަަވއި،ކޮށްދިން، ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްނީމަ

ނޑުމެންނާވަ ްންމެްހަމައަށްްލިބޭނެްގޮތެއްްާވންްބޭނުން.ްމާލޭގެްގޯތިގެދޮުރެގްދަތިކަމުގެްތެރެއިންްއެްރަށްްައވަހަށްްއަުޅގަ

ްކަމަށް ްގެންދަާވ ްބައްލަވަމުން ްކެިބނެޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްަގވާއިދުަތއް ްއެކަށައެޅުނު ްއިދާރާގެްް،ފަހަށް ްބެހޭ ކަމާ

ްފަރާތަށްފަރާ ްއެ ްއަދި ްމަުޢލޫމާތުދެއްވާފަިއވޭ. ްމީޑިާޔގައި ްމަޖިލީހަށްްްތްތަކުން ްރައްޔިތުްނގެ ްުގޅާލުމުން ނުޑ އަުޅގަ

ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްއޭގެްންއެޑްރެްސކޮށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވި. ްވާހަކަ ްފޮނުްއވި ްެއއް ްކޮޕީ ްއޭެގ ްމެންބަރަކަށް ްނމެ

ވުރެްބޮޑުްނަތީޖާްއެއްްައޅުަގނޑުމެންްެއބަްބޭނުންވޭްމާލޭގެްގޯތިގެދޮުރގެްދަތިކަމުެގްތެރެއިންްމާޭލްްއަށްްލިބުނުްނަތީޖާ

މިއަށްވުރެްރަނގަުޅްް،ްށްމިއަށްވުރެްރަނގަޅުްޕޮއިންުޓްލިބިތިއްބެވިްފަރާތްތަކަްމުނިސިޕަލްޓީގެްޚާއްޞަްދަފްތަރުގައިްމި

ްއެ ްގޮތެްގޮތަކަށް ްނިމޭނެ ްކަންތަްއތައް ްއެއާްބޭފުޅުން ްއަދި ްހަމަޖެހިެގންދާން. ްޚާއްޞަްއް ްމުނިސިޕަލްޓީގެ ްާމލޭ އެުކގައި

ްއުވި ްމީހުންް،ދަފްތަރު ްރަޖިސްޓްރީމި ްެގއެްއަގއި ްކޮންމެވެސް ްމާލޭގެ ްމީހުންް،ކުރެވިްނަކީ ްމި ްމަހަކުްނޫނީ ްކޮންމެ ނަކީ

ދެވޭނެްގޮަތކަްށްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކަށްްފޮނުވައިްމީހުންނާްބެހޭްމަޢުލޫމާތުްްމީހުންްތިބިްތަނެއްްނުވަތަްއެްއެއްފަހަރުްއެ

ްއެބަ ްުކރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫންްއިންތިޒާމު ްެވސްްޖެހޭ. ްނިމޭއިރުަގއި ްކޮށް ްމަސައްކަތްތައް ްމި ްވާނަމަ ކަމުގައި

ްގޮތުގެްއަޅުަގނޑުމެ ްހުރި ްއެްއކުރެވިަފއި ްމަޢުލޫމާތު ްހިނގައިދާނެ. ްގެއްިލގެްނ ްޙައްޤުތައް ްަބއެްއގެ ްއެތައް ންނަށް

ްމިއަދު ްމީހުން ްހާހެއްހާ ްދިހަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބަލާ ްއެބަްްނިސްބަތަށް ްދަފްތަުރގަިއ ްޚާއްޞަ ްމުނިސިޕަލްީޓެގ ްމާލޭ ްވެސް

ނޑުްނޯޓުކޮްށލަންްބޭނުން ްމިފަދަްފަރާތްތަކުގެްތެޭރގައިްއެބަްް.މަރުޙަލާގައިްވާހަކަދަްއކަމުންމިްް،ކަމެއްްތިބި.ްއަދިްއަުޅގަ

ފަދަްމުއްސަނދިކަންްތިބިްފަރާތްތައް.ްްއަދިްމާލޭންްގޯތިގެދޮރުްލިބޭނެްއިްގޯިތގެދޮރުްތިބިްފަރާތްތަކާތިއްބެވިްހަމަްމާލޭގަ

ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމާލޭްމި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބަ

ްދަފްތަރުގަމު ްޚާއްޞަ ްއެނިސިޕަލްޓީގެ .ްް ްގޯތިގެދޮރާ،ބޭފުޅުންނަކީ ްދިމަދިމާލުން ްލިބުމުގެްްބައެއް ްކަންތައްތައް އެފަދަ

ނޑުމެންްބަލަންް ފަހިކަންްވެސްްތިިބްބޭފުޅުން.ްއެހެންވީމާ،ްަރސްމީްގޮެތްއގަިއްމިފަދަްޤާނޫނެއްގެްތެެރއިންްވެސްްއަުޅގަ

ްއަދިްޖެހޭްއެބަ .ްް ްަކއުންސިލާޚާއްަޞކޮްށ ްސިޓީ ްތިބިްްމާލޭ ްލިބިފަިއ ްބަދަލުވެރިކަން ްގޮތުްނ ްޤާނޫނީ ްއެހެން ައދި

ްއެބަ ްނިންމަން ްމިްފަރާތްތަކުން ްހުށަހެޅުއްިވްްޖެހޭ ްބިލު ްމި ްއެއީ ްހިސާބެއްަގއިތޯ. ްކިހާ ްވީ ްރައްޔިތުން ދެންނެވި

ްރާއްޖޭގެްޕޮޕިއުލޭޝަނަކީްކިާހވަރެއްތޯްދައްަކވަމުންްވެސްްވިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުޢި ސުވާުލކޮށްފިްމީހަކުްދާުޅވި

ް ްއެއީ ްއެަކކު ްބުނަީނ3ްްކަމުގަިއްވާނަމަ ްއަެނކަކު 3ްްލަްއކައޭ. ްއަނެަކކު ްހާހޭ. ްވިހި ްސާޅީްސްހާހޭ.3ްްަލއްކަ ލަްއކަ

ް ްބުނ4ްެއަނެކަކު ްލަްއކައޭ ްމިއޮޅުން، ްގެއްިލގެން ްތެރޭގައި ްދިޔުުމގެ ްއަޅުްއަަރއިގެންދާ ްލޮުބވެތިްދަނީ ަގނޑުމެންގެ

ްއެ ްމާލޭގެ ްއަދި ްބަެއއް. ްތެެރއިން ްއިްރައްޔިތުންގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ްޚިދުމަތްތަކާ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާްއމު ޤްތިޞާދީްނޫން

ްމި ްވެްސ ްތެރެއިން ްފަރާތްތައްްޚިދުމަތްތަކުގެ ްއިހުމާލުކުރެވިފަްދެންނެވި ްއެނގޭްވަނީ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް .

ްްމިދެންނެވި ްކިޔަމުންލިސްޓުތައް ްގޯިތގެްދާއިރުަގއިތަރުީތބުން ްމަރުޙަާލގެްމާޭލގެ ްފްލެޓުތަކުގެ ްމާލޭގެ ްވެށިފެހި ދޮުރގެ

ްމިެވނި ްހިމެނޭ ްކެަޓގަރީަގއި ްސީ ްހަމަ ްވެސް ްމުނިސިޕަލްޓީގެްމަސައްކަުތގައި ްމާލޭ ްމީހުންްްބަޔަކީ ްތިބި ދަފްތަރުަގއި
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ްއެްކަމަށް ްނަތީްއަދި ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްމީްމީހުންނަށް ްއެއް ްނަމަވެސްޖާ ްލިބެން. ްތަފާތުކޮށްްގެން ް،ެއއަްށވުރެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްހިތްްޖެހޭ.ްއަޅުގަްްމެދުްޢަމަލުކުރެވެންްއެބަްބޭފުޅުންނާްއެއަްށވުރެްތަފާތުްގޮތަކަށްްާޚްއޞަްގޮތަކަށްްއެ

ްޤާނޫނު ްމި ްކަަމށްއޮތީ ްެއއްބަސްެވވަަޑިއގަންނަވާނެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުް،ހަދާ ްމާލޭެގްއަުޅގަ މެންގެ

ްމ11ްި ްކަމަށް ްެއއްބަްސވެަވޑަިއގަންަނވާނެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްތިބި ްދެން ްައދި ްފިޔަަވއި ދެންނެވިްްމެންބަރުން

ްއަްްރައްޔިތުންނާ ްަކނަޑއަޅައިްމެދު ްގޮތްތަކެްއ ްއެބަްޅުަގނުޑމެން ްަދއުރުެގްްނިންމަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޖެހޭކަން.

ްނިމުމުގެ ްްމަސައްކަތް ްއިރާދަކުهللاްކުރިން. ްއަށްފަހުގައި ްުޗއްީޓ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަދއުރު ްމި ްމިްެރއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑު

ްެއއްބާރުލުމާ ްމެންބަރުންގެ ްއެންމެހައި ްމިްްމަޖިލީހުގެ ްހަްއެުކގައި ްޤާނޫނީ ްގެނައުމަށްކަންތަކަށް ްބިލެއްްއްލެްއ ްޓަަކއި

ް ްމިهللاްހުށަހަޅާނަން ްކުރިއަށް ްެއއަށްވުރެ ްކަންބޮޑުްްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. ްތެރެއިންްކަމުގެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްއޮްތަވރުން ވުން

ްޤަބޫލުކު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންވެސް ްެއކު ނޑާ ްއަޅުގަ ްމާލޭގަިއ ްގޮތުަގއި ްރާ

ބާކީްތިބިްމެންބަރުންނަށްްވެސްްހަމަްމިްތަކުލީފުްއޮންނާނެ.ްނަމަވެސްްް،މެންބަރުންނަށ11ްްމަސައްކަތްކުަރއްވާްއެހެންް

ވެސްްއެމް.ޑީ.ީޕްްވަގުތުްެމޖޯރިޓީްއޮތީްންސިލުްެއކަަށއެޅިގެްންދިޔުމުަގއިްމާލޭްސިީޓްކައުންސިުލގަިއްމިމާލޭްސިޓީްަކއު

ްކަމަށް ްމިް،ވެފައިްްއަށް ްވެސް ްމެޖޯރިޓީ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްާމލޭގެ ްއެމް.ީޑ.ޕީްްއަދި ްއޮީތ ވަގުުތ

ހާްބޭފުޅުންގެްމިްހުރިް،ެވފައިްކަމަށްްނިމުނުއިރުްވެސްްއޮތީްއެހެންއަދިްެއކަންްފުރަތަމަްއިންތިޚާބުްް،ކަމުގައިްވެފައިް

ްނުލިބިްއެހީތެރިކަްންމިްއެއްބާރުެލއްވުމާއި ްމަގަކަްށްމިްކަމުގައި ްރަނގަޅު ނޑުމެންނަކަށް ްއާދެ!ްްއަޅުގަ ްނުދާނެ. ކަމެއް

ްމަސައްކަުތގެްތަފާސް ްމި ްާތއީދުކުރަން. ްއަށް ްއިންތިހާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްބިލަށް ނުޑްްހިސާބުގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ތެރޭގައި

ްމިކަންް،އެދެނީ ްމަސައްކަތެްއްގޮތުަގއި ްމުހިއްމު ްބޭުނންތެރި ްޤައުމަށް ްމި ްއޮތީ ްޤަބޫލުކުާރްހިތް .ްެވގެންދާނޭްައޅުަގނޑު

ްވިާދޅުވިް ްެވސް ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްެވސް ްމެންބަރު ްނަަގއި،ްޢިއްޒަތްތެރި ްަފއިދާ ްނާޖާިއޒު ްގޭގެްމީގެ ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްފާނެ

ްގޮއަ ްފުރައި،ށް ްފޯމުތައް ްއެިކކަހަލަ ްވާހަކަަތއް.ްްސް ްހާލަތުގެ ްޖެްއސުމުގެ ްޕާޓީތަުކަގއި ްސިޔާސީ ްެއކި ްގޮްތގޮތުން ެއކި

ްނެގުަމށް ްުކއްޔަށް ްސައިކަލު ްބޭބޭފުޅުންަނށް ްބައެއް ްހިނގާ. ްއެަބ ްވެސް ްކަންތައް ްކޮީޕްްއެކަހަލަ ްައއި.ީޑކާުޑގެ ޓަކައި

ްގެ ްހޯހޯދާލަދީބަލާށޭ ްމިގޮތަށް ްޝަކުވާަތއްްރެންޓާއަކަށް. ްކަމުގެ ްހުރި ްވައްދާަފިއ ްޕާޓީތަކަށް ްެވސް ދައިގެން

ުދވަހުްޕާޓީްބަދަލުވެަފއިްއޮންނަްަމއްސަލަްވެްސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދަނީްލިބެމުން.ްއަދިްެއއްދުަވސްްނިމޭއިުރްއަނެއް

ްގޮ ްކަމެއްގެ ްބޮުޑ ްއެއީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްފާހަަގކުރެވެމުން. ހިސާބުތައްްތަފާސްުތގައި

ްމި ްވަޒީފާގަްްއެްއކުރެޭވއިރު ްފުރުޞަތުތަކާދެންނެވި ްއުޅޭ ްގޮތަކާ،ްއަދިްއި ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ކެއިންބުއިުމެގްްއޭނަ

ް ްާއއި ްއާމުދަނީ ްނޯޓުކުރެވިްްާއރނިންގްސްޚަރަދުތަކާއި ްެއްއޗެހި ްވާނަަމްް،ފަދަ ްކަމުގަިއ ްހުންނަ ރަޖިސްޓްރީކުެރވިފަިއ

ްބައްޓަންކު ްމަޖިލީހާްރުމުގަްދައުލަތް ްހަދާ ްޤާނޫނު ްފަރާްއި ްއެހެން ްއެނޫންވެސް ްބޮޑެތިްްތްތަކަށްއަދި ްވަރަށް ލިބިގެންދާނެ

ްބައްޓަްނުކރުމަށް ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްކަންަތއްތަްއ ްއަޅުަގނޑުމެްންބައްޓަންކުރަންވީ ްއެހެންވީމާ،ްްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ޓަކައި.

ނޑަށްްެވސްްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްެއްެއްފިކުުރގައިްހުށަހެޅިފަްެއްިވސްނުމުގަިއ،،ްއެްނިޔަތުން ިއްއޮތްްބިލެްއްކަމުަގއިްއަުޅގަ
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ްތަފާސްްސަބަބަށް ްމި ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ްހަމަ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަޓަކަިއ ްިބލަށް ްމިްހިސާބުެގ ްއަދި ން.

ްމަރުޙަލާގަ ްމިބިލުގެ ްއަދި ްމަރުޙަލާގަްއި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންމެ ްވެސް ްމަރުޙަލާތަކުގައި ްއެހެން ްފާހަގަކުިރްނޫން ްމި އި

ްއެންމެ ްވެްސްަކންބޮޑުވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްުއއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރިޢާޔަތްުކރާނެ ްނުކުތާަތކަށް ްިމްްބައެއް ކަމެއް

ްމާްއދާްއެބަްކަމުގައިް ްއޮތް ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްައދަބު ްެއއީ ްއަދަދަީކ16ްްް.އޮތް. ްޖޫރިމަނާތަުކގެ ްތިީރގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަލުން ްިހތްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހިދާނެ ްްބަލުން ްބިލު ްމި ދަތުރުުކރާްއޮތީ

ްއެ ްއެްްކޮމިޓީއަކުން ްމަރުޙަލާގައި ްދިރާސާކުރެްއވުމުގެ ްބިލު ްމި ްތެރޭގައި ްބޮޑަށްްްމަރުޙަލާ ްވަރަށް ބޭފުޅުން

ް ްކަންތައްަތކުަގިއ ްޖޫރިމަނާގެ ްކަމަްށ. ްައދަދުތަކާބުކުރެވިފަހިސާވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމިހިރަ ނޑުމެންްްިއ ްއަުޅގަ މެދު

ްމަޢުލޫމާތެއް ްދޭ ްމީހަކު ްވިސްނަންޖެހޭ. ްގޯްސވެއްޖެް،އަލުންބަލުން ްމަޢުލޫމާތެއް ްހިއްސާކުރާ ްވާނަމަްްމީހަކު ކަމުަގއި

ންންެޖހިއްޖެްކަމަށްްވާނަމަްެއއީބޮޑުްއަދަދަކުންްކުރަްއޭގެންްޖޫރިމަނާްަރއްޔިތަުކްަވރަށް ޑުމެންްއަދިްޤާނޫނަކުންްއަުޅގަ

ްމިއީް ްފަރާތްތައް ްއެއްކުަރއްވާ ްމަޢުލޫމާތު ްމި ްނަމަވެސް ްނުދެެކން. ނެޑއް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްހާސިލުވުން ހާސިލުކުރަންވީ

ްބޭނުމެއް ްއެހެން ްނުވަތަ ްިވއްކާލުަމށް ްބޭނުމެއްގައި ްފަރާްކުރުމަށްްއެހެން ްއެފަދަ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްކޮށްފި ތްތަކަށްްޓަކައި

ޢުލޫމާތުްނުވަތަްިސއްރުްމަް،ންޖެޭހނެ.ްއަދިްއެފަދަްމީހަކުްމިފަަދްއެްއވެސްްސިއްރުްބަލަަހއްޓާއަޅައެކަީށގެންވާްިފޔަވަޅުް

ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭނެހުރިްހިސާބަކަށްްކައިރި ނޑުްދަންނަވައިްކަމެއްްޤާނޫނީްނުކުރުމަކީްއަުޅގަ ލާްހިްތްހަޔާތަކުން.ްއަޅުގަ

ްމިްއެބަ ްމިސާލަކަށް ްމިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަްްއޮތް ްތިބި ްމީހުންނ3ްޭގުތު ްހާސް ްވިއްަސކަށް ނުވަަތްް،ލަްއކަ

ްއަކީް%ްގެއާބާދީ ްއާބާދީ ްއާބާދީޭއ،61ްްމަސައްކަުތގެ ްމީހުންްއޭ.ްމީގ52ްެއަކީް%ްޒުވާނުްނގެ ްމިހާ ްޖަލުގައި ެތރެއިން

ްއެބަ ްމީހުން ްމިހާ ްމަގުމަތީގައި ްތިއްބޭ. ްއަްއެބަ ްމީހުންގެ ްބޭނުންވާ ްވަޒީފާ ްކަމަތިއްބޭ. ްމިހާވަރު ށްްދަދަކީ

ްިމއަދުދަންނަވައިލާ ްމިްއިުރގައި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްތެޭރަގއިްޮއތްްވެސް ްއާބާދީގެ ްނޯޓުކޮށްްްކުޑަކުޑަ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްސަބަބު ްބޭނުންވާ ްމިކަން ްޤާނޫނަކުން ްއަވައްްވިސްނާލަންޖެހޭ ްިވޔަފާރިް. ްއެންމެ ްޤައުމުތަކުގެ ްބައެއް ްފަދަ ްއިންޑިޔާ ޓެރި

ެއއިްންް،ަލއްަކއެއްހާްރަްއޔިތުން.ްެއއިންްކޮންމެްމެންބަރެއްގ3ްެތިބިްްެވސްްއެބަްއިކުންފުންޏެއްގެްއެންމެްިވުއގަެއއްގަް

ްރައްޔިތެްއގެް ްކޮންމެ ްއެމްޕްލޯއީ، ްކޮންމެ ްއޮްތްެއއިން ްރައްާކކުރެވިަފއި ްފެންަވރަކަށް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްމަޢުލޫމާތު ެއްއގެ

ްމިންވަ ްޓެކްނޮލޮޖީެގްގޮތުންްއަރާފައިވާ ްއަޅުގަްޒަމާނެއް.ްޒަމާން ްއެނޭގ.ްރު ްއެބަ ްުކޑަކުޑަްނޑުމެންނަށް ޖީބަށްްް،އާދައިގެ

ނޑުމެންނަށްްެއތަކެއްލެވޭވަުރގެްުކޑަުކޑަްޕެންޑްރަިއވެއްް ްއެަތކެއްްމަޢުލޫމާތުތައްްރައްކާކުެރވޭްޒަމާންްމިއީ.ްއެްގަިއްއަުޅގަ

އްކާކުެރވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްައޅުަގނޑުމެންނަށްްރަްމީހެްއގެްކުުށގެްިރކޯޑުތަްއްްއެް،މީހެއްގެްޕްރޮފައިްލްރަްއކާކުެރވޭއިރުް

ަޓކައިްވަަރށްްއިހުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްޮކށްްނިންމާލަންޖެހޭްމަސައްކަެތއްްމިްމަސައްކަަތކީ.ްމިއަުދގެްްކުރުމަށްމަސައްކަތް

ް ްވެސް ްޔުނިޓަކުޙަޤީޤަތަކީ ްރެޖިސްޓްރޭޝަން ްގިނަްްނެޝަނަލް ްމާ ްބެހޭ ްރައްޔިތުންނާ ްޢާއްމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދިމާނުެވގެންދިޔަ.ްގުޫރޕުްވެސްްްބްލަޑުކެއްްއެކަށޭނަްގޮތަަކށްްނެތް.ްއެންމެްކުޑަމިނުންްބައެއްްމީސްމީހުންގެްމަޢުލޫމާތުތަ

ްފަހަކާ ްޖިނާޢީްްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއޮްތ. ްނުކުރެވި ްފެންވަރަކަށް ްރަނަގުޅ ްވެސް ްމަސައްކަތް ްއެ ޖެހެންދެން
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ްފުލުހުންނާތަ ްކުރައްވާ ްއެނޫންވެސްްޙުޤީޤުތައް ްވެސްްްއަދި ްއިދާރާތްތަކަށް ްތަުޙޤީޤީ ްބަލަހައްޓަވާ ކަންތައްތައް

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެބޭނުންޭވ ްފަސޭހަކަމާ ްަރއްޔިަތކު ްޓެކްނޮލޮޖީކޮންމެ ްބެލެެހއްޭޓނެ ްފަސޭހަކަމާްކު .ް

ްެއބަ ްގޮތްގޮތް ްބެލެހެއްޓޭނެ ްއަރުވައިހުރި.ްއެްއެކު ްޙުުކމްކޮށް ްރަށެއްގައި ްމީހާްއިލާފަްއް ްނެތިްްއެނގުމެއްްހުންނަ ވެސް

ްތަނަށްް ްދާންވާ ްއޭނަ ްއެނބުރި ްއަެނއްކާ ްހަދާފައި ްނުަބއެއް ްގޮސް ްރަށެއްގައި ްެއހެން ްުނވަތަ ްމާޭލގައި އައިސް

ްއާބާދީ ްކުޑަކުޑަ ްމިހާ ްއެހެންވީާމ، ްނޭނގޭ. ްއެއް ްވާނުވާ ްވެސް ްއެކުްްގޮސްނިމޭއިރު ްފަސޭހަކަމާ ްތެރޭގައި ްެއްއގެ

ްހުްސެއކަނި ްގޮތަކަށް ްއެންމެްބެލެހެއްޓޭނެ ްނިންމާފައި ްހަދާ ްޤާނޫނު 3ްްް،ފަހަރަކުްމި 1ްްައހަރުން ްނުވަތަ 5ްއަހަރު

ް ްބޯހިމެނ1ްުއަހަރުން ްނިމޭމުއަހަރު ްއެކަނި ްޫނން.ްއެްން ްބެލެހެއްޓޭނެްގޮތަކަށް ްކަންތައްަތއް ްގޮތުް،މީހެއްގެ ންްޤާނޫނީ

މީހާގެްއަސާީސްގެްތެރެއިންްޢާއްމުްރައްޔިތުރެއްންްލިބިފައިްއޮތްްބާއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސަރުކާރާްއަދިްދައުލަތުގެްފަރާތު

ްެތރެ ްމިނިވަންކަުމގެ ްއުޅޭޙައްޤުތަކާިއ ްއޭަނ ްނާރަިއ، ްބެލެހެއްޓޭނެްއަށް ްގޮތް ްމަޢުލޫމާތުގެްްޫނޭޅ ްމިފަދަ ްގޮްތތަކެއް ފަދަ

ްއެބަ ްހަމަޖެހެން ްއެްއަލީަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްޖެހޭ. ްކޮްނގޮތަަކށް،ްހިސާބުން ްާކކު ްމީގެްއެނގޭނެ ްެއއްްމިސާލަކަށް

ްއިްނވެސްޓުމަްނޓަށްނު ްެއއް ްގޮްތގޮތާ،ްކުތާ ްހުިރ ްހޯދާފައި ްާޢއްމުްްފައިސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ މި

ްއަނެއްކާް ްމަގުމަތިން ްުދވަަހކު ްއެންމެ ްކަމެއް. ްއެނެގންޖެހޭ ްމިއަދު ްމީހަކާްރައްޔިތުންނަށް ްކޮންމެވެސް ްއެެހންނޫނީ

ވެސްޓުމަންޓެްއްއިންްްދަނީްމަލްޓިްމިލިައންްޑޮލަރުްއަނެއްުދވަހުްވެގެންްއެް،ފުނިބައިވެިރވެލާފައިްއުފައްދާްވިަޔފާރިްކުން

މުތަކުގައިްހުރިްކަޅުްއަދިްދުނިޔޭގެްއެެހންްޤައުް،.ްޭއގެންްފައިާސްނިކުންނަްގޮތެއްްފައިސާްއަންނަްގޮތެއްދިވެހިރާއްޖޭގަ

ނޑުމެންގެްިމްއެްނިުކމެގެންދަްއަށްްވަްނނަނީްކިހިނެއްްކަމަށާ،ްދިވެހިާރއްޖެްފައިސާ ނީްކޮންގޮތަކަްށްކަމެްއްވެސްްއަުޅގަ

ްމި ްއެއްކޮށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްކޮް،ަވގުތަުކ ްދުވަހަުކްހަމަ ންމެ

ްވާނަމަްބަލަހައްޓަމުންދާ ްވާަނމަް،ކަމުގައި ްކަމުގަިއ ްބަލަހައްޓަމުންދާ ްހަފްތާއަުކ ްކޮންމެ ްކޮންް،ނުވަަތ ްމަހަކުްނުވަތަ މެ

ްވާަނމަ،ންމުބަލަހައްޓަ ްކަމަށް ްޤައުމަށްްދާ ްީކއްކަން ްކުރީ ްމީހަކު ްރަްއޔިތުންނަށްް،ަޓކައިްްމިވެނި ް،ޓަކައިްްޤަުއމުގެ

ްަރއްކާެތރިކަމަށް ްސަލާމަތާއި ްއެބަްޤައުމުގެ ްބަލަން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްއެންމެްޓަކައި ްއަޑުއިިވގެންދިޔަްްޖެހޭ. ްއީފަހުން

ް ްއެއީ ްއިްނވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައއިްސ ްޤައުމަށް ްމި ްބަަޔުކ ްނޭނގޭ ްކަމެއް ްކޮްށގެންްކޮްނބައެއް ސްޓުމަންޓުތަެކއް

ްދުނިޭޔގެްއުޅުނު ްކުށްވެިރކުރަން. ްެއަކން ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށްްކަން. ްހަދާ ްހިންގައި ްޖަރީާމ ްބޮޑެތި ްފެންވަރުެގ

ްޖާގަ ްހިސާބަކުން ްއެްއެވސް ްޤައުުމގެ ްެދވިގެންްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންވެސްޓުމަންޓުެގްްުނވާނެ.އެއް ްފޮރިން ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްއެް ްވާހަަކދައްކަމުން ްަތޅުމުަގއި ްމި ްތެރޭގައި ްމަރުޙަލާ ްއުވާލުމުެގ ްދަންނަވާފަިއވާނެްްދުވަހުްޤާނޫނު ްއަޅުަގނުޑ ވެސް

އިގެންްފޮއްޓަކަްށްއަޅަިއގެންްލާރިްހިފަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއުވާލުުމގެްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްނޭނގޭނޭްކާކުކަން

ްވާހަަކް ްއެ ްއެހެން ްތައްޔާރުވާނޭ. ްއެކަމަށް ްމީހާ ްބޭނުންވާ ްއެްޑވާންޓޭޖުނަގަްނ ްތެރެއިން ްހާލަތުެގ ްއެ ްއަންނާނީ. ރާއްޖެ

ްބުރަދާސްް ްއަރުތޫރު ްޮކންމެވެސް ްތަން. ްދިޔަ ްވެގެން ްމިކަން ްމިހެން ްފެނުނީ ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތިއްބާ ދައްކަދަްއކާ

ްތަން. ްދިޔަ ްއަިއސް ްާރއްޖެ ްރަްއޔިތުްނެގްްއެއް ްޢާއްމު ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްބެލި، ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްމިހެން އެހެންވީމާ،
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ް ްމާދަމާ ްަފއްޓާމީހާ ްވިޔަފާރި ްމިއަދު ްބަލަންވާނެ.1ްްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަަރިއގެންދާއިރު ްޑޮލަރަށް ބިލިއަްނ

ްީކއްކަ ްެވގެންދިޔައީ ްއެ ްއެކަން ްއެނގެންޖެހޭނެ ްދައުލަތަށް ްއެކަނިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަށް ްމީހާ ްޢާއްމު ްެއއީ ްއަދި ން.

ްއަދިް ްަވޒީރުންނާ، ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްމީހުންނާއި ްސިޔާސީ ްޫނން. ްކަެމއް ްއޮތް ނިންމާލެވެން

ްެއް ްނޭނގި، ްމިއެއް ްއެެއއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއޮްއވާ ނަޑއަުޅްއވާފައި ްކަ ްވާހަކަ ްއެ ްޤާނޫނުތަކުން އެނޫންވެސް

ްކަެމއްަގިއްކަމެއްްނޭނިގ،ްތުހުމަތުގެްްވަޒީރު ްކަެމއް ްމި ްބަިއވެރިވަނީ ްމެންބަރު ްކަމެއް،ްއެ ްކަެމްއގައި ްމި ަބއިވެިރވަނީ

ްރަްއކާކުެރވިފައިް ްނެގި ްއެކު ްފުރިހަމަކަމާ ްތަފާސްހިސާބުތައް ްމިފަދަ ްދެކެވެމުންދާއިުރގައި ްޤައުުމގައި ްމުޅި އިނގިލިތައް

ްރަް ްއިތުާބރާއެކު ްވާނަމަ ްއެކަންްހުންނަކަމުގައި ްއާނ! ްއޮންނާނެ. ްފުރުޞަތު ްޤަބޫލުކުރުމަށް ްތެރޭަގިއ އްޔިތުްނގެ

ްމިް ްަހއްލު ްކަންތައްތަކުގެ ްިގނަ ްވަރަށް ްއެހެންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަ ްހިނގައިދިޔައީ ްމިހެންނޭ.ްމިކަން ހިނގައިދިަޔއީ

ފެއްދޭްމަޢުލޫމާތުތައްްސަރުކާރުގެްކަމާްޤާނޫނުންްލިބިގެންދާނެކަމާްމެދުްއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަން.ްައދިްމިްޤާނޫނުގެްއު

ްހޯމްް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްރަޖިސްޓްރޭޝަނާ، ްޑާޓާ ްނޭޝަނަލް ްޭއގެތެރެއިން ްހިއްސާކުެރވި، ްފަރާތްތަކާއި ްއެހެން ބެހޭ

ްމިް ްތެރޭަގއި ްވިއުަގއެްއގެ ްއުފެްއދޭ ްގުޅިގެން ްފަރާތްތައް ްހުރިހާ ްއެހެން ްމިނޫންވެސް ްޕޮލިސްާއިއ ްއަދި ރޒާ އެފެއަ

ރައްކާކުރެވި،ްމަޢުޫލމާތުތައްްއިންކޯުޑކުރެިވ،ްބޭުނންވާްފަރާތްތަކަށްްއެކަނިްލިބޭްއަދިްއެްމަސަްއކަތުގެްަޙއްޤުްްމަޢުލޫމާތު

ްހިތްހަމަޖެހުމާް ްރައްޔިތުން ްއެްއވެގެންދިަޔިއމަ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ްގޮުތަގއި ްމަސައްކަެތއް ްބޭނުންކުރެޭވ ްގޮތުަގއި ހަލާލު

ް ްޖަދުވަލުގައި ްމި ްހުސްެއކަނި ް ްއެކީ، ްަރއްޔިތުމީހ37ްްާމިއޮތް ްވެސް ްދޭއިރުަގއި ްމަޢުލޫމާތު ްއަށް ނުކުތާ

ްޓަކަިއްެއއްކުެރވޭް ްެއއީްިސއްރު،ްޤައުމަށް ްުހރި.ްނަމަވެސް ްއެބަ ްީމގައި ްވާހަކަތައް ްަކހަލަ ްއަންނާނެ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްވާނަމަ ްކަމުަގއި ްެއއްކުެރވޭ ްގޮުތގައި ްމަޢުލޫމާތެއްގެ ްރަނގަޅު ްދިވެހިްމުހިއްމު ްމިހިރީ ްވިސްނުން ެގ

ްކުރިއެރުމަްށް ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްވެގެންދާނީ ްމިކަން ްއަދި ްފަހަކަށްނުޖެހޭނެ. ްދޭކަށް ްމަޢުލޫމާތު ްމި ްވެސް ްފަރުދަކު ކޮންމެ

ްކަމުގަ.ް ްފިޔަވަެޅއް ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްއެިޅގެންދާނެ ްރަްއކާތެރިކަމަށް ްޢާއްމުްރައްޔިތުންގެްސަލާމަާތއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އަދި

ް.وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ްދެ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެލިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްރިޔާސަތަށްށްްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށްްއަޅުަގނޑުްއެދިްދަންނަވަން.ް

ނ ްައޅުގަ ްމިހާރު ްމުޙައްމަދުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ޑު

ްރިޔާޟަށް.ް

ް

 ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:
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ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްއާދެ!ްތަފާސްހިސާބުގެްބިލަކީ،ްމިްް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްްޤާނޫނަކީ ނޑަށްްެވސްްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ މުހިއްމުްޤާނޫނެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

އެއްްޙަޤީޤަތްްއަދިްމިްޢިްއޒަްތތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯރގައިްާވހަކަދެއްެކވިްބޭފުޅުންެގްވެްސްކަންބޮޑުވުމަީކްމިްޤައުމުަގއިް

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްެއްއްތަފާސްހިސާބާ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްެއންމެ ްެވސް ްިމއަދު ްއަދި ްމައްަސލަތައް. ްހުރި ނަށް

ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭްމިްޤައުމުަގއިްދިިރއުެޅނީްކިތައްްަރއްޔިތުންްކަމެއް.ް މައްސަލަްައކީްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްވިހާ ްޤައުމުގެ ްމި ްނެތް ްއެނގޭކަްށ ްއަދި ްނެތް، ްއެއް ްބެލިފަ ްހަމައެކަިންއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވެްސ. ްެއއް މަރުވާ

ހިތުލަފައަކަށްްބޯހިމެނިހިމެނުމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއަދަދެއްްކިޔަިއގެންްމިްތިބެނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްޔަޤީންކަމާްއެކުްމިް

ްތަފާސްހިސާާބް ްބިލަކުން ްނުވަތަ ްުސވާލަީކްޤާނޫނަކުން ނޑުގެ ްދިމާނުވާކަން.ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްމިއިން ދަންނަވަނީ

ްބެލޭނެްބެ ްކަންކަން ްމި ްމެކޭނިޒަމެއް، ްބެލޭނެ ްކަންކަން ްމި ްދޫކޮށްލީމާ ްބަޔަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދާފައި ްޤާނޫނެއް ހޭ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްބާވައޭ. ްއޮތް ްއެބަ ްގޮތެްއ ްހުރިހ31ްްާއެްއވެސް ްނުކުެރވި، ްކަމެްއ ްެއއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް އަހަުރ

ްޮއވެ ްއަތްމަތީގަިއ ްއެެކއްެގ ްެއއް ްމުއައްސަާސ ްޢައްޔަްނކޮށް،ް، ނޑިޔާުރ ްފަ ްނިޒާުމެގ ްޝަރުޢީ ްކުޑަމިނުން އެންމެ

ްއިންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްޮއވެ، ްއަތްޕުުޅަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްވެސް ްބާރު ވަކިކުރުުމގެ

ްހުރެ، ްނިުގޅަިއަގނެފައި ްއަތުން ްަރްއޔިތުންގެ ްއެތައް ްބަެއްއގެ ްެއތައް ްޙައްޤުތައް ްކަްނކަންްްލިބިދީފައިހުރި މި

ްުނކުެރވި.ް ްކަންކަން ްގޮތުން ްގުޭޅ ްކަންކަމާ ްމި ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެްސ އެކަށަެއޅިގެންިދޔައިމަ

ްސިސްޓަމެްއގެް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމުިޅ ްތެރެއިން ްވެިރކަމުގެ ްއެ ްޤާއިމުކޮްށ، ްވެރިކަެމއް ްރަްއިޔތުންގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއަ ްޓަަކއި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްއޮފީސްތަުކެގްތެރެއަށް ްއެކިެއކި ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާއްަޞކޮށް ދި

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްއެއީ ްާޤއިމުކުެރުވނު. ްިވއުަގއަކަށް ްއެއް ްަފއިސާތައް ްޗެކުަތއް، ްއައި ްދޫކުރަމުން އެަކއުންޓުތަކުން

މުންްދިޔައީ.ްއާދެ!ްދަންނަވާލަންްމިްފިނޭންސްގެްެއއްްެއކައުންަޓަކށްްބަދަލުކޮށް،ްއެމް.ީޑ.ޕީްަސރުކާރުންްމަސައްކަްތކުރަ

ްއުފެއްދޭކަށް.ް ްއިތުބާރެއް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްގޮތުންްނެތޭ ްވާ ްމި ްކަންކަން ްމިއަދު ނޑުެމންނަށް ްއަީކ،ްއަުޅގަ އުޅޭްވާހަކަ

ް ްތެެރއަށ2118ްްްރައްޔިތުން ްވެރިކަމުގެ ްބަޣާވާތުގެ ްތިބީ ްމި ްމިއަދު ްބަޔެކޭ ްިތބި ްބޭރުކޮށްފައި ްވޯޓުން ްއަަހރުގައި ްވަނަ

ނޑުމެންނަށްްނޫސްްބަލައިލީމާްކުއްލިއަކަށްްިމްފެންނަނީްޕީ.ޕީ.އެމްގެްސެކެެރޓަރީްޖެނެރަލްކަމުންްޔުމްނާް އައިސް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނެްއޮކޅުން ްހުކުރުްهللاްއިސްތިޢުފާދެއްަވއިފި. ްޖަލްސާ ްސޮއިކުަރއްވާ ޝާހިދު

ްއަނެއްކޮް ްއޮތޭ. ްއެބަ ްޭރގައި ްމައްސަަލްދުވަހުގެ ްޑޮކްޓަރެްއގެ ްއަްނހެން ްހުރި ްހިތަދޫގައި ްފެންނަނީ ްމި ްބަލައިލީމަ ޅުން

ް ްއެނގެނީ ްމި ްބަލައިލީމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެނބުރި ްފަރާތަށް ްއަެނއް ްއަނެއްޮކޅުން ްހޫނުެވއްޖޭ. ްއަށް 51ްއިންތިހާ

ލައިާލިއރުްއަނެއްކޮޅުންްމިްބުނަނީްބަަކއްޓެއްްއެތެރެކޮށްފިއޭ.ްއެނބުރިްއަނެއްކާްބ75ްަކޭސްްބިހަާކިއ51ްްބަކައްޓަާކއިް

ްއެނބުރިް ްފުރަގަހަށް ްމަސައްކަތްުކރެއޭ. ްއެބަ ްއެައރޕޯޓުގައި ްމާމިނގިލީ ްމީހުން ްއެ ްނުދެޔޭ. ްއަިދވެސް ނެކްސްބިޒް

ބަލައިލީމަްމިްބުނަނީްބާޣީްވަޙީދުްބައްދަލުކުރިއޭްދިމާެވގެންްއުޅޭްމައްސަލަިއގެްމީހުންނާ،ްހުޅުލޭްއައިލެންޑުްހޮޓަލުަގިއް



99 

 

ްޤައުުމެގްވެ ްމި ްުސވާލަީކ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބްރަދާްސއާ. ްއާތަރ ްވެސް ނޑުވަުރަގއި ްގަ ްއަދި ސް.

ްތެދެްއް ްެއއް ްމުައއްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްދެނީ. ްމި ްައނިޔާތަކެއް ްބޮޑު ްމިހާ ްކުރެިވގެންބާަވއޭ ްކަމެއް ްކޮން ރައްޔިތުންނަށް

ންކަންްބެލޭްމުއައްަސސާތަކުންްތެދުނުވާކަން،ްއެއީްމިއަދުްހިތާމައާްއެުކްނުވޭްމިްމައްސަލައިގަ.ްމިްޤަުއމުގެްތިބިްމިްކަ

ްއެފްރިާކެގް ްއާއި ްއަބޫދާބީގަ ްއެނގޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

މިްބަޣާވާތުގެްސަުރކާރުަގއިްތިބިްޤައުމުތަކުަގއިްބޮޑެތިްޖަރީމާަތކެއްްހިންިގްބަެއއްކަންްމީ.ްިމްމީހުންނާްގުޅިފައިްހުރީް

ނުޑގެްުސވާލަކީ،ްކީްއވެހެއްޔޭްމިހާްސީރިޔަސްްމައްސަލަްއެއްްނުބެލިގެންްމިް ބަޔަކާކަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްމިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަަޔކު ްތިބި ްހިންގާފައި ްކަންތައްަގނޑެއް ްބޮޑެތި ްމިހާ ްބަޔަކު، ްމުއްސަނދި ްމިހާ އުޅެނީ.

ްމަގާމުތައްްްމީހުންގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްފުލުހުންގެ ްތަނުގެ ްއެ ްވެގެން ްރައްޔިތުންަނށް ްޤައުމެްއގެ ްކަމަކީ،އެފްރިކާ ނުރައްކާ

ކޭސްްބިސްްއެތެރެކުރަނީ.ްމ51ްްިބަކަރިްއެތެރެކުރަނީ.51ްްވެސްްއަދާކޮށްިފއޭ.ްމިހާްމުއްސަނދިްބަޔަކުްކީއްކުރަންހޭް

ް ްހިންގައިފިއޭ. ްކަންަކން ްމީގެން ްނޭނގޭްއެތެރެކޮށްގެްނ ްަތފާސްހިސާބުތަކުން ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު އެހެްނވީމާ،

ނޑުމެންްެއބަްހޯދައިްބަލަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްަރއްޔިތުންނަށްް ހާސްްރުފިޔާްލިބެމުންދިޔ17ްްަކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ް ްމިއަދު ްޓަނު، ްބ5ްާމަސް ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުމެ ްދެން ްތިރިކުރެވުނީމާ ްއަށް ްރުފިޔާ ްނުކުމެްހާސް ްވަޙީދު ޣީ

އްްއީސް.ްމިައދުްމިްސަރުކާރަކީްފެމުނެއަނެއްކާްބުނާނެްރަްއޔިތުންގެްޙައްޤޭ،ްކޮންްވާހަކަްެއއްްބާަވއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަް

ްގއ. ްސަރުކާރެްއ. ްއެކަްްކަހަލަ ްރައްޔިތުްނގެ ްރުފިޔާްދާންދޫގެ ްމިލިއަން ްއެތަްއ ްޮޕއިްނޓު ްއެެކއް ްހުރި ުއންޓުގައި

ްކާލައި ްިމވަުރގެ ްކިހިފިއޭ. ްދެން ްޚިދުމަތްސަރުކާަރކުން ްރަްއިޔތުންނަށް ްއޮތީ.ްނެއްތޯ ްމައްސަލަ ްބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ކުރާނީ.

ްގެނައީ ްމީހުން ްތުރުކީ ްޕްރޮޖެްކޓެއް ްސިއްސުވާާލވަރުގެ ްޤައުމު ްމުޅި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރައީސަށް .ްޢިއްޒަތްތެރި

ްބުރިޖ1511ްު ްމިސްކިތު ނޑުައޑީގެ ްކަ ްފުލެޓް. ްޤަުއމުގެ ްމުޅި ނޑު. ްލަ ްއަށްްރައްޔިތުންނަށް ްއެްޗ.ޑީ.ސީ ްމުޅި ީދފައި

ނޑު ްލަ ްމީ ްހިނގައްޖެ. ްފިލަިއގެން ްބަޣާވާތަކުދީފައި ްމީހުން. ްގެނައި ްވަޙީދު ްބަދަލުކޮށް، ްވެިރކަން މަސްތެޭރ3ްްން

ްޕްރޮޖެކްޓު ްެގނަސޮއިކުރި ްޕްރޮެޖކްޓު.ްއާތަ.ްދެން ްއީްސިއްަސއިގެންދިޔަ ްވަގުންތަެކއް.ްމުޅި ޤައުމުްރްބްރަދާސް.ްބޮޑެތި

ްމަސްތުވާތަ ްޤައުމަށް ްއެތެެރކޮށްފައި،ްބާޣީންނާފަސާދަކޮށްފައި،ްމި ްކޮށްފަިއ،ްއެްކެތި ްކަމެއް ްއެަތއް މީހުންްްގުޅަިއގެން

ްބަލައިލަންޖެ ްއިސްއުފުލާ ްޤައުމު ްތެދުވާންޖެހޭނެ.ްމި ްޤައުމު ްހިނަގއްޖެ.ްމި ްމަޖިލީހާ،ފިލައިގެން ްރައްޔިތުންގެ ްހޭނެ.ްމި

ްްކުްންއަޅުަގނޑު...ްއސަސާތަމިްޤައުމުގެްމުއަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްރަީއސް. ްބިލު.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްޓެކްނޮލޮޖީއާ ްއިންފޮޭމޝަން ްފޮނުވާލީ ްފާސްނުކޮށް ްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ްއޮތީ.ްބައިބައިްބަަހއިގެންްމިްްަބއިްމިްޖީއާްބެހޭްބިލުގެްއެއްގޮތުަގިއްމިްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ

ްއެބަ ްމީަގއި ްބައިްއުޅެނީ. ްބެހޭ ްއިންފޮމޭޝަނާ ްމަޢުލޫމާތުއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ .ް ސީ.ޕީ.ައިއްް،ހިސާބުތައްތަފާސް،
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ްބޯހިމެނުމާ،އިންޑެކްްސ،ް ްއެހެންޮގސް ްއެހެންނަމަވެސްްމިްޖީ.ޑީ.ޕީ ްކަމެއް. ްއުފެދޭްހުރިހާ ްސުވާލަްއަޅުަގނޑު 142ްކީ

ްޮއއްވާް ްވެފައި ްދުވަހަށް ްމި، ްްވަީޙދު ްކީއްކުރަންާބއޭ. ްބޯހިމަނަން ްއުޅެނީ ްޖާސޫސީްމިއީ ްބޮޑެތި ްއެންމެ ދުނިޔޭެގ

ްގޭގެ ްކުރަނީ. ްމި ްމީނަ ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްކުރާ ްބޯހިމެނުމަްއިދާރާތަކުން ްބެހޭްއަށް ްބޯހިމެނުމާ ްއެ ްވައްދާފައި، ށް

ްހައްްްމަޢުލޫމާތުތައް ްއިާރކޮޅުްނުދީފިއްޔާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއޮތް ްއެަބ ްވެސް ްުއސޫލު ޔަރުކުރާނެ

ް ްވާހަަކއިަގއި ްދެްއކި ްބިލަށް ްވައިރަްކުރީަގއި ްތްރޯޖަންހޯސް ްދެންނެވިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްޭގގެްސްވެސް ްގޮތަްށ އަްށްްެއއް

ްގެްވަަރށްްގިނަްމަޢުލޫމާތުތައްްއެބައެމް.ޑީ.ޕީްް.ކުރަނީޢުލޫމާތުްހޯދަންށޭްމިްމަސައްކަތްއެްއަގިއްމަްވަދެގެންްއެހެންްސޫރަ

ްރާހު ނޑުމެން ްމަަސއްކަތްކުރިން.ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްކަންކޮޅުތަކަްށްދަތުރުކޮށްގެންރި.ްއަޅުަގނޑު ްދޮރުންދޮރަށްް،ްއްޖޭގެ ްޭގގޭ

ްމި ްމިހާރު ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްހުރިހާ ްއެ ްއެްއކުރިން. ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއަްހިނގައިގެން ްއަތުލަން ކާެވސް.ްނެއްއުޅެނީ

ްރައީސް. ްޢާއްމުްްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރެވޭ ްދިވެހިރާއްެޖްްއަުޅަގނޑަށް ްބިލުގައި، ްމި ްމީގަިއ، މަސްއޫލިއްޔަތު

.ްދައުލަތުގެްރަސްމީްބޭނުމަކަށްްވަނަްމާއްދ15ްާ.ްގައިްއެބަްއުޅޭްޢާއްމުންގެްމަސްޫއލިއްޔަތުތަފާސްހިސާބުތަކާްބެހޭްބިލު

ްމަޢުލޫމާތު ްހުއްދަްއެއްުކރުމުގެްއެްއކުރާ ްުއޭޅ ްހިނދެއްަގއިްމަސައްކަުތަގއި ްއެިދއްޖެ ްއޮފިސަަރކު ދެވިފަިއވާ

ްއެ ްތެރޭގައި ްމުއްދަތެްއގެ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްދޭންވާނޭްކަ ްމަޢުލޫމާތު ްތެދު ްއެބަފަރާތަށް ްދޭންވާނޭ.ްް. ްމަޢުލޫމާތު ްތެދު އޮތް

ްތަހު ްެއކިއެކި ްހުއްދަހޯދަިއގެން ްދިރާސާތަކަބިއުރޯގެ ްނުވަތަ ްބޭނުންލީލުތައް ްހޯދުމަށްށް ްމަޢުލޫމާތު ްވާ އަމިއްލަް،

ްހޯދަންއުޅޭ ްސަރވޭތަުކގައި ްކުރާ ްދޭންވާނޭްފަރާތްތަކުން ްފަރާތަކަށް ްއެ ްދެންްމަޢުލޫމާތު ްހުންނަނީ. ްމި ްއަމުރުކޮށްފައި .

ްއެބަ ްޤާނޫނާްއަދަބު ނަޑއަޅާފަ.ްމި ްކަ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްްހުރި ްބަލައި ްކުަޑބޮޑުމިނަށް ްޢަމަލުގެ ްކުރި ހާްސ11ްްޚިލާފަށް

ްއެްޔާރުފި ްޖޫާއއި ްއަދަދަކުން ްރުފިޔާގެ ްަލއްަކ ްާޤނޫނާރިމަނާކުރާްއް ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްވާހަކަ ްކުރަމުންގެންދާްްނެ ޚިލާފަށް

ްެއކަންކަ ްއެްނގުމާ، ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްތަފާސްރަނގަުޅކުްމެއް ްކުރިއަްށގެންދިއުން. ްމަސައްކަތް ހިސާުބްރެެވންދެން

ް ްއުމަޢުލޫމާތު. ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްފަރާތްތަކާްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބި ްދަފުތަރުގައި ްމީހުންނާ، ްވިހާމަރުވާ ްސުާވލަކީ ،ްފެދޭ

ވެއްޖެްައޅުަގނޑުމެންނަށްްވާނުވާނޭނގޭ.ްއަދިްމިްއެހެންގޮސްްރާއްޭޖގެްކަންކޮުޅަގއިްތިބިްމީހުންްމީގެްއެތައްްަޒމާނެއްް

ްސަލާމަތަށްތަފާސް ްޤައުމީ ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްމީގައި ްހޯދާއިރު ްމަޢުލޫމާތު ާޢއްމުންެގްް،ނުރައްާކވާވަުރގެްހިސާބުތަކުގެ

ްމީ ްއުޭޅ. ްއެބަ ްެވސް ްަކންތައްތައް ްދަތިވާވަުރގެ ްދިރިއުޅުމަށް ްޖަދުވަލް ްހިމެނޭ ްއެބަ ްމަްސވެރިކަން.ްގ9ަގައި އި

ޒަތްތެރިްމަހަކީްޢިއްްމަސް،ްކަޅުބިލަްދިރާާސކުރާއިުރަގިއްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއުޅޭްމަސްވެރިކަމާްބެހޭްތަފާސްހިާސބުތައް،ްމިް

ްރާް ްތަފާސްރައީސް، ްކުރީްއްޖޭަގއި ްީއކުއޭބަްގައިހިސާބުތަކެއް ްކަޅުބިލަމަހަކީ ްއެ ްދަތުރުކުާރްލަމުްނ، ްބޭންޑުގައި ަޓރ

ްާރއްޖޭ ްެއކިއެްއޗެއް. ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްހަރުލާ ްދަތުރުކޮށްަގއި ްޤައުމުތަކަށް ްްސޓޮުކްެއކި ްއޭގެ ްެއއްެޗއް. ްއުޅޭ ގެން

ްފާހަގަވިއްް ްމަސްވެރިންކަމުންދިޔަ. ްއެނޖަހައިެގން ްމިހާރުނަށް ްރާއްޖޭގައި ްމަްއސަލަގޭނެ، ްކުދިްވެސް ްބާނާްއަކީ މަސް

ނުޑގައިްއުޭޅްވޭލްްް.ްއެްހުރިހާްެއއްެޗއްްއޭުރަގއިްިވއްީކ.އޭްކިޔަނީްކަނދުފަތީގަްމައްސަލަ އޭަގިއް،ްގައިްދާދިްފަހުންްކަ

ދޭތެރޭްދަތުރުކުރޭ.ްްއެްްާއިއްމިްއިންްބޭރަށްްޭއތިްނުކުމެ،ްއޮސްޓްރޯލިޔާްހަރުކޮށްގެންްަވކިްމޫސުމެއްަގއިްރާއްޖެްޓެގު
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ްވިްއކާލާ.ްސްޓޮުކްވިއްކާލާ. ްއެބަ ްވެރިކަްސްޓޮކު ނޑުމެންގެ ްއެއްެޗއްްއަުޅގަ ްހުރިހާ ްމަޢުލޫމާތުތަކާ،ްމި ްމި ްވެސް މުަގއި

ްމަނާކުރީ. ްއަދި ްޓޫނާްހުރިއިރުގައި ްޯއޝަން ްމެންބަް،އިންޑިއަން ްކޮމިޝަންގެ ްއޮތްެއ ްވެފައި ްމިހާރުްރަކަށް ްެވސް އިރު

މިްހުރިހާްކަމެއްްހުއްދަްވެސްްދީފަިއްްްސްރާއްޖޭގެްމަްސވެރިކަުމގެްަސރަހައްދުންްދާއެޅުމާ،ބިްމީހުންްގޮބަޣާވާތުަގއިްތި

ްވޯް ްެއއަށް ްއެހެންވީމާއޮތީ. ްއޮތީ. ްދީފައި ްވެްސ ްޓު ްކުރަނީ، ްމި ްކަމެއް ްުހރިހާ ްފާހަގަްް.މި ްޮބޑަށް ނޑަށް ،ްވަނީއަުޅގަ

ްތްރޯޖައަނެ ްއްާކވެސް ްންހޯސް ްގޭގެއެއް ްވަޙީދު ްމަޢުލޫމާތުތައްްްގޮތަށް ްއެ ްމީހަކަށް ްފޮުނާވ ްވަޙީދު ްވަންނަނީ. ްމި އަްށ

ނޑައަޅާފަްނުދީފިްކަމަށްްވަންޏާްއެ ނޑައެިޅގެންްެއްއގޮތަކުންްނުިވއްާޔ،ްމީަހކަށްްމިހިރީްއަދަބުްެވސްްކަ .ްިމއީްހަމަްކަ

ްމަްގެއޭނަ ްރައްޔިތުްނގެ ްެނތް. ްމެންބަރަކު ްޕާީޓގެ ްދެޖިލީހުގެ ްޫނން. ްހުރީކީ ްވެސް ްޭގގެމެންބަރަކު ްއޭނަ އަްށްްން

ޖާސޫސްކުރާްމީހުންްކުރާ،ްބޯހިމަނަންްވަންނަނީ.ްބޯހިމެނުމާްެގންްމިްވަންނަނީ.ްދުނިޔޭގައިްށޭްކިޔައި.ްބޯހިމަނާވަންނަނީ

ްފައިސާް ްނުވަތަ ްދޭންޖެހޭ. ްމަޢުލޫމާތު ްަރއީސް.ްގެބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮްތްވާްްީކއްތޯްމަޢުލޫމާތު، ްއެބަ ްމިހާރުވެސް ނީ

ްބެ ްޓެކްހާ ްޓެކްސްއިންކަމް ްބިލު. ްކިހާވަހޭ ްވަންނަނީ ްއަށް ްޖީ.ޑީ.ޕީ ްރާއްޖޭގެ ްކޮންިސއުމަރްލިބެނީ ްސީ.ޕީ.އައި ރެްއތޯ.

ްއިންެޑކްސްއާ ްއަޅުގަްްޕްރައިޒް ްނުބެލޭނެ. ްއެއްޗެްއސެއް ްހުރިހާ ްތަފާސްމި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކުރިންްނޑުމެންނަށް ހިސާބުތައް

ްފައި،ްަވކިްބިއުރޯިމހާރުްއެހެންނަމަވެސްްބިއުރޯްެއއްްއުަފއްދާްއީްމިނިސްްޓރީްއޮފްްޕްލޭނިންގެްދަުށގަ.ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ

ްބައިަބޔަށްް ްބިލުގެ ްލާފައި، ްބައެއް ްޖާސޫސްކުރާ ްދަށަށް ްް،އެްއގެ ްރައީސް.ބުރިބުރިއަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންނަނީ ހަމަްްމި

ްމަޢު ްޖާސޫސްކުރުމާިއ ްކަެމއް. ްހޯދުމާ،އެއް ްހުރިހާްލޫމާތު ްހިތަށްއަރާްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިްްކަމެއް. ްޤައުމަށް ްމި ްކާކުާބއޭ

ްމި ްހިސާބަށް ްކުރާ ްމީހުން ްނުރައްކާތެރި ްއެންމެ ްދުިނޔޭގެ ްއަަރއިގެން. ްްއުޅެނީ ްކުާރްއޮތީ. ްއޭނަ ްރައްޔިަތކު ޢާއްމު

ް ްއޭނަ ްނުދީފިއްޔާ ްމަޢުލޫމާތެއް ްއ1ްިމަސައްކަުތގެ ްރުފިޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގަްލައްކަ ްކުރޭ. ްއެބަ ްޖޫރިމަނާ ްމިހާރުްން އި

ްމަ ްހުރި ްކުްށވެރިވޭްއެްއކޮށްފައި ްައޅުަގނޑުމެން ްދޭށޭ.ްނުދީފިއްޔާ ްބުނަންވީ ްޮގސް ްއޭނަ ްކީްއކުރަން؟ްޢުލޫމާތު ްއެބަ.ްމީ

ނޑައެިޅގެންްކެްމޕޭނަށްްއޭނަްގޭޭގގެްމިއީްހަމަ ވެސްްްޅޭނެ.ްގެައކަށްްވަނަކަދޮރަށްްވައްދާނެްމީހަކުްވެސްްނޫދޮރުންްްކަ

ްމި ްދެން ްނޫޅޭނެ. ްވެސް ްމީހަކު ްހިނގައިދޭނެ ްްއުޅެނީްނުދޭނެ. ްބޯހިމަނަންށޭްސަރުކާރުެގ، ްމުވަްއޒަފުން ދައުލަުތގެ

ްޭގގެ ްވެްކސިންއަްކިޔާފައި ްއެގޮތަށް ްަވއްދަން. ްކިަޔއިށް ްޖާސޫސްދޭށޭ ްމީހުން ްަބޔަކު ްވެސް ްޭގގެގެން ްީމްްކުރި. އަށް،

ްެވކްސިން ްކަންަތއް. ްކުރާ ްދޭދުނިޔޭގަިއ ްވަންނާނެ. ްޖާސޫސްްން ްކުރޭ ްަކމެއް ްަބިއވަރު ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްކުރުމަށްނުވަަތ

ހޯދުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުންްނުވަތަްސިވިލްްސަރވިްސގެްތެރޭގައިްތިބިްބައެއްްމުވައްޒަފުންޮކޅެއްްޓަކައިްމަޢުލޫމާތު

ް...ހުރިހާްއަށްްބޯިހމަނަންްގޮސްްމިްއެްއކޮށްލަިއގެންްޭގގެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަ ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުލްމާވަށު ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުތްތެރި ްއަބޫބަކުރަށް ްޖަމާލު ްޢިޢަޒީޒު ްމެންބަރަށްްއަުރަވން. އްޒަތްތެރި

ްވަރަށްްބޮޑަށްްމާަފށްްއެދެން.ްެއަކމަށްްޓަކައި،ްއެރުވުމުަގއިްުކޑަްަތންކޮޅެއްްލަްސވިްވާހަކަްފުރުޞަތު
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ް

 ްާވހަކަދެއްެކވުން:ްބޫބަކުރުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢި ްހުސްވީމަޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހީކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ނޑަށްްްްއޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްމަުޑކޮށްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވެެގން ްތަފާސްދެއްވާނީ. ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއާދެ! ްއިނީ. ްބިުލްގެްނ ހިސާބުގެ

ް ްއަޅުަގނޑަށް ްމުހިއްބަލައިލާއިުރގައި ްވަރަށް ްމިއީ ްބިލެފާހަގަކުރެވެނީ ްތަރަްއޤީްމު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްސަބަބަކީ، ްކަމަށް. ްއް

ްކުރިއެރުން ްހަރަކާތްް،އާއި ްމުހިއްއަދިްއިޤްިތޞާދީ ްވަަރށް ްތަފާސްހިސާބަކީ ްބައްޓަންުކރުމުގައި ްކަތައް ްއެއްެޗއް ުމގަިއްމު

ްތަފާސް ްެދކެން. ްމިސްރާބުކުރުމަށްއަޅުަގނޑު ްުދވެލި ްތަަރއްޤީގެ ްަޤއުމުގެ ްސަބަބުން ްެއކަމުގެ ްވަރަްށްޓަްހިސާބަކީ ކައި

ްެއްތަފާސްއްމުހި ްއެއްޗެްއ.ްއެކަމަކު ްވާންޖެހޭނީްހަރުދަނާކަމާއިްޔަޤީންކަމާމު ްބެލެހެއްޓޭްނިޒާމަކަށް.ްއާދެއެްހިސާބު ް!ކު

ްއެބަ ްބައިތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަަދއްކާނެ ްާދއިރުަގއި ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްކަން ްބިލަށް ހުރި.ްްމި

ްފުރަތަްވެސްއެހެންނަމަ ްޖެއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރަކަށްމަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލުތަކާްްއައިސްހިލާނީ ްގިނަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅޭ

ްބަހު ްދިވެހި ްސުރުޚީ ްބިލުގެ ްމި ްއުފާްޚިލާފަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީތީ ްއެހެންނަމަވެސްން އެކުްްހިތާމަޔާްކުރަމޭ.

އޮފްްސްޓެޓިސްޓިކްްސގެްނަމުގައިްއިނގިރޭސިބަހުންްރުޚީްމޯލްޑިވްސްްބިއުރޯްސުންޖެހެނީްބިލުގެްދެވަނަްބާބުގެްދަންނަވަ

ްުނކުޅެދުންތެރި ްބަުހގެ ްދިވެހި ްދައްކައިޭދ ްއެަބ ްނަމުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސްއޮތީމާ، ްދަްއކައިދޭ. އަޅުަގނޑުްްކަން

ްކީ ްހިތަށްއަރަނީ ްބިލުގެ ްދިވެހިސުއްބާޭއވާނީ ްރުޚީ ްލިޔުނު ްތަފާސްބަހުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤައުމީްބެްހިސާބާފަދައިން، ހޭ

ނުޑމެންގެްބަހަކީްވެސްްކުޅެދުންތެރިްނަންތައްްކިޔޭނެްކަހަލަްނޫނަސްްދިވެހިްނަމެއްްކިްމަރުކަޒުްކަހަލަްމި އްޔާ.ްއަުޅގަ

ްސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ްކަން ްޤައުްބަހެއް ްޤައުމަޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްދިއުމަށްމިއްޔަތު ްކުރިައށް ްއެންމެންްްއިގެން ޓަކައި

ްޒަ ްއަޑުއުފުލާ ްދެމާނެްއގަޝިޢާރު ްބިލުގެ ްމި ްއެފަދައިން ްހަމަ ް.ްއަދި ްބާބުގެ ް)ހ(3ްވަނަ ްމާއްދާގެ ްމިްވަނަ ްވެސް ްަގއި

ްދިވެހިްއޮ ްނަން ްއިނގިރޭިސ ްކީއްޯތއޭތް ްބަދަލުކޮށްލިއްޔާ ްތަފާސްވާްބަހަށް ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ްެއއީ ްޤައުމީްްހިސާބާނީ. ބެހޭ

ް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްނަމަކަށް.ްއަދި ްކަހަލަ 3ްްމަރުކަޒު ް)ބ(ވަނަ ްބަލަހައްޓާްމާއްދާގެ ްކަންކަން ްމި ްޮއތް ްއެބަ ްެވސް ަގއި

ޢާއްމުންގެްމީހަކަށްްކިޔަންްވަރަށްްއުނދަގޫްކަހަލަްް،އަށްްކިޔާްނަންްވެސް.ްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންްކަހަލަްއާދައިގެްްމީހާ

ނޑަށްްހީވަނީްއެ ސްްވެިރޔާްކަހަލަްހިސާބުގެްއިައށްވުރެްފަސޭހަވާނެހެންްތަފާސްްނަމެއް.ްޗީފްްސްޓެޓިސްޓީަޝން.ްއަޅުގަ

ް ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެނޫނަސް ްބޭފުޅުންނާއަދި ްފަްނނުވެރި ްއަޅުަގނޑުމެްންްިމކަމުގެ މަޝްވަާރކުރަްއވަިއގެން

ްބަދަލުކޮށްލިއްޔާ. ްނަަމކަށް ްދިވެހި ްފަސޭހަ ްދައްކަމުްކިޔާލަން ްވާހަކަތަްއ ްހިތަށްއަާރްންމިކަހަލަ ްައޅުަގނޑު ދާއިުރަގއި

ްތަ ްބެލެހެއްޓުމުފާސްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކުރިއަށްހިސާބު ްމިހާރު ްކަންތައްަތްއ ްކޮންމެގެ ްެއްދާއިުރަގއި ްއިދާރާައކުން ވެސް

ްގެންދާނޭމަސައްކަތް ްއެކަށީް.ކުރަމުން ްުނވިޔަސްއެންމެ ްކަމުގައި ްގޮެތްއ ްމިްް.ގެްނވާ ްވާނީ ްބޭނުމަކަށް ްބިލުގެ މި

ްބާރުވެރިަކމާ ްޤާނޫނީ ްބެް،އެކުްމަސައްކަތް ްގޮެތއްަގިއ ްއެހެންކަމަށްހަރުދަނާ ްހިލެހެއްޓުން. ނޑުގެ ްއަޅުގަ ުތގަިއްާވނަމަ

ްބިލުްއުފެދޭ ްއޮތްްސުވާލަީކްމި ްއެބަ ްއެުކގަް،ަގއި ްތަޞްދީޤުކުރުމާ ްބިލު ްިކޔާމި ްނަމެއް ްިކޔާ ްމި މަރުކަެޒްއްްިއްމީަގއި
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ނޑަައޅާކަްއުފެދުނީ ޒެްއްއުފެދުނީތޯ.ްއެކަމަށްްަގއިްަކނޑަެއޅިފައިްނެތްްއިތުރުްމަުރކަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެީއްބަޖެޓުފަމަށްްކަ

ްމިޚަ ްކިހިނެއްތޯ. ްހިންގާނީ ްސުވާލުްރަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްކުރާްވެސް ްމި ްމިހާރު ްކަމެއް. އުަފއްދަންޖެހޭ

ްމުަވއްޒަފުންނާް ްތިބި ްއެ،ްދާއިރާަގއި ްއިދާރާތަކުެގްވަސީލަތްަތއް ނޑަައޅަންޖެހޭނެ.ްްއެ ްބަދަުލވާނީތޯ،ްއެވެްސްކަ ތަނަކަށް

ްއެފަދައި ްފެށުމާްހަމަ ްޢަމަލުކުރަން ްތަޞްދީޤުުކރެވި، ްޤާނޫނަކަށްވެ، ްބިުލ ްމި ްުމއައްަސސާްއެްން ްއުފެދޭ ުކ

ްކޮންދިަޔއިއުފެދިގެން ްކުރާނީ ްބަޖެޓަށް ްވާހަކަދައްކާއިުރަގއިްމަ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްއަސަރެއްތޯ ކަހަލަ

ްގި ްވަަރށް ްދޭތެޭރގަިއ ްކަންތައްތަކާ ްމިކަހަލަ ްއެބަވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ްދަްއކަން ްވާހަކަތަްއ ްއެހެންވީާމ،ްްނަ ހުރި.

ްދުވަހަކުންްއަޅުަގނޑަށްްފުރުޞަތުޓަަކއިްދެންްޖަލްސާްއޮންނަްްއަޅުަގނޑުްހިތުންްމިްވާހަކަތައްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް

ްއު ްކަމަށް ްގަޑިއްލިބޭނެ ްމިހާރު ްހީވަްމީދުކުރަން. ނޑަށް ްައޅުގަ ްއިޝާރާތްހަމަެވގެން ްއެކަމަށް ްިރޔާސަތުްނ ްަރއްވާްކުނީ

ްފާަހގަކުެރވޭތީވެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގިނަްް!.ްއާދެކަމަށް ްވަރަށް ްދައްކާނެ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްނަ ްދެންނެވީ ްކުރިްނ ްހުރިއިުރގައި ްދެންނެވީވާހަކަތަްއ ްމި ްެދން ްވާހަކަ. ްްމުގެ ްާވހަކަ. ނޑުމެންްޚަޚަރަދުގެ ްއަުޅގަ ރަދު

ްއު ްމުައއްސަސާަތްއ ްް،ފައްދަމުންއަބަދުވެސް ްއަނެއްކޮޅުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރުގަިއ، ްދައްކަީންއުފައްދަމުން މި

ހިސާުބގެްޏާްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަފާސްވަންކަމަށްިތކަމުގެްވާހަަކ.ްއެހެންޓަކައިްބަޖެޓުގެްދަްދިނުމަށްދައުލަތުގެްޚިދުމަތް

ްއިދާާރތައް ްބަލަހައްޓާ ްވަސީަލތާއިް،ކަންތައްތައް ްތަންތަނުގެ ްޤާނޫނީްމުވަްއޒަފުންނާްއެ ްތެރެއިްންއޮނިގަްއެކު ނުޑގެ

ކުެރވެނީތޯ.ްެއވެްސްވަސީލަތްތަްއްޤާއިމުްއާްުމވަްއޒަފުންނާއިްއަނެއްާކްއާ،ް.ްނޫނިއްޔާްއެްަތންތަންްހުއްޓާދަނީތޯފެތިގެން

ނަޑއަޅަންްއެބަ ނޑުމެންްޤާނޫނަކަށްްފޯާރްކަހަލަްބިޤައުުމގެްބަޖެޓަށްްެއއިންްއަސަރުޖެހޭ.ްމިކަަހލަްބިލެއްްްކަ ލެްއްއަުޅގަ

ްެދކޭ ްައޅުަގނޑު ްއެބަްހަދާއިރު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސްްޮގތުގައި ްއަސަރު ްފޯރާނެ ްބަޖެޓަށް ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ޖެހޭ

ްމި ްއެހެންވެ ްދިރާާސޮކށްލަން. ްވަރަކަށް ްވާހަކަަދްއކާލުމަށްްކޮންމެވެސް ްއިތުރަްށ ްގޮތުން ްެބހޭ ްައޅުަގނޑުްްކަމާ ޓަކަިއ

ނަޑއެޅިަފއިާވްަވގުުތްހަމީދުކުރަމުން،ްމިއަދުްމަޖިލީއްދެްއވާނެްކަމަށްްއުްށްްަވގުތުްއޮތިްއޔާްފުރުޞަތުއެހެންްދުވަހަކަ ށްްކަ

ނޑުްމި ްلسالم عليكناوހިާސބުންްވާހަކަްކުރުކޮށްލަން.ްްހަމަވީމަ،ްއަުޅގަ

ް

ްނިންމުންް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޕީ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަދި ްކުރިއަްށްްމިނެޓ25ްު.ޕީއެމަށް ްއޮތް އެބަ

ްމިްހަކަދެްއކުމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްވާ ްގަޑި ްައިއއްސަ.ްއެހެންކަމުންްގަޑިއާްއިލާއޮތީްނިންމަްމިއަދު ނުޑްްހަމައަށް އަުޅގަ

ްނި ްޖަލްސާ ްމިއަދު ްަޖލްސާޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްވާަހކަދައްކާންމާލަން. ްބިލަށް ްމި ްއެންްގަިއ ްފުރަތަަމްުދވަހު މެ
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ްމިއަދުގެ ްދަންނަވަމުން، ްވާަހކަ ްއަރުވާނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތަްފުރުޞަތު ްިނންމާލުމުގެ ިއގެންްޖަލްސާ
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