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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /33 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  33ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުރާސްފަތި ވީ 2009 އޯގަސްޓް 13 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 22 

 

 ގައި  9:01ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 

 ށް   11:02ން  10:33 އިންޓަވަލް: 

 

 ގައި  12:30މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 ގަޑިއިރު  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 

 65 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ62ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައިގެންނެވި މެން 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއިރާ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާ

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބް

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް



 IV 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު މާވަށު ދާ

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 



 V 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  މެންބަރު:   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 ދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކު : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމު          ންއުޅުއްވާ މެންބަރު: ގެ ވަޑައި 
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  ުޢަބްދުއްރަޙީމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ،އިންޓަވަލަށްފަހ

އަސްލަމް މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަދި  އާމިރު،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ ޖަލްސާގައި  ިތނަދޫ  އިންޓަވަލަށްފަހު،  އަދި 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ33ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްބުރ ސްފަތ9002ާިާއޯގަސްޓ73ާްާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى



 10ސުވ ލު. .9



ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެން ާޖަލްސ އަށް ާމެންބަރުން.22ާާމިވަގުތު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާޖަލްސ ގެ ާދ އިރ ގ1ާާެމިއަދުގެ ާވައިކަރަދޫ ާމިއޮތީ ާނަންބަރަކަށް ވަނަ

ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާއޮޢ ޢިއްޒަތްތެރި ާމިނިސްޓަރ ާޑޮކްޓަރާރިފް ާއެޑިޔުކޭޝަން ފް

ާދ އިރ ގެާ ާވައިކަރަދޫ ާއަޅުގަނޑު ާސުވ ލެއް. ާކުރައްވ  ާލުޠުފީއ އި  15މުސްޠަފ 

ާއަރުވަން.ާ ރިފަށްާފުރުޞަތުާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ާޢިއް

ާ

ާބޭނުންވާ ާމެންަބރުާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާ ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަނޑުާމިދަންނަވ ލަން

ާވައިކަރަދޫާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ރިފްާޢ ޢަލީާ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގައި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާސުވ ލަކީ ާނޭކުރެންދޫ،ާ، މަކުނުދޫ،

ާ ާނައިވ ދޫ ާޖަވ ބުާދަރިވަރުންގެ ާދަރިވަރުންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި  20އިތުރުން

ާމިނިސްޓަރާ ާއެޑިޔުކޭޝަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެގޮތުން ާސުވ ލެއް. ާބޭނުންވ ނެ ލިބެން

ާލުޠުމުސްޠަޑރ. ާސުވ ލަކީ،ާފ  ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ފީއަށް

ާކިޔެވުމަށް ާފޮތުގެާާދަރިވަރުންގެ ާޓެކްސްޓް ާގަލަން، ާފަންސޫރު، ާފޮތް، ބޭނުންވ 

ާފަސޭހަގޮތެއްާ ާލިބިދޭނެ ާހިލޭ ާސަރުކ ރުން ާފީ ާދައްކަންޖެހޭ ާއިމްތިޙ ނަށް އިތުރުން

ާގޮތުހަމަޖައްސަ ާއިސްވެރިންގެ ާސަރުކ ރުގެ ާބޭފުޅުންާއިދޭނެކަމަށް ާތިއްބެވި  25ގައި

ރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުގެާކުރިންާވިދ ޅުވަމުންާގެންދަވ ފައިވ ތީާމިކަންާހަމަޖައްސަވަމުންާ

ާވެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާގެންދަވ ގޮތެއްާސ ފުކޮށްދެއްވުންާއެދެމެ

ާ
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ާާورحوتާعليكنާاسالم`.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާއެޑިޔުޭކޝަންާ

ާކުރެއްވިާوبركاتهާهللاާމުސްޠަފ ާލުޠުފީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވައިކަރަދޫ .30 

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޖަވ ބުއަރުވ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާސްސުވ ލަށް ކޫލުގެާމިހ ރު

ށްާހުރިހ ާކުދިންނަކަާއ އިާދެމެދުގ12ާެއިންާފެށިގެނ1ާާްއެއީާގްރޭޑްާާ،އުމުރުގައި

ާފަންސޫ ާދައްކ ގޮތަށްާފޮތް ާފީވެސް ާއިމްތިޚ ނުގެ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާހިލޭ. ާދޭ ރު

ާ ާމިދެންނެވި ާއަދަދަކީހަމަޖެހިފައިވޭ. ާކުދިނ222ާްާކުދިންގެ ާމިދެންނެވީާ،

ާއަދަދަކީާ 1ާާ.ާއެއީާގްރޭޑ222ާްސްކޫލުތަކުގެ ާފެށިގެން ާކިޔަވައިދ12ާާޭއިން  35އަށް

ާއެާ ާއެހެންވީމަ، ާމ222ާާިާ،ސްކޫލްތައްާސްކޫލުތައް. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ސްކޫަލށް

ާދޭ ާންމިއެއްޗިހި ާމިންވަރަކީ، ާކުދިންގެ ާއެ 03127ާޖެހެނީ. ާއެހެންވީމަ، .07ާ

ނޑުމެންާރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ.ާއިމްތިޚ ނަށްާއަށްވުރެާގިނަާކުދިން ނަށްާމިތަކެތިާއަޅުގަ

ާ ާއިމްތިޚ ނުގައި ާބޭއްވުނު ާފަހުގެ ާއެންމެ ާބައިވެރިވޭ.2009ާާބަލ އިރު ކުދިން

2777ާާންވީމަ،ާއެހެ ާކުދިންގެ ާގިނަ ާއެބަޖެހޭ.ާފޮތްާއިމްތިހ ންާއަށްވުރެ ާދައްކަން  40ފީ

ާފައިސާ  ާއަދަދެއްގެ ާވަރަށްގިނަ ާދިނުމަށްޓަކައި ާތަކެތި ާމިފަދަ ާތަކެތި، ފަންސޫރު

21/0047977ާއެފަރ ތްތަކ ާޙަވ ލުކުރުމުގެާއިންތިޒ މުާހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ާއެގޮތުންާ

ާސ ޅީސް ާމިލިޔަން، ާހަތް ާރުފިޔ ،ާ)ހަތްދިހަ ާފަސްދޮޅަސް ާއައްސަތޭކަ ހ ސް،

ާވަރަށްގިނަާ ާމިއީ ާޚަރަދުކުރެވިފައިވޭ. ާއެއަށް ާފަހުންވެސް ާއެންމެ ާލ ރި( އެކ ވީސް

ާ ާމިދެންނެވި ާފައިސ . 07777ާާއަދަދެއްގެ ާއެވަރުގެ ާއަދި  222ާ45ކުދިންނަށ އި

ާފަންސުރުާ ާފޮތް ާމި ާދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ. ާރައްދުކުރަން ސްކޫލަށ އި

އްދުކުރުމަށްާހަމަޖައްސ ފައިާއޮންނަގޮތް.ާމިހ ރުާކޮންމެާކުއްޖަކަށްވެސްާސްކޫލުންާރަ

ާފޮތްާ ާކިޔަނީ ާމިއަށް ާލިސްޓެއް. ާފޮތްތަކުގެ ާބޭނުންވ  ާއަހަރަށް ާއަންނަ ދޫކުރ ނެ

ާއަހަރަށްާ ާއޮތް ާުކރިއަށް ާއޮންނ ނެ ާހިމެނިފައި ާލިސްޓްގައި ާފޮތް ާމި ލިސްޓް.

ާހުރި ާބޭނުންވ  ާޢ ންމުކޮށް ާމިނިސްޓްރީާބޭނުންވ ، ާއެއ އެކުގައި ާދެން ާތަކެއްޗެއް.  50ހ 

ާއަދަދެއްގެާ ާބޭނުންވ  ާފަންސޫރު ާފޮތް ާއެކުއްޖަކު ާވައުޗަރެއް ާއެޑިޔުކޭޝަންގެ އޮފް

ާކުއްޖަކާ  ާކޮންމެ ާވައުޗަރެއް ާއޮންނަ ާތައްޔ ރުކޮށްފައި ާބިނ ކޮށްގެން މައްޗަށް

ާއެޑިޔުކޭޝަނުން ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާޙަވ ލުކުރަނީ ާވައުޗަރުާާޙަވ ލުކުރ ނެ.ާމިކަން މި

ާސްކޫލުާ ާއެހެންވީމަ، ާދޫކުރަނީ. ާލިސްޓ އެކުގައި ާފޮތް ާފޮނުވައިގެން ސްކޫލުތަކަށް

 55ނިމޭއިރުާއަނެއްާއަހަރަށްާބޭނުންވ ާފޮތްތަކުގެާފޮތްާލިސްޓ އިާއެާފޮތްތައްާގަނެވޭނެާ
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ާބޭނުންވާ  ާފޮތް ާއަދަދުތައް ާމި ާދެން ާއޮންނ ނެ. ާއަތުގައި ާއެކުދިންގެ ވައުޗަރ އި

ާފޮ ާހުންނަގޮތަކަށްާމިންވަރަށް ާބުކްޝޮޕްތަކުގައި ާފޮތްތައް ާމި ާހުންނ ނީ. ާހޯދިފައި ތް

ސަރުކ ރުންާހަމަޖައްސ ފައިާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާރ އްޖޭގައިާމިކުދިންނަށްާފޮތްާ

ާބުކްޝޮޕްތަކުގައިާ ާޢ ންމުކޮށް ާބުކްޝޮޕްތަކަށް. ާހުށަހެޅޭ ާއިޢުލ ންކޮށްގެން ވިއްކުމަށް

ާއެވެއިލެބަލްކުރަނީ ާފޮތްތައް ާއެާމި ާކުދިން ާހިފައިގެން ާވައުޗަރު ާދެން .60 

ާލިސްޓާ  ާފޮތް ާބުކްޝޮޕްތަކުން ާއެ ާދިޔައީމަ ާގަންނަން. ާފޮތް ާދަނީ ބުކްޝޮޕްތަކަށް

ާއަދަދަކަށް.ާ ާއޮންނަ ާގޮތެއްގެމަތީން ާއޮންނަ ާވައުޗަރުގައި ާމިދެނީ ާފޮތްތައް އެއްގޮތަށް

ހެޅުމުންާދެންާދެންާމިާވައުޗަރުާބުކްޝޮޕްތަކުންާއެޑިޔުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީއަށްާހުށަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމިއޮންނަނީ. ާދޫކުރ ގޮތަށް ާމިފައިސ  ާސަރުކ ރުން ާބުކްޝޮޕްތަކަށް އެ

ާކުއްޖަކުާ ާއެއްވެސް ާމިކަމ  ާއޮންނަކަމެއް. ާހަމަޖެހިފައި ާފަސޭހައިން ާވަރަށް  65މިކަމަކީ

ާސްކޫލުާ ާއެއީ ާކަންބޮޑުވ ކަށްނުޖެހޭ. ާބެލެނިވެރިޔަކު ާއެއްވެސް ކަންބޮޑުވ ކަށްނުޖެހޭ.

ާސްކޫލުާނިމޭއިރު ާއިރެއްގައި ާބޭނުންވ  ާއޮންނ ނީ. ާލިބިފައި ާވައުޗަރު ގައި

ާބޭނުންވާ  ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީން ާވައުޗަރ  ާއެ ާބުކްޝޮޕްތަކަށްގޮސް ފެށެންވ އިރަށް

ާއެއީާ ާލިބިގެންދ ނެ. ާބެލެނިވެރިޔަކަށް ާއެ ާތަކެތި ާއެހެނިހެން ާފަންސޫރ އި ފޮތ އި

ާއޮތްގޮތަކީާ ާހަމަޖެއްސިފައި ާދިނުމަށް ާމިތަކެތި ާދެން ާއިމްތިހ ން.  70ފީއަށްާއިމްތިހ ންާފީ.

ާ ާދައްކަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑަކަށް ާތިންސަތޭކ2232710ާާަގ ތްގަ ާމިލިޔަން )އޮނަތިރީސް

ާބަދަލުއަންނ ނެާ ާމިއަދަދުތަކަށް ާވަރު. ާރުފިޔ  ާސަތ ރަ( ާހަސަތޭކަ ވިހިހ ސް

ާ ާމި ާމައްޗަށް. ާނިސްބަތެއްގެ ާބައިވެރިވ  ާކުދިން ފީާއިމްތިހ ންއިމްތިޚ ނުގެ

ާސަރުކ ރު ާއެ ާއޮންނަގޮތަކީ ާހަމަޖެހިފައި ާދެއްކުމަށްޓަކައި އޮންނަާއިމްތިހ ންން

ާއެާ ާޓެސްޓްތަކުން ާއެ ާހުންނ ނެ. ާޓެސްޓްތަކެއް ާދެވޭ ާސްކޫލުން ާކުރީއަހަރު  75އަހަރުގެ

ާމ އްދ ތަކަށް،ާ ާއޮންނަ ާޔަޤީންކަން ާސްކޫލަށް ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާމ އްދ އަކަށް، ފ ސްވ 

ާމ ާ ާއޮންނަ ާޔަޤީންކަން ާއެމ އްދ އަކަށްާއެކުއްޖ އަށްވެސް ނޑައަޅ ފައި ާކަ އްދ ތަކެއް

ާކުދިންާ ާވަރަށްގިނަ ާއެއީ ާމިއޮންނަނީ. ާހަމަޖައްސ ފައި ާދެއްކުމަށް ާފީ ސަރުކ ރުން

ާ ާނެތިހުރެ.17ާާގްރޭޑް ާފެންވަރު ާއެމ އްދ ގެ ާއެކަށީގެންވ ވަރަކަށް ނިންމ އިރުވެސް

ާސްކޫލަށްާ ާނެތްކަމަށް ާފެންވަރު ާއެމ އްދ ގެ ާޓެސްޓުން ާދޭ ާއެ  80ދެން

ާއެމ އްދާ ސ ބިތު ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ  ާކުއްޖ އަށްވެސް ާއަދި ވ ކަމަށްވަންޏ 

މިދެންނެވިާފީާދައްކ މިދެނީ.ާދެންާއިމްތިހ ންއުނިކުރެވިފައިާފ ސްވ ާމ އްދ އަކަށްާމިާ
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ނުާފީާޢ ންމުގޮތެއްގައިާމިދިޔަާއަހަރުާދެއްކިފައިާމިވަނީ.ާދެންާމިާއަދަދަށްާއިމްތިހ 

ާކުދިން ާދައްކ ކަށްވެސް ާދެއްކުންާާފީ ާފީ ާނުޖެހޭ. ާމަސައްކަތެއްކުރ ކަށް މ ބޮޑު

ާމ އްދ ތަކެއްކަންާ ާއަދަދެއްގެ ާއަދަދެއްކަން،ާކިހ  ާކިހ  ާއެނގޭ ާސްކޫލަށް  85މިއޮންނަނީ

މިންވަރަކަށްކަންާފައިސ ާދައްކަންާމިޖެހެނީ.ާމިފައިސާ  ކުއްޖ އަށްާފ ސްމިވަނީ.ާކިހާ 

ާއެޑިާ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާސީދ  ާއެއްޗެއް ާޕަބްލިކްާމިދައްކަންޖެހޭ ޔުކޭޝަނުން

އެގްޒަމިނޭޝަންާޑިޕ ޓްމަންޓަށްާދައްކަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަމުގައިވެސްާބެލެނިވެރިންާ

ާމިވަނީާ ާހަމަޖެހިފައި ާއުފުލ ކަށްނުޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަން ާބުރައެއް ާދަރިވަރު ނޫނީ

ާފަސޭހަާ ާބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ާއަދި ާފެސޭހަ ާކުދިންނަށް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު  90އަޅުގަ

ާމިކަމުގައިާމި ާގޮތަކަށް. ާފަސޭހަވެގެންދ ކަހަލަ ާސްކޫލުތަކަށްވެސް ާކުރުމަށް ކަން

ސްކޫލ އިާބެލެނިވެރިންނ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިކަމ ާގުޅޭާއެހެނިހެންާފަރ ތްތައް،ާ

ާމިކުރެވެނީ.ާ ާމިކަން ާބައިވެރިވެގެން ާމިތަންތަން ާފިހ ރަތަކ އި ާފޮތް މިދެންނެވީ

ާރަނގަ ާއެކަށީގެންވ  ާހިނގަމުންާއެހެންވީމަ، ާމިކަން ާފަސޭހަކަމ އެކުގައި ޅުގޮތެއްގައި

ާމިކަމާ  ާދެން ާސ ފުވެވަޑައިގެންފިކަމަށް. ާމިކަން ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ  95އެބަދޭ.

ާމިނިސްޓްރީގެާ ާގޮތެއް ާހުރިހ  ާކުރަންވީގޮތް، ާކަންތައްތައް ގުޅޭގޮތުން

ާސަރކިޔުލަރއަކ ާ ާފޮތ ބެހޭ ާއެއީ ާަސރކިޔުލަރއަކުން ާސެ އިާސަރކިޔުލަރއަކުން،

ފީާއ އިާބެހޭާސަރކިޔުލަރއަކުންާސްކޫލުތަކަށްާފޮނުވ ފައިާއޮންނ ނެާއިމްތިހ ންާއަދިާ

ާސ ފުވެފައިާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާސްކޫލަށް ާގޮތެއް ާހުރިހ  ާގެންދަންވީ އެކަން

ާގެންދ ގޮތްާ ާމިކަން ާ ާމިދެންނެވީ ާއެހެންވީމަ، ާއޮންނ ނެ. ާޤަބޫލުކުރަންާ. ނޑު  100އަޅުގަ

ނޑަށްާޖަވ ބުާމިސުވ ލަށްާއަާ ާސް،ާޝުކުރިއްޔ .ޢިއްޒަތްތެރިާރައީދެވިއްޖެކަމަށް.ާާޅުގަ

ާ

ާމެންބަރުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުވ ލަނީ ާމިފުރުޞަތު ާމިހ ރު ޝުކުރިއްޔ .

ާސުވ ލުކުރެއްވުމަށް.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .

ާ105 

ާޢިއްޒަތްާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާއަރިހުންާޝުކުރިއްޔ  ާމިނިސްޓަރު ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާތެރި

ާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާމީގެކުރީގައި ާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައްޔިތުންގ66ާާެސ ފުކޮށްލަން ވަނަ

ާކުދިންނަށްާ ާޓެކްސްފޮތް ާފަންސުރ އި ާފޮތް ާމި ާހަމަޖެއްސިކަމެކޭ މަޖިލީހުން

ާސަރުކ  ާއޭރު ނޑުާހިލޭދިނުމަކީ. ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާނުކޮށޭ ާމިކަންކުރެވެންއޮވެ ރަށް
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ާދެއްވާ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާއެހެނިހެން ާޓެކްސްފޮތ  ާބޭނުންވަނީ  110ސ ފުކޮށްލަން

ާއަޅުގަނޑުާ ާޚަރަދުވޭތޯއޭ.ާދެން ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާއ މްދަނީ ާކިހ ވަރެއް ފޮތްތަކަށް

ާ ާސަރުކ ރުން ާގޮތުގައި ާފީގެ ާސުވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާނުދެއްކޭާދަންނަވ ލަން ާފީ އެ

ާދެވޭތޯއޭ.ާ ާފައިސ އެއް ާކިހ  ާކުދިންނަށް ާއެހީދެވޭ ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ކުދިންނަށް

ާމިގޮތުންާ ާކިހ ވަރެއް ާގޮތުގައި ާއަންދ ޒ ކުރެވޭ ާއަހަރުގައި ާމިހިނގ  ާމިފަހަރު ދެން

 115ާސަރުކ ރުންާދ ނެތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއަޅުގަާާމިނިސްަޓރާއޮފްާއެޑިޔުޭކޝަންާ ާރައީސް، ާފުރަތަމަާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރީގައިވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހީވަނީ ާނޑަށް

ާމިންވަރަކަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާލުޠުފީާމުސްޠަފ  ާކިހ  ާފައިސ އެއް ާކިހ  ާއެއީ ާދެވިފައިވ ކަމަށް. ާޖަވ ބު ސުވ ލަށް

ާއެއީ ާބަޖެޓުން. ާދައުލަތުގެ ާމިފޮތްތަކަށް ާހަތ0047977ާާްާޚަރަދުވޭތޯ )ހަތްދިހަ

ާއައްސަ ާސ ޅީސްހ ސް، ާއައްސަތޭކަ(މިލިޔަން، ާގިނައިންާާތޭކަ  120ުރފިޔ އަށްވުރެ

ޚަރަދުވެފައިވޭާމިދިޔަފަހަރު.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާޚަރަދުވ ާމިންވަރުާބިނ ވ ނީާ

ނޑަކަށްާ ާގ ތްގަ ާނިސްބަތް ާތިބޭ ާކުދިން ާމިހ ރު ާނިސްބަތަކަށް. ާތިބޭ ާއެކުދިން އެއީ

ާހިފެހެއް ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ާމިންވަރެއްގައި ާއެއް ާދ ދި ާއެހެންވީމ ،ާމިވަނީ ޓިފައި.

ާ 77ާާމި ާނޫނީ ާއެހެންވީމަ،88ާާމިލިޔަން ާޚަރަދުވ ނީ. ާއެހ ކަށްހ ވަރު މިލިޔަން

ާއެހިސ ބުގައިާ ާމިކުރަނީ ާއުންމީދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ  125މިއަންނައަހަރުވެސް

ާމިންވަރުާ ާދ  ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާދެން ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް.

މެންާއ ާވިސްނުމަކ އެކުގައިާމިހ ރުާމަސައްކަތްކުރަމުންާކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުގަނޑު

މިދަނީާމިާއަހަރުދުވަށްާދޭާފޮތަކީާހަމައެކަނިާއެއްއަހަރުާބޭނުންކޮށްލުމުންާހަލ ކުވާ 

ާބޭނުންވާ  ާފޮތްލިސްޓަށް ާކުދިންނަށް ާހުރިހ  ާނުޖެހޭ ާކޮންމެއަހަރަކު ފޮތްތަކެއްނޫން.

ާފަން ާޚ އްޞަކޮށް ާފޮތްތައް ާނޫނީ ާފަންސޫރު، ާފޮތްތައްާފޮތް ާނޫން،  130ސުރެއް

ާފޮތްތައްާބޭނުންކުރެވޭތީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާ ލިބިދޭކަށެއް.ާސަބަބަކީާއެާވަރަށްގިނަ

ާއޮންނ ނެ،ާ ާފޮނުވ ފައި ާސިޓީއެއް ާސްކޫލްތަކަށް ާމިނިސްޓްރީން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާއެއަދަދު ާބަލ ފައި ާފޮތްތައް ާބޭނުންކުރެވޭނެ މިއަންނަ

ދ ށޭ.ާމިހ ރުާއަންގައިދެމުންާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިދިޔަާއަހަރަށްވުރެާއަންގައިދެމުން

ާމިންވަރުާ ާޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ާފޮތްތަކަށް ާމިއަހަރު ާއުންމީދުކުރަނީ ނޑުމެން  135އަޅުގަ

ާމިހެންާ ާއަނެއްއަހަރަށް ާއެއްއަހަރުން ާއެހެންވީމަ، ކުޑަވެގެންދ ނެކަމަށް.
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ނޑަކަށްާކޮންމެާއަހަރަކުާބަދަލުވަމުންގޮސްާއަޅުގަނޑުމެންާއުންމީދުާމިކު ރަނީާގ ތްގަ

ާއެއްބަޔަށްވުރެާ ާދެބައިކުޅަ ާމިދޭވަރުގެ ާމިހ ރު ާދޭންޖެހޭނީ ާފޮތް އަލަށް

ާއެއީާ ާކުޑަވ ންޖެހޭނެ. ާއެގޮތަށް ާޚަރަދުގެގޮތުން ާއެހެންވީމަ، މަދުވ ންޖެހޭނެއޭ.

ާބަޖެޓަށްާ ާހަމައެހެންމެ، ާއެބަޖެހޭ. ާދަސްކޮށްދޭން ާކުދިންނަށް  140އިޤްތިޞ ދުކުރުމަށް

ކުރުމަށްޓަކައިާކުރެވެންހުރިާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާލުއި

ާދިމ ވާ  ާބައެއްފަހަރު ާކުރ އިރު ާމިކަން ާދެން ާކަމެއް. ާބަލަންޖެހޭނެ ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާއެއްފަހަރުާ ާފޮތްތައް ާއެހުރިހ  ާއެފޮތްތައް ާއެމައްސަލައަކީ ާއެބޮތް. މައްސަލައެއް

ާފޮތް ާހުރި ާއެހެންނަމަވެސް،ާބޭނުންކޮށްފައި ާމައްސަލަ. ާބެހެއްޓުމުގެ ާއަތުލ ފައި ތައް

ާމިގެންދަނީ.ާ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމިހ ރު ާޙައްލުހޯދަމުން ާއެކަމަށްވެސް  145އެމައްސަލަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާދެއްވ . ާއެއްބ ރުލުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާސްކޫލްތަކުން މިކަމުގައި

ާސަމ ލުކަމެ ާމިކަމަށް ާބެލެނިވެރިންވެސް ާއެއީާއުންމީދުކުރަން ާދެއްވ ނެކަމަށް. އް

ާބަލަހައްޓ ފައިާ ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާފޮތް ާބޭނުންކުރ  ކުއްޖ ގެ

ާސުވ ލުގެާ ާދެވަނަ ާއެހެންވީމަ، ާދިނުމަށްޓަކައި. ާބޭނުންކުރުމަށް އަނެއްކުއްޖ 

ާފައިސ އެއްާ ާގިނަ ާމިއަށްވުރެ ާމިހ ކަށްހ ވަރު، ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު  150ޖަވ ބުގައި

ާއަނެއްާމިއަންނަ ާދެން ާގޮސްގެންނުވ ނެއޭ. ާފޮތަށް ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  އަހަރު

ާދެންާ ާމިދައްކަނީ. ާކިހ މިންވަރަކަށްހެއްޔޭ ާކުދިންނަށް ާދެއްކޭވަރުނެތް ާފީ ސުވ ލަކީ،

ާމިވަގުތުާ ާހިނގ ވަރެއް ާދެއްކޭ، ނޑައެޅިގެން ާކަ ާކުދިންނަށް ާދެއްކޭވަރުނެތް ާފީ މި

ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތް. ާއަތަކު ނޑު ާބޭނުންވަނީ،ާާއަޅުގަ ާދަންނަވަން އަޅުގަނޑު

ާ ާއެއީ ާތެރޭގައި، ާއަދަދުގެ ާމިދެންނެވި ާއަޅުގަނޑު ާފ99ާާީމިހ ރު ާއެއީ  155މިލިޔަން

ާހިމެނިފައި.ާސްކޫލުންާ ާވ ނީ ާއެބައިވެސް ާފީދައްކ .ާއޭގެތެރޭގައި ދައްކ ،ާއިންތިހ ނު

ާފައިސ ހޯދަންާ ާދައްކަން ާފީ ާނުޖެހޭ ާޙަޤީޤަތުގައި ާކުދިން، ާދެއްކޭނެވަރުނެތް ާފީ

ާދަންނަވަންާ ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާގޮތުން ާޖަވ ބުދިނުމުގެ ާއެސުވ ލަށް އަންނ ކަށެއްވެސް.

ާދައްކައިއެބަދޭ.ާ ާފީ ާސަރުކ ރުން ާކުދިންނަށް ާހުރިހ  ާފ ސްވ  ާއެއީ ޖެހެނީ.

ާދައްކައިދޭކަށްާ ާފީ ާއޭނައަކަށް ާކުއްޖަކު ާފ ސްނުވ  ާއިންތިހ ނުން  160އެހެންވީމަ،

ާދެ ާފީ ާއެހެންވީމަ، ާނުޖެހޭ. ާނުދެއްކޭވަރުގެާސަރުކ ރުން ާފީ ާކުދިންނ  އްކޭވަރު

ާފީާ ާފ ސްވ ކަމަށްވަންޏ  ާމިދަނީ ާސަރުކ ރުން ާކުދިންނަށްވެސް ާހުރިހ  ކުދިންނ އި

ާފައިސ ،ާާއެއީާ ާމިދަނީާމިދެންނެވިާމިންވަރަށް ދައްކ ދެމުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެގޮތުން
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ާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަނ99ާގ ތްގަ ާއެހެންވީމަ، ާފައިސ . ާމިހ އަދަދެއްގެ ޑުާމިލިޔަން،

ނޑަށްާޖަވ ބުދެވިޖެކަމަށްާރައީސް.  165ާޤަބޫލުކުރަންާމިާތިންާސުވ ލަށްާއަޅުގަ

ާ

ާގުޅިގެންާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޖަވ ބ  ާދެއްވި ާވަޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާވިދ ޅުވެއްޖެާފޮތްާލިސްޓަާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ށްާފޮތްާހޯދުމަށްާމ ބޮޑުާބުރައެއްާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާލިބޭނެއޭ. ާވައުޗަރު ާގެއަށްދ އިރު ާނިންމ ފައި ާސްކޫލް ާނުޖެހޭނެއޭ. އުފުލ ކަށް

ާއޮންނ ނީ.ާ ާއިންތިޒ މުާހަމަޖެހިފައޭ ާލިބުމުގެ ާފޮތް ާފަސޭހަކަމ އެކު  170ބުކްޝޮޕުންތަކުން

ާރ އް ނޑުމެންނަކީ، ާއަޅުގަ ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ޖެއަކީާއަޅުގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާރ އްޖެއެކޭ. ާބެހިފައިވ  ާޖަޒީރ ތަކަށް ކުދިކުދި

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާފަސޭހައެއްތޯއޭ. ާކޮން ާއޮތީ ާކުދީންނަށް ާދ އިރ ގެ ނިސްބަތްވ 

ާ ާލިބޭނެގޮތުގެ ާމިފޮތް ާސަރުކ ރުންާރަށްރަށުން ާދެއްވަން ާހަމަޖައްސަވައި ާއިންތިޒ މް

ާވިސް ާމިނިސްޓްރީން ާތިޔަ ާސުވ ލަކީާއޭާނ ވަޑައިގަންނަވަންތޯނުވަތަ ާދެވަނަ .175 

ާ ާއެބައ ދޭ ާހ ލަތްތައް ާބައެއް ާފީދެއްކުމުގައި ާއެދޭާއިމްތިހ ނަށް ސްކޫލުން

ާއިމްތިހ ނުާ ާއެކުއްޖަކު ާއެންމެާގައި ާދިމ ވެގެން ާކަމެއް ާނޫނީ ބަލިވެގެން

ާ ާނުހެދޭ. ާއެކަށީގެންވ ގޮތެއްގައި ާއެކުދިންގެ ާޔަޤީންކަންާއެކަމަކު ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ

ާބައިާ ާމިމ އްދ އަށް ާތިމަންނަ ާއެބަހުރޭ ާމ އްދ ތަކެއް ވެރިވެއްޖިއްޔާ އޮންނަ

ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވަނީާ ާމިނިސްޓްރީން ާހ ލަތެއްގައި ާއެފަދަ  180ކޮންާާފ ސްވ ނެކަމުގެ.

ާއެހެންމެގޮތަކަށްތޯާ ނޑުާ. ާއަޅުގަ ާާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާސުވ ލަކީ އަޅުގަނޑުގެާކުރ 

ާ ާމ ލެއައިދ އިރ ތަކުގެ ާފޮތްލިބޭނެާސްކުދީންނަށް ާއަދިވެސްާާގެންނޫނީ މަގެއް

ާސަރުކ ރުންާ ާތިބޭފުޅުން ާތިވިދ ޅުވަނީ ާތިބޭފުޅުން ާނުފެނެއޭ. ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާއުސޫލު ާގެންދަވަނީލ މަރުކަޒީ ާމިކަންތައްތައް ާރައްޔިތުންނަށްާާންނޭ އަތޮޅުތަކުގެ

ާ ާގ ތްކޮށް ާސަރުކ ރު ާފަސޭހަކަމ އެކު  185ސިސްޓަމަކަށޭާމަސައްކަތްކުރ ކަހަލަ

ާދ އިރ ކަމަސައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާކުރައްވަނީ. ގެާތަކުތްޕުޅު

ާޝުކުރިއްޔ .ާ.ކުދީންނަށްވެސްާއެފަސޭހަކަންާލިބެންވ ނެއޭާ

ާ

ާމުހިާއެޑިޔުޭކޝަންާާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާވަރަށް ާދެކެނީ ނޑު ާދެސުވ ލެއްކަމަށްާއަޅުގަ ާރަށްންމު ާއެއީ ާފޮތްތައް. ާރަށުން
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ާމީގައިާާ،ކުދީންނަށްާ:ވ ހަކަެދއްެކވުންާލުޠުފީާމުސްޠަފ  ާދެން ާއެބައޮތްތޯ. ާލިބޭނެގޮތެއް ާފަސޭހައިން  190ކިޔަވ ކުދީންނަށް

ާ ާމިނިސްޓްރީން ާއެޑިއުކޭޝަން ާދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެއަށްާމި ވިޔަފ ރީގެ

ާ ާވިއްކ  ާފޮތް ާބަހ  ާފޮތް ާފޮތްގަނެ ާއެއީ ާމިމަސައްކަތްކުރަނީ. ާމިހެދުމުގެާނުވަނުމަށް

ާއެކަންާ ާނުވަދެ ާކުރ ގޮތަކަށްާާކުރ ތެރެއަށް ާއެކަން ާދ ކަހަލަާާފަރ ތްތަކުން ރ ވައިގެން

ާރަށެާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާއެހެންވީމ ، ާބުކްޝޮޕްތައް.ާއްގައިާމިދަނީ. ާއެބަހުރި ވެސް

ާނެތި ާއެހެންވީމ  ާނެތޭ. ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާނެތިާނހިާއެބުކްޝޮޕްތަކަށް  195އްޖެއްޔާ ގައިދ ނޭ.

ާފިޔަާދެން ާއެއ ދޭތެރޭގައި ާއަޅުއްވަން ކުރަންޖެހޭނެ.ާާމަސައްކަތްވަޅުތަކެއް

ާބުކްޝޮ ާހުންނަ ާރަށްރަށުގައި ާމ ލޭގައި ާޢ ންމުކޮށް ޝޮޕްތަކުންާބުކްޕްތަކުން

ާޚަާ ާފޮތުގައި ާކަހަލަ ާފޮތްާާރަދުކޮންމެވެސް ާނަގަނީ. ާފޮތް ާމިންވަރެއްދީފައި ކުޑަ

ާ ާދޭގޮތަކަށް ާހަމަޖައްސަނީ.ނަގައިގެން ާާމި ާރަށްރަށުގައިއެހެންވީމ ، އެާާބައެއް

ާބުާ ާއަނެއްބައިާރަށްރަށުގެ ާދެން ާލިބެންހުންނ ނެ. ާއެފޮތްތައް  200ކްޝޮޕްތަކުންވެސް

ާހުރެދ ނެާލިބެންނެތްާ ާޖެހޭނީާާ.ރަށްރަށް ނޑުމެން ދެންާއެސުވ ލ އިާދޭތެރޭތައިާއަޅުގަ

ާލ މަރުކަޒީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާވިސްނަން.ާއަޅުގަނޑު ާއިތުރަށް ހަމަ

ާފަސޭހަކަ ާގ ތުން ާރައްޔިތރުންނ އި ާވ ގޮތަށްާއުސޫލުން ާކަންތައްތައް މ އެކު

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއް. ާއެކަމަކީވެސ ހަމަޖައްސ އިރު

 205ންވެސްާމިކަމާ ބޫލުކުރަނީާޕްރޮވިންސްާއޮފީހުންނ އިާކަމ ބެހޭާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކުޤަ

ާ ާވިސްނ  ާމިކަންާދޭތެރޭގައި ާގުޅުއްވައިގެން ާމިނިސްޓްރީއ އި އެޑިއުކޭޝަން

ާވ ކުދީންނަާ ާފަސޭހަކޮށް ާމަސަށް ާހަމަޖެއްސުމުގެ ާކުރައްވ ނެކަމަށް.ާނެގޮތަކަށް އްކަތް

ާނުވެވޭކަމަށްވަން ާބައިވެރި ާއިމްތިހ ނުގައި ާބަލިވެގެން ާސުވ ލަކީ ާއަނެއް ޏާ ދެން

ރިވ ނީ.ާއެކުއްޖ އަކީާއޭނަާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއޭނައަށްާކިހިނެއްހެއްޔޭާއެކުއްޖ ާބައިވެާ

ާޔަޤީންކައަމިއް ާނަފްސަށް ާއިމްލަ ާއޭނައަށް ާއެބައޮތޭ  210ތިހ ނުގައިާން

ާލިބޭނެކަމަށްާާބައިވެރިވެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާާ.އޭނައަށް ސްކޫލަކީވެސްާކޮންމެ

ާކުއްޖައެސްކޫލެއްާ ާރަނގަޅުގެ ާކުރ ނެާާފުރުޞަތެއްާކަށް ާމަސައްކަތް ހޯދައިދޭން

ާސްކޫލަށްވެާސް ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާފަސޭހައެއް.ާކޫލެއްކަމަށް ާލިބޭ ސް

ާނަމެއްރީ ާކުދީންާތި ާހުރިހ  ާއެއްވެސްާފ ސްކުރުމަކީާާފ ސްވ ނެ ާއެހެންވީމ ، .

ާނުވެާހުރެާސަބަބަކ އި ާޚ ޒިރު ާސްކޫލަށް ާޚ އްޞަކޮށް  215އްޖެކަމަށްވަންޏާ ވިާބަލިވެގެން

ނ ޔަތެއްދޭނެ.ާއެާސްކޫލަކުންާޢިއިމްތިހ ނުާހަދ އިރުާއެކުއްޖަކަށްާސްކޫލުންާޚ އްޞަާ
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ާކޮާއެކަމ  ާމަސައްކަތް ާދޭތެރޭގައި ާކުރެވެނީ ާއެކަން ާވަކިކަހަލަާށްދޭނެ. އެކަމަކު

އެކުއްޖާ ާއީާޑޮކްޓަރީާސެޓްފިކެޓެއްާއޭނަާގެންނަންޖެހޭނެ..ާއެއްގެާމަތިންއުސޫލުތަކެ

ާބެލެނިވެރިޔަާ ާއެކުއްޖ ާގެންނަންޖެހޭނެ. ާޖެހޭނެ ާޖީ.ސީ.އީާާބަލިވެާކު ޚ އްޞަކޮށް

ާދޭއޯލެވެލް ާާއަށް ާއިމްތިހ ނެއްގައި ާއިށީނުމަށްއެ  220ދޭާޓަކައިއޯލެވެލްއަށް

ާނުވެވޭ ާބައިވެރި ާސެޓްފިކެޓްާއިމްތިހ ނެއްގައި ާޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތްވެއްޖިއްޔ 

ާ ާއޭގެނެސްދޭންޖެހޭނެ. ާސ ބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާގެނެސް ާހަމަ ނަ

ާއަލުންާބަލިވެގެ ާއެޓެސްޓް ާނައީ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާސްކޫލުން ާޓެސްޓަށް ާއެ ންކަން

ާދީ ާދޭނެގޮތަކަށް ާގޮތަކަށްާއޭނައަށް ާބައިވެރިވެވޭނެ ާއިމްތިހ ނުގައި ާއެކުއްޖ  ފައި

ާފީދައް ާއޭނައަށް ާއެހެންވީމ ،ާހަދައިދީ ާހަމަޖައްސައިދޭނެ. ާކަންތައް  225ކައިދިނުމުގެ

ާ ާއޮންނ ނެހެން. ާމައްސަލައެއް ާހިޔެއްނުވޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީާއޭގައި ދެން

ާއެޢ  ާސްކޫލަށް ާކުދީާނގިންމުކޮށް ާއަދި ާއޮންނ ނެކަމެއް. ާއެފައި ގިފައިާނންނަށްވެސް

ާ ާއެހެންވީމ ،ާނއެާބެލެނިވެރިންނަށްވެސްއޮންނަންޖެހޭނީ ާއޮންނަންޖެހޭނީ. ގިފައި

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބުދެވިއްޖެކަމަށް. ާމިސުވ ލަށް ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

 230ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިޝުކުރިއްާ.ޢަލައިކުމްާއައްސަލ މްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާވިލުފުށިާ ާމިއްޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާއަދުާޒަތްތެރި

ާކޮށްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަމިނިސްޓ ރ އި ާސުވ ލަކީ ާބޭނުންވ  ާލަން ާމ އްދ ގ66ާާެސ ސީގެ ވަނަ

ާއެބަާ ާގައި ާތަޢު)ށ( ާމެދު ާފެށިގެން ާތަޢުލީމުން ާފަށ  ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ލީމ އިާބުނޭ

ާ ާހަމައަށް ާމިާހިލޭ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ. ާސަރުކ ރުން  235ރުގައިާއިބުނ ގޮތަށް

ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ނޑުމެންނަށް ާޕްރައިވެޓައިޒްާފެނިާއަޅުގަ ާއެބަދޭ ގެން

ކުރަމުންދ ތަން.ާދެންާމިހެންވެއްޖެކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާ

ާއެހެންވީމ ،ާމިޤ ނޫނު ާލިބޭނެކަމަކަށް. ާސްކޫލުތަކަކުން ާއެ ާޙައްޤު ާމިލިބޭ އަސ ސިން

ާފުޅ ވެގެންާލުގަމުސްތަޤްބަ ާމިންވަރަކަށް ާކިހ  ާއި ާއަދި ާސަބަބުންާދ ނެތޯ. މިކަމުގެ

 240އަދިާމެދުމަދަރަސީާތަޢުލީމަށްާޕްރައިވެޓައިޒސްާކުރުމުގެާސަބަބުންާފަށ ާތަޢުލީމަށްާ

ނޑުކޮންކަހަލަާއަސަރުތަކެއްތޯާކުރ ނީ.ާމިއީާހަމަާއަޅު 6ާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވ ާާގަ

ާހަމަާއަނެއްާސުވ ލަކީސުވ ލު ާމެންބަރުާާ.ާދެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ ހަމަ

ާ ާކުރެއްވިހެން ާފޮފ ހަގަ ާއެރަށްރަށުން ާކިޔަވ ކުދީންނަށް ާފަންސުރުާރ އްޖެތެރޭގެ ތް
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ާ ާއުނދަގޫގޮތަކަށް ާދަތި ާވަރަށް ާމ ލެއައިސް ާވަރަށްާމިހޯދުމަށްޓަކައި ާކުރަނީ. ކަން

ާއެ ާކުރަންޖެހެނީ. ާމިކަން ާމިތަނުގަާދަތިކޮށް ާއައިސް ާހަމަ ާތިާމީހުން  245ބޭނެާއި

ާސްކޫލުތަާތަނެއް ާއެހެންވީމ ، ާނުހުރޭ. ާވެސް ާކަށް ާއެފޮތް ލިސްޓެއްާކުރީބައިގައި

ންާނަށްާފޮނުވައިގެންާއެސްކޫލުތަކުއެފޮތްާއެތަާންާއެކިޔަވ ާކުދީންގެާމިންވަރުހެދިގެ

ާހީވަނީާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެލިބޭނެާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖެހިދ ނެތޯ.ާ ނޑަށް އަޅުގަ

ާވެގެންާގިނަާވަރަށް ާލުއިފަސޭހައަކަށް ާވަރަށްބޮޑު ާއެއީާބެލެނިވެރިންނަށް ދ ނެ.

ނޑުމެންާއެބަާ  250ދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާނިޒ މަކީާވަރަށްާއުނދަގޫާނިޒ މެއްކަމަށްާއަޅުގަ

ާތ. ާޚ އްޞަކޮށް ާސ ފުކޮށްާޤަބޫލުކުރަން. ާމ  ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅު.

ާއްޔ .ާލު.ާޝުކުރިނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާތ.އތޮޅުގެާޙ އެ

ާ

ާތަޢުާއެޑިޔުޭކޝަންާާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާދިނުންާފަށ  ާތަޢުލީމް ާހިލޭ ާހަމައަށް ާމެދުމަދުރަސީއ އި ާފެށިގެން ާލީމުން

 255ވެޓްާޕ ޓްނ ރޝިޕްގެާދަށުންާފީދައްކ ގޮތަށްާއެބައޮތް.ާދެންާސުވ ލަކީާޕަބްލިކްާޕްރައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާލުޠުފީާމުސްޠަފ 

ާ ާތަޢުލީމްާގްރޭޑް ާފަށ  ާފ6ާެމިދެންނެވީ ާވީކަމަށްވަންޏާ 7ާށިގެންާން އ ާދެމެދުގައި

ާ ާވީކަމަށްވެއްޖެއްޔ  ާކުރ ނީ.ާއެގޮތަށް ާކުދީންނަށް ާއަސަރުތަކެއްހޭ ކޮންކަހަލަ

ާއެއުމުރުނއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާފީދައްކާ ކުދީންާފުރ ގެާޑު ނަށް

ާހުރެ ާއަމިއްސްކޫލުތަކެއް ާއިޚްތިޔ ރުގައި ާއަމިއްލަ ާލިގެން ާއޭނައަށް ބިފައިވާ ލައަށް

ާހޯދަ ާއޭނަ ާބޭނުންކޮށްގެން ާބޭޙައްޤެއްގެ ާހޯދަން ާތަޢުލީމެއް ާބޭނުންވ   260ނުންވާ ން

ާބޭނު ާހޯދަން ާޤ ނޫނުއަގެއްގައި ާހޯދުމަކި ާތަނެއްގައި ާއެމީހަކަށްާންވ  އަސ ސީން

އެހެންވީމ ާއެމިނިވަންކަންާއޭނަާއިޙްތިޔ ރުކޮށްާލިބިދީފައިާއޮންނ ނެާމިނިވަންކަމެއް.ާ

ާާހިފުމަކީބޭނުންާާއޭގެާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައެއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަޅުގަނޑު އި

ނޑުާޤަބޫލުކުރާ ާބިދޭންޖެހޭާޙައްޤެއްާލިބިނުދެވޭލިާާއެމީހުންނަށް ސަބަބެއްނޫން.ާއަޅުގަ

ާފަރ ތް ާއެފަދަ ާާތަކަށްާގޮތުގައި ާއޮވެގެން ާއެމަސައްކަތްާއެއެޙައްޤު  265ފަރ ތްތަކުން

ާދެ ާކުރ ނީ. ާޢަމަލުކުރ ކަމަށްވަންޏ  ާއެގޮތަށް ާޕްރަާކުރަނީ. ާޕަބްލިކް އިވެޓްާން

ހުރިހާ ފީދައްކައިގެންާނުދ ންާބޭނުންވ ާާރޝިޕްގެާދަށުންާހިންގ ާސްކޫލަކުންޕ ޓްނަ

ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާާކުދީންނަށް ާމިވ ގޮތަށް ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިހ ރުވެސް ކިޔަވައިާހިލޭ

ާއުސޫލު ާދިނުމުގެ ާއެއަކުންނެއްާތައް ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ހަމަޖެހިފައި

ާކުޢ ންމު ާމަޙްކޮށް ާލިބުމަކުން ާތަޢުލީމް ާއެކަހަލަާރޫމެއްނުވ ާއްޖަކަށް ާއެކަމަކު  270ނެ.
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ާކުދީންނަށްވެސްާއެއްކިބ ވެގެންދ ާ ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ާއަސަރެއް ކަހަލަ

ާތަާ ާމިހ ރެއެއުމުރުގައި ާލިބޭނެ. ާޢުލީމް ާއެވެސް ާމިއޮންނަނީ ާކުރެވިފައި ހެން.ާމިކަން

ާވަރަށް ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާކުދީންއަޅުގަ ާާތަކެއްާގިނަ ހިލޭާސަރުކ ރުން

ާއޮތްކަމުގ  ާވިއަސްވެސްލިޔަވައިދިނުން ާއޭގެާ، ާއޮތްކަމުގައިވިއަސްވެސް ާޤ ނޫނުގައި

ާހަމަާ ާއެމީހުން ާބޭނުންކޮށްގެން ާމިނިވަންކަމުގެ ާއިޚްތިޔ ރ އި ާލިބިފައިވ   275އެމީހުންނަށް

ާ ާރ އްތަާއެހެންއަގުދީފައި ާއަދި ާރ އްޖޭގައިވެސް ާއެބަފޮނުވ . ންާޖެއިންތަނަށް

ދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއޮވެގެންާމިބޭރުގަވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއިޚްތިޔ ރުާއެމީހުންނަށްާ

ާ ާދަންނަވ ނީ ާކުރުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުާއެކަމަކުން ާކުއްޖ އަށް އަނެއްހެން

ާނުކުރ ނޭ.ާ ާއަސަރެއް 6ާާނުލިބުމުގެ ާރަށެއްގައި ާހުންނަ ާޕްރައިސްކޫލު ވެޓްާޕަބްލިކް

ާ ާދަށުން ާކުއްޖަކުާޕ ޓްނ ޝިޕްގެ ާއެއްވެސް ާހެދިއްޖެކަމަށްވިއަސްވެސް ާސްކޫލު  280އެ

ާމަޙްރޫމް ާޢ ތަޢުލީމަކުން ާނަހަދ ނެ. ާސަރުކ ރުން ނޑުމެންާާންމުކޮށްގޮތަކަށް އަޅުގަ

ާމި ާބަލަމުން ާމިހ ރު ާތަންތަނުގައި ާހުރި ާސްކޫލުތައް ާގިނަ އެކަހަލަާދަނީވެސް

ާދެންާފުރުޞަތެއް ާމިކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ާދިނުމަށްޓަކައި ާސުވ ލަކީާާހޯދައި އަނެއް

ާރަށްރަށުގައިާ ާލިބެންާނެތްާރ އްޖެތެރޭގެ ާފޮތް މިހ ރުާމައްސަލަ.ާދެންާާސްކޫލްތަކުން

ާ ާމިހ ރ9ާާުޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަން ާދެން ާކުރައްވައިފި. ާފ ހަގަ ާއެކަން  285މެންބަރަކުވެސް

ާސްކޫލެއްގައިވެ ާޤ އިމުކޮންމެ ާސްކޫލުބޯޑެއް ާއެބައޮތް ާސްކޫލުބޯޑުގެާސް ކުރެވިފައި.

ށްާވުރެާކުދީންމަދ688ާާުސްކޫލެކޭާމިދެންނެވީާވަރަށްގިނަާސްކޫލުތަކުގައި،ާާކޮންމެ

ާ ާއެއަށްވުރެ ާއަދި ާނުކުރެވޭ. ާޤ އިމެއް ާމަދުާސްކޫލުތަކުގައި ގިނަވެސް

ާޤ އިމު ާއެބަހުރި ާސްކޫލެއްގައިވެސް ާނުކުރެވި ާބައެއް ާސަބަބުތަކ ހުރެ. ސްކޫލުާއެ

 290ކަތްާކުރައްވަމުންާށްބޮޑަށްާމަސައްކަންތައްތަކ ާވަރަކުދިންގެާބޯޑުތަކުންވެސްާމިހ ރުާ

ާއޮން ާސްކޫލެއްގައި ާކޮންމެ ާއަދި ާބެލެނިވެރިންނ އިާގެންދަވަނީ. ާޕީ.ޓީ.އޭ. ާނ ނެ

ާބޯޑާ  ާސްކޫލް ާޖަމްޢިއްޔ އ  ާއެ ާޖަމްޢިއްޔ އެއް. ާއޮންނަ ާގުޅިފައި މުދައްރިސުންނ 

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރ ނެކަމަށް ާމިކަމަށް އެންމެންވެގެން

ންވީމަ،ާއެގޮތަށްާދަތިތައްާހުރިާތަންތަނ ާދޭތެރޭގައިާމަސައްކަތްާކުރ ނެ.ާދެން،ާއެހެ

ާމިހ ރު.ާ ާވިޔަފ ރިއެއް ާމި ާޖެހޭނީ ާސުވ ލުކުރަން ާއެޑިއުކޭޝަނ  ނޑުމެން  295އަޅުގަ

ާވިޔަފ ރީގެތެރެއަށްާ ާއެ ާވިޔަފ ރިއެއް. ާކުރ  ާބުކްޝޮޕްތަކުން ާކަންތަކަކީ ފޮތްތަކުގެ

ގަނެާއެާފޮތްތައްާފޮނުވ ާއެާފޮތްތައްާސްކޫލުތަކަށްާސަރުކ ރުާވަދެގެންާއެާފޮތްތައްާ
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ާކިހާ  ާއިތުރުވެގެންދ ނީ ާޚަރަދުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާދަޢުލަތުން ާހެދުމުން ާއެހެން ބަހ 

ާތިބޭފުޅުންާ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާއިތުރުވެގެންދ ނެތޯ. މިންވަރަކަށްތޯ

ާމަސައްކަތް ާއިތުރު ާޚަރަދުތަކަކ  ާއިތުރު ާއެކަމަށް  300ތަކެއްާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނެ

ާފަންނީާ ާއ ންމު ނޑުމެންގެވެސް ާއަޅުގަ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާދެން، ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާބެލެހެއްޓުމާ  ާކަށަވަރުކުރުމ  ާދެވޭގޮތް ާތަޢުލީމު ާދިނުމ  ާތަޢުލީމު ދ އިރ އަކީ

ާމިލިއަންާ ާމިލިއަން ާވިޔަފ ރިއަކީ ާފޮތްތަކުގެ ާމި ާއަނެއްކ  ާއިތުރަށް ާއޭގެ މިކަންތައް.

ާވިޔަފ ރިއެއްާ ާވަދެގެންާރުފިޔ ގެ ާމިނިސްޓްރީން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޭގެތެރެއަށް .

ާކަންތައްތަކާ  ާބައެއް ާއަތުވަދ ނެ ާއޭގެތެރޭގައި ާދެން ާކުރ ކަމަށްވަންޏ   305އެމަސައްކަތް

ާއިނގޭތޯ.ާ ާފަހަރުގައި ާއަތުވެދ ނެ ާމައްސަލަވެސް ާކޮރަޕްޝްނުގެ ާބައެއް އަދި

ާމި ާސަމ ލުކަންދޭއިރު ާދޭތެރޭގައި ާކަމަކ  ާއެގޮތަށްާއެހެންވީމަ،ާމިހުރިހ  ާކުރަން ކަން

ާއެއީާ ާއެހެންވީމަ، ާއުފައްދަންޖެހޭނެ. ާސުވ ލު ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމެއްތޯވެސް ވ ނެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާކަމެއް. ާޖެހޭނެ ާއޮތްކަމެއް، ވިސްނަންޖެހިފައި

ާފަރ ތްތަކުން.ާ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާއެ ާހަމަ ާމިގެންދަނީ ާމިކަން ާމިހ ރު  310ދަންނަވަން.

ާއެާ ާނުޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ، ާކަންބޮޑުވ ކަށް ާހ ސްވެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމުގައި

ނޑުމެންާހ ސްވ ންމިޖެހެނީާސްކޫލްާފެށެންވ އިރަށްާފޮތްތައްާހޯދަންވ ާވަގުތަށްާ އަޅުގަ

ާބޭރުގައިާ ާރ އްޖޭއިން ާފޮތްތަކަކީ ާބައެއް ާމީގެތެރެއިން ާހުރެދ ނެތޯ. ާނުހޯދި ާފޮތްތައް

ާއަނެއްބަ ާއަހަރަކު. ާކޮންމެ ާފޮތްތައް ާޤައުމުތަކުންާޗ ޕްކުރ  ާޔޫރަޕް ާފޮތްތަކަކީ އި

ާއިރަކަށްާ ާބޭނުންވ  ާވަގުތަށް ާބޭނުންވ  ާފޮތްކެއް ާމިހުރިހ  ާފޮތްތައް.  315ގެންނަންޖެހޭ

ާކަމެއް.ާ ާކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހުރުން ާމިތ  ާއަދަދަށް ބޭނުންވ 

ާފޮތްތަ ާތަފ ތު ާމިލިއަނެއްހ  ާއަހަރަކު ާހޭދަކުރަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑަކަށް ާތަފ ތުާގ ތްގަ އް

ާމަސައްކަތެއް.ާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ.ާމިއީ ާގެންނަން ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޓައިޓްލް

ާއެާ ާއަދި ާއިތުރަށް ާކަށަވަރުކުރުމުގެ ާމި ާގެނެސް ާއެމަސައްކަތުން އެހެންވީމަ،

ާމިކަންާ ާއެހެންވީމަ، ާމަސައްކަތެއް. ާއިތުރު ާއަނެއްކ  ާއެއީ  320ވިޔަފ ރިކުރުން

ނޑުާދޫކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ތިބޭފުޅުންގެާވިސްނުމަށްާއަޅު ާގަ

ާ

ާބޭނުންވީާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޢަލީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާދެން،ާާއ ރިފްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދެއްވައިފި. ާވަޒީރު ާޖަވ ބު ާބައިގެ ާއެއް ާސުވ ލުގެ ާދަންނަވ ލި ނޑު އަޅުގަ

ާސުވ  ާމި ނޑުގެ ނޑަށްވެސްާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ާދައްކަން ާފީ  325ލު

އެނގޭާމިދިޔަާސަރުކ ރުންވެސްާމިާސަރުކ ރުންވެސްާޢަމަލުކުރައްވަނީާއިމްތިޙ ނުންާ

ާފ ސްނުވާ  ާދިމ ވެގެން ާޙ ލަތެއް ާކޮންމެވެސް ާފ ސްނުވެ ާދެން، ާކުދިންނަށް. ފ ސްވ 

ާއެކަމަ ާދިމ ވޭ. ާއެބަ ާގޮތެއް ާކަހަލަ ާނުލިބޭ ާފީ ާއެއްވެސްާކުދިންނަށް ށް

ާކޮށްލަންާ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ލަކީ ާއަނެއް ާގެންގުޅުއްވަންތޯއޭ. ވިސްނުންފުޅެއް

ާމެދުމަދުރަސީާ ާސުވ ލަކީ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާސުވ ލު،ާދަންނަވ ލަން ާއަނެއް  330ބޭނުންވ 

ފަށ ާތަޢުލީމުާއަދިާމެދުމަދުރަސީާލެވަލްއަށްާކިޔަވ ކުދިންނަށްާމިާސަރުކ ރުންާފޮތާ 

ާ ާފީ ާމަތީާފަންސުރ  ާރ އްޖޭގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންގުޅޭ. ާއުސޫލެއް ާދައްކ ދޭ މި

ާއެކުދިންނަށްާ ާއެހެންވީމަ، ާއެބައުޅޭ. ާކުދިން ާބައިވަރު ާވަރަށް ާޙ ސިލްކުރ  ތަޢުލީމު

ާކަހަލަާނިޒ މެއްާވިސްނަވ ާއެބަާ ާފޯރުކޮށްދެވޭނެ ާކަހަލަާނޫނީ ާލިބޭނެ ާފީ ޓިއުޝަން

 335ާޚިޔ ލުފުޅުކުރައްވަންތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާއ ދެ،ާމިނިސްަޓރާއޮފްާއެޑިޔުޭކޝަންާ ާސުވ ލުގައި ާފުރަތަމަ ާސުވ ލު ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތެއްާާމުސްޠަފ ާލުޠުފީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައްކ ދެވޭނެ ާފީ ާކުދިންނަށް ާފ ސްނުވ  ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާއަ ާވިސްނަންހެއްޔޭ. ާދޭތެރޭގައި ާއެކަމ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއެބައޮތްހެއްޔޭ. ނޑު ޅުގަ

ާކުދިބަޔަކަށްާ ާނެތް ާފެންވަރު ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ ާހަމަ ާމެންބަރުންވެސް  340ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑައެޅިގެންވެސްާއެފައިސ އަކީާއެއ98ާ،68ާާީއިމްތިހ ނުންާގ ތްގަނޑަކަށްާ ހަމަާކަ

ާއެގޮތަށްާ ާފައިސ  ާދަޢުލަތުގެ ާޙ ލު ާއެނގޭ ާފައިސ އެއްކަމަށް ބޭކ ރުވެގެންދ ނެ

ނޑައެޅިގެންާޚަރަ ާކަ ާނެތް ާއަދިއެއް ާވިސްނުމެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ދުކުރ ނެހެއްޔޭ.

ާފީާ ާއިމްތިހ ނު ާބަޖެޓުން ާދަޢުލަތުގެ ާކުއްޖަކަށް ާއެއްވެސް ާއެނގޭ ފ ސްނުވ ނެކަން

ނޑަކަށްާ ާގ ތްގަ ާޚަރަދު ާމިކުރ  ާކުއްޖަކަށް ާއެއީ ާބ އްވ ކަށެއް. ާގޮތަކަށް  345ދައްކައިދޭ

%ާ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާބަޖެޓުގެ ާ%64ާމިހ ރު ާމ67ާާިއ  ާތަޢުލީމަށް ދެމެދު

ާމިާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާކަމެއްހެން ާހުރިހ  ާހިލޭ ާކުދިންނަށް ާމިދަނީ ޚަރަދުކުރެވިގެން

ާ ާދ އިރު ާބޭބުންނުކުރެވ68ާާިވެގެންދަނީ. ާފުރުޞަތުތައް ާއެ އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި

ާނިޒ މުންވެސްާ ާތަޢުލީމީ ާހަމަ ާޒިންމ  ާބައެއް ާއޭގެ ާހުރެ ާސަބަބުތަކ  ާތަފ ތު އެއީ

ާނަގަންޖެހޭނެ.ާނަ ާބެލެނިވެރިންވެސް ާކުދިންނ  ާހަމަ ާޒިންމ  ާއަނެއްބައި  350ގަންޖެހޭނެ.
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ާތަޢުލީމުގެާ ާއެ ާގޮސްފައި ާއެހިސ ބަށް ާވީކަމުގައިވިޔަސްވެސް ާސަބަބަކ ހުރެ ކޮންމެ

ާނުހޯދޭކުދިންނަށްާ ާނަތީޖ އެއް ާރަނގަޅު ާކުދިންނަށް ާނުކުރ  ާއެކުއްޖ އަށް ފައިދ 

ގެާބަޖެޓަށްާއެހ ާއިންޞ ފުވެރިކޮށްާކުރެވޭާކަމަކަށްާފީދައްކައިދިނުމަކީާއެއީާދަޢުލަތު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލެއްނުކުރަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެގޮތަކަށް ާއެހެންވީމަ، ނުވ ނެ.

ާލިބިގެންާ ާގްރޭޑްވަރު ާސީ ާމަދުވެގެން ާހަމަ ާކުދިންނަކީވެސް ާހުރިހ   355އެދެނީ

ާގިނަކުރުމަށް ާކުދިން ާއެފަދަ ާކުދިން. ާބައިވެރިވ  ާމިހ ރުާއިމްތިހ ނުގައި ޓަކައި

%ާ ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާމި ނޑުމެން ާފ ސްވ 68ާާމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ.ާއަޅުގަ އަކީ

އަށްާމަތިކުރުމަށްޓަކައިާކުރެވޭާވަރަށ68ާާްންާ%97ާކުދިންކަމުގައިާވ ން.ާއަދިާ%

ާއެވ ހަކަދެއްކުމުގެާ ާއެކަމަކު، ާކުރެވެމުން. ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްތައް ގިނަ

 360ާއެހެންވީމަ،ާއެވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާނުދައްކ ނަން.ާާވަގުތެއްނޫންާމީކީ.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަގުތު، ާމިނިސްޓަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑައެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްޔ  ާކަ ސުވ ލަށް

ނޑުމެންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާމިހިސ ބުންާނިންމ ފައިާމިއަދުގެާވަގުތު ހަމަވެއްޖެ.ާއަޅުގަ

ާ 9ާާއެޖެންޑ ގެ ާއައިޓަމަށް ާމެންބަރުންގެާާދ ންވީ.ވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި އޭގެކުރިން

ާ ާދަންނަވ ލަން 9ާާސަމ ލުކަމަށް ާއެބައޮތް.9:68ާާކޮމިޓީއެއް ާހަމަޖެހިފައި  365ފެށުމަށް

ާ ާކޮމިޓީ 6ާާމަސައްކަތު ާއަދި ާކޮޓަރީގައި. ާކޮމިޓީ ާއިޖުތިމ ޢ9:68ާާީނަންބަރު ގައި

ާ ާކޮމިޓީ ާސަބް 9ާާކަންކަމުގެ ާނަންބަރު ާމި ާކޮޓަރީގައި. ޓީގެާކޮމ9ާިކޮމިޓީ

ާ 9:68ާާބައްދަލުވުން ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާފެށޭނެ ާށ9ާްގައި

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ދިއުމުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާބެހޭގޮތުން ާސުވ ލުކުރުމ  ާވަޒީރުންނ  ާއެއީ ާއެބައޮތް. ާވ ހަކައެއް  370ބޭނުން

ާބުނެފައިާ ާއަދިާާގަވ އިދުގައި ާވިސްނ ފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާއުސޫލުގެ އޮންނަ

ާމައްޗަށްާ ާލަފ ގެ ާދެއްވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމަޖިލީހުގެ ނޑަށް އަޅުގަ

ާއެސުވ ލުކުރެއްވީމަާ ާވަޒީރަކ  ާޤަސްދުކުރަނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާމީގެފަހުން ބިނ ކޮށް

ޞަތުގައިާއެންމެާފުރަތަމަާޖަވ ބުދެއްވުމަށްފަހުާދެންާއިތުރުާސުވ ލުކުރެއްވުމުގެާފުރުާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެއީ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  375އެސުވ ލުކުރެއްވި

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަޒީރަކު ާއޮންނަނީ، ާބުނެފައި ާޤ ނޫނުގައިވެސް ާއަދި ގަވ އިދުގައިވެސް

ާއިތުރުާ ާޖަވ ބުދެއްވުމުން ާސުވ ލެއްގެ ާކުރެވޭ ާވަޒީރަކ  ާދެއްވ ، ވަޑައިގެން
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ާއެހެނިހެންާސުވ ލު ާމެންބަރަކަށ އި، ާކުރެއްވި ާއެސުވ ލެއް ާފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއަދި ާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންވީމ ، ާލިބިގެންވެއޭ. މެންބަރުންނަށް

ާއެބައޮވޭ.ާ ާދެއްވ ފައި ާއިސްކަން ާމެންބަރަކަށް ާއެސުވ ލެއްކުރެއްވި  380ގަވ އިދުގައިވެސް

ާ ާއެގޮތަށް ާޤަސްދުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ާގެންދަން.ާއެހެންވީމ ، ާއަރުވަމުން އެފުރުޞަތު

ާފުރުޞަތަށްާ ާއޭގެފަހުން ާދެން ާމެންބަރަކަށް، ާއެސުވ ލުކުރެއްވި އެންމެފުރަތަމަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެވ ހަކަވެސް ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުންނަށް. ާހުރިހ  އެދިވަޑައިގަންނަވ 

ާމެންބަރުންގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ385 

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .3
ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ، ާމިހ ރު ނޑު 9ާާއަޅުގަ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ގައ9ާާިށް.

ާނަންބަރުާާމިއޮތީ ާޤ ނޫނު ާބިލު. ާހުށަހަޅ  ދިވެހިރ އްޖޭގ68/68ާާެާސަރުކ ރުން

ާ ާބިލުގެ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާ...ާވަނަ ާޗެޕްޓަރ...ާށް  390ވަނ9ާާަޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ

ާބަހުސްކުރެއްވުމަށްާކިއުމުާ ާމިބިލަށް ާގެންދެވުން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ގެ

ާ ނޑައެޅިފައިވަނީ 9ާާކަ 68ާާގަޑިއިރ އި ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ 5ާމިނިޓް.

ާ ާއަދި 9ާާމިނިޓްއިރު. ާފުރުޞަތުގައި ާޖަވ ބުދެއްވުމަށ6ާާްވަނަ ާމިބިލަށް މިނިޓް.

ާއަ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާދައުލަތުގެ ާޙުސްނުއްސުޢޫދު.ާހަމަޖެހިފައިވަނީ، ލްއުސްތ ޛު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުޅުވ ލުމުގެކުރިން  395ބަހުސަށް

ާނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންާ ާކޮމިޓީއަށްވަޑައިގަންނަވަން މެންބަރުންގެތެރެއިން

ާއަރުވ ނަން.ާ ާފުރުޞަތު ާނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ާބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވ 

ާއަޅުގަާ ާދައުލަތުގެާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއަރުވ ނީ، ާފުރުޞަތު ާއެންމެފުރަތަމަ ނޑު

ާބިލުާ ާމި ާޙުސްނުއްސުޢޫދަށް ާއަލްއުސްތ ޛު ާޖެނެރަލް އެޓަރނީ

 400ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާޤ ނޫނުާާާއެޓަރނީާެޖނެރަލް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވަނީ، ާސަރުކ ރުން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާ:ވ ހަކަެދއްކެުވންާޙުސްުންއސުޢޫދު 68/68ާާނަންބަރު ާޗެޕްޓަރ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާއިޞްލ ޙ4ާާުދިވެހިރ އްޖޭގެ ްށ

ާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާހުށަހެޅިފައިމިވަނީ، ާމިބިލުގައި ާބިލެއް. ވަނ658ާާަގެނައުމުގެ

ާ ާފެށިގެން ާއުނިކުރުމަށް.666ާާމ އްދ އިން ާމ އްދ ތައް ާހުރި ާނިޔަލަށް ާމ އްދ ގެ  405ވަނަ
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ާހުށަހަޅުއްާ ާސަރުކ ރުން ާޖިނ ޢީާމިބިލު ާކުށް ާއަބުރ ބެހުމުގެ ވ ފައިމިވަނީ

ާހޯދުންާ ާޙައްލެއް ާމަދަނީ ާއެކަމަށް ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ކުށެއްގެގޮތުގައި

ާމަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން.ާ ާއެކަމަށް ާފެންނ ތީ ރަނގަޅުވ ނެކަމުގައި

ާ ާފަދައިން ާބެހުމުގ9885ާާެއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާއަބުރ  ާފެށިގެން ާއަހަރުން ވަނަ

ާކުށްާ ާއެހެންނަމަވެސްާޖިނ ޢީ ާހުއްޓުވ ލައްވ ފައި. ާވަނީ ާސަރުކ ރުން  410ކުރުން

ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާ ާމިމ އްދ ތައް ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގައި ާފެށިގެން އޭރުއްސުރެ

ނޑައެޅިގެންާ ާކަ ާޤ ނޫނެއްގައި ާއެހެންކަމަށްވުމ އެއްކޮށް ާއޮތް. މ އްދ ތަކެއްގެގޮތުގައި

ާއެދައުވ ތަާ ާހުރެމެ ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާއެޤ ނޫނުާކުށްތަކެއް ާނުވަތަ ާނުކުރުމަކީ، އް

ާއުވ ލުމަށްާ ާމ އްދ ތައް ާމި ާނުވ ތީވެ ާއުސޫލަކަށް ާހަމަޖެހޭ ތަންފީޒުނުކުރުމަކީ

ާއަބުރ ބެހުމުގެާ ާމ އްދ ތައް، ާމިދެންނެވި ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާހުށަހެޅުއްވީ.  415ސަރުކ ރުން

ބަދަލުގައިާާކުށްތައްާބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ތައް،ާއެމ އްދ ތަކުގެާދަށުންާދައުވ ކުރެއްވުމުގެ

ާއެފަދަާ ާފަރ ތްތަކުން ާއަމިއްލަ ާހަމަޖައްސ  ާއެކަން ާކުށެއްގެގޮތުގައި މަދަނީ

ާސަރުކ ރުންވަނީާ ާގަވ އިދެއް ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާދައުވ ކުރުމަށް، މައްސަލަތަކުގެ

ާއޮވެފައިާ ާދައުވ ނުކޮށް ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާޖިނ ޢީ ާވިދިގެން ާއެއ  ހައްދަވ ފައި.

ާއަނެއްކ ވެސް ާޖިނ ޢީާާދ ދިފަހަކުން ާކުށުގައި ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާދައުވ ،  420ޖިނ ޢީ

ާފައްޓަވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ ާއޮފީހުން ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްގެ ާވަނީ ދައުވ ކުރުމަށް

ާމަދަނީާ ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާގޮތުގައި ާކުށްތަކެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާކުށްތައް މި

ާފ ހަގަކުރެ ާރަނގަޅުކަމެއްގޮތުގައި ާއެއީ ާއޮތުން ާސުވ ލަކަށްާކުށެއްގެގޮތުގައި ވޭ.ާދެން

ާކޮބައިތޯ.ާ ާޙައްލަކީ ާމަދަނީ ާއޮތް ާދެން ާއުވ ލުމުން ާކުށްތައް ާމި އުފެދެނީ،

ާއަބުރ ބެހުމުގެާ ާއެއީ ާއެބައޮވޭ. ާގަވ އިދެއް ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާމިހ ރު  425އެކަމ ބެހޭގޮތުން

ާތަފްޞީލީާ ާގަވ އިދު.ާމިގަވ އިދަކީ ާނަގައިދިނުމުގެ ާބަދަލު ާގެއްލުމުގެ ާލިބޭ ސަބަބުން

ާނަގައިދޭނެާގަވ އި ާބަދަލު ާކުރެވިއްޖެނަމަ ާދައުވ އެއް ާމިފަދަ ާގަވ އިދުގައި ާމި ދެއް.

ާ ާމިގަވ އިދުގެ ާއެގޮތުން، ާއެބައޮވޭ. ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާމ އްދ ގައ46ާާިއުސޫލު ވަނަ

ާއަބުރަށްާ ާފަރ ތުގެ ާދަޢުވ ކުރ  ާއަބުރ ބެހުމުގެާސަބަބުން ާމިއޮންނަނީ ބަޔ ންކުރެވިފައި

ާގެއްލުމުގެާ ާމައުނަވީ ާލިބުނު 688ާާގޮތުން ާދެމެދުގ5888ާާެރުފިޔ އ އި  430ރުފިޔ އ އި

ާމިދެންނެވިާ ާއޭގެއިތުރުން، ާއަދި ާނަގައިދެވިދ ނެކަމަށް. ާބަދަލު ާގެއްލުމުގެ އަދަދަކަށް

ާނަގައިދޭާ ާލިބިފައިވ ނަމަ ާގެއްލުމެއް ާމ އްދީ ާއިތުރުން ާބަދަލުގެ ާގެއްލުމުގެ މައުނަވީ
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ާ ާވ ހަކަވެސް ާބަޔ ންކުރ47ާާެބަދަލުގެ ާމ އްދ ގައި ާއެހެންވީމ ،ާވަނަ ވިފައިވޭ.

މިމ އްދ ތައްާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުންާއުނިކުރެވުނުާނަމަވެސްާއެކަމަށްާމަދަނީާފަރުވ އެއްާ

ާނުފެންނަާ ާއޮތްކަމަށް ާހުސްކަމެއް ާޤ ނޫނީ ާއުފެދޭނެ ާއެކަމުގެ ާއޮތުމުން  435ލިބެން

ާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާހުޅުވ ލަންާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ނޑު ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތަށްާ ާފުރަތަމަ ާމިބަޙުސްގައި ާދެއްކެވުމަށް. ާވ ހަކަފުޅު މިބަޙުސްގައި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން ާކުރިންާސެކްރެޓޭރިއެޓްގައ68:65ާާިއެދިވަޑައިގަންނަވ   440ގެ

ާދަން ާނޯޓްކުރެއްމަށް ާކޮމިޓީގެާނަން ާދެ ާހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ާއަދި ނަވަން.

ާމިހ ރު.ާ ާގެނެސްފިން ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާސަމ ލުކަމަށްވެސް މުޤައްރިރުންގެ

ާއޭރުންާ ާއެނައުންސްކުރެވޭނެ. ާމިވ ހަކަ ާއެކޮމިޓީތަކުގައިވެސް އެހެންވީމ ،

ާ ާބޭފުޅުންވެސް ާތިއްބެވި ާޗެމްބ68:65ާަކޮމިޓީތަކުގައި ާމަޖިލީހުގެ ރަށްާވުމުގެކުރިން

ނޑުާމިހ ރުާ  445ވަޑައިގެންާއެނަންާނޯޓްކުރެއްވީމ ާއެކަންާއެގޮތަށްާހިނގަމުންދ .ާއަޅުގަ

ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމައްޗަންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާއަބުރ ބެހުމަކީާޝުކުރިއްާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޔ 

ާމިޒަމ ނުގެާާދީދީާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދު ާއެއްވެސްގޮތަކަށް ާއެއީ ާމިޒަމ ނުގައި ާމިހ ރު ާއޮތުމަކީ  450ާކުށެއްގެގޮތުގައި

ާގެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަންކަން ާތަންތ ގައިވެސް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާމިޒަމ ނުގައި ންގުޅޭާވިސްނުމ އި

ާއިޞްލ ޙުކޮށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަށީގެންވ ކަމެއްނޫން. އުސޫލ 

ާރައްޔިތުންގެާ ާދިމ ލަށް. ާޑިމޮކްރެސީއަކ  ާފުރިހަމަ ާމިބަލަނީ ާދެވޭތޯ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާލިބިާ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާއަދި ާވ ހަކަދެއްކުމުގެއ އި މެދުގައި

ާމީހުންނަ ާސަބަބުން ާއެކަންކަންާއެކަންކަމުގެ ާފިކުރެއްނެތި ާމ ބޮޑު ާއުނދަގޫނުވެ  455ށް

ާކުރެވޭނެކަހަލަާ ާއަރައިނުގަންނަހ ހިނދު ާޙައްޤަށް ާމީހ ގެ ާއަނެއް އަނެއްހެން

ާސިޔ ސީާ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި، ާއަދި ާވަނުމަށްޓަކައި. ާތެރެއަށް މިނިވަންކަމެއްގެ

ާމީ ާނުކުމެ ާތެރެއަށް ާމީހުންގެ ާއެނޫންވެސްގޮތެއްގައި ާނުވަތަ ހުން،ާދ އިރ އަށް

ާއަބުރަކީާ ާމީހުންގެ ާއަންނ ނެ ާޑެސިޝަންސްތަކަށް ާއަސަރުކުރ ކަހަލަ ޢ ންމުންނަށް
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 460ދުނިޔޭގެާއެހެންާތަންތ ގައިވެސްާބަލ ގޮތުގައިާއެއީާވަކިާސްޑޭންޑަކަށްވުރެާމަތީގައިާ

ާމައްޗަށްާ ާއެމީހ ގެ ާއެއީ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާއެއީ ާއަދަބެއް. ާހުންނަ އަނެއްހެން

ލަތެއްގައިާއެސ ބިތުކުރަންޖެހޭނީާއެއަބުރ ބެހެވުނުާމީހ އަށްާއެސ ބިތުކުރަންޖެހިއްޖެާޙ 

ާއެމަޤ މުގެާސަބަބުންާ ާއަދ ކުރ  ާއޭނަ ާހުންނައިރު ާޕަބްލިކްާފިގަރއެއްހެން ާއެ އެހުރި

ާއެޙައްޤުާ ާމީހ އަށްވުރެ ާއ ދައިގެ ާފ ޅުކުރުމަށް ާއެޚިޔ ލެއް ާއެކަން ާދޭތެރޭގައި އެމީހަކ 

ާ ާލިބިގެންވ ކަމަށް. ާމީހ އަށް ާމީޑިއ ފަދަާއެބެހެވުނު ާވ ހަކައަކީ، ާމިއުޅޭ  465ދަންނަވަން

ާމެންބަރުންހެންާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިސ ލަކަށް ތަންތަނުން

ާފ ޑުކިޔަންޖެހޭނެއޭ.ާ ާދޭތެރޭގައި ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާއެމީހުން ާތިބޭއިރު ނުކުމެ

ާނުކުާ ާތެރެއަށް ާބައެއްގެ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާއެއީ މެާފ ޑުކިޔެވެގެންޖެހޭނެއޭ.

ާނުކުންނަާ ާބުނެ ާތިބޭނެކަމަށް ާވަކިގޮތަކަށް ާމިގޮތަށް ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ

ާބޭނުންވޭ،ާ ާފ ހަގަކުރަން ާމިވަގުތު ާހަމަ ނޑު ާއެހެންމެ،ާއަޅުގަ  470ބައެއްކަމަށްވ ތީ.ާއަދި

ާޢ ންމުންނަށްާ ާހަމަ ާބޭފުޅުންނަކީވެސް ާއުޅުއްވ  ާޖުޑިޝަރީގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޖުާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާޢ ންމުާޑެސިޝަންސްދެއްވ  ާސަބަބުން ާޑެސިޝަންސްގެ ޑީޝަލް

ާއެބޭފުޅުންާ ާއެހެންވީމ ، ާމީހުންނޭ. ާފޯރ ފަދަ ާއަސަރު ާއޭގެ ާމީހ އަށް ރައްޔިތު

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭގެ ާހަމަ ާނިންމުންތަކަކީވެސް ާނިންމަވ  ާބެހޭގޮތުން ކަންކަމ 

ާޢިލްމީާ ާއަދި ާބަޙުސްކޮށް ާވ ހަކަދައްކ  ާއެކަންކަމ ބެހޭގޮތުން  475ތަންތ ގައިވެސް

ާއެނިންމަވާ ފެންވަރެ ާއެކަންކަމުގެ ާނެރެ ާއެއްޗެހި ާޖަރނަލްސްއ  ާލީގަލް އްގައި

ާބޭފުޅުންނޭ.ާ ާތިއްބަވ  ާބަޙުސްކުރެވޭގޮތަކަށް ާބެހޭގޮތުންވެސް ނިންމުންތަކ 

އެހެންވިޔަސް،ާއަޅުގަނޑަކަށްާއަދިާމިހ ތަނަކަށްާނުފެނެއޭާއެދ އިރ ގައިާއުޅުއްވ ާއެާ

ާނުކުމެވަ ާބޭފުޅުން ާތަންތ ގެ ާއެހެން ާއެކަންކަމާ ދުނިޔޭގެ ާއެބޭފުޅުން ޑައިގެން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާވަހަކަދައްކަވ ކަމެއް.  480ކަންބޮޑުފުޅުވެގެން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެކުރ ކަންކަމ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރަނގަޅުވ ނީ އެންމެންނަށްވެސް

އެމީހުންގެާޚިޔ ލުތައްާ ބެހޭގޮތުންާޢ ންމުންާނުކުމެާވ ހަކަދައްކާ  ނިންމ ާނިންމުންތަކާ 

ާއެމީހުންނާ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެއްގޮތަށް ާފިކުރ  ާވިސްނުމ އި ާއެމީހުންގެ ލިބިގެން

ާޖިނ ޢީާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވުމ އެކު، ާޢަމަލުކުރ ކަމަށްވަންޏ . ދޭތެރޭގައި

ާއެއްވެސްގޮތަކަށްާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާއަބުރ ބެހުން  485ކުށެއްގެގޮތުގައި

ާ ާއަދި ާނޫނޭ. ާސަރުކ ރުންާާވަނ9885ާަތ އީދުކުރެވޭކަމެއް ާފެށިގެން އަހަރުއްސުރެ
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ާއެކަމަށްވެސްާ ާވަޑައިނުގަންނަވ ތީ ާދަޢުވ ކުރައްވަމުން ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާބެހުން އަބުރ 

ާމ އްދ ތައް،ާ ާބޭނުންނެތް ާމިހެން ާދަންނަވައި ާމަރުޙަބ  ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާބޭނުންތެރިކަމެއްާ ާއޮތުމަކީ ާފޮތުގައި ާޤ ނޫނ ބެހޭ ާމ އްދ ތައް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ

ާމިއަދުންާނޫ ާތަންދޭކަމަށްވަންޏ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާދަންނަވ   490ންކަމަށް

ާމިދެންނެވިާ ާފޮތްފޮތުން، ާމިޤ ނޫނު ާއައްސަވ  ާވޯޓަކަށް މިއަދަށްވެސް

ާގެންދެވޭނެގޮތަކަށްާ ާއެމަސައްކަތް ާއުނިކުރެވޭނެގޮތަކަށް ާމ އްދ ތައް ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ

ާޝުކުރުދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދިާހައްދަވައިދެއްވިއްޔ  ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ންނަވ ނެ

ާވ ހަކަވެސްާ ާހުށަހަޅ  ާއެގޮތަށް ާތަންދޭކަމަށްވަންޏ  ާއެގަވ އިދު ނޑަށް އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލ ނަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު  495ދަންނަވަމުން

ާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިޞްލ ޙަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމިހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުން ާރައީސް. ާރި

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހަމައެއ އެކުގައި،ާދެންމެގައިާމައްޗަންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު އަޅުގަ

ާއަދިާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް. ާހުށަހެޅުއްވި ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު  500ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަލަ ާކޮމިޓީއެއްގޮތުގައިާއެހުށަހެޅުން ާއެއީ ާމަޖިލިސް ާމުޅި އިގަނެވޭކަމަށްވ ނަމަ

ާވ ހަކަ،ާ ާއެދޭ ާނިންމަވައިދެއްވުމަށް ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާމިއަދު ނިންމަވައި

ނޑުާއެކަމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަނޑުމެންާގ ތްގަނޑަކަށްާ އަޅުގަ

54ާާ ާއެކުލެވޭގޮތުން ާމައްޗަށް ާމ އްދ ގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާވަރަކަށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ 

ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާތެރޭގައި ާބ ބުގެ ާމިނިވަންކަމުގެ ާޙައްޤުތަކ އި ާއަސ ސީ  97ާ505މިވ 

ާ ާމ އްދ އ އި ާމިނިވަންކަމާ 98ާވަނަ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާއ ދެ، ާމ އްދ . ވަަނ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމިނިވަންކަމ  ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާއ ދެ، ާކުރުމ އި ނޫސްވެރިކަން

ާމިމަސައްކަތްާމި ާދޭންޖެހިފައިވ ކަމެއް. ާއަހައްމިއްޔަތެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް އަދު

ާދ އިރ ތަކުގައިާ ާއެކިއެކި ާރައްޔިތުންނަށް ާކުރިއަށްގެންދެވި ހެޔޮގޮތުގައި

ާވަޢުދުތައްވެާ ާއެކި ާކުރިމަތީގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމީހުންނ  ާޒިންމ ދ ރު  510މަސައްކަތްކުރ 

ކަތަށްާނުކުންނަާމީހުންނަށްާއަދިާރައްޔިތުންގެާރައްޔިތުންގެާވޯޓުާހޯދައިގެންާމަސައް

ާޚިޔ ނ ތްތެރިނުވެާ ާފައިސ އަށް ާމުދަލ އި ާދަޢުލަތުގެ ާއަބުރުވެރިކަމ އެކީގައި ތެރޭގައި

ާމަސްތުވ ތަކެއްޗާ  ާތިބި ާހ ސްކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ
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ާކުޑަާ ާއުޅުމަށް. ާމީހުން ާދުރުވެ ާވިޔަފ ރިތަކުން ާނުބައި ކުދިންނަށްާމިހެންވެސް

ާކަންތައްތަކެއްގެާ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާދެނެގަތުމ އި ާމީހުން  515ޖިންސީގޯނ ކުރ 

ާވަރަށްާ ާމިއަދު ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާބަލ އިރުގައި މައްޗަށް

ާނުވަތަާ ާނޫސްވެރިއަކު ާގުޅިގެން ާމިއިންކަމަކ  ާއެއީ މުހިންމުކަމަކަށްވެއްޖެކަމެކޭ.

ާއެ ާބުނ  ާމީހަކު ާޗެނަލަކުން ާތަޅ ފައިާރޭޑިއޯ ާގެންގޮސް ާއެމީހ  ާސަބަބުން އްޗެއްގެ

ާޖޫރިމަނ ވެާ ާމައްޗަށް ާއެމީހުންގެ ާބަދަލުގައި ާއަނދިރިގޮޅިއަކަށްލުމުގެ ޖަލުގެ

ާއެންމެާ ާހަމަ ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތުން  520ދަޢުވ ކުރެވޭކަހަލަގޮތަކަށް

ާއެއްގޮތަކަށްވެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން، ސްާރަނގަޅުކަމެކޭ.

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާނެތީމު. ާޖެހިލުންވުމެއްވ ކަށް ާމ ބޮޑު ާއެއްވެސްކަމަކ  މިއިން

މިއަދުާލިބިގެންާމިދ ާމިނިވަންކަމުގެާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާބައެއްާއަދ ކޮށްދޭާބަޔަކީާ

ާވަކިާ ާއެއީ ާމީހުން. ާކުރަމުންގެންދ  ާނޫސްވެރިކަން ާހެޔޮ ާމިރ އްޖޭގެ ހަމަގައިމުވެސް

ާމަ ާފޮރުވަން ާއެމީހަކުާބަޔަކު ާކުށްތަކަކުން ާކޮށްފައިވ  ާމީހަކު ާވަކި  525ސައްކަތްނުކޮށް

ާކަންާ ާއޮތްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާސީދ  ާހަމަ ާބަދަލުގައި ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަރީޢަކުރުމަށް

ާފަރ ތްތައް.ާ ާގެންދ  ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރަމުްނ ާއަދި ާނޫސްވެރިން ާގެންދ  ކިޔައިދެމުން

ާގެންގުޅެ ާފަރ ތްތައް ނޑުތަކަށްާބަލ އިރުގައިާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަ ންޖެހޭނެާމިންގަ

ާއެމީހެއްގެާ ާބޭޒ ރުކުރުމުގައި ާމީހުން ާނުވަތަ ާބުނެ ާބަހެއް ާނުޙައްޤު ާދިމ ލަށް މީހަކ 

 530ޖީބުގައިާއެވަރުާހުރިއްޔ ާއެކަންާކެރިގެންާކޮށްލުމަކީާއޮތްކަމެއް.ާޙަޤީޤަތަކީާއެންމެާ

ާމި ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާއެއީ ާމިކަންކުރުމަކީ ހުށަހަޅ ފައިވ ގޮތަށްާރަނގަޅުގޮތުގައި

ާކުރެވޭނެގޮތެއްާ ާމިނިވަންކަމ އެކީގައިާބިރުވެރިކަމެއްާނެތި ާމިކަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނުދައްކާ  ާވ ހަކަތަކެއް ާދިގު ާއެހެންވީމ ، ާއޮތުން. ާގޮސްފައި ާހަމަޖެހިގެން ނެތި

ާމިއަދުާ ާބޭނުންތެރިކަމެކޭ ާވަރަށް ާމިއީ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމައެކަނި ނޑު އަޅުގަ

ާކުށެއްނެތިާއަޅުގަ ާހަމަގައިމުވެސް ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާއޮތް. ާކުރަންޖެހިފައި  535ނޑުމެންނަށް

ާބިއްލޫރިާ ާނުވަތަ ާބުނެގެން ާވިދ ޅުވިއޭ ާކަމަކ ގުޅިގެންވެސް ާކުށަކަށްވ ކަހަލަ ނުވަތަ

ާލެވުމަށްާ ާމީހުން ާޖަލަށް ާކުޑަގޮޅިއަށް، ާގެންގޮސް ާލިބިގެން ާޔަޤީންކަން ބަރަކުން

ާމީހެއްނޫން ާތ އީދުކުރ  ާގެންގޮސްާމ ބޮޑަށް ާމީހަކު ާކުށެއްކުރީމ  ާކުށަކަށްވ ވަރުގެ .

ާއެކަންކަމުންާ ާމީހުން ާކުށްކުރ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމުޖުތަމަޢުއިން ޖަލަށްލުމަކީ

ާމީހަކާ  ާކުށަކަށްނުވެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަގު. ާރަނގަޅު ާހަމަ ާއޮތް  540ސަލ މަތްކުރުމަށް
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ާމ ބޮޑުކަމަކަށް ާދެން ާއެއީ ާބުނެގެން ާއެއްޗެއް ާމީހަކު ާމ ބޮޑުާާދިމ ލަށް ހަދައިގެން

ާހުރިާ ާނުބައިކަމެއް ާހުރިހ  ާފަހަތުގައި ާތިމ ގެ ާއުޅޭއިރުގައި އަބުރުވެރިއަކަށްވެގެން

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއުޅުން ާވެގެންއުޅޭ ާމީހުންނަށް ާއެންމެމަތީ ާދެން މީހުން

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާއަބުރުވެރިކަމ އެކީގައި ާނޫން. ާބޭނުންވ ކަމެއް ާދެކެން މ ބޮޑަކަށް

ާއެމީހެއްގެާމިޤައުމުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއުޅެވެންޖެހޭނެ. ާމީހަކަށްވެސް ާކޮންމެ  545އި

ާއަބުރުާ ާއަދި ާއޮތްކަމެއް. ާއެމީހަކަށް ާއުޅުމަކީ ާސަލ މަތްކޮށްގެން ާއެމީހަކު އަބުރު

ާއެވަރުވެސްާ ާޖީބުގައި ާއެބައެއްގެ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ނަމަ ާބަޔަކު ނަގ ލުމަށް

ާއަޅުގަނޑުމެ ާމިއަދު ާއޮތްކަމެއް. ާމިނިވަންކޮށްލައިގެންާހުރުމަކީ ާމީޑިއ އަށް ން

ާދަންނަވ ނީާ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ މަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުގައި

ާގިނަާ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބޭފުޅުންނަކީ ާތިއްބަވ  ާމ ލަމުގައި  550މިމަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާވަކިކަމެއްނޫން، ާބައެކޭ. ާއަމ ޒުވެގެންދ  ކަންތައްތަކެއް

ާއެވެސްާމިއި ާނޭފަތްކޮށްޓ ލިކަމުގައިވިޔަސް ާކުރިމަތީގައި ާމިޑިއ  ާތިއްބ  ންތަނެއްގައި

ާމުސ ރައ އިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފެށިގެންގޮސް ާނޭފަތުން ާބޮޑުވެގެންދ ކަމެއް. ވަރަށް

ާނޫސްވެރިންނަށްާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާމިކަން ހަމައަށް

ާމަސައް ާމީޑިއ ގެ ާބުނާ ހ ސްކަމެއްނުދީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމީހުންނަށް،  555ކަތްކުރ 

ާމިއީ.ާމިއީާ ާއޮތްކަމެކޭ ާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއޭގެ މިނިވަންކަން

ާމީހުންނަށް،ާ ާސިޔ ސީ ާބުނ ނަމަ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

އަދިާާމުއްސަނދިންނަށްާއަދިާއެހެންވެސްާދ އިރ އެއްގައިާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންނަށް

ާޤަބޫލުކުރައްވައްޗޭާ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކީގައި ާހިތުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާދިމ ވެގެންާ ާކަންކަން ާމީހުންނަށްވެސް ާދ އިރ ގެ ާތިބި ާޤ އިމްކުރަން  560ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބައެއްނޫނޭ. ާބަރީޢަވ ންޖެހޭ ާމިކަމުން ާއެމީހުންނަކީވެސް އަންނ ނެއޭ.

ާއެކަމ ދޭ ާބުނާ އެބޭފުޅުންވެސް ާއެއްޗެއް ާމީހަކު ާވިސްނ ވަޑައިގެން ތެރޭގައި

ާހައްޔަރުކޮށްާ ާތަޅ  ާއެމީހަކު ާގެންގޮސް ާދަމ  ނޑިޔ ރުގެއަށް ާފަ ކޮންމެފަހަރަކު

ާއުޅެވޭނެާ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިނިވަންކަމ އެކީގައި ާދޫކޮށްލ  ާއުސޫލު ޖަލަށްލުމުގެ

ާއިޞްލ  ާމިހުށަހެޅެއްވި ާސަރުކ ރުން ާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ާމިއަދުންާމ ހައުލެއް  565ޙު

ާރަނގަޅު.ާއެއީާ ާވަރަށް ާހައްދަވައިދެއްވައިފިއްޔ  ާގެނެވޭނެގޮތެއް ާމިޤ ނޫނަށް މިއަދަށް

ާއެބައޮތް.ާ ާދެވެން ާދުރަށްވެސް ާވަރަށް ާކައިރީގައި. ާވަރަށް ާއޮތީ ާކަންތައް އަބުރުގެ
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ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާނިންމިއްޖިއްޔ  ާގޮތެއް ާމިއަށް ާކުރިން ާރޯދައިގެ އެހެންނަމަވެސް

މަޖިލީހުން،ާމުޅިާމަޖިލީހަކީާކޮމިޓީއެއްގޮތުގައިާމިމަސައްކަތްާނިންމިއްޖިއްޔާ މިއަދުާ

ާހަދ ލެވޭާ ާފުރަތަމަ ާރައީސްކަމުގައި ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ނީ ނޑު  570އަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާހެޔޮކަމަކަށްޓަކައި. ާހެދުނީއޭ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެކޯޑް

ާމަސް ާރަމަޟ ން ާރައީސް. ާތިހެންާާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކުފ ނު ާކައިރިވ ތީ ވަރަށް

ާމިކަންާ ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާތިއިންނަނީ ާބައްލަވަން ސީދ ކޮށް

ާގޮތަކަށްާނިންމ ނެތީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ575 

ާދައްކަވާ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާސީދ ވެފައިހުރީ ާބެލުން ާއަޅުގަނޑުގެ ާޝުކުރިއްޔ . ވަރަށްބޮޑަށް

ާހުރިާ ާއަމ ޒުކޮށް ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ވ ހަކަފުޅަށް.

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ. ާބެލުމެއް ާހުރި ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ބެލުމެއްނޫން.

 ންާފަހުމީއަށް.ާގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާފޭދޫާދ އިރ 

ާ580 

ާާޝުކުރިއްޔ ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާފޭދޫ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާދައުލަތުން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާވަނ4ާާަޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރިންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާފަުހމީއަލްޙ ންާ ާއިޞްލ ޙ ބެހޭގޮތުން ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާގެނައުމަށް ޗެޕްޓަރަށް

ާކޮންމެވެސްާ ާޚިޔ ލު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލ އި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަދެއްކެވި

ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުންާާވަރަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާމިއިޞްލ ޙަކީ ާއ ދެ، ތަފ ތު.

 585އަބުރ ބެހުމުގެާކުށްާއުވ ލުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްކަންާފ ހަގަކުރެވޭ.ާ

ާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގ9885ާާެއ ދެ، ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފެށިގެން ާއަހަރުން ވަނަ

ާހުއްޓ ލ ފަ ާޢަމަލުކުރުން ާގެންނަންާމިމ އްދ އަށް ާބަދަލު ާމި ާއެއީ ާއޮތްއޮތުމަކީ އި

ާކުށެއްާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާޤ ނޫނެއްގައި ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ހުއްޖަތެއްކަމަކަށް

ނޑައެޅިފައިވ އިރުާއެކުށުގެާއަދަބުާޤ ނޫނ އިާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިންާދިނުމަކީާއެއީާ ކަ

ާމުއަާ ާތަންފީޒުކުރ  ާޤ ނޫނު ާއޮންނަ ާގ އިމުކުރެވިފައި  590އްސަސ ތަކުގެާއެތަނެއްގައި

ާއަންނަާ ާހަރުދަނ ވަމުން ާމި ާދުނިޔޭގެ ާއެގޮތުން ާލ ޒިމްވެގެންވ ކަމެއް. މައްޗަށް

ާމީހަކުާ ާކޮންމެ ާލ ފައި ާތެރެއިން ާމިނިވަންކަމުގެ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ޑިމޮކްރަސީއ އި

ާފަރ ތަކަށްާ ާއެއްވެސް ާފުރުޞަތު ާދެއްކުމުގެ ާވ ހަކައެއް ާހިތުހުރިހ  އެމީހަކު

ާމ ރިޔާ ،ާއޮވެގެންނުވ ނެ.ާއ ދެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު މައްޗަންގޮޅީ
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ާސިޔ ސީާ ާމި ާމިޒަމ ނުގެ ާޑިމޮކްރަސީއ އި ާފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިން ާދީދީ  595އަޙްމަދު

ާބެހުމުގެާ ާއަބުރ  ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާމިޖިނ ޢީ ާގުޅޭކަމެއްނޫންކަމަށް މަސްރަޙ އި

ާދުނިޔޭ ާވިދ ޅުވިކަމަށްވިޔަސް ާއެހެން ާޤައުމުތަކުގައި،ާކުށްއޮތުމަކީ، ާވަރަށްގިނަ ގައި

ާކުށެއްގެގޮތުގައިާ ާޖިނ ޢީ ާމިއީ ާޤައުމުތަކުގައި ާހަރުދަނ ވެފައިވ  ޑިމޮކްރަސީ

ާއުވ ލަންާ ާމި ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ބަލައިގަނެފައިވ ކަންވެސް

 600ާވަނ666ާަވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.ާއ ދެ،664ާާހުށަހެޅިފައިވ ާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރު،ާ

ާޙ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާކަނޑައެޅިފައިއޮތީ ާއަދަބު ާކުށުގެ ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  މ އްދ ގައި

ާއަދަދަކުންާޖުރުމަނ ކުރުންާއޮތީ.ާ ާލައިާތަޅ ާއަނިޔ ކުރުމަކަށްނޫން.ާފައިސ ގެ ޖަލަށް

ާއޭގެާ ާސ ބިތުވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ާކުށް ާބެހުނުކަން ާއަބުރ  ާއޭގެއިތުރުން އަދި

ާ ާރުފ688ާިބަދަލެއްގެގޮތުން ާފައިސާ 5888ާޔ އ އި ާއަދަދަކަށް ާދެމެދުގެ ރުފިޔ އ 

ާގެއްލުމެއްާ ާއިތުރު ާއެމީހަކަށް ާގައި ާ)ށ( ާއެމ އްދ ގެ ާއަދި  605ނަގައިދެވޭނެކަމަށ އި

ާސަބަބުންާ ާމަޢުލޫމ ތެއްގެ ާދޮގު ާއެދެކެވުނު ާވިޔަފ ރިއަކަށް ާކުރި ާއެމީހަކު ނުވަތަ

ާގެއްލުމެއްވެފައިވ  ާޚަބަރަކ އިގުޅިގެން ާދޮގު ާފެތުރި ާޝަރީޢަތުންާނުވަތަ ާއެވެސް ނަމަ

ާއެބައޮވޭ.ާ ާބުނެފައި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާނަގައިދެވޭނެކަމަށް ާބަލައި އެމިންވަރެއް

ާޑިމޮކްރަސީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު އެހެންވީމ ،

ާފުޅ ކުރުމަށްޓަކައިާ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާނުވަތަ  610ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާމިވިސްނުންާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުން ާނުޖެހޭ. ާއުވ ލ ކަށެއް މިމ އްދ 

ާ ާމީގެ ާއައިސްއޮތީ، ނޑުމެންގެތެރެއަށް ާނުވަތ9885ާާައަޅުގަ ާއަހަރު ަވނަ

ާގެނައުމަށްޓަކައިާ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެހިސ ބުގައި

ާބޭފުޅަާ ާކިޔ  ާރޮބިންސަން ާޕްރޮފެސަރަކު ާއެމެރިކ ގެ ާނ އިބަކު، ާބަންޑ ރަ ކުާކުރީގެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާތެރޭގައި ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ާކުރެއްވި  615ގެންނަވައިގެން

ާއަންާ ާނުވަތަ ާތަހުޒީބު ާނ  ާއެއީ ާއަދަބުތަކަކީ ާބައެއްކަހަލަ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ

ާފިކުރުތަކެއްގެާ ާހުށަހެޅުނު ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ާއަދަބުތަކެއްކަމަށް ސިވިލައިޒް

ާވިސްނުމެއްކަމަށް ާއައި ނޑުމެންާާމައްޗަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެނީ. ނޑު އަޅުގަ

ާއަބުރ ބެހޭގޮތުންާ ާމީހުންގެ ާބަލ ލިކަމަށްވިޔަސް ާނަޒަރަކުން ާޝަރީޢަތުގެ އިސްލ މީ

 620އަންނަާމިފަދަާމައްސަލަތައްވެސްާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުގައިވެސްާޖިނ ޢަތެއްގެގޮތުގައިާ

ާޙުކު ާޤަޟުފްގެ ާއެގޮތުން ާފ ހަގަކުރެވޭ. މަށްވެސް،ާބަލައިގެންފައިވ ކަން
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ނޑައެޅިފައިވ ާބޮޑުާކުށެއްކަމަށްާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުގައިާ ޤަޟުފަކީވެސްާހައްދެއްާކަ

ނޑައެޅިފައިާވީއިރުާމީހުންނ ބެހޭގޮތުންާއަބުރ ބެހުންާނުވަތަާދޮގުވ ހަކަާފެތުރުން،ާ ކަ

ާދޮގުާ ާގެއްލުންވ ފަދަ ާކަރ މަތަށް ާނަގ ލުން،ާއިންސ ނީ ާކަރ މ ތް ާޢިއްޒަތ އި މީހުންގެ

ާއިސްލ މީާވ ހަކަތަާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިކަންތައްތަކަކީ ާފެތުރުން.  625އް

ޝަރީޢަތުގައިވެސްާވަރަށްާހަރުކަށިާއަދަބުާކަނޑައެޅިފައިވ ާކުށެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާދައުލަތެއްގައި ާއިސްމ ލީ ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމ ، ޤަބޫލުކުރަން.

ލ މީާޝަރީޢަތުގެާއަސ ސްތަކުގެާޝަރީޢަތުގެާއަސްލުތައްާބިނ ވެގެންވ ންޖެހޭނީާއިސް

ާހަރުދަނ ކުރުމުގެާ ާޑިމޮކްރަސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެން މައްޗަށްކަމަށްވީހިނދު،

ާބޭނުމުގައިާ ާދިނުމުގެ ާއިތުރަށް ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާނުވަތަ  630ނަމުގައި

ާކުށެއްގެގޮތުގައިާ ާމި ާބޭނުމުގައި ާފުޅ ކުރުމުގެ ާކަންތައްތައް ާމީޑިއ ގެ ނުވަތަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދެން ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްކަމަކަށް ާސަބަބެއް ނޑަނައަޅަންޖެހޭ ކަ

ާލިބިގެންާ ާމިނިވަންކަން ާމި ާއަނެއްކަމަކީ، ާބޭނުންވ  ފ ހަގަކޮށްލަން

ާހިތުހުރިހާ  ާވެބްސައިޓްތަކުގައި ާއޮބްޒަރވަރފަދަ ާދިވެހި ދިޔަދިޔައިނުންގޮސް

ާފަތުރަމުންދ  ާލިޔެ ާމީހުންނ ބެހޭގޮތުން ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާވ ހަކައެއް ާއެއީ  635ކަމަކީ

ާނަގައިގެންާ ާމިމައްސަލަތައް ާހިތަށްއަރ  ާބައެއްފަހަރު ާއަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމ ،

ާޒަމ ންތަކ އިާ ާމީގެކުރީ ާމިއީ. ާކުރ ކަމެއްބ އޭ ާގެންގޮއްސ ނެތީ ާޝަރީޢަތަށް އަނެއްކ 

ާދައުވ ތައްާ ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާޚިލ ފަށް

ާފ ހަގަކުރަންބޭނުންވާ  ާދެން ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާއަދި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ގިނަވެގެންދ ކަން

 640އަނެއްާނުކުތ އަކީ،ާމިމ އްދ ،ާމިއިޞްލ ޙުާމިހެންާނުގެނެސްާމިޤ ނޫނުާމިއޮތްގޮތަށްާ

ާކޯޓުގައިާ ާމަދަނީ ާހޯދަން ާބަދަލެއް ާމަދަނީ ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  އޮތްކަމުގައިވިޔަސް

ާމި ާކުރުމަކަށް ާއަބުރ ބެހުމުގެާދައުވ އެއް ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާނ ޅައޭ. ާހުރަހެއް ޤ ނޫނު

މަދަނީާބަދަލުާނަގައިދޭނެާއުސޫލެއްާކަނޑައެޅިފައިވ ކަމަށްާދެންމެާބަންޑ ރަާނ އިބުާ

ާޙައްޤުވެސްާ ާއެދައުވ ކުރުމުގެ ާދަށުންވެސް ާއެއުސޫލުގެ ާއެހެންވީމ ، ވިދ ޅުވެއްޖެ.

ާލިބިގެންވޭ.ާހަމަާ ާރައްޔިތަކަށްމެ ާދިވެހި ާކުށްާކޮންމެ ާޖިނ ޢީ ާމިދަންނަވ   645އެއ އެއްކޮށް

ާއިމެއްާ ާއެއްވެސްކަހަލަ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ާއޮތުމަކީ މީގައި

ާގޮތްގޮތުންާ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާނޫހުގައ އި ާވ ހަކަތައް ާފ ޑުފ ޑުގެ ފަރުވ ލެއްނެތި

މީހުން... ާމީހުންނ ބެހޭގޮތުންާފަތުރ ާދައްކަމުންދާ 
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ާ

 650ާހަމަވެއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ވަގުތުާން:ވ ހަކަެދއްެކވުާރިޔ ސަތުން

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާފޭދޫ ާކުރެވިދ ނެކަމެކޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާމަގުން ާހަމަ

ާއަދިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާފަުހމީއަލްޙ ންާ ާއުވ ލަންޖެހޭކަމަކަށް. ާމިމ އްދ  ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ާކޮންމެހެން ނޑު ާއަޅުގަ

މިމ އްދ ާއޮތުމަކުންާއެއްވެސްާމީހަކަށްާމިމަދަނީާބަދަލުާލިބިގަތުމަކަށްާހުރަހެއްނ ޅ .ާ

 655ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލުފުށި

ާއިޞްލ ޙެއްާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާޗެޕްޓަރަށް ާމި ާނޫންނަމަ ާއިޞްލ ޙ ގުޅޭގޮތުން،ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތް މިއޮތް

ާއ ާ ާޑިމޮކްރަސީއަކަށް، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ގެނައުމަކީ

ާދުނިޔޭގައިާ ާމަސައްކަތްކުރ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ  660ޑިމޮކްރަސީއެއްގެތެރެއިން

ނޑުމެންާބަލަނީާދުނިޔޭގެާމިކަންކަން،ާއެހެންާދުނިޔޭގެާބޮޑެތިާޤަ އުމުތަކުން،ާއަޅުގަ

ާބަލ އިރުވެސްާ ާއެގޮތަށް ާކުރ ގޮތް. ާކަންތައްތައް ާޤައުމުތަކުން ާބޮޑެތި އެހެން

ާއަދިާ ާނިޒ މ އި ާޝަރުޢީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދުނިޔޭގެާ ާކަންކަން، ާސަރުކ ރުތެރެއިންވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސްތަކ އި،

ާދުނިޔެވެސްާއިން ާމުޅި ާއަދި ާޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ާޖަމ ޢަތްތަކ އި ާއެހެން  665ޓަރނޭޝަނަލް

ާއެގޮތަށްާ ާބަދަލުވ ން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތަށް ކަންކަމުގައި

ާޤ ނޫނުތައްވެސްާ ާމިދެންނެވިކަހަލަ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބަދަލުވ އިރުގައި

ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގެންނަން. ާމ އްދ ތަކެއްގައިާއިޞްލ ޙުތައް ގިނަ

ނޑުމެންާއެބައޮތްާމިނިވަންކަމެއްާދީފައިާނޫސްވެރިންނ އިާއަދިާދިވެހިާކޮންމެާ އަޅުގަ

ާދީފައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިނިވަންކަންވެސް ާގަލަމުގެ ާދުލ އި  670ރައްޔިތަކަށްވެސް

އެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާއަބުރުގެާދައުވ ާކުރެވިދ ނެާއަބުރ ާބެހުނުާމީހަކު،ާ

ބެހިފައިާހުރިާމީހަކުާގޮސްާއެހެންާގެއަކަށްވަދެާއެދޮރުންާނުކުމެގެންގޮސްާއަނެއްާއެާ

ާދައުވ ކުރެވިދ ނެާ ާއެންމެންނަށްވެސް ާތިބި ާގޭތެރެ ާނުކުމެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ދޮރުން

ާއޮތްާ ާފުޅ ކުރެވިފައި ާއެހ ވެސްބޮޑަށް ާއޮތްގޮތުން. ާމިޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު މިހ ރު

ާދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙުގެނައުމަކީާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތެކޭ  675ންނަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއަށް
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ާމެންބަރުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބައެނގޭ، ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ާމައްޗަށްާ ާމީގެ ާއޮއްވ  ާމިހެން ާމިޤ ނޫނު ާވިދ ޅުވެއްޖެ ވ ހަކަފުޅުގައިވެސް

ާއެބަގެާ ާމިހ ރު ާޢަމަލުކުރަމުން ާއެއަށް ާހެދި ާގަވ އިދެއް ންދޭ.ާބ ރުފޯރުވޭގޮތަށް

ާއޭރުގެާ ާއަދި ާސަޢީދ އި ާޑޮކްޓަރާޙަސަން ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާއޭރުގެ އެހެންކަމުން

ާމިމަސައްކަތްާ ާދެބޭފުޅުންގެ ާއެ ާޖަމީލްގެ، ާއަޙްމަދު ާމިނިސްޓަރ  680ޖަސްޓިސް

ާއެތައްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއ ކުރަންޖެހޭ. ާހަނދ ން ާމިއަދު ާއެބަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއަނިޔ ތަކެ ާޖިނ ޢީ ާބަޔަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެާބައިވަރު ާލިބިދ ނެކަމަށް އް

ާމިކަންާ ާދައުވ ކުރެވޭގޮތަށް ާމައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ާމަދަނީ ާމިކަންވަނީ މިގަވ އިދަކުން

ާއޭރުވެސްާ ާހިތަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ބަދަލުކުރައްވ ފައި.

ާގަވ އިާ ާއޮތްވ  ާމިގޮތަށް ާޤ ނޫނެއްގެ ާއަރަމުންދަނީ  685ދަކުންާއަރަމުންދިޔައީ،ާމިއަދުވެސް

ާއެބަާ ާމިއަދުވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިސުވ ލު ާކުރެވިދ ނެތޯ. ާމިގޮތަށް މިކަން

ާމިމަޖިލީހުތެރެއިންާ ާއަޅުގަނޑަކީ ާއުފެދޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއޭރުގައިވެސް އުފެދޭ.

ާނަސީބުާ ާކުރި. ާމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާދައުވ  ާއަބުރުގެ ާބެލީތީވެ ާކުރިކަމެއް މީހަކު

ާއަޅުގަ ާމިއަދުާރަނގަޅުކަމުން، ާވަކީލު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމުން ާނަސީބު ނޑުގެ

ާފަރުވ ކުޑަކަމުންކަމަށްވެސްާ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާޖެނެރަލްއަކަށް. ާއެޓަރނީ  690މިއިންނެވީ

ާއަދިާ ާކޮންމެއަކަސް، ާދެން، ާލިބުނީވެސް. ާއެއަދަބު ާއެދުވަހު ނޑަށް ާއަޅުގަ ވެދ ނެ

ާ ާއެޓަރނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދުލެއްނުކުރަން. ާއެކަން ނޑު ާމިއަދުާއަޅުގަ ޖެނެރަލް

ާއެހެންާ ާއެބައޮތް. ާމަޝްވަރ ކުރުންވެސް ާމިކަމ  ނޑ  ާއަޅުގަ ޙުސްނުއްސުޢޫދ 

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާމިހިރީ ާއަޅުގަނޑު ާހިނގިކަމަކުން ާއެތެރޭގައި ާމިތ  މިދެންނެވީ،

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބެހޭކަމެއްވެސްނޫން. ނޑ  ާއަޅުގަ ާމިދަޢުވ ކޮށްފައި.  695މައްޗަށް

ާނުޖެހޭ ާބެހެން ާބެހެވުނީކަމަށްވެސްވެދ ނެ.ާނުބެހޭކަމެއްގެވެސް ާއޭގެތެރެއަށް ވަރަށް

އެހެންވެާއަޅުގަނޑުާމިދެންނެވީ.ާމިއީާފުޅ ވެފައިާއޮތްވަރުންާއެކަހަލަކަމެއްާކޮށްފައިާ

ާމީހުންނަށްވެސްާ ާތިބި ާއެގޭގައި ާގެއަކަށްވަނީނަމަ ާއެހެން ާމީހަކު އޮތް

މިއީާބިރުވެރިކަމެއް.ާދަޢުވ ކުރެވޭގޮތަށޭާމިހ ރުާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތްާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާކުރެވިދ ނެާ ާމިއަދު ާމައްޗަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބައްލަވ ލައްވ ގޮތަކުންވެސް  700ރައީސް

މިޤ ނޫނުާބުނ ގޮތުންާޖިނ ޢީާކުށެއްާދަޢުވ ކުރެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ފުޅ ގޮތެއްގައިާ

ާމަދަނީާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ާގެއްލުން ާލިބޭނެ ާމީގެން ާއޮތުމުން ޤ ނޫނެއް
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ާމީގެންާމައްސަލައަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަދަލުކޮށްފިކަމަށްވެއްޖެއްޔ  ކަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާހ ސިލުކުރެވިދ ނެ. ާމަޤްޞަދު ާމިއުޅޭ ހ ސިލުކުރަން

ާމަސައްކަތްކުރާ  ާއޮފީހެއްގެ ާމެންބަރަކ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  705ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ާދިވެ ާއަދި ާތަފ ތެއް. ާއެބަހުރި ާދޭތެރޭގައިވެސް ހިރ އްޖޭގެާސެކެޓްރީއަކ 

ާއެބަހުރިާ ާދޭތެރޭގައިވެސް ާނ އިބ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި

ތަފ ތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމަދަނީާމައްސަލައެއްގެގޮތުގައިާމިކަންާގޮސްފިކަމަށްވެއްޖެއްޔާ 

ާބެލިގެންާ ާމައްޗަށް ާކަންތައްތަކެއްގެ ާމިހުރިހ  ާހައިސިއްޔަތ  ާމަޤ މ  އެމީހެއްގެ

ާއޮންނަންވ ނީ.ާމިފަދަކަާ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާނަގައިދިނުން ާދަޢުވ  ާއަބުރުގެ  710މެއްގެ،

ާބޮޑުާ ާމިދެންނެވީ ާބެހިއްޖެކަމަށްވެއްޖެއްޔ ، ާމީހަކ  ާބޮޑު ާއަބުރު ާއޭނ ގެ އެހެންވީމ ،

ާއެާ ާއަދި ާބޮޑުވ ނެ. ާއެއަދަބުވެސް ާބެހިއްޖެކަމަށްވެއްޖެއްޔ  ާއަބުރ  މީހެއްގެ

ާމަ ާއަދަދުވެސް ާނަގައިދޭންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުާޝަރީޢަތުން ާއެހެންވީމ ، ތިވެގެންދ ނެ.

ާދަންނަވ ނީާ ާޖެނެރަލްއަށް ާއެޓަރނީ ާމިއަދު ާއަލީގައި ާތަޖުރިބ ގެ ާމިދެންނެވި ކުރިން

ާއެއޮތްާގަވ އިދުވެސްާއެބަޖެހޭާބަދަލުކުރަން.ާ ާގަވ އިދުާބަދަލުކުރ ށޭ.ާމިހ ރު  715އެއްކަލަ

ާބަދަލުކު ާއެބަޖެހޭ ާގަވ އިދުވެސް ާނަގައިދޭ ާބަދަލު ާއެވެސްާއަބުރ ބެހުމުގެ ރަން.

ކަމަކުނުދޭާމިހ ރުާއޮތްގޮތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާބޮޑެތިާމީހުންނަށްާބޮޑުގޮތްާއޮންނަގޮތަށްާ

ާއެކަންކުރަންޖެހޭާ ާއެހެން ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތަސް ާކަންތައްތައް އޭރުގެ

ވ ހަކައެއްނޫން.ާމަޤ މުގެގޮތުން،ާއޭނ ގެާހައިސިއްޔަތުގެގޮތުންާއޭނ ގެާއަބުރ ާއެހެންާ

ާއެތަފ ތުތަކެއްާާމީހަކުާ ާމީހަކ ،ާއަބުރ ބެހުމ  ާއ ދައިގެ ާއެންމެ  720ބެހިއްޖެކަމަށްވެއްޖެއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާމިހ ރުވެސް ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ އޮންނަންވ ނެއޭ.

ާކޯޓުތަކަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެނގޭނެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާހަމަ މެންބަރުންނަށް

ާ ާއެބަހުރި، ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހޯދުންވެސްާމިލ57ާިމައްސަލަތައް ާބަދަލު ާރުފިޔ ގެ އަން

ާނަމެއް.ާ ާމެންބަރެއް ާމިތ ގެ ާނުދަންނަވ ނަން ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހެޅިފައި. އެބަހުރި

ާގެންދަން.ާ ާދަޢުވ ކުރަމުން ާއެބަ ާމެންބަރުންވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން  725އެހެންނަމަވެސް،

ޓަށްާއަދިާމިނިސްޓަރުންގެާލެވެލްގެވެސްާބޭފުޅުންާއެކަހަލަާދަޢުވ ތައްާމިހ ރުވެސްާކޯާ

ާނޭނގެ.ާ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާކޮންގޮތަކަށްކަމެއް ާއަންނ ނީ ާނަތީޖ އެއް ާއަދި ހުށަހެޅި

ާ ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،6ާާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާވަކިކޮށްފައި. ބ ރު

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިނިވަންވެގެން...ާ ާއަޅުގަ
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ާ730 

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިނިވަންވެގެންާާގެާމެްނބަރުާދ ިއރާ ާވިލުފުށި ާމިނިންމ ލަނީ. ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނިވަންވެގެން،

ާކޮށްފިކަމަށްވެއްޖެއްޔާ ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާކޮންމެކަމެއް ާއަޅުގަނޑުމެންކުރ  ާތިބެގެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެާ ާނިންމޭއިރުގައި ާނިންމުން ާއެންމެފަހުގެ ާނަތީޖ  ާމައްޗަށްާއެކަމެއްގެ  735ރައްޔިތެއްގެ

ާނިމިގެންދ ނީ.ާ ާއެކަންކަން ާލިބޭގޮތަށޭ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާއިންޞ ފު، ހަމައ އި

ާސިކުންތެއްވެސްާ ާއެންމެ ާގަޑިޖެހި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި.ާ

ާ

ާނަންާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   740ާ.9888/9ާބަރުާ`.

ާފަރ ތުންާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާދަޢުލަތުގެ ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާއ ދެ،

ާޤ ނޫނުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާދުވަސްވަންދެން ާގިނަ ާވަރަށް މިހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީ

ާބޭއްވުމަށްފަހުާއެޤ ނޫނުގައިާހުރި،ާއެޤ ނޫނުާމިހ  ނޑުކޮށްފައި ާއުވ ލުމަށްޓަކައިާގަ ރު

ާޝަރީޢަތުގައިވެސްާ ާއިސްލ މީ ާއަބުރ ބެހުމަކީ ާއ ދެ، ާމިއޮތީ. ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާއަބުރުާ ާމީހުންގެ ާއަހައްމިޔަތުކަމެއްދީފައިވ ކަމެއް. ާޚ އްޞަ ާވަރަށް  745އެކަމަށްޓަކައި

ާއ ދެ،ާ ާބ ރުއަޅުއްވ ފައިވޭ. ާއިސްލ މްދީން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ާމިގޮތުން ާދ އިރ ގެާ، ާފޭދޫ ާގުޅޭގޮތުން ާމިމައްސަލައ އި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު އަޅުގަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާވ ހަކައަށް ާދެއްކެވި ާފަހުމީ ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

9885ާތ އީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަބުރ ބެހުމުގެާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރުންާހުއްޓ ލެވިފައިވަނީާ

ނޑުވެސްާއެޓަރނީާއޮފީހުގައިާވަނަާއަހަރު.ާކަންދިމ ކުރިގޮތުންާއެ  750ދުވަސްވަރުާއަޅުގަ

ާއެނގޭ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެކަންދިޔަގޮތް ާއެހެންކަމ އެކު، ހުރިން.

ނޑުކޮށްާ ާގަ ާއެޤ ނޫނެއް ާއޮއްވ  ާހެދިފައި ާޤ ނޫނެއް ާއޭރުވެސްާދެންނެވިން ނޑު އަޅުގަ

ާކޮށްގެންވ ނެކަމެއް ާއެކަންކުރުމަކީ ާދަށުން ާގަވ އިދެއްގެ ނޫނޭ،ާބ އްވައި

ާއަދިާ ާނ އިބު ާބަންޑ ރަ ާއޭރުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫނޭ. ކުރެވޭނެކަމެއްވެސް

ާބ އްވ ފައިާ ނޑުކޮށް ާގަ ާއެޤ ނޫނު ާލަފަޔ އެއްކޮށް ާމިނިސްޓަރުގެވެސް  755ޖަސްޓިސް

ާއ ދެ،ާ ާނިންމަވ ފައިވަނީ. ާމައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ާމަދަނީ ާއެއީ ާދަށުން ގަވ އިދެއްގެ
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ާމިހ ރަކަށް ާހައްދުންާކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ާމިއޮންނަނީ ާއަބުރ ބެހުން އައިސް

ާދިމ ކުރުމާ  ާމަގުމަތިން ާކިޔުމ އި ާއެއްޗެތި ާހަޑިހުތުރު ާއަބުރ ބެހުމ  ނައްޓ ލ ފައި.

ާމިފަދަާ ާމ ޙައުލު ާދުވަސްވަރެއްގައި ާކުރިއަށްދ  ާއެތައްކަމެއް މިކަހަލަ

ާމިޤ ނޫނަ ާއުވ ލުމަށްވުރެ ާޤ ނޫނެއް ާމިކަހަލަ ާއޮތްއިރު  760ށްާނުތަނަވަސްގޮތެއްގައި

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގެންދިއުން ާކުރިއަށް ާގެނެސްގެން އިޞްލ ޙު

ާޤ ނޫނުގައިާ ާތަޢ ރުޟުވ ކަމެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމިހ ރުގެ މ ރަނގަޅުވ ނެހެން.

ާޤ ނޫނެއްނެތިާ ާއެކަމަކު، ާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ނީ. ާއެކަމެއް އޮތްކަމުގައިވަނީވިއްޔ 

ާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއީއަކީ ާއުވ ލުމަކީ ނޑަކަށްާމިޤ ނޫނު އަޅުގަ

ާއެކުލަވ ލެވިފައިވާ  ާބައްޓަންކުރެވި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް  765ތ އީދުކުރެވޭކަމެއްނޫން.

ާމިހ ރުގެާ ާޤ ނޫނެއް ާއެހެން ާއެއްފަދަ ާމިއ  ާއުވ ލެވޭއިރު ާމިޤ ނޫނު ާމިއީ. ޤ ނޫނެއް

ާމިޤ ނޫނުާ ާމެނުވީ ާއެކުލަވ ލައިގެން ާގޮތުގެމަތީން ާއެއްގޮތްވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާބަޔަކުާ ާމިނިވަންކަންާއުވ ލުމަކީ ާނުވ ނެ. ާނޫނީ ާދޮރެއްކަމުގައި ާހުޅުވ ލެވޭ ންނަށް

ާޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްާ ާކަންތައްތައް ާއެއްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ އި ާކޮންމެބަޔަކަށްވެސް. އެބައޮތް

ާޙަޤީޤަތެއްާ ާއެކަމަކު، ާކުރެވިދ ނެ. ާކަމެއްވެސް ާހުރިހ  ާލިޔެ  770ނޫސްތަކުގައި

ާއެ ާހިތަށްއެރިހ  ާއަބުރަށްއަރ  ާމީހުންގެ ާކަންތައްތައްާނެތްގޮތުގައި ާލިޔެ އްޗެހިތަކެއް

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާތެރޭގައި ާމުޖްތަމަޢެއްގެ ާއިސްލ މީ ާއެއީ ކުރުމަކީ

ާއެމީހުންާ ާކަންތައްތައްކުރ ތީ ާޤައުމުތަކުގައި ާބޭރު ާކަމެއްނޫން. ކަންކުރެވިގެންވ ނެ

ާކުރާ  ާއެމީހުން ާނުޖެހޭ. ާއުޅޭކަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަލައިގެން ނަމޫނ އަކަށް

ާއަންނަާާހުރިހ ކަމެއް ާކައިރިއަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުޖެހޭ. ާކުރ ކަށް ނޑުމެން  775އަޅުގަ

ާމަޢުލޫމ ތުދެއްވަންާ ާކޮމިޝަނ ބެހޭ ާރައިޓްސް ާހިޔުމަން ާޕްރޮފެސަރުން ބައެއް

ާޝަރީޢަތުގައިާ ާއިސްލ މީ ާކަންބޮޑުވޭ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ވަޑައިގަންނަވ 

ސްާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކަށްާމިޤ އިމުކުރަންޖެހޭާޙައްދުާޤ އިމުކުރަންޖެހޭތީވެސް.ާއެއީވެ

ާއެއްގޮތަށްާ ާލަފަޔ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ާދެކޭ. ާއެބޭފުޅުން އަރައިގަތުންކަމުގައިވެސް

ާއެކަންާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިހިނެއްތޯ ާކުރަން. ާއެކަންވެސް ާވީ ނޑުމެން  780އަޅުގަ

ާކަމެއްާ ާއޮންނަ ނޑައެޅިފައި ާކަ ާވަކިގޮތްތަކެއް ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ކުރެވޭނީ.

ާއަ ާއެއީާއެކަން ާއެމީހުންނަށް ާކަންތައްބޮޑުވ ތީ ާބޭރުބަޔަކު ނޑުމެން ޅުގަ

ާކޮށްގެންވ ނެކަމެއްކަމަށްާނުފެންނ ތީާއަޅުގަނޑުމެންވެސްވީާއެކަންާދޫކޮށްލަން.
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ާ

 785ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެކަންާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާައޙްަމދުާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ،ާއެހެންނެއް ާޯނންނ ނެ. ާކުރެވޭނެ

ާާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެބައޮވޭ،66ާާއަޅުގަ ާމައްދ ގައިވެސް ވަނަ

ާކޮންމެާމީހަކަށްވެސްާއެމީހެއްގެާނަމ އިާއަނބުރުާ...

ާ790 

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޙްަމދުާާަބރުނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެން ާރައްކ ތެރިކުރުމުގެާމިނިވަންކަންާދެވިފައި.ާޝުކުރިއްޔާ 
ާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ795 

ާއަރުވަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާއައ68:65ާި ާމިއެޖެންޑ  ާކުރިން ާބަހުސްގައިާގެ ާދަށުން ޓަމްގެ

ާއަދިާ ާނަނޯްނޓްކުރެއްވުމަށް. ާބޭފުޅުން ާބޭނުންފުޅުވ  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަން

ާދެކޮމިޓީގެާ ާހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ާޔަޤީންކޮށްދެއްވ  ާއަޅުގަނޑަށް އަމީންޢ ންމު

ާގެނެވިފައިކަމަށް.ާ ާމިކަންާމިހ ރުާވަނީ  800ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްވެސް

ާމިފުރުޞައަރުވަނ68:65ާާީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށް. ާކުރިން ގެ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.

ާ

ާވަބަރަކ ތޫ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ

ާރަާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާޗެޕްޓަރ68/68ާާއީސް. ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ  4ާ805ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާއިޞްލ ޙުގެނައުމުގެ ށް

ާނ އިބަށްާ ާބަންޑ ރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާއެންމެ ާހިތުގެ ނޑު އަޅުގަ

ާޝުކުރުއަރިސްކުރަން.ާއ ދެ،ާޤ ނޫ ާނަންބަރު 68/68ާާނު ާމ އްދ އިނ658ާާްގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ތ666ާާީ ާއުނިކުރަން ާމ އްދ ތައް ާހުރި ާނިޔަލަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއ ދެ،ާ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު  810އަޅުގަ

ާ ާދިވެހިރ އ658ާާްމިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުން ާއިބ ރ ތްކުރެވިފައިވ  ާމ އްދ  ޖޭގައިާވަނަ
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ާޒަމ ންތަކަކަށްާ ާއެތައް ާމިނިވަންކަން ާނޫސްވެރިކަމުގެ ހިނގަމުންދިޔަ

ާ ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މަޔ އެކު ނޑު ާއަޅުގަ އަހަރ9885ާާުކަސްތޮޅުއެޅިފައިވ ކަން

ާވީކަމަށްވިޔަސްާ ާފިޔަފަޅަންފަށ ފައި ާފިޔަގައި ާއެމިނިވަންކަމުގެ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

 815ވެ.ާނޫސްވެރިންާއެތިއްބަވަނީާބިރުން.ާމ ދަންތޯާއަދިވެސްާމިވަނީާމުޅިންާމިނިވަންނު

ާއެބޭފުޅުންނ މެދުާ ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާއަނެއްދުވަހުތޯ ނޫނީ

ާމިކަންތައްތައްާ ާފައްޓ ނީ. ާދަޢުވ ކުރަން ާމައްޗަށް ާލިޔުންތަކުގެ ާލިޔުއްވ  އެބޭފުޅުން

ާއަދަބު ާބަޔަކަށް ާނުޙައްޤުން ާމ އްދ ތަކެއް ާމިފަދަ ދިނުމަށްޓަކައިާމިހެންހުރިއިރު

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރެވޭނޫން. ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއަޅުގަނޑު ބޭއްވުމަކީ

ާމިމ އްދ ގައިާ ާމ އްދ އެއް. ާމ ނަކުރެވިދ ނެ ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާވަރަށް  820މިމ އްދ އަކީ

ނޑުާމިދަންނަވ ލަނީ.ާމިމ އްދ ގައ658ާާިމިވަނީާއަބުރ ބެހުމަކީ،ާ ވަނަާމ އްދ ާއަޅުގަ

އަބުރ ބެހުމަކީާމީހެއްގެާޤަދަރ އިާޢިއްޒަތްާނުވަތަާކަރ މަތްާނަގ ލުންާނުވަތަާާމިވަނީ

ާކުރީާ ާކަމެއް ާތެރެއިން ާކަންތައްތަކުގެ ާދިނުމޭ.ާބުނެވިދިޔަ ާއުނިކަމެއް އެއިންކަމަކަށް

ާމިާ ާއަޅުގަނޑު ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާލިޔުމަކުން. ާލިޔ  ާނުވަތަ ާއެއްޗަކުން ބުނ 

ާތަކުރ ރުކޮށްލ ނަންާ ާނުވަތަާޢިބ ރ ތް ާލިޔުމަކުން ާލިޔ  ާނުވަތަ ާއެއްޗަކުން ާބުނ  .825 

ާއަބުރ ބެހުންކަމަށޭ.ާ ާބެލެވޭނީ ާއެކަމެއް ާވިޔަސް ާކުރެހުމަކުންކަމުގައި ކުރަހ 

ާލިޔުމަކުންާ ާލިޔ  ާމިނިސްޓަރަކަށް ާދަޢުލަތުގެ ާސަރުކ ރުގެ ދިވެހިރައްޔިތަކު

ާއެލިާ ާކޮންމެހެން ާކުށްވެރިވޭ. ާއެބަ ާޢިބ ރ ތަކުންވެސް ާލިޔ  ޔުންާއެސިޓީގައި

ާއެމިނިސްޓަރަކަށްާ ާސިއްރިޔ ތުގައި ާނޫން. ާލިޔުމަކަށް ާކުރެވޭ ާޕަބްލިކް ވ ންޖެހެނީ

ާމިމ އްދާ  ާގޮތަށް ާއަންނަ ާކުށްވެރިވ ތަން ާމީހ  ާސަބަބުންވެސް ާލިޔުމެއްގެ  830ލިޔ 

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއަދަބުދިނުމަށްޓަކައި ާނުޙައްޤުން ާއޮތުމުން އިބ ރ ތްކުރެވިފައި

އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިރ އްޖެއަކީާދިވެހިރ އްޖޭއަކީާފުރުޞަތުާބޮޑުވެގެންއެބަދޭ.ާޢިާ

ާއެކިާ ާފެންވަރުގައި ާއެކި ާދުވަސްވަރު ާތަފ ތު ާކަންކޮޅުތަކުގައި ާތަފ ތު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއުފެދިާ ާފިތުނަފަސ ދަ ާގޮސްފައިވޭ. ާދެކެވެމުން ާވ ހަކަތައް ާފަސ ދައިގެ މިންވަރުގައި

ާއުފެ ާހަމަނުޖެހުންތައް ާމެދުގައި ާއަނެކަކު ާވ ހަކަާއެކަކު ާކަމެއްގެ ާމިފަދަ  835ދިފައިވޭ.

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓަރ ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރައްޔިތަކު ދަންނަވ ލުމަށް

ާއަމްބަރީާ ާއަލްފ ޟިލް ާއޮނަރަބަލް ާސެކިއުރިޓީ ާނެޝަނަލް ާފޯރ ޑިފެންސް

ޢަބްދުއްސައްތ ރަށްާލިޔުއްވިާސިޓީއެއްގެާޖަވ ބުގައިާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވަނީާކީކޭތޯ.ާ
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ާވ ހަކަތައްާާތިމަން ާތިޔަ ާހުރިގޮތުން ާވަގުތު ާމަސައްކަތްޕުޅ  މަނިކުފ ނުގެ

ާނެތޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެމަނިކުފ ނަކީާ ާދެވޭކަށް ާއެޕޮއިންމަންޓެއް  840އަޑުއައްސަވ ކަށް

ާބޭފުޅ ކަމަށްާ ާުހންނެވި ާޤ އިމުކުރައްވަން ާސުލްޙަމަސަލަސްކަން ރ އްޖޭގެ

ވ ބުގައިާލިޔުއްވ ފައިާއެބަވޭ،ާތިޔަާވީހިނދުވެސްާމިފަދަާޖަވ ބެއްާދެއްވީތީާއަދިާއެޖަ

ާދިވެހިާ ާމިއީ ާހުށަހަޅުއްވ ށޭ. ާލިޔެގެން ާވ ހަކައެއް ާބޭނުންވ  ވިދ ޅުވ ން

ާއެމަނިކުފ ނަށްާ ާމީހަކަށްވ ތީވެ ާހެޔޮއެދިގެންއުޅޭ ާޤައުމަށް ާދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވ ތީވެ

ާހުށަހެޅުއްވިދ ނެކަމަ ާލިޔުއްވައިގެން ާއަދި ާވަގުތުނެތަތީވެ  845ށްާއަޑުއައްސަވަން

ާމިރައްޔިތަކުާ ާބަލ ފައި ާއިންތިޒ ރުކުރައްވ ނެކަމަށް ާއެކަމަށް ވިދ ޅުވެފައިވ ތީވެ

ާހުރިގޮތުންާ ާވަގުތު ާމަސައްކަތ އި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިލިޔުއްވަނީ، އެމަނިކުފ ނަށް

ާއެހެންކަމުން،ާ ާނެތޭ. ާވަގުތެއް ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަކަތަކެއް ާމިހުރިހ  ލިޔެގެން

ާސުލްޙަމަސަ ާރ އްޖޭގެ ާހުންނެވިާމަނިކުފަނަކީ ާޤ އިމުކުރައްވަން ލަސްކަން

ާއަޑުއައްސަވަންނެތަތީވެާ ާވ ހަކަތަކެއް ާމިފަދަ  850ބޭފުޅ ކަމަށްވީހިނދުވެސް

ާމިވ ހަކަތައްާ ާދެން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއަޑުއައްސަވަންނެތަތީވެ ތަކުރ ރުކޮށްލ ނަން

ާރައްޔިތަކަށްާ ާމިއޮތީ ާކުށެއް ާޖިނ ޢީ ާކުށްވެރިވެފައި. ާމިއޮތީ ދަންނަވ ކަށްނެތީމޭ.

ާދޫކޮށްލައިގެންާކު ާކުށްވެރިޔަކު ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން، ރެވިފައި.

ާނުވި.ާ ާކެތްކުރެވޭވަރުކަމަކަމަށް ާއެމަނިކުފ ނަށް ާހުރުމަކީ އެންމެހިނދުކޮޅަކުވެސް

 855އެމަނިކުފ ނުގެާޤަދަރ އިާޢިއްޒަތަށްާވަރަށްބޮޑުާއުނިކަމެއްާއައިސްފައިވ ތީވެާވަގުތުންާ

ރުމަށްޓަކައިާއޭރުގެާސިފައިންގެާޖިޕްާވަގުތުންާވަގުތަށްާމިކުށްވެރިޔ ާހިފ ާހައްޔަރުކު

ާއިންސ ފުކުރަންާ ާކެއުމަކަށް ާރޭގަނޑުގެ ާއިނީ ާރައްޔިތު ާމިދެންނެވި ފޮނުވި.

ާޖިޕަށްާ ާއަޅުއްވައިގެން ާސުއްޓ  ާބިޑިއ  ާނުދީ ާވަގުތު ާއަތްދޮވެލ ނެ ވީހިނދުވެސް

ާދަށުންާ ާމިމ އްދ ގެ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާގެންދިއުމަކީ ާގެންދިޔަ ލައިގެން

ާހަމަާކޮ ާމިކަމަކަމަށް ާއެއްފަހަރުވެސް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަކަށް  860ށްފައިވ ކަމަކަށްވ ތީވެ

ނޑަށްާދެންނެވޭނީާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިހިނދުންާމިހިނދަށްާ އ އެކޭާނުބެނޭވެ.ާއަޅުގަ

ާމިފަދަާ ާކަންތައްތައް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ އެކޭ. ާއުނިކުރަންވެފައިވ  މިއީ

ާއި ާހިނގ ފައިވ އިރު ާއޮތްާގޮތަކަށް ާޙައްދެއްކަނޑައެޅިފައި ސްލ މްދީނުގައި

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާއުވ ލުމަކުންނެއް ާމިޤ ނޫނުތައް އެއްވެސްކަމަކަމަށް

ާދަޢުވ ކުރުމަކަށްާ ާޖެނެރަލަށް ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާމި ާއުވ ލުމަކުންނެއް  865މިމ އްދ ތައް
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ާޙައްދުާ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޖެނެރަލަށް ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާނޭޅެއޭ. ހުރަހެއް

ނޑަާ ާހުރަހެއްާކަ ާއެއްވެސްކަހަލަ ާދަޢުވ ކުރުމަށް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ އެޅިފައިވ 

ާއުވ ނުލަންވީާ ާމިމ އްދ ތައް ާނޭޅޭހިނދުގައި ާއުވ ލުމުން ާމިމ އްދ ތައް މިޤ ނޫނުތައް،

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްކަމަކަމަށް ާސަބަބެއް އެއްވެސް

ާނެ ާދިގުކުރ ކަށް ާވ ހަކަތައް ނޑުގެ ނޑުާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް،  870ތިން.

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 97ާާދަންނަވ ނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ އ އި ވަނ98ާާަވަނަ

މ އްދ އިންާމިނިވަންާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ އިާމިނިވަންކަމުގެާބ ބުގައިާލިޔެވިފައިވ ާމިާ

ާމިނިވަންކަމެއްާ ާކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ާނޫސްވެރިންނަށް ާމ އްދ އިން ދެ

ާބިރުންނޭ.ާލިބިފައިވީކަ ާއެތިބެނީ ާނޫސްވެރިން ާމި ާއަދިވެސް މަށްވިޔަސް

ާއެހެންކަމުންާ ާޖެހިލުންވޭ. ާއެބޭފުޅުން ާލިޔުމަށް ާލިޔުންތައް  875މިނިވަންކަމ އެކު

ާހަމަާ ާމިއީ ާތ އީދުކުރ ކަމެކޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާއުނިކުރަންޖެހިފައިވ  ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާމިހ ރަށް މ އްދ ތަކޭ.ާޝުކުރިއްޔާ ާމިހ ރުން

ާއިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާމެންބަރުންނަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ނޑު ާއަޅުގަ  880ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާއަރުވަން، ާމިބަޙުސްގައ68:65ާާިހަނދުމަފުޅުކޮށް ާނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށް ާކުރިން ގެ

ފުރުޞަތުާއެދިވަޑައިގަންނަވ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަންާފުރަތަމަާ

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުމީދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު މެންބަރުންވެސް.

ާއިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.

ާ885 

ާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`68/68ާ،ާ

ާާޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލް ާޗެޕްޓަރ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާބިލުގ4ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ށް

ވަނަާމ އްދ ގެާނިޔަލަށްާހުރިާމ އްދ ތައ666ާާްވަނަާމ އްދ އިންާފެށިގެންގޮސ658ާާް

ާސަބަބަކީާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ އުނިކުރުމަށް

ނޑު ާޑިމޮކްރަސީާއަޅުގަ ާބަދަލުވަމުންދ އިރު ާގޮތްގޮތަށް ާޒަމ ނީ ާމިހ ރު ާޤައުމު  890މެންގެ

ާގެންދ އިރުާއަ ނޑުމެންގެާއުސޫލުތަކުންާކަންތައްތައްާކުރަމުން އަދުލުއިންސ ފުގެާޅުގަ

ާކުރިއަށްގެންދަންާއެބަޖެހޭ.ާމިހ ރުާދުނިޔޭގެާގިނަާ ާހަމަާއެއ އިާއެއްގޮތަށް ބައިވެސް
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ާއިންޓަރނޭ ާނޫނީ ާގޮތުގައިާޤައުމުތަކުގައި ާބެސްޓްޕްރެކްޓިސްގެ ޝަނަލް

ާބަދަލުގައިާ ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާކުށަކީ ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  ާމި ާއަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުން

ާބަދަލުވުމަކީާ ާއެގޮތަށް ާއަޅުގަނޑުމެންވެސް ާއެހެންވީމަ، ާގޮތުގައި. ާކުށެއްގެ  895މަދަނީ

ާދެކެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ނޑުމެން ާއޭގެާއަޅުގަ ން.

ާ ާއ ޓިކަލް ާފ ހަގަކޮށްލަންވޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަދ69ާާައިތުރަށްވެސް ާސަފުމ  އ އި

ޖަމުޢިއްޔ އިންވެސްާރ އްޖޭގެާސަރުކ ރަށްާވަނީާގޮވ ލ ފައިާމިާކުށުާޖިނ ޢީާކުށެއްގެާ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާއޮތުމަކީ ާގޮތުގައި ާކުށެއްގެ ާމަދަނީ ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ގޮތުގައި

ާ ާގޮތްކަމުގައި. ާއަޅުގަނޑުމެންާފެންނަ ާބަލ އިރުވެސް ާއެގޮތުން  900އެހެންވީމަ،

ާގޮތުގައިާ ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާއަނެއްކަމަކީ ާމީގައި ާކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ މިކަންތައްތައް

ާޙައްލުވެގެންާ ާއެކަމެއް ާދަޢުވ އެއްކޮށްގެން ާއަބުރުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން އޮތުމުން

ާއަބުާ ާލިބެންޖެހޭ ާއެބަޔަކަށް ާބައިގެތެރެއިން ާޖިނ ޢީ ާޖިނ ޢީގެާއަންނައިރު ާބަދަލު ރުގެ

ާބައި،ާ ާމަދަނީ ާސަބަބަކީ ާލަސްވެފައި. ާވަނީ ާލިބުން ާއަޅުގަނޑުމެން ބައި

ާލަސްވަނީާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބައި ާލިބެންޖެހޭ ާބަޔަށް ާމަދަނީ  905މަޢ ފްކުރައްވ ތި.

ާސަބަބުންާ ާއޭގެ ާލަސްވަމުންދ ތީ. ާނުނިމި ާކަންތައްތައް ާކުށުގެ ާބައިގެ ޖިނ ޢީ

ާބޭފުޅުންނަށް ނޑުާާވަރަށްގިނަ ާއަޅުގަ ާއަދި ާކުރިމަތިވަމުންދޭ. ާދަތިތަކެއް އޭގެ

ާނޫސްވެރިންނަށްާ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން

މިކަމުގެާބިރުާވަނީާވަރަށްބޮޑުާކަމަކަށްވެފައި.ާއެބޭފުޅުންާނޫހުގައިާލިޔ ާއެއްޗަކުންާ

ާކުށު ާޖިނ ޢީ ާއެބޭފުޅުން ާބިރު ާއެބައޮތް ާޖަލަށްލުމުގެާއެބޭފުޅުންނަށް ާގޮތުންގޮސް  910ގެ

ާއަދަބުތައްާ ާބޮޑެތި ާއެހެންގޮތްގޮތުންވެސް ާނޫނީ ާއެބައޮތްކަމަށް. ާކޯޓުތަކަށް ބ ރުވެސް

ާކުށެއްާ ާބަދަލުގައިާމަދަނީ ާކުށެއްގެ ާއޮތްކަމަށް.ާއޭގެާބަދަލުގައިާޖިނ ޢީ ލިބޭނެކަމުގެ

ާއިބ ރ ތަކުންާ ާއެއޮންނަ ާވ ހަކައިން ާއެލިޔުއްވ  ާއެބޭފުޅުން ވެސްާއޮތިއްޔ މުން

ާއޮތްާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާގެންދެވުމަކީ ާއެކަންތައްތައް ާގޮތަކުން ާކުޑަކުޑަ އެބޭފުޅުންނަށް

ާއޮތްާ ާނޫސްވެރިކަމަކަށް ާމިނިވަން ާރ އްޖޭގެ  915ފުރުޞަތެއްކަމަށްވެފައި

ކުރިއެރުމެއްކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުވެސްާދެކެނީާޖިނ ޢީާ

ާކުށެާ ާމަދަނީ ާބަދަލުގައި ާއޮންނަންޖެހޭނެާކުށުގެ ާއެކަން ާއޮތުމަކީ ާމިކަން ާގޮތުން އްގެ

ާޝުކުރިއްޔާ  ާދަންނަވ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ކަމެއްކަމުގައި.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ920 

ާޙައްޤުތަކ ބެހޭާާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށި ާސިޔ ސީ ާއަދި ާމަދަނީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމުޢ ހަދ ގެާާންަމދުާނަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަ ާއެ ާބައިވެރިވެފައި. ާއޮންނަނީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމުޢ ހަދ ގައި ާބައިނަލްއަޤްވ މީ

ާއަދ69ާާިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބިދޭ. ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދ އިރ އެއް ާހަނިކުރެވޭ ާޙައްޤު ާއެ ާލިބިދޭ. ާދ އިރ އެއްގައި ާފުޅ  ާހަމަާވަރަށް ވެސް

 925ވަނަާމ އްދ ގައިާމުޢ ހަދ ގައިާބަޔ ންކޮށްދީފައިވޭ.ާއެއީާއަނެކުންގ69ާާެއެމ އްދ ގައި،ާ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިންވަރަށް. ާބޭނުންވ  ާރައްކ ތެރިކުރުމަށް އަބުރު

ާ 97ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ އ އި ާޖުމްލަގޮތެއްގައ98ާާިވަަނ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

69ާމިނިވަންކަންާމަދަނީާއަދިާސިޔ ސީާޙައްޤުތަކ ބެހޭާމުޢ ހަދ ގެާާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ

ާއަދިާ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމަށ އި ާޢ ންމުކޮށް ާދީފައިވޭ. ާބީދައިން ާދޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބޭނުންވާ  ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާނޫސްވެރިކަމެއް ާމިނިވަން ާޤ އިމްކޮށް  930ނޫސްވެރިކަން

ާރ އްޖެ ާއޮތްއިރު ާމިކަން ާދަތުރުކުރ އިރުާާމިންވަރަށް.ާމިހެން ާމިސްރ ބަށް މިދެންނެވި

ާއެއީާ ާދަޢުވ  ާއަބުރުގެ ާމިއޮންނަނީ ާވެފައި ާއެއްބ ރަކަށް ާހިފަހައްޓުވ  ާފަހަތައް ރ އްޖެ

ާ ާއޮތުން ާއޮތް ާކުރެވޭގޮތަށް ާގޮތުގައި ާދަޢުވ އެއްގެ ާއަހަރ68ާާުޖިނ ޢީ ވަނަ

ާއުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބުން. ާމ އްދ އެއްގެ ާޕީނަލްކޯޑެއްގެ ފ ކުރަންާއެކުލަވ ލ ފައިވ 

ާ ާބިލަށް ާމިއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާމައްދ އ658ާިމިއަދު ާވަނަ  666ާ935ން

ާޤ ނޫނުލްޢު ާމ އްދ އަށް ާވަނަ ާޗެޕްޓަރު ާމިދެންނެވ4ާާިޤޫބ ތުގެ ާހިމެނިގެންވ  ގެ

ާ ާހިމެނިގެންވަނީ ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ތީ. ާއުވ ލުމަށް ވަނ658ާާަމ އްދ ތައް

ާ ާމ އްދ އަށ666ާްމ އްދ އިން ާޖިނ ޢީާާވަނަ ާއަބުރ ބެހުން ާއެވަނީ ބްރެކެޓްކޮށްފައި

ކުށެއްގެާގޮތުގައިާދަޢުވ ކުރެވޭގޮތަށްާއޮތްާއޮތުމ އިާއެއ އިާގުޅޭާމ އްދ ތައް.ާމިއަދުގެާ

ާޤ އިމްކުރުމަށްާ ާޑިމޮކްރަސީއެއް ާޒަމ ނީ ާމިނިވަން ާޑިމޮކްރަސީ، ާއަދި ާޒަމ ނުގައި  940މި

ާޖ  ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާޤައުމުތަކުގައި ާފުޅ ކުރަމުންދ އިރުާމަސައްކަތްކުރ  ާވީހ ވެސް ގަ

ޖިނ ޢީާކުށެއްގެާގޮތުގައިާދަޢުވ ކުރުމުގެާފުރުޞަތުާއެއްކޮށްާހަނިކޮށްާދެންާކުރިއަށްާ

ާއެކަމަށްާ ާހިނދެއްގައި ާބެހެވިއްޖެ ާއަބުރ  ާމީހެއްގެ ާމަސައްކަތްކުރަނީ ނެރެވޭތޯ

ާބީދައިންާ ާބެހުނު ާއަބުރ  ާމީހެއްގެ ާފުޅ ކުރުން. ާފުރުޞަތު ާމަޢ ފަށްއެދުމުގެ

ާއަބުރާ  ާމީހެއްގެ ާއަދި ާމަޢ ފަށްއެދުން. ާއެކަމަށް ާމެދުވެރިކޮށް  945އެވަސީލަތެއް

ބެހުމަށްޓަކައިާދެއްކިާވ ހަކަތަކެއްކަމަށްވ ނަމަ،ާވަކިާވަސީލަތެއްާމެދުވެރިކޮށްާދެއްކިާ



 36 

ާއެމިންވަރަށްާ ާއެބީދައިން ާމެދުވެރިކޮށް ާވަސީލަތެއް ާއެ ާހަމަ ވ ހަކަތަކެއްކަމަށްވ ނަމަ

ާޖަވ ބުދ ރީާ ާރައިޓްާއޭނައަށް ާދިނުން، ާޙައްޤު ާދިނުމުގެ ާރައްދު ާޙައްޤުދިނުން، ވުމުގެ

ާފުރުޞަތުާ ާއެދުމުގެ ާމަޢ ފަށް ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާއެހެންވީމަ، ާއޮތުން. ާރިޕްލައި ޓު

 950ޢ ންމުކޮށްާދިނުމ އިާރައްދުާހ މަކުރުމުގެާޙައްޤުާދިނުމ އިާއަދިާބަދަލުާނަގައިދިނުންާ

ާލިާ ާއޭނައަށް ާބަދަލެއް ާއަގުކުރެވޭ ާމިއީާފައިސ އިން ާނަގައިދިނުން ާގެއްލުމަށް ބުނު

ާޙ ލަތްތަކުގައިާ ާއަބުރ ބެހޭ ާބަދަލުގައި ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާމިހ ރު ާގޮތެއްގައި ނޑު މައިގަ

ާއެދުން،ާ ާމަޢ ފަށް ާމަގަކީ. ާތިން ާއިސްކަންދެވޭ ާއެންމެ ކަންތައްކުރުމަށް

ނޑުާރައްދުދިނުމުގެާފުރުޞަތުދިނުންާއަދިާބަދަލުާފައިސ އިންާނަގައިދިނުން.ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަވެސްާ ާއެހެން ާބައެއް ާމިކަމ ގުޅޭ ާދަންނަވ ލ އިރުގައި ާމިހެން  955މިވ ހަކަ

ާއޮންނަގޮތަށްާ ާމިކަން ާގޮތުގައި ާކުށެއްގެ ާމަދަނީ ާބޭނުން.ާއަޅުގަނޑަށް ދަންނަވ ލަން

ާމިނިވަންކަންާ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައި ާބަދަލުކުރުމަށް މިކަން

ާ ާޤ ނޫނުތަކުން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެާބޭނުންކުރުމަށް ާމީހުން ާތިބި ބ ރުލިބިގެން

ާމިހ ރުާ ާރޫޙުވެސް ާޒިންމ ދ ރުވުމުގެ ާބޭނުންކުރުމުގައި މިނިވަންކަން

ާމިސ ލެއްާ ާކުޑަކުޑަ ާއަޅުގަނޑު ާއެބަދޭ. ާގަދަވަމުން ާވަރަށް  960ޑިމޮކްރަސީތަކުގައި

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުންގެ ާހަމައެކަނި ާމަޖިލީހަކީވެސް ާރައްޔިތުންގެ ގެާދަންނަވ ލ ނަން.

ާވ ހަކަދެއްކުމުގެާ ާވަޑައިގެން ާވަޒީރުންނަށް ާބައެއް ާސަރުކ ރުގެ މެންބަރުންނަށ އި

ާމިލިބިދެނީާ ާމިތަނަށް ާއިމްތިޔ ޒު ާޚ އްޞަ ާމިކަހަލަ ާތަނެއް. ާއޮންނަ ފުރުޞަތު

ާފޮނުއްވ ފައިާ ާހޮއްވަވ ފައި ާރައްޔިތުން ާމިތަނަށް ާމީހުންނަށް، ާއައިސްތިބި މިތަނަށް

ާރ އް ާމެންބަރުންނަށް ާޙައްޤުގައިާތިއްބެވި ާރައްޔިތުންގެ ާޙައްޤުގައި،  965ޖޭގެ

ާހަމައެކަނިާއެމިންވަރަށް.ާ ާމ ނައިގައި ވ ހަކަދެއްކުމުގެާއެއްވެސްާބިރެއްާނުބޭއްވުމުގެ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެާއިމްތިޔ ޒުާބޭނުންކުރެވެނީާބައެއްާއަބުރުާކަތިލުމަށްކަމަށްވަންޏާ 

ާޑިމޮކްާ ާޒަމ ނީ ާމަޖިލިސްތަކުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާތ އީދުކުރާ މިއަދުގެ ރަސީއަށް

ާމަޖިލި ާފިޔަވަޅުއެޅުމުގެާރައްޔިތުންގެ ާދޭތެރޭ ާމެންބަރުންނ  ާއެބަ ސްތަކުގައި

ާދައްކާ  ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާބުނަނީ ާއެމީހުން ާގެންގުޅެން.  970ވިސްނުން

ާދައްކާ  ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާދެއްކިކަމަށްވިޔަސް ާމިނިވަންކަމ އެކު ވ ހަކަވެސް

ާޖަ ާކަމަށްވަންޏާ ވ ހައަކަށް ާވ ހަކަދައްކ  ާމީހެއްގެ ާނެތް ާފުރުޞަތު ާވެވޭނެ ވ ބުދ ރީ

ާކަމެކޭ.ާ ާގެންގުޅެންޖެހޭނެ ާމިނިވަންކަން ާއެ ާދ އިރ އެއްގައި ާހަނި ާތަންކޮޅެއް އެއީ
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ާހުރިހާ  ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާމުޅި ާވ ހަކައަކީ ާދައްކ  ާމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ

ާފޮނުވޭގޮތަށް ާއެދެކެވޭާާސިޓިންގރޫމްތަކަކަށް ާއެތ ނގައި ާވ ހައަކަށްވ އިރު  975ދެއްކޭ

ާކަތިލެވިގެންާ ާއަބުރު ާއޭނ ގެ ާނެތް. ާފުރުޞަތެއް ާއެ ާމީހ އަކަށް ާއެދެކެވޭ ވ ހަކަ

ާހ ޒިރުވެާ ާމިތަނަށް ާއިމްތިޔ ޒަކީވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންވީމަ، އެބަދޭ.

ާހަނިކުރެވޭ ާވ ހަކަދެއްކޭއިރުގައި ާމީހ ގެ ާނެތް އެއްޗެއްކަމުގެާާޖަވ ބުދ ރީވެވެން

ާއެކިއެކިާ ާބ ރުލިބިގެން ާޤ ނޫނީ ާހަމައެގޮތަށް ާއެބައުޅޭ. ާއުފެދިގެން ާމިއަދު ވިސްނުން

ާޤ ނޫނީާ ާއެމީހުންގެ ާއެބައޮވޭ ާއެމީހުންނަށް ާފަރ ތްތައްވެސް. ާހިންގ   980ތަޙްޤީޤުތައް

ާއަބުރާ  ާއެނުވޭ ާއަދި، ާޙައްޤު. ާބުނުމުގެ ާއެއްޗެއް ާބުނަންޖެހޭ ާގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤ 

ށްވެސް.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާބ ރުވެސްާވަކިގޮތަކަށްާބައްޓަންކުރެވިގެންާވަކިާބެހުމަކަ

ާއެާ ާފެންނަކަމަށްވަންޏ މުން ާމަސައްކަތްކުރ ކަމަށް ާޙ ސިލުކުރ ކަމަށްޓަކައި އަމ ޒެއް

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާގެންގުޅެވޭ. ާވިސްނުން ާހަނިކުރުމުގެ ާއެހިސ ބުންވެސް އިމްތިޔ ޒު

ާބަލަާ ާޙ ލަތަށް ާމިއަދު ާޒ މ ނީާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ.  985އިލަންވެސް

ާނޫސްވެރިކަމުގެާ ާދިމ ލުން ާއެއް ާމިސްރ ބުޖަހ އިރުގައި ާދިމ ލަށް ޑިމޮކްރަސީއަކ 

ާޒިންމ ގެާ ާޫނސްވެރިކަމުގެ ާދައްކ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ މިނިވަންކަމުގެ

ާވ ހަކަާދެއްކެނީާވަރަށްާމަދުން.ާހަމަވީތޯ.

ާ

 990ާމިނެޓް.5ާާހަމަވެއްޖެ.ާވަގުތުާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ

އިނގޭތޯ.ާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށި ާމިހ ރުާހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔާ 
ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާާ995 

ާނަާުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމ ފަންނުާއު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާންބަރުާޝުކުރިއްޔ 

68/68ާާާމީާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒް ާޗެޕްޓަރ ާއުޤޫބ ތުގެ 4ާޤ ނޫނުލް ާއުނިކުރުމަށ4ާާް. ާމ އްދ ތަކެއް ން

ާވަރަށްާ ާބަންޑ ރަނައިބަށް ާދަޢުލަތުގެ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައި އިޞްލ ޙު

ާއެންމެންނަށްވެސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާއެއީ ާއެއްޗެއްކަން. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއަބުރަކީ ާމީހެއްގެ  1000އެބައެނގޭ

ާބައިނަލްއަޤްވ މީާ ާއަދި ާއިސްލ މްދީނުގައިވެސް ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވެސް
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ާއ ދެ،ާ ާފުޅ ކޮށް. ާވަރަށް ާރެކޮގްނައިޒްކޮށްފައިވޭ ާމިކަންކަން ޤައުމުތަކުގައިވެސް

ާކަމަާ ާކުރ  ާބެހިވިދ ނެ ާއަބުރ  ާލިޔާ މީހެއްގެ ާބުނުމަކުންވެސް، ާބުނ  ކުންވެސް،

ާމިވަނީާާލިޔުމަކުންވެސް.ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކުރިމަތިލ ފައި މިހ ރު

ާގިނައިންާ ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޑިމޮކްރަސީއެއްގައި  1005ޑިމިކްރަސީއެއްގައި،

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާކަންތައްތަކުގައި ާއޮތް ާމަޞްލަޙަތު ާޤައުމީ ވ ހަކަދައްކަން.

ާބޭނުމުގައި.ާާވ ހަކަދައްކަން ާއެ ާރަނގަޅުކުރުމަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާޤައުމު ާއެ އެބަޖެހޭ

ާނޫސްވެރިންާ ާނޫސްވެރިން. ާބަޔަކީ ާކުރ  ާގޮތެއްގައި ާޒިންމ ދ ރު ާއެންމެ މިކަންކަން

ާ ާމިބުނ ގޮތުންނަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ 6ާާއ ދެ،ާނޫސްވެރިކަމަކީ ބ ރުގެތެރެއިނ6ާާްބ ރު

4ާާ ާޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބ ރު 6ާާވަނަ ާއޮންނައިރުގައި ާމިކުން  4ާ1010ބ ރުވެސް

ާނޫސްވެރިންާ ާއ ދެ، ާދަނީ. ާސިފަކުރެވެމުން ާގޮތުގައި ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާބ ރަކީ ވަނަ

ާއެބޭފުޅުންާ ާކުރ އިރުގައިވެސް ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ާނޫސްވެރިކަން އެބޭފުޅުން

ާހޮޓްާ ާދ އިރުގައިވެސް ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާކުރުމުގެ ާކަންކަން ހެޔޮނިޔަތުގައި

ާރަނގަޅުާޕްރޮ ާފަހަރު ާބައެއް ާޢަމަލުކުރ އިރުގައި ާއެބުނ ގޮތަށް ާނިއުސްއޭ ާއޮފް ސޫޓް

ާކޮންމެާ ާމިފަދަ ާވ ހަކައެއް. ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ  ާލިޔެވިދ ނެ ާއޮތްއިރުގައިވެސް  1015ނިޔަތް

ާއަދަބުތައްާ ާބޮޑެތި ާމިހިރަ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާމި ާމައްޗަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ޙ ލަތެއްގައި

ާއުފު ާދަޢުވ ތައް ާއޮތްާލިބޭގޮތަށް ާހަމަގައިމުވެސް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދިއުމަކީ ލިގެން

ާބޭރުާ ާމިހ ރު ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއެހެންވީމަ،ާބޭރު ާވެގެންދޭ. ާބިރަކަށް ާބޮޑު ވަރަށް

ބައެއްާޤައުމުތަކުގައިވެސްާމިާޖިނ ޢީާކުށެއްގެާގޮތުގައިވެސްާއޮވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާއެޕްލައިާ ާއެ ާޤައުމިތަކުގައިވެސް ާއެ ާވަރަށްާއެބޭބޭފުޅުން ާވަނީ ާމިހ ރު  1020ކުރުން

ާޑިމޮކްރަސީއަށްާ ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާދަނީވެސް. ާއުވ ލަމުން ާއަދި، މަދުވެފައި.

ާހުރަސްއެޅޭނެާ ާނޫސްވެރިކަމަށް ާޤ ނޫނުތަކުން ާމިފަދަ ާއުޅޭއިރު ކުރިމަތިލައިގެން

ނޑުމެންާ ާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާކުރެވޭނެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް

ހ ރުާމިާދަޢުވ ތައްާމަދަނީާމައްސަލައެއްގެގޮތުގައިާދަޢުވ ކެރެވިާކޮންމެާފަރުދަކަށްާމި

ާވ ހަކަާ ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާގޮތްކަމުގައި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމިއީ  1025އޮތްއިރުގައި

ނޑައެޅިފައިާ ާކަ ާއަދަބުތަކެއް ާމިގޮތަށް ާޢުޤޫބ ތެއް ާޤ ނޫނުލް ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާބޮޑަށްާާއޮތުމުން ާއެންމެ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ހުރިހ 

ާއި ާއެންމެ ާޤައުމުގެ ާވެރިން. ާތިއްބެވި ާހިންގަން ާޤައުމު ާބަޔަކީ ާސްާފ ޑުކިއިގެންދ ނެ
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ާވަރަށްާ ާއެޑްވ ންޓޭޖްނެގުން ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާމިފަދަ ާވެރިން ާމިފަދަ ާއ ދެ، ވެރިން.

ާހެާ ާހެޔޮނިޔަތުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެގިދ ނެ. ާއެޑްވ ންޓޭޖް ާވެރިކަމެއްާބޮޑަށް  1030ޔޮ

ާއޮތްވަރުންާ ާނިޔަތް ާނުގަނ ނެކަމުގެ ާއެޑްވ ންޓޭޖްތަކެއް ާމިފަދަ ާބަޔަކު ކުރަންއުޅޭ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެާމިާމ އްދ ތައްާ އަޅުގަ

ާމިއީާ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާހުށަހަޅ ފައިވެސް. ާމިއޮތީ އުވ ލުމަށް

ާރަ ާމިާވަރަށް ާއުވ ލ  ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު ާމިއީ ާކަމެއް. ނގަޅު

ާމުހިންމުާ ާއޮތުމަކީ ާގޮތަށް ާދަޢުވ ކުރެވޭނެ ާމައްސަލައެއްގެގޮތުގައި  1035މަދަނީ

ާކަމެއްކަމުގައިާދެކޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑިވަޅެާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދަ ާމުހިންމު ާސަރުކ ރުން ާއ ދެ، ާހުށަހެޅުއްވީތީާ`. ާމިބިލު ާއްގައި

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކީގައިާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއަޅުގަނޑު ާބަންޑ ރަނައިބަށް ދަޢުލަތުގެ

ާޚ އްޞ ގޮތެއްގައިާ ާވ ހަކައެއް. ާފުރިގެންވ  ާބިރުވެރިކަމުން ާމިއީ  1040ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއަބުރ މެ ާމި ާޒަމ ނުއްސުރެން ާމީހުންނަށް ާނުވަތަާއަތޮޅުތެރޭގެ ާމިމައްސަލަ ހުމުގެ

ާތަޖުރިބ ތަކެއްާ ާހިތި ާނުހަނު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން ާގޮތުގައި ާކުށެއްގެ ޖިނ ޢީ

ާދައްކަންވެސްާާމިތިބީ.ާކޮށްފައިާ ާމިވ ހަކަ ާބިރުގަނޭ ާއަޅުގަނޑު ާޔަޤީނުންވެސް ހަމަ

ާކަންތައްތައްާ ާހުރި ާކުރެވިފައި ާތަޖްރިބ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި. މިޢިއްޒަތްތެރި

ާތިބިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޮތުމުން ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއަރަނީ ާވިސްނ ލީމ ،ާހިތަށް  1045ހަމަ

އޭ.ާމިއީާޙަޤީޤަތްާއްާއަނިޔ ތަކެއްާވެގެންާހިނގައްޖެއެތައްާބަޔަކަށްާނުހައްޤުންާއެތަ

ާއަާ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގައި ނޑުާމިޢިއްޒަތްރި ޅުގަ

ޖެހޭނެކަމެކޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންާކީާވަގުތުންާވަގުތަށްާހުއްޓ ލަންއިލްތިމ ސްކުރަންާމިކަމަ

ާ ާމީހުންނަށްތޯ ާކިތައް ާސިޓީާާމުޙައްޤުންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާހުރީ. އަނިޔ ވެފައި

ާ ާމި ާއެދިވެހިލިޔެގެން ާރަނގަޅަށް ާބަލައިލީމަ ާތ ރީޚު  1050ގިވަޑައިގަންނަވ ނެާނރ އްޖޭގެ

ާާއެއްސިޓީ ާކުރެވޭތީ ާމިދަޢުވ  ާމިގޮތަށް ާހުޅުވިާލިޔެގެން ާމިކަން ާޤ ނޫނުން ފައިާމި

ާލިބިގެންދިޔައޮތީ ާނުހައްޤުން ާމީހުންނަށް ާމިހ ރުާއަނިޔ ާާތީވެ ާއެއަނިޔ ތައް .

ާއިޞް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނޫ ާކުރެވިފައިވ  ޢިއްޒަތްތެރިާލ ޙު

ާ ާމެންބަރު ާފަދައިން ާއިޝ ރ ތްކުރެއްވި ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު 98ާކުޅުދުއްފުށީ

ާމިލިބޭާޙައްޤަކަށްާއަޅުގަޑުމެންާއުނިކަނ98ާާްއްދ .ާއ ދެ،ާވަނަާމ   1055ވަަނާމ އްދ އިން
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ާމިޤ ނޫނުއޮތު ާޙ އަންނަގޮތަކަށް ާއެއްވެސް ާޤަބޫލުކުރާ މަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ލެއްގައި

ާމިހި ާމިހިާނކަމެއްނޫން. ާއަޅުގަނދުން ާއުވ ލަން ާމިޤ ނޫނު ާގޮވ ލަން.ާދަށް ނޑު

ާއިޞް ާކުރެވިފައިވ  ާމ އްދ 658ާލ ޙުތައް ާފެށިގެންާވަނަ ވަނ666ާާަާއައިސްާއިން

ާހިތަށްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުވ ލުމަކީ ާހަމައަށް މ އްދ އ އި

ާގެނުވައިފި ާމަޖިލީހަށްާނިކަމެއް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް  1060ދޭނެ

ާހުރަސްާ ާމިނިވަންކަމަށް ާނޫސްވެރުކަމުގެ ާމީޑިއ އަކީ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ގޮވ ލަން.

ާއެ ާކޮށްފިނަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަން ާޅޭގޮތަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެންާމި ދިވެހިރ އްޖެއަށް

ާ ާތެދެއްމެ ާނުގެނެވޭނެ. ާޑިމޮކްރެސީއެއް ާހަޤީޤީ ާބޭނުންވ  ވަނ9885ާާަގެންނަން

ާޢަމަލުނުކޮށްާ ާމިޤ ނޫނަކަށް ާސަރުކ ރުންވެސް ާކުރީގެ ާފެށިގެން އަހަރުން

ާމިވަގު ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތް. ާމިފެންނަނީާހިފެހެއްޓިފައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  1065ތު

ވެދ ނެތީާބިރުާމެދުވެރިާއްޖެއަށްާދިމ ވިާހިތ މަވެރިގޮތްމިާދިވެހިރ ާއިހުާއަނެއްކ ވެސްާ

ާތަކުރ ރުވެާ ާއަނެއްކ  ާމިމައްސަލަތައް ާއެއީ ާފަށައިފި. ާފެންނަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއަނެއްކ  ާގެއްލުމެއް ާއެތައް ާލިބުނު ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތަކަށްާކުރިމަާރ އްޖޭގެ ތިވ 

ގައިާފޭދޫާދ އިރ ގެާކަމ ާހިތ މަކުރަން.ާހަމައެއ އެކީގެންދ ތީާއަޅުގަނޑުާއެމިކަންާފެށިާ

ާ ާފަހުމީޢިއްޒަތްތެރި ާއަލްހ ން ާާމިާމެންބަރު ާވ ހަކައަށް ނޑުާދެއްކި  1070އަޅުގަ

ާރަނގަޅަށްާ ާއެމަނިކުފ ނަށްވެސް ާއިންކ ރުކުރަން. ނޑައެޅިގެން ކަ

ާދުލުނއެ ާމިހ ރުާގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއޮތީތީވެ ާމިނިވަންކަން ގެ

ދެއްކޭާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސްާސަރުކ ރުގެާމިާދެއްކޭާވ ހަކައ އިާއަދިާޗެނަލްތަކުންާ

ާކުރަންާ ާދައުވ  ާއަބުރުގެ ާގޮތުގައި ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާމިއީ ާގޯސްވެ ނިޔަތް

ާދޭތެ ާމެންބަރ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާތަންދޭ ާމިޤ ނޫނޫ  1075ރޭގައިވެސްާބޭނުންވެއްޖިއްޔ 

ާ ާނޫންގޮތުގައި ާޗެމްބަރުގައި ާކުށުގެާާދެއްކޭމިމަޖިލީހުގެ ާޖިނ ޢީ ާބެހޭގޮތުން ވ ހަކަތަކ 

ާމިތަނުގައިާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާދިނުން. ާއަދަބު ާނުޙައްޤުން ާއަދި ދައުވ ކޮށް

ާވ ހަކަާ ާމެންބަރަކު ާޤ ޟީާޢިއްޒަތްތެރި ާކުށުގައި ާޖިނ ޢީ ާގޮތުގައިާއެދައްކަވައިފި އްގެ

ާނުޙައްޤުއިންނަވައިގެ ާމެންބަރަކުވެސްާން ާއަނިޔ ދިން ާރައްޔިތުންނަށް ން

ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާހިތ މަކުރަމޭާވ ހަކަދައްކަވައިފި.  1080އަދު

ާާއެޢިއްޒަތްތެރި ާފަރ ތުން ާމެންބަރުގެ ާނުހައްޤުންާމި ާބަޔަކަށް ާއެތައް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބޫލެއްާނުކުރަމޭާއެއީކީާވ ނެކަމެއްކަމަށް.ާމެންާޤަާނޑުއަނިޔ ވެފައިާއެބަހުއްޓޭ.ާއަޅުގަާ
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ާ

ާއެހެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަފުޅު ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަާ ާނ ންނ ނެގޮތަކަށް ާއުނިކަން ާކަރ މަތަށް ާމެންބަރުންގެ  1085ާފުޅުާޢިއްޒަތްތެރި

ާތިމ ސްކުރަން.ާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާއަޅުގަނޑުާއިލް

ާ

ނޑުވެސްާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާޖެހެނީ. ާއުވ ލަން ާމިމ އްދ  ާއެހެންވީމަ، ާޝުކުރިއްޔ .

ާމިާާއަްޙމަދުާއީސ ާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއެބަޖެހޭ.ާާހަމަ ާއުވ ލަން ާމިމ އްދ  ާރައީސޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކުރަނީ އިލްތިމ ސް

ާވ އެއްވެ ާޙަޤީޤަތަށް ާބަޔަކަށް ާއަބުރުާާހަކަދެކެވެންސް ާއޮންނ ނީ ާއަބުރެއް  1090އެބަޖެހޭ.

ޔިތުންާއެމީހ ާއަމިއްލައަށްާދިފ ޢުކުރީމ .ާއެމީހ ާއަމިއްލައަށްާއަބުރުާއެއްލ ލީމަާރައް

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާސަރުކ ރަކަށްވެސް ާއަދި ާރައްޔިތަކަށްވެސް ާދެން ކުރިމަތީގައި

ާދެނެ ާހިފަހައްޓަމަޖިލީހަކަށްވެސް ާއަބުރެއް ާއެމީހ ގެ ާވައްކަންާއެާއް ާނުލެވޭނެ. ާއް

ާދިޔައީާ ާއަބުރު ޝަރީޢަތަށްާސ ބިތުވެއްޖިއްޔ .ާޝަރީއަތަށްާސ ބިތުާާކުރީމ ާއެމީހ ގެ

ާ ާއަދި ާނޫސްވެރިކަމުގައި ާހިނދެއްގައި ާގޮތްާނުވ ހ  ާއެހެން  1095އެމީހ އ އިާގޮތުންވެސް

ންދ ގޮތ އި،ާއެއީާގަމުނޝ ރުޢީާމަރުހަލ ާހިާއެއީާވ ހަކަދެކެވެންާޖެހޭނެ.ާބެހޭގޮތުންާ

ާސ ފުކޮށްވަރަ ާއޭނަގެާނއެާށް ާކުރީމ  ާކުށެއް ާއަދި ާއެއްޗެއް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ގެން

ާސ ބިތުވެއްޖިއްޔާ  ާކޮށްފިމަކަށް ާސ ބިތުވީމަ.ާވައްކަން ާގެއްލުނީ.ާޝަރީއަތަށް އަބުރު

ާނުކުރެވޭނެ.ާ ާދައުވ އެއް ާއަބުރުގެ ާބުންޏަސް ާވަގެކޭ ާމައްޗަށް ާއޭނަގެ ާވަގެއް. އެއީ

 1100ހައިފިއްޔ ާއެއީާނަހަލ ލުާކުއްޖެއްގެާގޮތުގައިާއެވ ހަކަާނަހަލ ލަށްާމީހަކުާކުއްޖަކުާވިާ

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުކުރެވޭނެ. ާދައުވ  ާއަބުރުގެ ާމައްޗަށް ާއޭނަގެ ދެއްކުނަސް

ާ ާޖަވ ބުދ ރީވ  ާމަޖިލީހަކީ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޔަޤީންކުރަމޭ ާހެވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް

ާހިތް ާހިތްހެޔޮ ާރަނގަޅު ާކުރުވ ނެ ާމަސައްކަތް ާމަސައްކަތްާލ ބައަށް ާއެކީގައި ތިރިކަމ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާ ނޑުާހަމަާޔަޤީންކުރަނީާއަޅުގަ ކުރ ނެާމަޖިލީހަކަށްާވުމަށޭ.ާއަޅުގަ

ާމިހިނމިހި ާމޫސ ާނދުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ  1105ދަށް

ންބަރުާންމެާމައްޗަންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެމަނިކުާހުށަހެޅިގޮތަށ އިާއަދިާހަމަާއެހެ

ާއަޙްާ ާއެބޭފުޅުންގެާމ ރިޔ  ާކުރަމޭ. ާތ ޢީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާދީދީ މަދު

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާނިންމ ދެއްވ  ާމިކަން ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާހުށަހެޅުމ އެކީގައި އެހުށަހެޅި

ާއުޅެވޭ ާމިޤައުމުގައި ާމިނިވަންކަމ އެކީގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރިާރައްޔިތުންނަށް ނެގޮތެއް
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ާމިއަދުންާހުމަޖިލީ ާހައްދަވަާން ާޢިއްޒަތްތެރިާމިއަދަށް ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްވ ށޭ.  1110އި

ާރައީސް.ާ

ާ

ާގުޅުންހުރިާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާވަރަށް ނޑ އި ާއަޅުގަ ާމިމަޢުޟޫއަކީ ާމިއަދުގެ ާއ ދެ، `ާ

ާމިދައްކަާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވ ހަކަ ާއަބުރުގެ ާވ ހަކަދައްމަޢުޟޫއެއް. ާއަބުރުގެ ާދެންމެވެސްާނީ ކ އިރު

ާދެއްވައިފި.ާ ާހިތްވަރުވެސް ާވަރަށްބޮޑަށް ާބެހުމަށް ާއަބުރ އި ާމެންބަރަކު  1115ޢިއްޒަތްތެރި

ާވީހ ވެސްބޮޑަށްާ ާއަބުރ  ާދޭނަމޭ ާހިތްވަރު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާއަބުރ ބެހޭގޮތުންާ ާމިމ އްދ އެއްނޫން ާއެއީ ާމ އްދ އެއްާާބެހުމަށް. ާހުރިހ  ާހުރި

ނޑުާތ ޢީދުކުރަވެސްާއުވ ލަން ނޑުމެންގެާއަބުރުއެއީާމިން.ާއަޅުގަ އޮތީާމިާާހ ރުާއަޅުގަ

ާއަބުރުާގެއްލުވ ލ ފައިާ ާއެންމެންގެވެސް ާތިބި ާބ ކީ ާއެދެނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާދެން .

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެއްލުވ ލަން. ާތިބޭފުޅުންާ، ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބެހުމުގެ  1120އަބުރ 

ާވ ހަކަ ާމިނިވަންކަމުގެ ާމުޢ ާދަާނޫސްވެރިކަމުގެ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ހަދ ތަކުގެާއްކ އިރު

ާށޭ.ާއެހެންނަކުންާއަބުރ ާބެހޭާވެސްާމުޢ ހަދ އެއްގައިާއެބައޮތްބ ވ ވ ހަކަދައްކ އިރުާއެއްާ

ާބެހުމެއްނޫންާ ާއަބުރ  ާމީހުންގެ ާމިނިވަންކަމަކީ ާނޫސްވެރިކަމުގެ ނީންނ ނެ.

ާމީހުން ާސަރުފަހަރެއްގައިވެސް. ާމި ާނޫން. ާވަގެއްގޮވުމެއްވެސް ާއަމ ޒަކީާނަށް ކ ރުގެ

ާވ ހަކަތައްާ ާދައްކަންހުރި ާމީހުން ާލަދުގަންނުވ  ާމީހުން ާގެއްލުވ ލ  ާއަބުރު  1125މީހުންގެ

ާމިއީާ ާފަޟީޙަތްކުރުން. ާމީހުން ާމަލ މ ތްކޮށް ާމީހުންނަށް ހުއްޓުވ 

ާކަންތައްތަކުގެާ ާކުރ  ާކޮންމެހެން ާކުރެވިދ ނެކަމެއް. ާހަމަ ނޑުމެންނަށްވެސް އަޅުގަ

ާ ާހަމަާވ ހަކަދައްކައިގެނެއްނޫނޭ ާއެހެންވީމަ، ާގެއްލުވ ލަނިއްޔަކީއެއް. ާއަބުރު މީހުންގެ

ާވ ހަކަދައްކަން.ާ ާކަންތައްތަކުގެ ާނުކުރ  ާއެނގޭނެ ާމީހުންނަށްވެސް ާއެހެން އެފަދައިން

ާކ ކަށްތޯާ ާނުކުރިތޯ ާކުރިތޯ ާއެއީ ާދެއްކިވެސްދ ނެ. ާމަޖިލީހުގައިވެސް ާމި  1130އަދި،

ާމީާ ާދައްކ  ާމިތ  ާއެނގޭނެތޯ. ާރައްޔިތުންނަށް ާދެންމެާއެނގޭނީ ާނިންމ ލީމ  ާދައްކ  ާހ 

ާއޭގެާ ާމީހުންނަކަށް ާތިބޭ ާވިދ ޅުވިފަދައިންާސިޓިންގރޫމްގައި ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު

ާމީހުންގެާ ާއެތިއްބެވީ ާފުލުހުންވެސް ާނޭނގޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުގެ ޙަޤީޤަތެއް

ާނިއު ާކޮންމެވެސް ާފަހުަރ ާއެއް ާދުވ ލަކު ާތައްޔ ރުވެގެން. ާނަގ ލުމަށް ސްާއަބުރު

ާމިހ ރުވެސްާ ާސަރުކ ރުން ާމި ާބަލަމ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން، ާދޭނެ.  1135ކޮންފަރެންސެއް

ާނިކަންާ ާއިނގޭތޯ. ާއިނ މުދެމުންނޭ ާމީހުންނަށް ާބެހޭ ާއަބުރ  ާމި މިގެންދަނީ
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ާނޭނގެ.ާ ާނަމެއް ާރަނގަޅަކަށް ާމ  ާއަޅުގަނޑަކަށް ާސައްޕޭ ާޑީ.އޯގެ ވިސްނ ބައްލަވ 

ގެާއަބުރުާނަގ ލަންާމަސައްކަތްކުރިާއެންމެާމިހ ރުާއެއީާއެންވޯއީއެކޯ.ާމިއީާމިޤައުމު

ާނުބައިާޖ ހިލު.

ާ1140 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ާދެންމެގައި ާހީވަނީ ނޑަށް ާމެންބަރުާއަޅުގަ ާދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ  1145ާޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަދައްކ ނެ ާދިފ ޢުގައި ާއެމީހެއްގެ ާވ ހަކަފުޅުން ާދެއްކެވި މިތަނުގައި

ާއޮތްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާމިތަނުގައި ާބަޔަކަށް ނެތް

ނޑަށްާބ ރެއްގެާބޭނުންކޮށްގެންާބައެއްާ ގެާއަބުރުާނަގ ލަންާމަސައްކަތްކުރުމަކީާއަޅުގަ

ާޒިންމ ދ ރުާ ާމިތަނުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭއިންޞ ފެއްހެން. ާބޮޑު ާވަރަށް ހީވަނީ

ާހީވަނީ.ާ ާއަޅުގަނޑަށް ާނުވ ނެހެން ާކޮށްގެން ާއެގޮތަށް ާއެކަން  1150ބައެއްގެގޮތުގައި

ާހަނދ ކޮ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުން.ާއެހެންވެގެން ށްދޭން

ާކަހަލަާ ާމޯލްޑިވިއަން ާދަ ާމޯލްޑިވްސް ާފެކްޓް ާއެކެންޏެއްނޫން ާއޮބްޒ ވަރު ދިވެހި

ާއެބަތިއްބެވި.ާ ާމިތަނުގައިވެސް ާބޭފުޅުން ާހިންގި ާނޫސްތައް ާއިންޓަނެޓް ާމި ނޫސްތައް

ާއަބުރަށްާ ާބައެއްގެ ާއެތައް ާއެނޫސްތަކުގައިވެސް ާމަޖިލީހުގައިވެސް. ރައްޔިތުން

 1155ާތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންާހަނދުމަފުޅުނައްތ ނުލައްވ ށޭ.އަރައިގެންފައިާއޮ

ާާ

ާ

ާވ ހަކަފުޅުގައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުތ އެއްނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ .

ާދުވަހުވެސްާ ާޙަވ ލުވި ާރިޔ ސަތ  ާމަޖިލީހުގެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާބޭނުންކުރުމުގައިާދެންނެވިފަދައިން ާއިންތިޔ ޒުތައް ާލިބިފައިވ   1160މެންނަށް

ާކުޅުދުއްފުށީާ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ާކުރިން ާވިސްނަން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާރައްޔިތެއްގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގައި ާވިދ ޅުވިފަދައިން ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭފުޅުންނ  ާނެތް ާފުރުޞަތު ާވިދ ޅުވެވޭނެ ާއެއްޗެއް ދެތެރޭގައިާާދިފ ޢުގައި
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ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާސަމ ލުވުން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވ ހަކަދެއްކުމުގައި

 1165ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާއެއްވެާޝުކުރިއްޔ .ާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާއޭދަފުށިާ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާސްާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިވީާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއުމުރުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމީހެއް. ާބޭނުންނުވ  ާއަރައިގަންނަން ާއަބުރަށް މީހެއްގެ

ނޑުާވަނީާމީހެއްގެާއަބުރ ާޢިއްޒަތަށ48ާާް އަހަރު.ާމިހ ތަނަށްާއައިރުގައިވެސްާއަޅުގަ

 1170ތަށްާއަރައިގަތުމުގެާއަރައިނުގަންނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިއޮތީާއަބުރ ާޢިއްޒަ

ާމީގެާ ާއެއީ ާސިޔ ސަތަކަށްވެފައި. ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާދީ ާމ ބޮޑަށް ފުރުޞަތު

މައްސަލައަކަށްާވެގެންާމިއުޅޭާކަމަކީ.ާމިހ ރުވެސްާއަޅުގަނޑުވެސްާބޭނުންާމިއަދުންާ

ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ާބޮޑަށް ާވީހ ސްވެސް ާބައި ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  ާމި މިއަދަށްވެސް

ާއިދިާ ާމީގެ ާދެކޮޅަށްވެސްާއަނެއްކ  ާމިއީ ާވ ހަކަދައްކަން. ާއެބަޖެހޭ ކޮޅަށްވެސް

ާމިކިޔާ  ާޑިމޮކްރަސީއޭ ާހުޅަނގުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއް.  1175ވ ހަކަދެއްކިދ ނެ

ާޢިއްޒަތްާ ާއަބުރ  ާމީހުންގެ ާޖެހޭނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާތަބ ވަންޏ  އުސޫލުތަކަށް

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، ާބައްޓަންކުރަން. ާޤ ނޫނު ާމި ާއިސްލ މީާނަގ ލ ގޮތަށް މެން

ާޖިނ ޢީާ ާމިއީ ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ ކަމަށްވަންޏ  ޑިމޮކްރަސީއަށް

ާރަސޫލ ގެާ ާކީރިތި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބ އްވަން. މައްސަލައެއްގެގޮތުގައިވެސް

ََ سترهُ ّللّاُ فى الُّد ْنَيا واالخَرةِ ޙަދީޘްފުޅެއްގައިާއޮވޭާ  1180.ާކޮބައިތޯާَومْن ستر ُمْسلماَ

ާދުނިޔެ ާމ ނައަކީ ާމ ތް ާމީހ އަށް ާކަންތައްތައްާސިއްރުކޮށްފި ާކުރ  ާމީހަކު هللاާމަތީގައި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާސިއްރުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް. ާކަންތައްތައް ާއެމީހ ގެ ޤިޔ މަތްދުވަހުގައި

ާސިއްރުކުރުމަށްޓަކައިާ ާކަންތައްތައް ާކުރ  ާމީހުން ާޢިއްޒަތ  ާއަބުރ  ާމީހުންގެ މިހުރީ

ާމިކަން ާމިހެން ާޙުކުމް. ާއޮތް ާމީހެއްާދީނުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތްއިރު ތައްތައް

ާއަމިއްލަާ ާމިދަނީ ާގެއްލުވ ލަމުން ާމި ާހަދ ނުލ  ާއެއްޗަކަށް ާއެއްވެސް  1185އަބުރަކީ

ާމިއަދުގެާ ނޑު ފައިދ އަކަށްނޫނޭ.ާސިޔ ސީާމަޤްޞަދެއްާޙ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައި.ާއަޅުގަ

ގެާއަބުރ ާސަރުކ ރަށްާގޮވ ލަންާވީހ ވެސްާބޮޑަށްާމިާޤ ނޫނުތައްާފުޅ ކޮށްގެންާމީހުން

ާމަސައްކަތެއްާ ާހުރިހ  ާއޮތް ާކުރެވެން ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާއަރައިގަތުން ޢިއްޒަތަށް

ާނޫސްވެރިކަމުގެާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާއެގޭ ާއަދި، ކުރުމަށް.

ާޙ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާއެކަމަކު، ާއެއްޗެއް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ  1190މިނިވަންކަމަކީ
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ާމީ ާމިނިވަންކަމަކީ ާއަރައިގަތުމެއްނޫން.ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާޢިއްޒަތަށް ާއަބުރ  ހުންގެ

ާއަރައިގަންނަން.ާ ާޢިއްޒަތަށް ާއަބުރ  ާމީހުންގެ ާހުއްދަދިނީ ާކ ކުތޯ ާހުއްދަދިނީ ކ ކަށްތޯ

ާމިއީާ ާބައެއްނޫނޭ. ާއައިސްތިބި ާދުނިޔެއަށް ާއަމިއްލައަށް ާއިންސ ނުންނަކީ މި

ާއެފަރ ތުން ާބައެކޭ. ާފޮނުއްވި ާދުނިޔެއަށް ާފަރ ތަކުން ާމީހުންގެާާކޮންމެވެސް މިއޮތީ

ާދެން،ާ ާއުފ ކުރަން. ާޢިއްޒަތް ާއަބުރ  ާމީހުންގެ ާއަރައިނުގަންނަން. ާޢިއްޒަތަށް  1195އަބުރ 

ާޤ ރޫނުާ ާޖައްބ ރު ާނުބައި ާހ މ ނ  ާމިއުޅޭ ާމޫސ ގެފ ނު ާވިސްނަވ . ތިބޭފުޅުން

ާތިބޭފުޅުންނަށްާ ާމަސައްކަތް ާކުރެއްވި ާނަގ ލުމަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތް ާއަބުރ  މޫސ ގެފ ނު

ާރޭކުރިކަމަށްާއެނގިވަޑައިގަ ާމީހ އ  ާއަންހެން ާބޮޑުފުޅުކުރެއްވި ންނަވ ނެ.ާމޫސ ގެފ ނު

ތުޙްމަތުކޮށްާއެއެޅުވިާބަދުނ މު.ާކިހިނެއްތޯާޤ ރޫނަށްާވެގެންާދިޔައީ.ާޤ ރޫނުގެާގެއާ 

 1200ޤ ރޫނ ާގެނބިގެންާދިޔަގޮތަށްާއަދިވެސްާވީާބިމުއަޑީގައި.ާމިހުރީާމަރުގެާޙުކުމްވެސްާ

ާއަ ާހުރީ ާމިއީާއިސްލ މްދީނުގައިވެސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހިގެން. ބުރ 

ާމިއަދުންާ ާގޮވ ލަން ާޖެނެރަލަށް ާއެޓ ރނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއް. ވިސްނަންޖެހޭ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާމި ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާފުރިހަމަކޮށްފައި ާޤ ނޫނުތައް ާމި މިއަދަށްވެސް

ާކޮންމެއަކަސްާ ާއެހެން ާދޭންވީ ާމިނިވަންވެސް ާނޫސްވެރިކަމުގެ ނެރެން.

ާނެތް.ާ ާބެހޭނެކަމެއް ާމީހުންނަކ  ާއެހެން ާމިނިވަންކަމުގައި  1205ނޫސްވެރިކަމުގެ

ބެހެންވީ.ާ ާނޫސްވެރިކަމާ 

ާ

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާއޭދަފުށިާ ާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތަކަށ9ާްޝުކުރިއްޔ   1210ާވެސްާވަނަ

ާއެދެން.ާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުތުކޮޅެއ68ާާްޝުކުރިއްޔ . މިނެޓްގެ

ާާބޭނުންކުރ ނީ. ާމިހިސ ބުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމެންބަރު، ާމެންބަރު 68ާޢިއްޒަތްތެރި

 1215ާނަންާމަސައްކަތް.ާމިނެޓުގެާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްާހުއްޓ ލ 

ާ
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ާ

ާއަލުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ާކުރިއަށްގެންދަން ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ .`

ާދ އިރ ގެާ ާތުލުސްދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑު  1220ފަށަނީ.

އ ދަމަށްާ ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނާ 

ާ

ާމިއޮތީާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމަދަނީާާުވން:ރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެ ާނުވަތަ ާކުށެއްތޯ ާޖިނ ޢީ ާމައްސަލައެއް. ާބޮޑު ާވަރަށްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެއީއެއްނޫންކަންނޭނގެ ާމިާކުށެއްތޯ ާޙަޤީޤަތުގައި  1225ނޑުމެންނަށް

ާކަމަކީާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙަޤީޤަތުގައި ާކަމަކީ. ވިސްނަންޖެހޭ

ާއެއީކީއެއްާ ާކިޔ ފައި ާއައިއޭ ާޑިމޮކްރަސީ ާކީއްތޯ. ާމިކުރެވެނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާހެދުމުގެާ ާއެއްޗިހިކިޔ  ާބެހި ާބޭނުންގޮތަކަށް ާމީހުންނ  ާހުރިހ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމިއަދުާތަޅުދަާ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބޭކަމެއްނޫން. ނޑި

ާއައީއޭާކިޔ ފައިާ ނޑުމެންގެާޤައުމުާއައިސްފައިާމިއޮތްާހިސ ބަށް.ާޑިމޮކްރަސީ  1230އަޅުގަ

ާސިޔ ސީާ ާކޮންމެވެސް ާއަބަދުވެސް ާމިފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހ ރު

ާކޮންމެ ާދިމ ލަށްވެސް ާމީހަކ  ާކޮންމެ ާއެއްޗެކޭވެސްާބޭނުމަކަށްޓަކައި ފަދަ

ާކިޔާ  ާއެއްޗިހި ާއެކަހަލަ ާބަދަލުވެގެންދ އިރުގައި ާސަރުކ ރުތައް ާއަދި ބުނަމުންދ ތަން.

ާއެއްޗެހިާ ާމަޤ މުތަކ  ާބޮޑެތި ާމިފެންނަނީ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީހުންނ 

ާއެއީާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާމިސ ލެއް ާވަރަށްބޮޑު ާހަމަ ާމީގެ  1235ލިބިގެންދ ތަން.

ާއޮފީހުގެާޙަޤީޤަ ާރައީސް ާހަނދ ންވ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާމިހ ރު ތުގައި

ާޢަފީފްއަކީވެސްާ ާޙަސަން ާހުންނެވީ. ާކަންނޭނގެ ާއެޑްވައިޒަރަކަށް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ

ާއެބޭފުޅ ގެާ ާބޭފުޅެއް. ާހުރި ާބެދިފައި ާދަޢުވ އެއްގައި ާއަބުރުގެ ާހަމަ މިދޭތެރެއިން

ނޑަ ާއަޅުގަ ާކުރެވިއްޖެހެން ާޙުކުމްވެސް ާހަމަާމައްޗަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާހީވަނީ. ށް

ާކިޔ ފައިާ ާއިންތިޚ ބަކަށްޓަކައޭ ާހަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުމެއްނެތި ާކަހަލަ  1240އެއްވެސް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާމިކަހަލަ ާއަޅުވައިގެން ާބަދުނ މެއް ާވަގު ާބޮޑު ާބޮލުގައި މީހެއްގެ

ާ ާބޭފުޅެއްވިޔަސް ާކޮންމެ ާމިދެންނެވީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާހުރީ. އެއީާކޮށްފައި

ާތަންކޮޅެއްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހެއްވިޔަސް ާޕ ޓީއެއްގެ ާކޮންމެ އަދި

ާވ ހަކަާ ާކަންތަކުގެ ާނުކުރ  ާއެމީސްމީހުން ާދިމ ލަށް ާމީހުންނ  ޒިންމ ދ ރުވ ންވެއްޖެ.
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ާކުށަކަށްާ ާޖިނ ޢީ ާއެއީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދެން ާކޮށްފައި ާބޭނުންތަކަށްޓަކައި  1245ސިޔ ސީ

ާކު ާމަދަނީ ާއެހެންނޫނިއްޔ މުން ާއަސްލު.ާނުހަދަން ާމިއެއްނޫން ށަކަށްހަދަން،

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާމީހުންނަކީވެސް ާހުރިހ  ާކަމަކީ ާކުރަންވީ ާމިހ ރު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާމިކަމަށް ާނޫސްވެރިންވެސް ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާޒިންމ ދ ރު ތެރޭގައި

ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާކޮންމެާމީހަކ ާދިމ ލަށްވެސްާއަސް ލުާސަމ ލުވ ންވެއްޖެކަންާއަޅުގަ

 1250ހަމަާއެމީހަކ ާދިމ ލަށްާއެއްޗެކޭާބުނީމަާކޮންމެާމީހަކަށްވެސްާއެނގޭނީާދޮގެއްހެދީމަާ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާވިސްނައިގެން ާއެކަންތައްތަކަށް ާއެހެންވީމަ، ާއަސަރު. ާކުރ  އޭގެން

ާއެންމެންވެސްާ ާހުރިހ  ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ހީވަނީ

ާއަނެއް ާމ ބޮޑުާކުރިއަށްދ ންވެއްޖެކަންނޭނގެ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ހެން

ާމަދަނީ ާބޭއްވިޔަސް ާގޮތުގައި ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާމިއީ ކުށެއްގެާާމައްސަލައެއްނޫން

ާދޭތެރޭާ ާމީހަކ  ާބަލ ނަން ާވީހ ވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާބޭއްވިޔަސް.  1255ގޮތުގައި

ާއެންމެ ާހުރިހ  ާހަމަ ާނުދައްކ ވޭތޯ.ާއެގޮތަށް ާވ ހަކަތަކެއް ާއިދިކޮޅު ންވެސްާޙަޤީޤަތ އި

ާހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށް ާނުދައްކ ނަމަ ާވ ހަކަތައް ާއެކަހަލަ މަސައްކަތްކުރ ނީ.

އެއްވެސްމީހަކަށްާމ ބޮޑުާކަމެއްނޫންކަންނޭނގެާމިއީާޖިނ ޢީާކުށެއްގެާގޮތަށްާއޮތަސްާ

ާމ ބޮޑުާ ާއޭގެއިން ާމީހަކަށް ާނުކުރ  ާއެކުށެއް ާއެއީ ާއޮތަސް. ާގޮތަށް ާކުށެއްގެ މަދަނީ

ާ ާކަމެއް ާކަހަލަ ާއެހެންވީމަ،ާއެއްވެސް ާހިއެއްނުވޭ. ާއަޅުގަނޑަކަށް  1260ވެގެންދ ނެހެނެއް

ާއައީއޭާ ާޑިމޮކްރަސީ ާވ ހަކައަކީ ާއޮތްހ ވެސް ާދަންނަވ ލަން ާމީގައި ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާއަބުރަށްާ ާމީހުންގެ ާކިޔ ފައި ާލިބުނީއޭ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ކިޔ ފައި

ާއެއްޗެާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމީހަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާއަބުރަކީ.ާނ ރ ށޭ. ާއެމީހެއްގެ ކޭ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ1265 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 66:88ާާޝުކުރިއްޔ . ާޖަލްސ އެއް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާކޮމިޓ6ާާީގައި ނަންބަރު

ާކޮމިޓީާ ާމިހ ރު ާއެބައޮތް. ާތ ވަލްގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފެށޭނެކަމަށް ކޮޓަރީގައި

ާތައްޔ ރުވަނީ. ާސަމ ލުކަމަށްާާފެށުމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ާދ އިރ ގެާ ާކެނދިކުޅުދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ދަންނަވ ލީ.

 1270ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާ

ާ
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ާބަާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދައުލަތުގެ ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާންޑ ރަާޝުކުރިއްޔ 

ާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާދިވެހި ނ އިބަށް،

ނޑުމެންާމިކިޔ ގޮތުންނަމަާޤައުމުގެާ ވަނަާބ ރ4ާާުޝުކުރުއަދ ކުރަންާބޭނުން.ާއަޅުގަ

ާމިޤ ނޫނަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާންިނމުމަށް. ާނިންމި ާމި ާނެރެން  1275ށްާޖަލުން

ާމިއަދުގެާ ާމިއީ ާހުށަހެޅުއްވިކަން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާނިންމ  ާގެންނަން އިޞްލ ޙު

ާލޮލުގައިާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާއެބުނަނީ ާކުރުވ ށޭ ާޒިންމ ދ ރު ާސަރުކ ރު ސަރުކ ރުން

ާއަލިގަދަާ ާވަރަށް ާސ ބިތުކޮށްދިން ާވ ހަކައެއްނޫންކަން ާބުނ  ާއަޅުވަން އަނދުނެއް

މިއިންގޮތުންާމިއީާމިމ އްދ ގެާނަހަމަާބޭނުންާާވަނަާމ އްދ 58ާހެއްކެއް.ާމިޤ ނޫނުގެާ

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާކުރ ނެނަމަ ާހިންގ ފަރ ތުން ާވެރިކަން  1280ދައުލަތުން،

ާއެކަމަށްާ ާޝުޢޫރުފ ޅުނުކުރެވޭނެ، ާއެމީހެއްގެ ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް މިނިވަންކަމ އެކު

ާމަޤްޞަދެއްގައިާ ާސިޔ ސީ ާއެޅިދ ނެ ާދައުލަތަށް ާފަސޭހައިން ާވަރަށް ވަރަށްާާހުރަސް

ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ އްދ އެއްކަމަށް ާބޭނުންކުރެވިދ ނެ ާދ އިރ އެއްގައި ފުޅ 

މީގެކުރީގައިވެސްާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާވ ހަކަފުޅުގައިާވިދ ޅުވިާފަދައިންާ

ާބަޔަކަށްާ ާއެތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމީގެކުރީގައިވެސް ާސަބަބުން ާމ އްދ ގެ  1285މި

ާމިނި ާޤަބޫލުކުރުމެއްގެާއެމީހުންގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާއެމީހުން ާފ ޅުކުރުމުން، ާޝުޢޫރު ވަން

ާއެތައްާ ާސަބަބުން ާލިޔުމެއްގެ ާހުރި ާލިޔެފައި ާނޫނީ ާވ ހަކައެއް ާދެއްކި މައްޗަށް

ާމެންބަރުންާ ާބައެއް ާއެބަހުރި.ާމިތަނުގައި ާލިބިފައި ާލިބިފައި،ާޢަދަބު ބަޔަކަށްާއަނިޔ 

ާޤައު ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާމިހ ރުާފ ހަގަކުރައްވައިފި ާބެހުމަކީ ާއަބުރ  މުތަކުގައިވެސް

 1290ޖިނ ޢީާކުށަކަށްވުރެާބޮޑަށްާމަދަނީާކުށެއްގެާގޮތުގައިާދަޢުވ ާމަދަނީާމައްސަލައެއްގެާ

ާޒަމ ނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާބަދަލުވަމުންދ  ާކަމަކަށް ާއަންނަ ދަޢުވ ކުރަމުން

ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އި ާއެކަމަށް ާތެރެއަށްވަދެ ރުގައިާޑިމޮކްރަސީއެއްގެ

ާކުރާ  ާމިކަން ާޤައުމުތަކުގައިވެސް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާހީވަނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނެތްހެން.ާ ާސަބަބެއް ާއެއްވެސް ާނުކުރަންވީ ާމިކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ އުސޫލުން

ާބަޔަކަށްާ ާނުޙައްޤުން ާފ ހަގަކުރިހެން ާކުރިން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއަނެއްކޮޅުން  1295އަނެއްކ 

ާއަނިޔ ތަކެ ާސަބަބުން ާލިބެމުންާމިމ އްދ ގެ ާއެބަހުރި. ާލިބެމުންގޮސްފައި އް

ާބ ރުގެާ ާމި ާއޮތް ާލިބިފައި ާދައުލަތަށް ާތަނުގައިވެސް. ާއޮތް ާކުރިއަށް ހިނގައިދ ނެ

ާއެކަންޏެއްނޫން.ާ ާމިމ އްދ  ާބޭނުންކުރައްވައިފިކަމަށްވ ނަމަ. ާނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން
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ާމ އް ާއެ ާއެބަހުރި ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާހުރި ާހެދިފައި ާލިޔެވިފައިާދިވެހިރ އްޖޭގައި ދ ތައް

ާކިތަންމެާ ާމ އްދ އެއް، ާކިތަންމެ ާލިބޭ ާބ ރު ާވަކިފަރ ތަކަށް ާއިންތިހ އަށް  1300ހުރިގޮތުން

ާމަސައްކަތްތެރިންގެާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ޤ ނޫނެއްގެ.

ވަނަާމ އްދ ގ96ާާެޤ ނޫނުގައިވެސްާއެބަހުރިާމިކަހަލަާމ އްދ ތައް.ާއެޤ ނޫނުގައިވެސްާ

ާލިޔ6ާެ ާއިންތިހ އަށްާގައި ާދޭފަރ ތަށް ާވަޒީފ  ާއޮތްގޮތުން ާއިބ ރ ތްކުރެވިފައި ވި

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެއްލެމުންދ ކަން ާވަޒީފ  ާބައެއްގެ ާއެތައް ާސަބަބުން ާލިބުމުގެ ބ ރުތަކެއް

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދުރުނަމަވެސް ާކުޑަކޮށް ާމަޢުޟޫޢުއ އި ާބޭނުން.  1305ފ ހަގަކޮށްލަން

މިވަނީ،ާވަޒީފ ގެާއިތުރަށްާބެހެއްޓުމުންާާގައ6ާިމިތަންކޮޅުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން.ާ

ާލިބިދ ނެކަމަށްާ ާގެއްލުންތަކެއް ާތަނަށް ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާނުވަތަ ާދޭފަރ ތަށް ވަޒީފ 

ާއޮންނަނީާ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ާވަކިކުރަން ާވަޒިފ އިން ފެނުން.

އަކުރުގެާގެއްލުމެއްދީފ ނެކަމަށްާފެނިފައި،ާލިބިދ ނެކަމަށްާފެނިފައި.ާމިނަންބަރުގެ،ާމިާ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެބަހުރި. ާގޮސްފައި ާގެއްލިގެން ާވަޒީފ  ާބައެއްގެ ާއެތައް  1310ދަށުން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާހުރިާ ާޤ ނޫނުތައް،ާމިހެން ާހުރި ާމިހެން ާސަރުކ ރަށް ާޚ އްޞަކޮށް މެންބަރުންނަށްވެ،

ންާމިާއުސޫލުންާއިޞްލ ޙަށްާހުށަހެޅުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުާމ އްދ ތައްާހަމަާމިމޭރުމުާ

ާމިކުރާ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙިމ ޔަތްކުރަން ާޙައްޤުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ކަމެކޭ.

ާއެތައްާ ާސަބަބުން ާކަންތައްތަކުގެ ާހުރި ާގޮސްފައި ާއަތްދަށުން ާމިހެން  1315މަސައްކަތުގައި

ާމި ާދެން ާއެބަދެއޭ. ާގެއްލެމުން ާޙައްޤުތައް ާވަރަށްގިނައިންާބައެއްގެ ތަނުގައި

ާނޫހެއްާ ާމިވެނި ާމީހަކު ާވ ހަކަ.ާމިވެނި ާއޮބްޒ ވަރުގެ ާދިވެހި ާދައްކަވައިފި މެންބަރުން

ާކުރިއޭ،ާ ާމިވެނިކަމެއް ާއަރައިގަތޭ، ާއަބުރަށް ާބައެއް ާމިވެނި މެދުވެރިކޮށްގެން

ާމެންބަރުންނަކީާ ާއެވ ހަކަފުޅުދައްކަވ  ާއެހެން ާހިތ މައަކީ ާކުރިއޭ. އެވެނިކަމެއް

ާއަރައިގެންާޙަޤީ ާޙައްޤުތަކަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމ ގޯސްކޮށް ާއެއަށްވުރެ  1320ޤަތުގައި

ާބެލުމުގެާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުން. ާތިއްބެވި ާއަރައިގެންފައި ާއަބުރަށް ރައްޔިތުންގެ

ާދ އިރ އެއްގައިާ ާފުޅ  ާމ  ާއެއަށްވުރެ ާތިއްބަވައިގެން ާއަޑީގައި ާއެބޭފުޅުން ދަށުން

ާތިއްބެވިާބޭފުޅުން.ާރައްޔިތުންގެާޙައްޤުތަކ ާބެހުނުާނޫސް ތަކ ާއެއްޗިހިާނެރުއްވ ފައި

ނޑުމެންާމިތ ާމިމަސައްކަތްކުރަނީާޤ ނޫނުތަކުންާރައްޔިތުންނަށްާލިބިފައިާހުރިާ އަޅުގަ

ާމަސައްކަތްކުރ އިރުގައިާ ާޙިމ ޔަތްކުރަން. ާޙައްޤުތައް ާލިބެންޖެހޭ  1325ޙައްޤުތައް،
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ާޚި ާޙަޤީޤަތ އި ާބަދުނ މުއަޅުވައިގެން ާބޮލުގައި ާވ ހަކަދައްކަވައިގެންާވަކިބައެއްގެ ލ ފު

ާމެންބަރުންނާ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޙިމ ޔަތްކުރަން ާޙައްޤު ރައްޔިތުންގެ

ާޚިލ ފުާ ާޙަޤީޤަތ އި ާމަސައްކަތްކޮށް ާހުރަސްއަޅަން ާމަސައްކަތަށް ާމިކުރ  ސަރުކ ރުން

ާވަރަށްބޮޑުާބޭއިންސ ފެއްހެން.ާއަދިާހަމަާ ާހީވަނީާއެއީ ނޑަށް ވ ހަކަދެއްކުމަކީާއަޅުގަ

ާއެއްނުކުތ އެއްާއަ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނިންމ ލުމުގެކުރިން ާވ ހަކަ ނޑު  1330ޅުގަ

ނޑުާހަމަާކުރިންާދެންނެވިހެންާކުޅުދުއްފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާ އަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާވިދ ޅުވި ވ ހަކަފުޅުގައި

ާމިއޮން ާލިބިފައި ާވ ހަކަފުޅުާމެންބަރުންނަށް ާދައްކަވ  ާއެބޭފުޅުން ާޙިމ ޔަތް ާޤ ނޫނީ ނަ

ާބައެއްާ ާއިޚްތިޔ ރުވެސް ާބ ރ އި ާއޮންނަ ާލިބިފައި ާއެބޭފުޅުންނަށް ދެއްކެވުމުގައި

 1335ާޤައުމުތަކުގައިާމިހ ރުާއެާލިމިޓްކުރަމުންގެންދ ާވ ހަކަ.

ާ

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވ ހަކައެއްާާރުާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަނީ ާމި ާއ ދެ،

ާއަބުރާ ާެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަ ާބޭފުޅުންގެ ާވ ހަކަނުދެއްކޭނެ ާދިފ ޢުގައި ާއެބޭފުޅެއްގެ  1340ދެކެވެމުންދ އިރުގައި

ާވ ހަ ާމިދެކެވޭ ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތަށް ާއަރައިގަނެވޭފަދަ ކަދެއްކުމުގެާޢިއްޒަތަށް

ާދެއްވިާ ާމުހިންމުކަމެއްހެން. ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަނިކުރުމަކީ ދ އިރ ވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާعليكنާاسالم`. ާާޤ ނޫނު.  1345ދިވެހިރައްޖޭގ68/68ާާެނަންބަރު

ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުާ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޙަސަންާލަޠީފް ާހުށަހެޅުމާ 4ާޗެޕްޓަރ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާއިޞްލ ޙުގެނައުމަށް އަށް

ާއ ދެ،ާ ާޤަސްދުކުރަން. ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާފެންނަ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި

658ާާ ާފެށިގެން ާމ އްދ އިން ާއަބުރ ބެހުމުގ666ާާެވަނަ ާނިޔަލަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހު ާހުށަހެޅުއްވުމާ ކުށ ބެހޭގޮތުން ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއުވ ލެއްވުމަށް ާމ އްދ ތައް  1350ރި

ނޑަށްާ ނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާފުންކޮށްާވިސްނަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައިާއަޅުގަ

ާއެކަކުާ ާނުވަތަ ާއަބުރ ބެހުމަކީ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއ ދެ، ޤަބޫލުކުރެވޭ.
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ާވ ހަކައެއްާދެއްކު ާހިތަށްއެރި ާވަރަށްާއަނެކަކަށް ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއީ މަކީ

ާމީޑިއ ގެާ ާލިޔުންތެރިކަންވެސް ާއިތުރަށް ާވ ހަކަދެއްކުމުގެ ާކަމެއް. ޢ ންމުވެފައިވ 

ާޙައްލެއްާ ާއަވަސް ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިކަމަށްވެސް ާއެހެންވީމަ،  1355ބައިވެސް.

ާއަޅުާ ާކަމެއް ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނޑުމެންާއަންނަންޖެހޭކަމަށް ގަ

ާނެތީސްާ ާބ ރެއް ާނެތީސް ާއަތުގައި ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ދޫކޮށްލ އިރު.

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާކަންބޮޑުވޭ. ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭތީ

ާނޫސްވެރިކަމ ބެހޭާ ާފޮނުވ ފައިއެބަވޭ ާސަރުކ ރުން ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާ ާއަދި ާއެބައޮތް. ާފޮނުއްވ ފައި ާއެހިސ ބަކަށްާބިލެއްވެސް ނޑުމެންނަށް  1360އަޅުގަ

ާއެވެސްާ ާދޫކޮށްލަންޖެހޭތީވެސް ާމި ާއޮއްވ  ާއެކަން ާއެހެން ދަތުރެއްނުކުރެވޭ.

ާދޭތެރޭގައިާވިސްނަންޖެހޭާ ާމިއ އި ާއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާކޮންމެއަކަސް

ާޝަރުޢީހަމަތަކުގެމަތިންވެސްާ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާހުރިކަމަށް ދެދިމ ލެއް

ާސަބަބުންާޙައްދުކަނ ާވ ހަކަދެއްކުމުގެ ާއެބަހުރި. ާޢަދަބުތަކެއްވެސް ޑައެޅިފައިވ 

ާދޭތެރޭގައިާ ާއެކަންތައްތަކ  ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއްވެސް  1365ދިމ ވެދ ނެ

ާދައްޗަކީާ ާހުރަހަކީ ާދިމ ވެދ ނެ ާސަބަބުން ާނިންމުމުގެ ާނިންމ  ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއޭގެއިތު ާހަމަ ާވިސްނަންޖެހޭ. ާމިއީާކޮބައިތޯވެސް ާމިސ ލަކަށް ާާއަޅުގަނޑުމެން ރަށް

މަދަނީާކަމެއްގެާގޮތުގައިާބަލ ފައިާދެންާއެހެންބައިތައްާއުވ ލަންާނިންމ ލ އިރުާދެންާ

ާމުޅިންާ ާހަމަ ާގޮތެއްނެތި ާއެޅޭނެ ާފިޔަވަޅެއް ާއެއްވެސް ާކޮބައިތޯ. ދިމ ވެދ ނެކަމަކީ

 1370ކުގެާމައްޗަށްާބެލިގެންާދޫކޮށްލެވޭާވަގުތުކޮޅެއްާނުދ ނެތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާބައިތަާ

ާއިތުރަށްާ ާބަލައިގަނެ ާމިމައްސަލަ ާއަޅުގަނޑުމެން ރިޢ ޔަތްކުރެވިގެން

ާނިންމ ލ އިރުވެސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް

ާކަންތައްތަކެއްާ ާނުވަތަ ާޤ އިމުކުރެވި ާނިޒ މުތަކެއް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ާދޫކޮށްލެ ނޑައެޅުމަށްފަހު ާގެނެވެނީ.ާއ ދެ،ާކަ ނޑުާހިތަށް ާއަޅުގަ ވޭކަހަލަާވިސްނުމެއް

ާބޭނުންގޮތަކަށްާ ާއިރެއްގައި ާހަމަ ާބޭނުން ާއެބަޖެހޭ، ާއެއްބަސްވ ން ނޑުވެސް  1375އަޅުގަ

ާދަޢުވ ނުކޮށްާ ާދަޢުވ ކުރެވިދ ނެ. ާހުރީމަ ާމިމ އްދ ތައް ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ މިގޮތަށް

ާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއީ ާއޮތުން ާމިއޮތް ާބަލ އިރުާދޫކޮށްލ ފައި ާހަމައިގެމަތީން ޤ ނޫނީ

ާއަދ ހަމައަކަށްާ ާކުރެވޭނެކަމެއްނޫން ާސަރުކ ރަކަށް ާއުފެއްދިފައިވ  ޤ ނޫނީގޮތުން

ާއެކަންތައްތައްާ ާބުރަވެ ާމައްޗަށް ާގަވ އިދެއްގެ ކުރެވިގެންމިދިޔައީވެސް.
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ާޙައްލެއްާ ާއަވަސް ާއެބަޖެހޭ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  1380ކުރެވޭނެކަމަކަށް

ާދެންނެވިާހޯދަންވެސްާ ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާހޯދުމުގައި ާއެޙައްލު ާއެކަމަކު، .

ާމިާ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަންތައްތަކަށް

ާމިވ ހަކަާ ާކަންތައްތަކަށްވ ތީ ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގައި މިމ އްދ ތަކ 

ާނިން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ފައި ނޑު ާދަންނަވ ލ ނީ،ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ މ ލަމުން

ާފެންނަާ ާބަލައިގަންނަން ާމިމައްސަލަ ާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައި ާއިތުރަށް  1385މިމައްސަލަ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިމަޢުޟޫޢުގައިާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ާާާއްެކވުން:ޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެާ ާދެކޮޅަށް ާވ ހަކަދެކެވިގެންދ އިރު ާދެކޮޅަކަށް ހަކަދައްކަވާ މަޖިލީހުގައި

 1390ށްާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުގަނޑުާމީގައިާވ ހަކަދައްކ ލަންާބޭނުންވަނީާބޭފުޅުންގެވެސްާރޫޙަ

ާކުށްާ ާއަނބުރ ބެހުމުގެ ާމިވަނީ ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާމިބިލު ާޙަޤީޤަތުގައި މީގައި

ާކުށެއްގެ ާހޯދުންާާޖިނ ޢީ ާޙައްލެއް ާމަދަނީ ާއެކަމަށް ާބަދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ގޮތުގައި

ރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާފެންނ ތީާއެކަމަށްާމަގުފަހުކޮށްދިނުމުގެާގޮތުންކަމަށްާމިއޮންނަނީ.ާ

ާމިއިންާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. އެއަށްވެސް

ާރ އްޖޭގެާާކޮންމެގޮތަކަށްާނިމިގެންދިޔަސްާމީގެާ ާމިޖެހެނީ ާމޯޓިވްއަކަށްވ ން  1395އަލްޓިމޭޓް

މިއަދުާމިާއިޖުތިމ ޢީާފޭރ ންާހަލ ކުވެގެންާމިވަރަށްާގޮސްފައިާމިއޮތީާއަބުރ ބެހުމުގެާ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާގޮސްފައިވ ތީ. ާމިހިސ ބަށް ާމިކަން ާނެތި ާސުލޫކެއް ާހައްދެއް އެއްވެސް

ާ ާމި ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަކަށް ާހޯލްާއަޅުގަ ާދަ ާއޮފް ކޮމިޓީ

ާމޯޓިވްއަކަށްާ ާއަލްޓިމޭޓް ާމީގެ ާނިންމައިގެން ާމިތ ނގައި ާގޮސްގެން ހައުސްއަކަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާޚިޔ ލުތަކަށްވެސް ާބޭފުޅުންގެ ާޚިޔ ލުގެ ާދެ ާއެ  1400އ ދެވޭނެކަމަކަށް.

ާނިންމ އިރުާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ތ އީދުކުރަން.

ާ ާމަންޒިލް ނޑުާމީގެ ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާޙ ސިލުކުރެވެން. ާއެބަޖެހޭ މަޤްސޫދު

ާހެދިކަމުގައިވިޔަސްާ ާމިގޮތަށް ާމިއިޞްލ ޙު ާމިސ ލަކަށް ާމިއަދު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާއޮތްކަމަކަށްާ ާއެހ ވަރުގަދަކޮށް ާރައްކ ތެރިކުރުމުގެ ާއަބުރު ާއެޤ ނޫނު މަދަނީ

ާވ ހަކަދެ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ާއެބަާއަޅުގަ  1405އްކިއިރު

ާމީތިާ ާގޮތަކަށް ާބެހެވޭކަހަލަ ާއަބުރ  ާފައިސ ހުރިއްޔ މު ާޖީބުގައި ފ ހަގަކުރައްވައިފި
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ާނިމުމެއްނެތިާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާރޫޙެއްގައި. އޮތްކަހަލަ

ާއޭގެއިންާ ާފ ސްކޮށްގެން ާބިލެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއުސޫލަކުން ާކޮންޓިނިއުކުރ  މިކަން

ާފަ ާމިޒަމ ނުގެާއެއްވެސް ާއަބުރ ބެހުމަކުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާކުރެވޭނެކަމަކަށް. އިދ އެއް

 1410އެންމެާމީހަކަށެއްނޫންާއޭގެާގެއްލުންާލިބެނީ.ާބޮޑެތިާބަދަލުތައްވެސްާއަބުރ ބެހުމުންާ

ާތެރޭގައިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު އައިސްފައި.

ާކޯޓުންވެ ާފަހުން ާވަރަށް ާކުރީގެާފެނިގެން ާރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާހިނގައްޖެ، ާނިމިގެން ސް

ާ ާގޮތުން ާއަރައިގަތުމުގެ ާއަބުރުފުޅަށް ާޑޮލަރެއ88ާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މިލިޔަން

ާތެދެއްާ ާއޭގެ ާނޭނގޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާވ ހަކަ.ާދެން ާވަގަށްނަގައިގެންދިޔަ ސުނ މީގައި

 1415އެކަންާސ ބިތުވެާމިހ ރުާާދޮގެއް.ާދެންާކޯޓުންާނިންމަފައިާމިއޮތީާއެއީާދޮގެއްކަމަށް.

ާ ާޢަފީފް ާމިސ ލަކަށ4588ާާްޙަސަން ާމިއޮތީ.ާހަމަ ާދައްކަންވެސް ާކަންނެނގޭ ރުފިޔ 

ާޢިއްޒަތްާ ާއަބުރ އި ާބޭފުޅެއްގެ ާނުކުމެވަޑައިގަތް ާއިންތިޚ ބަކަށް ާރިޔ ސީ ދަންނަވ ނަމަ

ާބިލްޑްވެާ ާޕަރސެޕްޝަނެއް ާދެކުނު ާއެތައްބަޔަކު ާސަބަބުން ާއޭގެ ވެއްޔ އިމޮޑެވި

ާކަންތައްާއެބޭފު ާބޭފުޅެއްގެ ާވަކި ާއެހެންވީމަ، ާއަރައިގެންފައި. ާމިއޮތީ ާއަބުރަށް ޅ ގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތްގޮތް. ާމިޙ ލަތު ާމިއީ ާއެކަމަކު،  1420ނަންގަވަނީކީނޫން.

ާއަ ާމިއަދު ާހަމަ ާޖުޑިޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއެބަދޭ ާފ ހަގަވެގެން ޝަރީއަށް،ާނެއްކ 

ާމަންޒަރު ާބެހެމުންދ  ާއެވިދ ޅުވާ ކޯޓުތަކަށްވެސް ާބޭފުޅުން ާއެބެހޭ ާއޭގެ .

ާވަކިާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާޔަޤީންކަމެއް ާއޭގެ ާއޮވެދ ނެ. ާޙަޤީޤަތެއް ކަންތައްތަކުގެވެސް

އެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާޖުޑިޝަރީާ ކޮޅަކަށްާބުރަވ ކަށްނެތިން.

ާއެބޭފުޅު ާފަދަގޮތަކަށް ާހަލ ކުވ  ާއަާންާސިސްޓަމަށް ާނަގ ލެވޭގޮތަާގެ  1425ށްާބުރު

ާއެއ ވ ހަކަދެކެ ާމައްސަލައެއް.ާހަމަ ާއެވެސް ާމިފ ހަގަކުރަމުންދަނީާވެންޏ  ާދެން ާއެކޮށް

ކަށްާސްާނޫސްވެރިންނަންާލިބުނުކަމުގައިވިޔަާނޫސްވެރިކަމުގެާމިނިވަންކަނޫސްވެރިން.ާ

ާސަލ މަތުން ާލިޔެވިފައި ާވ ހަކަ ާާތޯތޯ ާއޮތުމަކީ ާދެވޭނެގޮތް ާއެ ޙ ލެއްގައިާއެއްވެސް

ާނޫސްވެރިާ ާޒިންމ ދ ރު ާކަމަށް، ާއެއްވެސް ާޑިމޮކްރަސީއަކީ ލެއްގައިާޙ ނުވަތަ

ާ ާމިނިވަންކަމަށްމިނިވަންކަމުގެ ާއަނެކ ގެ ާއަޅުގަނޑުާރައިގަތުމައަާތެރެއިން  1430ށް

ާކްރިޓިކަލްާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ާއެނަލި ާދުނިޔޭގައިވެސް ާބޭރު ާމިކަންކަން ާއެހެންނަމަވެސިސް ާރ އްއޮވެއޭ. ޖޭގައިާސް

ާކްރިޓިާ ާބަދަލުގައި ާކުރުމުގެ ާއެނަލިސިސް ާއެސޭސިނޭޝަންާކްރިޓިކަލް ކަލް
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ާ ާޙ އެބަކުރައްވ . ާއެއްވެސް ާއެބޭފުޅުންގެ، ާއެބޭފުޅުން ާއެކަމުގައިާލެއްގައި

ާޕ ޝ މިލު ާނުވަތަ ާސެރނުވ އިރު ާބިލްޑްކޮށްގެން، ާފަސޭހަޕްޝަނެއް  1435ކަމެއްާވަރަށް

ާކޮންމެވެ ާހަމަ ާމިސ ލަކަށް ާއެއީ. ާސް ާދެންނެވިދ ނެ ނޑަށް ާއަޅުގަ މިާބޭފުޅެއްގެ

ާއެއްދުވަހަކު. ާއަާާޚިިިޔ ނ ތްތެރިއެކޭ ާވަގެކޭ. ާދުވަހު ާކޮންމެވެސްާއަނެއް ނެއްދުވަހު

ާކުޅިވަ ާކުޅޭއެހެން ާާރެއް ާބޭފުޅެކޭ. ާދައްކަވަމުންާހަމަ ާދައްކަވަމުން މިހެން

ާދައްކަވަމުންާ ާދައްކަވަމުން ާމިހ  ާމުޅި ާކޮށްލ ފަކެރެކްޓަރާއެސެސިނޭޓްގޮސް ދެންާއި

ާ ާއަދި ާގޮސްގެންކޯޓަކ  ާކޯޓުން ާމިދެވެނީ. ާކޮޅަކަށްާާހަމައަކަށް  1440ކޮންމެ

ާއަބުރުނިމުނުކަމުގައިވިޔަ ާއޭނަގެ ާނިމިފައިާާސް ާމޮޑެވި ާވެއްޔ އި .ާމިއޮންނަނީ

ާ ާމައްސަލައެއް. ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާމީގެާއެހެންވީމ ، ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުގަނޑު

ނޑުާއިސްލ  ތ އީދުކުރަން.ާއަދިާޖިނ ޢީާކުށެއްގެާގޮތުގައިާާޙެއްާގެންނަންވެސްާއަޅުގަ

ާބޭާ ާބައެއް ާއަޅުއަިޮންނަގޮތަށްވެސް ާވ ހަކަދައްކަވައިފި. ާދަންނަވ ލަންާފުޅުން ގަނޑު

ާމީގެާ ާނިމުނުކަމުގައިވިއަސް ާމިމަޖިލީހުން ާކޮންމެގޮތަކަށް ާވ ހަކައަކީ،  1445ބޭނުންވ 

ާއަލްޓިމޭާ ާއެބަ ާމޯޓިވް ާމިރ އްޖޭގައިާސިާޙ ޓް ާއަބުރާ ާލުކުރެވެންޖެހެއޭ. ާމި މިއަދުގެ

ާނައް ާއެބަޖެހެއޭ ާފެންވަރު ާމިއޮތް ާގޮބެހުން ާއެފަދަ ާމިކަންާތ ލެވެން. ތަކަށް

ާ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާމިހުށަހެޅިާނިމިގެންދ ންވ ނީ. ާސަރުކ ރުން ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާރައްާ ާއަދި ާހ ޞިލެއްނުވ ނޭ. ާމިމަޤްޞަދެއްވެސް ާބޭނުންވ ގޮތެއްވެސްާޔިތުން ކަމުގައި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނުވ ާހ ސިލެއް  1450 ނޭ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތިމަރަފުށިާ ާޢިާ`. ާނަންޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާއްޒަތްތެރި 68/68ާާބަރު

ާޤ ނޫނުލްޢުާާފާ މުޙަްނމަދުާމުސްޠަ ާޗެދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގެނައުމަށ4ާާްާޕަޓަރޤޫބ ތުގެ ާއިސްލ ޙު ާށް

ާމިާހުށަހަޅ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަާފައިވ  ާތ އީޅުާބިލަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަނގަ ާދަންނަވ ނީ،ާދުކުރަން. ޑު

ާ ާޢިއްޒަތްތ އި، ާއިންސ އަބުރ އި ާއެންމެާކަރ މ ތަކީ ާލިބިފައިވ   1455ބޮޑުާނަކަށް

ާވަނީާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާގެއްލުންތަކ އި ާވަރަށްބޮޑެތި ާމީގައި ރައުސުލްމ ލޭ.

ާއަާ ާޖެހިފައި. ާކުރިމަތިލ ން ާދަންނަވ ނީ، ާހަމަ ާއޭދަފުށީޅުގަނޑު ދ އިރ ގެާާދެންމެ

ާ ާއެވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިހެން ާސަލީމް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ބިލަކީާމިާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާބިލެއް. ާތިމ ގެ ާވަރަށް ނޑުމެންނ އި މިހ ރުާއަޅުގަ

 1460ބައެއް.ާވަރަށްބޮޑަށްާޖެހިފައިވ ާމީގެާބަލިތައްާވަރަށްބޮޑަށްާމިކަމުގެާވައިރަސްާއަރ ާ
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ާއެންމެާ ާޒިންމ ާމީގައި ާދެކޭބޮޑު ާއަޅުގަނޑު ާމީޑިއ އެއް ާނަގަންޖެހޭނީ .ާގޮތުގައި

ާ ާމަޖައްލ ތައް.ާހިތަށް ާޓީ.ވީާޗެނަލްތަކ އިާނޫސް ާހިތަށްާޚ އްޞަކޮށް ާއެއްޗެއް އެރިހ 

ާތެދެިެއްާ ާޖަހަނީ. ާއެހެންވީމ ާތޯއެރިގޮތަކަށް ާބަލަނީކީނޫން. ާދޮގެއްތޯ ނޑުާ، އަޅުގަ

ާކުރ  ާކަންތައްތައް ާމިކަހަކަ ާއެއްިެދަންނަވ ނީ ާއިރުގައި، ާޖަހ އިރުގައި މީހުންގެާޗެހި

މުޅިންާހަފުސްވ ގޮތަށްާއެއްޗެހިާކަރ މ ތަށްާގެއްލުންޢިއްޒަތ އިާއަބުރ އި،ާ  1465ލިބިާއެމީހާ 

ާއެއްޗެހި ާއެފަދަ ާޙަާޖެހިގެންނުވ ނޭ. ާޖަހ  ާދައްކ ާާޚިލ ފުޤީޤަތ އި ާވ ހަކަތައް

ާމިކަންާ ާމައްސަލައެއްގޮތުގައި ާމަދަނީ ާއަދި ާޖަހ ކަމަށްވަންޏ ، ނޫސްތަކުގައި

ާއެތްކަމުގައިާއޮ ާވ ންޖެހޭނީ ާނިމުމަކަށް ާމީގެ ާއަދަބެއްާވިއަސް ާމީހުންނަށް ފަދަ

ާހަމަ ާބަދަލުދެލިބެންޖެހޭނެއޭ. ާޝަރުޢީ ާފައިސ ކޮޅަކުން ާއޮތުމަކުންާއެކަނި ވޭގޮތަށް

ާޙަާ ާނުވ މައްސަލަ ާއްލެއް ާނެއޭ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަާއެހެންވީމ ،  1470މިބިލުގެ

ާ ާމިބިލ މެދުގައި ާއެއީާދައްކ އިރުގައި ާމިބިލަށް، ާވ ހަކަދެއްކިދ ނެ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާކުށްތައްވެސްާ ާޖިނ ޢީ ާއަނެއްކޮޅުން ާއެބައުޅޭ. ާމައްސަލަތައް ާމަދަނީ ާއެއްކޮޅުން

ާާމީގެތެރޭގައިާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލު ާދެގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ހަމަާއެބައުޅޭ.

ާބޭއްވެންޖެހޭނެއޭ ާމިބިލު ާކުށްތަކުގައިާދެގޮތަށް ާޖިނ ޢީ ާއެއީ ާއަދަބުާާ. ާކުށަށް މީގައި

 1475.ާމިސ ލަކަށްާމިާޙައްލަކަށްާނ ންނ ނެއޭލިބިގެންާނޫންވިއްޔ ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާ

ާދަންނަވަ ާހަމަ، ާއެބަހުރި ާއަޅުގަނޑަށް ާއަޅުގަނޑަށްާންޏ  ނޑައެޅިގެން ާކަ އަދަބު

ާއެބަހުރި،ާތަޖްރި ާލިބިފައި ާކުރެވިފައި ނޑުާބ  ާއަޅުގަ ާސިޓީއަކަށް ާލިޔުނު ނޑު އަޅުގަ

ނޯންނ ނެާލެއްގައިާޙ ކ ފރެކޭ.ާއަޅުގަނޑުާވަކިާމީހަކަށްާއެއްވެސްާާފޮތްތެރިާލިޔަނީ

ާ ާކަބުނެފަާއެޑްރެސްކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާކ ފަރ އޭ ާފޮތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ބުނަނީ.ާއެއް.

ާއެންމެފަހަށް ާމ ނަމިކުރަނީ، ާއެބަސް ާބަދަާާއެކަމަކު ާދައުވ އެއްގެ  1480ލުގައިާއަބުރުގެ

ާދައު ާމައްޗަށް ނޑުގެ ާކުރައަޅުގަ ާވ  ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާ)ހ(88ާާނީ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާދަށުން 6ާާގެ ާމ ތް ާނުވެގެން ާއެވަރުން ާޖަލަށްލުމަށް. ާދުވަހަށް هللاާމަސް

ާ ާސޫރަތުގެ ާނިސ  ާނަގ ފައި ާނަސްލު ާޤުރުއ ނުގެ ާއ ޔަތުގ648ާާެކަލ މްފުޅުން ވަނަ

ނޑަށްާޙުކުމްާ،ާކުރީބައިާނުކިޔ  ކުރަނީާކުރީބައިާކިޔ ފައިާފަހުބައިާދޫކޮށްލ ފައިާއަޅުގަ

6ާާ ާޖަލަށް. ާދުވަހަށް ާމަސް ާމިޤ ނޫނަކީާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ނީ ނޑު  1485އަޅުގަ

ާމިއޮތީ ާހަދ ފައި ާމިޤ ނޫނު ާފިލޯސަފީާާ،ޙަޤީޤަތުގައި ާޕޮލިސީ ނ ގަހަރުފަ

ާ ާގޮތަކީ ާކަންދިމ ވި ާމިއީ. ާޤ ނޫނެއް ާއޮތް ާހަދ ފައި އެހެނެއްނޫން.ާއޮތްދުވަސްވަރު
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ާއަމިއް ާޤ ނޫނެާއެބޭފުޅުން ާހެއްދެވި ާއެބޭފުޅުންވެސްާލައަށް ާމީގައި އް.

ާ ާއެކަމުފޭސްކުރަންޖެހުނީ. ާނެތިން. ާދިގުކުރ ކަށް ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ންާއެހެންވީމ ،

ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއެއްވެސްާޙ   1490މީހުނ688ާާްދުނިޔޭގެާއަޅުގަނޑުމެންާލެއްގައިާއަޅުގަ

488ާާ ާމިވ ހަކަދައްކ ނ6888ާާެމީހުން ާމިސ ލުކޮށްގެން ާއ ބ ދީތަކަށް ާތިބި މީހުން

ާކަމެ ާހިއްނެތޭ. ާބަލަމ  ނޑުމެން ާމިޤައުމުގެާއަޅުގަ ާސަޤ ފަތ އި، ާމިޤައުމުގެ ނގ ށޭ

ާރައްޔިތެއް ާމިޤައުމުގެ ާއަބުރ ާރައްޔިތުންނ އި، ާކިހ ބޮޑުާާއިާގެ ޢިއްޒަތަކީ

ާ ާއަގުާއެިެއްޗެއްކަން.ާއެއީ ާވަރަށް ާވެލިއުއަކީ ާފޭސް ނޑުމެންގެ ާއެއްޗެއް.ާއަޅުގަ ބޮޑު

ާއެތައްާ ާދުވ ލަކު ާމީހަކު ާމުޅިންާާފަހަރަކަށްާކޮންމެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއެ  1495ފެނޭ.

ާ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށްާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއިސްލ ޙަށް ހުށަހަޅ ފައިވ 

.ާއެކަމަކުާމުޅިާބިލުާމުޅިންާމަދަނީާއެއްޗެއްާގޮތުގައިާފ ސްވެގެންާރަންާއިޙްތިރ މްާކު

ާ ާދިއުމަކީ ާމުޅިން ާމިޙަާމިކަން ާއެހެންވީމަ، ާގޮތެއްނޫން. ާމިއަށްާއްލުވ ނެ ދެގޮތަކަށް

ާބެހުމުގެާ ާއަބުރ  ާއެހެންވީމަ، ާމިކުރަނީ. ާތަކުރ ރު ާއަޅުގަނޑު ވ ހަކަދެއްކިދ ނެ.

ާ ާކުށްތައްވެސް ާކުށްޖިނ ޢީ ާޖިނ ޢީ ާއެހެންވީމ ، ާޖިނ އެބައުޅޭ. ާމީގައި  1500ޢީާތަކުގައި

ާޖިނ ޢީ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާނޫނީ، ާލައިގެން ާހިމެނިގެންާާކުށްތައް މައްސަލަތައް

ާާނޫނިއްޔ މުން ާއިހަކަށްދުވަހުގައިާޙަާމިކަމަކަށް ާމިސ ލަކަށް ާނ ންނ ނެ. އްލެއް

ފ .ާާޖަހ ފައިާޖަހ ފައިާއިންނައިރުާ)ވ(ާޖަހ ފައިާމުސްޠަާނޫސްާޕޭޕަރުމިއިންނަނީާ

ާ ާއެންމެޖަހ ފައި ާމިރ އްޖޭގައި ާމިކަޔަނީ. ާކޯއްޗެކޭތޯ ާޖަހ ފައި. ފުރަތަމަާފުލުސްޓޮިޮޕް

ާނޫސް ާދޭންވީ ާއަދަބު ާމިލ މަޖައްާކުރަންވީކަމަކީ ާމިމީހުންާާތައް  1505އެޑިޓަރުންނަށް.

ާރައް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމަޖިލީހުގެ، ާމެންބަރުންގެާޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޫސްާމަޖައްލ ތައްާހިންގާ ާބަޔަކީޢިއްޒަތ އިާއަބުރ އިާކަރ މ ތްާއެންމެބޮޑަށްާނަގ ލ ާ

ާރައްޔި ާޢ ންމު ާޚ އްޞަކޮށް ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ތަކަށްވުރެާފަރ ތްތައް.

ާ ާނޫސްވެރިބޮޑަށް ާޢިއްޒަތްތ އިާމި ާއަބުރ އި ާމީހެއްގެ ާދޮގުހަދ  ާކަނޑައެޅިގެން ން

ާއަރައިގެންފި ާއެގޮތަށް ާކަރ މ ތަށް ާލިބެންޖެހޭނެއޭ ާއެމީހުންނަށް  1510ފުދޭވަރެއްގެާއްޔ 

ާ ާއެރިހ  ާހިތަށް ާނޯންނ ނެ ާޙައްޤެއް ާއެމީހުންނަކަށް ާދައްކ ،އަދަބެއް. ާވ ހަކަތަކެއް

ާއިހަކަ ާނުބައްލަވ  ާކަނޑައެޅިގެން ާކޯޓުން ާހިފައިާށްދުވަހު ާމުސްޠަފ  ާއެއްޗެއް. ކިޔ 

ާ ާއެވ ހަކަ ާކޯޓުގައި ާވ ހަކައެއްނޫން. ާނެރުނު ާކޯޓުން ާކުރ ށޭ. ވިދ ޅުވިާހައްޔަރު

ާޤ ޟީއަކު ާމ ނަ ާއޭގެ ާވެސްނެތް. ާއެކަމަކު ާއިންނަނީ އެހެންގޮތަކަށްާލިޔެފައި
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ާ ާގޮތަކަށް. ާއޮޅޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިފުރުޞަތުާމިކަހައެހެންވީމ ، ާގޮތްގޮތަށް  1515ާލަ

ާ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާދީފިއްޔ  ާމިބިލު ާމުޅިން ާއެއްޗަކަށްާމުޅިން މަދަނީ

ާއައިއްޔ  ާާ،ބަދަލުވެގެން ާހައްތަހ ވެސް ާހަމަ ނޑު ާފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަ ލިބޭ

ާ ާދަންނަވ ނީ، ާއެއްވެސް ނޑު ާއިބްރ ހީލެއްޙ ާއަޅުގަ ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު މަކީާގައި

ާކުރީގެ...ނޫނިއްޔާ 

ާ1520 

ާހަމަވެއްޖެ.ާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާޗީފްާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުތިމަރަފުށިާ ާއެއްވެސް ާނުދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ާފޮތްތެރިާޙ ޖަސްޓިސްއަކީ ާލެއްގައި

އޭނައަކީާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާ ނޑުާނޯންނ ނެާކިޔ ފައި.ާާމުރުތައްދުާޝޭޚެކޭ.ކ ފަރެކޭ.ާނޫނިއްޔާ  ާއަޅުގަ
 1525ާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާ

ާ

ާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރުާމެންބަރުާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެކަމަށްާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާތިމަރަފުށި ާޤ ނޫނުގައިާާއެކަމަކު ާކަނޑައެޅިގެން ާލިބުނީ ާއަދަބު ާއަޅުގަނޑަށް

ާބަޔ ންކޮށްފައިާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާއެމީހުން ާއުފައްދައިގެން ާއަލަށް ާޤ ޟީާއަމިނުވ  ާއެވަގުތު  1530ާާއްލައަށް،

ާހަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބިފައިވަނީ. ާއަދަބު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަހަކުން ާހެދި އަމިއްލައަށް

ނޑުާމިވ ހަކަދައްކ އިރުތަކުރ ރުކޮށްާމިދަންނަވަާ ނިންމ އިރުާާދެންާނީ،ާމިބިލަށްާއަޅުގަ

ާނިންމަ ާދެގޮތަކަށޭ ނޑުމެން ާމީގެންއަޅުގަ ާކުށް ާޖިނ ޢީ ރޭގައިާތެވ ނީ.

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކީކޭތޯ.ާ.ާހިމެނެންޖެހޭނެއޭާ ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ1535 

ާޢިއްޒަތްތެރިާާމުލަކުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެާާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ  ާރައްޔިތުންގެ

ާދައުމެާޢަްބދުލްަޤއްޔޫމްާާޔ މީންާهللاޢަބްދު ާސަރުކ ރުންނ އި، ާވިސްނަންވީންބަރުންނ އި، ާހުއްޓުވަންާާލަތުން ާކަމެއް

ާތަރުޙީާާބޭނުންތޯާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަމަކަށް ާބޭނުންވަނީބުނޫނިއްޔ  ާދޭން ާއަދަބު ާތޯ. ދެންމެާދިނުމަކީ،

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުސްޠަާތިމަރަފުށީގެ ާދައްކަވަމުން، ފާ ވ ހަކަފުޅު

ާ ާވިދ ޅުވީފަދައިންއެވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ،ާ ާއެކަމުން ާދިނުމަކީ  1540ލެއްާއްޙައަދަބު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބޭސްކަމަށްވަންޏ  ާއެކަމަށްދެވޭ ާއެއީ ބޭނުންކަމަށްވަންޏ 

ާދު ާކަންތައްވިސްނަންވީކީ ާޤައުމެއްގައި ާހުރިހ  ާގޮތެއްނުން.ާާނިޔޭގެ އޮންނަންވީ
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ާޤައުމު ާބައެއް ާބަލަންާތަކުާދުނިޔޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުންނަވީގޮތްވެސް ާކަންތައް ާގައި

ާއަޅުގަނޑުމެާއެބަޖެހޭ. ާއިޚްލ ޞްބަލ އިރު ާމަޖިލީހުގެާން ާރައްޔިތުންގެ ތެރިކަމ އެކީ

ާމެންބަރުން ާާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ކަމަށްާހުރިހ   1545އިޚްލ ޞްތެރިާވިދ ޅުވ ކަމަށްވަންޏ 

ނޑުމެންާމިއުޅެނީާމީހުންގެާއަބުރާ  ާއަޅުގަ ނޑުމެންާހިތަށްގެންނަންވީ ކަމ އެކީާއަޅުގަ

ާމީހު ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިތްވަރުދޭންތޯ. ާމިތަނުންާބެހުމަށް ާއަބުރ ބެހުން ންގެ

ާނުދޭންތޯ ާފަސ ދަވިޔަ ާމުޖަތަމަޢު ާސަރުކ ރުންާާހުއްޓުވ ލ  ާމިކަމަށް މިއުޅެނީ.

ާވިސްނ ވަޑައިގެންާ ާއެބިލަކަށްާާއަޅުގަނޑުާކަމަށްވަންޏ ބިލެއްގެންނަވައިފިފައި

ނޑުާދަންނަވ ލަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީތ އީދު  1550އަބުރ ާބެހުމުގެާކުށަށްާ،ާކުރ ނަން.ާއަޅުގަ

ާއަދަބެއްމަދަ ާޖޫާނީ ާދެވިދ ނެ. ާޖޫރިމ ނ ގެ ާކުރެވިދ ނެ. އަދަބުތައްވެސްާރިމ ނ 

ާހި ާމިކަން ާޝަރީޢަތުގައި ާމިހ ރު ާއެކަމަކު ނޑައެޅިދ ނެ. ާޖޫރިމ ނ ގެާނކަ ގ ގޮތުން

ާނޫނިއްޔ  ާާއަދަބެއްގޮތަށް ާބަދަލެއްގޮތަށް ާނަގައިދީފައި،4588ާާނަގައިދެވޭ ރުފިޔ 

ާދ މީހ ގެ ާކުރަންާކޯޓަށް ާދިފ ޢު ާފީއަކަށްާާއެކަން ާލިބުނީމ98888ާާަލޯޔަރުގެ ރުފިޔ 

 1555ާނ އިބުވެސްާޤަބޫލުކުރައްވ ނެާމިއީާއަދިާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްނޫން.ާބަންޑ ރ ާާބަންޑ ރަ

ާކުރެއްވިއިރުވެ ާޕްރެކްޓިސް ާއަމިއްލަފުޅު ާއެާނ އިބު ާމިކަހަލަާނސް ގިވަޑައިގަންނަވ ނެ

ާޝަރީޢަ ާތިވިދ ޅުވަނީ ާނަގ ފީ. ާލޯޔަރުން ާދ އިރު ާއެބައޮތޭާމައްސަލަތަކަށް ތުގައި

ާދައްކ އިރުާ ާވ ހަކަ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއުސޫލެއް. ާނަގައިދޭނެ މިބަދަލު

ާމިލިއަނީ.ާވިމިލިޔެ ާޤ ނޫނު ާކަމުނުގޮސްގެން ާއުސޫލުތަކަށް ާއޮންނަ ފައި

ާ ާމިކުރަނީ ާމިމަސައްކަތް ާހިތްވަރ އެކީ ނޑުމެން ނޑުމެންނަށްާޢުއަޅުގަ ާއަޅުގަ  1560ޤޫބ ތް

ކޮށްފައިާއެއިރުާއައިާހިތްވަރެއްގެާދިނުންާއެއްކިބ ާޤޫބ ތްާޢުާދެވެންާނެތީމަ.ާނޫނިއްޔ 

ާޢުމިކަމަާ،ތެރޭގައި ާކަމަކަމަށްވ ތީ، ާބޭނުންވ  ާހިތްވަރުދޭން ާާޤޫބ ތްާކީ ާޤ ނޫނުާދޭނެ

ާޖައްސ އޮވެ ާއެއްފަރ ތަށް ާއެޤ ނޫނު ާމެ ާލ ފައި ާދަށުން ާއަދަބުތަާގަވ އިދެއްގެ އްާމަދަނީ

ގަޅުކަމަކަށްވީ.ާއެކަމުންާޤ ނޫނީާއުސޫލުންާއެއީާރަނާދެވޭގޮތަށްާހަދައިގެންާދިޔައިމަާ

ާބޭފުާ ާހުރިހ  ާނޫނިއްޔާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވިދ ޅުވ ނީ  1565ޅުން

ހުރިކަމަށްވަންޏާ ާޤ ނޫނުތަކެއްގައި،ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގައިާއަދަބުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާ

ާގަވ  ާހަދ  ާޖައްސ ފައި ާއެއްފަރ ތަށް ާނުދެއިއެ ާއަދަބެއް ާދަށުން ާއެކަމުާ.ާއޭާވޭނެާދެއްގެ

ާމިހި ާދުވަހު ާމިއޮތްހ  ާއޮވެގެން ާނއެއުސޫލު ާހ6ާާިގީ. ާކުރީގެާނއަހަރު ާމީގެ ގައިފި.

ާ ާކުށެއްކަމަށް ާމަދަނީ ާބެހުމަކީ ާއަބުރ  ާއެބައޮތް ާމިތަނަށް ކަނޑައަޅައިާސަރުކ ރުން
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ާާދިނުމަށް، ާއަދަބު ާކުށުގެ ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  ާއެ ާއެކަނި  1570އްލެއްނުވޭ.ާޙަާކަނޑައެޅީމަ

ާމީހެާ ާއެބަާކޮބައިތޯ ާއަރައިގަނެވޭގޮތަކީ ާކަރ މަތަށް ާއަބުރ އި ާޢިއްޒަތ އި އްގެ

ާ ާޝަރީޢަޝަރަޙަކޮށްދޭންޖެހޭ. ާއޮންނަންޖެހޭ. ާބިލެއް ާމިކަމަށް ތުގައިާއެހެންވީމ ،

ާ ާއުސޫލުތަކަށް ާރިޢ ޔަތްާއެއޮންނަ ާއެކަނި ާޝަރީޢަތުންވެސްާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ާޝަރީޢަތަާރިޢ ޔަތްކުރަނީ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާކަންތައްތައްާޤ ނޫނަށ އި ާޝަރުޢުގައި ށް.

ާ ާއެހެންކަމަށްވަންނ  ާހުންނަގޮތަށް. ާމިާމި ާދޫކޮށްލ ފައި  1575ކަންާއުސޫލަކަށް

ާމިއީ ާވިސްނ ކަމަށްވަންޏ  ާކަންނޭާހުއްޓުވޭނެކަމަށް ާއޮންނަނީާމައްސަލައެއް ގެ.ާދެން

ާއަދަދުާ ާބޮޑެތި ާޖޫރިމ ނ  ާއަދަދުގެ ާބޮޑެތި ާބަދަނޫނީ ާމަދަނީ ާކުރާ ގެ ާނަގައިދޭން ލު

ޤ ނޫނުގައިާދިވެހިރ އްޖޭގެާގޮތެއްާހަދ ނެއެބަދަލުާނަގައިނުދެވިއްޖެއްޔާ ލ ގައި،ާމައްސަ

ާ ާއޭނަ ާނުދެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާބަދަލު ާއެ ާއެބައޮތްތޯ. ާއޭނަާއިފްލ ސްކޮށްގެން ނޫނީ

ާމިއުޅެނީ.ާ ާމިކުރަން ާކީއްތޯ ާއެހެންވީމ ، ާނުބެހެއްޓޭނެ. ާބެހެއްޓޭތޯ.  1580ބަންދެއްގައި

މިއީާމަދަނީާދައުވ އެއް.ާމަދަނީާދައުވ ކުރ ާކަމަށްވަންޏާ ާސިންގަޕޫރުގައިާވެއްޖިއްޔ 

ާ ާނޫނީ ާބަދަލު ާއެ ާފަރ ތ އި ާރައްދުވ  ާމިާއެދައުވ  ާބެހުނުފަރ ތ އި، ާއަބުރ  އެ

ާސްޓޭޑިންގއަށްާާމުޖްތަމަޢުގައި ާއަދަބުާއެމީހ ގެ މިހުންނަނީާާތައްާބަލ ފައި

ާސިން ާމިހުންނަނީ. ނޑައެޅިފައި ާކަ ާކޮމްޕެންސޭޝަން ނޑައެޅިފައި. ގަޕޫރުގައިާކަ

ާ ާކުރީގައި ާބޮޑުވަޒީރު ާހުންނެވި ާޔުންގެ ާކުރައްވ ފައި.ާލީކޯ ާއެބަހުރި ާދައުވ   1585އަބުރުގެ

ާާންާމިލިއަނު ާޑޮލަރުން ާނޫސްތަކަށް.މިލިއަން ާބޮޑެތި ާހުރީާާބޭރުގެ އެފައިސ 

ާއެބެލެނީާ ާނަގައިދޭކަމަށްވަންޏ  ާއެ ާހުރީ. ާނަގައިދީފަ ާކޯޓުތަކުން ސިންގަޕޫރުގެ

ާ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާހައިބަާއަބުރ އެ ާމީހ ގެ ާޢ ންމުކުރަން،ާބެހުނު ާކުރުމަށް ާއެކަން ތ އި

ޢ ންމުކުރަންާމިމަސައްކަތްކޮށްފައިާއޮތްާމީޑިއ ގެާރަށުތެރެއަށްާާއަބުރ ާބެހުމުގެާކުށް

ާ ާޚަބަރުފެތުރުމުގެ ާމި ާހުރި ާވަޞީލަތް ާއެމީހެއްގެ ާބަލަނީ.  1590ހުރިާާރީޗްއައުޓްމިންވަރު

ާދައުވ  ާއަބުރުގެ ާބަލ ފައި ާބަލަނީ. ާބަދަލުާާމިންވަރު ާމިކަހަލަ ާކުރ އިރު މިގޮތަށް

ާއެހެންވީމ ، ާއެބަ. ާާނަގައިދޭ ާއަދަބުތަކެއް ާއޭގެާޢުޤޫބ ތުގެ ާއޮވެގެން ނޑައެޅިފައި ކަ

ާ ާދަށުން ާމަާނުކުރެވޭތީާޕްރޮސެކިއުޓްާމިހ ރު ާޕްރޮސެކިއުޓްނުކޮށް ދަނީާނޫނީ

ާމިއިާ ާއޭގެޒ ތުގައި ާދިނުމަކީ ާއަދަބު ާބ އްވައިގެން ާމީތި ކީާދަޢުވ އެއްގެގޮތުގައި

ާހަމަާ ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަކު، ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑެއްވެސް ާއަޅުގަ  1595ޙައްލެއްކަމަކަށް

ާތ އީދުކުރާ  ާބޮޑަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވަން ާފުރަތަމައިނުވެސް އެންމެ
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ނޑައެޅޭއިރުާ ާކަ ާއަދަބު ާއޭގެ ާނޫނީ ާލިބޭ ާބަދަލު ާއޭގެ ާދަޢުވ އަކީ ާއަބުރުގެ ގޮތަކީ،

ާޤަ ާބޮޑަށް ނޑަށްވެސް ާއަދަބުތަކެއްާއަޅުގަ ާމަދަނީ ާހަމަ ާއެއީ ބޫލުކުރެވެނީ

ާމިހ ރުާ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް. އޮންނަންޖެހޭނެ

ާއެކަމަކު،ާ ާކަމުދ ނެ. ާހުރެގެން ާއެހެން ާމ އްދ ތައް ާއެހުރި  1600ޤ ނޫނޫލްޢުޤޫބ ތުގައި

ާބަދަ ާއޭގެ ާމ އްދ ތައްާއުވ ލ ފައި ާއެ ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީ ނޑު ލުގައިާއަޅުގަ

ާއުވ ލަންާ ާމ އްދ ތައް ާމިހ ރު ާއެއީކީއެއް ާނެތުން ާގޮތެއް ޢަމަލުކުރ ނެ

ާގޮތެއްާ ާޙައްލުކުރެވޭނެ ާމިކަން ާނަިައްދަވ ށޭ. ާފުރުޞަތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވ 

ާއަވަސްއަރައިގަނެގެންާ ާއެހ  ާކޮންކަމަކ ތޯ ާސަރުކ ރުން ާގެންނަވ ނީ. ގެންނަވ ފައި

ާމ އްދ  ާއަދަބުލިބޭ ާހުރި ނޑުމެންާޢުޤޫބ ތުގައި ާއަޅުގަ ާމިއުޅެނީ. ާއުވ ލަން  1605ތަކެއް

ާއެކަމަކު،ާ ާބަދަލުނުކުރެވިގެން. ާމ އްދ ތަކެއް ާހުރި ާޢުޤޫބ ތުގައި މިއުޅެނީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާޓައިމް ާސޭމް ާދަ ާއެޓް ާމިބުނަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއުސޫލުތައްާ ާހަރުދަނ  ާޑިމޮކްރަސީގެ ާނައްތ ލަން. ާމިހުރިހ ކަމެއް ާފަސ ދައ  ާބޭނުމޭ

ާއަށަގަންނަވ އިރުާ ާއުސޫލުތައް ާހަރުދަނ  ާޑިމޮކްރަސީގެ ާބޭނުމޭ. އަށަގަންނަވަން

ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްާ ާޙައްޤު ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ާރައްޔިތެއްގެ ާހަމަ  1610ރައްޔިތުންގެތެރެއިން

ާކަމެއް.ާ ާލ ޒިމުކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ކަންތައްކުރުމަކީ

ާމ އް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންވީމަ، ާއަޅުގަނޑު ާއުވ ލަން ދ ތައް

ާމުޖުތަމަޢުާ ާއެއްގޮތަކަށް ާނޫސްވެރިކަމަކީ ާމިނިވަން ާނޫސްވެރިކަމަކީ އެކަމަކު،

ާހުއްދައެއްނޫންާ ާލިބޭ ާއެއީ. ާއެޕްރޫވަލްއެއްނޫން ާބްލެންކެޓް ާލިބޭ ފަސ ދަކުރ ކަށް

ާބެހެވެންވީ ާއަބުރ  ާބައެއްގެ ާވަކި ާނޫސްވެރިންނަށް ާކީއްވެގެންތޯ  1615.ާއެއީކީ.

ާލިޔާ  ާއެމީހުން ާނުވ ނެ. ާބެހެވިގެން ާއަބުރަކ  ާބައެއްގެ ާވަކި ނޫސްވެރިންނަކަށް

އެއްޗެއްާލިޔަންވ ނީާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކީ.ާމީހަކުާކުށެއްކޮށްފިާކަމަށްވަންޏ ާއެާކުށުގެާ

ނޑިޔ ރުންވެސްާގޯސްާކަންކަންާކުރައްވައިފިާކަމަށްވަންޏ ާހިނގ ނެާ ވ ހަކަާލިޔޭ.ާފަ

ާއެކަމަ ާއޮވޭ. ާމުއައްސަތ ތައްާމަގުތައް ާއެހެން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކު،

ާދިޔަާ ާހަލ ކުވެގެން ާއެކަންތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިންވަރަކަށް  1620ހަލ ކުކޮށްލ 

ާދުނިޔޭގެާ ާއަދަބު ާޑިމޮކްރަސީގެ ާގެނައުމަކީ ާޑިމޮކްރަސީ ާއެހެންވީމަ، ދީގެންނުވ ނެ.

ނޑައެޅިފައިާހުންނަާއަދަބުތަކަށް ނުބަލ ާނޫނިއްޔ ާއޭގެާޗެކްާާއެހެންާތަންތަނުގައިާކަ

ާނުބަލާ  ާހުންނަގޮތަށް ާތަންތަނުގައި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާބެލެންސް އެންޑް
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ާހަދ ާ ާކުށެއްކަމަށް ާމަދަނީ ާމިއީ ާހަމައެކަނި ާއަދަބުދިނުމުގެ ާހަމަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޝަރީޢަތްކުރާ  ާމިހ ރު ާބަދަލުދިނުމަކީ ާމަދަނީ ާއެ ާބުނެފައި، ާބަދަލުދިނުމޭ  1625މަދަނީ

ާއުސޫލުގެތެރެއި ާނަގައިދޭ ާމި ާމިތާ 4588ާން ާބެހުމެއް ާއަބުރ  ރުފިޔ ކަމަށްވަންޏ 

ާމުޤ ބިލުގައިާ ާއޭގެ ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާބަދަލުގައި، ާއޭގެ ާއެހެންވީމަ، ނުހުއްޓޭނެ.

ާއަދަބުތަކެއްާ ާމަދަނީ ާކަނޑައެޅިގެން ާއަދަބުތަކެއް ާޑިޓ ރަންޓަކަށްވ ވަރުގެ އެކަމަށް

ާއައިާ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާބަދަލުލިދުނުމެއް ާތ އީދުކުރެވޭާމަދަނީ ާއަޅުގަނޑަށް މަ

 1630މިކަންކަންާހުއްޓުވަން.ާދެން،ާހަމަާއެއ އެކީާއެފައިސ ާނުނެގިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާދެންާ

ާވިދ ޅުވެދެއްވަންވ ނެ.ާ ާގޮތެއްވެސް ާހަދ ނެ ާމީހ އަށް ާދައްކަންޖެހޭ އެފައިސ 

ާ ނޑުމެނަށް 98ާާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔާ 68ާމިލިއަުނން ާއަދަބުދޭން ާމީހުންނަށް މިލިއަނުން

ާނުދެއްކިއްޖިއްޔާ ކޮ ާއެފައިސ  ާއެކަމަކު، ާކަނޑައެޅިދ ނެ. ާނަގަން ންޕެންސޭޝަނެއް

ވ ނެގޮތެއްވެސްާއޮންނަންވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމުޅިާއެތިާކޮންޕޮޒިޓްކޮށްާހޯލިސްޓިކްކޮށްާ

ާވ ހަކަ،ާ ާތ އީދުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާގެންނަވައިފިކަމަށްވަންޏ  ާމި  1635ވިސްނަވ ފައި

ވެސްާދަންނަވ ނީ،ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާތ އިދުކުރެވެނީާމިާމިދެންނެވިހެންާނިންމ ލަމުންާ

ާއެދޭާ ާއަޅުގަނޑު ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާމިކަން ާނަގައިދިނުމެއްގޮތަށް ާބަދަލު މަދަނީ

ާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`6ާާ ާފެށިގެނ6968ާާްޖުލައި  1640ާން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާދުއަްޙމަދުާޢަބްާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިދ  ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގ68/68ާާެޢަމަލުކުރަމުން ދިވެހިއްރ ޖޭގެ

ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށ7ާާްޗެޕްޓަރު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާގެނައުމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ޙު ކަށް

ާއެާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. ާރަނގަޅު ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ށްާތ އީދުކުރެވެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމައިގަނޑުގޮތެއްގައިާއަބުރުގެާހުށަހެޅުއްވުމަ

ާބަލ އިރުާ ާކަންހިނގ ގޮތަށް ާދުނިޔޭގެ ާމިހ ރު ާވައްޓަފ ޅިވެސް  1645ދައުވ ކުރެވޭގޮތ އި

ާބައެއްކަހަލަާ ާބަދަލުވެގެންގޮސްފައި. ާއަޅ ބަލ އިރު ާކުރިއ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް މިވަނީ

ާއަާ ާއެއީ ާފ ޑުކިއުން ާބައިވަރުާކަންތައްތަކުގައި ާއެތައް ާއެތައް ާބެހުންކަމަށްވެގެން ބުރ 

ާއެއީާ ާފ ޑުކިޔުމަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިއަދު ާދިޔަ. ާޙުކުމްކުރެވިގެން މީސްމީހުނަކަށް

ާކަމެއްާ ާގަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާބެލެވޭގޮތެއް ާކަމުގައި ާބެހުން އަބުރ 

ާވ ހަ ާދެކެވޭ ާބެހޭގޮތުން ާހިނގ ދިޔަގޮތ  ާކަމެއް ާނޫނީ ާއަބުރާ ކުރިގޮތް ާއެއީ  1650ކައަކީ
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ާދެކެވުނުާ ާބެހިގެން ާއެކަމ  ާހިނގައްޖެ. ާދުވަސްވަރެއްވެސް ާބެލެވުނު ބެހުންކަމަށް

ވ ހަކަތަކ ާގުޅިގެންާއަދަބުާލިބިގެންދިޔަާމީހުންތަކެއްވެސްާއެބަތިބި.ާޝަރީޢަތެއްގައިާ

ާކަންހިނގިގޮތެއްގެާވ ހަކަދައްކައިގެންާއަދަބުާލިބުނުާމީހުންވެސްާއެބަތިބި.ާއެއީވެސްާ

ާދުވަސްވަރެއްާ ާދިޔަ ާވެގެން ާބެހުނުކަމަށް ާއަބުރ  ާމީހުންގެ ާތިބި ާކުރަން އެކަން

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމިދެންނެވި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ އިނ658ާާްހިނގައްޖެ.  1655ވަނަ

ވަނ658ާާަވަނަާމ އްދ ،ާމިދެންނެވ658ާާީވަނަާމ އްދ އަށްާބަލައިލ އިރުގައ668ާާި

ގޮތުންާއޭގެންާހަމަާނެއްޓެވޭނެާއެއްވެސްާގޮތެއްާމ އްދ ގައިާއަބުރުާމ ނަކޮށްފައިާއޮތް

ާތަރައްޤީވެގެންގޮސްފައިވާ  ާކުރިއަރައި ާކަންތައްތައް ާދުނިޔޭގެ ާމިހ ރު ާއެއީ ނެތް.

ާގޮތަކަށްާ ާއެކަށީގެންވ  ާމިހ ރަށް ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރުގައި މިންވަރަށް

ާޢިއްޒަ ާއެއްޗެއްނޫނޭ. ާލިޔެވިފައިވ  ާނޫނީ ާރައީސް،ާޢިބ ރ ތްކުރެވިފައި  1660ތްތެރި

ާބިނ ކުރަނިވިާ ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި ާކަންތައްތަކުގައި ާގުޅުންހުރި ރައްޔިތުންނ 

،ާފ ޑުކިއުންތަކަކީާއެއީާއެާރައްދުވ ާފަރ ތުގެާއަބުރ ާބެހުންކަމަށްާބެލިާދަޢުވ ކުރެވި

ާއެކަމަށްާއެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއަންނަގޮތްވުމަކީ ާޙުކުމެއް މީހ އަށް

އްޔިތުންގެާކަންތައްތައްާނިމިގެންދ އިރުާއެކަންތައްތަކުގައިާތ އީދުކުރެވޭކަމެއްނޫން.ާރަ

ާހިނގ ދިޔަގޮތުގެާ ާއެކަން ާފ ޑުކިޔައި ާފަރ ތަށް ާއަނެއް ާއެއްފަރ ތުން  1665ދެފަރ ތެއްވަންޏ 

ާރަނގަޅުކުރުމަށްވެސްާ ާއެކަންކަން ާއެއީ ާއޮންނަންވ ނެ. ާފުރުޞަތު ވ ހަކަދެއްކުމުގެ

ާޢި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޙައްލެއްކަމުގައި ާއޮތް ާރައީސް، ނ9885ާާްއްޒަތްތެރި

ާކުރަމުންގެންދިޔަކަންާ ާނުބަލ  ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާޖިނ ޢީ ާދަޢުވ  ާއަބުރުގެ ފެށިގެން

ާތިއްބެވިާ ާކުރަން ާއެކަންތައްތައް ާއޭރުން ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާރަނގަޅުގޮތެއްނޫންކަމަށްާ ާއެއީ ާއެކަން ާވިސްނިވަޑައިގެން ާހަމަ  1670ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ާއެޤ ނޫނުގައިާޤަބޫލުކުރައް ާނިންމެވުމެއްކަމުގައި. ާރަނގަޅު ާހަމަ ާނިންމަވ ފައިވ  ވ 

ާއަދިާ ާދަރިންނ  ާމައިންބަފައިންނ ، ާޓީޗަރ ، ާކިޔަވ ކުދިންނ އި ބުނ ގޮތުން

ާއޭރުގެޖެހޭާ ާކުދިންނ  ާތިބޭ ާދަށުގައި ާއެބެލެނިވެރިކަމުގެ ބެލެނިވެރިންނ 

ވަރަށްާބޮޑެތިާތަފ ތުތަކެއް،ާމައްސަލަތަކ އިާމިއަދުގެޖެހޭާމައްސަލަތަކ ާއަޅ ބަލ އިރުާ

ާ ާޗެޕްޓަރ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާހަމައެއ އެކު، ާއެބަހުރި.  1675ގައ4ާާިޚިލ ފުތަކެއް

ާއޮތްހިނދުވެސް ާއެގޮތަށް 78ާާާ,އެވ ހަކަތައް ާފެށިގެން ާފަހުކޮޅުން ގ88ާާެގެ

ާވައްތަރުތައްާ ާއެތައް ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާނޫނީ ާނަމޫނ  ާއަބުރ ބެހުމުގެ އަހަރުތަކުގައި
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ނޑުމެ ާއަރައިގެންދިޔަތަންާއަޅުގަ ާއޭތި ާއުސްމިންތަކަކަށް ާއެތައް ާފެނި ންނަށް

ާޢިއްޒަތެއް،ާ ާއަބުރެއް، ާއެދުވަހުގައި ާފެނިގެންގޮސްފައި. ާމިވަނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއެތައްާ ާގެއްލި ާއަބަރުގެއްލި،ާޢިއްޒަތް ާބަޔަކު ާނެތް.ާއެތައް ާބަޔަކު ާހުރި  1680ކަރ މ ތެއް

ާކުރި ާތަކުލީފުތަކަކ  ާވޭންތަކަކ  ާމިއަދުާބައިވަރު މަތިލ ންޖެހިގެންދިޔަކަން

ާލިޔ ާ ާއޮފީސްތަކަށް ާސަރުކ ރު ާއޭރުގެ ާއ ކުރަންޖެހޭ. ާހަނދ ން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާލިޔެވިފައިާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ސިޓީއެއްގައި

ާއަދަބުތައްާ ާސިންގ  ާބޮޑެތި ާބަލ  ާއަބުރ ބެހުނީކަމަށް ާޢިބ ރ ތަކުންވެސް އޮންނަ

ާތަޖުރިބ ކުރެވުނު،ާލި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ  1685ބެމުންދިޔަ.

ނޑުގެާރައްޓެއްސަކަށްާދިމ ވިާހ ދިސ އެއްގެާވ ހަކަ.ާކޮންމެވެސްާމައްސަލައެއްާ އަޅުގަ

ާއެވަޒީފ ،ާ ާއޭނ  ާބަލ އިރުގައި ާހިނގ ދިޔަގޮތަށް ާއެމައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން

ާމީހަާ ާއޮތް ާމައްސަލަ ާސުވ ލުކޮށްލިާހިތްހަމަނުޖެހޭގޮތަށް ާކ ކުތޯ ާދިނީ ާއެވަޒީފ  ކަށް

ާލިބިގެންދިޔަކަންާ ާއެއަދަބު ާއޭނ އަށް ާކުރިމަތިލ ންޖެހި ާޙުކުމަކ  މީހ އަށް

 1690ހަނދ ންކޮށްލަންޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިބ ވަތުގެާކަންތައްތައްާހުއްޓުވ ާމިއީާ

ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާއޭގެން ާދެފަރ ތަށްވެސް ާއޮތީމ  ޙިމ ޔަތްާާމަދަނީކަމެއްގެގޮތުގައި

ާމީހަކަށްާ ާވަކި ާދަޢުވ ކުރެވި ާމީހަކަށް ާވަކި ާއޮވެގެން ާޖިނ ޢީކަމެއްގެގޮތުގައި ބޮޑޭ.

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާމިކަންތައްތައް ާއަންނ ނެގޮތަކަށް ާނުކުރެވޭތަން ދަޢުވ 

ާއެހެންާ ާދުނިޔޭގެ ާތ އީދުކުރެވެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާނޫން. ާތ އީދުކުރެވޭކަމެއް އެކަމަށް

 1695ވެސްާކަންތައްކުރ ާއުސޫލު،ާއަދިާކުރިއަރ ފައިވ ާޤައުމުތަކުގައިާމިއަދުާޤައުމުތަކުގައި

ާބެލެމުންދ އިރުާ ާކަންތައްތައް ާއަބުރުގެ ާކުށުގެ، ާމަދަނީ ާބޮޑަށް ާކުށަކަށްވުރެ ޖިނ ޢީ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލ ކަށް ާނުވިސްނ  ާދޭތެރޭގައި ާއެކަންތައްތަކ  ނޑުމެންވެސް އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެވޭ. ާާތ އީދެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ އ އ97ާާިރައީސް، ވަނަ

ާދ އިރާ 98ާ ާއެމިނިވަންކަމުގެ ާމިނިވަންކަމ އި ާލިބިފައިވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާތ އީދުކުރެވޭކަމެއްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާވެގެންދިއުމަކީ ާކަންތައްތައް  1700ހަނިކުރެވޭނެގޮތަކަށް

ާދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ،ާނިންމ ލަމުންވެސް ާއަޅުގަނޑު ާއަބުރުގެާނޫން. ނީ

ާޢަދަބުާ ާމަދަނީ ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާމަދަނީ ާބޮޑަށް ާކުށަކަށްވުރެ ާޖިނ ޢީ ދަޢުވ 

ާއަޅުގަނޑުގެާ ާތ އީދުކުރެވޭކަމެކޭ.ާއެގޮތަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ނޑައެޅިގެންދިއުމަކީ ކަ

ާތ އީދުާއެބައޮތޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ1705 

ާޢިއްޒަތްތެރިާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއިޞްލ ޙ މެދުާާޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބިލ މެދުގައި ާރައީސް.

ާމިކަންކަންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާޙ ލަތ  ާމިއަދުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ވ ހަކަދައްކ އިރު

ާވަރަށްާ ާފިކުރުކޮށްލުމަކީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހިނގަމުންދ ގޮތ މެދުވެސް

ާޚ ާ ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އްޞަގޮތެއްގައި،

ާތެރެއަށްާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަދެކެވޭއިރު ާމިބިލ މެދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1710މަޖިލީހުގައި

ާމިބިލަށްާ ާހަނދ ކޮށްލުމަކީވެސް ާކަންތައްތަކުގެމަތިން ާދިމ ވެފައި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރުވ އެއްކަމުގައި ނޑުާލިބޭ

ާޤ ނޫނުތައްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ، ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާމިދެންނެވީ، މިހެން

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަސައްކަތުގައި އިޞްލ ޙުކުރުމުގެ

ާވ ހަކަާ ާރައްޔިތެއްގެ ާއެހެން ނޑުމެންފަދަ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމަޖިލީހުގައި  1715މިޢިއްޒަތްތެރި

ާޖަވ ބުދ ރީނުވެ ާއެވ ހަކަތަކުންާއޭނ އަށް ާދައްކ އިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޙ ލަތުގައި ވޭ

ާނެތިާ ާޖަވ ބުދ ރީވެވޭނެގޮތެއް ާއޭނ އަށް ާނުވަތަ ާބަރީޢަވެވޭނެގޮތެއް އޭނ އަށް

އެވ ހަކަތައްާދައްކ ާއެމީހެއްގެާބޮލުގައިާނުވަތަާއެފަރ ތެއްގެާބޮލުގައިާޢިލްޒ މްއަޅުވާ 

ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަ ާހިނގ ކަމީވެސް ނޑިވަޅެއްގައިާާކަންތައްތައް ާދަ މިފަދަ

ާކަންތައްތަކަކުންވެސްާ ާއެފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާޙަޤީޤަތެއް.  1720ފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ާތެދުާ ާއޭގެ ާމަޢުލޫމ ތ ، ާފުރިހަމަ ާއެއްކިބ ވެގެންހުރެ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއޭރުންާ ާދައްކަން. ާމަޖިލީހުގައިވެސް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެވ ހަކަތައް މަޢުލޫމ ތ އެކުގައި

ނ ނޑުމެންނަށްާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާމިކަންކުރެވުނީމ  ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ޑުމެން

ާއެންމެާ ާއެހުށަހަޅ ފައިވ ގޮތުގެމަތީން ާބިލު ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި މިސަރުކ ރުން

ާބަޔަށްާ ާޙައްލުކުރުމުގެ ާމިކަންކަން ާމައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ާމަދަނީ  1725ފުރިހަމައަށް

ާހަމައެ ާދެކެނީ. ާއަޅުގަނޑު ާހަމަާކުރިއަށްދެވޭނެކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ އ އެކުގައި،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއިހަށްދުވަހަކު ާދ ދި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ މިމޭރުމުން

ހަނދ ންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާމީގެާދެާ

ާޓީވީާ ާޝަކުވ ކުރެއްވި ާމެންބަރުންކޮޅެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން. ދުވަހެއް

ާޚަބަރަކާ މޯލްޑިވްސްއި ާފޮނުއްވި ާރިފަރކުރައްވ ފައި ާވެބްސައިޓަށް ާމަޖިލީހުގެ  1730ން

ާހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހިގެންާ ާއެކަމ  ާމެންބަރުންކޮޅެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ގުޅިގެން



 65 

ާބަޔ ނެއްާ ާއެކަމ ގުޅޭގޮތުން ާމަޖިލީހުންވަނީ ާމޯލްޑިވްސްއަށް ާޓީވީ އެވ ހަކަދެއްކެވީމ 

ާހަ ާކުރައްވ ފައި. ާއިޝ ރ ތެއް ާކޮންމެވެސް ާޒިންމ ދ ރުކުޑަގޮތެއްގައިާނުވަތަ ޤީޤަތަކީ

ާދެންާ ާއުފެދުނީމ  ާއެކަންކަން ާސަބަބުން ާކުރެވޭކަމެއްގެ ާދިމ ލަކުން ކޮންމެވެސް

ާސުވ ލުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޒިންމ އ އިމެދުގައި ާފަރ ތްތަކުގެ  1735އެކަންކަންކުރައްވ 

ާނެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާވެބްސައިޓުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިއުޅެނީ، ާދަންނަވަން ގީ.ާއެބައުފެދޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާފެތުރީ ާއެޚަބަރު ާމޯލްޑިވްސްއިން ޓެލެވިޜަން

ާމަޖިލީހަށްާ ާއެބޭފުޅުން ާތިއްބަވަނިކޮށް ާޖަލްސ އެއްގައި ާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންކޮޅެއް

ާކުށްވެރިކުރީމާ  ާމީޑިއ  ާފަހަތުން ާމިޚަބަރުގެ ާދެން، ާވ ހަކަ. ވަޑައިނުގަންނަވ 

ާކޮބައިތޯ ާނަތީޖ އަކީ ނޑުމެންގެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ .1740 

ާމީޑިއ އިންވެސްާ ާހަމަ ާހިންގަވ . ާބަލަމ  ާއަނެއްކޮޅުވެސް ާމީގެ ހަމައެއ އެކުގައި،

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޢުލޫމ ތު، ާއެބޭފުޅުންނަށް ާމ އްދ ގައ99ާާިއެބަދިމ ވޭ ވަނަ

ާލިބޭނެ ާއެމަޢުލޫމ ތު ާމަގުތަކ އި ާއެމަޢުލޫމ ތުާހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއްާނެތިާބުނ ގޮތުގެމަތީން

ާގުޅައިގެންާ ާބޭފުޅަކ  ާމިވެނި ާބައެއްފަހަރު ާއެބަލިޔުއްވ  ާނުލިބުނީމ  އެމަޢުލޫމ ތު

ާޙ ލަތެއްާ ާހުރި ާއެބޭފުޅަކު ާއެބަޖައްސަވ . ާއެހެންވެސް ާނުނެގިއޭ.  1745ފޯނެއްވެސް

ާއެވ ހަކަވެސްާ ާނެތީކަމެއް ާނުވަތަ ާރ އްޖޭގައިކަމެއް ާހުރީ އެބޭފުޅަކު

ާ ާއަބުރ ބެހިގެންާއެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވ ނެ. ާއެމަޢުލޫމ ތު ާހަމައެއ އެކުގައި، ދެން،

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާއަދިއެއް ާލިޔެވުނީމ  ާވ ހަކަތަކެއް ާނުޙައްޤު ާއެމީހަކަށް ނުވަތަ

ާދިފ ޢުާ ާދެފަރ ތުގެ ާއުފެދިފަކ އެއް ާކޮމިޝަނެއް ާމީޑިއ  ރ އްޖެއަކުނެތް

ާއަދި ާމިއުޅެނީ، ާދަންނަވަން ާސަލ މަތަށްޓަކައެއް. ާހުރިާާރައްކ ތެރިކަމ އި  1750ހެދިފައި

ާއަބުރ ބެހުމުގެާ ާނުކުރެއޭ. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއޭގެ ކަންތައްތައްވެސް

ާތެރެއިންލ ފައިކަމަށްާ ާމީޑިއ ގެ ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާމިދަނީ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ބައިތައް

ާލިޔުއްވާ  ާނޫހެއްގައި ާއެއް ާމިސ ލެއްގެގޮތުން، ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާވަކިާލިޔުއްވުމަކަ ާހ މަނުކޮށް ާނަން ާއެމީހ  ާފިކުރުން ާވިސްނުމ އި ާމީހެއްގެ ާއެލިޔ  ށް

ާބުނުން.ާ ާވ ހަކަ ާމީހެއްގެ ާވަކި ާހ މަކޮށްފައި ާނަން ާއަދި ާބުނުމ އި ާވ ހަކަ  1755މީހެއްގެ

ާމިއަދުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރޭޑިއޯތަކުންވެސް ާޓީވީއ  ާހަމައެއ އެކުގައި، އަދި

ާޑި ާފުރިހަމަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާބ ރަކ4ާާީމޮކްރެސީއެއްގައި ވަނަ

ާރައްޔިތުންާ ާބޭނުންކުރެވިއްޖެއްޔ  ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެމީޑީއ  ާބ ރުކަން. މީޑިއ ގެ
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ާމީހުންގެާ ާއެހެން ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާއެމައްޗަށް ާރައްޔިތުން އެވެއަރކުރެވި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ންޖެހޭނެކަމަށް ާއިޙްތިރ މްކޮށްގެން  1760ާޙައްޤުތަކަށްވެސް

ާމިދެންނެވިގޮތަށްާ ާދ ނީ ާފުރިހަމަގޮތުގައި ާއެކަންކަން ާއެގޮތުގެމަތީން ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާއަޅުގަނޑުގެާ ާބައްލަވ ، ާކުރެވިގެން. ާއެކަންކަން ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި މީޑިއ ވެސް

ާޒިންމ އެއްާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިހިރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިސ ލެއްގެގޮތުން މައްސަލައެއްނެތޭ

ާރައްާ ާމިތަނުގައިާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާމަޖިލީހަށް ޔިތުންގެ

ާވ ހަކައެއްާ ާއެއްގޮތުގެ ާޙަޤީޤަތ  ނޑ ބެހޭގޮތުން ާއަޅުގަ ާމިދަނީ.  1765މަސައްކަތްކުރަމުން

ާއެއީާ ާދައްކަންޖެހޭނެ. ާއެވ ހަކަ ާމައްސަލައެއްނެތޭ. ނޑުގެ ާއަޅުގަ ދެއްކުމަކުން

ާފުާ ާއެޒިންމ އިން ާމީހަކު ާއަދ ކުރ  ާޒިންމ އެއް ރިހަމައަށްާރައްޔިތުންގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއަބުރ ބެހުމެއްކަމަކަށް ާއެއީ ާއެވ ހަކަދެއްކުމަކީ އަދ ނުކުރ ކަމަށްވަންޏ 

ާއެބޭފުޅަކަށްާ ާފަރ ތެއްކަމުގައިވިޔަސް ާކޮންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ނުދެކެން.

ާކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށްާ ާއެވ ހަކަތައް ާއިޙްތިރ މ އެކުގައި ާއަދަބު  1770އަދ ކުރަންޖެހޭ

ާޤަބޫ ނޑު ާމިބިލުގެާއަޅުގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާމިދެންނެވިގޮތްތަކަށް ލުކުރަނީ.

ވަނަާމ އްދ ގައ659ާާިތެރޭގައިވެސްާއެބަހުރިާބައެއްާތަފ ތުތައް.ާމިސ ލެއްގެގޮތުން،ާ

ާދަށުންާ ާއޭނ ގެ ާވެރިޔަކު ާއޮފީހެއްގެ ާފ ހަގަކުރައްވ ފައި ާއެބައޮތް ބިލުގައި

ނުރުހިގެންާއެއްޗެއްާބުނެފިނަމަ،ާއެއީާާމަސައްކަތްކުރ ާމުވައްޒަފަކުާކަންކުރ ގޮތ މެދު

ާނޫނޭ.ާ ާއަބުރ ބެހުމެއް ާއެމީހެއްގެ ާބުނުމަކީ ާއެއްޗެއް ާވ ހަކައެއް. ާތަފ ތު  1775ވަރަށް

ާމަޤްޞަދުގައިާ ާރަނގަޅުކުރުމުގެ ާއަޚްލ ޤް ާކުއްޖެއްގެ ާކިޔަވ  މުދައްރިސަކު

ާއަޅު ާދެވ ހަކައެއްކަމަށް ާތަފ ތު ާމުޅިން ާމިއީ ާކިޔުމަކީ، ާއެއްޗެހި ގަނޑުާއެކުއްޖަކަށް

ާކިޔުމ ،ާ ާއެއްޗެހި ާދިމ ލަށް ާއެމީހަކ  ނޑައެޅިގެން ާކަ ާބުނުމ  މިދަންނަވަނީ.ާއެއްޗެއް

ާދެންާ ާބުނެފައި ާއެވ ހަކަ ާމިބިލުގައި ާއެހެންވީމ ، ާދެކަމެއް. ާތަފ ތު ާމުޅިން މިއީ

ާއެދަރިއެއްގެާ ާއަޑުލުމަކީ ާއުޅުމ މެދު ާދަރިއެއްގެ  1780ބައްޕައަކ ނުލ 

ާއަޅުގަ ާބައްޕައަކުާއަބުރ ބެހުންނޫންކަމަށްވަންޏ  ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް

ާދަރިންނ ާމައިންބަފައިންނަކީާނަސޭޙަތްތެރިވ ނެާބައެއްާއަދިާކުޑައިރުންާ އަބަދުވެސް

ނޑުމެންނަށްާއެޒިންމ އެއްާ ފެށިގެންގޮސްާއެންމެާބޮޑުވ އިރުވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާއެހެ ާނުގަނެވޭނެ. ާއަތުލައެއް ާކިބަޔަކުންނެއް ާއަޅުގަނޑުާމައިންބަފައިންގެ ންވީމ ،

 1785ދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ،ާމިފަދަާބިލެއްާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާގެނެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ
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ާކަންކަންާ ާއުސޫލުތަކ އި ާޢ ންމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްދ އިރު ކުރިމަގުގައި

ާދިމ ލަކުންވެސްާ ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިސްނުން ާރަނގަޅުކުރުމުގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނަން.ާއެބަޖެހޭާވިސްލ ާ

ާ

 1790 ހަމަވެއްޖެ.ވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލުާމިގޮތުގެމަތީންާބަލައިގަނެާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާދެއްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާތ އިދުކުރ ކަމެކޭ. ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާވަރަށްާކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ާފުރުޞަތަށް ވި

ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1795 

ާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ޝުކުރިއްޔ .

ާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ ާވ ހަކަ ާޚަބަރެއްގެ ާކީ ާމޯލްޑިވްސްއިން ާޓެލެވިޜަން ހ ޒިރީއ ބެހޭގޮތުން

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާސަމ ލުކަމަށްާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާއަޅުގަނޑުގެ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަވެސްާ ާބަލ ނެ ާހިނގ ފައިވ ގޮތެއް ާމިކަން ާއަދި ާގެންނަވ ފައި. އެކަންވަނީ

ާއެކަންާ ާދަންނަވ ފައި. ނޑުވ ނީ ާއަޅުގަ ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ  1800ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާފަރ ތަކީ ާޒިންމ ވ  ާއެކަމުގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާބަލައިފިން. ނޑު މަޖިލީހުގެާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެއީ ާޝ އިޢުކުރެވިފައިވ ގޮތް. ާއެމަޢުލޫމ ތުތައް ވެބްސައިޓް

ާއެރޭާ ާނަގައިގެން ާމޯލްޑިވްސްއިން ާޓެލެވިޜަން ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާހުރި ވެބްސައިޓްގައި

ާއެކުށެއްާ ާއޮތްކަމަށްވަންޏ  ާކުރެވިފައި ާކުށެއް ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންކުރީ. ޚަބަރުގައި

ާފަ ާއޮތް ާއުސޫލު.ާއެކުރެވިފައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާބުނުން ާސ ފުކޮށް  1805ރ ތެއް

ާފިޔަވަޅުތަކެއްތޯާ ާކޮން ާހުރީ ާއެޅެން ާޢަމަލީގޮތުން ާއެކަމުގައި ާފެށިގެން އިއްޔެއިން

ާއަޅަންފަށ ފައި.ާ ާމިހ ރު ނޑުވ ނީ ާއަޅުގަ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު އަމީންޢ ންމ 

ާހި ާމިޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާމިދ ގޮތަކީ، ާވަގުތުާކަންދިމ ވަމުން ނގަމުންދ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާވަޑައިގަންނަވ  ާކޮމިޓީތަކަށް ާހިނގ ތީ ކޮމިޓީތައްވެސް

ާމިކޮޅުގައިާ ާވަދެވަޑައިގަންނަވ އިރު ާކޮމިޓީތަކަށް ާދަންފަޅިތަކުގައި ާއެކި  1810މެންބަރުން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިވަޑައިގެންނެވެނީ. ާކޮމިޓީތަކަށް ާނުކުރެއްވި ާކ ޑް ރަޖިސްޓްރީ

ާޝ  ާމިކ ޑުާވެބްސައިޓްގައި ާއިންނެވިކަމަށްވަންޏ  ާކޮމިޓީއަކަށް އިޢުވެގެންދ އިރު
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ާވަޑައިނުގަންނަވާ  ާއެދަންފަޅިއަކަށް ާމިއޮންނަނީ ާނުކުރައްވ ތީ ާރަޖިސްޓްރީ ޖައްސަވ 

ާއ ާ ާމިހ ރު ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާއަމީންޢ ންމ  ާއަޅުގަނޑު މެންބަރެއްގެގޮތުގައި.

ާކުރިއަށްގެންދިއުާ ާމިކަން ާހެދެންދެން ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދު ާމިނިންމިގޮތަކީ،  1815މަށް

ާމަސައްކަތްާ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވަޑައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންނެވީކަމުގައިާ ާމަޖިލީހަށް ާއެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު ފެއްޓެވުމަށްފަހު

ާހިނގަ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާމިދ ގޮތުންާބެލުން. މުން

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާކޮންމެ ާޖެހިވަޑައިގަންނަވ . ާއުޅުއްވަން ާވަގުތު ާއެކި ާކޮމިޓީގައި އެކި

ާކ ާ ާވަޑައިގަންނަވަމުން ާއަނެއްކ  ާނައްޓ ލެއްވުމަށްފަހު ާޖައްސަވ ،ާޑު ާކ ޑު  1820ވަޑައިގެން

އިާމިކަންކުރެއްވުމުގައިާއެދޭތެރެއަށްާވޯޓުގެާވަގުތުތަކ ާއެއްޗެހިވެސްާއަންނ ތީއ އެކީގަާ

ާހެނދުނުާ ާމެންބަރަކުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާއެހެންވީމ ، ާފުށުއަރަމުން. މިދަނީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމެންބަރަކު ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާކ ޑުޖެއްސެވީމ  ާވަޑައިގެން މަޖިލީހަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެގޮތަށް ާފ ހަގަޖެހިގެންދ ނެ. ހ ޒިރީގައި

ާޝ އިޢުކުރަމުންގެ ާމަޖިލީހުގެާވެބްސައިޓްގައި ާނަމަވެސް، ާދެންނެވި ާއެހެން  1825ންދ ނީ.

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންފަޅިތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުމަކަށް ރިޔ ސަތުގެ

ާއެކޮމިޓީތަކުގައިާ ާއަދި ާބަލަމުން. ާގެންދ ނީ ާއަޅުގަނޑު ހ ޒިރުވެވަޑައިގަންނަވ ގޮތް

ާހ  ާކޮމިޓީތަކުގެ ާބަލަމުން. ާމިގެންދަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުގެާހ ޒިރީއަށްވެސް ޒިރީއ 

ާޖެހިއްޖެއްޔާ  ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭތެރޭގައި ހ ޒިރީއ 

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ނޑު ާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާކުރ ނެ ާއަޅުގަނޑު  1830އެކަމެއްވެސް

ާމިހ ރުާ މިއަރުވަނީާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތު

ާވ ނަންާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟްއަށް.ާއަރު

ާ

ާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`68/68ާާ

ާބަންޑ ރަާނ އިބުާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ާދަޢުލަތުގެ ާއުވ ލަން ާމ އްދ ތަކެއް ާބަދަލުތަކެއްާގެނެސް  1835ާާމިޤ ނޫނަށް

ާމީގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި

ާމަދަނީާ ާއަބުރ ބެހުން ާކުރިންވެސް ާއަހަރުތަކެއް ާއަދި ާކުރިން ނޑެއް ދުވަސްގަ

ާޙަޤީޤަތުގެާ ާއޮތީ ާމިގޮސްފައި ާނުކުރެވި ާދަޢުވ  ާނުވަތަ މައްސަލަތަކެއްގެގޮތުގައި

ާޕްރެޝަ ާމިއަދުާބައެއްގެ ާއެބައޮތް. ާއެނގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހުރެކަން ރ
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ާލޯހުޅުވިާ ާޑިމޮކްރެސީއަށް ާމައްސަލައެއްގޮތުގައި ާޖިނ ޢީ  1840އަބުރ ބެހުމަކީ

ާމިގޮތަށްާ ާމިކަން ާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުގައި ާޅަފަތުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމުޢ ހަދ ތަކަާ ާއެއްބަސްވެފައިވ  ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ާބަލައިާކުރަމުންދ ނަމަ ށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޖޯކުޖަހ ނެ. ާމިކަމަށް ާޤައުމުތަކުން ާއެހީތެރިވ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާޘަޤ ފަތެއްގެގޮތުގައިާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާމީގެކުރީގައިވެސް ާއަބުރ ބެހުމަކީ ރައީސް،

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއައިކަމެއް. ާވ ހަކަދައްކ އިރުގައ66ާާިކުރަމުން ާދުވަހު  1845ވަނަ

ާސަރުކ  ާކުރީގެ ާއެއ69،66ާާީރުން ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ގައި

ާމިއަދުާ ާދަޢުލަތުގެ ާއައީ. ާސިފަކުރަމުން ާމީހުންގޮތުގައި ާހިންގި ބަޣ ވ ތެއް

ާސަރުކ ރުންާ ާއޭރުގައި ާނ އިބަކީ ާބަންޑ ރަ ާތިއިންނެވި ާމަޖިލީހުގެ ތިޢިއްޒަތްތެރި

ާއިންާބޭފުޅެއް.ާާބަޣ ވ ތެއްާގެންނަންާއުޅުނުކަމަށްާބުނެާބަޣ ވ ތެއްގެ ކުލަޖައްސ ފައި

 1850އަދިާހަމަާއެހެންމެ،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާގިނަާމެންބަރުންނ ާއަދިާ

ާމެންބަރުންނަކީާ ާގިނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ާސީދާ  ާމިޑިއ ތަކުން ާއެކިއެކި ާއަދި ާމޯލްޑިވްސްއިން ާޓީވީ ާއޭރުގެ ބަޣ ވ ތްކުރިކަމަށް

ާއ ދެ،ާސަރު ާއަބުރު. ާއެބޭފުޅުންގެ ާކޮބައިތޯ ާއ ދެ، ާބައެއް. ާއައި ާސިފަކުރަމުން ކ ރު

ސަރުކ ރުންާބޭނުންވިހިނދަކުާބޭނުންވިާވަގުތަކުާރައްޔިތުާމީހ ާއޮބަހައްޓ ާރައްޔިތުާ

 1855މީހ ާމުގޯލިއަޅުވައިގެންާގެންގޮސްާކުޑަގޮޅިއަށްލ ާއޭނ ގެާދުވަސްދުއްވ ލުމަކީާއޭރުގެާ

ނޑުމެންާދޫކޮށްލަންވީތޯ.ާާސަރުކ ރުގެާޘަޤ ފަތެއް. އެހެންާމިއަދުާމިކަންކުރަންާއަޅުގަ

ާމިގެންނަާ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތަށް ާއިސްނަގައިގެން ާސަރުކ ރުން ާޅަފަތުގައި ސަރުކ ރެއްގެ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޑިން ާހިތުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ބަދަލަށް

ާޖަހ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ނޑުވެސް ާމިސ ލެއް،ާއަޅުގަ ާކުޑަކުޑަ ފަދައިން

ނޑުގެާތިމ ގެާމީހަކަށްާދިމ ވިކަމެއްގެާވ ހަކަާދައްކ ލ ނަން.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާ  1860އަޅުގަ

ާތީމުގެއަށްާ ާނުލިބިގެން ާޙައްލެއް ާއެއްވެސް ާއެކަމަށް ާދިމ ވިކަމެއްގައި އެޓޯލްސްގައި

ާސި ާފަހުން. ާދުވަހެއް ާއެތައް ާނުލިބިގެން ާޖަވ ބު ާސިޓީގެ ާސިޓީއެއްލީ. ޓީގެާއޭނ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާސިޓީއަކީ ާދެވަނަ ާއޭނ ގެ ާލިބިއްޖެ. ާސިޓީ ާފޮނުވި ާލިބުނީ، ޖަވ ބު

ާބަލާ  ާސީޓީ ާފޮނުވ  ާތިޔަތަނަށް ާމަސައްކަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ،ާމަނިކުފ ނުގެ

ާދޫނިދޫގައިާ ާގެންގޮސް ާއެރޭ ާލިބުމޭ. ާޖަވ ބެއް ާހަރުދަނ  ާއެކަށީގެންވ   1865އެސިޓީއަށް

ާ 49ާާބޭއްވީ. ާފަހުން ާދުވަސް ާއެއަށްފަހު ާގެނެވުނީ. ާތެރޭގައ6ާާިއެނބުރި ދުވަސް
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ާއެހެންވީމ ،ާ ނޑައެޅިގެންދިޔައީ. ާކަ ާޢަދަބު ާމައްޗަށް ާއޭނ ގެ ާދަޢުވ ކުރެވި އަބުރުގެ

ާޝަރީޢަތުގެާ ާހުރި، ާޙުކުމްތައް ާއަތުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު މިކަންތައްތަކަކީ

ާކަންތައްތައް. ާހުރި ާފެންނަން ާލިޔެކިޔުމުން ާއެއްޗެއް ާމިހ ރުންާާހުރިހ  އެހެންވީމ ،

ާބެހުންާ ާއަބުރ  ާދަޢުވ ގެގޮތުގައި ާމަދަނީ ާގެނެސް ާމިބަދަލު  1870މިހ ރަށް

ާޤ ނޫނުތަކެއްވ ނަމަާ ާއިތުރު ާހަދަންޖެހޭ ާމިއ ގުޅިގެން ާއަދި ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ާމިމަޖިލީހުންާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާއެއީ އެކަންކުރުމަކީވެސް

ާކަމެއްކުރ އި ާގެންނަންޖެހޭާވ ހަކަދައްކ  ާހަނދ ނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ރު

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިތަނުން ާޤ ނޫނު ާކޮމިޝަންގެ ހިޔުމަންރައިޓްސް

ާއެކިއެކިާ ާއިންޓަނޭޝަނަލް ާއަޑުއުފުލަމުންދިޔައީ، ާރައްޔިތުން  1875ނިމުނުއިރު

ާއޭގެާ ާއ ދެ، ާނުކުރ ށޭ. ާތިގޮތަށް ާތިޔަކަން ާއަޑުއުފުލަމުންދިޔައި ކޮމިއުނިޓީތަކުން

ާއެޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުގެނެސްާއެންމ6ާާެޖ އަކަށްވީާނަތީ ާއަލުން މަސްދުވަސްތެރޭގައި

ާމިއަދުާ ާއެހެންވީމ ، ާއެކަންކުރަންޖެހުން. ާބަލައިގަނެ ާއެޤ ނޫނު އެކަށީގެންވ ގޮތަށް

ާއަހާ  ާއަނެއްބަޔަކު ާއަޑު ާއެއްބައެއްގެ ާދުނިޔެއެއްގައި ާލ މެހިފައިވ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުާނެތިންާއެކަންކުރ އިރުގައިާއަޅުގަނޑު  1880މެންާއެބަޖެހޭާއެކަންކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާމީގައިާ ާމ ދިގުކޮށް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން މިއަދު

ލިބިފައިާއޮތްާޤ ނޫނެއް.ާ ވ ހަކަދައްކ ކަށް.ާމިއީާއެތަކެއްހ ސްާބަޔަކަށްާބޮޑެތިާއަނިޔާ 

ާމ  ާއެކިގޮތްގޮތަށް ާމ އްދ  ާއެކިއެކި ާރައްޔިތުންނަށްާމިޤ ނޫނުން ާއެކިއެކި ނަކޮށްގެން

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާހަލ ކުވެފައި. ާއ އިލ ތަކެއްވަނީ ާބޮޑެތި ާއަނިޔ ލިބި ބޮޑެތި

ާމިބިލުާ ާތ އީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއިށީންނ ނަން. ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިގުނުކޮށް  1885ވ ހަކަ

 ސް.ކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީމިއޮތްގޮތަށްާއޮތްވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާޝު

 

ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގ68/68ާާެޝުކުރިއްޔ 

ާާަމނިކުާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިން ާޗެޕްޓަރ ާބަންޑ ރ4ާާަޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާމިއަދުގެ ާއިޞްލ ޙުގެންނެވުމަށް ާށް

ާހުށަހަޅުއްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮފީހުން ާޝުކުރެއްާނ އިބުގެ ާއެކަމަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ  1890ވ ފައިވ ތީ

ާއިންސ ނުންގެާ ާފޭރ މ އި، ާއިޖްތިމ ޢީ ާސަބަބަކީ، ާއެނުދަންނަވ  ނުދަންނަވ ނަން.

ާހަމަޖެހުމ އިާސުލޫކީާ ާއިންސ ނުން ާވެއްޓ އިާއަދި ކަރ މ ތ އި،ާއިންސ ނުންާދިރިއުޅޭ

ާއިންސ  ާފަރ ތަކީ ާއެންގެވިފައިވ  ާއުޅުމަށް ާމިންގަޑެއްގެތެރޭގައި ާއުފެއްދެވިާހަމަ ނުން

ާއިންސ ނުންާ ާއިންސ ނުންނަށް ާޞަރީޙަކޮށް ާވަރަށް ާވަނީ ާއެފަރ ތުން ފަރ ތް.
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ާކަރ މ ތްތެރިކަމ އިާ ާއިންސ ނަކ އި ާއަނެއް ާއިންސ ނަކު ާއެއް ާއަދި ާމަގު  1895އުޅެންވީ

ާބެލުމަށްާ ާނަޒަރިއްޔ ތުން ާވަންތަކަމުގެ ާއިންސ ނީ އިޙްސ ންތެރިކަމ އި،

ާއަޅުގަނޑުމެ ާދެވިފައި.ާއަމުރުކުރައްވ ފައި. ާއެގޮތަށް ާއެނަސޭޙަތް ާވަނީ ންނަށް

ާމަސްކެއުންާ ާއަޚ ގެ ާއަނެއް ާމުސްލިމް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދުލުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެކުވެރިކަމ އި،ާ ާމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާމަނ ކުރައްވ ފައި. ވަނީ

ނޑުމެންގެާއިންސ ނީާވަންތަކަންާއެގޮތުގެާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި.ާއ ާ  1900ދެ،ާމިފަދަާއަޅުގަ

ާއިއްޔެއަކުާ ާމިއަދަކު ާވަނީކީ ާކުރުން ާއިންސ ނުންގެތެރޭގައި ކަންތައްތައް

ާބަލައިފިކަމުގައިވ ނަމަާ ާނަޒަރަކުން ާތ ރީޚީ ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންޏަކުނޫން.

ާމަތިންާ ާތޯތޯ ާމީހުންނ އި، ާވިހ  ާވ ހަކަ ާއިންސ ނުންތެރޭގައި ޒަމ ނުއްސުރެ

ާމީހުންނ އި،ާހީތަާ ާއަބުރުާވ ހަކަދައްކ  ާމީހުންގެ ާއުފައްދައިގެން ާވ ހަކަ ާމައްޗަށް ކުގެ

ާއިންސ ނުންާ ާކަންތައްތައްކުން ާއެފަދަ ާއޮވޭމެ. ާކަންތައްތައް  1905ނަގ ލުމުގެ

ާކަންތައްތައްާ ާބ ވަތުގެ ާމިއިޝ ރ ތްކުރެއްވި ާދެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންގެާޢ ންމުާދިރި ނޑުމެންގެާމައްޗަށްާވަނީ.ާއަޅުގަ އުޅުމ އި،ާރައްޔިތުންާއަޅުގަ

ާވެރިންާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއުފެއްދުމަކީ ާޤ ނޫނުތައް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ

ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ާދައުލަތްތަކުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ާކޮންމެާ ާކޮންމެގޮތަކުންނަމަވެސް، ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާކަރ މ ތް  1910އިންސ ނުންގެ

ާނަމަވެ ނޑުމެންާހައިސިއްޔަތަކުން ާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ ާހެދިފައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ސް

ާމިދެކޭ،ާ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާނަމަވެސް ާގޮވ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާއެއަށް ތަބ ވ ން

ާއިއްތިފ ޤުވަމުންމިދާ  ާމިއަދު ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާތިމަންނ މެން ާއަދި ާޤައުމުތަކުންާކުރިއަރ ފައިމިވ ާޑިމޮކްރަސީއ އި ާބައެއް ނަށްާއެހީދޭ

ާއަޅުގަނޑުާ ާވިދ ޅުވުންތަކަށް ާވިދ ޅުވ  ާޖޯކުޖަހ ނެކަމަށް  1915މިކަންތައްތަކަށް

ާބަޔަކުާ ާއެއްގޮތަށް ާޒަމ ނ އި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ އެއްބަހެއްނުވަން.

ާމިއުޅޭާ ާއުފައްދައިގެން ާމީހުން ާއުސޫލުތަކުގެ ާލ ދީނީ ާހުޅަނގުގެ ފަރުމ ކޮށްގެން

ާކިޔ ނީާޑިމޮކް ނޑު ާއަޅުގަ ާބ ވަތްތަކަށް ާބައެއް ާމިތަބ ވެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ރަސީގެ

ާމައްޗަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިވަނީ ާބައެއް ާރޯގ ގެތެރެއިން ާޔަހޫދީ ާރޯގ އޭ. ޔަހޫދީ

ާތެރޭގައިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުކުރިއަސް ާޤަބޫލުކުރިއަސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ  1920އައިސްސަ.

ާއެބަޔަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއިސްާތިބި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއިޙްތިރ މްކުރ  ށް
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ާހުތުރުކޮށްާ ާކަރ މ ތަށް ާއަބުރަށް، ާވެރިންގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ރަށްވެހިންނ އި،

ާބައެއްގެާ ާކުރަނީ ާމިކަންތައްތައް ާދަށުން ާއެޖެންޑ އެއްގެ ާނުބައި ާވަރަށް ގެއްލުންދީ

ާއެބޭނުންތައްާ ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި. ާބޭނުންތަކެއް ާޒ ތީ އަމިއްލަ

ާރަނގަޅީާޙ ސި ާތިމަންނ މެންނަށް ާދެން ާނިމުނީމ  ާޙ ސިލުކޮށް  1925ލުކުރެއްވިމީހުން

ާއުޅުނުގޮތްާ ާކ ބަފައިން ާތިމަންނ މެން ާއެއީ ާބުނުން ާއޮތުމޭ ާމިކަން މިގޮތުގައި

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލުންކަމަކަށް ާބުނެ ާރަނގަޅޭ ތިމަންނ މެންނަށް

ާމިވ ހަ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުާއ ދެ، ާބޭނުން. ާދައްކަން ކަ

އަބަދުވެސްާދައްކަމުންާދ ާވ ހަކައެއްާމިއީ.ާޔަހޫދީންގެާބަޔަކު،ާޖަރުމަނުގައިާއުޅުނުާ

 1930ޔަހޫދީންގެާބަޔަކުާނައްތ ލުމަށްޓަކައިާދުނިޔެާއުފެއްދިާއެންމެާނުބައިާނުލަފ ާއެކަކުާ

ާޔަހޫދީންނަކީާ ާތިއަރީއަކީ، ާގެންގުޅުނު ާހިޓްލަރ ާއެޑޮލްފް މީދ ތަކެކޭާާކަމުގައިވ 

ާހަމަާ ާދެރައެއްނުވ ނެ. ާއިންސ ނަކު ާޖަހ ކަށް ާކޮޅުފައިން ާމީދަލެއްގައި ބުނެލުން.

ާދިޔައީ.ާ ާހަލ ކުކޮށްލަމުން ާނައްތ  ާޔަހޫދީންތައް ާއެއުސޫލުން ާދުއްވ ލަންވީ. ޖަހައި

ާތިބިާ ާޖަރުމަނުގައި ާގެންދިޔައިރު ާއަލިފ ނަށްލަމުން ާހަލ ކުކޮށްލަމުން މިލިއަނުން

ާރައްޔިތު ާނޭނގުނުާޖަރުމަނު ާމީހުންނަކަށް ާއެސިފައިންގެ ާނުވަތަ  1935ންނަކަށް

ާމިގެންދިޔައީާ ާމިޙ ލަތަށް ާއިންސ ނެއްކަމެއް. ާލަނީކީ ާމިއަލިފ ނަށް ތިމަންނ މެން

ާމިޤައުމުގައި،ާޤައުމަށްާ ާކަންތައްތަކެއް ާބޭނުންކޮށްގެން.ާމިކަހަލަ ާލަފްޒެއްގެ ކުޑަކުޑަ

ާމަސަާ ާބަޔަކު ާހޯދުމަށް ާވެރިކަން ާމިޤައުމުގެ ާހިސ ބުންާގެނެސް ާފެށި ާކުރަން އްކަތް

ާތިޔަާ ާހެޔޮނުވ ނެއޭ ާފެއްޓީމޭ ާގޮވަން ާއަރައި ާސްޓޭޖްތަކަށް ާސިޔ ސީ ނޑު އަޅުގަ

ާދިޔައިމޭާ ާގޮވަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންވަރުން ާއަޅުގަނޑުގެ ާނުކުރ ށޭ. ާތިހެން  1940ކަންތައް

ާމިއަށްާ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާހިފަހައްޓ ށޭ. ާކަރ މ ތް އިންސ ނުންގެ

ާވަރުގަދަކޮށްާތ އީދުކުރެވެން ާމިޤ ނޫނު ާމިއަށްވުރެވެސް ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ނެތީ.

މިއަށްވުރެާޖިނ ޢީާމައްސަލައަކަށްވުރެާބޮޑަށްާއަދިާއެނޫންާމައްސަލައެއްވެސްާމިއަށްާ

ާމިދައުލަތުންާ ާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި ާކަރ މ ތް ާއަބުރ އި ާއިންސ ނުންގެ ގެނެސްގެން

ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލިާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާއެއްކަލަ ާނަމަވެސް ާގޮވ ލަން.  1945ނޑު

ާއަތުގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހިފައި. ާމިއޮތީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަޅީގައި ޑިމޮކްރަސީގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާލ ޒިމްކުރޭ ާއެބަ ާއެބައޮތް.ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލިބިދޭން. ާވ ހަކ69ާަޙައްޤުތަކެއް ާމ އްދ ގެ މިއޮތީ.ާާވަނަ
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ާ ާޙައްޤުތަކ އ66ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަސ ސީ ާއެބަހުރި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހުރި ާމައްސަލަތައް  1950ޙައްޤުތަކ އ66ާާިތަޢ ރަފްވުންތަކުގެ

ާއެބަހުރި.ާ ާވ ހަކަތައް ާބ ޠިލްކުރަންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނުތައް ާތަޢ ރުޟުވ  މިނިވަންކަމ އި

ޖެހޭާކަންތައްތަކުގެާވ ހަކަާމިހުރީާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާމިޙ ލަތުގައިާއުޅެމުންާކުރަންާ

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާހަމަ ާއަދި ާގެންދ ކަމުގައިވ ނަމަ. ާހިތައިގެން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ާ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގ98ާާެނޫސްވެރިކަމުގެ ާއަދި ާމ އްދ ، ވަނަ

ާ ނޑ97ާުމިނިވަންކަން ާއަޅުގަ ާއެބައޮތް. ާދެވިފައި ާމ އްދ  ާއެނގޭާވަނަ  1955މެންނަށް

ާބ ރެއްގޮތަކަށްހެންާ ާފޮރުވިފައިވ  ާތެރެއިން ާބ ރުތަކުގެ ާއެބަ ާޑިމޮކްރަސީގެ މިޒަމ ނީ

ާނޫހެއްގެާ ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާނޫސްވެރިއެއް. ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާޚުދު ނޫސްވެރިންނަށް،

ާމެންބަރެއްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާމެދުގައި ނޑ އި ާއަޅުގަ އެޑިޓަރެއް.

ާ ާމިހިންގ  ނޑު ާމިހ ރުވެސްާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާއެއްޗަކ އި ާއޮތް ާލިޔެފައި ނޫހުގެ

ާއެކަންާ ާގޯސްކޮށް ާގެންދަވަންވީ. ާކުރިއަށް ާއެބައޮތް. ާމައްސަލައެއް  1960ފުލުހުންގޭގައި

ާނަމަވެސްާ ާދ ންވީ. ާލިބުމަށް ާއަދަބެއް ާލިބެންޖެހޭ ާއެކަމަށް އޮތްކަމުގައިވ ނަމަ

މ މެންނަށްާއޭގެއިންާއަދަބެއްާތިމ މެންާބޭނުންކަމެއްާޙ ސިލުކޮށްާނިންމ ފައިާއަދިާތި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމެއްނޫން. ާއުޅުމަކީ ާއުވ ލަން ާޤ ނޫނު ާދެން ލިބިދ ނެތީ

ާ ާމަޖިލީހުގެ، ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގައި. ާސްޕެސިފިކްކޮށް ާވަރަށް 66ާދަންނަވަން

 1965ވަނަާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްކަމުގައިވ ާތ.އަތޮޅުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް،ާމިރ އްޖޭގެާ

ާކުރިމަތީގައިާކު ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާއަރައިގަނެ ާއަބުރަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ރީގެ

ާހުރިާ ާނަގ ފައި ާވަގަށް ާފައިސ  ާއަދަދަށް ާވަރަކަށް ާމިވެނި އެމަނިކުފ ނަކީ

ާނިންމ ފައިާ ާކޯޓުން ާއެދައުވ  ާދައުވ ކުރުމުން ާއެމައްސަލައިގައި މީހެއްކަމަށްބުނެ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޙުކުމް ާމައުމޫންާާއޮތްގޮތުގެ ާޢަފީފް ާއެނގޭނެ.ާޙަސަން އެންމެންނަށް

ާ ާއެހެންވީމ ،4588ާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާނިމިގެންދިޔައީ. ާދައްކަންޖެހި  1970ރުފިޔ 

ާމައުމޫންާ ާބަލަން ާމީގެތެރެއިން ާމައްސަލައެއްގޮތުގައި ާޖިނ ޢީ އެކަންތައް

ާކު ާފެތުރިގެންދިއުމ އިާގުޅިގެން އްލިއަކަށްާފައްޓަވ ކަމުގެާޚަބަރެއްވެސްާނޫސްތަކުގައި

ނޑު....  މިޤ ނޫނުާއުވ ލައްވަންާބަންޑ ރަާނ އިބުާވަޑައިގެންނެވީތީވެާއަޅުގަ

ާ

 1975ާހަމަވެއްޖެ.ވަގުތުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން
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ާ

ާއަންތަރީސްވަންާމިކަމުގައި.ާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ
ާާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިން

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1980 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާކަެދއްެކވުން:ވ ހަާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

96ާާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެްނވޭރުާ ާނިހ ނ9888ާާްއޮކްޓޫބަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު  1985ާގައި

ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްާދަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާވ ހަކައަކ އި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުރި އްކ ފައި

ގައިވަނ5ާާީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ668ާާެގައިގައިާހުންނަންވ ާސިފައަށްާބަލ އިރު،ާ

ބުއްދިާހަމައަށްާހުރިާމީހަކުކަމުގައިވުން.ާއެހެންވީމ ،ާކެނެރީގެާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ

ާ ާބ ޣ ވ ތ6ާާްނޮވެމްބަރ ާހަމަހޭގައިާގެ ާއެއީ ާވ ހަކައަކީ ާދެއްކެވިފައިވ  ގެނައިކަމަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާއެއީ ާނޫންތޯ. ާނުވަތަ ާވ ހަކައެއްތޯ ާދެކެވިފައިވ   1990ހުރެގެން

ާބުއްދިާ ާސިފަތައް. ާހުންނަންވ ނެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ އެބަބުނޭ

ާނުދައްކ ާ ާވ ހަކައ އި ާދައްކ ކަހަލަ ާމީހަކު ާހުރި ާހުންނ ނެ.ާހަމައަށް ާވ ހަކަ ކަހަލަ

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާކެނެރީގޭ ާއޮތީ. ާއެކަނިތޯ ާވ ހަކަ ާދެއްކި ާޢަފީފް ޙަސަން

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއިންޓަވިއުތައް ާހުރި ާދެއްވ ފައި ާކުރީ. ާކޮންކަމެއްތޯ ގެންނަންވެގެން

 1995އެބަހުރިާފެންނަނަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޝަރުޠުާހަމަވ ާމީހެއްގޮތުގައިާހުރެކަންނޭނގެާ

ާނިޒ މ ބެހޭާމަޖިލީ ާވިދ ޅުވ ނެ ާމަނިކުފ ނު ާދެން ާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީ. ހުގެ

ާނުކުތ އެއްނޫނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
ާ

ާާާ

 2000ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނެންގެވީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ދެންމެ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ76ާާެޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާނުކުތ އެއްކަމަށްާ
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ާމީހެއްގައިާ ާއިންތިޚ ބުކުރެވޭ ާމެންބަރެއްކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ބުނެފައިވަނީ،ާރައްޔިތުންގެ

ާ ާގެ ާ)ހ( ާފުރިހަމަވ ންވ ނެއޭ. ާޝަރުޠުތައް ާބުއްދ5ާާިއަންނަނިވި ާމިއިންނަނީ  2005ގައި

ާއެ ާމީހެއްކަމުގައިވުން. ާހުރި ާކޮމިޝަންގެާސަލ މަތުން ާއިލެކްޝަން ހެންވީމ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިންތިޚ ބުކުރައްވައިގެން ާމަތިން ޤ ނޫނުތަކުގެ

ާވ ހަކަފުޅުާ ފޮނުއްވ ފައިވަނީ.ާއަޅުގަނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދައްކަވަމުންގެންދިޔަ

ބެހޭާވަގުތުހަމަވެފައިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލައްވަންާއަޅުގަނޑު،ާނިޒ މ ާ

ާނިހ ންާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު  2010ނުކުތ އެއް،

ާޙުސައިންމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާވ ހަކަާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިމ ފަްނނު ާއަޅުގަނޑުގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް  2015ާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާގަާަމނިކުާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިން ާވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާހުއްޓުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިކަމ ާޙަވ ލުވީތީވެާއަޅުގަ

ާޒިންމާ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެބޭފުޅ  ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާހަމަ ާވ ހަކައަށް އިޝ ރ ތްކުރަމުންދިޔަ

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަބުރ ބެހިފައި ާމީހުންގެ ާނިންމެވީތީވެ، އުފުލ ކަމަށް

ާދެއްކިާއެކަންތަކުގަާ ާއަޅުގަނޑު ާެދން ާލަފ ، ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބައިވެރިވެފައިވ ކަމަށް އި

ާދެއްކިާ ާއަޅުގަނޑު ާމިތަނުގައި ާވ ހަކައަކީ، ާއެވިދ ޅުވި  2020ވ ހަކައެއްކަމަށް

ނޑުާދެއްކިާވ ހަކައެއް.ާ ާވ ހަކައެއްވެސްނޫން.ާއެއީާޓީވީއެއްގައިާއަޅުގަ
ާ

ާ

ާނުކުތ އެއްކަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާފުރުޞަތުާނިޒ މ ބެހޭ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާޤަބޫލުނުކުރަން. މަށް

 2025ާމިއަރުވަނީ،ާމ މިލގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްއަށް.ާ

ާ

ާއަބުރ އިާާ.`ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާމ ިމގިލީ ާއިންސ ނުންގެ ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެއީާޢިއްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާިއބްރ ީހމްޤ ިސމްާ ާޤ ނޫނީގޮތުންވެސް ާއަދި ާދީނީގޮތުންވެސް ާބެހުމަކީ ޒަތުއްނަފުސ އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމަނ ކަމެއް. ާނުވަތަ ާޙަރ މްކުރައްވ ފައިވ ކަމެއް ނޑައެޅިގެން ކަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމަތީގައި ާޤ ނޫނެއްގެ ާއޮވެގެން ާބޭނުންވަނީ،ާޤ ނޫނެއް  2030ދަންނަވ ލަން

ާކުށެާ ާޖިނ ޢީ ާއެއީ ާމަދަނީާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރު، ާއަދި އްކަމަށްވިޔަސް
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ާއަސްލުތަކ އިާ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނެއްނެތި ކުށެއްކަމަށްވިޔަސް

ާބަޔ ންވެގެންވ ގޮތުގެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ޚިލ ފުނުވ ގޮތުގެމަތިން

ާނުވަތަާ ާބ ޠިލްކުރުމަކީ ާޤ ނޫނު ާމި ާނިގުޅިގެންދ ގޮތަކަށް ާމިޙައްޤުތައް ާމަތިން

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާގެންދިއުމަކީ ާބަދަލުކޮށްގެން ާމިބައިތައް  2035ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ

ާއެއްޗެއްނޫންާ ާލިބޭ ާއަނބުރ  ާއަބުރަކީ ާގެއްލިއްޖެ ާއ ދެ، ކޮށްގެންވ ނެކަމެއްނޫނޭ.

ާޙައްޤުތައްާ ާލިބިދޭ ާއިންސ ނ އަށް ާއެގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާމީހަކަށް. އެއްވެސް

ާޙިމ ޔަތްތެރިކޮށްދިނުމަ ާމިޤ ނޫނަށްާއެމީހަކަށް ާއިޞްލ ޙުގެނެސް ާމިޤ ނޫނު ށްޓަކައި

ާދަޢުވ ތޯކުރ ނީާ ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާނުވަތަ ާދަޢުވ ތޯކުރ ނީ ާކުށެއްގެ ާމަދަނީ ގެންނަންވީ

ާމިދޫކޮށްލުމަކީާ ާނެތްގޮތެއްގައި ާޤ ނޫނެއް ާނިންމުމަށްފަހު ނޑައަޅ  ާކަ ނޑުމެން  2040އަޅުގަ

ާނޫން.ާ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާމިދެންނެވީ،ާއެއްގޮތަކަށްވެސް އ ދެ،ާމިހެން

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ އިާމިނިވަންކަމުގެާބ ބުގައިާނޫސްވެރިންނަށ އިާ

ާމިހުރިހާ  ާމިނިވަންކަމ  ާދީފައިވ  ާމީޑިއ އަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާއެނޫންވެސް އަދި

ާޤ ނޫނުތަކަާ ާހުރި ާހެދިފައި ާމިހ ރު ާއަދި، ާހިތ މެ ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ކީާކަންތައްތަކަށް

66ާާ ާމ އްދ އ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި،67ާާވަނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގައި  2045ވަނަ

ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުންދ  މިހ ރު

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަންތައްތަކަކަށްވީހިނދު،

ާޤ ނޫާ ާއެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާމ އްދ ތައްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާއެހުރި ނުލްއުޤޫބ ތުގެ

ާދެން،ާ ާފެންނަކަމެއްނޫން. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބ ޠިލުކުރުމަކީ ާނުވަތަ ާއަދި ދޫކޮށްލުމަކީ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާކަންތައްތަކަށް ާމިބ ވަތުގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު  2050އަޅުގަ

ާޤައުމުގެާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރަމުންގެންދ ކަމަށްވ ނަމަ

ނޑުމެންނަށްާމި ާއަޅުގަ ާހެދުމަށް ާސޮސައިޓީއަކަށް ާޑިސިޕްލިން ސޮސައިޓީއަކީ

ނޑުމެންވަނީާ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާވ ހަކަ. ާދަތިވެގެންދ ނެ ާއަދި ާވ ހަކަ އުނދަގޫވެގެންދ ނެ

ާއުސޫލުންާ ާޕ ޓީ ާމަލްޓި ާމިހުރީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ އިމްކޮށްފައި. ޑިމޮކްރެސީއެއް

ާ ާއެއްބަޔަކު ާފަށ ފައި. ާތެރޭގައިާމަސައްކަތްކުރަން ާވ ދަވެރިކަމުގެ ާބައެއްގެ  2055އަނެއް

ނޑުމެންނަށްާމިގެނެވޭާރޫޙުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާބަލައިގެނެވެނީާހުރިހ ފަހަރަކުާ އަޅުގަ

ާދަނީާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާގިނަފަހަރު ާއަދި ާރަނގަޅަކަށެއްނޫން. އެންމެ

ާއެކަންތައްތަާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާވަރަށް ާއެއީ އްާގޯސްކޮށޭ.
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ާގެނެސްގަންނަންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސަބަބުތަކެއް ާކޮންމެވެސް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ާކުރާ  ާއިންޞ ނުން ާތެރޭގައި  2060އެބަޖެހޭ.ާމިގޮތުން،ާގެނެސްގަންނަންޖެހޭާސަބަބުތަކުގެ

ާކަންތައްތަކުގެާ ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހަކުން ާޚ އްޞަކޮށް، ާއަދި ާތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ

ާވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަހަށްާތެރޭގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދ ކުރުމުގައި ޖިބު

ާނެތިާ ާޤ ނޫނެއް ާދޫކޮށްލައިފިއްޔ  ާމިބ ޠިލުކޮށް ާމިޤ ނޫނު ާމިހ ރު ޖެހިގެނެއްނުވ ނެ.

ނޑުާ ާޢަމަލުކުރަންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ނޑުމެން ގަވ އިދެއްގެާދަށުންާއަޅުގަ

 2065ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ...

ާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2070 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާމިނެގީާމިއަދުާމިހުށަހެޅިފައިވާ ާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާވ ހަކަދައްކަމުންދާ މިޤ ނޫާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ާދެންމެ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާގެނައުން ާއިޞްލ ޙު ނަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކައިންާއެބަާއޮޅޭގޮތްވޭާމިޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުން.ާ

ާމިޤ ނޫނަށްާއުވ ާވ ހަކައެއްާނެތްާމިއަކުއެއް...

ާ 2075 

ާ

ާޢިއްޒަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު، ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ތެރި،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއިށީނދެވަޑައިގަންނަވ . ާމެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާރައްދުދެއްވުމުގެގޮތުން ާވ ހަކަފުޅަށް ާގެންދަވ  ާދައްކަވަމުން މެންބަރަކު

ާމިއަރުާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާނުންނެގެވޭނެ. ާމ މިގިލިާނުކުތ އެއް  2080ވަނީ

ާ.ާ…ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،

ާބައެއްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމް ާމިޤ ނޫނުން ާބޭނުންވަނީ، ާއަދިާާދަންނަވަން އުނިކުރަންކަމަށްވިޔަސް

ާނެތިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއުސޫލުތަކެއް ާއެޢަމަލުނުކުރެވޭނެ  2085މިދެންނެވިގޮތަށް

ާއެާ ާއިނގޭތޯ. ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާއެދޫކޮށްލުމުގެ ޤ ނޫނެއްނެތި
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ާއެބަޖެހޭ.ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ާޙަޖަމްކުރެވެން ާއެބަ ނޑުމެންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެ ާމިދިވެހިރ އްޖޭގައިާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމައްޗަށްވެސް، ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ން

ާމިއަދުާ ާކަންތައްތައް ާމިދެންނެވި ާމައްޗަށްވެސް ާމީހެއްގެ ާކޮންމެ ދިރިއުޅެމުންދ 

ާއެކަންކަމުންާ ާއޮވެދ ނެ. ާދިމ ވެފައި ާބަޔަކަށް ާއަނެއް ާއިއްޔެ ާދިމ ވިއިރު  2090އެއްބަޔަކަށް

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑަށްާާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތަކުގެާވ ހަކަ ކުރަންޖެހޭ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ. ާދަންނަވަމުން ާއަޅުގަނޑު ވިސްނޭގޮތުގައި

ާމަދަނީާ ާއެއީ ާއިޞްލ ޙުކުރެވިގެން ާމިޤ ނޫނު ޤަބޫލުކުރ ހިތްވ ގޮތުގައި

ާއޮވެގެންނޭާ ާއެޤ ނޫނެއް ާކުށެއްކަމަށްވިޔަސް ާޖިނ ޢީ ާއަދި ކުށެއްކަމަށްވިޔަސް

ާދަ ނޑު ާކުރަންވ ނީ.ާއަޅުގަ ާމިކަންތައްތައް ާބ ރުއަޅ ފައި ާމިއުޅެނީ  2095ންނަވަން

ާވ ހަކަާ ާނުފެންނަ ާދޭން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބ ރު ާމިދޫކޮށްލުގެ ާދަށުން ގަވ އިދެއްގެ

ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ާމިތ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާޤ ނޫާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރަކު ާއެޤ ނޫނަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮވެ ނު

ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ، ާނެރުންކަމުގެ ާގަވ އިދެއް ޢަމަލުނުކޮށް

ާކޮންމެާ ާކޮންމެއިރަކު ާއެއީ. ާވ ހަކައެއް ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއެއީ. ާއިނގޭތޯ  2100ވ ހަކައެއް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެވ ހަކައިގައި ާއޮތްކަމެއްކަމަށްވިޔަސް. ބޭފުޅަކުކުރައްވ ފައި

ާކުރިއަށްދ ކަ ާއަންނަންދެނ9885ާާްށެއްނޫން. ާމިހ ތަނަށް ާފެށިގެން ާއަހަރުން ވަނަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއެއީ ާވ ހަކަ ާޢަމަލުނުކުރެވިގެންދިޔަ ާޤ ނޫނަށް ާއޮވެ އެޤ ނޫނު

ނޑުމެންާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއްާއިންތިހ ާދަރަޖައަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުވެސްާއަޅުގަ

ާމ ދަ ާފަށައިފިއްޔ  ާތަކުރ ރުކުރަން ާއޮންނ ނީާއެގޮތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީވެސް  2105މ 

ާޤަބޫލުނުކުރެވެނީ.ާ ާއެކަން ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. މިދެންނެވިގޮތަށް

ާހަމަާ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާޖެނެރަލްއަށް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑު

ާއޮތީ،ާ ާދަންނަވަން ާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްއަށްވެސް ާއަދި ާމިހ ރަށްވެސް މިހ ރުން

މިހ ރުންާމިހ ރަށްވެސްާއެޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރައްވަންާފައްޓަވ ށޭ،ާކުރިއަށްގެންދަވ ށޭ.ާ

ާއެހެނެއްާ ާރެސްކިއުކޮށްފަކ  ާނުވަތަ ާސައިލެންޓްކޮށް ާއެ ާއެގޮތަކަށް  2110އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާޤ ނޫނެއް. ާއެއްވެސް ާނުބޭއްވޭނެއޭ ާއަޅުވ ފަކ  ގަވ އިދ 

ާއެކަންކު ާކޮންމެާތިޔަބޭފުޅުންނަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުދެއޭ. ާހުއްދައެއް ރުމަކަށް

ާޤ ނޫނުތަކަށްާ ާނުވަތަ ާބަޔަކަށްވެގެން ާބޯލަނބ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް މީހަކީވެސް
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ނޑުމެންނަކަށްާ ާއަޅުގަ ާސޮސައިޓީއެއް ާޑިސިޕްލިން ާމެނުވީ ާބަޔަކަށްވެގެން ބޯލަނބ 

ާ ާގަވ އިދެއްއޮތަސް ާޤ ނޫނެއްއޮތަސް ާަރނގަޅު ާކިތަންމެ  2115އަދިާނުގެނެވޭނެ.

ާކަންތައްތައްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރީމ  ާއެއަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްއޮތަސް

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއްފަހަރު ާގެންދެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަދިވެސް ރަނގަޅަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގެންނަންޖެހޭ ާމިޤ ނޫނަށް ބޭނުންވަނީ

ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާޝުކުރުާާޤަބޫލުކުރ  ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ  2120ާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރުާ`. ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޤ ނޫނުލްއުޤ68/68ާާޫާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ާގެނައުމުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިޞްލ ޙު ާމިޤ ނޫނަށް ާއ ދެ ބ ތު،

ާދެކެނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުން ާހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ބިލެއް

ާމަގުާ ާގެންދިއުމުގެ ާކަންތައްތައް ާމަގަށް ާހެޔޮވެރިކަންކުރުމުގެ  2125މިސަރުކަރުން

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއ ދެ، ާގޮތުގައި. ާމަސައްކަތެއްގެ ާކުރައްވ  ހުޅުވ ލަން

ާމިޤ ނޫނުގެާމިވ  ާކުށް. ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާމިހިމެނެނީ ާމިޤ ނޫނުގައި ހަކަތައްދައްކ އިރު

ާ ާމ އްދ ތަކުގެ ާމ އްދ ތަކުގައ658ާާިމިބައިތައް ާމިހިރަ ާފެށިގެން ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާއެއްޗެހި.ާ ާމިފަދަ ާއަދަބ އި ާދޭނެ ާއެކުށުތަކަށް ާއެކުށ އި ާކުށަކަށްވ ގޮތ އި ާއޭގެ މިހިރީ

ނޑުމެންާހަނދ ންކޮށް  2130ވަނަާއަހަރުގެާޤ ނޫނެއްގެާވ ހަކަދައްކ އިރ68ާާުލަންޖެހޭާއަޅުގަ

6978ާާ ާނޮވެމްބަރުމަހުގެ ާއަހަރުގެ ާދުވަސްތައ66ާާްވަނަ ާފަހުންއައި ާ ގެ

ާއޭގެކުރީގެާ ާފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލ އިރު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާމ ލޭގެ ާކ ޓޫނުކުރ  ާބޭފުޅެއްގެ ާހުންނެވި ބޮޑެތިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް

ާނުރައްކ ތެރިާ ާމިފަދަ ާގަންހިންގ  ާފޮޓޯފުޅު ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާމުޒ ހަރ ކޮށް މަގުތަކުގައި

ާމިޤ ނޫނުާ ާކުރަމުންދިޔަތަން. ާރަށްރަށުން ާއެކި ާމިރ އްޖޭގެ ާޢަމަލުތަކެއް  2135ހަޑިހުތުރު

ާފެނިގެންދިޔައީާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތަންކޮޅެއްފަހުން ާއޭގެ ާއޭރުވެސް. އޮތް

ާމިނިވަ ާފަޅ ލ ފައިާނޫސްވެރިކަމުގެ ނޑު ާތޮށިގަ ާއ ދެ، ާދުވަސްތަކެއް. ންކަމުގެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކަންހިނގ ދިޔަގޮތް ާމިދުވަސްވަރުވެސް ނުކުތްދުވަސްވަރެއް.

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާތަންކޮޅެއްދުވަސްފަހުން ާއަދި ާއޭގެ ާފެނިފައި. މިތިބީ

ާމު ާއ ދެ، ާމުސްކުޅި ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ  2140ސްކުޅިާފެނިގެންދިޔައީ
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ާލިބިގެންދިޔަތަން.ާ ާއަނިޔ ތަކެއް ާބޮޑެތި ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޖަލަށްލ  ބޭފުޅުންކޮޅެއް

ާޢަލީާ ާހ.ނަވ ގަން ާޝަފީޤ އި ާއަޙްމަދު ާހ.ޝަފީޤްގޭ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާޖަލަށްލ  ާބޭފުޅުންކޮޅެއް ާމިފަދަ މޫސ ދީދީއ އި

ާހަމަ ާލިބިގެންތަން. ާމިދެންނެވިާއަނިޔ ތަކެއް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު އެހެންމެ

ާނުކުތްާ ާތޮށިގަނޑުފަޅ ލައިގެން ާއ ދެ، ާތެރޭގައި ާމިނިވަންކަމުގެ  2145ނޫސްވެރިކަމުގެ

ާތެރޭގައިާ ާނޫސްވެރިކަމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާތެރޭގައި ާމިނިވަންކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ

ނޑިހަމަ ާސިނކު ާއިނގޭތޯ ާއެބަތިއްބެވިއޭ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ނުޖެހޭާއުޅުއްވި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާސަބަބުން. ާއަނިޔ ތަކުގެ ާލިބުނު މީހުންނަށްވެފައި

ާވިސްނަން،ާ ާއެބަޖެހޭ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަތަކެއް ާމިފަދަ މިހުރިހ ކަމަކަށްވެސް

ނޑައެޅިފައިާހުންނަންާ ނޑުތަކެއްާކަ  2150ފިކުރުކުރަން.ާނޫސްވެރިނަންނަށްވެސްާވަކިމިންގަ

ާނޫސްވެރިންނަކީވެސް ާކަންތައްތައްާާއެބަޖެހޭ. ާހިތުހުރިހ ގޮތަކަށް ހަމަ

ާބޭނުމެއްނޫން.ާ ާހަމަގައިމުންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ކުރެވޭނެބަޔަކަށްވެގެންދ ކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީާ ާޙަޤީޤަތަކީ ާހަނދ ންކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާއަޅުގަނޑު ާބައެއްކަން. ާގުނަމުންދ  ާދުވަސްތަކެއް ާޒަމ ންތަކެއް މެންގެާޑިމޮކްރަސީގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ާޤަބޫލުކުރ ފަދައިން ާއެބައޮތްކަން ާމިނިވަންކަން  2155ތެރޭގައި

ާޢިއްޒަތުއްާ ާމީހުންގެ ާހުންނަންޖެހޭނެކަން. ާކަންތައްތަކެއްވެސް ހިފެހެއްޓިފައިވ 

ާމިއަދުާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާއެއްޗެއްކަން. ާޚުރުމަތްތެރިވެގެންވ  ނަފްސަކީ

ާދި ާއެބަޖެހޭ ާގެނެވުނީާހަނދ ންކުރަން ާޑިމޮކްރަސީ ާމި ވެހިރ އްޖެއަށް

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެއިން. ާމިނިވަންކަމުގެ ކިހިނެއްކަންވެސް

ާކުރިާމަސައްކަތ ާއެއްވަރުގެާމަސައްކަތެއްާނުވަތަާ  2160ރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުން

އެއްގޮތުންާއެއަށްވުރެާބޮޑުާމަސައްކަތެއްާދިވެހިރ އްޖޭގެާނޫސްވެރިންާކުރުމުގެާނަތީޖ ާ

ާމިޤ ނޫނަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެވިފައިމިވަނީ. ާމިހ ހިސ ބަށް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުާބަލައިގަންނަނީާ އިޞްލ ޙުގެނައުމުގެާބިލުާމިސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވިކަންާއަޅުގަ

ާމިސްރ ބުކުރަމުންދ ކަން.ާ ާކަންތައްތައް ާމަގަށްާމިސަރުކ ރުގެ ާކުރުމުގެ ހެޔޮވެރިކަމެއް

ާއެބަޖެހޭ.ާާއ ދެ، ާބަލައިގަންނަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު  2165އަޅުގަ

ާހަމައެހެންމެާ ާނުރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާކުށަކީ ާއަބުރ ބެހުމުގެ ާއ ދެ، މިކުށަކީ

ާއެކުށްކުރުމުގެާ ާނަތީޖ އަކީ ާއޭގެ ާކުށެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ



 81 

ާހަމަނުޖެހުންާ ާމުޖްތަމަޢުގައި ާޖެހިާާނަތީޖ އަކަށްވެގެންދަނީ ާއ އިލ ތައް އުފެދި

ާމިއަދުާ ާހަމަގައިމުންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ބައިބައިވެގެންދ ދިއުން.

ާގޮތުގައިާ ާމައްސަލައެއްގެ ާޖިނ ޢީ ާއެއީ ާތ އީދުކުރަން. ާހުށަހެޅުމަށް  2170މިހުށަހެޅިފައިވ 

ާވެގެންދިއުމުންާ ާކުށެއްގެގޮތުގައި ާމަދަނީ ާބަދަލުގައި ާބެލިގެންދިއުމުގެ މިކަން

ނޑަ ާރަނގަޅުާއަޅުގަ ާމިގެނެވެނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިކަމަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ށް

ާފަދައިންާ ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާބައެއް ާއެހެން ާހަމައެހެންމެ، އިޞްލ ޙެއް.

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނިންމ އިރު ާމިގޮތަށް ާމިކަމުގައި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާބައި ާމިދޫކޮށްލެވޭ ާވިސްނަންޖެހޭ ާމަގަކަށްާާހަމަ ާފެންނ ނެ ާގޮތަކުން  2175ކޮންމެވެސް

ާއ ދެ،ާ ާގެންގުޅެންޖެހޭކަން. ާވިސްނުމެއް ާގެންދިއުމުގެ ާކަންތައްތައް ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ާދިގުކުރ ކަށް ާމ  ާވ ހަކަ ނޑު އަޅުގަ

ާމިނިވަންކަންާ ާނޫސްވެރިކަމުގެ ާނޫސްވެރިންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ވިސްނުމަކީ

ނޑައެޅިފައިާފު ާކަ ނޑުތަކެއްވެސް ާމިންގަ ާނޫސްވެރިންގެ ާއޮންނަންވ ނެއޭ. ޅ ވެފައި

ާސަބަބުންާ ާއޭގެ ާނުރައްކ ތެރިކުށެކޭ. ާކުށަކީ ާއަބުރ ބެހުމުގެ  2180އޮންނަންވ ނެއޭ.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުށެކޭ. ާބައިބައިވެގެންދ ފަަދ ާޖެހި ާއ އިލ ތައް ާފަސ ދަވެ މުޖުތަމަޢު

ާކުރަމުާ ާމިކަންތައްތައް ނޑުމެން ާމުޖުތަމަޢުގެާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ންދ އިރު

ާއަޅުގަނޑުާ ާބަލަންޖެހޭނެކަން ާމިހުރިހ ކަމަކަށްވެސް ާއެއްބައިވަންތަކަމ އި ހަމަޖެހުމ އި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުންވެސް ާވ ހަކަކޮޅު ާއަޅުގަނޑުގެ ާއ ދެ، ފ ހަގަކުރަން.

ާތައީދުކުރަމޭާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު  2185.ާދަންނަވ ނީ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ`.ާހައްނ ނ އިާނ ޞިރ އިާއަނދިރީގައިާސޮއިކުރ ާދެމައިންާތަޅ މަރ .ާއ ދެ،ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ

ާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާޙަްމޒ  ާާއަްޙމަދު ާރައީސް، ާރ އްޖޭގ6968ާާެިޢއްޒަތްތެރި ާއޮތްހިނދުވެސް ާހެދިފައި ާމިޤ ނޫނު ގައި

ާއަ ާވަކިވި ާނ ޞިރުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުން ާއިބްރ ހީމް ާވެލ ނ ގޭ  2190ލްމަރުޙޫމް

ާބޭފުޅުންާ ާވަޑައިގެންނެވި ާވެރިކަމަށް ާއޭރުގެ ާޝަރަފަށް ާޤަދަރ  ާއަބުރ  ޢިއްޒަތ 

ާ ާޤ ނޫލްޢުޤޫބ ތުގެ ާއޭރުވެސް ާއެނގޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 658ާޢަމަލުކުރެއްވިގޮތް

ާ ާފެށިގެން ާމ އްދ އިން ާޢަމަލެއްނުކ666ާުވަނަ ާއެއަކަށް ާއޮތް. ާމ އްދ  ރޭ.ާވަނަ

ާސުވ ލަކީ،ާ ާއޮތް ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި
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ާ ާދީފައިވާ 97ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ އްދ އިން  2195ަވނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިނިވަންކަމ އި ާމ އްދ އިނ98ާާްޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ވަނަ

ާމިނި ާނޫސްވެރިކަންކުރުމުގެ ާދީފައިއޮތް ނޑުމެންނަށް ާއަދިާއަޅުގަ ވަންކަމ އި

ާ ނޑުމެންާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާކޮންމ66ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ އިންާއަޅުގަ ވަނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ ދެ ާޙައްޤެއްކަމެއްގައިވ ، ާމުހިންމު ާދީފައިވ  ރައްޔިތަކަށްވެސް

ާޙައްޤުާ ާއޮތުމުގެ ާރައްކ ތެކުރެވިފައި ާއަބުރު ާނަމ އި ާއެމީހެއްގެ  2200ދަންނަވ ލ ނަން.

ލިބެންގެންވެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުގެާސުވ ލަކީާމިދެންނެވިާކޮންމީހަކަށްމެާ

ާމިޚުދޫދުާ ާއ ދެ، ާކޮބައިތޯ. ާޚުދޫދަކީ ާއޮންނަންޖެހޭ ާމިނިވަންކަން ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށ66ާާްނެއްޓިގެންދ އިރުގައި ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާއަބުރުރައްކ ތެރިކުރުމު ާކިހ ހިސ ބެއްގައިތޯ.ާލިބިދީފައިވ  ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާޙައްޤު ގެ

ާކޮންމެގޮތަކަށްާ ާއ ދެ، ާމިވަނީ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް،  2205ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެނެވިފައިމިވާ  ާމިހ ރު ާމިރ އްޖެއަށް ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ދެންނެވިޔަސް

ާހިތްވަރުާ ާކިބައިން ާއަނެކަކު ާއެކަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޑިމޮކްރަސީއަކީ

ާހިތުންާބިރުފަހަނަޅ ގޮ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާލިބުނު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ސްގެން

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި ާބޭފުޅުން،ާވަރަށް ާވެރިކަންކުރެއްވި ކުރީގައި

ާވެރިކަމެއްގެާ ާތިބި ާހޭލައިގަތީއްސުރެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަނދ ނުން ނޑުމެން  2210އަޅުގަ

ާއ ދެ ާދެއްކޭނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަތުރ ފައިާ،ާވ ހަކަ ާބިރުވެރިކަން އެވެރިކަމުގައި

ާމިނިވަންކަމ އެކުާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޚިޔ ލު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އޮތްވަރަކީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެހުންނެވި ާމިހ ރު ާނެތް. ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެވޭކަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާޝ އިޢުކުރެ ާނޫހެއްގައި ާސިލޯނުގެ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު އްވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޙައިސިއްޔަތުންާ ާވަކީލެއްގެ ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާބެހޭގޮތުން  2215އ ޓިކަލްއަކ 

ާއެއީ.ާ ާހިސ ބު ާއޮތް ާމިނިވަންކަން ާއެއީ ާދަޢުވ ކުރަންދިޔައީމު. ނޑު އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުގަނޑުމެ ާކުރިއަރަމުން ާކުރިއަށްާޤައުމު ާފިކުރު ާވިސްނުމ އި ާރައްޔިތުންގެ ންގެ

ާތެރެއިންާ ާމިނިވަންކަމުގެ ާއ ދެ،ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ގެންދިއުމަށްޓަކައިާމުހިންމުކަމެކޭ

ާމިނިވަންކަންާ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވުމަށް ާއ ދެ، ާހިސ ބު. ާއަބުރ އިބެހެވޭ  2220ޚ އްޞަކޮށް

ާވަދެގެން ާތެރެއަށް ާރޮނގުގެ ާމިދެންނެވި ާނެއްޓި ާމަދަނީާއެކަމުން ާއެކަން ދ ހިނދު
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ާތ އަބަދުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުހިންމުކަމެއް. ާއޮތުމަކީ ާގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ

ާމަޤ މުތަކުގައިާ ާރައްޔިތުންގެ ާވ ހަކައެއް. ާދަންނަވަމުންދ  ާއަޅުގަނޑު ތަކުރ ރުކޮށް

ާމަޤ މުތަކަށްާ ާހޮވި ާމަޤ މުތަކަށް ާލިބިގެން ާރުފިޔ  ާރައްޔިތުންގެ ާމީހުންނ އި ތިބޭ

ާއެމީހުންނޭާޢައްޔަ ާކޯޓުތަކަށްގޮސް ާދެއްކޭހިނދު ާވ ހަކަ ާއަބުރުގެ ާމީހުންގެ  2225ންކުރެވޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާގެއްލިއްޖެކަމަށް. ާއަބުރު ާއޭނަގެ ާބަޔ ންކޮށްދެއްވަންވ ނީ ކޯޓަށް

ާމިދެންނެވިާ ާމަސައްކަތުން ާއަމިއްލަ ާއޭނަގެ ާއެކަނި ާއޭނ  ާގޭގައި ާރައްޔިތަކު ޢ ންމު

ާމީާ ާރައްޔިތުންގެ ާއަބުރ ބެހެވިއްޖެނަމަާމަޤ މުތަކުގައި ާއޭނ ގެ ާހުންނަހިނދު ހަކަށްނުވެ

ާއޭނ ގެާ ާސ ބިތުކޮށްދޭންވ ނީ ާފަރ ތަކުންނޭ ާލިބޭ ާއެދަޢުވ  ާދަޢުވ އެއްކޮށްފިނަމަ އޭނ 

ާމުހިންމުާާނުގެއްލޭކަމަށް.ާއަބުރު ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާތަފ ތަކީ  2230މިދެންނެވި

ާއަ ާމީތަފ ތެއް. ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔިތުން ާރައްޔިތުންާޅުގަނޑުމެން ާމިތިބެނީ ހުން

ާކުރާ  ާގޭގައި ާއަޅުގަނޑު ާފ ޑުކިޔެންވ ނެ. ާރައްޔިތުންނަށް ާޙަވ ލުވެ. ކަންކަމަށް

ާކުރާ  ާގޮތްގޮތަށް ާއެހެން ާއަދި ާއަޅުގަނޑު ާފ ޑުކިޔޭނެ. ކަންތައްތަކަށްވެސް

ާއަބުރުާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ޑުކިޔެންވ ނެ. ކަންކަމަށްވެސް

ާއަޅުގަ ނޑުާގެއްލިއްޖެކަމަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާސ ބިތުކޮށްދޭންވ ނެ.  2235ނޑު

ާމަޤ މުގައިާނެތިާ ާއަޅުގަނޑުާމިދެންނެވި ާހުންނައިރު ާމ ދަމ ާގޭގައި މިމަޤ މުންާދޫވެ

ާޖެހޭނެާ ާނޫހަކުން ާއެ ާލިޔެފިނަމަ ާނޫހެއްގައި ާބެހޭގޮތުން ާކަމަކ  ާއެއްވެސް ކޮށްފައިވ 

ހޭކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައިސް،ާސ ބިތުކޮށްދޭންާއަޅުގަނޑުގެާއަބުރ ާއެފަރ ތުންާނުބެާ

ާހައިރ ންވޭާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާއަލީގައި ާކަންކަމުގެ މިދެންނެވި

ާބޭފުޅުންާ ާތިއްބެވި ާކުރައްވ ފައި ާވަޒީރުކަން ާކުރީގައި ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެން  2240އަޅުގަ

ލެއްވުމަށްާކުރީގެާމަޤ މުތަކުގައިާތިއްބަވ ފައިާތިބިާބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންގެާޒިންމ ާއުފުާ

ާވިދ ޅުވޭާ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާކެބިނެޓްގައި ާކުރީގެ ފަސްޖެހިވަޑައިގަންނަވ ކަން.

ާކޮބައިތޯ.ާ ާޒިންމ  ާޢަމަލެއްނުކުރެއޭ.ާއެބޭފުޅުންގެ ާދެރައޭ،ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތަށް ވަރަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،....

ާ2245 

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުމެންާާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެތްދޫާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާނިންމ ލުމުގެކުރިން ާވ ހަކަކޮޅު ނޑު ާއަޅުގަ
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ާއިދިކޮޅުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ  ާމިއަދު ާލިބިގެންނޭ ާމިނިވަންކަން ާމުހިންމު ާމި ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ

ާއެބައޮ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދު ާމިކުރެވެނީ. ާޚިޔ ލުފ ޅު ާމި  2250ތޭާފަރ ތްތަކަށްވެސް

ާ 658ާާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާފެށިގެން ާމ އްދ އިން ާމ އްދ އަށ666ާާްވަނަ ވަނަ

ާކުށަކަށްާ ާމަދަނީ ާނުގެންގޮސް ާއެކަން ާއެމަގުން ާއެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވ ކުރެވެން.

ާތ އީދުކުރާ  ާޝުކުރުދަންނަވ ޙ ލު ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާގެންދެވުމަށް މިކަން

ާވ ހަ ނޑުގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ ކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ 

 2255ާރައީސް.ާ

ާ

ާާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`68/68ާާ

ާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިްބރ ހީމްާރިޒ  ާޗެޕްޓަރ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާބިލަށ4ާާްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު އަށް

ާވ ހަކަާއަ ާތ އީދުނުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ނޑު ޅުގަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި ާއަބުރު ާޙަޤީޤަތުގައި ާސަބަބަކީ،  2260މިދަންނަވ 

ާއެއްާ ާކިޔަވ ދެއްވި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޙިމ ޔަތެއްނުކުރެވޭނެ. ާއަބުރު ާމެނުވީ އޮވެގެން

މެާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީާއަދިާމިއަދުގެާއެޓަރނީާއުސްތ ޛް،ާއުސްތ ޛްާޙަމްޒ އަކީ.ާދެންާ

ނޑަށްާމިާޤ ނޫނުާ ޖެނެރަލްާއަލްއުސްތ ޛްާޙުސްނުއްސުޢޫދުާމިާދެބޭފުޅުންނަކީާއަޅުގަ

ާވިދ ޅުވިާ ާކިޔަވ ދެއްވިއިރު ާޤ ނޫނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެބޭފުޅުން.ާއެބޭފުޅުން ކިޔަވ ދެއްވި

ާމީހު ާއަދަބުދިނުމެއްނޫނޭ ާމީހުންނަށް ާމަޤްޞަދަކީ ާއިޞްލ ޙުކުރުމޭ.ާޤ ނޫނުގެ  2265ން

ާމީހުންާ ާއޮތުމުންނޭ ާމިޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންވެއްޖެކަމުގައިވ ނަމަ

ާނައްތ ލައިފިކަމުގައިވ ނަމަާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިޤ ނޫނު އިޞްލ ޙުވެގެންދ ނީ.

ާނޯންނ ނެ.ާ ާޢިއްޒަތެއް ާޤަދަރެއް ާޝަރަފެއް ާއަބުރެއް ާމީހެއްގެ ާއެއްވެސް ދެން

ާއެ ާއުވ ލ ކަށްާއެހެންވީމަ، ާމިޤ ނޫނު ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ސަބަބަށްޓަކައި

ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ާމެންބަރަކު ާކޮންމެވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން  2270ތ އީދެއްނުކުރެވޭ.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާވ ހަކަ. ާބިރުގަންނަ ާއޮތީމަ ާމިހެން ާމިޤ ނޫނު ވިދ ޅުވި

ާބި ާއޮތީމަ ާޤ ނޫނު ާނުޖެހޭނަމަާބިރުގަންނަންޖެހޭ. ާބިރުގަންނަން ާއެ ރުގަންނަންޖެހޭ.

ާމިޤ ނޫނުގެާ ާއެނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙެއްނުވ ނެ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ދަށުންާއެއްއަހަރަށްވުރެާދިގުނޫންާމުއްދަތެއްގައިާއަރުވ ލެވޭކަން،ާގޭބަންދުކުރެވޭކަންާ

ާ ާޖޫރިމަނ ކުރެވޭކަނ6888ާާްއަދި ާއަދަދަކުން ާމަދުނޫން ާއަދަބެއްާއަށްވުރެ ާމިފަދަ .2275 
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ާބިރުގަތުމުންާ ާއެ ާބިރުގަންނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން ނޑައެޅިފައި ކަ

ާމިޤ ނޫނުާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙުވެގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމަ، ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޢަމަލުކުރަންާ ާހެދިގެން ާގަވ އިދެއް ާމަދަނީ ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ.

ާމިޤ ނޫނު ާޙަޤީޤަތުގައިާފެށުމުން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ނޑިގެންދަނީ. ާކެ ާބ ރު ގެ

ާބ ރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހެދިގެންނުވ ނެ. ާގަވ އިދެއް ާކެނޑޭފަދަ ާބ ރު  2280ޤ ނޫނުގެ

ާއެންމެާ ާބަލ އިރުގައި ނޑަށް ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާހެދިގެންނުވ ނެ. ާޤ ނޫނެއް ނޑޭފަދަ ކެ

ާދެ ާޤ ނޫނު ާދެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވ ންޖެހޭނީ ާއެއްޗަކަށް ާގަވ އިދު.ާއިސް ން

ާ ާމިޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާވަރަށ666ާާްއެހެންވެއްޖެކަމުގައިވ ނަމަ ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާދަށުންާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާކުށަށް ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  ާމީހެއްގެ ާބުނެފައި ާއެބައޮތް ސ ފުކޮށް

ާގޭގައިާ ާނުވަތަ ާއަރުވ ލުން ާމުއްދަތަކަށް ާދިގުނޫން ާއެއްއަހަރަށްވުރެ ާއަދަބަކީ  2285ދެވޭ

ާ ާބަންދުކުރުން ާޖޫރިމަނ ކުރުން.6888ާާނުވަތަ ާއަދަދަކުން ާމަދުނޫން ރުފިޔ އަށްވުރެ

ާ ާއިތުރުނ664ާާްހަމައެއ އެކު ާއަދަބުތަކުގެ ާމިދެންނެވި ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއޮތުމުންާ ާމިޤ ނޫނު ާކޮބައިތޯ ާއެހެންވީމަ، ާލިބިދެވޭނެކަމަށް. ާބަދަލު ާމަދަނީ އޭނައަށް

ާނަާ ާއެބަ ާބަދަލު ާމަދަނީ ާގެއްލުމެއް. ާއިނގޭތޯ.ާލިބޭ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ގައިދޭ

ާހިމ ޔަތްވެގެންދ ނެާ ާޤަދަރު ާޝަރަފ އި ާއަބުރ  ާމީހުންގެ ާއަލުން  2290އެހެންވުމ އެކުގައި

ާނައްތ ލައިފިކަމުގައިވ ނަމަާ ާމިޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމުން. މިޤ ނޫނު

ާޝަރަ ާއަބުރ އި ާއެމީހެއްގެ ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް ާމި ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ފުާދެން

ާމިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެސަބަބަށްޓަކައި ާނޯންނ ނެ. ާގޮތެއް ާއެއްވެސް ޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެ

ބިލަށްާނުވަތަާމިާއިޞްލ ޙަށްާނުވަތަާތ އީދުނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

 2295ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރައީ.ާޝުعليكنާاسالمާ.هللاާبسنާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުާކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅިފައިމިވ  ާސް.

ގެާއަބުރާ 4ާދިެވހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެާޗެޕްޓަރ68/68ާާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ

ބެހުމުގެާކުށްާޖިނ ޢީާކުށެއްގެާގޮތުގައިާއޮތުމުގެާބަދަލުގައިާއެކަންާމަދަނީާޙައްލެއްާ

ނޑުާތ އީދުނުކުރާ ހޯދުންާރަނގަޅުވ ނެކަމުގައިާހުށަހެޅިފަާ  2300އިާމިވ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއަބުރ ާބެހުމަކީާ ވ ހަކަާވަރަށްާއަވަހަށްާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަ

ާބެހިގެންާ ާބެލެވެންޖެހޭނެ.ާސަބަބަކީ،ާއަބުރ  ާގޮތުގައި ާކުށެއްގެ ާމަދަނީ ާއަދި ޖިނ ޢީ
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ާމ ނަވީކަމެާ ާނަގ ލުމަކީ ާކަރ މ ތް ާޢިއްޒަތ އި ާކަމެއްނޫން.ާމީހެއްގެ ާމަދަނީ ާއެއީ އް.

ލައްވ ފައިވ ާއިންސ ނަކުާއިންސ ނެއްގެާގޮތުގައިާޙަޤީޤަތުގައިާهللاާމީހެއްކަމުގައިާމ ތްާ

ާސިފަތައް.ާ ާސުލޫކީ ާމިއީ ާސިފަތަކަކީ ާހުރިހ  ާބަލައިގަނެވޭ ނޑުމެން  2305އަޅުގަ

ާއެއްވެސްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާފެންނ ނެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާސިފަކުރަމުންާާބައެއްކަމުގައި ާއެމީހުން ާގޮތުގައި ާމީހ ގެ ާދަށް ާއްެނމެ މުޖުތަމަޢުގެ

ާމ ތް ާއިންސ ނ އަކީ ާހުންނ ތީ. ާއަގުވައްޓ ލެވިފައި ާމީހުން ާބެހިގެން ާއަބުރ  هللاާދަނީ

ާމީހެއް.ާ ާލައްވ ފައިވ  ާގޮތުގައި ާމީހެއްގެ ާމ ތް ާކަރ މ ތްތެރި ާވަތަޢ ލ  ސުބްޙ ނަހޫ

ާވަޙީކުރައްވަهللاާމ ތް ާވަތަޢ ލ  ާސުބްޙ ނަހޫ ާولَقْد كّرْمنا بنى أدَم ނީ،  2310هللاާތިމަން

ާފަހުގައިާ ާއޭގެ ާއަދި ާގޮތުގައޭ. ާބައެއްގެ ާމ ތް ާކަރ މ ތްތެރި ާލެއްވީ އިންސ ނުން

ާޢަމަލުތަކެއްާ ާހުރިހ  ާފަދަ ާގެއްލިގެންދ  ާމ ތްކަން ާކަރ ކ ތްތެރިކަމ އި އިންސ ނުންގެ

ާއަދި ާލައްވ ފައި. ާވަނީ ާމަނ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ނޑައެޅިގެން ާކަ ހަމަާާކުރުމަކީ

ާއެކަމުގެާ ާތުހުމަތުގައި، ާއެކަމުގެ ާނުކުރަނީސް ާއިންސ ނަކު ާކަމެއް ާއެފަދަ އެއ އެކު

ނޑައެޅިގެންާޝަރުޢީާކޯޓަކަށްާސ ބިތުނުވަނީސްާ  2315ޝައްކުގައި،ާއެކަމުގެާވަހުމުގައިާކަ

ާމ ތްާ ާޙަރ މްކަމެއްކަމުގައި ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެއީ ާދެއްކުންވެސް ާވ ހަކަ هللاާމިކަމުގެ

.ާއަދިާމިގޮތަށްާކަންތައްތައްާކުރ ާމީހުންނަށްާކަނޑައެޅިގެންާވަނީާހަމަޖައްސަވ ފައި

ާމ ތް ނޑައަޅުއްވ ފައި. ާކަ ާވަނީ ާއަދަބުދިނުމަށްވެސް ާބޮޑެތި މިކަމަށްާهللا

ާ ާނޫރުގެ ާސޫރަތުއް ާމ ތ4ާްއިޝ ރ ތްކުރައްވ  ާއ ޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވަނީ،ާهللاާވަނަ

 2320َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َواَل  أَْرَبَعِة ُشَهَداءَوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم َيأُْتوا بِ 

ނޑުާމިތަނުގައިާއ ޔަތްާނުކިޔ ވޭތޯާ َوأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ  َتْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أََبًدا އަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަލަން. ވަރަށްބޮޑަށް

ާމިމައް ާމިމައްސަލ ގައި، ާމ ތް ާސަލައިގައި ާއަޅުގަނޑުާهللا ާޙުކުމްފުޅެއް، ގެ

ާތެދުކަންާ ާސ ބިތުކަމ އި ާއޭގެ ާނުވަތަ ާއޯތެންސިޓީ ާއޭގެ އެވ ހަކަދައްކ އިރުގައި

ާމ ނައަކީ،ާ ާޖުމުލަ ާއ ޔަތުގެ ާމި ާދަންނަވ ލީ. ާއ ޔަތް ާހަމަ ާގޮތުން  2325ހ މަކޮށްދިނުމުގެ

ާތުހުމަ ާޝައްކުވެގެން ާމީހުންނަށް ާވ ހަކަތައް ާދޮގު ތުވެގެންާނުބައިގޮތުގައި

ާވ ހަކަދައްކާ  ާއަގުވެއްޓޭގޮތަށް ާމީހުންގެ ާސ ބިތުނުވަނީސް ާއެކަން ޝަރީޢަތަށް

ާއެއީާ ާނުކުރަނީސް ާމީހަކު ާޒިނޭ ާމައްސަލަ، ާޤަޟުފުގެ ާޚ އްޞަކޮށް މީހުންނަށް

ޒިނޭކުރިާމީހެއްކަމުގައިާއެވ ހަކަާދައްކައިފިއްޔ ާއެކަންާޝަރީޢަތަށްާސ ބިތުވ ވަރަށްާ

ާ ާނުދެއްކިއްޖިއްޔ  88ާާހެކި ާމ ތް ާޙައްދުޖަހަން ާއިސްލ މީާهللاާއެތިފަހަރުން  2330މިއޮތީ
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ާނޫނަސްވެސްާ ާމައްސަލަ ާޤަޟުފުގެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ނޑައަޅުއްވ ފައި. ާކަ ޝަރީޢ ގައި

ާޤިޔ ސްކުރައްވ ،ާ ާމިއަށް ާރިޔ ޢަތްކުރައްވ  ާމިއަށް ާއެބަހުރި ޢިލްމުވެރިންތެރޭގައި

ބުރުދ ާކޮންމެާތަނެއްގައިާމިއަށްާއަޅ ކިޔުއްވ ާއެހެންާހުރިހ ާކަމެއްގެވެސްާއޭނަގެާއަާ

ާމިކަންާ ާއަތްމައްޗަށް ާޤ ޟީގެ ާގޮތުގެގައި ާމައްސަލައެއް ާތަޢުޒީރީ އެއީ

 2335ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ.ާޖިނ ޢީާމައްސަލައެއްގޮތުގައިާނިންމެންޖެހޭނެ.ާހަމަާއެހެންާމަދަނީާ

ާކަންތައްތައްާ ާހިނގ  ާމުޖުތަމަޢުގައި ާނިންމެންޖެހެންވީ. މައްސަލައެއްގޮތުގައިވެސް

ާމިއަކުާސ ފުކުރު ާއެއީ ާވ ހަކަތަކަކީ ާދައްކ  ާގޮތުން ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާބަލައި މ އި

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާމީހެއްގެ ާގޮތުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާގޮތުންނ އި ާސިޔ ސީ ނުހިމެނޭނެ.

އަދ ނުކުރ ތީ،ާއަރަބިބަހުންާމިކިޔ ާމުޙ ސަބ ކުރުންާނުވަތަާއިނގިރޭސިބަހުންާމިކިޔާ 

ާދިވެާ ާނުވަތަ ާނަމުގައި ާނަމުގައިާއެކައުންޓްކުރުމުގެ ާފ ޑުކިޔުމުގެ ާމިކިޔ   2340ހިބަހުން

ާއުސޫލުތަކުގެތެރޭގައިާ ާޝަރުޢީ ާޤ ނޫނީ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއެކަމަށް މީހަކު

ާތަފ ތުވާ  ާޚިޔ ލު ާގޮތުން ާފ ޑުކިޔުމުގެ ާމިގޮތަށް ާމިއެއްނޫން. ވ ހަކަދެއްކުމަކީ

ާކަމެއް.ާ ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާވ ހަކަދެއްކުމަކީ ާމީހުން މައްސަލަތަކުގައި

ާއެ ާގޮތުގެމަތިން ާއެއްގޮތްވ  ާއުސޫލުތަކ  ނޑުގެ ާމިންގަ ާސުލޫކީ 9ާހެންނަމަވެސް،

ާކަމެއްާ ާނުވަތަ ާބޭނުމުގައި ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙެއް ާއެއީ ާމައްޗަށް،  2345އަސްލެއްގެ

އަސ ސްގެާމަތީގައިާވ ހަކަދެއްކުމަކީާއަޅުގަނޑ9ާާުހަރުދަނ ކުރުމުގެާބޭނުމުގައި،ާމިާ

ާއެރުމުގެތެރެއަ ާއަބުރަށް ާދަންނަވ ލ ނަންާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނުހިމެނޭނެ. ކު

ާޢުޤޫބ ތެއްގެާ ާމިކަމުގެ ާވ ހަކައެއް. ާމުހިންމު ާނިންމ ލަމުން ާވ ހަކަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ާވަރަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއެއޮތްގޮތް ނޑައެޅިފައި ާކަ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުގައި ގޮތުގައި

ާކުށަކަ ާޖިނ ޢީ ާނުވަތަ، ާކުށެއްތޯ ާޖިނ ޢީ ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާގޮތެއް. ާނުވަތަާކަމުދ   2350ށްތޯ

ާއެކަންާ ާކުށަކަށްތޯ ާމަދަނީ ާނުވަތަ ާކުށަކަށްތޯ ާޖިނ ޢީ ާކުށަކަށްތޯ،ާއަދަބުދޭނީ މަދަނީ

ާއިޖުތިމ ޢީގޮތުންނ ާ ާއޭނައަށް ާކުޑަބޮޑުމިނަށ އި ާމައްސަލައިގެ ާޤ ޟީ. ނޑައަޅ ނީ ކަ

ާމިންކުރާ  ނޑައަޅ  ާކަ ާގެއްލުން ާލިބޭ ާއޭނައަށް ާޖިނ ޢީގޮތުން އިޤްތިޞ ދީގޮތުންނ އި

ާމި ާއެާއިންކުރ  ާއުސޫލެއްގެމަތިން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާހަމަޖައްސ ނީ ންގަނޑުތައް

ާގޮތް.ާ ާއޮންނަ ާއުސޫލުތައް ާއިސްލ މީ ާކުރުމުގައި ާމިކަން ާމިއީ ާޤ ޟީ.  2355ޙުކުމެއްކުރ 

ާއަޅުގަނޑުގެާ ާމިކަމުގައި ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާއަދިވެސް އޭގެތެރޭގައި

ާމިކަމުގައިާ ާޚިޔ ލުވެސް ާމީހ ގެ ާދައުވ ކުރ  ާބަލ ލުމަކީާާޚިޔ ލުގައި ޤ ޟީ
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ާކަނޑައަޅަންާ ާމިކަމުގައި ާއޭނ  ާބަލައި ާޚިޔ ލު ާމީހ ގެ ާދައުވ ކުރ  މުހިންމުކަމެއް.

ބޭނުންވަނީާކޮންާޢުޤޫބ ތެއްތޯާާބެލުމަކީވެސްާޤ ޟީާއަޅުގަނޑުާގޮވ ލަން،ާޤ ޟީގެާ

ނޑުާބޭނުން.  2360 ކިބައިގައިާއޮންނަންޖެހޭާކަމެއްކަމުގައިާހަމަޖައްސަންާއަޅުގަ

ާ

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ

ާމީހަކު،ާއަބުރަށްާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާމުއްސަނދި ާވަރަށް ާފަހަރުގައި ާމިދަންނަވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން

ާމީހަކީާާއަފުރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަރ  ާއަބުރަށް ާވެދ ނެ. ާމީހެއްކަމުގައިވެސް ާމުއްސަނދި ާވަރަށް ާމީހަކީ  2365އަރ 

ާމު ާވަރަށް ާމީހެއްކަމުގައިވަންޏ  68888ާާއްސަނދި ާއެއ5888ާާްރުފިޔ  ރުފިޔ ،

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނުވެދ ނެ. ާއޭނައަށް ާއެއްޗެއްކަމުގައި ާމ ބޮޑު ާއެއީ ާރުފިޔ ވެސް ލައްކަ

ާވިދ ޅުވިހެންާ ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ާމަޢުޟޫޢުގައި ާމި ކުރިން

ާބޭނުމަާ ާޙަޤީޤީ ާއަދަބުދިނުމުގެ ާކުށަށް ާމީހަކަށްާކުށްކުރުން، ާކަނޑައެޅިގެން ާއެއީ ކީ

 2370ާއަނިޔ ތަކެއްާދިނުމެއްނޫން.ާއެކަންާހުއްޓުވުވުމުގެާގޮތުން...

ާ

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާނިސްބަތުންާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއޭނަގެ ާއަދަބުވެސް ާމި ާކަމެއްގެގޮތުގައި ާކުރަންޖެހޭ

ާއޭނައަށްާާީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަފުރ  ާފަޤީރެއްކަމަށްވަންޏ  ާއަރުވ ލަން ާއޭނަ  2375މުއްސައްޖެއްކަމަށްވަންޏ 

ނޑައަޅ ގޮތަށްާޤ ޟީ... ާނުކުޅެދޭވަރުގެާޖޫރިމަނ އެއްާކަ

ާ

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2380ާނިންމަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާާރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަފު

ާ

ާއެރުވީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާވަގުތު ާއެދިވަޑައިގަތުމުގެ ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ޝުކުރިއްޔ .

ާފުރުޞަތަށ68.65ާާް ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެތެރެއިންާފުރަތަމަ ާހުރިހ  ާކުރިން ގެ

ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާއެދިވަޑައިގެން ާހުރިހ  ާތިއްބެވި  2385މިވަގުތު
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ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާނިމުނީ. ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ  ާމިހ ތަނަށް މެންބަރުން

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާއެބައޮތް. ާއެދިވަޑައިގެންފައި ާފަހުން އޭގެ

ާޢަމަލުކުރަމުންގެން ާމަޖިލީހުގައި ާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަ ާގޮތަށް ވަނ9ާާަދ 

މިނެޓްއިރުާއަރުވަމުންާއަޅުގަނޑ6ާާުފުރުޞަތަށްާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުއަރުވ އިރުާ

ާއިތުރަށްާ ާއެއްޗެއް ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ހިސ ބުން  2390ގެންދ ނަން.

ނޑު،ާވަރަށާކުޑަާވަގުތުކޮޅެއްކަންނޭނގެާ ވިދ ޅުވަންާބޭނުންފުޅުވަކަމަށްވަންޏ ާއަޅުގަ

ާއެ ާމިއަދު ާއެއީ ާމިއޮތީ.69.68ާާރުވޭނީ. ާނިންމ ލަން ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ގައި

ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާއެއްކަމަކީާާނީާެޖނެރަލްާއެޓަރ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2395ާޝުކުރިއްޔ 

ާޚިޔ ލުތަކުގައިާާއްކެުވން:ވ ހަކަދެާާޙުސްުންއސުޢޫދު ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާބައެއް ާސީދ ކުރުމަށްޓަކައި ާރެކޯޑް މީގައި

ކޮންމެވެސްާވަރެއްގެާތ ރީޚީގޮތުންާއެއަށްާދިމ ނުވ ާކަންތައްތަކެއްާޙަޤީޤަތ އިާތަފ ތުާ

ާއެގޮތުންާ ާދަންނަވ ލަން. ާގޮތުން ާސ ފުކުރުމުގެ ާއެކަން ާބަޔ ކުރައްވ ފައިވ ތީ ގޮތަކަށް

ާއަޅުާ ާކަމަކީ، ާއެއް ާފ ހަގަކުރ  ނޑު ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތ6966ާާުގަ ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާއަދި ާގެނެވުނ6968ާާުއެކުލަވ ލެވުނުއިރު ާއެއަށްފަހުން  2400ގައިވެސް

އިޞްލ ޙުތަކުގައިވެސްާއަބުރ ާބެހުމުގެާކުށެއްާއެއީާކުށެއްގެގޮތުގައިާދިވެހިރ އްޖެއަކުާ

ާގޮާ ާކުށެއްގެ ާބެހުމުގެ ާއަބުރ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތަށްާނެތް. ތުގައި

ާ ާއިތުރުކުރެވުނީ ާމ ޙައުލަށް،6998ާާކުށްތަކެއް ާއޭރުގެ ާއެއީ ާއަހަރު. ވަނަ

ާގޮތުގައިާ ާބައެއްގެ ާބަނަކަމުގެ ާއެ ާބަނަކަމުގެތެރޭގައި ާމ ޙައުލު ލިޔުންތެރިކަމުގެ

ާ ާބެހުމުގ6998ާާެޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތަށް ާއަބުރ  ާމި ާބައެއް ާއިތުރުކުރެވުނު ާއަހަރު  2405ަވނަ

ވަަނާމ އްދ އ ާހަމައަށްާމ664ާާިވަނަާމ އްދ އިން.658ާާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެާކުށަކީ.ާ

ވަނަާމ އްދ ގެާނިޔަލަށްާމިހިރ666ާާަަވނަާމ އްދ އިނ658ާާްކުށްތަކަކީާމިދެންނެވިާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާމ އްދ ތަކެއް. ާއިތުރުކުރެވުނު ާއޭރު މ އްދ ތަކަކީ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއަނެއްާސ ފުކޮށްާއެރުވީ.ާދެން،ާހަމަާއެއ  އެއްކޮށްާއަޅުގަ

 2410ވ ހަކައަކީ،ާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއަބުރ ާބެހުންާއެއީާމަނ ކަމެއްގޮތުންާނުވަތަާ

ާއެއީާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެާގޮތުންާބަޔ ންކުރައްވ ފައިާއެބައޮވޭ.ާހަމަާއެއ އެއްކޮށްާ އަބުރު

އީާއަބުރ ާބެހުމުގެާސަބަބުންާލިބޭާމިހ ރުާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާގަވ އިދެއްާއެބައޮވޭ.ާއެ
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ާތަފްޞީލީާ ާވަރަށް ާގަވ އިދަކީ ާމި ާގަވ އިދެއް. ާނަގައިދިނުމުގެ ާބަދަލު ގެއްލުމުގެ

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ 48ާާގަވ އިދެއް. ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާއެކުލެވި، ާމައްޗަށް 58ާޞަފްޙ ގެ

ާއެާ ާގަވ އިދެއް. ާތަފުޞީލީ ާވަރަށް ާއެކުލެވިގެންވ  ާމައްޗަށް ާމ އްދ ގެ  2415ވަރަކަށް

ާޤ ޟީއަކުާ ާބެހުމުގައި ާއަބުރ  ާކޮބައިކަމ  ާއަބުރ ބެހުމަކީ ގަވ އިދުގައި

ާރިޔ ޢަތްކުރައްވަންޖެހޭނެާ ާނިންމުމުގައި ާމިމައްސަލަ ރިޔ ޢަތްކުރައްވަންޖެހޭނެ،

ާއަދިާ ާބަޔ ންކުރައްވ ފައިވޭ. ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ކަންތައްތަކ 

ާމިންގަނޑުތަ ާނަގައިދޭނެ ާބަދަލު ާތަފްޞީލުކޮށްާގެއްލުމުގެ ާވަރަށް ާހަމަތައް ކ 

ާމިދެންނެވިާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާމިވަގުތު ާއެހެންވީމަ، ާއެބައޮތް.  2420ބަޔ ންކުރައްވ ފައި

ާއެކަމަށްާ ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއުވ ލެވުނުކަމަށްވިޔަސް މ އްދ ތައް

ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާމެދުވެރިނުވ  ާހުސްކަމެއް ާޤ ނޫނީ ާކަހަލަ ނަވަން.ާއެއްވެސް

ާއަންނަކަމަށްާ ާގަވ އިދުގެތެރެއިން ާމިދެންނެވި ާނަތީޖ  ާޤ ނޫނީ ާބެހުމުގެ އަބުރ 

ާރައްޔިތުންގެާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާދަންނަވަން. ނޑު އަޅުގަ

ާބެހުންާ ާއަބުރ  ާއެބަފޮނުވ ލަން ާއޮފީހަށް ާރައީސް ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  2425މަޖިލީހަށް

ާއެބި ާބިލެއް. ާމިދެންނެވިާމަނ ކުރުމުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާގ ތްގަނޑަކަށް ލަކީ

ާގެއްލުމުގެާބަދަލުާ ާލިބޭ ާބެހުމުގެާސަބަބުން ާއަބުރ  ާގަވ އިދު،ާއެއީ ޢަމަލުކުރަމުންދ 

ާބިލެއްާ ާއެކުލެވޭ ާމ އްދ ތައް ާހިމެނިފައިވ  ާގަވ އިދުގައި ާމި ނަގައިދިނުމުގެ

ާދެކޭގޮތު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާފޮނުވަން. ާއެބަ ނޑުމެން ާމިކަމަށްާއަޅުގަ ގައި

ާއިސްލ މީާ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާދެން، ާނ ންނ ނެ. ާމިވަގުތު ާހުސްކަމެއް  2430އެއްވެސް

ާގޮތުގައިާ ާކުށެއްގެ ާހައްދުގެ ާޤަޟުފު ާބަޔ ންކުރެވިފައިވ  ޝަރީޢަތުގައި

ާމިދެންނެވީާ ާހަމަ ާއަދި ާއަދަބު ާކުށުގެ ާކުށް،ާއެ ާޙައްދުގެ ާމިއޮންނަ ބަޔ ންކުރެވިފައި

ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ 658ާާތުގެ ާމ އްދ އިން ާމ އްދ އަށ666ާާްވަނަ ވަނަ

ނޑައެޅޭނެ.ާއެކަމާ  މިހިރަާމ އްދ ތައްާއުވ ލިކަމަށްވިޔަސްާޤަޟުފުގެާކުށަށްާއަދަބުާކަ

ާއަދި،ާ ާއެބަވޭ. ނޑައެޅިފައި ާކަ ާއަދަބު ާގަވ އިދުގައި ާބެހޭ ާޝަރީޢަތްކުރުމ   2435ބެހޭގޮތުން

ާ ާއިސްލ 59ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ރުލިބޭ ާއެ ާމ އްދ އިން ާޝަރީޢަތުގައިާވަނަ މީ

ާނުދެކެންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާއަދަބުދިނުން. ާކުށްތަކަށް ާހުރި ނޑައަޅ ފައި ކަ

ާކުރުމުގެާ ާމިކަން ާހުސްކަމެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާޤ ނޫނީގޮތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާސަބަބުންާއަންނ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާވަރަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާފުރުޞަތަށ9ާާްށް ާމިހ ތަނަށް ާފުރުޞަތަށް ވަނަ

ާ ާއޮތީ 66ާާއެދިވަޑައިގެންފައި ާމެންބަރަކު. ާފުރުަޞތުގައ9ާާިޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ާ ާގެންދ ނީ ާފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ާދުވަހެއްގ6ާާެއަޅުގަ ާދެންއަންނަ މިނެޓްއިރު.

ާމި ާބ ކީ ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއައިޓަމަށްާާޖަލްސ ގައި އެޖެންޑ 

ނޑައެޅުއްވިާވަގުތުގެތެރެއިންާމިހ ތަނަށްާމިާ  2445ބަހުސްކުރުމަށްާމަސައްކަތުާކޮމިޓީންާކަ

ާ ާއޮންނ ނީ ނޑ ލީމ  ާކަ ާވަގުތު ާއެހެންވީމަ،68ާާހޭދަކުރެވުނު މިެނޓްއިރު.

ާމަސައްކަތްާ ާމިބިލުގެ ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖަލްސ ގައި އަންނަދުވަހުގެ

ާނިންމ ލެވޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްތަކެއ69.45ާާްނެ. ާފެށިގެން ން

އިންތިޒ މުކޮށްފައިާއެބަހުރިާމިާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ގައި.ާއެހެންވީމަ،ާއެާޖަލްސ ތަކަށްާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި  2450ހުރިހ 

ާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާ
ާ
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއޮންނ ނީ ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ނޑުމެން 67ާާއަޅުގަ  2455ވ 9889ާާއޯގަސްޓް

ާގައި.9.88ާހޯމަދުވަހުާހެނދުނުާ
ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީ..ާالعالوينާربާهللوالحود
ާ
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