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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /34 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  34ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް ހޯމަ  ވީ 2009 އޯގަސްޓް 17 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 26 

 

 ގައި  9:01ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 

 

 ށް   11:03ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 ށ  13:01ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ގައި  14:34 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 ގަޑިއިރު  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ބްދުޢަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސް އަލްފާޟިލްނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 37 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ68ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 63ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެން 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވަިއކަރަ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހި

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ސާ ޒަމީރު ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 އްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވަ

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަ

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

                         

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

  ޝިހާބުހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދުމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ުޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ،އިންޓަވަލަށްފަހ 

  ުކެނދިކުޅުދޫހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ އަޙްމަދު   ،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

، ވަގުތުކޮޅަށްފަހުހުސްއަދި    ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ނާޒިމް، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާ  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްހޯމަާާޯއަގސްޓާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީާ.މަޖިާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى



 10ރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. .

 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ ޖަލްސ އަށްާ މެންބަރުން.23ާާާާމިވަުގތުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ކުރިންާާ ދިއުމުެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ އައިޓަމަށްާ ފުރަތަމަާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިއަދުެގާ

ސަމ ލުކަމަ މެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަންާ ދެވ ހަކައެއްާ ށްާ

މުސ ރަިއެގާާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ ެއއްާ  15ބޭނުންވޭ.ާ

ފަތުރ ާާ ޚަބަރުާ ބަެއއްާ ރޭަގއިާ މުސ ރައ ބެހޭޮގތުންާ މެންބަރުންެގާ ވ ހަކަ.ާ

ރިޕޯޓްތަްއާާ ބައެްއާ ވ ނީާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވަޞީލަތްތަކުންާ

މަޖިލީހުެގާާފެނިވަޑަ މުސ ރައަކީ،ާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ިއެގންފައި.ާ

ބ ރުާާ އެާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ އޮންނަ،ާ އިޚްތިޔ ރުާ ފ ސްކުރެވުމުެގާ މެންބަރުންާ

 20ލިބިދީފައިާއޮންނަާއެްއޗެއް.ާައދިާހަމައެއ ެއކުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއާހަމަޖެހިފައިާ

މުސ ރައ  މަޖިލީހުެގާ ޢ ންމާުާއޮންނަޮގތުންާ ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭޮގތުންާ އެހެނިހެންާ އިާ

ވަރ ކުރުމަށްފަހުާޢ ންމުާކޮމިޓީއިންާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާޮގތްތަކެއްާކޮމިޓީަގިއާމަޝް

ހުށަހެޅުއްިވާާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ދ ދިފަހުންާ ހުށަހަޅުއްވ .ާ

މަޖިލީމައްސަލައަކާ  އެމައްސަލައަށްާ ާހުންިއުގޅިެގންާ ނިންމެވުމަށްފަހާުާާ ޮގތެއްާ

ކަމެްއެގޮގތުަގއިާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ ކޮމިޓީއިންާ ޢ ންމުާ މިހ ރުާ  25އެމައްސަލަވަނީާ

ޢ ންމުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަެގންދަވ .ާ ކުރިއަށްާ ެއކަންާ ފައްޓަވ ފައި.ާ މަސައްކަތްާ

ާާ ކުރިއަށްެގންދަވ ޮގތެާކޮމިޓީއިން ެގނެސާްާއްެއކަންާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ މަތިންާ ެގާ

ާނިންނ މެވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑު
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ރަމަޟ ނާްާ ބަރަކ ތްތެރިާ ވ ހަކަައކީ،ާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ ދެވަނައަށްާ ދަންނަވ ލަން.ާ

 30ރަށުތެރޭަގއިާދެކެވޭާާ،ާާަގނޑުމެންނ ާދިމ ލަށްާއަންނައިރުމަސްާވަރަށްާހަލުވިކޮށްާއަޅުާ

ވ ހަކައަކަށްާ ެއއްާ ވ ހަކަ.ާާއެންމެބޮޑުާ ޢިނ ޔަތުެގާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ މިއޮންނަނީާ ާ

މުސ ރައިެގާމިތައްާޕަރސެންޓްާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާމީހުންނަށްާލިބޭވ ހަކަ.ާހިތ މައ އެކުާާ

ވަޒީފ އ ބެހޭާ މެންބަރުންނަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ

ބޭފުޅުންނަ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ވަޒީފ ާ ދަށުންާ ރަްއޔިތުންެގާާޤ ނޫނުެގާ ނުވ ތީ،ާ ށްާ

ލިބޭޮގތަކަށްާާ ޢިނ ޔަތްާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ މެންބަރުންނަށްާ  35މަޖިލީހުންާމަޖިލީހުެގާ

ފ ސްކުރަްއވ ފަެއއްނެތް.ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާޢިނ ޔަތްތައްާާ

އެްއވެސްާާ ޢިނ ޔަތ ބެހޭާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ ޭއެގތެރޭަގިއާ ފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ އިރުާ

ކަެއއްނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާރަމަޟ ންމަހުެގާޢިނ ޔަތަކީާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށާްާވ ހަ

އެްއޗަކަށްާާ ފ ސްކުރައްވ ފައިވ ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަށްާ

ފަތުރ ާާ ޚަބަރުާ އެނޫންޮގތްޮގތަށްާ އެލިބިަވޑަެއއްނުަގންނަވ ނެ.ާ  40ނުވ ތީާ

ާާ ކީާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފުާވ ހަކަތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަތަކަވަޞީލަތްތަކުަގއިާއެދެކެވޭ

އަޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ ެގާފުރަތަމަާނަންބަރަށާްާ،ާާމިވ ހަކަާމިހެންާދަންނަވ ލުމަށްފަހު

ާމިއަދުާމިދަނީ.ާާ

ާ

 45ާސުވ ލުާ .

ާ

ފުރަތަމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާާާނަންބަރަކަށްާާއެޖެންޑ ެގާ ާާމިއޮތީ، ދ އިރ ެގ ާާފޮނަދޫާ ބަރުާމެންޢިއްޒަތްތެރި

މިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ ޒްާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދާުާާهللا،އަބްދުއްރަޙީމްާއަބްދު

ސުވ ލެ ކުރަްއވ ާ މެންބަރުާޝިހ ބ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ އަޅުަގނޑުާ އް.ާ

 50ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.هللاއަބްދުއްރަޙީމްާއަބްދުާ

ާ

ާސް.ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ.ާާ`ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ބޭނުންވ ާާهللاމްާޢަބްދުޢަބްދުއްރަޙީ ދަންނަވަންާ ޝިހ ބަށްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އެފެއ ޒްާ ހޯމްާ ާއޮފްާ

ސުވ ލަކީ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރަތަމަާ ބެލުމުގެާސުވ ލުތަކަކީ،ާ ފަރ ތުެގާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ

ާާ އަދި ފިލ ފަިއވ ،ާ ފުރިހަަމާދަށުަގިއވަނިކޮށްާ ޤައިދީންެގާ ހޯދިފައިނުވ ާ  55މިހ ތަނަށްާ

3
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ާާާާމަޢުލޫމ ތު ސުވ ލަކީ، ދެވަނަާ ހޯދުމަށްޓަކައިާލިބިދ ނެތޯ.ާ ޤައިދީންާ ފިލ ފަިއވ ާ

މަސައްކަތްތަާ ކޮށްފައިވ ާ މިހ ތަނަށްާ ފަރ ތްތަކުންާ ތިންވަނަާާކަމ ބެހޭާ ކޮބައިތޯ.ާ ކީާ

އަމަލުތައްާާސުވ ލަކީ،ާާ ފިލުމުެގާ ޤައިދީންާ ދުވަހަކަށްާ އިތުރުވަމުންާދުވަހެއްާ

ސަލ މަތ ިއާާ އޮފިސަރުންެގާ ސެކިއުރިޓީާ ހުއްޓުަވއިާ މިކަންާ ދިއުމ ުގޅިެގން،ާ

 60ރައްކ ތެރިކަމަށްާސަރުކ ރުންާއަޅުްއވ ފަިއވ ާނުވަތަާއަޅުްއަވންާޤަސްދުކުރައްވ ފައިވ ާާ

ވަނަާސުވ ލެްއޮގތުނ4ާާާްކަކީާކޮބައިތޯ.ާއެންަމފަހުާސުވ ލެއްޮގތުން،ާއ ދެ،ާާފިޔަވަޅުތަ

ޤަިއދީންާބެލެހެއްޓުންާޙަވ ލުވެފަިއވ ާފަރ ތުެގާއިހުމ ލުންާންނަވ ލ ނީ،ާާއަޅުަގނޑުާދަ

ތަފް ހ ދިސ ތަކުެގާ އެާ ފިލ ފައިވ ނަމަ،ާ ޤައިދީއަކުާ އަދިާޞީއެްއވެސްާ ލުތަކ އިާ

ފިޔަވަޅުތަާ ޤ ނޫނީާ އަޅ ފައިވ ާ ފަރ ތަކ މެދުާ ވިދ ޅުވެދެްއވަފ ނަންތޯ.ާއިހުމ ލުވިާ އްާ

 65ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ލ.ފޮނަދާޫާާއ ޒްާމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ`ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޝިހ ބުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލ އިާދ އިރ ެގާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ާަގނޑ އިާ

މިއޮންނަނީ،ާާ ސުވ ލުަގއިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ުގޅޭޮގތުންާ

އަދިާާސަރުކ  ފިލ ފައިވ ،ާ ދަށުަގިއވަނިކޮށްާ ބެލުމުެގާ ފަރ ތުެގާ ކަމ ބެހޭާ  70ރުެގާ

މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަާ ޤައިދީންެގާ ހޯދިފައިނުވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމިހ ތަނަށްާ ާ.

ރުހުނާްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މެންބަރުންނަށްާއެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެފަދައިންާ

ރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ ޒްކަމުެގާމަޤ މ އިާާދެއްވ ާއަޅުަގނޑުާމިމަޤ މަށް،ާއ ދެ،ާމިނިސްޓަ

ޙަވ ލުވިފަހުންާަގއި.2009ާާާާޖޫނ2ާާާާްޙަވ ލުކުރެްއވީާާ ަމޤ މ އިާ އަޅުަގނޑުާ

އިނ ޒް.ާާ މޫސ ާ ެއއީާ މީހެއް.ާ އެންމެާ ފިލ ފައިވަނީާ މީހުންެގތެރެއިންާ  75ބަންދުަގިއވ ާ

ދެދުވަސްނުވަނީސްާާ ފިލިތ ާ އޭނ ވަނީާ އަދިާ ފިނިހިޔ ެގ/ލ.ކަޅައިދޫ.ާ އެޑްރެހަކީާ

ފިލ ފައިވ ާޤައިދީންާހޯދުމަށްޓަކައިާކަމ ބެހާޭާފައި.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތްާސުވ ލަކީ،ާާހޯދި

ޖަލުންާމީހަކުާފިލީމ ާާާާކީާކޮބައިތޯާ.ފަރ ތްތަކުންާމިހ ތަނަށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްތަ

ާާ އެފަރ ތުަގއިާއޭނ ެގ ހޯއްދަވަިއދެއްވުމަށްާ އޭނ ާ ހުށަހަޅ ާ ފުލުހުންނަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ

 80ނިޓެންޝަރީާއެންޑްާރީހެބިލިޓޭޝަންާސަރވިސަސްއިންާއެދޭ.ާާޑިޕ ޓްމަންޓްާއޮފްާޕެ

ފުލުހުން.ާާ އަދ ކުރަނީާ ދައުރެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ހޯދުމުަގއިާ މީހުންާ ފިލ ާ

އެހީަގިއާާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ޢ ންމުންދޭާ ހޯދުމުަގއިާ ކުށްވެރިންާ ބައެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ
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ާާ އަދި ހޯދ .ާ ަގއިދީންާ އުޅޭާ ފިލައިެގންާ އޮފިސަރުންވެސްާ ދަންނަވަން،ާާޕްރިޒަންާ

ައޅުަގނޑުާ ފިލ ފައިވ ،ާ ކުރެވެމުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މިހ ރުވެސްދަނީާ މިކަމަށްާ

މަސައްކަތްވެސްާާ ހޯދުމުެގާ ގައިދީންާ ފިލ ފައިވ ާ ހަވ ލުވުމުެގކުރިންާ  85މިމަޤ މ ާ

ގައިދީންާ ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ ސުވ ލަކީ،ާ ތިންވަނަާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ކުރިއަށްދ ާ

އި ޢަމަލުތައްާ ސެކިއުރިޓީާާފިލުމުެގާ ހުއްޓުވުމ އިާ މިކަންާ ތުރުވަމުންދ އިރުާ

އަޅުއްވަންާާ ސަރުކ ރުންާ ރައްކ ތެރިކަމަށްާ ސަލ މަތ ިއާ އޮފިސަރުންެގާ

ޤަސްދުކުރަްއވ ފަިއވ ާފިޔަވަޅުތަކަކީާކޮބައިތޯ.ާއޮފިސަރުންެގާރައްކ ތެރިކަމަށްާަވުގތީާާ

ތެ ެގނަުއމުެގާ މ ލެާ އެކިކަންކަމުަގއިާ ގައިދީންާ ދިމ ވ ާާފިޔަވަޅެއްެގޮގތުންާ  90ރޭަގއިާ

ލިބޭޮގތަށްާ އެހީާ ފުލުހުނެްގާ މިހ ރުވ ނީާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްާ މައްސަލަތައްާ

މިހ ރުވެސްާާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ ފެންވަރުާ އޮފިސަރުންެގާ އަދިާ ހަމަޖެހިފައި.ާ

ޓްރެއިނިންގާޕްރޮްގރ މްތައްާހިންގ ާއަދިާމިަވުގތަކީވެސްާފުލުހުންެގާއެހީަގއިާމ ފުށީާ

ކިއުރިޓީާއޮފިސަރުންނަށްާއަދިާއެހެންާޖަލުތަކުެގާތިބިާސެކިއުރިޓީާާޖަލުަގއިާތިބިާސެ

ހިންަގމުން.ާާ ދަނީާ މިހ ރުާ ޕްރޮްގރ މެއްާ ޓްރެއިނިންގާ އެފަދަާ  95އޮފިސަރުންވެސްާ

އިހުމ ލުންާ ފަރ ތުެގާ ހަވ ލުވެފައިވ ާ ބެލެހެއްޓުންާ ގައިދީންާ ސުވ ލަކީ،ާ ހަތަރުވަނަާ

ކުެގާތަފްޞީލުތަކ އިާއަދިާއިހުމ ލުިވާާއެްއވެސްާގައިދީއަކުާފިލ ފަިއވ ނަމަާއެޙ ދިސ ތަ

ދަންނަވަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ ކޮބައިތޯ.ާ ފިޔަވަޅަކީާ ޤ ނޫނީާ އަޅ ފައިވ ާ ފަރ ތ މެދުާ

މުަވއްޒަފަކުާާ ެއއްވެސްާ މައްސަލަެއއްަގއިާ ފިލިާ ގައިދީއަކުާ މިހ ތަނަށްާ

 100ާާާއިހުމ ލުވެފަިއވ ކަމެއްާސ ބިތުެވފަކައެއްނެތޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ސުވ ލުކުރަްއވަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ުގޅިެގންާ ޖަވ ބ ާ ދެއްވިާ ިމނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ިމާާ އެންމެކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ

ޢަބްދުއްރަޙީމާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

 105ާއަށް.ާާهللاދުޢަބް

ާ

އިތުރަށްާާާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ުގޅިެގންާ ޖަވ ބ ާ ދެްއވިާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ ާ ދަންނަވ ލިާ ާމިނިސްޓަރަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދ ދިފަހުންާމ ލެާޖަލު،ާއ ދެާމިހ ރުާމ ލޭަގިއާާާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު
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އަތޮޅުވެއްސޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރީެގާ ޖަލުެގޮގތުަގއިާާާހުންނަާ މ ލޭާ މިހ ރުާ ނުވަތަާ އިމ ރ ތްާ ކިޔ ާ

މ ލެތެރޭަގއިާ ފިލިކަމަށްާ ބަޔަކުާ ގައިދީންެގާ ދ ދިފަހުންާ ޖަލުންާ  110ބޭނުންކުރ ާ

ާވ ހަކަދެކެވެމުންދިޔައޭ.ާއޭެގާޙަޤީޤަތަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ
ާ

ާ

ފިާއެފެއ ޒްާާހޯމްާއޮފްާމިނިސްޓަރ ބަޔަކުާ ޖަލަކުންާ ހުންނަާ މ ލޭަގއިާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްެގާާއ ދެ،ާ ނެތް.ާ ާލ ފަކަެއއްާ

 115ާބެލުމުެގާދަށުަގިއވ ާބަޔަކުާޖަލުންާފިލ ފައިާއޮތްކަމަށްާމިވަނީ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާބުޝިޙާ ާމުޙަްނމަދު

ާ

ާމީެގކުރީަގއިާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާޚ އްޞަކޮށްާމ ލެއިންާއެހެންާރަށްރަށަށްާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ދުއްވ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ އަޙްމަދުާޙަމް އެހެންވެސްާ ނުވަތަާ ދޯނީަގއިާ ެގންދެޭވއިރުަގއިާ ަގއިދީންާ ެގންދެވޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގންދ ކަަމށްާ ބިޑިއަޅުަވއިެގންާ ެގންދެޭވއިރުަގިއާ އެްއޗެތީަގއިާ

 120ކުރީަގއިާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާސުވ ލަކީާާ

ާާ މީހުނާްާމިހ ރު ތިބޭާ ބަންދުަގއިާ ތުހުމަތުެގާ ކުށުެގާ ނުވަތަާ ގައިދީންާ އެޮގތަށްާ

ތިބެނީާާ ދަތުރުމަތީަގއިާ މިދެންނެވިާ ެގންދެޭވއިރުަގއިާ ރަށަށްާ އަނެއްާ އެއްރަށުންާ

ާބިޑިއަޅުވ ފައިތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ޝުާއެފެއ ޒްާާހޯމްާއޮފްާމިނިސްޓަރ މެންބަރަށްާ އެޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  125ާކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާބުޝިހ ާމުޙަްނމަދު ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ މިހ ތަނަށްާ ސުވ ލ ާާއަޅުަގނޑުާ މިއަދެުގާ މިއީާ

ުގޅިފަިއވ ާާުގޅުންހުރިާާ ޖަވ ބ ާ ދީފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ ސުވ ލެއްނޫނޭ.ާ

މިއޮންނަ ލިޔުމުަގއިާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫނޭ.ާ ނީާާސުވ ލެްއވެސްާ

ާ ނަންބަރުާ 2ާާ/2005ޤ ނޫނުާ ޖަވ ބުދެން.ާާާ ައޅުަގނޑުާ ަގއިވ ޮގތުެގމަތީންާ

ރައީސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަވ ބުދެއްވަންާ ބޭރުންާ އެއިންާ  130އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވ ހަކަތަްއވެސްާާ އެހެންާ މަޢުލޫމ ތުތަކ ާ އިތުރުާ ޖަލ ބެހޭާ ވިދ ޅުެވއްޖެކަމަށްވެއްޖެްއޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިހިރީާތައްޔ ރަށްާ.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުާއަރިހުންާމިއަދުާހަމަާދެއްިވާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ހިމެނާޭާާމަނިކުާާންާޙުސައިންއަޙްމަދުާނިހާ  މިދ އިރ އިންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއަށް،ާ  135ާޖަވ ބުތަކުެގާ
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ދަންނަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރެއްިވާާސުވ ލެްއކަމަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ އެއީާ ވ ލ ނީާ

ވ ހަކަ.ާާ ނުފިލ ާ ބަޔަކުާ ޖަލުންާ މ ލޭެގާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ޖަވ ބުދެއްވަމުންާ ސުވ ލަކަށްާ

ހޯމްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިއީާ ޔަޤީނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލަކީ،ާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ވ ާވަޒީރަކީާމަނިކުފ ނޭ.ާާމިނިސްޓަރުކަން.ާފުލުހުންެގާމުޢައްސަސ ެގާޒިންމ ާއުފުއްލަާ

ބައެްއާާ ނުވަތަާ ޖަލަކުންާ ބަލަހައްޓ ާ ފުލުހުންާ މިކިޔ ާ އަތޮޅުވެހިއޭާ ޖަލުންާ  140މ ލޭެގާ

ީމޑިއ ެގާާ ފިލ ފައިވ ކަމަށްާ މިދޭތެރެއިންާ ބަޔަކުާ ސެންޓަރަކުންާ ޑިޓެންޝަންާ

ބަޔ ާާ އަންނަާ ސުވ ލުަގއިާ މިއިޝ ރަތްކުރެްއވިާ ކުރިންާ އަދިާ އެބައޮތޭ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ

ވަރަށްާާުގޅުންހުރި ެގނެވިފައިވ ާ މ ލެާ ސެންޓަރުންާ ޑިޓެންޝަންާ ޖަލުަގއިާ މ ފުށީާ ާ،

މައްސަލަާާ އިނ ޒްެގާ މިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުށްވެރިެއއްކަންާ ނުރައްކ ތެރިާ

ާާ ތިމަންނަ ވިދ ޅުވެދެއްަވއިފިާ ވަޒީރުާ މިއޮތީ.ާ ހިނގ ފައިާ  145ޖޫންަގއ2ާާާާޭދެފަހަރަށޭާ

މިކަން ޭއެގފަހުންާ އެކަމަށްާާާާހަވ ލުެވވަޑައިެގންނެވީ.ާ ދެން،ާ ހިނގިޔަކަނުދެްއވަމޭ.ާ

ެއދެއްވިާޖަވ ބަށް.ާކަެމއްާރިޕީޓްނުވެއްޖެކަުމަގިއވ ނަމަާ އަޅުަގނޑުާމަރުޙަބ ާކިޔަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމަނިކުފ ނަށްާއެރުވިާއިތުބ ރުާހަމަާއަބަދުވެސްާއޮންނ ނެކަންާާ

ކުރަން ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ ޔަޤީންކަންދެން.ާ މިބޭނުންވިާއަޅުަގނޑުެވސްާ ާ

 150ސުވ ލަކީ،ާމިދެދ އިރ އެއްާބޭރަކު،ާބޭރެއްާނޫނޭާމަނިކުފ ނުެގާމެންޑޭޓްސްާފުލުހުނާްާ

ައޅުަގނޑުާާ އިހުމ ލުތައްވެސް.ާ ފަރ ތުެގވ ާ ފުލުހުންެގާ އަދިާ ކުރ ކަމެްއެގެވސްާ

އެހެންވީމ ،ާާ މަނިކުފ ނޭ.ާ ވަޒީރަކީާ ޒިންމ އުފުއްލަވަންޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ާދަށުަގއިާއަދިާަވުގތީޮގތުންާޑިޓެންޝަންާތިބިާބަޔަކުާނަމަވެސްާާފުލުހުންެގާބެލުމުެގ

ާާ ފިލުން، ޚަބަރ15ާާާުފިލިާ ތެރޭަގއިާ މ ލެެގާ ފިލިކަމަށްާ ނަމަވެސްާ މީހުންާ ވަރަކަށްާ

ސުރުޚީތަކުަގއިާާއުޅެނީ ފަލަާ ކުރިއަށްއޮތީާާނޫސްތަކުެގާ ހިތ މަހުރިކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ާ.155 

ދ ކަމުގަާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ރައްޔިތުންާރަމަޟ ންމަސް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ިއވ ނަމަާ

ކަންބޮޑުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާހުއްޓުވުމަށްާމަނިކުފ ނުާއަޅުްއވ ނެާ

ސުވ ލަކީ،ާާ ދެވަނަާ ސުވ ލު.ާ ފުރަތަމަާ އެއީާ ކޮބައިތޯ،ާ ފިޔަވަޅުތަކަކީާ

ސެންޓަރުަގިއާާ ޑިޓެންޝަންާ މ ފުށީާ ދަށުަގއިާ ބެލުމުެގާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްެގާ

 160ކުރ ާތަމްރީންާލިބިފައިާތިބިާގ ޑުންނ ާއަދިާގައިދީންާއެކިާހިސ ބުތަކަށްާމަސައްކަތް

ެގންދަންާއެސްކޯޓްކުރަންާތިބޭާމީހުންނ ާމިމީސްމީހުންެގާޝަކުވ ތައްާވަރަށްާބޮޑަށްާާ

ކަމަކުނާްާ މިމީހުންެގާ ފިލަނީާ ޖަލުންާ ހަމަާ އެބަލިބޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ



 7 

ޅުަގނޑުާޔަޤީންކަންާއެބަދެމޭ.ާއަޅުަގނޑުާާކަމުަގިއވ ނަމަާމިސުވ ލ ާުގޅުންހުރިކަންާއަ

މިތަނަށްާ އެތަންާ ބަދަލުކުރުމ އިާ މ ލެއަށްާ ެއމީހުންާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ

ޙަޤީޤަތްާ މިކަމުެގާ މަޢުލޫމ ތު،ާ ހ ވިޔ ކޮށްލ ފައިވ ކަމުެގާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  165ެގންދިއުމ އިާ

މުވައްޒަފުންނ  ތިބިާ ބަލަހައްޓަންާ ޖަލުާ ކިހ ވަރަކަށްތޯއޭ.ާ ޢަމަލުކުރަމުނާްާއޮތީާ މެދުާ

އެބައޮތްތޯއޭާާ އެނިގވަޑަިއެގންފައިާ އެްއވެސްޮގތެއް.ާ މިކަހަލަާ އެބަެގންދަވަންތޯއޭާ

ާމިކަހަލަކަމެއްާހިނގ ފަިއވ ކަަމށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްެގާާާއެފެއ ޒްާާހޯމްާއޮފްާމިނިސްޓަރ ިމޮއތީާ އަމ ޒުވެފައިާ ސުވ ލުާ މިއަދުެގާ އ ދެ،ާ  170ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ޖަވ ބުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާބުޝިހ ާދުމުޙަްނމަ ެއޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ަގއިދީންެގކަމަށްވ ތީާ ދަށުަގިއވ ާ ބެލުމުެގާ

އެރުވީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފުލުހުންެގާބެލުމުެގާދަށުގައިވަނިކޮށްާއަދިާމ ލޭަގއިާއަދިާ

ރ އްޖެތެރޭަގިއވެސްާއެކިފަހަރުމަތިންާއެކިާއަދަދުތަކަށްާމީހުންާފިލ ާއަދިާއެމީހުންާ

ދަންނަވަން.ާހޯ ވ ހަކަާ ކުރެވިފަިއވ ާ ެއކަންތައްވެސްާ ކަންތައް،ާ ދުމުެގާ

ކަނޑަެއޅިެގންާާ ނުެގނައީާ އަޅުަގނޑުާ ތަފްޞީލުތައްާ ޭއެގާ  175އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކުރައްވ ފައިާާ ފުރަތަމަާ އޮންނަާ ފޮނުއްވ ފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލިޔު ސެހެރީއެއްވެސްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ސުވ ލުަގއިާ އޮތް.ާާއޮންނަާ އްވ ފައިާ

މިކަމަށާްާ އޮތީމ ާ ބަދަލުކުރަްއވ ފައިާ އެސުވ ލުާ އަނެއްކ ާ ފަހުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޖަލުތައްާ މިހ ރުާ އަދިާ ޖަލުންނ ާ މ ފުށީާ ތިިވދ ޅުވިހެންާ ދެން،ާ އަމ ޒުކުރެިވެގން.ާ

ޖަލެއް.ާާ ބެލުމުގައިވ ާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.ެއސްެގާ އެބަހުރިާ މ ލޭަގއިާ  180އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެބަ ހަމައެއ އެކު،ާާމ ފުށީަގއިާ އަދިާ ޖަލެއް.ާ ބެލުމުގައިވ ާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްެގާ ހުރިާ

ހިންމަފުށީގައިވެސްާއެބަހުރިާޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްއެގާބެލުމުަގިއވ ާޖަލެއް.ާމިޖަލުތަކުނާްާ

ހަމައެއ އެކު،ާާ އަދިާ ޓްރ ންސްފަރކުރަންޖެހޭ.ާ ަގިއދީންާ އަނެއްތަނަށްާ އެއްތަނުންާ

ޑޮކްޓަރަށްދެއްކު ެގނެސްާ މ ލެާ އަދިާގައިދީންާ ކުރަންއެބަޖެހޭ.ާ ކަންތައްެވސްާ މުެގާ

ދިމަދިމ ލަށާްާ އެކިާ މ ލެއަށ ިއާ ބޭނުންތަކުަގއިާ ބުނ ޮގތުންާ ގަވ އިދުާ  185އެހެނިހެންާ

އެމީހެއްެގާާ ރެކޯޑަށ ާ ޕ ސްޓްާ އެަގއިދީެއއްެގާ ެގންދ އިރުާ ެގންދަންޖެހޭ.ާ ގައިދީންާ

ެގންދިއު ތަނަށްާ އަނެއްާ އެއްތަނުންާ ަގިއދީންާ ބަލ ފައިާ މުަގިއާކަންތައްތަކަށްާ

ކުރަނީ.ާާ އެކަންތައްތައްާ މެދުވެރިކޮށްާ އޮފިސަރުންާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްެގާ

އެބޭފުޅުންނަށްާގައިދީންާ އެހެންނަމަވެސް،ާއެބޭފުޅުންާއަތްޕުޅުަގއިާހުންނަާސ މ ނާ 
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ރ ވ ފަިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާއެސިސްޓަމްާ މިހ ރުާ  190ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެޮގތަށްާވިސްނ ފައިާ

ާާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްއިން މިއީާއޮންނ ނީާ އެހީާ ފުލުހުންެގާ އެދިވަޑައިެގންފިކަމަށްވަންޏ ާ

ދެން،ާާ ލިބޭޮގތަށް.ާ ޓްރ ންސްފަރކުރުމުަގއިާ އަނެްއތަނަށްާ ެއއްތަނުންާ ގައިދީންާ

މިއެހީތެރިކަންާމިހ ރުވެސްާފުލުހުންާދެއްވ ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާބޮޑަށާްާ

ައޅުަގނޑުެގާހަވ ލުވުމުެގާާާާފ ހަަގކުރެވެމުންާމިދަނީާބަލިެވެގންާަގއިދީންާމ ލެެގނެސް

ބޮޑުާާ އެންމެާ ފިލުމުެގާ ަގއިދީންާ އަދިާ މިޖެހެނީ.ާ ވ ހަކަދައްކަންާ ކުރީެގާ  195ދެންާ

ހޮސްޕިޓަލަށްާ އުޅޭާ ޢ ންމުންާ ހޮސްޕިޓަލަށް،ާ ިމވަނީާ ދިމ ވެފައިާ މައްސަލައަކަށްާ

ެގނެސްފައިާބޭސްކުރުމުެގާކަންތައްތަކުަގއިާއުޅޭއިރުާޢ ންމުންނ ާއެއްާޙ ލަތެްއގައި،ާާ

ެއވަުގތުާާާާދ ދި އެހެންވީމ ،ާ މިޖެހެންޖެހެނީ.ާ ބައިތިއްބ ފައިާ އެމީހުންާ އެއްޮގތަކަށްާ

މައްސަލަތައް.ާާ ދިމ ވ ާ ައޅުަގނޑުމެންނ ާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ފިލ ފައިވަނީ.ާ ގައިދީންާ

 200ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

އ ާޔޫޞުފްާާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ިމީއާާ`.ާ ވ ހަކަާ ފިލ ާ ަގއިދީންާ ާދެ،ާ

ުގޅިފަިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާނަޢީމް ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ މިކަންާ ވ ހަކައެއް.ާ ޢ ންމުާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ މިހ ރުާ ވަރަށްާ

އިދ ރ އިންެވސްާާ ފުލުހުންެގާ ނެތްކަމ .ާ ޖ ަގާ ޖަލުެގާ ޙ ލަތ ާ ޖަލުެގާ މިއޮންނަނީާ

އެންމެ ދިމ ވެފައިވ ާ އެމުޢައްސަސ ާ ޖަލަށާްާާާހ މަކުރ ޮގތުަގއިާ ޮގންޖެހުމަކީާ  205ބޮޑުާ

ޖަލުެގާ މިދިމ ވަނީާ އެހެންާ ދޫވެފަިއވ ކަން.ާ މަުގމައްޗަށްާ މ ލޭެގާ މީހުންާ ޙުކުމްކުރ ާ

ޖ ަގާނެތުމުން.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖެއަށްާކުރިމަތިވެފައިާިމވ ާ

މިސ  ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖަލުތައްާ ފުރިހަމަާ އ ދެ،ާ ަމއްސަލައިންާ ލަކަށްާމިވަރުަގދަާ

2009،2010ާާާާ ދޫކޮށްލ ފައި ހަމަޖެހޭނެތޯ.2011ާާާާވެސްާ މިކަންާ ނިމުމުެގކުރިންާ

 210ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ކުރެއްވިާާއެފެއ ޒްާހޯމްާއޮފްާމިނިސްޓަރ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަތަކަކީާާާާސުވ ލަށްާާޝުކުރިއްޔ .ާ ާޖަލުެގާ

މައްސަލަތަކެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާބުޝިހ ާމުޙަްނމަދު އެވަރަށްބޮޑެތިާ އަިއއިރުާނއް.ާ މިހ ތަނަށްާ ިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާެއކަށީެގންވ ާޖަލެއްާހެދިފައެއްނެތް.ާމީެގާކުރިންާމިހ ރުާއެންމެބޮޑާުާ

ބިލްޑްާާާާޖަލެއް ކަސްޓަމްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެވެސްާ މ ފުށީަގއި.ާ  215މިހުރީާ

ބަދަ ޖަލަކަށްާ މަސްުގދަނޭާ ެގާ ެއސް.ޓީ.ޯއާ ކުރީެގާ ލުކުރެވިފަިއވ ތަނެއް.ާާޖަލެއްނޫނޭ.ާ
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ހިންމަފުށީަގއިާ އައީާ ބޭނުންކުރަމުންާ ޖަލެއްޮގތުަގއިާ މައިާ ކުރިންާ އޭެގާ

އަދަދުތަކ ވެސްާާ ކެޕޭސިޓީއ އިާ މިތަންތަނުެގާ ޖަލެއް.ާ ހުންނަާ ހުންނަބައެއްަގއިާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފަާނއެއިރުންކަންނޭ ފޮރުވުމުެގާާެގާ އެްއޗެއްާ ެއއްވެސްާ ައޅުަގނޑުާ  220ސޭހަފުޅުވ ނީ.ާ

ބޭރުވިކަމަށްވިައސްާާ ދ އިރ ިއންާ ސުވ ލުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ބޭނުމެއްނެތް.ާ

ސު މެންބަރުންެގާ ޢިާޢިއްޒަތްތެރިާ އަންނަޮގތުންާ ރައީސްެގާާވ ލުތައްާ އްޒަތްތެރިާ

ވަނ2002ާާާަާއ ދެ،ާާއިޒުނަފުޅ އެކުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިހ ތަނަށްާއައިިއރު

ޙުކުމްާ ޖުމްލަާ އަިއއިރުާ މިހ ތަށްާ މިއޮތީ.ާ ނަގ ފައިާ ހިސ ބުތަްއާ ފެށިެގންާ އަހަރުންާ

 225ތަންފީޒުާކުރަމުންާދަނިކޮށްާފިލ ފައިވ ާއަދިާމިހ ތަނަށްާނުފެނިތިބިާޤައިދީންާނުވަތަާާ

އަދަދަކީާާ މީހުންެގާ އެހެންވީމ ،61ާާތިބިާ ފެށިެގނ2002ާާާް.ާ އަހަރުންާ ވަނަާ

ލ ފައިާއަދިާވ ހަކައަކީާޖަލުންާފިލ ފައިާއެކިޮގތްޮގތަށްާމ ލެާެގނެވިެގންާާމިހ ތަނަށްާފި

ާާ ާާއުޅެނިކޮށް އަދަދަކީ ޖުމްލަާ ފިލ ފައިތިބިާ ހަމަާ ޖަލުންެވސްާ ދެނ61ާްނުވަތަާ ާ.

ާ.ާެއއ3ީމިދެންނެވިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑުާއަދިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިހ ރުާާ

ހިންމަފު އަދިާ ޖަލު.ާ މ ލޭާ ޖަލު.ާ ތިބިާމ ފުށީާ މިތަންތަނުަގއިާ ޖަލު.ާ އައްސޭރިާ  230ށީާ

ާާ ަގއިދީންާމިަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންެގ908ާާާާ.ާއ ދެ،908ާާޖުމްލަާގައިދީންެގާއަދަދަކީ

ދެން މިތިބީ.ާ ޙުާާޖަލުތަކުަގއިާ ޖުމްލާަާމިދެންނެވިހެންާ މީހުންެގާ ތަންފީޒުނުވ ާ ކުމްާ

ޚ ޒިރުާ ޣައިރުާ އެީއާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ެއވެސްާ އެބައޮތް.ާ ަގިއާާއަދަދެްއވެސްާ

އެމީހުންެގާޙު މީހުން.ާ ނުފެނިފައިވ ާ ހަވ ލުނުވެާ އ އިާ ޑީ.ޕީ.އ ރު.އެސްާ ކުމްކޮށްފައިާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންެގ196ާާއަދަދަކީ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ މިމަޢުލޫމ ތުތައްވެސްާ ާ.235 

ާާ ަވރަކަށްާމީހުންާއެބަތިބ1200ާާާިޖުމްލަާހިސ ބުތަކުންާދައްކ ޮގތުަގއިާގ ތްަގނޑަކަށް

ޖަ އެހެޙުކުމްކޮށްފައިާ ތިބެންޖެހޭ.ާ ޙ ލުަގއިާ ޖަލުތަކުެގާ މިވަުގތުާ ލަތާުާންނަމަވެސްާ

މިތިބީާ ބޭތިއްބިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރިޮގތުންާ މިކަންތައްތަްއާ ހުރިޮގތުންނ އިާ

އަޅުަގނޑ908ާާު ދެންާ މިހ ަގއިދީން.ާ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެންާާމެންެގާ ޖަލެުގާ ހުރިާ ރުާ

ކެޕޭސި އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީ.ާ އަދަދެއްާ ިމދެންނެވިާާމ މަތީާ  240ޖަލުެގ3ާާާާޓީއަކީާ

ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ވަރ600ަކެޕޭސިޓީައކީާ ިމހ ރުވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ށްބޮޑަށްާާ.ާ

އޯވަރކްރަުއޑްވެފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުނާްާ

ާާ ރެއްިވއްޔ ާކުރިއަށްާާރ ދަކުމީހުންެގާޖަލެއް.ާއ300ާާިމިހ ރުާޖަލެއްާހެދެމުންާއެބަދޭ
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ާާ 2ާާާާއޮތް ނިމިެގން މުޅިންާ އެޖަލުާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ވަރަކަށ300ާާާާްމަހެއްހ ާ

 245ގައިދީންާއެތަނަށްާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާބަދަލުކުރެވޭނެ.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ާާދަންނަވ ލަން ބޭނުންވޭާާބޭނުން އަޅަންާއެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަލެއްާ އިތުރުާ ޖަލެއްާ

އެބަބޭނުންވޭ. ޖަލެއްާ ބޭރުެގާާާާހައިސެކިއުރިޓީާ އެހީތެރިކަންާ މިކަުމެގާ ބޭނުންވ އިރުާ

ާާ ކުރަމުންއެހީފަރ ތްތަކުން މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދުމަށް.ާާެގންމިާާަގއިާ ދަނީާ

ޖަލެއްާ ކުޑަކުދީންެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ަވކިންާ އަދިާ ޖަލަކ އިާ މީހުންެގާ ބޮޑެތިާ އެއީާ

އެ މިކުރާ ނމިވަުގތަކުނެތް.ާ މ ލޭަގއިާ ވަރަށްިގނަާ  250ކުށްތަކ ިއާާިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

މިކަންތައްތަްއވެސްާކުރަމުންާމިދަނީާކުޑަކުދީން.ާއެހެންވީމ ،ާއެމީހުންާބެއިތިއްބޭނެާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ ރޭިވެގންާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ

ޝުކުރިއްޔ ާ. ފަސޭހަފުޅުވ ނެހެން.ާ ސުވ ލުކުރަްއވަންާ އިތުރަށްާ ާހީވަނީާ

ާ

ރަާމެްނބަރުާދ އިރ ެގާެގމަނަފުށިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ސުވ ލަކީ އަޅުަގނޑުެގާ ާާއ13ާާާޯީއސް.ާ  2009ާާާ255ަގސްޓް

ފުރ ޅުާާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ލޭޖަލުންާ ޝ ޢިއުކޮށްފައިޭވާ ސައިޓްަގއިާ އޮފިޝަލްާ ޕޮލިސްާ ަގިއާ

ާާ މިނިސްޓަރ6ާާާުފަޅ ލައިެގން އެކަމުންާ ޮގސްފައިވ ކަމަށް.ާ ފިލައިެގންާ ބޭފުޅުންާ

ނުހި އެފަދަކަމެއްާ އެފަދަާނވިދ ޅުވިާ މިނިސްޓަރަށްާ އެހެންވީމ ާ ދެންާ ގ ކަމަށް.ާ

ސުވ ލަކީ.ާ ފުރަތަމަާ ކުރިމަތިވަނީތޯާ ދަތިތަކެއްާ ފުލުހުންާ ލިބުމުަގއިާ މަޢުލޫމ ތެއްާ

މޯބައިލްާާ ވަރަށްިގނަާ ލިބޭާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖަލުންާ  260ދެވަނަާސުވ ލަކީާ

ބޭނުންކުރަމުންދ ކަާ ކުރަނީާފޯނުތަކެއްާ މިބޭނުންާ ފޯނުާ މޯބައިލްާ އެހެންވީމަ،ާ ން.ާ

ފޯނުާ މޯބައިލްާ ވަރަށްިގނަާ މިހ ރުާ ދަށުންތޯ.ާ އުސޫލެްއެގާ ކޮންާ ކިހިނެއްާ

ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާބޭނުންކުރ ކަމަށްާ ލިބޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަންތަްއާާހަމައެއ ެއކުާަގއިދީންާުގޅ ކަންވެސްާއެނޭގާއެކިފަރ ތްތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމި

 265ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާމިނިސްޓްރީންާކުރައްވަނީާކޮންާމަސައްކަތެއްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އޮތީާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ ޒްާ އަމ ޒުވެފައިާ ސުވ ލުާ މިއަދުެގާ ދަންނަވ ލީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޝިހ ބުާާ ބެލުމުެގ ެގާ ާާދަޑީ.ޕީ.އ ރު.އެސްާ ތަންފީޒުށުަގިއވ  ޙުކުްމާ ކުރ ާޖަލުެގާ

ާާ ާާމީހުންެގ މީހަކުާާވ ހަކަ އެްއވެސްާ ދަށުަގިއވަނިކޮށްާ ބެލުމުެގާ ެއތަނުެގާ ކަމަށްވ ތީާ

 270މިާގައިދީން،ާާާާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާފުލުހުންާާފަހުންފިލ ފައިާނުވ ކަމަށް.ާއެކަމުންާާ
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ާާމަތުަގިއާހައްޔަރުާކުރެވޭާމީހުންނ އިާމިމީކުށުެގާތުހުާާވ ހަކަައކީ ފިލުމުގާެާސްމީހުން

ާ އަދިާ ހިކަންތައްތަކަކީާ އަބަދުވެސްާ ކަންތަކަކީވެސްާ ަގމުންދ ާނހޯދުމެުގާ

މިީއާާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ބޭނުންކުރ ާ މޯބައިލްފޯނުާ ދެންާ ކަންތައްތަކެއް.ާ

ޖަލުތަކަށްާ ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ ފޯނުާ މޯބައިލްާ އެނޭގކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

ާާ ާާއަދިާވައްދ .ާަވއްދ ފައިާހުއްޓ   275ާާާެގންދ ކަންވެސްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާުގޅަމުންާޖަލުން

މިކަންތައްއެ ޖަލުާާާނިގފަިއވަނީ.ާ އެތެރެއަށްވަދެާ އަނެއްކ ާ ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ ހަމަާ

ހޯދ އިރުާމޯބައިލްާފޯނުތައްާފެނިފައިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަނެްއކ ެވސްާާވަދެާާސ ފުކޮށްާާ

ކޮންޓިނިއަ ކުރަމުހަމަާ ޢ ންމުކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތެްއާާސްލީާ ންެގންދ ާ

ާާ ާާމޯބައިލްާފޯނެއްނޫން ވެސްާޖަލުަގއިާހުންނަންާބޭނުންނުވ ނާެާއެއްޗެހިާާއެހެންއިތުރު

ޖަލުަގއިއެްއޗެހި އެހެންާާވެސްާ މަސައްބޭނުންކުރޭ.ާ ހޯދުމުެގާ އެކަންތަްއާ  280ކަތްާވީމ ،ާ

ާާ ެގންދަން. ކުރިއަށްާ ޮގތުަގއިާ ދ އިމީާ ާާހަމަާ ކަސްޓަމާްާދެން ޖަލަކީާ މިދެންނެވިހެންާ

އެކަހަލަާާބި އެހެންވީމ ،ާ މިހިރީ.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ުގދަންތަކެއްާ ލްޑްތަނެއްނޫން.ާ

އައިރުާ މިހ ތަނަށްާ އެއްާާވެސްފެސިލިޓީސްއެއްާ ބޭނުންާ ނެތީމަާ ޗެްއާރ އްޖޭަގއިާ

މަސައްކަތްާާ އެހެންނަމަވެސްާ މިއޮތީ.ާ ކަންތައްތައްާ އަދިާ ޮގތަކަށްާ ވެއްދޭކަހަލަާ

 285ާކުރުމަށް.ާާާކުރަމުންާމިދަނީާމިކަންތައްތައްާރަނަގޅު

ާ

ޢަބްދުާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ާهللاާޝުކުރިއްޔ ާ

ސުވ ލެއް.ާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުޙިންމުާ ވަރަށްާ ޤަބޫކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކީާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ނުކުތ ެގާމަްއޗަށްާމަނިކުފ ނުާދެއްވިާޖަވ ބުަގއ4ާާާާިާާމިސުވ ލުގެާާާމަނިކުފ ނުާދެއްވި

ާާ 61ާާާާވިދ ޅުެވއްޖެ ދޫވެ މ ލެތެރެއަށްާ މިހ ހިސ ބަށ2002ާާާްާމީހަކުާ ފެށިެގންާ  290ންާ

ވެއްޖެކަމަށް.ާފުރަތަމަާސުވ ލަކީާމީެގާތެރެއިންާމިސަރުކ ރ ިއާހަވ ލުވީފަހުންާކިތަްއާާ

ދޫކުރެވިފައިފ ާއަދަދުާާާންާފެށިެގންާކުރީަގއ2002ާާާިމީހުންާާދޫކުރެވިފައިވޭތޯ.ާއަދިާާ

ސުވ ލަކީާާނއެ ދެވަނަާ ބޭނުން.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ެއކަންާ އޮތިްއޔ ާ ެގންާ

ޖަލެއްތޯ.ާާ ދައްކަަވއިފި.300ާާާާވީ.ައއި.ޕީާ ވ ހަކަާ އިތުރުވ ާ ޖަލެއްާ މީހުންެގާ

ކަނޑައަޅ ފައި މީހުންލ ންާ ފެންވަރުެގާ ވީ.އަިއ.ޕީާ އެޖަލަކީާ  295ާހުރިާާއެހެންވީމ ،ާ

ވީ. އަދިާ އެބަދައްކަޖަލެއްތޯ.ާ ވ ހަކަވެސްާ ހެދޭާ ޖަލެއްާ އެހެންވީމ އަިއ.ޕީާ ،ާާވ .ާ
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ސުވ ލުެގާާާއެާދެޒްކޮށްފައިތޯާޖަލެއްާއަޅ ނަމަ.ާާލަނީާކޮންޮގތަކަށްާކެޓަަގރައިާއެޖަލަށް

ާޖަވ ބުާދެއްަވއިފިްއޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަޅުަގނޑަާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ ޒްާ ޖަލެްއަގއިާ އ ދެ،ާ މ ހިރެއްނޫން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ މ ބޮޑުާ ބެހޭާ ޖަލ ާ  300ާކީާ

ވީ.އައި.ޕީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޝިހ ބުާާ ާާއެހެންނަމަވެސްާ ާާެގ ސެކިއުރިޓީއ ިއާާޖަލުެގ މީހުންެގާ ޖަލަށްލ ާ

ބަލ ފަިއާާ ކަންތައްތަކަށްާ އެބައެްއެގާ ސެކިއުރިޓީއ ިއާ މީހުންެގާ ތިބޭާ ޖަލުަގއިާ

ބައިތިާ ކޮށްފައިާ ެއކަހެރިާ ތިބެންޖެހޭޖަލުތައްޔ ރުކުރަނީ.ާ މީހުންވެސްާ .ާާއްބަންޖެހޭާ

ޮގތްޮގތަށް ޮގތަށްާާާތަފ ތުާ މިޒަމ ނުެގާ ހުންނަޮގތަށް.ާ ބައިތައްާ އެކިާ ޖަލުެގާ

އެޅޭތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާމިކުރަނީ.ާދެންާ  305ތައްޔ ރުކޮށްފައިާހުންނަާޖަލެއްާ

ރުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްިވާސުވ ލަކީާމިސަރުކ ރުާއ ދެ،ާއަޅުަގނަޑަށްާއަހަ

އިނޭގތޯ.ާާ މިއޮތީާ ބަލ ނ2009ާާާާީއަހަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަހަރުކަަމށްާ ވަނަާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުރީ.ާ ބިނ ވެފައިާ މަްއޗަށްާ އަހަރުެގާ ކަންތައްތަކަކީ،ާ މިސަރުކ ރުެގާ

ާާ 2009ާާާާމިއަހަރު އެބަތިބި އަދިާ ނުފެނިާ ފިލ ފައިާ މިހ ތަނަށްާ އަހަރުާ 27ާާވަނަާ

 310ާލަން.ާގައިދީން.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ 

ާ

ރަީއސްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރަެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙުޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތްޮގތުންާ އެކިާ ޭގަގއިާ ޖަލުާ ާކުމްކޮށްެގންާ.ާ

ޚިނުވަތަާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ  ކުށ އިާ ކޮށްފަިއވ ާ އަނިޔ ކޮށްާާަގދަބ ރުންާާޙުކުމްކޮށްާާލ ފަށްާާކުށްާ

ސްާާޝަކުވ ާެއއްވެާާެގންުގޅޭާމީހުންެގާއަދަދުކުރަމުންާނުވަތަާޖަލަށްލައިެގންާެގޙުކުމް

ައއި އެކަވަރަކަށްާ އެބަހުރިތޯ.ާ ލެވިފައިވަނީސްފައިާ ޖަލަށްާ މީހުންާ  315ކޮންާާާާހަލަާ

ިގނަާ ސުވ ލަކީ.ާ ފުރަތަމަާ ައޅުަގނޑުެގާ ބަްއލަވައިފިންތޯާ މަނިކުފ ނުާ އުސޫލަކުންތޯާ

ަވރަށްިގނަ ވިދ ޅުވ އިރުަގއިާ ތިބިކަމަށްާ ޖަލުަގއިާ މީހުންާ ފަރ ތްތަކުންާާާއަދަދެްއެގާ

ާާ ނެއްޓި އިންސ ފުންާ ދޭތެރޭަގއިާ ތިމަންނަމެންނ ާ ކުރަމުންދޭާ ކުމްކޮށްާާޙުޝަކުވ ާ

ހި މިރ އްޖޭަގއިާ މިއީާ ޖަލަށްލ ފައިވ ކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑުެގާާގ ކަމެއް.ާާނަގދަބ ރުންާ

ސުވ ލަކީ ހުރިާާދެވަނަާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެއކިެއކިާމ ލެައކީާ އައިސްާ ރައްޔިތުންާ  320ހ ާ

ކުރަންާޮއންނަާތަން.ާފިލ ާކޮންމެާކުށްެވރިޔަކުެވސްާމިާފިލަނީާރޫރީާބޭނުންތައްާާޟަ

މިެގންދަނީާ ހައްޔަރުކޮށްެގންާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ހައްޔަރުކުރެވޭާ ތެރެއަށް.ާ މ ލެާ

ކުށްތަކުަގިއާ އެކިެއކިާ ތަޙްޤީޤުކުރެވޭއިރުަގިއާ ޤަސްތުކުރައްަވންތޯާ މ ލެތެރޭަގއި.ާ
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އްަގއިާނުަވތަާއަތޮޅެްއަގއިާނުވަތަާާއަތުލެވޭާމީހުންާއެމީހަކުާރަޖިސްޓްރީވެފަިއވ ާރަށެާ

 325ޕްރޮވިންސެްއަގއިާތަޙްޤީޤުކޮށްާއެތަންތަނުަގއިާއެމީހުންާބަންދުކޮށްފައިާބޭތިއްބުމަށް.ާ

މީހުންވެސްާާ ކުށްކުރ ާ މީހުންވެސްާ ފިލ ާ ނަހަދ ާ ހ އްޔަކަށްާ ކުށްވެރިންެގާ މ ލެއަކީާ

ބައް ސަރުކ ރުންާ މަނިކުފ ނުެގާ އެކަނިތޯާ މިތަންކަމަށްާ ލަވަމުންާއުޅެންޖެހެނީާ

ާެގންދަވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 330ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފުރަތަމަާކުރެއްވިާސުވ ލުަގއިާދަންނަވަންޖެހެނީާާއެފެއ ޒްާާހޯމްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާމްާމިނިސްޓްރީންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްނޫނޭާވަތަާހޯޖަލުާބަލަހައްޓ ާމީހުންާނުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޝިހ ބުާމުޙަްނމަދު

އިާތިބިާމީހުންާއެތިބީާރަނަގޅަށްތޯާނުވަތަާނޫންތޯާެއކަމަކީާޢަދުލުއިންޞ ފުާާޖަލުަގ

ޤ އިމްކުރަްއވ ާފަރ ތުންާކުރ ކަމެއްާއަދިާޖަލުަގއިާތިއްބެވިާކޮންމެާގައިދީައކަށްވެސްާާ

ވަޑަާ ކުރިއަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ޝަރުޢީާ އެޮއންނަާ ނުވަތަާ ިއަގތުމުެގާާއެޕީލްކުރެްއވުންާ

އޮންނ  ާފުރުޞަތުާ ާއެހެންނެ.ާ ޙުކުމެއްާވީމ ާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ  335އަޅުަގނޑުމެންާ

އެބައެއްާއައިސްފިއްޔ  ޙ ވ ލުވެއްޖީްއޔ ާ ޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްއ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަންތަްއާ ފުރުޞަތާުާމިާާބެލެހެއްޓުމުެގާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ކުރަނީާ

މައްސަ ބެހޭޮގތުންާ ޤ އިމްކުރުމ ާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ލަެއްއާާލިބިވަޑަިއަގންނަވަންވ ނެާ

ކުރެއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ަވޑަިއެގންނެވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ

މ ލެތެރޭގައިާ މީސްމީހުންާ ގެއްލޭާ އަދިާ މީހުންނ އިާ ފިލ ާ ޖަލުންާ  340ސުވ ލަކީާ

ވަރަށްިގނައިންާއުޅޭކަމަށް.ާދެންާރ އްޖެތެރޭެގާއެކިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާޖަލުއެޅުުމެގާާ

.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިސަރުކ ރުންާވިސްނ ކަމެްއާާކަންތަކަށްާވިސްނަވ ތޯ

އެކިއެކިާާާ ރ އްޖޭެގާ ބަދަލުަގއިާ ބޭތިއްބުމުެގާ ކަިއރީަގއިާ މ ލެާ ކުށްވެރިންާ ހުރިހ ާ

ެގންދިއުން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާ ކުރިއަށްާ މިކަންތައްތައްާ ޖަލުތަްއއަޅ ާ ސަރަޙައްދުަގއިާ

އޮތުމ އެްއކޮށް ކައިރިެވފައިާ ނިމެންާ ހަމަާވަުގތުވެސްާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ާ345 

ދުނިޔޭެގާާ ރ އްޖޭަގއިާ ޚަރަދުާ ހިނގ ާ މިކަމަށްާ ލިބުނީމ ާ ފުރުޞަތެއްާ މިކަހަލަާ

ރ އްޖެ ވަރަށްިގނަ.ާ މީހުންާ ތިބޭާ ޖަލުަގއިާ ިމކަމަށްނިސްބަތުންާ ާއަކީާ

ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭނެާޤައުމެއް.ާއޭޝިޔ ެގާޤައުމުތަކަށްާބަލ ިއރުާއ ބ ދީެގާނިސްބަތުނާްާ

އެންމެ ާާދެވަނަާ ކޮންމެ ދިވެހިރ އްޖެ.ާ ޤައުމަކީާ ތިބިާ ޖަލުަގއިާ މީހުންާ ިގނައިންާ ާ1ާާ

މީހަކަ ޖަލުގައި.300ާާށްާާލައްކ ާ މިތިބީާ ޚަރަދަކީާާާމީހުންާ ހިނގ ާ  350ޖަލަށްާ
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ާާ އެބަހިނގ  މަހަކަށްާ ބަޖެޓަކީާ ެގާ ޕްރިޒަނ12ާާާާްޑީ.ޕީ.އ ރް.އެސްާ ރުފިޔ .ާ މިލިޔަންާ

ާާ ެއބަހިނގ  އެވްރެޖްކޮށްާ އަދަދެއް.ާާރުފިޔ އ10000ާާައޮފިސަރަކަށްާ މަތީާ ވުރެންާ ށްާ

މަހަކުާ ަގއިދީއަކަށްާ ކޮންެމާ ބަންދުަގިއވ ާ ނުވަތަާ ޖަލުަގިއވ ާ ަގއިދީއަކަށްާ ކޮންމެާ

ާާ ވިސްނަވަންޖެހޭނ13000ާާާެއެބަހިނގ  މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއީާ ރުފިޔ .ާ

ޖަލަށްލެވޭތޯ.ާ ބަޔަކުާ މަދުާ ވީހ ެވސްާ މަސައްކަތްކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  355ކަމެއް.ާ

އަ ރަނަގޅުއ ދެ،ާ މުޖުތަމަޢުާ މަސައްކަތްކުރަންވީ.ާާޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެވޭތޯާ

އެހެންވީމ ،ާއެާރޮނުގންވެސްާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންޖެހިފައިވ ކަމަސްާއަޅުަގނޑުާާ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ާމެންބަރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރިހުންާޝުކުރިއްޔ ާ މިނިސްޓަރާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާ360 

އެކީަގިއާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ތ ށިވުމ އިާ ބަޖެޓްާ ސަރުކ ރުާ މިފަހަކަށްއައިސްާ ބޭނުންވަނީާ ާސ ފުކޮށްލަންާ

ކިޔުރިޓީާއޮފިސަރުންނަށްާލިބޭާވަރަށްިގނަާޢިނ ޔަތްތަކެއްާއުނިެވއްޖެކަމަށްާޖަލުެގާސެާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ އެބަ ބޭފުޅުންާ ދެއްވ ނެކަމަށްާބައެއްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޕެނިޓެންޝަރީންާ ވިދ ޅުވޭ.ާ

ވިދ ޅުވެފައިެވސްާނުދެއްވ ނެކަމަށްވެސްާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާއެީއާއެކަންާއޮތީާއެހެންތޯ.ާ

 365ވަނައަސްާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާދުނިޔޭެގާބައެއްާޤައުމުތަކުަގިއ2ާާާާ

މަސައްާ ޕްރައިަވޓަިއޒްކުރުމުެގާ ޖަލުތައްާ ެގންދަވ .ާާމިހ ރުާ ކުރިއަށްާ އެބަާ ކަތްާ

އަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާއޮސްޓްރޭލިޔ ވެސްާޖަލަށްާހިނގ ާޚަރަދުާާ

ސަރުކ ރުންާބޮޑުވުމ އެކީަގއިާޖަލުާޕްރައިވަޓަިއޒްާކުރަްއވ ާއެބަާދޫކޮށްލަްއވ .ާއޭެގާާ

ބަހައްޓ ފައި އަދަދަކަށްާ ވަކިާ ޚަރަދުތައްާ ކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ދެންާބޭނުމަކީާ ާ

ޑިމ ންޑްާާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކުރެވޭާ ކަންތައްތަކުންާ އެހެންާ އ އިާ  370ހިއުމަންރައިޓްސްާ

ެގންުގޅުްއވ ތޯާާ ސަރުކ ރުންާ ވިސްނުމެއްާ ެއކަހަލަާ އެހެންވީމ ާ ކުޑަކުރުން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާާއެފެއ ޒްާާހޯމްާއޮފްާމިނިސްޓަރ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެއްާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ސުވ ލުަގއިާާޢިްއޒަތްތެރިާ ާވިާ

 375ކަމެްއާށްާމިކަހަލަސެކިޔުރިޓީާގ ޑުންނަށްާދެވޭާއެްއވެސްާޢިނ ޔަތެއްާއުނިކޮާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޝިހ ބުާމުޙަްނމަދު

ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނުކުރަންާ އެކަމެއްާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ކޮށްފައިވ ނެތޯ.ާ

ޤ ނޫނ އިާާ ވަޒީފ ބެހޭާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެާ ޤ ނޫނ އިާ އެްއޮގތްވ ާާސަރވިސްާ
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ހުރިހ ާާ ހަމަދޭންޖެހޭާ ގ ޑުންނަށްވެސްާ ސެކިޔުރިޓީާ ބަލަހައްޓ ާ ޖަލުާ ޮގތުެގމަތީންާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ މިއަންނަނީ.ާ ދެވެމުންާ ބަރ ބަރަށްާ ޢިނ ޔަތްތަކެއްާ

 380ޓައިޒްާކުރުމ ާބެހޭޮގތުންާޚިޔ ލެއްާެގންުގޅެންތޯ.ާާލލުާޕްރައިވެކުރެްއވިާސުވ ލަކީާޖަ

ޕްރައިވެާާާންއަޅުަގނޑުމެއ ދެ،ާާ ޖަލުާ ޚިޔ ލެއްާ އެީއާާެގންުގޅޭާ ކުރުން.ާ ޓައިޒްާ

ޓަިއޒްާކުރިޔަސްާމިކަމަށްާކުރިމަތިލ ނާެާށްާހީވަނީާމިހ ރުވެސްާމިާޕްރައިވެއަޅުަގނޑަ

ވުރެންބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވ ނެހެން.ާ މީހުންާ

ސިންަގޕޯރ ކަމަށްވ ާ ޤައުެމއްާ ސިންަގތަރައްޤީވެފަިއވ ާ މިއޮންނަނީާާޕޯާރ.ާ ަގިއވެސްާ

ބަިއވެސްާާ ބެލެހެއްޓުމުެގާ ޖަލުާ ސޯސްކޮށްެގންާ ައއުޓްާ ބަެއއްާ  385ވަރަށްބޮޑުާ

ާމިއޮންނަނީ...

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 390ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާހޯމްާއެފެއ ޒްާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާބުޝިހ ާމުޙަްނމަދު

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ައޅުަގނޑުާ ދެންާ ހަމަެވއްޖެ.ާ ވަުގތުާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ސުވ ލަށްާ

ާދަންނަވަން.ާނިސްޓަރަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުމި

ާ395 

ާކުއްލިާމައްސަލަާ .4

ާ

މިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާއަދުެގާއެއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިދަނީާ ާާކަށްާދިއުުމެގކުރިނ2ާާާްޖެންޑ ާއަިއޓަމް

ވަނަާމ އްދ އ އީާޙަވ ލ ާދެްއވ 70ާާާާއަޅުަގނޑަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ޢިއްޒަތްތެރ75ާާާާިއެާ މަްއސަލައެއްާ ކުއްލިާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  400ވަނަާ

ަގވ އިދު މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަވޭ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބުނ ާާާމެންބަރަކުާ

އަނަގބަހުންާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިއްވިާ މަްއސަލަށްާ އެާ ޮގތުެގމަތީންާ

މައްސަލަށްާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާައޅުަގނޑުާާ
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މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

 405ާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާާ

ާ

އިންޑިޔ ެގާާާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާޅުދުއްފުށިކު މައްސަލަައކީާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ އެކްސްޕްރެސްެގ ިއންޑިއަންާ ނޫހެއްކަުމަގިއވ ާ ދެާ 13ާާާާބޮޑުާ ާެގ2009ާާާާޯއަގސްޓް

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާއޯޤަސ14ާާްއަދަދުަގޔ އިާދިާހިންދޫެގ ެގާއަދަދުަގއިާއިންޑިޔ ެގާދިފ އ2009ާާާީޓް

 410ށްާދިވެހިރ އްޖެއަށ22ާާާްއިނ20ާާާާްސްޓްާމަހުެގާާވަޒީރުާޭއކޭާއެންޓޮނީާމިހިނގ ާއޯަގ

ާ ކުރަްއވ ނެކަމަށްާ ާޒިޔ ރަތެއްާ ޚަބަރުތަކުަގިއާ ދިފ ޢީާލިޔެފައިވ ާ އިންޑިއ ެގާ

ސަރަ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ިގުއަގނޑުެގތެރެއަށްާ ކަށަވަރުކޮށްދޭާ ޙައްދުާާރައްކ ތެރިކަންާ

ކުރެވޭނެކަމަށްާާ ދެމެދުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ ދެާ އެއްބަސްވުމެްއާ ހިމެނުމުެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ޚުލ ޞ އަކީ،ާ ޚަބަރުތަކުެގާ މިދެންނެވިާ އަދިާ ލިޔެފައިވ ހިނދުާ

ރ އްޖޭަގިއާާ ބަހައްޓަިއެގންާ ރ ޑަރުާ ސިފައިންެގާ ކަނޑުެގާ އިންޑިއ ެގާ  415އަތޮޅުތަކުަގއިާ

ރ ޑަރުެގާނިޒ މ އިާުގޅުވަިއެގންާރ އްޖޭެގާކަނޑުެގާާާާބަހައްޓ ާއެރ ޑަރުތައްާއިންޑިއ ެގ

އިންޑިއ ެގާާ ހަމަޖެއްސުންކަމަށ އި،ާ އިންތިޒ މެއްާ ބެލެހެއްޓުމުެގާ ސަރަޙައްދުާ

ބ ްއވަިއެގންާާ ރ ްއޖޭަގއިާ ދ އިމަށްާ ހެލިކެޕްޓަރެއްާ ދެާ ކޯސްޓްގ ޑުެގާ

ކަނޑުގެާ އިންޑިއ ެގާ ހަމަޖެއްސުންކަމަށ އި،ާ އިންތިޒ މެއްާ ާާމަސައްކަތްކުރުުމެގާ

 420ސިފައިންެގާޑޯނިއަރާމަތިންދ ބޯޓުތަކުންާރ އްޖޭެގާވަިއެގާސަރަޙައްދުެގތެރެއަށްާވަދެާ

ބެލުމުެގާ ކަންކަންާ ޝައްކުކުރެވޭނެާ ހިނގ ފ ނެާ ސަރަޙައްދުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ

އިންތިޒ މެއްާހަމަޖެއްސުންކަމުަގއިާދޭހަވ ޮގތަށްާލިޔެފަިއވ ާލިއުންތައްާލިޔެފައިވަނީާާ

ާބޭފުޅުންނަށްާޙަވ ލ ދީކަމުަގިއވ ހިނދު،ާއަދިާމިދެންނެވިާއިންޑިއ ެގާދިފ ޢީާއިދ ރ ެގ

ޮގސްފައިވަނީާާ ހަމަޖެހިެގންާ ރ އްޖެއަށ2009ާާާްޖޫނ30ާާާާްކަންކަންާ ަގއިާ

މުޝީރުގެާ ލަފ ދޭާ ދިފ ޢީާ ސަރުކ ރަށްާ އިންޑިއ ެގާ  425ޒިޔ ރަތްކުރެއްވިާ

އަދިާ ޝ އިޢުކޮށްފައިވ ހިނދު،ާ ނޫސްތަކުަގއިާ އިންޑިއ ެގާ ާާދަރުތުރުފުޅެއްަގއިކަންާ

ާާ 30ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިފ ޢީާއިދ ރ ެގާބޭފުޅުން 2009ާާާާޖޫން އޯަގސްޓ6ާާާާްަގާއ ިއ،

ވަިއެގ2009ާާާާ ސިފައިންެގާ ދިެވހިާ މަޢުލޫމ ތުަގއިާ ހ ަމކޮށްފައިވ ާ މީޑިއ އަށްާ ަގއިާ

އިންޑިއ ެގާާ ވ ހަކައ އި،ާ ހޯދުމުެގާ އެހީތެރިކަންާ އިންޑިއ ެގާ ގ އިމުކުރުުމަގއިާ ބ ރެއްާ

 430ެގންާކަނޑުެގާސަރަޙައްދުާބެލެހެއްޓުންާވަރުަގދަކުރުމުެގާާއެހީަގއިާރ ޑަރުާބަހައްޓައިާ
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ދައްކުވ ފަިއވ ހިނދު،ާާ ވ ހަކަާ ހަދިޔ ކުރ ާ ހެލިކެޕްޓަރާ ދެާ އިންޑިއ އިންާ ވ ހަކައ އި،ާ

އިދ ރ ެގާާ ދިފ ޢީާ ދިވެހިާ ވ ހަކަތަކ އި،ާ ހ މަކޮށްފައިވ ާ ނޫސްތަކުަގއިާ އިންޑިއ ެގާ

ުގޅުާ ވ ހަކަތަކުަގއިާ ހ މަކުރައްވ ފަިއވ ާ ގ ތްކަމެްއާާބޭފުޅުންާ މަކ އިާ

އެހީާާ އިންޑިއ ެގާ ދަްއކުވ ފަިއވަނީާ ސިފައިންާ ދިވެހިާ ހުރިކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ

 435ހޯއްދަވަިއެގންާޤައުމުެގާޤ ބިލުކަންާއިތުރުކުރަްއވ ާވ ހަކަކަމަށ އި،ާއިންޑިއ ެގާދިފ ޢާީާ

ބެލެހެއްޓުންާ ސަރަޙައްދުާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ ވ ހަކައަކީާ މިފަތުރުއްވ ާ އިދ ރ އިންާ

ެގާޒިންމ ެގާދަށަށްާެގންދ ވ ހަކަކަމަށްވ ހިނދު،ާމިދެވ ހަކައިެގާހުރިާތަފ ތުެގާާއެމީހުން

ސަބަބުންާާ ޚަބަރުތަކުެގާ ހ މަކޮށްފަިއވ ާ ނޫސްތަކުަގއިާ އިންޑިއ ެގާ ބޮޑުކަމުންނ އި،ާ

މިނިވަންކަމަށްާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ މިނިވަންކަމަށ އި،ާ ސަރަޙައްދުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ކު މައްސަލަތަކެްއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސީރިއަސްާ ފެންނަހިނދު،ާ  440ރިމަތިވ ކަމަށްާ

ދެވޭާ ފުރުޞަތުާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ނެާ ސިފައިންާ އިންޑިއ ެގާ ބަެއްއަގއިާ ސަރަޙައްދުެގާ

މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެވެންވ ނީ،ާ އެބަސްވުމެއްާ އެްއވެސްާ

ާމ އްދ ެގާ)ނ(ާވަނ251ާާައަޣްލަބިއްޔަތުންާފ ސްެވެގންކަމުަގއިާޤ ނޫނުެގއަސ ސީެގާާ

ރ އްޖޭެގާާ ޚަބަރ އި،ާ ލިޔެފަިއވ ާ ނޫސްތަކުަގއިާ އިންޑިއ ެގާ ލ ޒިމްކުރ ހިނދު،ާ

ވ ހަކަތަކަށްާާ ދައްކަވ ފަިއވ ާ ކަމ ުގޅޭޮގތުންާ މީޑީއ ަގއިާ ވެރިންާ  445ޒިންމ ދ ރުާ

ބުރޫއެރުމ އި،ާާ އިސްތިޤްލ ލަށްާ މިނިވަންކަމ ިއާ ޤަުއމުެގާ ދިވެހިާ ރިޢ ޔަތްކުރ އިރުާ

ދިފ ޢަ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާާދިވެހިާ ސަރަޙައްދ އިާ ޤައުުމެގާ ދިވެހިާ ބުރޫއެރުމ އި،ާ ށްާ

ބުރޫާ އޮތްއޮތުމަށްާ ދަށުަގއިާ ބެލުމުެގާ ދިވެހިންެގާ ސަރަޙަްއދުާ އިޤްތިޞ ދީާ ޚ އްޞަާ

ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ ތެރެއަށްާ ޙިމ ޔަތުެގާ އިންޑިއ ެގާ ދިވެހިންާ އެރުމ އި،ާ

ާާ މިކަންކަންވުމަށް އަދިާ ފެންނަހިނދު،ާ ކުޑަތަންެވެގންާއުފެދިެގންދ ކަމަށްާ  450ވަުގތުާ

އެއްބަސްވުމެްއާާ މިފަދަާ ސަރުކ ރ ެއކުާ އިންޑިއ ާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ އަންނަހިނދުާ

ފުރިހަމަވެެގންދ ންޖެހޭނާީާ ެއކަންކަންާ ހިނގ ކަމުަގިއވ ނަމަާ ތައްޔ ރީތައްާ ވުމުެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ނ ންނ ނެޮގތުެގމަތިންާ އުނިކަެމއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާމިނިވަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނ ރ ނެޮގތުެގމަތިންާ ލޮޅުމެއްާ ންކަމަށްާ

އޮވެެގންކަމަށްވ ހިނދު،ާާ ރުހުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ  455ދ އިރ ތެރޭަގއިާ

ވަޒީރުާ ދިފ ޢީާ އިންޑިއ ެގާ ތ ރީޚަކީާ ލަފ ކުރެވޭާ ނިމުމަށްާ ފުރިހަމަވެާ މިކަންކަންާ

ާ ތ ރީޚްކަމަށްވ ތީާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ދެތިންާރ އްޖެާ ފެށެންާ އެދަތުރުފުޅުާ
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އަދިާާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ ސަބަބުންާ ެއކަންކަމުެގާ މިކަންކަމަކީާ ދުވަހަށްވެފަިއވ ހިނދު،ާ

ކުއްލިއަކަށްާާ ބޮޑުކަމެއްާ އަސަރުކުރ ފަދަާ ސީދ ާ މަސްލަޙަތަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ

މިނިވަންކަމާ  ޤައުމުެގާ އަދިާ ލިބިދޭތީާ ފުރުޞަތުާ ޤަބޫލުކުރުމުެގާ  460ިއާާދިމ ވުންކަމަށްާ

ސަރަޙައްދުެގާމިނިވަންކަންާެއޮގތުަގއިާދެމެހެއްޓުންާއެއީާމިނިވަންާޤައުމެއްޮގތުަގިއާާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށްވ ހިނދު،ާާ އަސ ސީާ އޮތްާ ދެމިއޮތުމަށްާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ

ަގވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ ކުއްލ70ާާާިރައްޔިތުންެގާ ޙަވ ލ ދީާ މ އްދ ިއންާ ވަނަާ

ާާ ެއދި ހުށަހެޅުމަށްާ ާާމައްސަލަެއއްާ ަގވ އިދުެގ އެާ ނޯޓިސްާ ެގ75ާާާމިމައްސަލައިެގާ

 465ާދަށުންާއަޅުަގނޑުާދެމެެވ.ާ

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ަގވ ިއދުެގ މަޖިލީހުެގާ ކުއްލ71ާާާާިޝުކުރިއްޔ .ާ ަގިއވ ޮގތުންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބަހުސްކުރުމަށްފެނޭތާޯާ އެމައްސަލައަކ މެދުަގިއާ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަާ މައްސަލަެއއްާ

ާާމަޖިލީހުަގ ޖަހަންޖެހޭ ނެުގމަށްޓަކައިާ އެވޯޓުާ އެހެންވީމ ،ާ ނަަގންޖެހޭ.ާ ވޯޓެއްާ 5ާާއިާ

 470މިނިޓްެގާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މެންބަރުންާވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުެގކުރިންާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެއްވުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޑުާމިހ ރު،ާވޯޓުލ ާބޯޑުާރަނަގޅަށްތޯާހުރީާއަމީންޢ ންމާުާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާއަޅުަގނ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ އެދެން.ާރައްޔިތުންެގާ މ އްދ ެގ70ާާާާބައްލަވ ލަދެްއވުންާ ވަނަާ

ނަޝީދާުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދަށުންާ

ާާ މަޖިލީހުަގއި މަްއސަލަާ  475ބަހުސްކުރެއްވުމ މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާކުއްލިާ

 މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 480ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާާކުޅުދުއްފުށިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

58ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

06ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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 46ާ485ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 52ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.27ާ.

ާާ މެންބަރ52ާުޖުމްލަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.490 

މުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާކުއްލިާމައްސަލަާމަޖިލީހުަގއިާބަޙުސްކުރ ކަށްާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ފ ހެއްނުވި.ާ މަޖިލީހުންާ

ާމުސ ާމަނިކު.ާ

ާ

 495ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ަގވ ިއދުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ 75ާާާާެގ އ ދެ، މ އްދ ،ާ މ އްދ ެގ70ާާާާވަނަާ ާވަނަާ

މައްސަލައެްއެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު މިފަދަާ މައްސަލައަކީާ ހުށަހެޅިެގންދިޔަާ މިތަނަށްާ ދެންމެާ ދަށުންާ

މީހަކުާ އެްއވެސްާ ފްލޯރއެއްަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނުބަލާ  ޙަޤީޤަތްާ

މައްސަލަެއްއކަމަކަށް މިީއާާާާއިްއވަިއެގންވ ނެާ ސަބަބަކީ،ާ ނުދެކެން.ާ  500އަޅުަގނޑުާ

މިސަރަޙައްދުެގާާ ކަހަލަާ އިންޑިޔ ާ ނުވެފައިާ މައްސަލައަކަށްާ ދ ޚިލީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޝައްކުކޮށްާާ މައްޗަށްާ ލިޔުމެްއެގާ ލިޔެފަިއވ ާ ނޫހެއްަގއިާ ބެހޭޮގތުންާ ޤައުމަކ ާ ބޮޑުާ

އެާ އިްއވުމަކީާ ބަޔ ންތައްާ މިފަދަާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ީއާރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ބިރެއްކަމަށްާ ހުރިާ ރައްކ ތެރިކަމަށްާ ސަލ މަތ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 505ާދަންނަވަން.ާމިފަދަާމައްސަލަތައްާހުށަހެޅޭއިރުަގއި..ާ.

ާ

ާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސްޓޭޓް މިީއކީ.ާާއެހެންވީމ ،ާ ނޫންާ ފުރުޞަތެއްާ ހެއްދެވުުމެގާ މަންޓެްއާ

މިދަނާީާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އިށީނދެވަޑަިއެގންދެްއވ .ާ  510އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ނިންމ ފައި.ާ ޮގތެއްާ މިވަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިމައްސަލަިއަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގ،ާ

ނި ޮގތެްއާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިވަނީާ ތަޅުމުންާ ންމަވ ފައި.ާާމަޖިލީހުެގާ
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ހޭދަކުރ ކަށްާާ މިކަމުަގއިާ އިތުރަށްާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުކުތ އަކަށްާ ނިޒ މީާ އެކަމުަގއިާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ނ ރުވ ނަން.ާާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ  515މެންބަރުންާ

ާއަރުަވނީ،ާއ ދެ،ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވީ.ާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމި

ާ

. ާުާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލ

ާ

ާާއެހެންވީމ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އައިޓަްމ އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުނ2ާާާް،ާ  520ާާށް.ާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުެގާޗެޕްޓަރ10ާާާާުާ/68ހުށަހަޅ ާބިލުާޤ ނޫނުާނަންބަރު

4ާާާާ ވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުެގާދެވަނަާކިޔުުމެގާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ާާށްާ...

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ފެށުމުެގކުރިންާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ ކުރިއަށްެގންދިއުން.ާ

ާާ ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ 9:30ާާާާމެންބަރުންނަށްާ މަސައްކަތ2ާާާާްަގއި ކޮމިޓީއެްއެގާ

 525ާމަޖިލީހެުގާަގވ އިދުާެއކުލަވ ލ ާާއެބައޮތް.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ޑެޕިއުޓީާާ މިނިސްޓަރުންނ ާ ސްޓޭޓްާ ބަލަިއެގންފަިއވ ާ މަޖިލީހަށްާ ކޮމިޓީއ ާ

މަޖިލީހުެގާާ ހަވ ލުވުމުެގކުރިންާ މަޤ މ ާ ބޭފުޅުންާ އެފެންވަރުެގާ އަދިާ މިނިސްޓަރުންާ

ާާ ަގިއ9:30ާާާާރުހުންާހޯދުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރައްވ ާކޮމިޓީ.ާމިދެކޮމިޓީެގާަމސައްކަތް

ފެށުމަށްާހަމަޖެހިފައިވަނީ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިބަޙުސްާމިކުރިއަށްެގންދ ާޤ ނޫނުާ

ާ 10ާާ/68ނަންބަރުާ ާާ ޗެޕްޓަރުާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުެގާ 4ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ  530ށްާާާ

ާާ އޮތީ މިނެޓް.ާފުރަތަމ10ާާާައިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާބިލުެގާަމސައްކަތުެގާބ ކީާމިހ ރުާ

ާާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާއަރުވަމުންާމި މިނެޓް.ާދެވަނަާފުރުޞަތުަގއ5ާާާާިެގންދަނީ

ޢިއްޒަތްތެރ3ާާާި ހުރިހ ާ އެދިވަޑައިެގންނެިވާ ފުރުޞަތަށްާ ފުރަތަމަާ މިނެޓް.ާ

ފުރުޞަތުާާ އަޅުަގނޑުާ ނިމިފައި.ާ ފުރުޞަތުއަރުވ ާ މިހ ރުވަނީާ މެންބަރުންނަށްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިވަޑަިއެގންނެވިާ ފުރުޞަތަށްާ ދެަވނަާ ެގންދ ނީާ  535އަރުވަމުންާ

ަވުގތުާމެންބަރު ފުރުޞަތުެގާ ފުރަތަމަާ އެދިަވޑަިއެގންާ ފުރުޞަތަށްާ ފުރަތަމަާ ންނ ާ

އާެާ މެންބަރުންނަށް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެތްާ ވަޑައިެގންާ މިކޮޅުަގއިާ ހަމަވިއިރުާ

ދެވަނަާާ ެގންދ ނީާ އަރުވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ާާ 3ާާާާފުރުޞަތުަގއިާއަރުވ ޮގތަށް މިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާާމިނެޓްއިރު.ާައޅުަގނޑު

 540ާއެންމެާފުރަތަމަާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ލިބުނުއިރުާ ަވުގތުާ ކުރީދުވަހުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެހެންވީާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ އިނީ.ާ އަނެއްކ ާކޮމިޓީއެްއަގއިާ މިހ ރުާ މިއަދުެވސްާ ާމ ،ާ

ކޮމިޓީއަކަށްދ ންޖެހޭތީާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ނަން.ާަވރަށްާިގނަާޢިްއޒަތްތެރިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 545ާމެންބަރުންާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކަވައިފި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާައވަސްކުރުުމެގޮގތުންާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑުެވސްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާެގމަނަފުށިާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއިލްޙ މްާއަޙްމަދު

ާ

ފުރުޞަތަށްވެސްާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  550ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކަނޑައަޅުާބޫބަކުރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަާ ަވުގތުާ ެއކަމަކުާ އ ދެ،ާއެދިފައިވ ނީ.ާ ލައްވ ނުލީ.ާ އޮތީމ ާ ާްއވ ފައިާ

މިބިލަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅިފައިވ ާ އުނިކުރުމަށްޓަކައިާ މ އްދ ތަކެއްާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުެގާ

އޮތްާާ ލިބިފައިާ ދަންނަވ ލަނ3ާާާްވ ހަކަދަްއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ މިނެޓްާ

މައްސަލަތަކ ބެހޭ ބެހުމުެގާ އަބުރ ާ މިހިރީާ މީަގއިާ ދައްކަންޖެހޭާބޭނުންވަނީާ ޮގތުންާ

ފ ސްކުރުމުެގާާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ހަނދ ންކޮށްލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  555ވ ހަކަތައް.ާ

މަޤްޞަދަކަށްވ ނީާއަޅުަގނޑުެމންެގާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޢިްއޒަތ އިާއަބުރ ާކަރ މ ތްާ

ނޫސްތަކަށްާ އިތުރުކުރުންތޯ،ާ މިނިވަންކަންާ ނޫސްތަކުެގާ ނުވަތަާ ރައްކ ތެރިކުރުންތޯާ

މިކަންކަމަށްާމިނި ހުްއޓުވުންތޯ.ާ މިނިވަންކަންާ ނޫސްތަކުެގާ ދިނުންތޯ،ާ ވަންކަންާ

ލިބިފައިވ ާާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ ވިސްނ ލަންޖެހެނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ އިރުަގިއާ

 560މިނިވަންކަމަކީާޭއެގާޙުދޫދެްއާނެތްާއެްއޗަކަށްާވެެގންނުވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފަިއވ ާާ

ނެ ޙުދޫދުންާ ޭއެގާ އަނެކެްއެގާާމިނިވަންކަންާ އެީއާ ހިނގެއްޖެނަަމާ އްޓިެގންާ

މިނިވަންކަމުެގާާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަރައިަގތުންކަމަށްވ ނެ.ާ މިނިވަންކަމަށްާ

އިމަކީާއަނެއްެގާމިނިވަންކަމަށްާއަރަިއަގތުމުެގާއިންކަމަށްވ ނީ.ާާ ޙުދޫދުާފަހަނައަޅ ާދާ 

އޮންނަންޖެހޭތީވެ އިމެއްާ ކަމެްއަގއިވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާއެހެންވީމަ،ާ

ކަނޑަެއޅިފަިއާާ އުސޫލުތަކެއްވެސްާ ޤ ނޫނީާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ކަރ މ ތްާ  565އަބުރ ާ

މައްސަލަތަްއާާ ބެހުމުެގާ އަބުރ ާ ސުވ ލަކީާ އުފެދޭާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ހުންނަންޖެހޭނީ.ާ
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ޮގތުަގިއާާ ކަމެއްެގާ މަދަނީާ އެއީާ ނުވަތަާ ބ އްވަންވީތޯާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ޖިނ ޢީާ

ންާއެމީހަކަށްާދަޢުވ ކުރެޭވޮގތަށްާހަމަޖެހެންވީތޯ.ާމިސުވ ލުަގއިާއަޅުަގނޑުާާފަރުދީޮގތު

މަދަނާީާ ސަބަބަކީާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނަންާ ދެބައިެވސްާ މިާ ވިސްނ ލ އިރުަގއިާ

ާާ  570ރުފިޔ ާލިބުމަކީާއެމީހ ާެގއްލުނ4500ާާާުކުށެްއެގާޮގތުަގއިާދަޢުވ ކޮށްެގންާމީހަކަށް

ކަމަކަށް ލިބޭނެާ އަނބުރ ާ އޮތްކަުމަގިއވ ނަމަ،ާާއަބުރުާ ެއކަންތައްާ ެއޮގތަށްާ ނުވ ނެ.ާ

އަރަިއަގތުމުެގާާ ައބުރަށްާ މީހުންެގާ ވެރިންނަށްާ ފައިސ ާ އޮެވއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ

ދަުއވ ާ ކުށެްއެގޮގތުންާ ޖިނ ޢީާ އެހެންވީމަ،ާ ހުޅުިވެގންދ ނެ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ފުރުޞަތުާ

ތުަގއިާއަބުރ ާބެހުންާނުކުރެޭވޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަޅ ،ާމަދަނީާކުށެއްެގާޮގ

ވަރުަގދަާާ ވަރަށްާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ނިންމ ކަމަށްވ ނަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ  575ހަމަޖައްސަންާ

މިސ ލަކަށްާާ ޖުރުމަނ އެއް.ާ ފެންވަރުެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އެމީހަކަށްާ އުޤޫބ ތެއްކަމަށްާ

އުޤޫބ ތަކީާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ އަދަބަކަށްާ އެމީހަކަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަދަބަކީާ ނިކަމެތި،ާ

ޙ ލެްއަގިއާާއެމީ އެްއވެސްާ މުއްސަންޖަކަށްާ ކަމަކަށްވ ންޖެހޭނެ.ާ އުނދަޫގާ ހަކަށްާ

ނުވ ނެ.ާާ އުނދަޫގކަމަކަށްާ ސަލ މަތްވ ކަށްާ ކަމަކުންާ ދައްކ ފައިާ ފައިސ ާ

ޤައެދުެވވަޑައިެގންާާ ޖަލެްއަގއިާ އުނދަޫގފުޅުވ ނެާ އެބޭފުޅުންނަށްާ  580އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބޮ ފަޤީރަކަށްާ ނިކަމެތިާ ެއކަމަކުާ ފަިއސ ާާއިންނަވަން.ާ އަދަދެްއަގއިާ ޑުާ

އެއީާާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ކަމަކަށްވ ނީ.ާ އުނދަޫގާ ވަރަށްާ އެއީާ ދޭންޖެހިއްޖިއްޔ ާ

އަދަބުާާ އެހެންވީމަ،ާ އިންނަން.ާ ޤައެދުެވެގންާ ޖަލެއްެގާ މ ފަސޭހަފުޅުވ ނެާ

ެއާާ ފެންވަރ އިާ އެީމހެއްެގާ ޙ ލަތ އިާ އެމީހެއްެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަނޑައަޅ އިރުަގއިާ

ނި ބެހުންާ އަދަބުާއަބުރ ާ ބަލ ފައިާ ހައިޞިްއޔަތަށްާ ފަރ ތެއްެގާ  585ސްބަތްވ ާ

މިސ ލަކަށް،ާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ިއޞްލ ޙުކުރުންާ ޮގތަކަށްާ ކަނޑައެޅޭކަހަލަާ

ޮގތެްއާާ ކަހަލަާ ބަންދުކުރެވޭާ ކުށެއްާ ޖިނ ޢީާ އެީމހަކަށްާ މުއްސަންޖެއްކަމަށްވ ނަމަާ

އެ ނިކަމެއްޗެއްނަމަާ އަދިާ އަދަބަކަށްވ ނީ.ާ އޭރުންާ އަދަދެއްެގާާއޮތުން.ާ ބޮޑުާ މީހަކަށްާ

ޙ ލެއްަގިއާާ އެްއވެސްާ އަދަބަކަށްވ ނެ.ާ އެީއވެސްާ ދަްއކަންޖެހުނަސްާ ފައިސ ެއއްާ

 590ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަެއއްާކުށްކުށުަގއިާރަށްރަށަށްާއަރުވ ލ އިރުގައި...ާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާޝުކުރިއްޔ އ ދެ،ާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 595ާާާއަބޫބަކުރުޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުލްާއުޤޫބ ތުެގ10ާާާާާ/68ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ

ާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު އިޞްލ ޙުގ4ާާާެޗެޕްޓަރ ެގންނަާ އަޅުަގނޑަށްާާާާއަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ ާނަމުެގާ

ކަމެކޭ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަނަގޅުާ އެންމެާ އޮތުމަކީާ ޮގތުަގިއާ ކުށެއްެގާ ޖިނ ޢީާ މިއީާ  600ބުނެވޭނީާ

އިސްލ މީާޝަރީޢަތުަގިއވެސްާއަބުރ ާބެހުމަކީާޖިނ ޢީާކުށެއްެގާޮގތުަގއިާއޮންނ ނީ.ާާ

ާާ ޤ ނޫނު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހެދުނުއިރ1968ާާުއަދިާ އަހަރުާ ެއޮގތަށްާާވަނަާ ަގިއވެސްާ

މަދަނީާާ މިކަންާ ކިޔ ފައިާ ޑިމޮކްރަސީއޭާ ޒަމ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މިއޮންނަނީ.ާ

ކީްއެވކަމެއްާާ ައޅުަގނޑަކަށް،ާ ކިހިނެއްެވެގންކަމެއްާ މިއުޅެނީާ ބަދަލުކުރަންާ ކުށަކަށްާ

 605ާާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިއަދުާ

ޚިލ ފުވ ާާ އަސްލަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވެސްާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ

ނުެގންދެވޭނެ.ާާ ޢަމަލުކުރަމަކުންާ އެައކަށްާ ހަދަިއެގންވެސްާ ޤ ނޫނެްއާ ކަމެއްަގއިާ

އެހެންވުމ ެއކުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާމިކަންާބޭއްވުމަކީާާ

އެ ރަނަގޅުކަމެއް.ާ ދަުއވ ކުރަންާާއެންމެާ ޮގތުަގއިާ ކުށެއްެގާ މަދަނީާ ހެންނަމަވެސް،ާ

 610ބޭނުންނަމަާއެާދައުވ ާކުރެވޭނެާޮގތްތަކ އިާއެހެނިހެންާކަންތައްތައްާވަރަށްާޞަރީޙަާ

އެޓަރނީާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ާ އިބ ރ ތުންާ

އެދޭނެކަ އަޅުަގނޑުވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ދިނުމަކީާ އެއ ެއއްކޮށްާާޖެނެރަލްާ ހަމަާ މެއް.ާ

މިނިވަންކަމެްއާާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ މިދެކެވެނީާ ވ ހަކަާ ދަުއވ ެގާ އަބުރުެގާ އަޅުަގނޑުާ

ހުވ ކޮށްެގންާާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންާ ނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުން.ާ ހޯދަދިނުމުެގާ

 615މެންާތިބެާހަމައެކަނިާއެންމެާބައެްއެގާހައްޤަކަށްާމަސައްކަތްކުރ ކަށް.ާމިއީާއަޅުަގނޑު

ކުޑަާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ މިއަދުެގާ މިދެނީާ ޙަވ ލ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިކިޔ ،ާ

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައިާާ ަވކިޮގތަކަށްާ ޢަމަލުތައްާ ނޫސްެވރިންެގާ އެާ ނޫސްވެރިންނަށް.ާ

އެހެނަސްާާ ނުކުރެވެން.ާ ދަުއވ ެއއްާ އަބުރުެގާ އެމީހުންނ މެދުގައިެވސްާ އެބަޖެހޭާ

ާާ މެންބަރެއްވެސް މަޖިލީހުެގާ އެބަާާރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ އަދިާ

 620އަބުރުެގާދައުވ ާކުރެވޭ.ާކީްއެވތޯާނޫސްވެރިންނަށްާމިވަރުެގާފުރިހަމަާމިނިވަންކަމެއްާ

ދޭންާމިޖެހެނީ.ާކީއްތޯވ ނީާނޫސްވެރިންާއިޞްލ ޙްވެާހަމަާބިމަށްާފައިބ ާއިސްލ މާީާ
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ެގންުގޅުނިއް ޔ .ާއަޅުަގނޑަކަށްާާނޫސްވެރިކަމެއްާނޫނިްއޔ މުާރިވެތިާނޫސްވެރިކަެމއްާ

ޮގތުަގއިާއޮތްާއޮތުންާާ ހަމަާއެއްޮގތަކަށްވެސްާޤަބޫލެްއނުކުރެވޭާމިާޖިނ ޢީާކުށެއްެގާ

މާިާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ފެނިެގންާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ ހޯދުންާ ޙައްލަކަށްާ މަދަނީާ

އެމަނިކުފ ނުވެސްާާ ރަނަގޅުީވސްާ މ ާ އެއަށްވުރެާ ިއޞްލ ޙު.ާ  625ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ތަން މިއަށްވުރެާާމިއަށްވުރެާ ކުރައްވ ފައި،ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ކޮޅެއްާ

ހޯދުމަށްާބަދަލެއްާ ޙައްލެއްާ މަދަނީާ ޮގތުަގއިާ މަދަނީާކުށެްއެގާ ރަނަގޅަށްާޤ ނޫނެއްާ

ެގނެސްދިނުން.ާާ މަޖިލީހަށްާޤ ނޫނެއްެގާސިފ ަގއިާ މިާ ވ ހަކަާ ޮގތެްއެގާ ނަގައިދެވޭނެާ

ާވ ޮގތަކީާމިާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްާއެއީާޖިނ ޢީާކުށެްއެގާޮގތުަގިއާދައުވ ކުރެވޭތީ

ޖެނެރަލްވެސްާ ެއޓަރނީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަުއވ އެއް.ާ ކުރ ާ  630އޮފީހުންާ

އެމަނިކުފ ނުާާ އެހެންވީމަ،ާ ދަުއވ ކުރަން.ާ ކުށްކުށަށްާ މިފަދަާ ބޭނުންވޭކަންނޭނެގާ

މިބޭނުންވަނީ.ާާ ބަދަލުކުރަންވެސްާ ދައުވ ައކަށްާ މަދަނީާ ބޭނުންވ ތީކަންނޭނެގާ ކުރަންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ކުރީދުވަހުެގާާعليكم ާاسالم ާ.هللاާبسم ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.ާ635 

ވ ހަކ ަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިާވ ހަކައ އިާމެދުެގާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާުގޅުވ ލ ނަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ

މިއަދުާހުށަހެޅިެގ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލ ަގއިާ މިހިނގ ާ ންާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ އެއީާ އެރުމަކީާ އަބުރަށްާ މީހުންެގާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންާ ދަންނަވަންާ

ހުއްދަދެވިެގންވ ނެާކަެމއްނޫނޭ.ާއަދިާމީހުންެގާއަބުރަށްާއެރުމަށް،ާއަބުރަށްާއެރުމ އިާާ

 640ކަމެއްާމަނ ކުރެވެންޖެހެނޭ.ާއަދިާއެކަންތައްތަކަށްާާއަބުރަށްާއެރުމަށްާމަުގފަހިވ ާހުރިހ 

މީހަކ ާ ބަލ އިރުާ ނަޒަރަކުންާ އިސްލ މީާ ޖެހޭނެ.ާ ކަނޑަެއޅެންެވސްާ އަދަބުާ ހަރުކަށިާ

މެދުަގއިާހެޔޮބަހެއްާނޫންޮގތަކަށްާބަހެއްާބުނަންޖެހެންޏ ާއެމީހަކުާޖެހެނީާމަޑުމަޑުނާްާ

އޮ މިކަންާ މިއީާ ބަންދުކުރަންޖެހެނީ.ާ އަނަގާ މިީއާާހުންނަން.ާ ެއކަމަކުާ ންނަޮގތް.ާ

މީހ ެގާޒ ތ ާބެހޭާކަންތައްތައް.ާމީހ ެގާއަބުރަށްާއެރުމުެގާމައްސަލަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އެރުމުެގާާ އަބުރަށްާ މީހުންެގާ މައްސަލައަކީާ ުއޅޭާ އޮޅުވ ލެވިެގންާ  645މިތ ަގއިާ

މައްސަލައ އިާފ ޑުކިޔުމ އިާދެމެދުަގއިާހުރިާެއކަންތައް.ާމީހުންެގާއަބުރަށްާއެރުމ ިއާާ

ންކަމ މެދުަގިއާފ ޑުކިޔުމ އިާމިއީާވަރަށްާތަފ ތުާދެކަމެއް.ާތަންތަނުެގާަވޒީފ ތަކ ިއާާކަ

މީހުނާްާ ތިބޭާ ޚިދުމަތްކުރަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޙަވ ލުެވެގންާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ
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މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ އެމީހުންާ ޮގތުންާ ވަޒީފ ެގާ ވަޒީފ ާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ

 650ކަާދެއްކުމ އިާމީހެްއެގާޒ ތީާކަމަކ ާބެހުމ އިާމިއީާވަރަށްާއަދ ނުކޮށްެގންާއޭެގާވ ހަ

މަނ ކަމެްއކަމުަގއިާާ އެއީާ އެރުންާ އަބުރަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެކަމެއް.ާ ތަފ ތުާ

ހަމަޖެހިފައިާއޭެގާއަދަބަކީާޖިނ ޢީާއަދަބަކަށްވެސްާއަދިާބަެއއްާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އަދަބެ މަދަނީާ ހުށަހެޅުއްވިހެންާ އޮންނަންވީ.ާާމެންބަރުންާ އެކަންާ ޮގތުަގިއެވސްާ އްެގާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ އިސްލ ްމދީނުަގއިާ ެއއީާ ފ ޑުކިޔުމަކީާ އިތުރަށްާ ޭއެގާ ބަދަލުަގިއާ އޭެގާ

އަދިާާ ލިޔުމ އިާ އެްއޗިހިާ ނޫސްވެރިންާ ޮގތުންާ ފ ޑުކިޔުމުެގާ ކަމަކަށްވ ތީާ  655ތަރުޙީބުދޭާ

މަސައްކަތުަގ އެމީހުންެގާ ފެތުރުމުަގއިާ ޚަބަރުތައްާ އިސްލ ީމާއެހެނިހެންވެސްާ އިާ

ނޫސްވެރިކަމުެގާާ މަސައްކަތްކުރަންވީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަށަެގންނެވުމަށްާ ވަންތަކަންާ

ރައްޔިތުންނަށްާ އެއީާ ބޭނުމަކީާ ޙަޤީޤީާ ނޫސްވެރިކަުމެގާ ކޮބައިތޯ.ާ ބޭނުމަކީާ ޙަޤީޤީާ

ކަންތައްތަްއާާ އެީއާ ކަމަކީާ ދެވަނަާ ފޯރުކޮށްދިނުން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތެދުާ

ހެޔޮާ ފ ޑުކިޔުން.ާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ ކަހަލަާ ނުކުންނަާ ނަތީޖ ާ  660ޮގތުަގއިާ

ތެދުވެރިކަމ އެކުާާ ޤ އިމްކުރެިވއްޖިއްޔ ާ އިސްލ މީވަންތަކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނޫސްވެރިކަމުެގާާ ެއހެންމެާ ހަމަާ ފޯރުކުރުވޭނެ.ާ ޚަބަރުާ މީސްތަކުންނަށްާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ

މުޢައް އެހެނިހެންާ ވެރިންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިބޭާާޒަރިއްޔ އިންާ ސަސ ތަކުަގއިާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ އެމީހުންާ ޮގތުން،ާ ވަޒީފ ެގާ އެމީހުންެގާ މީހުންާ

ކަންތައްތަްއާާ ޮގތުންާ އިޞްލ ޙުކުރުުމެގާ ެއކަންާ ފ ޑުކިޔ ާ ެއކަމަށްާ  665އަދ ނުކުރެިވެގންާ

ކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއަބުރަށްާއެރުމ އިާފ ޑުކިޔުމ އިާމިާ

ދެބައިާދެބައި މިާ އެްއކުރެވިފައޭ.ާ ވަނީާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ މިމައްސަލަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަކިކޮށްލެިވއްޖިއްޔ ާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާ އެއީާ ފ ޑުކިޔުަމކީާ ބަލ އިރުަގއިާ ނަޒަރަކުންާ އިސްލ މީާ ހައްލުވ ނެހެން.ާ

ާާ ައުގވައްޓ ލ  މީސްތަކުންެގާ ކަމެއް.ާ ާާތަރުޙީބުދެވޭާ ބެހި ޒ ތ ާ  670އެމީހުންެގާާއެމީހުންެގާ

ރާ  މުޅިާ ކިޔ ާ ކަނޑައެޅިެގންާާފަތްފުށްާ އެީއާ ފަޟީހަތްކުރުމަކީާ އެމީހުންާ އްޖޭަގއިާ

ާމަނ ކަމެއް.

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ675 
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މިާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޒަތ އިބެހޭާ މީހުންެގާ އަބުރަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަްއާާއެހެންވީމަ،ާ ާކަހަލަާ

ަމދަނީާއަދަބުާދެވިފަިއާާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރުމަކީާމަނ ކަމެްއކަމުަގިއާނިންމިފައިާއޮތްާޖިނ ޢީާއަދިާ

ާފ ޑުކިޔުމ އިާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކުރުމ އިާތެދުާމަޢުލޫމަތުާފޯރުކޮށްދިނުމަށް...

ާ

 680ާެވއްޖެ.ާާވަުގތުާހަމަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާމީސްތަކުންނަށްާހިތްވަރުދިނުމަށްާމިބިލުާހުށަހެޅުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 685ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޙްމަދުާމަޚްލޫފަށް.ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތާުާމެންބަރުާއަ

ާމިއަރުވަނީާފަރެސްމަތޮޑ ާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ.

ާ

ތެރޭަގިއާާާތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފަރެސްމަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ކަންބޮޑުވީާ ހުށަހެޅުންާ މިބިލުާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ނެތިެގންާޝަރީޢަތާްާާމްާމުއްްްޠަލިބްާއިބްރ ހީ  690ާޙ ލަތުހުރިޮގތުން.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއުޅެނީާޤ ނޫނުާ

ފ ޑުކިޔުމެްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއންމެބޮޑުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ބެހޭޮގތުންާ ހިންގ ޮގތ އިާ

ިއތު ބެހޭޮގތުންާ މިއ އިާ ޮއއްވ ާ އެހެންކަމަށްވެފައިާ ނެތާިާމިއޮތީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ރުާ

ޮގންޖެހުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ުއވ ލުމަކީާ މިމ އްދ ތައްާ

ޝަރީޢަތުަގިއާާ މިއަދުާ އަންނ ނެކަމެއް.ާ ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަނެއްކ ވެސްާ

ބަދަލުހޯދުމުެގ.ާާ އަބުރ ބެހިެގންާ ނޫނީާ އަބުރ ބެހުމުެގާ މައްސަލަެއްއާ އެތައްާ  695އެބައޮތްާ

ާ އެެވެގންދ ނީާާއެހެންާ ުއވ ލުންާ މިމ އްދ ތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮްއވ ާ

ާާ 153ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާއިތުރުާއުނިކަމަކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަން

ރަނަގޅުކަެމއްކަމަށް.ާާ އެންމެާ އެއީާ އުވ ލުންާ )ނ(ާ އަދިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަބުރ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެމީހަކަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބެހިެގންާ ާ

ިގނަާ މިޤ ނޫނުެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ބަދަލުާ  700އެކަށީެގންވ ާ

ބަލ އިރުާ މ އްދ ތަކަށްާ ިގނަާ ހުށަހެޅިފައިހުރިާ އުވ ލަންާ ބަލ ލ އިރު،ާ މ އްދ ތަކަށްާ

ާއެމ އްދ ތައްާހުރީާމިހ ރުވެސްާރަނަގޅަށްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާސަބަބަކީ

ައބުރ ބެހުން.ާމިސ ލަކަށާްާ އިސްލ މްދީނުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާމަނ ކުރެވިފައިވ ާކަމެއްާ
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އަބުރ ބެހިެގންާާ އެނޭގ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިންަވރުާ އޮތްާ އަބުރ ބެހުމުަގއިާ

ޒިނޭާސ ބިތުނުކުރެިވއްޖެއްޔ ާާ ތުހުމަތުކޮށްާ މައްސަލަާ ޒިނޭެގާ މިސ ލަކަށްާ  705މީހަކަށް،ާ

ހައްދުޖަ ަގިއަގާ އެނެގނީާއޭނަެގާ މިއިންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަންާ

އެީއާާ އަބުރ ބެހިއްޖެއްޔ ާ ނުރައްކ ކަން.ާ ހުރިާ އަބުރ ބެހުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންނޫންނަމަާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ އޭތިާ ކުށެއްެގޮގތުަގއިާ ޖިނ ޢީާ

ާާ ޒިނޭކުރ ާމީހުންވެސްާާކޮންމެކަމަކަމަށްާމަދަނީާކުށެްއކަމަށްާހަދަންވެއްޖިއްޔ ާމ ދަމ 

ޮގތުަގިއާާ ކުށެްއެގާ މަދަނީާ އެމީހުންނަށްާ ޑިމ ންޑްކުރަންފަށ ނެާ  710އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެހެންކަމ އެކީަގއިާާ ހަމަޖެއްސޭނެޮގތެްއޭވތޯ.ާ އެކަންާ ބަދަލުދީެގންާ އެކަންކުރެވިާ

މިއޮތްޮގތަށްާާ މިމ އްދ ތައްާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ނޫސްވެރިންނަށާްާބ އްވ  ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ނޫސްވެރިންާ ފައިާ

ފ ސްވާެާ ބިލުާ އޮތްާ މިހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ހޯއްދަވައިދެްއވުމަށްާ ޙައްޤުތައްާ ލިބެންޖެހޭާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖެހިފައޭ.ާ އޮންނ ނީާ މިކަންތައްތައްާ  715ނިމޭއިރުަގިއާ

އޮތ1968ާާާާް ފ ސްވެފައިާ އަހަރުާ ާވަނަާ ވަނ2009ާާާާަޤ ނޫނުލްުއޤޫބ ތެއްާ

ފަރުމ ކުރެވިފަިއާާ އޭތިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ައއިސްފައިާ އަހަރ އިހަމައަށްާ

އޮތުމުން.ާއެހެންނޫންނަމަާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިތުރުާމައްސަލަތަކެްއާދިމ ެވާާ

މިއަދުާ އ ދެ،ާ ހިނަގިއދ ނެ.ާ އުވ ލެވިެގންާ މިމ އްދ ތައްާ ކުރިންާ މިއަށްވުރެާ

63ާާާާަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަންާމިޤ ނޫނުެގާާއަޅު  720ވަނަާމ އްދ ަގިއ64ާާާވަނަާމ އްދ އ އި

ހޯދައިދިނުމަށާްާ ބަދަލުާ މަދަނީާ ބަދަލުަގއިާ ކުށުެގާ އަބުރ ބެހުމުެގާ އެބައޮތްާ

ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ މިމ އްދ ތައްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުަގއި.ާ

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުެގާ ރުފިޔ ާާބަދަލުތައްާ މިލިޔަނުންާ އ ދެ،ާ އެބައޮތް.ާ ވެސްާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންކަމ އެކީަގއިާ އެބައޮތް.ާ ފުރުޞަތުވެސްާ ހޯދައިދިނުމުެގާ

ހުށަހެޅާިާ ސަރުކ ރުންާ އުވ ލަންާ މިމ އްދ ތައްާ މިކަންާ މިއަދުާ  725ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ލުތަކެްއާާހުށަހެޅުމަކީާއެއީާމިޤ ނޫނުލްޢުޤޫބަތުެގާމިހ ރުާއޮތްޮގތުންާަވރަށްާބޮޑެތިާބަދަ

ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއާާ ެއކަންާ އޮތުމުންާ ކޯޓުތަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ބަޔަކަށްާ

ބ ްއވަންާާ ޮގތުަގއިާ ކުށެއްާ މިދަނީާ މިމ އްދ ތައްާ އެއީާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ކުރ ކަމެއް.ާ

އަދިވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމ އެކީަގިއާ ކުރަްއވ ކަމެްއނޫން.ާ ބޭނުންވެެގންާ

ާ މ އްދ ތަްއާާޢިލްތިމ ސްކުރަނީާ ބަެއއްާ  730މިޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގއިާ



 28 

އިޞްލ ޙުކުރުވިކަމުަގިއވިޔަސްާމިމ އްދ ތައްާމަދަނީާކުށެއްެގާޮގތުަގއިާބަދަލުކޮށްލަންާ

ާނުވަތަާއުނިކޮށްލަން..ާ.

ާ

ާހަމަެވއްޖެާ.ވަުގތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ735 

އަާތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާފަރެސްމަ މިަވުގތަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ ޝުކުރިއްޔ ާ ނުފެނޭ.ާ ާޅުަގނޑަކަށެއްާ

ާރައީސްާ.ާމްާމުއްްްޠަލިބްާާއިބްރ ހީ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކޮމިޓީންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތުާ ބަޙުސްކުރުމަށްާ މިބިލަށްާ މިހ ރުާ  740ޝުކުރިއްޔ .ާ

ެގާަގވ އިދުަގިއާާކަނޑައެޅުްއވައިދެއްިވާަވުގތުާމިވަނީާހަމަވެފައި.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހު

ބޭނުންފުޅުވަންޏ ާ ފުރުޞަތެއްާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮންނަޮގތުެގމަތީންާ

ާމިނެޓްެގާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.5ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާާ މެންބަރުން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  745ާޝުކުރިއްޔ ާ

ެއީއާާފ ހަަގކޮާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޙުސްުނއްސުޢޫދު ނުކުތ އަކީ،ާ ތިންާ އެާ ނުކުތ އެއް.ާ ތިންާ ބޭނުންވަނީާ ށްލަންާ

ާާ އެކުލަވ ލެވުނ1961ާާާުޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު ުގޅިެގންާ ބަޣ ވ ތ އިާ އަްއޑޫާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ ަގއިާދިވެހިރ އްޖެާޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާބަދަލުވެެގނ1968ާާާާްޤ ނޫނެއް.ާއެޤ ނޫނުާވަނީ

ާާ ާާއަނެއްކ ާއަލުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން ެއއީ ަގއި.1968ާާާާއެޑަޕްޓްކުރަްއވ ފައި،ާ

ާާ އިތުރުކުރެވުނީ ކުށްތައްާ އަބުރ ބެހުމެުގާ އަހަރު.1990ާާާާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތަށްާ  750ވަނަާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގިއ1990ާާާާ ކުށެއްެގޮގތުަގއިާ މަދަނީާ އަބުރ ބެހުމަކީާ ޖެހެންދެންާ

އްާސީދ ކޮށްާާޢަމަލުކުރަމުންއައީ.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުތަ

މިވ ހަކަދަންނަވ ނީ.ާާ ައޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަނެއްކ ެވސްާ ޮގތުންާ އެރުވުުމެގާ

އަބުރ ބެހުމުެގާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ނުކުތ އެްއެގާ ދެވަނަާ

150ާާާާމ އްދ ތައްާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާާ  755ވަނަާމ އްދ ެގާނިޔަލަށ166ާާާްވަނަާމ އްދ އިން

މ އްދ ތައް ނުއުފެދޭނެއޭ.ާާހުރިާ ހުސްކަމެއްާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ އުވ ލިނަމަވެސްާ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިދިޔައަހަރުާފ ސްކުރިާޤ ނޫނެއްާއެބައޮތްާޢ ންމުާގަވ އިދުތަކ އިބެހޭާ

ޤ ނޫނު.ާއެޤ ނޫނުަގއިާހިމެނިފައިާއޮތްާއެއްާަގވ އިދެއްާިމއީ،ާއަޅުަގނޑުެގާއަތުަގިއާާ
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ލި ސަބަބުންާ އަބުރ ބެހުމުެގާ ެއއީާ ނަގައިދިނުމުެގާާމިއޮތީ.ާ ބަދަލުާ ެގއްލުމުެގާ ބޭާ

ާާ  760ޞަފްޙ ެގާމައްޗަށްާެއކުލެިވެގންވ ާތަފްސީލީާގަވ އިދެއް.48ާާާާަގވ އިދު.ާމިަގވ އިދަކީ

ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ މިއީާ ަގވ އިދެއް.ާ ތަފްސީލީާ ެއކުލެވޭާ ޙުކުމްތައްާ އަބުރ ބެހުމުެގާ

އަ ދެމިއޮތްހ ހިނދަކުާ މިަގވ އިދުާ އެހެންވީމަ،ާ ަގވ އިދެއް.ާ ބުރ ބެހުމުެގ،ާލިބިެގންވ ާ

ިމަގވ އިދުަގިއާާ ފަރުވ ތައްާ ލިބޭނެާ ސަބަބުންާ ެއކަމުެގާ މަނ ކަެމއްކަމ ިއާ އެއީާ

މިއީ.ާާ ަގވ އިދެއްާ ލިބިެގންވ ާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއހުރިާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ

 765އެހެންވީމަ،ާމިއަދުާމިމ އްދ ތަްއާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުންާއުވ ލިާނަމަވެސްާޤ ނޫނީޮގތުންާ

މަނ ކަ ހަމަާ ހޯދޭނާެާއެއީާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ އަދި،ާ އޮންނ ނީ.ާ އެކަންާ މެއްެގޮގތުަގިއާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަންާ އެހެންީވމަ،ާ ިމއޮތީ.ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ަގވ އިދުަގއިާ މިާ ފަރުވ ާ

ާާ މެންބަރަކ2ާާާާުފ ހަަގކޮށް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކޮށްލީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ވަނަާ

އުާ މިމ އްދ ތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކުރެްއވީާ ދެންާ ވ ލައިފިނަަމާ

އަމިއްލައަށްާާ ނުވަތަާ ހެދުމަށްާ ކުށެއްެގޮގތުަގއިާ މަދަނީާ ކުށްެވސްާ ޒިނޭެގާ  770އެދޭނީާ

ދަޢުވ ކުރެވޭާއެްއޗެްއެގާޮގތުަގއިާހެދުމަށޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ާާ އިސްލ ީމާޝަރީޢަތުަގއި އޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ހިމެނޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އެްއވެސްާކުށެއްާއެއީާކުށެއްނޫންކަމަށް.ާއަދި،ާޚ އްޞަކޮށްާހައްދުާކަނޑައެޅިފަިއވ ާާ

މަޖިލީހަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ބ ރުާ ހެދުމުެގާ ނޫންކަަމށްާ ކުށެއްާ ެއއީާ ކުށެއްާ

ާާ  775ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއޮތްޮގތުންާއެާފުރުޞަތެއްާނޯންނ ނެ.59ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ

މިބިލުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްޮގތުެގމަތިންާ ހަމަޖެހިފައިާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ކުރިއަށްާެގންދިއުމ މެދުާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންެމވުމަށްޓަކަިއާވޯޓަކަށްާދެންނެވުމަށްާާ

 780.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމިނެޓުެގާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާއެދެނ5ާާްޖަހަންޖެހޭާާ

ކ ޑުކޮޅުތަްއާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވޯޓަށްާ

މިދަންނަވ ލަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާ

ާާ ނަންބަރު 10ާާާާާ/68ޤ ނޫނުާ ޗެޕްޓަރު ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާ ...4ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ށްާ

ެގ އިޞްލ ޙުާ ޢިއްޒަތްތެރިާވަނަާ ެގންދެވުމ މެދުާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ނައުުމެގާ

 785ާމެންބަރުނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެްއވުމަށް.ާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ790 

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

52ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

08ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށް
ާ795 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 60ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާ.

ާ 60ާޖުމްލަާ ނަންބަރުާ ޤ ނޫނުާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.68/10ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާ

ާާ ޗެޕްޓަރު މަޖ4ާާާިޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާ ބިލުާ އިޞްލ ޙުެގނަުއމުެގާ ވަނަާ ލީހުނާްާށްާ

ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރައްވައިފި.ާ މަޖިލީހުންާ ެގންދެވުމަށްާ  800ކުރިއަށްާ

ާާ ކިޔުންާއެބައޮންނަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާދެން،3ާާާާބުނ ޮގތުންާކޮންމެާބިލެްއަގިއެވސް

އެހެންވީމ ،ާާ ފޮނުވުން.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ ަމޖިލީހުންާ މިއޮތީާ މަރުޙަލ އަކަށްާ އޮތްާ

ކޮ ފޮނުވަންވީާ ފުރުޞަތުާއެާ ޚިޔ ލުދެއްވުމަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޓީައކަށްާ

ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ހުޅުވ ލަން.ާ

 805ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ަގާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އެއްސެިވާ ވޯޓަށްާ ނީނދެވުނީތީާާރައީސް،ާ ިމތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ާޑީަގިއާ

ފޮނުވަންތޯާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީއަކަށްާ މިއޮތީާ އަްއސަވ ފައިާ މިވޯޓުާ ދަންނަވ ލަން.ާ  810މަޢ ފ އެކީަގއިާ

ނުވަތަާބަލައިަގންނަންތޯ.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޮނުއްވ ފައިާއޮންނަާލިޔުމުަގިއާާ

ނަންބަާ ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތ10ާާާުާ/68ރުާާމިއޮންނަނީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އެއްާ

ާާ ބުނެވިދިޔ4ާާާަޗެޕްޓަރު މިއޮންނަނީާ ބުނެފަިއާ ބިލު.ާ ެގނައުމުެގާ ިއޞްލ ޙުާ ކަށްާ
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ާާ 150ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ފެށިެގން މ އްދ އިންާ ނިޔަލަށ166ާާާްވަނަާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

އުނިކުރަ އެްއސެވީާ ވޯޓަކަށްާ އެހެންއޮްއވ ާ އުނިކުރަން.ާ މ އްދ ތައްާ މިާހުރިާ  815ންތޯ.ާ

ޖެހެނީާބަލައިަގންނަންތޯާނުވަތަާއުނިކުރަންތޯާމިާވޯޓަށްާެއްއސެވުނީ.ާެއާއަޅުަގނޑުާާ

ާއޮޅުންފިލުވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާާ

ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހަށ51ާާާްމަޖިލީހުެގާ ބިލެއްވެސްާ ބުނަނީާކޮންމެާ މ އްދ ަގއިާ  820ަވނަާ

މަޖިލީހުންާ ކުރިއަށްެގންދިއުމ ާާާހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހުާ އެބިލުާ މިޖެހެނީާ އެންމެފުރަތަމަާ

ނޫންތޯ.ާ ބަލައިަގންނ ނެތޯާ އެބިލުާ މަޖިލީހަށްާ އެއީާ ނިންމަން.ާ ޮގތެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ

މަޖިލީހުެގާ މިއެހީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންމެާ ވޯޓުާ އަހަންޖެހޭާ ެއއުސޫލުންާ އެހެންވީމ ،ާ

ތިންކިޔުންާ ބިލެއްަގިއވެސްާ ކޮންެމާ އެބަބުނޭ،ާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާާަގވ އިދުަގއިާ ާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިެގންދަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްާ  825އެހެންވީމ ،ާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ هللاާމިއަރުވަނީާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ާ

ާ

ާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ދިވެހިރ އ68/10ާާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުާއެްއ،ާ ާޖޭެގާ

 830ާކަށްާ...ާވަނަާިއޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާދ ޚިލީާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށ4ާާާްޗެޕްޓަރުާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ހުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމ ފަންނުާ

ޢަބްދުާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާާهللا ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ އެހުށަހެޅުްއވިާ ާޢަބްދުްއރަޙީމްާ

 835ާތ ޢީދުކުރަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އިޖުާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ތެރެއިންާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ދ އިމީާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސް،ާ ާތިމ ޢީާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކަންކަމުެގާކޮމިޓީއަށްާމިބިލުާފޮނުވަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ840 

އަސްލަމާްާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެހުށަހެއްޅުްއވިާހުާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެހެންވީމ ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެޮގތަކަށް.ާ މިވަނީާ މިހ ރުާ ތ ޢީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ  845ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ އަޅުަގނޑަށް. ދަންނަވ ލަންޖެހޭނެާ ހުޅަނވޯޓަކަށްާ މ ފަންނުާ ގުާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާهللاާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންާއަނބުރ ާެގންދަން.ާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ
 850ާޢަބްދުއްރަޙީމްާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ތ ޢީާރިޔަސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ އިޖުތިމ ޢީާޝުކުރިއްޔ .ާ އެންމެޮގތަކަށް.ާ ލިބިފައިވަނީާ ދުާ

ހުށަހެޅިާާ ިއތުރުޮގތަކަށްާ ެގންދިއުމަށް.ާ މިބިލުާ ކޮމިޓީއަށްާ ކަންތަކ ބެހޭާ

މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ  855ތ ޢީދުލިބިފައެއްާ

އިޖުތިމ ޢާީާ މަޖިލީހުެގާ ނިމުނީ.ާ ެއކަންާ ެއޮގތަށްާ އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ނަމަާ

ކޮ ފުރުޞަތުާކަންތަކ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ެގންދިއުމަށް.ާ މިޓީއަށްާ

ނުކުތ އެއްތޯ.ާާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ މިއަރުވަނީާ

ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރަށް.

ާ860 

ާބޭނުންވީާމިބިލުާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަންާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާހަމަާދ ޚިލީާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާބޫބަކުރުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލްާއަާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 865އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާއެކަމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ފައިާވަކިޮގތަކަށްާނިންމީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާާއެްއވެސް ދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރައްވ ތީ.ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅަކުާ ާ

ފުރުޞަތުާއަރުވ ފައިާވަކިޮގތަކަށްާއެކަންާނިންމައިފީމޭ.ާނިންމުމަށްފަހުާމަސައްކަތްާ

ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ވިދ ޅުވ ންާ އެއްޗެއްާ ކުރިއަށްެގންދިއުމުެގޮގތުން.ާ

ާާ ައޅުަގނޑު ވިދ ޅުވުމަށްާ ައއިޓަމްާާއެަވުގތުަގއިާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ އިލްތިމ ޞްކުރަން.ާ

 870ާމިހިސ ބުންާނިމުނީ.ާާ
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ާ

. ާްާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓ

ާ

ށަހަޅ ާރިޕޯޓް.ާކަށް.ާެއއީާކޮިމޓީންާހ3ާާުންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޖުމްހޫރިއްޔ  ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއޮތީާ ރިޕޯޓްާ ހުށަހަޅ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާކޮމިޓީންާ  875ެގާ

ރ އްޖެއިނ115ާާާާް ބޭރުޤައުމުތަކަށްާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ަގިއވ ާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ސަފީރުކަމަށްާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ އީ.ޔޫަގއިާ ކަނޑައެޅުްއވުމަށްޓަކ ާ ސަފީރުންާ

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށ ިއ،ާާ ޙަސަންާ ޢ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ލޮޖް،ާ ހ.އޭޝިޔަންާ

އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާމ.މެދުންެގާއަލްފ ޟިލ ާއައިމިނަތުާޖެނީވަރަގއިާހުންނަވ ާރ 

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ހުންނަވ ާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ އަދިާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށ ިއާ  880ނަޖީބުާ

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާާ ޚަލީލްާ މުޙަންމަދުާ ައލްފ ޟިލްާ ގ.އުތުރުޭގާ ސަފީރުކަމަށްާ

ހުށަ އެދިާ މަޝްވަރ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މެންބަރުންެގާވަުގތީާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓ7ާާާުމިނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރެއްުވމަށްާހޮއްވެވިާާ

މުޤައްރިރު،ާާ ކޮމިޓީެގާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ނީާ މަޖިލީހަށްާ މިރިޕޯޓުާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ

 885ާމަޢުސޫމް.ާއަޅުަގނޑުާކެލ ާދ އިރ ެގهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދު

ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާ`ާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު ޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގިއވ ާޮގތުެގަމތީން،ާބޭރުޤައުމުތަކަށ115ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާާމަޢުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާރ އްޖެއިން ހުންނަވ ާ ީއ.ޔޫަގއިާ ކަނޑައެޅުްއވުމަށްޓަކ ާ ސަފީރުންާ ާ890 

ޙަސަނާްާ ޢ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ލޮޖް،ާ ހ.އޭޝިޔަންާ ސަފީރުކަމަށްާ

މ.މެދުންގާެާ ރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާ ހުންނަވ ާ ޖެނީަވރަގއިާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށ ިއ،ާ

އަދި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށ ިއާ ނަޖީބުާ އައިމިނަތުާ ސިންަގޕޫރުަގއިާާާާއަލްފ ޟިލ ާ

ޚަލީލާްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ގ.އުތުރުޭގާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ

އެދިާާ މަޝްވަރ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  895ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ

ހޮއްވެވިާާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ އެނަންފުޅުާ 7ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ

ވަުގ ާމެންބަރުންެގާ ރިޕޯޓް.ާ ކޮމިޓީެގާ ސަފީރުންާތީާ ޤައުމަކަށްާ ތިންާ
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މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެދިވަޑަިއެގންާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ

ހުށަހެޅުއްވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވަވއިާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާމަޖިލީހަށްާމަޝްވަރ ާ

ާާ 17ާާާާއެރުވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ 24ާާާާވަނަާ ޖަލްސ ަގއި  7ާާ900ވަނަާ

ާާ 20ާާާާމެންބަރުންެގާަވުގތީާކޮމިޓީެއްއާހޮއްެވވީ ަގެއވެ.ާިމކޮމިޓީަގއ2009ާާާާިޖުލައި

ާާ ބޭފުޅުންނެވެ. މިދަންނަވ ާ ތިރީަގއިާ ާދ އިރ ެގާނިލަންދޫާާ-1ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާ

ާާާޢަބްދުލްމުޙުސިންާއަލްފ ޟިލްާމެންބަރު ދ އިރ ެގާާާާ-2ޙަމީދު. ކެލ ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާާهللاާޢަބްދުމެންބަރު ޔޫސުފްާާާ-3މަޢުޞޫމް. އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ަގމުާ

ާާ ާާާާ-4ޢަބްދުލްޣަފޫރު.  905ާާ-5ކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާމޫސ .

ހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާާާ-6މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާ

ާާ ރަޝީދު. އަޙްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރާުާއިާާ-7މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހަވަންދޫާ

ޢަބްދު އަޙްމަދުާ ާާهللاއަލްފ ޟިލްާ ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަާ މިކޮމިޓީެގާ އޯަގސްޓ04ާާާާް.ާ

ަގިއާބ ްއވަަވއި،ާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރެއްެގާޮގތުަގއިާކޮިމޓީެގާއަޣްލަބިއްޔަތުނ2009ާާާާް

ޢަބްދު މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މިބައްދަލުވުމު މަޢުޞޫމްهللاާކެލ ާ އަދިާ  910ަގިއާާހޮއްިވެވއެވެ.ާ

އީ.ޔޫ.އަށ ިއ،ާާ މަޝްވަރ ކުރައްަވއި،ާ ެގންދަވ ނެޮގތަކ މެދުާ މަސަްއކަތްާ ކޮމިޓީެގާ

އަދ ކުރަްއވަންޖެހޭާ ސަފީރުާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ސިންަގޕޫރަށްާ އަދިާ ޖެނީވ ާ

އެފެއ ޒުންާާ ފޮރިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ މައުލޫމ ތުާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ ބެހޭާ

ންާއ އި،ާއަލްފ ޟިލ ާއ މިނަތުާނަޖީބާުާހޯއްދެވުމަށ އިާއަދިާއަލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަ

 915އަދިާއަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާޚަލީލުެގާވަނަވަރ ިއ،ާކުށުެގާރެކޯޑްާސ ފުކުރެްއވުމަށްާ

އެއަށްފަހު،ާާ ނިންމެިވެއވެ.ާ ކޮމިޓީންާ ލިޔުްއވުމަށްާ އިދ ރ ތަކަށްާ 11ާާކަމ ބެހޭާ

ާާ 2009ާާާާއޯަގސްޓް މިވ ާާާާވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާތިރީަގއ02ާާިަގއިާބޭްއިވާކޮމިޓީެގ

ލިބުނުާޖަވ ބުތައްާާ،ާފަރ ތްތަކަށްާކުށުެގާރިކޯޑުާސ ފުކުރުމަށްއެދިާސިޓީާފޮނުްއަވއި

ޑިޕ ޓްމަންޓްާާާާ-4މަދަނީާކޯޓް.ާާާާ-3ޖިނ އީާކޯޓް.ާާާާ-2ހައިާކޯޓް.ާާާާ-1ބެއްލެިވއެވެ.ާާ

ސަރވިސް.ާާ ރިހެބިލިޓޭޝަންާ އެންޑްާ ޕެނިޓެންޝަރީާ  920އިސްވެދެންނެވުނުާާއޮފްާ

މަުއލޫ ކޮމިޓީއަށްާ ދެއްވިޮގތުަގއިާއިދ ރ ތަކުންާ ާމ ތުާ ޙަސަންާ، އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ

ާާ ޚަލީލުެގ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ ނަޖީބުާ އ މިނަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ ކުށުެގާއ ިއ،ާ

ާާ މިބައްދަލުވުުމަގއި އެއަށްފަހުާ ނެތެވެ.ާ ރެކޯޑެއްާ އ ދަމްާއެްއވެސްާ އަލްފ ޟިލްާ

އްމަދުާޚަލީލުެގާޙަސަންާއ އި،ާއަލްފ ޟިލ ާއ މިނަތުާނަޖީބުާއަދިާއަލްފ ޟިލްާމުޙަ
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 925މ ކްސްާނުވަތ70ާާާާަވަނަވަރުާބެއްލެވުމަށްފަހުާއިންޓަރވިުއކުރަްއަވއި،ާެއވްރެޖްާ%

ލިބިވަޑައިެގންފިނަމަ މަތީންާ ާއެއަށްވުރެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއީ.ޔޫާ.، ހުންނަވ ާ ަގިއާ

ކަނޑައެޅުްއވުމަށ އި،ާާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ަގިއާާޖެނީވާ ސަފީރުކަމަށްާ

ދިވެހިރ އް ނަޖީބާުާހުންނަވ ާ އ މިނަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ ސަފީރުކަމަށްާ ޖޭެގާ

ާކަނޑައެޅުްއވުމަށ އި ސަފީރުކަމަށްާ، ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ އަދިާ

މަޖިލީހަށްާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ ކަނޑަެއޅުްއވުންާ ޚަލީލްާ މުޙައްމަދުާ  930އަލްފ ޟިލްާ

ާކޮމިޓީންާެގންުގޅުްއވިާލަފ އެރުއްވުމަށްާނިންމެިވއެވެ.ާމިޮގތުންާމ ކްސްާދެއްވުމުަގއި

ާ އެއީާ އެއްބަސްވެވުނު.ާ ާ-1މިންަގނޑުތަކަކަށްާ ާ% 20ާކޭޕަބިލިޓީާ ާ.2-ާާ

%ާާ-20ާާ.3%ާއެކްސްޕީރިއެންސްާ ވިޝަންާ އެންޑްާ ާ-20ާާ.4ލީޑަރޝިޕްާ

% 20ާާއިންޓެްގރިޓީާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ާާާާ-5. އަދިާ ހ ސިލްކޮށްފައިވ ާ ތަޢުލީމްާ

% ހުރިުގޅުންާ 20ާާދ އިރ އ ާ .12ާާާާ 2009ާާާާއޯަގސްޓް ކޮމިޓީެގ ބޭއްވިާ  03ާ935ަގއިާ

އ މިނަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ އ އި،ާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ބައްދަލުވުުމަގއިާ ވަނަާ

ނަޖީބުާއަދިާއަލްފ ޟިލްާމުޙަްއމަދުާޚަލީލުެގާވަނަވަރުާބެއްލެވުމަށްފަހުާއިންޓަރިވުއާާ

އ މިނަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ އ އި،ާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ެއއަށްފަހުާ ކުރެްއވިެއވެ.ާ

މ ކްސްާާނަ ދެއްވިާ ކޮމިޓީންާ ޚަލީލަށްާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ ޖީބުާ

 940އެވްރެޖްކުރުމުންާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާލިބިވަޑައިެގންނެވިާމ ކްސްާތިރީަގއިާއެވަނީއެވެ.ާާ

1-ާާ% ހ.އޭޝަންލޮޖްާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ 88.5ާާއަލްފ ޟިލްާ އަލްފ ޟިލ ާާާ-2.

% މ.ނެދުންެގާ ނަޖީބުާ 59.67ާާއ މިނަތުާ ޚަލީލްާއަލްފ ޟިލްާާ-3. މުޙައްމަދުާ ާ

% ތެރެއިންާ.85.8ާާގ.އުތުރުެގާ ބޭފުޅުންެގާ ދެންނެވިފައިވ ާ މަތީަގއިާ ާާވީމ ،ާ

މ ކްސްާ ޚަލީލަށްާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ ޙަސަންއ އިާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ

ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ ާާ ހޮއްވެވުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ކޮމިޓީންާ  945ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވަނީާ

މަތި ާމިންަގޑަށްވުރެާ ކަމުަގިއވ ތީ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއީ.ޔޫާ.ންާ ހުންނަވ ާ ަގއިާ

ސަފީރުކަމަށްާއަލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަންާކަނޑައެޅުްއވުމަށ ިއާއަދިާސިންަގޕޫރުަގިއާާ

ހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާއަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާޚަލީލްާކަނޑައެޅުމަށްާ

ނިން ކޮމިޓީންާ މަޝްވަރ އެރުއްުވމަށްާ މިމައްސަލަާމަޖިލީހަށްާ އަދިާ މެވިއެެވ.ާ

މިރިޕޯޓްާާ ނިންމަަވއިދެްއުވމަށްޓަކައިާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާ  950މަޖިލީހަށްާ

ދިވެހިރ އްޖެާ ޮގތުަގއިާ ސަފީރެްއެގާ ޤައުމުެގާ މިތިންާ މިރިޕޯޓ އެކުާ ހުށަހަޅަމެވެ.ާ
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ޙަސަންާާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ތަމްސީލްކުރެއްވުމަށްާ

ޚަލީލާްާއ އިާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ ނަޖީބުާ އ މިނަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ ާ،

ލިޔުމެްއާާ ބަޔ ންވެެގންވ ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ އަދ ކުރަްއވ ނެާ އެޤައުުމަގއިާ

ާާ ކޮމިޓީެގ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ މިނަންފުޅުާ  955ބައްދަލުވުމެއ03ާާާާްހިމެނިފައިވ ނެއެވެ.ާ

ބައްދަލު ކޮމިޓީެގާ މިރިޕޯޓ ިއާ މެންބަރުނާްާބޭއްވިފައިެވއެެވ.ާ ވުންތަކަށްާ

ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިޮގތުެގާރިޕޯޓްވެސްާހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ.ާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާމަޢުޟޫމްާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރު.ާޝުކުރިްއޔ ާ.هللاާޢަބްދު

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާ ައއިޓަމަށްާ އެޖެންޑ ާ މިާ  960ޝުކުރިއްޔ ،ާ

ޤަސްދުކުރަނީާމެ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ންބަރުންނަށްާ

ާާ ފެށިެގން 30ާާާާމިހ ރުންާ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 11ާާާާމިނެޓްެގާ އަށ11:30ާާާާްއިން

ާާ ހަމައިންާވޯޓަކަށްާދިއުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމ11:30ާާާެފުރުޞަތުާއެރުވުމަށްފަހު

އަޅުަގނޑުާާ މެންބަރަކަށްާ އަރުވަމުންާމިނ3ާާެޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ ޓްެގާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލުފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ  965ެގންދ ނަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތަތެރިާ އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާ.`ާ

ަގިއވ ާޮގތުެގމަތީން،ާބޭރުޤައުމުތަކުަގއިާކަނޑައަޅުއްވ ާސަފީރުންާާވަނަާމ އްދ 115ާާާާާްނ:ރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އިޚްތިޔ ރުާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ބޭފުޅުންާ އެފެންވަރުެގާ  970އަދިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަށުންާ އެޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ލިބިފަިއވ ތީވެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސަފީރުނ3ާާްމިއަދުާާ ފޮނުއްިވާާާާޤައުމަކަށްާ ނަމ 3ާާާކަނޑަެއޅުްއވުމަށްޓަކަިއާ

މަސައްކަތަކީާ އޮތްާ ކުރައްވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ

ާާ އްޔަތުާާވަރަށްާބުރަާއަދިާއެބޭފުޅުންނ އިާޙަވ ލުކުރިާމަސްޢޫލިއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ

ފުރިހަމަޮގތުގައި ހަމައަށްާާއެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ފޮނުއްވ ފައިާއަދ ކުރުމަށްފަހުާ ާ975 

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާއޮތް ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ރިޕޯޓްަގއިާ ެއާ އެޮގތުންާ ރިޕޯޓެކޭ.ާ

އޮތްާާ ޙަވ ލުވެފައިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މިއަދުާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނަންާ އެބަާ މިއަދުާ

ފުރިހަމަޮގ އެންމެާ އަޅުަގނޑުެމންާ އަދ ކުރ އިރުވެސްާާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ތުަގއިާ
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ބައެއަޅުަގާނ ދިމަދިމ ލުނާްާޑުމެންނަށްާ ބައެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އއްފަހަރުާ

ރިޕޯޓެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ހޯދުމުަގޔ އިާ މަޢުލޫމ ތުާ  980ހޯދަންޖެހޭާ

ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ އަލީަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ ެގންނަާ ކޮމިޓީންާ ތައްޔ ރުކުރ އިރުަގއިާ

ލިބޭއި ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ބަސްާ އެންމެފަހުާ އެކަުމަގިއާ ރުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބުނެވޭއިރުާ އެާ މ ކްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަެއއްބޭފުޅުންނަށްާ ދެވިފަިއާާަގއިާ

އެންމެާ މިއީާ ސީދ ާ ޭއަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ އިންނަޮގތ އިާ

 985ނެވުމަށްާތަންކޮޅެއްާދަތިވޭ.ާާއިާހުންނަާމ ކްސްއޭާމިހެންާދެންޞައްޙަށްޮގތުަގއިާދީފަާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެްއވިާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ކޮމިޓީންާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބަރުންާ

އެީއާާ ޝައްކެއްނުކުރަން.ާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ މަސައްކަތ އިާ

މީހުނާްާ މަޤ މުތަކަށްާ މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވަނީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ

އެ ކަންތައްތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހުރިާާފޮނުވ އިރުާ

 990ޚ އްޞަކޮށްާސިންަގޕޫރުކަހަލަާތަންތަނަށްާއަދިާޖަޕ ނުާމިދޭތެރެއިންާައޅުަގނޑުމެންާާ

އ އިާއިޤްތިޞ ދަށްާވަރަށްާމުހިންމާުާ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާިވޔަފ ރިކަނޑައަޅ ފީމު

ކަނޑައަޅ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރ ތަކަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދ އިރ ތަކެއް.ާ ުގޅުންހުރިާ

ޙަޤީ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާމީހުންނަކީާ ިވޔ ފ ރިޮގތުންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަތުަގިއވެސްާ

ެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއަށްާ ިއކޮނަމީެގާދ އިރ ެގާބޭފުޅުންާ އަދިާ

އެހެންކަމުން،ާ ކޮށްފ ނެ.ާ ރޮނުގންާ އެާ ފައިދ ތަކެއްާ ރަނަގޅުާ  995އޭެގއިންާ

އުފެާާއަޅުަގނޑުމެން މަޤ މުތައްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާދިެގންމިއަދުާ ދ އިރުާ

އެބައިނޭގާމިއަދުާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒަފުންެގާމުސ ރައ އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

އެހެންކަމުން،ާ ކުޑަކުރަމުން.ާ މިދަނީާ ިމއަދުާ މުސ ރަތައްވެސްާ ދިމަދިމ ލުެގާ އެހެންާ

ކ ާާމިއަދުާސަރުކ ރުންާވަރަށްބޮޑަށްާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިކަންތަ

ާާ ކޮންމެހެން ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިސްނަން.ާ ާާދޭތެރޭަގއިާ މިހ ރަށާްާމިއަދު  1000މިހ ރުންާ

ސަފީރުނާްާ ދިމަދިމ ލަށްާ މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ

ެގންުގޅެންވެސް.ާާ މިންަގނޑުތަކެއްާ ވަކިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅުުމަގިއާ

ާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއްާސަފީރަކުާާހަމައެހެންމެ،ާސަރުކ ރުންވެސްާމިއަދު

ާާ އެކަހަލަޮގހޮތަކަށްވެސ2ާާާާްބޭނުންކޮށްެގން ކަމަށްވަންޏ ާ އެކަންކުރެވޭާ ޤައުމެްއަގއިާ

ސަފީރަކުާ މިފަދަާ ޤައުމެއްަގއިާ ކޮންމެާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ  1005ކުރަން.ާ
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މިންވަރެއް ކިހ ާ ބަޖެޓުންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅިެގންާ ތޯާާކަނޑައެޅުމ ާ

ފަހަރެއްގައި.ާާ ނޭނިގދ ނެާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚަރަދުވެެގންދަނީ.ާ

ާާ މިލިޔަނ އި، ދެާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިލިޔަނ އ3ާާާާިއެހެންނަމަވެސް،ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ޚަރަދުވެެގންދ ނެ.ާ ދިމ ލަކަށްާ ކޮންމެާ ހަމަާ އަދަދެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ

 1010ދުާކަންތައްތައްާހުރިޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދީާމިއަ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްވެްއޖިއްޔ ާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ޤައުމަށްާ

ކުރަންވެސްޖެހޭާއެބަ.ާއެހެންީވމ ،ާމިާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުތަކ އެކުަގއިާއ ދެ،ާާ

ދޭތެ ބޭފުޅުންނ އިާ ިމއޮތްާ ރިޕޯޓްަގއިާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ އަޅުަގނޑަކަށްާރޭަގމިާ އިާ

ޤ ބިލުކަންާާޝައްކެއްާނުއު މިބޭފުޅުންނަށްާމިކަންާކުރެވޭނެކަމުެގާ ފެދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއިާާ ބަލ ާ މިކަންާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1015ލިބިފައިވ ތީެވާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ެއހެންވީމ ،ާ ިމއޮތީ.ާ އަިއސްފައިާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ންާކުރެވިފައިާއޮތްާމަސައްކަތައް.ާހަމަެއއ އެކުަގއިާމިާރިޕޯޓްަގއިާާތ އީދުކުރެޭވާކޮމިޓީ

ާާ..މިވ ާނަންތަކަށްާވޯޓަށްާއަހ ާައދިާމިކަންާއަވަހަށްާނިމުމަކީ

ާ

 1020ާ.ާާވަުގތުހަމަެވއްޖެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޖުމްލަާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާިވލުފުށި އެދޭކަމަކަށްވ ތީވެާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ކުރެއްވިާއަޅުަގނޑުެވސްާ ކޮމިޓީންާ ާކޮށްާ

ދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާާައޅުަގނޑުާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުމަސައްކަތައްާާާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ާާާރައީސް.

ާ1025 

ޢިއްޒަތްތެރިާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދޫކޮށްލީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ސަލ މަތްކުރުމުެގާ ާވަުގތުާ

ަައްޙމަަ ަ  ދ  ްނަ ީޢސ  ވ 
ެ
ްއކ

ެ
ަހަކދ ާރައީސް.ާާ   :ވ 

ާ

ަ ަ ިވިލމ ަފްނނ 
ެ
ގ ިއރ  ަ ދ  ްނަބރ 

ެ
ކޮމިޓީނާްާ   މ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ރަޢުޔުާާމަނިކުާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިން މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުށަހެޅިފައި.ާ މިއޮތީާ  1030ާރިޕޯޓްާ

ާާާާާއްކެުވން:ވ ހަކަދެާ 3ާާހޯދުމަށްޓަކައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުަގއިާބަޔ ންކުރަްއވ 

މަސަްއކަތްާ ކޮމިޓީެގާ މަޖިލީހުެގާ އ ދެ،ާ ބެހޭޮގތުން.ާ ާާސަފީރުންނ އިާ
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އަޅުަގނޑުާާ ރިޕޯޓަށްފަހުާ ކޮމިޓީެގާ ރިޕޯޓްާ މިާ މަޖިލީހެުގާ ހިންގަވ ފަިއވ ޮގތ މެދުާ

ވެސްާވަރަށްާއެކަށީެގންވ ާމަސައްކަތެއްާމިކުރެްއވީތީާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއަޅުަގނޑުާ

ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުާ މުޤައްރިރަށްާ މީަގިއާާާ ެއއީާ  1035ދަންނަވަމެވެ.ާ

މިފ ހަަގކުރެްއވިާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާއަދިާމިވ ހަކަާމިހެންާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާާ

ބޭފު މިއިންާ ނަމެއްޮގތުަގއިާ ޖުމްލަާ މިާ ހިތަށްއަރ ާ ނަންެވސްާާއަޅުަގނޑިާ ޅެއްެގާ

މަޖިލީހުަގއިާެގނެވުންާއެއީާަމއްސަލަައކަށްާވެދ ނެާެއއީާެއބޭފުޅަކުާހ ޒިރުވެާނެތްާާ

ތަނެއްަގއިާދިފ ޢުަގއިާވ ހަކަދެއްކެވެންާނެތިާއެްއޗެއްާދަންނަވަންާޖެހިދ ނެތީާނުވަތަާ

 1040ޑުާާއެފަދަާުގޅުންހުރިާވ ހަކައަކަށްާދ ންޖެހިދ ނެތީ.ާއެހިސ ބުންާދޫކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނ

% ޙަސަން/.އޭޝަންލޮޖްާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ 88.5ާާއިތުރަށްާ

ކޮމިޓީެގާ ހަމަާ ފެނިވަޑައިެގންނެވިކަމީާ ކޮމިޓީއަށްާ މިކަަމށްާ ހޯއްދަަވިއެގންާ މ ކްސްާ

އެާ ހަމަާ މަސައްކަތެާމަސައްކަތުެގާ ރަނަގޅުާ ނ ތީޖ ެއކޭާާާާއްކަށީެގންވ ާ ކުރެއްިވކަމުެގާ

މުޙައްމަދުާާ-3އަދިާާ ހަމަާއަލްފ ޟިލްާ ކުރިންވެސްާ ގ.އުތުރުެގާ ޚަލީލަށްާ ާ

ާާާާާ.ސަފީރުކަމުެގާމަޤ މުަގއިާހުންނެވިާބޭފުޅެއް  1045ބޭފުޅުންނަކީވެސް.ާާދެންާޭއެގ2ާާާާމި

ާާ ވަނަާބޭފުޅަކަށްާމިވ ާއައިމިނަތުާނަޖީބުާމ ފަންނުާނެދުންެގ.ާއޭނައަށ3ާާާާްއިތުރަށް

ާާމ 59.67ާާ އޭނ ެގ ފެނިަވޑަިއަގތީާ ބެފުޅުންނަށްާ ކޮމިޓީެގާ މިއީާ މިކަުމެގާާކްސް.ާ

ލަފ ކުރެވޭ.ާާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުޑަކަމުންކަމަށްާ ުގޅުންާ މިދ އިރ އަށްާ ތަޖްރިބ އ އިާ

ފ ސްކުރުމަށާްާ މީތިާ ފޮނުއްވަފަިއވ ޮގތަށްާ ޖުމްލަޮގތެްއަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެިވާާ ދެންމެާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިފަދަާ ތ ޢީދުކުރަމޭ.ާ  1050އަޅުަގނޑުެވސްާ

ޢިއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ ކަނޑައެޅިެގންާވިލިފުށީާ ހަމަާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުވީާ މެންބަރުާ ރިާ

ބޫރުތޯާމިސަރަޙައްދަކަށްާމީެގާސަފީރަކުާމިވަުގތުާމަޖުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެހެންާާ

މިންވަރަށްާާ އޮތްާ ކުރެވެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުޑަމިނުންާ އެންމެާ ފޮނުއްވަން.ާ

ވެސް.ާއެއީާޤައުމުެގާހުރިހ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެޕްލައިކުރަންާކޮންމެާކަެމއްގަާ

އެކިއެކިާާ ުގޅިެގންާ ހީނަރުކަމ ާ އިޤްތިޞ ދީާ މިފެންނަނީާ  1055ކޮޅުމައްޗަކުންެވސްާ

ާ ާމަޤ މުތަކުންާ ދެކެވެމުންދ ާވަޒީފ ތަކުންާ ވ ހަކަާ ކުޑަކުރަމުންދ ާ މުސ ރަތައްާ

ފައިސ  ކަމަކަށްާ މިފަދަާ ޤައުމުަގއިާާތަކެއްދަނޑިވަޅެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދޭންާ

ނެތްތޯާެއވެސްާކުރަންޖެހޭާސުވ ލެއް.ާދެންާނަމަެވސްާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާާާާއެބަހުރިތޯ

އީ.ޔޫާސިންަގޕޯ އަދިާ މިކަނޑައަޅ ފައިވ ާާރާ މަންދޫބުކަމަށްާ ހުންނަވ ާ ޖެނީވ ަގއިާ ެގާ
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ެއއްޮގތަށްާާ ރިޕޯޓ އިާ މިާ ދަންނަވ ލަންާ އޮތްވ ހަކަާ ރުހުންާ އަޅުަގނޑުެގާ  1060ދެފަރ ތަށްާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ންނަވަންބޭނުންކޮށްލިާވ ހަކަާދަާމިފުރުޞަތުގައި

ާ

މެންބަރުާާާ.ޝުކުރިއްޔާ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ާއަޅުަގނޑުވެސްާ

ާާާމްާމުއްޠަލިބްާއިބްރ ހީ ާާހުށަހެޅުއްވިާމުޙަންމަދުާނިހ ންާހުސެންާމަނިކު ާބޭފުޅުންާފ ސްކުރުމަށ2ާާާްޮގތަށްާމި

ދ އިޢީދުކުރަންތ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިލިފުށީާ އެހެންމެާ ހަމަާ ރިޔ ޟް.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1065ާރ ެގާ

ާާ ާާރަޝީދުާއެހުށަހެޅުއްިވޮގތަށް ންާސަރުކ ރުންާިވސްނުންާެގންުގޅުްއވައަޅުަގނޑުމެން

ދެކެން. އަޅުަގނޑުވެސްާ ޤައުާާއެބަޖެހޭކަމަށްާ ޢަބޭރުާ ސަފީރުންާ އްޔަންާތަކަށްާ

ާާ 1ާާާާކުރަްއވ އިރު ޤައުމަށް ިގނަާ ކަނޑައަޅުއްވ ޮގތަށ1ާާާާްޤައުމަށްވުރެާ ސަފީރަކުާ

އެބަތިއްބެވިާ ކޮލަމްބޯަގއިާ އެބަހުރިާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް.ާ

 1070އެތައްާޤައުމެްއެގާސަފީރުންާދިވެހިރ އްޖެއަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާކުރީެގާާ

ސަ ހުންނަވ ާ ދިއްލީަގއިާ ޮގތެއް.ާ ހުރިާ ޢަމަލުކުރައްވ ފަިއާ އެީއާާސަރުކ ރުންާ ފީރަކީާ

ޕ ކިސްތ ނަށ އިާބަންްގލ ދޭޝްައށްާއަދިާނޭޕ ލ އިާބޫޓ ނަށްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިާހުންނަާ

ފަ އެހެންނަމަވެސްާ ސަރުކ ރުންވެސްވަނީާާާާހުެގސަފީރުކަމަށް.ާ ކުރީެގާ ތ ރީޚެްއަގއިާ

ޢަބަ ސަފީރެއްާ އަލުންާ އެހެންވީމ ،ާާންްގލ ދޭޝްއަށްާ ކުރަްއވ ފައި.ާ އްޔަންާ

ކުރިއަ ތަޖްރިބ ތަކަށްާާޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހ ލަތަށާްާންާ ޤައުމުެގާ މިހ ރުާ  1075އަދިާ

ތ ޢީދުކުރަން ބަންްގލ ދޭޝ އިާބަލ އިރުވެސްާ ާ.ާ ާާ ާބޫޓ ނުނޭޕ ލުާ ޕ ކިސްތ ނަށްާާާ

ހުންނަވ ާާ ދިއްލީަގއިާ އިންޑިއ ެގާ ސަފީރަކީާ ހުންނަވ ާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ

ޚަރަދުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެއިރުންާ ހަމަޖެއްސުުވން.ާ ސަފީރުކަމުަގއިާ

ފީރަކީާާކުޑަެވެގންދ ނެ.ާހަމަާއެހެންެމާމެލޭޝިއ ާއަދިާސިންަގޕޫރުަގއިާހުންނަވ ާސަ

ކުޑަެވެގންދ ނެ.ާސަފީރެްއޮގތުަގއ1ާާާާި ޚަރަދުތަްއވެސްާ އެާ  1080ހަމަޖައްސަވިއްޖެއްޔ ާ

ާާ 2ާާާާމެލޭޝިއ ާސިންަގޕޫރަކީ 1ާާާާޤައުމުކަމަށްިވއަސް 2ާާފަސްަގނޑަކުންާދަތުރުކުރެވޭ

އެހެންވީމ ާާ ޢަލުަގިއވެސްާާމުސްތަޤްބަމީާާޤައުމު.ާ ކުރުމުަގިއާާސަފީރުންާ އްޔަންާ

ވިސްނ ާވަޑައިަގތުންާއެންމެާރަނަގޅުކަމެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުވެސްާދެކެން.ާދެއްިވާާ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ1085 

ދަންނަާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސްާ ޢިއްތަޒްތެރިާ ބެހޭޮގތުންާ ބޭނުންވަނީާމިކަމ ާ ާވ ލަންާ
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ޚިާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ އެބަހުްއޓޭާ ތަފ ތެްއާ ވިދ ޅުވޭާކުޑަކުޑަާ އެބަާ ބޭބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އެީއާ ާޔ ލުަގއި.ާ

ވ ހަކަ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރުމުެގާ މަދުާ ސަފީރުންާ ތަންތަނަށްާ ބައެއްާ ޮގތުންާ ކުޑަކުރުމުެގާ ޚަރަދުާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަރަނީާ ހިތަށްާ އައިސްފަިއާާއަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އިޤްތިޞ ދަށްާ

މިާ އަރަިއަގތުމަށްާ ެއކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިވސްނ ާ ހީނަރުކަމަށްވެސްާ  1090މިއޮތްާ

އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކަމަށްާބެއްލެވުންާރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެީއާާ

ކުރަމުންދ  މިހ ރުާ ބުނަމުންދަންާ އެބަާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވީާ ާާމިހެންާ

ާާ ތަނަކަށްާކޮންމެާދަތުރަކީވެސްާނަތީޖ ާނެރެންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާސަފީރެއް

އަދިާާއްޔަންާކުރ އިރުާއޭެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާފައިދ ތަކަށްާބަލ ާޢަ

މިތ  އަޅުަގނޑުމެނގައިދ ދިފަހުންާ މިހ ރުާ ވ ހަކައެއް.ާ ދިޔަާ ހަމަދައްކަމުންާ  1095ންާާވެސްާ

ސަފީމިޢަ އޮންނ ނެކަމަށް.ާއްޔަންކުރ ާ ޒިންމ އެއްާ ކޮމ ޝަލްާ ވަރަށްބޮޑުާ ރުންެގާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ ލަފ ކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެފިކުރުަގިއކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

އެކަންާާ އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ ހަމަޖައްސަވަންާ ބޭބޭފުޅުންާ ާ މިތަންތަނަށްާ

ާފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ1100 

އަޅުަގނޑުމެންާާޝުކުރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހިސ ބުންާ މިހ ާ ހުސްވަުގތުކޮޅެްއ30ާާާއްޔ .ާ މިނެޓްެގާ

ާާ ފަށ ނީ އަލުންާ ަމސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ަވއްސަލ މ11:00ާާާާްނަގ ނީ.ާ ަގއި.ާ

ާޢަލައިކުމް.ާ
 

 1105 ]ށ11:03ާްނ10:31ާާްއިންޓަވަލްާ[

ާ

ިމހ ރުާކުރިއަށްާމިދަނީ.ާާާކ އިެގނ3ާާްނޑުމެންާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ`.ާައޅުަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓު.ާމިހ ތަނަށްާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަންާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީާ

ާާ މިއަރުވަނ3ާާާީޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރަކު.ާ

ފުރުޞަތާުާ ޢަލީ.ާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1110އުނޫގފ ރުާ

ދ އިރ ެގާާދޫކޮށް ހުޅުހެންވޭރުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ލައްަވއިފި.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމޫސ ާމަނިކަށް.

ާ

ކަނޑަައޅ ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ުގާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިބިފައިވ ާާސަފީރުންނ އިާ ކޮމިޓީންާ ދިރ ސ ކުރިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1115ޅިެގންާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ވ ހަކަތަކެކޭާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދަްއކ ފައިހުރިާ ރިޕޯޓުަގއިާ

ދަންނަވ ލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާކޮމިޓީތަކުންާމ ކްސްާދިނުމުަގިއާާ

ށްާމ ބޮޑަށްާބަރޯސ ކުރ ކަމެއްާނޫން.ާާެގންުގޅޭާއުސޫލަކީާމިހ ރުާައޅުަގނޑުާއެމަްއޗަ

މީހުންާ ދުވަސްދުވަހުާ ބަެއއްާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލިސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ

މެންބަރުނާްާ ކޮމިޓީތަކުެގާ އަނެއްބައިާ ކޮމިޝަނަށް.ާ އިލެކްޝަންާ  1120ބަދަލުވެެގންއެބަދޭާ

ށް.ާާއެބަާބަދަލުވޭާބޭރުާޤައުމުތަކުެގާސަފީރުކަމުަގއިާއުޅެެގންާތަޖުރިބ ހޯދިާމީހުންނަ

ތެރޭަގިއާާ މިންަގނޑެްއެގާ ވަކިާ އޮންނަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަންކަންާކުރަން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމިތަނުންާކޮމިޓީއެއްާެއކުލަވ ލ އިރުަގއިާއެބަނަގ ާާ

މިކޮމިޓީތައ4ާާާްއީ.ޔޫަގއިާާ އެކަހަލަޮގތަށްާ މެންބަރަކު.ާ ުއޅެފައިހުރިާ އަހަރުަގއިާ

އެ މިހުންނަނީ.ާ ދ އިރ ެގާާއަިއއްސަާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިނަަގނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1125ކަމަކުާ

އަޅުަގނޑުާާ އައިރުާ މިތަނަށްާ ކުރިމަތިލައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މަނިކު.ާ މޫސ ާ މެންބަރުާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކޮށްފައިއޮތްކަމަކަށެއްނުވޭ.ާ އެމްބަސަޑަރުކަމެއްާ މ ބޮޑުާ އެވަރުެގާ

ކުރަމުންެގން މިކަންާ އުސޫލަކުންާ އޮންނަާ ެއކަމަށްާމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދ ތީެވާ

ކިތައްެމާާ ކޮމިޓީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އިޚްތިރ މްކުރ ާ

ޖުޑީޝަލްާާ މެންބަރުންނަށ އި،ާ ކޮމިޝަނުެގާ އިލެކްޝަންސްާ ެއއީާ ހަމަާ  1130ބައެއްފަހަރުާ

މ ކްސްތަކަށްާ ލިބިފައިހުރިާ ކޮމިޓީތަކުންާ މެންބަރުންނަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަރވިސްާ

އަޅުަގ ެއއްކޮށްާާބެލީމަާ މުޅިންާ ރިޕޯޓެއްާ މިކަހަލަާ ބިރުަގނޭާ ވަރަށްާ ނޑުާ

ކުރައްވ ފަިއއޮތްާާ ކޮމިޓީންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލަންވެސް.ާ ހުޅުވ ލަިއެގންާ

މަސައްކަތްާރަނަގޅޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިމައްސަލައިަގއިާހަމަާމ ކްސްާާ

ހުރިކަމުަގިއވިޔަ ތަފ ތުާ ހިސ ބަކަށްާ މެންބަރުންެގާާދެއްވުުމަގއިާ ކޮމިޓީާ  1135ސްާ

ދެންާ ެއއްވަރަށްާ މީހ އ އިާ ލިބުނުާ މ ކްސްާ އެންމެމަތިންާ މިހިރީާ ސިކުނޑިފުޅުަގއިާ

އެއީ.ާާ ދެކޭޮގތްާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނ ނެކަމަށް.ާ ލިބިފައިާ ދެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ތިބިާ

ބޭފުޅުންވެސްާސަރުކ ރުންާފޮނުއްިވޮގތަށްާހަމ3ާާާައެޮގތަށްާވިސްނ ާއަޅުަގނޑުާހަމަާާ

ދަށްވެފަިއވ ާބ3ާާޭމިާާ މ ކްސްާ ދެން،ާ ބަލ ނަން.ާ ފ ސްކުރެްއވޭތޯާ ފުޅުންވެސްާ

ބަލ ލަންއެބަޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދ އިރުަގއި،ާ އަދ ކުރަމުންާ މަޤ މުާ  1140ފަރ ތަކުންާ

މިރ އްޖޭަގއިާާ ބަލ އިރުަގއިާ ހުރިޮގތަށްާ ޙ ލަތުާ މ ލީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުެގާ
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ހަމަނުވ ކަމަށް ކުފޫާ މިޮގތަށްާ ރަްއޔިތުންެގ16ާާާާބުނެާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަނަާ

ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެބަހުރޭ.ާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ނަގ ފައިހުރިާ މަޖިލީހުންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށްާ މަނިކުފ ނަށްވެސްާ ނުދެންނެވިޔަސްާ

ަގވަރުނަރުކަމަށްާާ އެމް.އެމް.އޭެގާ މިރ އްޖޭެގާ އެބޭފުޅަކީާ އެކަމަކުާ  1145ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ

ާާ މިޖެހެނާީާބަހައްޓަިއެގން އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ޑޮލަރުާ މިއުޅެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަނޑަެއޅިފަިއވ ޮގތަށްާާ އުސޫލުތަްއާ ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯދަން.ާ ޗ ޕްކޮށްެގންާ

ބަލ އިރުަގއިާމ ކްސްާކިތައްމެާދަށުންާލިބޭާމީހ ވެސްާހަމަާހޮވިެގންާހަމަާކިތައްެމާާ

އަޅުަގ އެހެންވީމ ،ާ ހުރެދ ނެ.ާ މެންބަރުންނަށާްާބޮޑުކަމެްއަގިއވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޑުާ

ާާ މިއޮތް ފޮނުއްވ ފަިއާ ސަރުކ ރުންާ ސަރުކ ރުނ3ާާާާްދަންނަވ ލަން،ާ  1150ބޭފުޅުންނަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ބޭފުޅުންާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ ދެކެވަޑަިއެގންާ ޤ ބިލުކަމަށްާ މިކަމަށްާ

ވ ހަކައަކީާާ އަނެއްާ ދަންނަވ ލަންޮއތްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ހޯދުމަށްޓަކައި.ާ ރުހުންާ

އެއީ.ާާޚަ ހ ސްވ ކަމެއްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ މައްސަލަިއަގިއާ ރަދުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާފަހަކަށްައިއސްާމިރ އްޖޭެގާނިމިެގންދިޔަާސަރުކ ރުންާވަރަށްާިގނަާާ

ސަފ ރ ތްތައްާ އެާ އެަވުގތުާ ެގންދިޔަ.ާ ހުޅުވަމުންާ ސަފ ރ ތްތައްާ  1155ޤައުމުތަކުަގއިާ

ފަ ކުޅުްއވީާ އިސްބައިާ އެންމެާ ޢިްއޒަތްތެރިާބެލެހެއްޓުމުެގާ ވެދ ނެާ ހަރެއްަގިއާ

މިނިސްޓަރުކަމުެގޮގތުން.ާާ ހުންނެވީާ މަނިކުފ ނުާ އޭރުާ ރައީސްކަުމަގިއވެސް.ާ

އެހެންވީމ ،ާޚ ރިޖިއްޔ ަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާވުޒ ރ ާބެލެހެއްޓުަމށްާހުންނެވިާމަނިކުފ ނުާ

ސަރުކ ރުންާާ ދަންނަވ ކަށް.ާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ ސަފ ރ ތަކެކޭާ ހައްދަވ ފަިއއޮތްާ

ބެލީމ ާހަ ކުޑަކުރަންާ ސަފ ރ ތްތައްާ މިއަދުާ އެކަމަކުާ ހުންނ ނީ.ާ  1160ދ ފައިާ

މިއަދުެގާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުމު،ާ މިއަދުެގާ ހީވެެގންމިދަނީާ މިާ ިގނަފަރ ތްތަކަށްާ

އޮތްާާ ޤައުމުތަކ އިާ ބޭރުެގާ ސިޔ ސަތަކީާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ައޅުަގ އެހެންވީމަ،ާ ކަނޑ ލ ށޭ.ާ ދަންނަވ ލަންއޮތީާުގޅުންތައްާ ނޑުވެސްާ

ާޚަރަދުބޮޑުކޮށް،ާމ ާޚަރަދުބޮޑުކޮށްާހިންޭގޮގތަށްާކަންތައްތައްާނުކުރައްވ ށޭ..ާ.

ާ1165 

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެބަހުރިާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އެނިގެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކ ރަކ އިާ އިނޭގތޯާ އެބައޮތްާ ާއަދިާ
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ވ ހަކަ.ާާާާސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:މޫ ހިފ ފައިހުރިާ ކުއްޔަށްާ އެޕ ޓްމަންޓްތައްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ

ލުއިކޮށްާާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ މިފަދަާ ޮގވ ލަނީާ ސަރުކ ރަށްާ  1170އަޅުަގނޑުާ

ާއުޅެވޭނެޮގތަކަށްާބެހެއްޓުމޭާމީެގާއެންމެާރަނަގޅީ.ާއެތަނަކަށްާޙައިބަތުތަކ ާވަރުންާ

ާާ ބޭފުޅަކަށް ނޫނޭ.ާާމ ސިޑީސްއެއްކޮންމެާ ބައިންދ ޮގތަކަށްާ އެތަނުަގިއާ ަގތްދީފަިއާ ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ވިދ ޅުވީ.ާ ހަމަެވއްޖޭތޯާ ވަުގތުާ

ާާ މިތިބަ ބަލަންވ3ާާާީމިރިޕޯޓުަގއިާ ވޯޓުދީެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

 1175ާެގންދ ޮގތް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިބޭފުޅުންާމަސައްކަތްާކުރަމުން

ާ

މަސައްކަތްާާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކޮމިޓީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިންޞ ފުވެރިކަމާ ާާ:ޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންއިލް މިހ ާ މަސައްކަތެއްާ މިފަދަާ ކޮމިޓީންާ ފުރިހަމައޭ.ާ އެކުާާވަރަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ މުޤައްރިރު،ާ ކޮމިޓީެގާ ކޮށްދެއްވ ފައިވ ތީާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާهللاާޢަބްދު ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކު،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ  1180މަޢުސޫމަށްާ

ބޭނުންވ ާނުކުތ އަކީާއަޅުަގނޑުމެންާސަފީރުކަމުެގާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޙަޤީ ޤައުމަށްާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ލޮޅުމެއްާ މިހ ބޮޑުާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ ޤަތަކީާ

ފޮނުވަންވީތޯާ ީމހުންާ ސަފީރުކަުމަގއިާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ އަރަިއެގންއުޅޭާ

ފަހަރެއްަގއިވެސްާާ ސުވ ލެއް.ާ ކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނުފޮނުވަންވީތޯ.ާ

އެކަމަކު ނުފޮނުވ ށޭ.ާ ބަޔަކުާ ސަފީރުކަމުންާ ނުދަންނަވަންާ  1185އަޅުަގނޑަށްާާާާއަޅުަގނޑުާ

ލޮޅުންބޮޑުާ މިހ ާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފޮނުއްވ އިރު،ާ ތަންތަނަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ދުވަސްކޮޅެްއަގއިާ

ބޮޑެތާިާ ތަންތަނުންާ ސިންަގޕޫރާ ވިދ ޅުވިޮގތަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއޕ ޓްމަން ބޮޑެތިާ އުޅުްއވ އިރުާާޚަރަދުކުރައްަވިއެގންާ ހިތްޕަވަިއެގންާ ކުއްޔަށްާ ޓްތައްާ

ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކު،ާ ނުކުތ އެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވިސްނ ލަންާ  1190މިއީާ

ބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާކުރީާސަރުކ ރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ޑުކިޔަމުން،ާ

ރ ާމީހުންާޞިއްޙީާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާވިދ ޅުވަުމންާއަންނަނީާމަސްވެރިކަމުެގާދ އި

ދ އިރ އަށްާފޮނުވ ާވ ހަކަ.ާދަތުެގާޑޮކަޓަރުންާއެނޫންާތަންތަނަށްާފޮނުއްވ ާވ ހަކަ.ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަތަކެއް.ާ އަޑުިއވެމުންދިޔަާ އޭރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ

 1195ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާސަރުކ ރަށްާތިޮގތަށްާނަހަްއދަވ ށޭ.ާތިބޭފުޅުންވެސްާާ
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ވިދ ޅު ދަތަށްާހަމަާ ބޭފުޅުންާ ދަތުެގާ ޢަމަލުކުރަްއވ ށޭ.ާ ެއއްޮގތަށްާ ެއްއޗަކ އިާ ވިާ

ފޮނުވ ށޭ.ާޞިއްޙީާދ އިރ ެގާބޭފުޅުންާޞިއްޙީާދ އިރ ެގާމަސައްކަތްކުރަންާފޮނުވ ށޭ.ާާ

ނަންތަކަށްާ ފޮނުއްވ ފައިހުރިާ މިކޮމިޓީއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ

މިދ އިރ އަ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ުގޅުމެއްނެތް،ާާބަލ އިރުާ ެއއްވެސްަވރަކަށްާ ށްާ

ސަފީރުކަމަކީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސަފީރުކަަމކީާ  1200ފަހަރެއްަގއިާ

މަޤ މެްއވެސްާނޫން.ާއެކަމަކުވެސްާާ ފޮނުއްވޭނެާ ކުރެްއވުމަށްފަހުާނޫނީާދެވަނަފަހަރުާ

ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއްާއިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ

ސަފީރުކަމަށްާ ނޫނީާ ބޭފުޅުންާ ފުދިފައިވ ާ ތަޞަްއރަފުާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ

ފޮނުއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާކޮށްެގންވ ނެކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަޮގތަކަށްާާ

އެދޭކަމެއް.ާާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްެގންދިއުަމކީާ ސަރުކ ރުންާ  1205ވިސްނަވ ާ

ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުާ މ ލީާާާހަމައެއ ެއކު،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ

ވ ހަކައ ިއ،ާާ ކުޑަކުރ ާ މުސ ރަތަްއވެސްާ މުވަްއޒަފުންެގާ މިހ ރުާ ހުރިޮގތުންާ ޙ ލަތުާ

ބޮޑަށްާާ ތަންކޮޅެްއާ ސަރުކ ރުންެވސްާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ިއވޭާ ވ ހަކަތަކެއްާ މިކަހަލަާ

މަދުކުރައްވާ  މީހުންާ ފޮނުވ ާ ސަފ ރ ތަކަށްާ މިީއާ މިކަންތައްާއިސްނަންަގވަިއެގންާ ާ،

ކެތްކޮށްލަްއވ ާާ ނިމެންދެއްކަށްވެސްާ މިއަހަރުާ އިސްކަންދެއްަވިއެގންާ  1210ބޮޑަށްާ

މަސައްކަތްާ އެޅެންދެންާ ހަމައަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޤްތިޞ ދީޮގތުންވެސްާ

ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ޢަމަލުކޮށްދެްއވ ށޭާ ެއޮގތަށްާ ކީއްތޯވ ނީ.ާ ކުރެްއވިްއޔ ާ

މިޓީންާނިންމަވ ފައިވ ާރިޕޯޓަށްާއިޚްތިރ މްކުރ ާވ ހަކަާާބޭނުންވަނީ.ާމިއ އެކުާހަމަާކޮާ

ާދަންނަވަމުންާވަކިވެލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1215 

އެދިވަޑައިެގންނެިވާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތަށްާ މިހ ތަނަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ާމިާނިމުނީ

ވޯޓަކަށްާާ މިރިޕޯޓްާ ނެތުމ ެއކު،ާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރަކުާ

ދެންނެވުމަށްޓަކަިއާާ ވޯޓަކަށްާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ެގންދިއުމަށްޓަކ ،ާ

ާާ އަރިހުނ5ާާާްާޖަހަންޖެހޭ އަމީންޢ ންމުާ ޖައްސަވ ދެއްވުމަށްާ ރަނަގބީލުާ  1220މިނެޓުެގާ

ތުކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާާއެދެން.ާ)ަވުގ

މެންބަރުންެގާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާާ
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ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ އެންމެފުރަތަމަާ

ާާ ވ ާޮގތުެގަމތީން،ާބޭރުޤައުމުތަކަށްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގއ115ާާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ހުންނަވ ާ ީއ.ޔޫަގއިާ ކަނޑައެޅުްއވުމަށްޓަކ ާ ސަފީރުންާ  1225ރ އްޖެއިންާ

ޙަސަނާްާ ޢ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ލޮޖް،ާ ހ.އޭޝިޔަންާ ސަފީރުކަމަށްާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމ މެދުާ

ާށް.ާާވޯޓުދެްއވުމަ

ާ

 1230ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

63ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 61ާ1235ާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ބޭނުންވ 62ވޯޓުަގއިާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ އަދަދު ާ32ާ.1240 

ާާ 62ާާޖުމްލަ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.115ާާ

ސަފީރުންާާ ރ އްޖެއިންާ ބޭރުޤައުމުތަކަށްާ ޮގތުެގމަތީން،ާ ަގިއވ ާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަނޑައެޅުްއވުމަށްޓަކ ާއީ.ޔޫަގިއާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާހ.އޭޝިއަންާާ

އަލްފ ޟި މަޖިލީހަށްާލޮޖް،ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ ޙުސައިންާ އ ދަމްާ ލްާ

މިދަންނަވ ލަނީ،ާ ޯވޓަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ  1245ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ަގިއވ 115ާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަނޑަ ސަފީރުންާ ރ އްޖެއިންާ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ އެޅުމަށްޓަކައިާާޮގތުެގމަތީންާ

އަލްފ ޟިލ ާ މ.ނެދުންޭގާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ޖެނީވ ަގއިާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢަްއޔަންކުރެްއވުމ މެދުާ ނަޖީބްާ އައިމިނަތުާ

 1250ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ1255 

64ާާވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެާ

23ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

05ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ1260 

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 56ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.29ާ.

ާާ ޖުމްހޫރިއ56ްޖުމްލަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 115ާާޔ ެގާ

ރ އްޖެއިންާސަފީރުންާާ ބޭރުާޤައުމުތަކަށްާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ މ އްދ ެގާ)ދ(ާ ވަނަާ

 1265ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާޖެނީވ ަގިއާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާމ.ނެދުންގާޭާ

ފެންނަކަމަށާްާ މަޖިލީހަށްާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާ ނަޖީބްާ އައިމިނަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފ  ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހެއްނުވި.ާ

ާާ ރ އްޖެއިނ115ާާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ ގައިވ ޮގތުެގމަތީންާ )ދ(ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ހުންނަވ ާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާ ސަފީރުންާ

މުޙަން ައލްފ ޟިލްާ ގ.އުތުރުޭގާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމ މެދުާސަފީރުކަމަށްާ ޚަލީލްާ  1270މަދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 1275ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

62ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާ1280ާާާާާާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ 

ާ

 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 63ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.32ާ.

ާާ 63ާާޖުމްލަ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.115ާާ

ސަފީރުންާ ރ އްޖެއިންާ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ  1285)ދ(ާ

ސަފީރުކަމަށްާާކަނޑަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ އެޅުމަށްޓަކައިާ

ފެންނަކަމަށްާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާ ޚަލީލްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ގ.އުތުރުޭގާ

ާާ އެޖެންޑ ެގ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ ައއިޓަމ3ާާާާްމަޖިލީހުންާ ވަނަާ

ާނިމުނީ.ާާ

ާ1290 

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .7

ާ

ާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ  މިއޮތީ ސަރ4ާާުދެންާ އައިޓަމް.ާ ކުށްތަްއާާވަނަާ ޭގންްގާ ބިލު،ާ ހުށަހަޅ ާ ކ ރުންާ

ކުރިއަށްެގންދެވުން.ާާ މަރުޙަލ ާ ބަޙުސްެގާ ކިޔުުމެގާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ މަނ ކުރުމ ބެހޭާ

4ާާާާމިބިލަށްާބަޙުސްކުރުމަށްާކަނޑައެޅިފަިއވަނީާާ  5ާާ1295ަގޑިއިރު.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުަގއި

ާާމިނެޓް މިނެޓް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެރުވުމަށ3ާާާް.ާދެވަނަާފުރުޞަތުަގއި

ދެއްވުމަށްާާ ޖަވ ބުާ މިބިލަށްާ ލަފ ދެއްވ ފައި.ާ ވަނީާ ކޮމިޓީންާ މަސައްކަތުާ

ޙުސްނުއްސުޢޫދުާާ އަލްުއސްތ ޛްާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަޖެހިފައިވަނީާ

އަލްފ ޟި ހޯމްއެފެއަރޒްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ބިލާުާއަދިާ ޝިޙ ބް.ާ މުޙަންމަދުާ ލްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުންާ  1300ތަޢ ރަފްކޮށްދެއްވުމުެގާ

ރައީސްާާ ނ އިބުާ މަޖިލީހުެގާ ޭއެގކުރިންާ އަރުވ ނަން.ާ އެންމެފުރަތަމަާ ފުރުޞަތުާ

އަރިހުންާއަޅުަގނޑުާއެދެންާރިޔ ސަތަށްާަވޑަިއެގންދެްއވުމަށް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

ބިލުާއ  އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ޖެނެރަލަށްާ އެޓަރނީާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ދެ،ާ

ާހުށަހެޅުމުެގާޮގތުންާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.

ާ1305 
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ޭގންްގާާާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާާ ބިލަކީާ މިހުށަހަޅ ާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިހުށަހަޅަނާީާމަނ ކުާކުށްތައްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާހުސްުނއްސުޢޫދު ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ މިބިލުާ ބިލު.ާ ރުމ ބެހޭާ

ކުށްކުރުންާ ހަދައިެގންާ ޖަމ ޢަތްާ އެކިއެކިާ ޭގންްގހަދަިއެގންނ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ކަނޑަައޅ ާ އަދަބުާ އެކުށްތަކަށްާ މަނ ކުރުމަށްާ ކުށްކުރުންާ އެފަދަާ ިގނަވަމުންދ ތީާ

 1310ތީ.ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނޭފަދައިންާާޤ ނޫނެއްާއޮތުމަކީާބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށްާފެންނ 

ނުތަވަސްކަމ ިއާާ ރަށްތަކުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިހަވަރަކަށްއަހަރުާ ވޭތުދިޔަާ

މ ރ މ ހިންުގނާްާ ޢ ންމުކޮށްާ އުފެދިފަިއވަނީާ ރައްޔިތުންމެދުަގއިާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ

ސަބަބުން އެކަުމެގާ ިގވަމުންދ ތީ.ާ ޮގތްޮގތުންާ އެނޫންވެސްާ ާާޖަމ ޢަތްހަދައިެގންނ އިާ

ެއޮގތުންާ ވެރިވެފައިވޭ.ާ ނުތަވަސްކަންާ އުފެދިާ ބިރުެވރިކަންާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

މ ރ މ ރ އެއްހިންގ ާާ ބަލ ލ އިރުެވސްާ ދުވަސްތަކަށްާ މިފަހުެގާ  1315އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މީހެއްަގިއަގއިާކަޓަރުނ ޅ ާދުަވހެއްާފ އިތުެވެގންދަނީާވަރަށްާމަދުން.ާއެހެންވީމ ،ާމާިާ

އަޅުަގ ސަލ މަތްކޮށްާބިރުވެރިކަމުންާ އެބަާ ޖަމ ޢަތްތައްާ ރަށްތަކ އިާ ނޑުމެންެގާ

މިފަދާަާ ކޯޓުތަކަށްެވސްާ އަދިާ އެބަޖެހޭ.ާ ދޭންާ ބ ރުތަކެއްާ އިތުރުާ ފުލުހުންނަށްާ

އެބަާާ ަގވ އިދުތަކެއްާ އުސޫލުތަކ އިާ އަދަބުކަނޑައަޅ ނެާ މައްސަލަތަކުަގއިާ

ބަ މިހ ރުާ ޙ ލަތުހުރިޮގތުންާ ރަށްރަށުަގއިާ ބައެއްާ ރަށްރަށުަގިއާާހަމަޖެހެންޖެހޭ.ާ  1320އެއްާ

ރޭަގނޑުާފިހ ރަހުޅުވ ފައިާބެހެއްޓުމަށްވެސްާދަތިވަމުންާއެބަދޭާމ ރ މ ހިންަގވ ާމިފަދަާ

އަޅުަގނޑުާާ ސަބަބުންާ މިޤ ނޫނުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ސަބަބުން.ާ އިތުރުވުުމެގާ ޢަމަލުތައްާ

ޙައްލެްއާާ ކޮންމެެވސްވަރެްއެގާ މައްސަލައަށްާ މިދެންނެިވާ އުންމީދުކުރަނީާ

އަވަހަކަށްާއަންނ ނެކަމަށް ވީހ ވެސްާ އެހެންކަމުން،ާ އަންނ ނެކަމަށް.ާ ބަދަލުތަކެއްާ ާ،

 1325މިާބިލުާފ ސްވުމަކީާސަރުކ ރުންާއެދޭކަމެްއކަމަށްާދަންނަވަުމންާއަޅުަގނޑުާދެއްިވާާ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ޢިްއޒަތްތެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފުރުޞަތުާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ޖެނެރަލް.ާ ެއޓަރނީާ ރިާ

ހުޅުވ ލަންާމިބިލަށްާވަހަކަފުޅުދައްކަވަންާއެދިވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންާފުރުޞަތަށާްާ

 1330އެދުމަށް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހޯރަފުށީާާ

ާ.ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް

ާ
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ވަރަށްާާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ިއންތިޒ ރުަގއިާ ބިލެއްެގާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ިގނަދުވަސްވަންދެންާއިންތިޒ ރުކުރިާބިލެއްާމިއަދުާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ދެްއވީތީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

 1335ލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާއަޅުަގނޑުެގާހިތުެގާއިޚް

ޢ ންމުވެފައި.ާާ މިވަނީާ ކުށްކުރުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާމިާޭގންްގާހެދުމ އިާކުށްކުރުންާ

ލޮބު ދިރިއުޅޭާ ރަށްތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ މިންވަރުންާ ވެތިާޢ ންމުވެފައިވ ާ

ރައްޔިތުންނަށްާއަމ ންާއޮމ ންާދިރުއުޅުމެއްާއުޅުންާިމވަނީާދަތިވެފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާާ ސުލްޙައ އ1978ާާާާިރައީސް، ވަރަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިާ ކުރިންާ އަހަރުާ  1340ވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގންދިޔަކަންާ ދިރިއުޅެމުންާ ރައްޔިތުންާ އޮމ ންކަމ އެކީަގއިާ އަމ ންާ

އެހެންމެ ހަމަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ80ާާާާާާފ ހަަގކުރަން.ާ މިާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުތަކުެގާ ެގާ

ލޯބިކުރުމުަގިއާާ ޤަދަރުކުރުމ އިާ އިޙްތިރ މްކުރުމ އިާ އަނެކަކަށްާ ެއކަކުާ ރައްޔިތުންނަކީާ

ތ ރީޚްެގާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބައެއްކަމަށްާ ލ މަސީލުާ

މ ލޭ މިާ ދިއުމުންާ ހިނގ ާ ޙ ދިސ ެއއްާ ހިނގ ދިޔަާ އެކަމ ާާތެރެއަށްާ ރަްއޔިތުންާ  1345ެގާ

ކަންބޮޑުވެާފިކުރުާބޮޑުވެާހިތ މަކޮށްާދެރަވިާމިންވަރުާއަޅުަގނޑުެގާޚުދުާލޮލުންެވސްާ

ދުށިން.ާއެއީާސިލްިވޔ ާކިޔ ާއަންހެނެއްެގާަގޔަށްާޖޯހިންާކިޔ ާއަންހެނަކުާވަޅިންާާ

ާާ މިީއ ދުވަހަކީާ ހިނިގާ ޙ ދިސ ާ މަރ ލިާ އޭނ ާ އަހަރުތަކުެގ80ާާާާހަމަލ ދީާ ެގާ

ާހިނިގާޙ ދިސ ެއްއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާޙ ދިސ ާހިނިގާދުވަހުާކުރީކޮޅުގައި

 1350މިާމ ލޭެގާރަްއޔިތުންާއެތަނަށްާޮގސްާއެކަމ ާކަންބޮޑުވެާލޮލުންާކަރުނަާބ ލ ާރޮމުންާ

ެގންދިޔަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުެގާމިޤައުމުެގާޙ ލަތ މެދުާދެރަވެާއަޅުަގނޑުާާ

ފިކުރުބޮޑުވޭ. ހ ސްވެާ މިހެންާޢިާާކަންބޮޑުވެާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ްއޒަތްތެރިާ

މިދެންނެވީާއެދުވަހުާމިޤައުުމަގއިާނިޔ ވެެގންދިޔަާބޭރުާޤައުެމއްެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

މިާދިވެހިރ އްޖެއ އިާވަރަށްާދުރުާރަށެއްެގާރަްއޔިތަކު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިޤައުުމެގާާ

ޤަ އިޙްތިރ މްކުރުމ އިާ ލޯތްބ އިާ އޭރުަގއިާ ހިތުަގއިާ ހުރިާރައްޔިތުންެގާ  1355ދަރުކުރުންާ

ދެރަވެާާ އެކަމ ާ ކުރީތީާ އަނިޔ ާ އިންސ ނަކަށްާ ޮގތުންާ ނަތީޖ ެއއްެގާ މިންވަރުެގާ

ކަންބޮޑުވެާހިތ މަފ ޅުކުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިާމ ލެއިންނ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

މަންޒަރު.ާާ ފިލަިއެގންޮގސްފަިއވ ާ އިންސ ނިއްޔަތުކަމުންާ ފެނިެގންމިދަނީާ ރަށްތަކުންާ

އަދިާާާމީހަކަށް ނެތް.ާ މީހަކުާ ދެކޭނޭާ އެކަންާ ކުރިޔަސްާ އަނިޔ އެއްާ ކިތަންމެބޮޑުާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތް.ާ މީހަކުެވސްާ ހުއްޓުވ ނެާ އެކަންާ އަދިާ ނެތް.ާ މީހަކުާ  1360ދެރަވ ާ

ޭގންްގތައްާާ ިމވ ާ ބިލުަގއިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ބިލ މެދުާ މިާ ރައީސް،ާ

ުމެގާތެރޭަގއިާމިކަންާހުްއޓުވަންާާކްރިއޭޓްވެެގންާދިޔަީއާފ އިތުެވެގންާމިދިޔަާވެރިކަ

މިއަދާުާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުކުރީތީއޭ.ާ މަސައްކަތްާ

މ ދަމ .ާމ ނައަކީާއަނެއްދުވަހުންނޭާާ އަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާކަމެްއެގާނަތީޖ ާފެންނ ނީާ

ހުއްޓުވަ މިކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ިއއްޔެަގިއާ އަނެއްދުވަހުންނޭ.ާ އޭެގާ  1365ންާާނޫނީާ

މިރ އްޖޭަގިއާާ ަމޝްހޫރުވެާ މިކަންތައްތައްާ ޭގންްގތަކ އިާ މިއަދުާ ޢަމަލުނުކުރީތީއޭާ

މިއޮތީ. މާިާާާޢ ންމުވެފައިާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރިކަމަކީާާ ޤަސްދުަގއިާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާ ވޭތުވެދިޔަާ ކްރިއޭޓްކުރުމަށްާ ޭގންްގތައްާ

ިއބައިާޖަމ ޢ ތްތައްާއެކުލެިވ،ާމީެގާނަތީޖ އެްއެގާޮގތުންާާއެކިާކުޅިވަރުެގާނަމުަގއިާބަ

 1370އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަުގމަތީާހިނގ ފައިާޮގސްާލޮލަށްާކުނޑިކޮޅެްއާެވއްޓިެގންވެސްާާ

ލޯާ އެއްާ ދިމ ލަށްާ ކުއްޖަކ ާ ޭގންެގްއެގާ އޭެގއިންާ ނެތް.ާ ލެވޭކަށްވެސްާ ލޯމަރ ާ

ާާ މިއީ އަޅަނީ.ާ ކަޓަރުާ ފަހަތުންއަިއސްާ ވަނީ.ާ ޙ ލަތުާާމެރީކަމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ

މިއަދުާއޮތްޮގތް.ާހަމައެހެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލަުގއިާކަނޑައެޅިފައިމިވ ާާ

ާާ 2ާއަދަބުތަކަށްާބަލ އިރުާޭގންެގްއެގާމެންބަރުކަމ އިާލީޑަރުކަންާކުރުމުެގާއަދަބަކަށް

ާާ މިހެންކަމުން ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުޑަކަމަށްާ ދުވަސްާ ދުވަހ5ާާައަހަރުާ  1375ށްާއަހަރުާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނަކަމަށްާ ބޮޑުކުރަންާ މިއަދަދުާ

ބިލުެގާާ މިާ ކުޑަކަމަށ11ާާާާްހަމައެހެންމެާ ައދަބުވެސްާ ިމވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ބަިއާާ ހަދައިެގން،ާ ޖަމ ޢ ތްާ ބިރުދެއްކުން.ާ ެއކުެވެގންާ އެީއ،ާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

މިކަމުެގ ބިރުދެއްކުން.ާ ާާާާހަދައިެގންާ މިއޮތީ ދުވަސް.3ާާާާއަދަބަކަށްވެސްާ އަހަރުާ

ާާ ރައީސް،5ާާާާއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅަން.ާ އިތުރުކުރަންާ ދުވަހަށްާ  1380އަހަރުާ

ހަމައެހެންމެާހަތިޔ ރުެގާޮގތުަގއި،ާހަތިޔ ރުާއުފެއްދުމ އި،ާިވއްކުމ ިއ،ާެގންުގޅުމ ިއ،ާާ

ާާ މިއިނީ އަދަބަކަށްާ މިބައިގ ވެސްާ މީހ3ާާަދިނުމ އިާ މަރ ލުމުެގާއަހަރުދުވަސް.ާ ކުާ

ާބަޔަކަށްާހަމަލ ދިނުމަށްާޤަސްދަުގިއ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާަވުގތުހަމަވަނީތޯާ.

ާ

 1385ާވަުގތުހަމަވީމ ާއަޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތްކުރ ނަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ަގނޭ.ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ބިރުވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ިވއްާާބައްލަވ ޮގތުންާ ރައީސް،ާ ާކުމ އި،ާާޢިްއޒަތްތެރިާ

މިއޮތީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު ކުށަކަށްާ ެގންުގޅުމުެގާ ހަތިޔ ރުާ މިާ ހެދުމ އި،ާ އަހަރު.3ާާާހަތިޔ ރުާ

ާާ އަހަރުާދުވަހަށްާއިތުރުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާހަމައެހެންމ5ާާާެާމިހެންކަމުން

މ  ހުރިހ ާ މިވ ާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ  1390އްދ ތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުޑަކަމަށްާ އަދަބުތައްާ މިވ ާ މީަގއިާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހެނީާޭގންްގތަކުަގއިާމިހ ރުާޭގންްގާހަދައިެގންާމ ލޭަގއިާއުޅޭާާ

ފަިއސ ާާ ބައެއްާ މ ލޭަގއިާ މިާ ދަންނަވަންާ އެްއކޮށްާ ހިތ މައ އިާ ހަމަާ މީހުންނަކީާ

ވިޔަފ  ހަމަާވެރިންނ އިާ މީހުންނޭ.ާ ފޯރުވ ާ އެހީާ މަދަދ އިާ ެއމީހުންނަށްާ ރިވެރިންާ

ހޯދަިއެގންާާ ސަލ ަމތަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ތިމ ެގާ އެހީާ އެބަެއއްެގާ  1395އެހެންމެާ

އުޅޭތަންާއަޅުަގނޑުެގާލޮލުންާފެނޭ.ާމިކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކޮށްާދެރަވަން.ާާ

ށްާވ ހަކަދަްއކަުމންާމިދ ާދަނޑިވަޅުަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހެންކަމުންާމިާބިލަ

ހިތްވަރުދީާ ޢަމަލަށްާ ނުރަނަގޅުާ ނުބައިާ އެްއވެސްާ މިބ ވަތުެގާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ނުކުރައްވ ށޭ.ާާ ރައްޔިތަކުާ އެްއވެސްާ ޢަމަލެއްާ އެއްވެސްާ ފަދަާ ވ ިގވެރިވ ނޭާ އަދިާ

ޢިއްޒަތް މިާ އަޅުަގނޑުމެންނޭ.ާ ސަލ މަތްކުރ ނީާ ޤައުމުާ  1400ތެރިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކަންތައްތަކުންާ ނުރަްއކ ތެރިާ މިކަހަލަާ ވ ޖިބެއްވެސްމެާ ޒިންމ އެްއ،ާ މަޖިލީހުެގާ

ެގންދިއުމަށްާާ އައްސޭރިއަކަށްާ ސަލ މަތުެގާ ސަލ މަތްކޮށްާ ރައްޔިތުންާ މިޤައުމުެގާ

މިާ އެކަމަށްޓަކައިާ ކުރުމަށް.ާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ އޮތްާ ކުރެވެންާ

ޑުާއުންމީދުކޮށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްތަްއކޮށްދެްއވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނ

 1405ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއެންމެހ ާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރުވެރިވަން.

ާ

މަނ ކުރުމ ބެހާޭާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ކުށްތައްާ ޭގންްގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

މަޖިލީހަށްާޤ ނޫނެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު މިާ ދުވަހެއްފަހުންނަމަވެސްާ އެތައްާ ޖެހިފައިވ ތ ާ ބޭނުންާ ެގާ

އެފަދަާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާބިލެއްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވީތީާއެކަމުންާާ

ހުއްޓުވުމަށްާއިސްކަންދެްއވ ާާ މިފަދަާކުށްތައްާ  1410ދޭހަވެެގންދަނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ

ޤަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާާމިންވަރުކަމުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ބޫލުކުރ ާ

ާާ ނުވިނަމަވެސް ޢ ންމުާ ކުރީަގިއާ ކުރުންާ ކުށްތައްާ މިފަދަާ 2000ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ތަކުރ ރުވަމުންާ މިފަދަާކުށްތައްާ ދުވަހަކަށްާ މިދަނީާދުވަހެއްާ ފަހުންާ ވަނަާއަހަރުެގާ
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ނަތީޖ އެއްގެާ އިތުރުވަމުން.ާ ކުށްތައްކުރުންާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުާާނޫނީާ ޮގތުންާ

އަދަދުާާ މީހުންެގާ ކުށްކުރ ާ އަހަރެއްާ އަހަރަކަށްުވރެާ  1415ދަންނަވ ލ ނަންާ

ާާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއި، ބަލައިލ އިރ2000ާާާާުއިތުރުވަމުންޮގސްފަިއވޭ.ާ ކުރީކޮޅަށްާ ެގާ

އައިއިރުަގއި،ާާ މިހ ހިސ ބަށްާ ރެކޯޑްކުރެވިފަިއވީވަރަށްވުރެންާ އަދަދުާ ކުށްކުރ ާ

އަިއއިރުގ2007،2008،2009ާާާަ އިތުރުެވެގންާށްާ ބޮޑުތަންާ ވަރަށްާ އެއަދަދުާ އިާ

އަޅުަގނޑުާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހިތ މައ އެކުާ ޮގސްފަިއވ ކަންާ

ޝަރީޢަތަށްޮގސްެގންާާ ކުށްތައްކޮށްެގންާ މިފަދަާ ބޭނުން،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ  1420ހަމައެއ ެއކުާ

އްސަލަެއއް.ާއެކަމ ާާޙުކުމްކުރެވުނުާމިންވަރުާދަށްކަން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާމަ

ރަށްތަކުަގިއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ

މިއަދުާމީހުންާމިއުޅެންޖެހިފައިވަނީާބިރުވެރިކަެމއްެގާތެރޭަގިއ.ާކުރީަގއިާޯގތުެގދޮރުާ

ތަންޑުއަޅަިއެގންވެސްާާ ބޮޑުތަޅުލާ  މިއަދުާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ ނިދަންާ ތަޅުނުލ ާ

ކޮންއިރަކުކަމެްއާާޯގތިެގދޮ ޖެހިލުންވ ފަދަކަމަކަށްވެފައި.ާ މިވަނީާ ތިބެންާ  1425ރުަގއިާ

ެގއަށްވަންނ ނީާކޮންއިރަކުކަެމްއާތޫނުާއެއްޗަކުންާހަމަލ ދޭނީާނޫނީާކޮންއިރަކުކަމެއްާާ

ތެރޭަގިއާާ ހ ސްކަމެްއެގާ އެކަމ ާ ވިސްނ ާ ލިބޭނީާ ެގއްލުމެްއާ އެބައިމީހުންނަށްާ

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ާތިބެންޖެހިފައި.ާ ާ،2007ާ ްގރޫޕްާާާ އަހަރުާ ަވނަާ

ޙުކުމްކުރެވުނުކަމަށ149ާާާާްމ ރ މ ރީެގޮގތުަގއިާާ ހުށަހެޅިފައިވ އިރުަގިއާ މައްސަލަާ

އެންމެާާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހ13ާާާާޭމިދައްކަނީާ މިއީާ ހިސ ބުތަކުން.ާ  1430ަމއްސަލަެއއްާ

ާ ހަމައެޮގތަށް،ާ 2008ާމައްސަލަެއއް.ާ ބޮޑުތަންާާ ވަރަށްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ވަނަާއަހަރުެގާމިހިސ ބަށ2009ާާާްތްކަންާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއަދިާާއިތުރުެވެގންޮގސްފައިާއޮ

އިތުރުެވެގންާާ އަދަދަކަށްާ މިރެކޯޑްާ ޚިލ ފަށްާ އެއަހަރުތަކ ާ އަިއއިރުަގއިާ

ޮގސްފަިއވ ކަންވެސްާތަފ ސްހިސ ބުތަކުންާފެންނަންާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

 1435ތައްތައްާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާހެދިެގންދ އިރުަގއިާއެޤ ނޫނުަގއިާއެކަން

އެކަށީެގންވ ާއަދަބުދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެޮގތުން،ާމިޤ ނޫނުެގާާ

އަޅުަގނޑަށްވެސ2ާާާާް ައދަބުާ އެވ ާ ަގއިާ )ރ(ާ އަދިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ެއއަދަބު ކުޑަ.ާ ހުށަހަޅ 5ާާާފ ހަަގކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއީއާ އަހަރަށްވުމަކީާ

ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(ާަގއިާެއވ 5ާާާާއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިޤ ނޫނުެގާާހުށަހެޅުމެ

ާާ 2ާާާާއަދަބުވެސް ބަދަލުަގއި އަދ5ާާާާިއަހަރުެގާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1440އަހަރުވުމަށްާ
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އަދަދުާ ސީދ ާ އޮތުން.ާ މިއޮންނަާ މުއްދަތަކަށްާ މިދިުގނޫންާ ހަމައެއ ެއކު،ާ

ތ އީދުކު އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަށްެވސްާ ދަންނަވ ލަން.ާކަނޑައެޅިފައިާ ވ ހަކަާ ރެޭވާ

ށްާބަދަލުެގންނަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކ6ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިމ އްދ ެގާާ

ޭގންެގްއެގާާ ނުވަތަާ ޭގންަގކ ާ އެްއވެސްާ މިމ އްދ ަގއިާ ސަބަބަކީ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ފަރ ތަކަށްާ ތަންފީޛުކުރ ާ ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ ކޯޓުންާ ުގޅޭޮގތުންާ  1445މެންބަރަކ ާ

އެނޫންވެސްާާމަޢުލޫމ ތުދި ނުވަތަާ އެމީހ ާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ހެކިދިނުންާ ނުވަތަާ ނުންާ

މެދުވެރިކުރ ނެކަމުެގާާ ނުވަތަާ ެގއްލުމެއްދޭނެކަުމެގާ ނުވަތަާ އަނިޔ ެއއްާ ފަރ ތަކަށްާ

އިންޒ ރުދިނުމަކީާނުވަތަާއަނިޔ އެއްާނުވަތަާެގއްލުމެއްދިނުމަކީާކުށެއްކަމަށްާބުނަނީ.ާާ

ާާ އަދަބަކީ މީހ ެގާ 2ާާާާއެާކުށްކުރިާ ޖަލަށްލުންކަމަށްާމިއޮންނަނީ. 1ާާއަހަރުާދުވަހަށްާ

އެފަދާަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާ ދުވަހަށް.ާ  1450އަހަރުާ

އަނިޔ އެްއާާ އެފަދަާ ނޫނީާ ހުރަށްއަޅ ާ އެފަދަކަމަކަށްާ ނޫނީާ ބިރެއްދައްކ ާ

އިަގއިާެއކަމުެގާާބަޔަކަށްދޭއިރުަގއިާއެލިބިެގންދ ާއަނިޔ ާއެމީހ ާއުމުރުެގާބ ކީާއޮތްާބަ

އަޅުަގނޑުާާ އެބައ ދޭ.ާ ޙ ލަތްތަްއވެސްާ މެދުވެރިވ ާ އުޅެންޖެހޭޮގތަށްާ ހިތ މައިަގއިާ

އެކަމެްއެގާާ ކަންތައްތަކުަގއިާ މިފަދަާ ތ އީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނީާ ހުށަހަޅަން،ާ

އަދަބުާާ ެއއްޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންާ ެގއްލުމަކ ާ ެއލިބޭާ ބަލައިާ  1455ކުޑަބޮޑުމިނަށްާ

ދ އިރ ެގާލިބިެގންދ ންވ ނެކަ ހޯރަފުށީާ ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަށް.ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއ11ާާާާިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުވެސްާހުށަހަޅުއްަވއިފި

ވ ހަކަެވސްާ ތ އީދުކުރ ާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ އަދަބުެގާ އޮތްާ

ާާވަނަާމ 12ާާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެއ އެކު،ާިމޤ ނޫނުެގާާ 12ާާއްދ އަށްާބަލައިލ އިރުަގއި

ހުށަހަޅަނާްާ އިޞްލ ޙުާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކަށްާ ިމވ ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1460ވަނަާ

ބޭނުންވ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާބިމަކަށްވަދެާކުށްކުރ ާމީހ ާއެކުރީާކުށެއްކަމަށްާބުނެާ

ާާ އަދަބަކީ މީހެއްެގާ ކުށެްއކޮށްފިާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ މ އްދ .ާ 1ާާމިއޮންނަާ

ޭގަގިއާާ ނުވަތަާ ޖަލަށްލުންާ މުއްދަތަކަށްާ ދިުގނޫންާ ދުވަހަށްވުރެާ އަހަރުާ

އެމީހ ެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮންނަނީ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ބަންދުކުރުންކަމަށްާ

 1465ބިމަށްވަދެާމުދަލަށްާެގއްލުންދީާތަފ ތުާޯގނ ތައްކޮށްާއެކިޮގތްޮގތުންާއެމީހ އަށްާބޮޑެތިާާ

ނީާނޫނީާނަފްސ ނީާެގއްލުންތައްާދީފައިދ ާމީހަކަށްާާމ ލީާެގއްލުންތަކ ާއަދިާޖިސްމ 

ޤަބޫލެއްާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އަދަބުކަމަކަށްާ ޙައްޤުާ އެއީާ އަދަބެއްދިނުމަކުންާ މިފަދަާ
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އެމީހ އަށްާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ މިމ އްދ ަގިއވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭ.ާ

ނި އަނިޔ ެގާ އެލިބުނުާ ެއމީހ އަށްާ ނޫނީާ ެގއްލުމ އިާ އެއަދަބުާއެލިބޭާ ސްބަތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ވ ހަކަ.ާ ތ އީދުކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ  1470ކަނޑައެޅިެގންދ ންޖެހޭނެކަމަށްާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިބުނ ާކޯޓުާއަމުރުާލިބުމުންާނޫނީާނުކުރެވޭޮގތަކަށ14ާާާްރައީސް،ާާ

ނުލިބިއްޖެނަމަާ އަމުރުާ ކޯޓުާ ދަންނަވ ލ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކަށްާ މިއޮންނަާ

މައް އެދޭހިނދާުާމިފަދަާ ނެރެންާ އަމުރެްއާ ކޯޓުާ ކޯޓަށްާ އެއީާ ުގޅިެގންާ ސަލައަކ ާ

ބަޔ ންވެފައިާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ކަންކުރެވޭނެޮގތެއްެވސްާ ދެންާ ނުލިބިއްޖެނަމަާ އެއަމުރުާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެނެއޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ އެއީާ  1475އޮތުންާ

ާ..ދިވެހިރ އްޖޭެގާމިއަދުެގާޙ ލަތަށްާބަލ އިރު

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދެނާްާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަތުެވއްޖެނަމަާ ހ ޒިރުނުކުރެވޭތަންާ އެދުމުންާ ހ ޒިރުކުރަންާ  1480ާމީހ ާ

ަގނޑަށްާާޢަމަލުކުރ ނެޮގތެއްާޤ ނޫނުާމިހ ރުާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަންެވްއޖެކަމަށްާއަޅުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ބައެްއާާ ހުރިާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެވ ހަކަވެސްާ ފެންނ ތީާ

ވ ހަކަެވސްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަވެސް،ާަވުގތުހަމަވުމ އެކުާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ1485 

ހަދަިއެގންާއައްސަލ މުޢަލައިާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޭގންްގާ ހަދަިއެގންާ ްގރޫޕްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާކުމްާ

ކުރުންާާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ ޖިނ ޢީާކުށްތަްއކުރ ާ ބ ވަތްބ ވަތުެގާ ައދިާއެކިާ ހިންގ ާ މ ރ މ ރީާ ާރ އްޖޭަގއިާ

ތ އީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބިލަށްާއަޅުަގނޑުާ މިހުށަހެޅުއްވިާ ެގނައުމަށްާސަރުކ ރުންާ ކޮށްާާހުއްޓުވުމަކަށްާ

ތ އީދުކުރ ާާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިަގތުމަށްާ މިބިލުާ ވ ހަކައަކަށްވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

މިބިލާުާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ  1490ވ ހަކަާ

ހަމަާާ އަޅުަގނޑުާ ނުދިޔަކަމުަގިއިވޔަސްާ ތަފްޞީލަށްާ ޭއެގާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަމުންާ

އަދިާ ބޭނުންވަނީާ އ ދެާދަންނަވ ލަންާ ކުށްތަްއ،ާ ޭގންްގާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާ

ހިސ ބަށްާ މިވީާ މިރ އްޖޭަގއިާ ކުށްތައްކުރުންާ އެކިއެކިާ ހަދައިެގންާ ްގރޫޕްާ

މަނ ކުރެވިފައިާނެތީތޯއޭ.ާއަދިާރ އްޖޭެގާހެދިފައިާމިވ ާޤ ނޫނުތަކުންާއެކަންތައްތައްާާ
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އެކަށީެގ ޤ ނޫނުތައްާ ހެދިފައިވ ާ ނުވަތަާ ނުކުރެވެނީތޯއޭ.ާ  1495ންވ ޮގތުަގިއާާމަނ ާ

އެކިއެކިާާ ހިންުގމ އިާ މ ރ މ ރީާ ހަދައިެގންާ ްގރޫޕްާ ތަންފީޛުނުކުރެވެނީތޯއޭ.ާ

ކޮންާާ ޤ ނޫނުތަކަކުންާ ކޮންާ ދެންާ މިނޫންާ ހުްއޓުވުމަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ ކުށްތައްކުރުންާ

ތަޢ ރަފްކުރ އިރު.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޤ ނޫނުާ ލިބިދީފައިވަނީާ ޖ ަގތަކެއްތޯއޭާ

ރ އް މިހ ރުާ ދަތިތަކަކީާާއެހެންކަމުން،ާ ހުރިާ ތަންފީޛުކުރުމުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ ޖޭގައިވ ާ

މިޤ ނޫނުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެދެމޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ސ ފުކޮށްދެްއވުންާ  1500ކޮބައިކަންާ

ބަލައިަގނެާއަދިާކޮމިޓީއެްއެގާމަރުޙަލ ަގއިާމިޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުކުރަންާބަލ އިރުވެސް.ާާ

ުގޅޭޮގތު މިބިލ ާ ުގޅޭޮގތުން،ާ މިބިލ ާ ހަމަާ ބޭނުންވަނީ،ާއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ ންާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިވ ބައިާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމުަގިއ9ާާާާމިބިލުެގާާ

ޖަމްޢިއްޔ އަކުން،ާ ިމކްލަބްާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިާ އެއީާ ދެކެމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހަރުދަނ ،ާ ހިންގ ކަމުެގާ ހަރަކ ތްތަކެއްާ ޭގންްގާ  1505ާާޖަމ ޢަތަކުންވެސްާ

ޖަމްޢިއްޔ ެއްއެގާާ އެޖަމ ޢަތެއްާ ޙ ލަތެއްަގިއާ ހުރެއްޖެފަދަާ ސަބަބެއްާ ހަރުދަނ ާ

ޤަބޫލުކުރެޭވާާ އެހިންގ ކަމަށްާ ލިބިެގންދ އިރުާ ބ ރުާ ބ ޠިލުކުރުމުެގާ ރަޖިސްޓްރީާ

ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ބަލ ނީ.ާ އެކިހ ވަރަކަށްތޯއޭާ ދެން،ާ ސަބަބުތަކެއް.ާ ހަރުދަނ ާ

ޖަމްޢިއްޔ ތަ ޖަމ ޢަތްާ މިނިވަންކަންވެސްާާމިޖެހެނީ،ާ ކުރިއަށްދިއުުމެގާ ހަދައިެގންާ އްާ

މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިންވަރަކަށްތޯއޭާ ކިހ ާ ލިބިދީފައިވ އިރުާ  1510ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އުފެދޭތީވެ.ާ ސުވ ލުތަކެްއވެސްާ މީެގާ ހުއްޓުވ ނީ.ާ ހިފަހައްޓ ާ

ޢިއްޔ ާޖަމ ޢަތަކީާއަދިާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަން،ާފުރިހަމައަށްާޤަބޫލުކުރަންާއެޖަމް

ރ ވ ހިންގ ާާ ކުށްތަކެއްާ ޖިނ ޢީާ ދަށުންވެސްާ ރަޖިސްޓްރީއެްއެގާ ރަސްމީާ

ެއކަންކުރަންޖެހޭކަމަށްބައެއްކަުމަގއިާ އ ދެ،ާާވަނީނަމަާ އެކަންކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާ.

އެހެންނަމަވެސް،ާ ބ ޠިލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ރަޖިސްޓްރީވެސްާ  1515ހުއްޓުވަންވެސްޖެހޭނެ.ާ

ނި ންމ ނީާކޮންފަރ ތަކުންތޯއޭ.ާއ ދެ،ާހޯމްާމިނިސްޓްރީަގިއާމިކަންާބަލ ނީ،ާމިކަންާ

ހޯމްާ ޖަމްޢިއްޔ އެްއކަމުަގިއވަނީނަމަާ ޖަމ ޢަތެއްކަުމަގިއވަނީނަމަ،ާ ރަޖިސްޓްރީކުރ ާ

ނުވަތަާާ ެއކަމ ުގޅޭޮގތުންާ ލިބިެގންތޯާ ެއއަމުރުާ ކޯޓަކުންާ ނުވަތަާ މިނިސްޓްރީއިންތޯާ

ނިންމ  ފުލުހުންތޯާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުާ ތަންކޮޅެއްާާފުލުހުންާ މީެގާ ނީ.ާ

ދަންނަވ ލީ.ާާ މިވ ހަކަާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ  1520ސ ފުވ ންޖެހޭކަމުަގިއާ

ާާ ބިލުެގ ހަމަާ ބޭނުމަކަށ10ާާާާްއޭެގއިތުރަށް،ާ ޭގންްގެގާ ބަލ އިރުާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ
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ހަތިޔ ރުާއުފެއްދުމ އި،ާވިްއކުމ އި،ާދިނުމ ،ާެގންުގޅުންާމަނ ާމިކުރަނީ.ާޭގންެގްއެގާާ

ާބޭނުމަކަށް މ އްދ ެއްއާާާ މިފަދަާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންކަމުަގިއވިޔަސްާ

ކުށެްއެގާާ ފަރުދަކުކަމުަގިއވިޔަސްާ ަވކިާ ކުށްކުރ ާ ވަކިާ އެއީާ ބައްޓަންކުރެޭވއިރުާ

ހަތިޔ ރުތައްާ ަގންނަާ އަދިާ ހަތިޔ ރުތައްާ ެގންުގޅޭާ އަދިާ އުފައްދ ާ  1525ބޭނުމުަގއިާ

ޤަބޫލުކުރަނީ ައޅުަގނޑުާ މިވ ޮގތުންާާމަނ ކުރެވެންޖެހޭނެކަމުަގއިާ މިމ އްދ ަގއިާ ާ.

މިމަނ ާާ ހަތިޔ ރުާ ަގނެހަދ ާ ވިްއކ ާ ނުވަތަާ މިތައްޔ ރުކުރ ާ ބޭނުމަށްާ ޭގންެގއްެގާ

ެގންުގޅޭާާ ކުށެއްކުރުމަށްާ ޖިނ ޢީާ ކުށެއްކުރުމަށް،ާ ެއީއާ އެހެންކަމުން،ާ މިކުރަނީ.ާ

ަގނެހެދުމަކީާާ ވިްއކ ާ ހަތިޔ ރުތަކެްއާ އެފަދަާ ހަތިޔ ރުތަކެއްކަުމަގިއވަނީނަމަާ

ޤަބޫލުކުރަނީ.ާމަނ ކަ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމުަގއިާ  1530މެއްެގޮގތުަގއިާ

ާާ މަނ 13ާާާާހަމައެހެންމެ، ހިންުގންާ މ ރ މ ރީާ ހަދައިެގންާ ޭގންްގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ނުވަތަާ މިހިންަގނީާ މ ރ މ ރީާ މިާ ހަދައިެގންކަންާ ޭގންެގްއާ ދެން،ާ މިކުރެވެނީ.ާ

ދެނެަގންނ ނީ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކުާާާާއެކުށެްއކުރަނީާ އިތުރަށްާ އެކަކަށްވުރެާ

ރޭވިެގންާާ ތިބެާ ފަހަތުަގއިާ މީހަކު،ާ އެންމެާ ހަމަާ ނުަވތަާ ކުށަށްތޯާ ހިންގ ާ ތިބެެގންާ

ހިންިގާ ހަދައިެގންާ ޭގންެގއްާ ެއއީާ ކުށެއްކުރުމުންާ ޮގސްފައިާ މީހަކުާ  1535އެންމެާ

ބަލ ނީާ ެއކަންާ ނުވަތަާ ކަނޑައެޅިދ ނެތޯާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ މ ރ މ ރީއެއްތޯާ

ވ ހަކަދައްކ އިރުާކިހިނެއްތޯވެސް މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބައުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ ާ

ރ އްޖޭެގާޒަމ ނުއްސުރެާއޮތްާޞުލްޙަވެރިކަމ ިއާއަމ ންކަން،ާރ އްޖޭެގާރަށްތަކުަގިއާާ

ޮގސްފަިއވ ކަންާާ ެގއްލިެގންާ މިހ ރުާ އަމ ންކަންާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަާ މީހުންާ

މި ސަމ ލުކަމަށްވެސްާ އެންމެންެގާ ހަމަާ އައިސްފައި.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިވަނީާ  1540ހ ރުާ

އަތޮޅުތަކުންނ ާާ އެކިާ މެންބަރުންނަށްވ ތީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެކިާރަށްތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާުގޅ ާިމވ ހަކަާވަރަށްާކަންބޮޑުވެާދައްކަމުންދ ކަންާާ

އަޅުަގނޑުާާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއި،ާ ެއޮގތުން،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ރ އްޖެއިންާާތަ އެއަތޮޅުަގއިާ މިހ ރުާ ބަލައިލ އިރުވެސްާ އައްޑުއަތޮޅަށްާ މްޞީލުކުރ ާ

ތިބެންާާ ެއއަތޮޅުަގއިާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ ޮގސްފަިއާ ޚިދުމަތްތައްދޭންާ އެކިއެކިާ  1545ބޭރުެގާ

ޑޮކްޓަރުންނަށްާ ޚ ްއޞަކޮށް،ާ އެބަދޭ.ާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްފަހަރުާ ހިސ ބަށްާ ދަތިވ ާ

ެއކަށީ އެމީހުންެގާ ސަލ މަތްތެރިކަމެއްާބަލ އިރުާ ރަްއކ ތެރިކަމަކ ާ ެގންވ ާ

އެއަތޮޅުަގިއާާ އެބަދެކޮޅުހަދ ާ ޑޮކްޓަރުންާ ބަެއއްފަހަރުާ ފޯރުކޯށްނުދެވޭތީވެާ
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ޚިދުމަތްދިނުމަށް.ާހަމައެހެންމެ،ާޓީޗަރުންާބަެއއްފަހަރު،ާރ ްއޖެއިންާބޭރުެގާޓީޗަރުންާާ

މިބައިމީހުންނަ ސަލ މަތްތެރިކަމެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ލިބިދީފައިނުވ ތީވެާއެބަދެކޮޅުހަދ ާ  1550ށްާ

މައްސަލައެއް،ާާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް.ާ

ކުރިންވެސްާާ ފ ސްކުރުމުެގާ މިޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ަވުގތަށްާ ވަުގތުންާ

ފުލުހުންެގާާ އަދިާ ތަންފީޛުކުރެިވެގންާ އެކަށީެގންވ ޮގތުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ މިވ ާ މިހ ރުާ

ޤ ނޫނަށާްާޤ  ފުލުހުންެގާ ެގންނަކަމުަގިއވަނީނަަމާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ ނޫނަށްާ

ބ ރުތަކެްއާާ އިތުރުާ އެމީހުންނަށްާ ެގނެވިެގންާ  1555އިޞްލ ޙުތަކެްއާ

ާލިބިދީެގންކަމުަގއިިވޔަސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ...

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މ ރ މ ރީތައްާާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ކުށްތައް،ާ ޖިނ ޢީާ މިދާ  ހިނަގމުންާ ރ އްޖޭަގއިާ  1560ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާހުއްޓުވޭނޭޮގތަކަށްާކަންކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޭގންްގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާބިލެއްެގާއ ދެ،

ސަރުކ ރަށްާާާމަނިކުާާއަޙްމަދުާިނޙ ންާޙުސައިން މިއަދުެގާ ފޮނުއްވީތީެވާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ބިލެއްާ  1565ާނަމުަގއިާ

ޚ އްޞަޮގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާ ތެްއަގއި،ާާއަޅުަގނޑުާ

ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ މިބިލުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ނ އިބަށްާ ބަންޑ ރަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ސަބަބުތަކެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭާ ބަލަިއަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދަނީާ ދައްކަމުންާ މިހ ރުާ ައބަދުމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރި.ާ

 1570ާރ އްޖޭެގާބޮޑެތިާރަށްތަކ ާކުދިާރަށްތަކުެގވެސްާޢ ންމުާއިޖްތިމ ޢީާފޭރ ންާހަލ ކުވެ

އެީއާާ އަދިާ ްގރޫޕްތަކ ާ ވަކިވަކިާ މިންވަރަށްާ ުއނދަޫގވ ާ ދިރިއުޅެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކޮންބައެްއކަމެއްާނޭނޭގާބަޔަކުާއޮޕަރޭޓްކުރަމުންދ ާކަންތައްތަކެއްާހިނަގމުންދ ކަން.ާާ

ރުމ ިއ،ާމިޒ ތުެގާއެތައްކަމެއްާމިދަނީާާކަޓަރުއެޅުމ އިާމ ރ މ ރީާހިންުގމ އިާަވއްކަންކު

ސަރުކ ރަކަށްާާ ަވކިާ ބައެްއެގާ ވަކިާ އެްއވެސްކަމަކީާ މިއިންާ ނަމަވެސް،ާ ހިނަގމުން.ާ

އިނިގލިދިްއކުރުމަކީާާ ބުނެާ ހިންިގކަެމކޭާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ނުވަތަާ  1575ރަމްޒުކޮށްާ

ދައްކ ކަމަށްވ ނަމަާ ވ ހަކަތަކެްއާ ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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މަދަނާީާކުރަންޖެހޭ ހުރިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިަވުގތުާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެްއެވސްާ ކަމެއްނޫން.ާ

މިޒ ތުެގާާ ކްލަބްތަކަކީާ ކުޅިވަރުާ ކްލަބްތަކ ާ އިޖްތިމ ޢީާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ ާ

މުހިންމުާ ވަރަށްާ ނުޖެހޭ.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޭގންްގތަކެްއކަމުަގިއާ

ޒުވ ންފުރަިއެގ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ އެްއވެާާާާމަސައްކަތްތަކެއްާ ޭގދޮށަށްާ  1580ކުދިންކޮޅެއްާ

މިހެނާްާ މިހިނަގނީ.ާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ ބައިވެރުވުމުެގާ ކަންތައްތަކުަގއިާ އިޖްތިމ ޢީާ

ތެރެއިންާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުެގާ އުފެދޭާ ތެރެއިންާ ކަންތައްތަކުެގާ ހިނަގމުންދ ާ

ޙ ލަތެއްަގއިާާ އެްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ މިހިރީ.ާ ހިނގ ފައިާ ޯގސްތަްއާ މިކަހަލަާ

ނަމަވެސް،ާާއަޅު ހަދަިއެގންުއޅޭކަމެއް.ާ ޭގންްގތަކެއްާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ ަގނޑެއްާ

ވިސްނަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކުާ ތަޞައްވަރުކުރ ާ މ ދަމ ާ ޙ ލަތުންާ  1585މިއަދުެގާ

ރިޢ ޔަތްކޮށްާާ ކަންތައްތަކަކަށްާ ހިނަގމުންދ ާ ހިނގ ފ ނެކަމަށް.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

ެއކަންތައް ހިނގ ފ ނެތީާ މިފަދަާމިފަދަކަމެއްާ ކުރީބަިއަގއިާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއާ ތަކެްއާ

ޝުކުރުާާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ އެއަށްާ އެޅުއްީވތީވެާ ފިޔަވަޅެއްާ މުހިންމުާ

ކުރިނާްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުާ ނަމަވެސް،ާ ފުރިހަމަ.ާ ވަރަށްާ ބިލުާ ސަބަބު.ާ ދަންނަވ ލ ާ

މީެގާާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ ކުށަކީާ  1590ޗެޕްޓަރެއްާޭގންްގާ

ކޮބައިތޯ،ާާ ޭގންަގކީާ ނަމަެވސްާ ސިފަިއަގއިާ އެނެކްސްއެްއެގާ ނުވަތަާ ގ އިމުކުރެވިާ

ފިލްމްަގއިާ ހިންދީާ މިފެންނަނީާ ޭގންްގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮބައިތޯ.ާ ކުށަކީާ ޭގންްގާ

ފެންނަކަހަލަާ ފިލްމްތަކުަގިއާ އިނިގރޭސިާ ނުވަތަާ ޭގންަގތައްތޯާ މިފެންނަކަހަލަާ

ލިޔެވިފަިއާހުރިާޭގންްގތައްތޯާފޮތްޮގތުަގއި.ާމިޮގތަށްާބަލައިލަންާާޭގންްގތައްތޯާނުވަތަާާ

ީމަގިއާާ ކަންތައްތައްކަމަށްާ ހިނަގމުންދ ާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1595އެބަޖެހޭ.ާ

ަވކިާ ހިންުގމ އިާ މ ރ މ ރީާ ހަދަިއެގންާ ްގރޫޕްާ ިމއޮތީާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ފައިާ

ޢަ ސަރަޙައްދުތަކެްއަގއިާ ވަކިާ އެނިގާ އެފަދަާްގރޫޕެްއކަންާ މަލުކުރަމުންދ ތީާ

އަދަބުތަކ މެދުާ ބައެއްާ ހުރިާ މިބިލުަގއިާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި.ާ ކަންތައްތައްާ

ިމއަދަބުތައްާވ ންޖެހެނީ.ާމިފަދަާ އަޅުަގނޑުެވސްާހިތްމަނުޖެހޭ.ާމިއަށްވުރެާމ ބޮޑެތިާ

 1600ރުާާކަންތައްތައްާމުސްތަޤްބަލުަގއިާފުރިހަމަކަމ އެކުާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނެއްާހަދ އި

މިއަދަބުތައްާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ ތައްޔ ރުވެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ އަދިާ ރަނަގޅުކުރަން.ާ

ތަންފީޛީާ ތ އީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުިވާ އަސްލަމްާ މެންބަރުާ
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ކަންތައް ހުރިާ މިަވުގތުވެސްާ އަދިާމަރުޙަލ ަގއިާ ވ ޖިބުތަްއވެސްާ ފުލުހުންެގާ ތަްއ،ާ

 1605މަދަނީާއެނޫންާޖަމްޢިއްޔ ތަކ ާމިކަމ ުގޅުންހުރިާއެންމެހައިާމުޢައްސަސ ތަކުެގާދައުރުާާ

މިކަންތައްތަްއާާ އެބަޖެހެއޭާ ފުޅ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ

ތަފްޞީލުކޮށް ވަރަށްާ މެންބަރަކުާ އެހެންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި.ާ

ާާ އަހަރުާތެރޭަގއިާމިކަންތައްތައްާހިނގ ފަިއ3ާާާާސްޓެޓިކްސްާވިދ ޅުވެދެްއަވއިފިާމީެގ

ެއޮގތުންާާ އ ދެ،ާ މިދަނީ.ާ ބޮޑުވަމުންާ އުނދަޫގާ އިންތިހ އަށްާ މިންވަރު.ާ ހުރިާ

މެންބަރު ޭގންްގާ މިބިލުެގާ ާާމިމ އްދ ެގާ )ށ(، މިބުނ ާ ލީޑަރުކަންާ އަދިާކަމ އިާ  1610)ނ(ާ

އަދަދުތައް މިބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ ަގިއާާ)ރ(ާ )ނ(ާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއި،ާ ާ.

ާާ 2ާާާާއެމެންބަރަކަށްވުމަށްާދޭާއަދަބު އަހަރަށްާބަދަލުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑ3ާާާާުއަހަރުން

ާާ އަދަބު މީހ ެގާ ލީޑަރުކަންކުރ ާ މީެގާ އަދިާ 3ާާާާއެދެން.ާ އަހަރަށ5ާާާްއަހަރުން

ހެކިންނަށްާ ދެން،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްާ ބަދަލުކުރުމަކީާ

ާާބިރުދެ  1615.ާއެމ އްދ ެގާެއއްވެސްާޭގންަގކ 6ާާއްކުންކަމަށްާމިއަންނަާމ އްދ ާއެއީާމ އްދ 

ތަންފީޛުކުރާ  ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ ކޯޓަށްާ ުގޅޭޮގތުންާ މެންބަރަކ ާ ޭގންެގއްެގާ ނުވަތަާ

އެމީހ އަށްާާ ހުއްޓުވުމަށްާ ދިނުމަށްާ ހެކިާ ނުވަތަާ މަޢުލޫމ ތުދިނުމުަގއިާ ފަރ ތަކަށްާ

އަނި ފަރ ތަކަށްާ އެނޫންވެސްާ ނުވަތަާާނުވަތަާ ެގއްލުމެއްދޭނެކަމުެގާ ނުވަތަާ ޔ ެއއްާ

ެގއްލުމެއްދިނުމަކީާާ ނުވަތަާ އަނިޔ ެއއްާ ނުވަތަާ އިންޒ ރުދިނުމަކީާ މެދުވެރިކުރ ކަމުެގާ

ހަމަާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ީމަގއިާ ކުށެކޭ.ާ މެދުވެރިކުރުަމކީާ  1620ނުވަތަާ

އިންޒ ރުތަ މިފަދަާ ބަލ ާ ވަުގތުެގޮގތުންާ ޙ ލަތ ާ ކ ާއިތުރުކޮށްލަންވީނުންތޯއޭާ

މިެގންުގޅޭާާ މިއަދުާ އ ލަތަކީާ މުވ ސަލ ތީާ ބޭނުންކުރ ާ ކުރުމުަގއިާ ކަންތައްތަްއާ

އެސް.އެމް.އެސްއ ިއާާ ޚ ްއޞަޮގތެއްަގއި،ާ ޑިވައިސްތަކޭ.ާ ނެޓްވަރކްފަދަާ މޯބައިލްފޯނ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ މިފަދަާފޯނު.ާ އަންަގވ ކަންާ ިމކަންާ އޮތޯރިޓީތަކުންާ އެނޭގާ ށްާ

 1625ކަންތައްތައްާނުކުރަން.ާއަދިާމީެގާވެރިފަރ ތްާޒިންމ ވެާކުށްވެރިވ ކަން.ާނަމަވެސް،ާ

ިގނަފަހަރަކ ާމިކަމެއްާނ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާހަރުދަނ ކޮށްާމިމ އްދ ެގާތެރެއަށްާ

ވަޞީލަތެ މިފަދަާ ނަަމވެސްާ އިތުރުކޮށްެގންާ ފަރ ތެއް،ާބައެއްާ ބޭނުންކުރ ާ ްއާ

ބޮޑުާާ އެފަރ ތަކަށްާ ނުަވތަާ ކުށްވެރިވ ނެކަންާ އަދަބަކުންާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވެރިފަރ ތްާ

އަދަބެއް،ާޖިނ ޢީާއަދަބެއްާލިބޭނެކަމަށްާމީަގއިާބަޔ ންކުރެިވްއޖެކަމުަގިއވ ނަމަާމިފަދަާ

ފުރުޞަތުާ ފްރޭމްކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީހުންާ އެފަދަާ  1630މަރުޙަލ އަކުންާ
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ެގންނަން.ާާ އިޞްލ ޙުާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ިމމ އްދ އިންާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބިެގންދިޔައީ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާނޯޓްކޮށްދެއްަވއިފި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާެއއަށްާއުފ ކުރަން.ާ

އެއީާމިކަންތައްތައްާއެހެންާޤ ނޫނަކުންާމ ނަކޮށްފައިާތަޢ ރުޟުވ ާމިންވަރުާބަލ ފައިާ

އަ ބޮޑުާ ަގިއާާ  ދަބެއްއެއަށްވުރެާ )ށ(ާ ެއދޭކަމެއް.ާ ެއއީާ ހުރުންާ ދެވޭވަރުާ މީެގންާ

ާާ އޮންނަ ބެހޭޮގތުންާ ކުށްކުރުމ ާ ނުވަތަާާމިމ އްދ ާ ކުށްާ ބިރުދެއްކުމުެގާ  1635މިދެންނެވިާ

ކުށަށްާާއިންނަާާއެކީގައި ބަޔ ންކުރ ާާާާބިރުދެއްކުުމެގާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ )ށ(ާ

ާާއަހ1ާާަާާހަމަާާއަދަބު ދެއަހަރަށ2ާާްރުން ބަދަލުކޮށްލުންާ އެީއާާާާފަރ ތުންވެސް.ާ

ާާާާއަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުެވސް ބ ތިލުކުރުން.ާ ރަޖިސްޓްރީާ ދެންާ ޮގތް.ާ ާވަރަށްއެދޭާ

ދ އިރ ެގ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ިވދ ޅުވިއެދެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންާާާާ ފަދައިންާ

ހުރެއްޖެނަމަ ސަބަބުާ ހަރުދަނ ާ މިސ ބިތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1640.ާމިއަންނަނީާާޮގތަކަށްތޯާ

އަދިާއެސ ބިތުާހެކިާކޮންމެވެސްާކޯޓެްއަގިއާާާާކިާހުރެސ ބިތުާހެޑަށްާާބޮސަބަބަށްވުރެާާ

ރަނަގޅަށްާާ މަރުހަލ އަކުންާ އެނޫންވެސްާ ނޫންާނުވަތަާ އޮވެެގންާ އެނޭގޮގތަށްާ

ކުޑަޙ ލަތެއްަގއިާާ ޒިންމ ދ ރުާ މިފަދަާ ޤ ނޫނެއްަގިއާާާާކޮށްއަޅުަގނޑުމެންާ މިފަދަާ

އެާ ނުވ ނެ.ާ ޚިދުމަތަލިޔެެގންާ އިޖްތިމ ޢީާ މީހުނާްާއްކުރުމަށްއީާ ހަމަާ ރ އްޖޭަގއިާ ާ

ާާ ރަށެއްަގއި ހުރިހ ާ ާާދިރިއުޅޭާ ތަކުލަބް ފަދަާ އަދިާާާކެތިޖަމްއިއްޔ ާ  1645މ ލޭގައިވެސްާ

ެއއިން އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ރަށްރަށުަގިއާ އެހެންާ ޖަމ ޢަތަކަށާްާބިންބޮޑުާ ާ ާ

ށްާބަޔަކުާހިންގ ާހަރަކ ތަކުންާމުޅިާޖަމ ޢަތްާރޫޅިާއުިވެގންާދިއުމަކީާނިސްބަތްވ ޮގތަ

ޅިެގންދ ނެާއެާާމަށްއެކުވެރިކަމ އިާެއްއބ ރުލުާާފެއްދިާމަޤްޞަދ އިާއަދިާއެމީހުންެގއެއު

ވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާވަރަށްާސ ބިތުާހެކިާލިބޭފަދާަާވަރަށްބޮޑުާހުރަހެއްކަމުަގއިާ

 1650ނޫންޮގތަކަށްާމިމ އްދ ެގާމިބައިާއޮތުމަކަށްާައޅުަގނޑުާނެތް.ާާާޮގތަކަށްާާާވަރަށްާސ ބިތު

ހު ސަބަބުާ ދެއްކިދ ނެހަރުދަނ ާ ސަބަބެްއާ އެފަދަާ ހ ލަތެއްަގއިާ އެފަދަާރެއްޖެާ ާ.

ދެވިާ ެގނެސްާ މިވ ހަކަާާސަބަބެއްާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްދ ނެ.ާ

ޤ ނޫނު ދައްކ އިރުާ މިނިވަންކަންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޒަމ ނުެގާ ިމއަދުެގާ އަދިާ އަސ ސީާ

ާާ ފަރ ތްތަކަށް ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ މިންވަރުންާ އޮތްާ ފުޅ ާލިބިފައިާ ވަރަށްާ

އެހުރިހ ާ ނަމަވެސްާ އެބަހުރިކަން.ާ މަރުޙަލ ތައްާ ެއހެންާ ލިބިެގންދ ާ  1655ފުރުޞަތުތަކެއްާ

ކަ މިބިލުހ ލަތެއްާ ނަމަވެސްާ ޤ ނޫނަކަށާްާޑައްތުކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ކެރިކޮށްބަދަލު ވަރަށްާ ހިންަގންވ ނީާ އޮމ ންާތިެގންާ އަމ ންާ ޤައުމުާ މިާ ެގން.ާ
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ބޭްއވުމަ ޮގތުަގއިާ އެއްޤައުމެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެއްބަފ ާާށްާ ބަޑުާ

ާާއެއްބައެްއވަންތަކަމު އުޅުނުާރީތިާދިރިެގާބައެްއެގާޮގތުަގއިާމިޤައުމުެގާޒަމ ނުްއސުރެ

މިހި ހަމަާ ެގންނަން.ާ އަނބުރ ާ އަލުންާ އެދެންާސިޔ ސީާާނކުލުނުާ އަޅުަގނޑުާ  1660ދުންާ

ންެގާއިޖްތިމ ޢީާއެްއޗެއް.ާދިވެހީާާޮގވަމުންދ ބޭބޭފުޅުން.ާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ މަސައްކަތް ދިޔަާ ކުރަމުންާ ނަމުަގއިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ހަލ ކުކޮށްލުމަށްާ ކުރިާފޭރ ންާ

އަދުާާފަރ ތްތައްާމިއަދުާވަރަށްާޒިންމ ދ ރުވެާތިމަންނ މެންާކެނޑިާކަޑުލުެގާހިތިާމި

ވިސްނުމަ ާާފިލުވަންޖެހޭކަމަށްާ މުޙިންމުކަމެއް. ވަރަށްާ ާާކީާ ފަރ ތަކުންާާެއއީ ކޮންމެާ

ާ.ނަމަވެސް ާާ ފަރ ތެްއާ ާަވކިާ ނުދަންނަވަނަމެއްާ ވަރަށްާއަޅުަގނޑުާ  1665ން.ާ

އަޅުަގނޑުެމން ވަޑަިއަގންނަވ ާާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާ ވިސްނ ާ ނަފްސަށްާ ނެާާއަމިއްލަާ

ކޮންކަމެއްތޯއޭ ތެރޭަގިއ5ާާާާމިފ އިތުވެދިޔަާާާާތިމަންނ މެންނަށްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

އަން މިކަންތައްތައްާ މިހިސ ބަށްާ މިޒ ތަށްާ އޮތީާ ކަންތައްތަްއާާކުރެވިފައިާ ނަން.ާ

ކޮންމެވެސްާާނހި އިޝ ރ ތްކުރައްަވއިފި.ާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ގައިފިާ

 1670ާނގ ،ާދެންާމީހެއްެގާބިމަށްމުއްދަތުތަކެްއެގާމަްއޗަށް.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންތައްތައްާހި

ވަނުމުެގާމަްއސަލަ.ާމިއީާވަރަށްބޮޑުާމައްސަލަެއއް.ާއިސްލ ްމދީނުަގއިާޯގތިެގދޮރަކީާާ

ެގދޮރުމަޙުރު ޯގތިާ ހުއްތްތެރިވެެގންވ ތަނެއް.ާ ވެރިފަރ ތުެގާ އެތަނަށްާެގާ ދަނެތިާ

ނުވ ނެ މިފަދަާާވަދެިވެގންާ މިކަންާ.ާ ކުށަކުންާ އަޅުަގނޑުާާާާކުޑަާ ނިންމ ލ ކަށްާ

ާ ހަމަާ ިމއަށްާ ާއެއްބަހެއްނޫން.ާ ާދެވެންއޮތްާ ޕެނަލްޓީއެއްާ ީމަގިއާާވަރަށްބޮޑުާ

 1675ފަދަާކަމެއްާކުރިާމީހަކަށްާހަމާަާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާމ12ާާިާާއޮންނަންޖެހޭކަމުގައި

އެންމެާއަހަރުާދުވަހަކަށްާއަރުވ ލުންާނުވަތަާބަންދުކުރުމަށްާޙުކުމަކީާކުޑައެްއޗެްއ.ާާ

ފައިާދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާާކަމެއްކޮށްާާކިތަންމެއަދިާއެކަމެއްާކުރ ންާއަންނަާމީހަކުާވަދެާާ

ޅޭާކޭމްޕަކަށްާާއަތޮޅުާަގމުާސަރަޙައްދުަގއިާއުޅޭާސުނ މީެގާރެފިއުޖީންާއުއިްއޔެަގާލާ.

ދިރިއުޅުްއވ ާާ ރައްޔިތުންާ ކަޅައިދޫެގާ މުންޑޫއ އިާ ޒިޔ ރަތްކުރިން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ެގންދިޔަީއާާ ދަންނަވަމުންާ އަޅުަގޑުމެންނަށްާ އެރައްޔިތުންާ  1680ސަރަޙައްދު.ާ

ނުޖެހިެގންނޭ ލޮލުފިޔަާ ރޭަގނޑުާ މިއުޅެނީާ ހަދ ފައިާާާ.ތިމަންނ މެންނަށްާ ްގރޫޕްާ

ބިއްލޫރިވެސްާާބޭނުންހ ާއެްއޗެްއވެސް.ާާެގންދަނީއޭ.ާާއައިސްާޭގަގއިާހުންނަާމުދ ވެސްާާ

ދި މިހިސ ބަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަތަޅަނީއޭ.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލާުާާާޔ މަާ

ވަޑަިއަގންނަވަންާާލަސްވެސްވެއްޖެ.ާާ ވިސްނަާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކަމ ބެހޭާ މިއަދުެގާ
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 1685ންވެސްާއެބަތިބިާފިޔަވަޅުާއަޅަންޖެހިއްޖޭ.ާފުލުހުާާންމިހިނދުންާމިހިނދަށްާތިމަންނ މެ

ާާ ާާއެރަށުަގއި. ފުލުހުންނަށްވެސްާބޮޑު އެާ ނަމަވެސްާ އެއީ.ާ ރަށެއްާ ދިުގާ މ ސިންގ ާ

ކުރ ނީ.ާ ކޮމްޕްލެއިންާ ކ ކަށްތޯާ ކަންތައްތައްދަނީ.ާ ހިސ ބަށްާ ނުކުރެވޭާ ކޮންޓްރޯލްާ

މި ެއހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ޙ ލަތުާ އަޅުަގނޑުމެންާާކިހިނެތްތޯާ ކަންތަްއތަކަށްާ ކަހަލަާ

ވަރަށްބޮ މެންބަރުންެގާއެބަޖެހޭާ މަޖިލީހުެގާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ސަމ ލުކަމެއްދީެގންާ ޑުާ

ނިންމުމަށްހައިސިއްޔަތު ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ާާާާންާ  1690އަވަސްވެަގންނަން.ާާވަރަށްބޮޑަށް

ތަޢަ ޒ ތީާ އެކަކުމީެގާ އެްއކިބ ކޮށްފައިާ ކަންތައްތައްާާއަނެކަކުާާާއްސަބުާ ބޮލުަގއިާ ެގާ

މައްސަލައެއް ވަރަށްާސީރިައސްވ ންޖެހޭާ އެްއޮގތަށްާާނ ޅުވ ާ ރޫޙ އިާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ ާ.

އެްއޗެްއާާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ ދެންާ މިމައްސަލައަކީ.ާ މައްސަލަެއއްާ އޮތްާ

ާާ ައޅުަގނޑު ބޭނުމިއްޔ ާ އެއ1ާާާާީދަންނަވ ލަންާ އެދެން.ާ އިތުރުކޮށްލަދިނުމަށްާ ކަެމއްާ

ކުށްވެރީންކަމު އެންމެންނަކީާ އެންމެާ މިތިބަާ އަދިާ ޕްރޮސެސްއަކުންވެސްާ  1695ަގިއާމިފަދަާ

ާާ މ ބޮޑު މިއަށްުވރެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުޖެހޭ.ާ ބަލ ކަށްާ ނައްސުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހައްދުތައްހައްދުކަނޑަެއޅިފައި ޤައުމުަގިއާާާާ،ާ ދިވެހިާ ބެހޭޮގތުންާ ކަންތައްތަކ ާ ހުރިާ

ކުރަމުންދ ާކުށްކުށަށްާއެކިާޒ ތްޒ ތުެގާޮގތްޮގތަށްާލުއިާދިނުމުެގާވ ހަކަާދެކެވެމުންދ ާާ

އަޅުާ މިޒަމ ނެއްަގއިާ އެދެންާ ރީހެބިލިޓޭަގނޑުާ ކަންތައްތަކުންވެސްާ ޓްކުރެވޭނެާފަދަާ

 1700ާމިާއަިއޑިއ ަގއިާޖެހޭާއެންމެންެގާާބެން.ާމީެގާައިއޑިއ ާނެރޭމީހ އ އިފުރުޞަތެއްާލި

އެބަހުރި.ާާ ނުބ ތަފ ތުތަކެއްާ ާރޮޓޯރިއަސްާ ރ ަވއިެގންާާބަޔަކުާާނުލަފ ކަމެއްާާާ

ާާ ދަލުަގއި އޭނަެގާ ައދިާ މީހ އަށްާ ކުރ ާ ޅަފުރައިެގާާކަންތައްތައްާ ކުޑަކުދީންނަށްާ ޖެހޭާ

އެ އުޅެނީ.ާ ޢ ންމުކޮށްާ މިކަމުަގއިާ ރީހެބިލިޓޭކުދީންާ ކުދީންތައްާ ކުރ ނާެާފަދަާ ޓްާ

ޕްރޮސެސްއެއްާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާނުވަތަާމިނޫންާއެހެންާޤ ނޫނުެގާދަށުންާދެއްވުންާާ

ެއބައޮތްކަންނޭ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުޙިންމުކަމެްއކަމަށްާ ވަރަށްާ ާާއެއީާ  1705ެއީއާާނެގ

ހަދ ފ ފައިވ ާާވ16ާާަ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ މިއޮންނަާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މަާ

ނުވަތަާ ެގނައުންާ މިޤ ނޫނުގާެާާާއުނިއިތުރުާ ފަހުންާ މުއްދަތުެގާ ބުނ ާ އެއަކުރުަގއިާ

ާާ ކަންތައްތަކ ާދަށުން މިފަދަާ ދަށަށްާ މ އްދ އެއްެގާ މިފަދަާ ހަދަންާ ަގވ އިދެއްާ އިތުރުާ

ާާުގޅިެގންާހައްޔަރުކުރެވޭާކު ައހަރުންާދަށުެގާއުމުރ18ާާާުާދީންނަށްާޚ އްޞަޮގތެްއަގއި

ިގނަ އެންެމާ ޔަޤީންކަމެއް.ާ ހިމެނޭކަންާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ކުދީންާ އެމީހުން.ާފުރ ާ  1710ވ ނީާ

އިޞް ކުދީންާ ނެރޭނެާާއެފަދަާ ތެރެއަށްާ މުޖްތަމަޢުެގާ އަލުންާ ކޮށްފައިާ ލ ޙުާ
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ާާ ނުވަތަ ހިެމނުއްވުންާާމެކޭނިޒަމެއްާ މިބިލުަގއިާ އުސޫލެއްާ އެއީނެރޭނެާ ވަރަށްާާާާާ

އިމްޕްމުޙިންމުކަމެ މިާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ރ ވާ ކޭ.ާ މީތިާ އަދިާ މީހާ  ކުރ ާ ލ ންޓްާ

މީހ އަކީާވަރަށްާނުލަފ ާިވސްނުމެއްަގއުާމުޖްތަމަޢުާހަލ ކުކޮށްލަންާރ ވ ބަޔަކުާމިފަދަާ

ސަލ މަތްވ ނެާ އޭނަާ ނިމުނީމަާ ހިންގ ާ ރ ަވއިެގންާ ރ ވ ނީ.ާ  1715ކަންތައްތައްާ

ވެރިވެާދުނިޔޭެގާާނަާއޮންނ ނީާހޯދ ފައި.ާއެންމެފަހުންާމީެގާކުށްާކޮންމެވެސްކޮޅެއްާއޭ

ބެހޭކަންތައްާާޤައުމުތަކަށް މިކުށްކުރުމ ާ ބަލަިއލިންާ އޮތީއަޅުަގނޑުާ ާކިހިނެތްތޯ.ާާތައްާ

ކަނޑައެޅިފައިާާ ކެޓަަގރީތައްާ މީެގާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ މިނޫންާ އަދިާ އެމެރިކ ެވސްާ

ތެރެއަ ކަންތަްއތަކުެގާ މިޮގތަށްާ ކޮންޮގތަކުންތޯާއެބަހުރި.ާ ަވންނަނީާ ކުދީންާ ށްާ

ާާާާ.ޭގންްގާއުފެްއދެނީާާކިހިނެއްެވެގންތޯ  1720މިއޮތީ.ާާާާމިކަމުގައިކޮންކަހަލަާއުސޫލުތަކެްއތޯ

ާާ ކުރިމަތިލ ން މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާއެހެންވީމ ،ާ ނުރައްކ ާާއޮތް ވަރަށްާ

ާާާއެކަންާއޮތްކަުމގައިކަމެކޭާމިކަމަކީ.ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެާ.ާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ 

 1725 

ދަންނަވ ނީާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ މިބިލުަގިއާާނަމަވެސްާ ފުރުޞަތުތައްާ މިފަދަާ ާާ

މަސަާ  ހިމެނުއްވުމަށްާމަނިކުާާންާޙުސައިންއަޙްމަދުާނިހާ  ހޭލުންތެރިކުރެއްވުމުެގާ މިކަމަށްާ ކުރެްއވުމަކީާާއަދިާ ާއްކަތްތައްާ

ާ ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވަމުވަރަށްާ ފުރުޞަތުތަކަށްާާމުޙިންމުކަމެކޭާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ ންާ

 ވަބަރަކ ތޫ.ާާهللاާދަންނަވަމުންާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްާޢަލައިކުމްާަވރަޙްމަތުޝުކުރު

ާާ1730 

ާންްގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ އިާބެހޭޮގތުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޭގާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އަދިާާާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާންއަލްޙ  ބިލެއް.ާ ތ ޢީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ

ޤ ނޫނެްއާާާާޓަކައިމަށްމައްސަލައަކަށްާހައްލެއްާހޯްއދެވުމިފަދަާނުރައްކ ތެރިާއިޖްތިމ ޢީާާ

ސަ ޢިއްޒަތްތެރިާފ ސްކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ އަދިާ ސަރުކ ރަށްާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ ރުކ ރުންާ

އިޚްާާބަންޑ ރަ ވަރަށްާ ޝުކުރުނ އިބަށްާ އ ދެ،ާލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ  1735ދަންނަވަން.ާ

އެންމެފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިޤ ނޫނަށްާކިޔ ނަން.ާޭގންުގާާ

ާާ މިއޮާމަނ ކުށްތައް ަގއިާ )ށ(ާ މީެގާ ބިލުަގއިާ ބެހޭާ ޭގންުގކުށްތަްއާާކުރުމ އިާ ންނަނީާ

މަނ ކުރުމ ބެހޭާޤ ނޫނުާމިނަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާޖަމ ޢަތްާހަދައިެގންާކުރ ާކުށްތަްއާ

.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާާޮގތަށްާމީެގާނަންާބަދަލުކުރުންމަނ ކުރުމ ާބެހޭާޤ ނޫނު.ާމި
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 1740ީއާބަލ ލަންާބޭނުންވަނީާމިމައްސަލައަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމުޅިާޤައުމަށްާއިޖްތިމަ

އޮތްާ ކުރިމަތިވެފައިާ މައްސަލަެއްއޮގތަށްާ ނުރައްކ ތެރިާ ވަރަށްާ ފެންވަރެްއަގއިާ

އިޖް ފުށުއަރ ާާމައްސަލަެއއް.ާ މިންަގނޑުތަކ އިާ ސުލޫކީާ ޢ ންމުާ ދިރިއުޅުމުެގާ ތިމ ޢީާ

މިކަމުެގާާ ފެތުރިެގންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސުލޫކެއްާ

ާާ މުޖުމަތަމަޢުަގއި ވަރަށްާާނުރައްކ ތެރިކަންވަނީާ ފަރުދަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ

އެބަޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮށްފައި.ާ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ  1745ާމިއަދުާ

އެކިާ ތަފ ތުާ މ ލޭަގއިާ ރަށްާ މިވެރިކަންކުރ ާ ނަންނަމުނާްާާާއެކިދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މ ިއާާރުންކުޖަމ ޢަތްތައްާހަދައިެގންާޭގންުގތައްާހަދަިއެގންާމ ރ މ ރީާހިންުގމ އިާވަްއކަ

މީހުންާ އިތުރުންާ މީެގާ އަދިާ ޖަރީމ ތަކެްއ.ާ ނުރައްކ ތެރިާ ހުރިހ ާ މިފަދަާ ފޭރުމ އިާ

ުގރޫޕުތަކުެގާާ ނަމުަގއިާ ޭގންުގތަކުެގާ މިޮގތަށްާ ޖަރީމ ތައްވެސްާ ބޮޑެތިާ މެރުންފަދަާ

ކުރަ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބިެގންދ ކަަމކީާ ބ ރުާ ޙަޤީޤަތެއް.ާނަމުަގއިާ  1750ންޖެހޭާ

އަޅުަގއެހެންނަމަވެ އެސްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ޙ ލެނޑުެމންާ އިާާއްގަާއްެވސްާ

ޚި ސުލޫކ އިާ އިޖްތިމ ޢީާ އެންޓިާާމިފަދަާ ނުވަތަާ ސުލޫކުތައްާ ބައެއްކަހަލަާ ލ ފްވ ފަދަާ

ާާ ާާސޯޝަލްާބިހޭވިއަރާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖްތަމަޢުަގއި އުފެދިެގންާތަރައްޤީވެެގންާާމި

ާާ ާާއުފެދިެގން ކަންތައްތަްއކޮށްާާާާތްތަކަކަށްވ ާޮގއަިއސްާއެމީހުންާއެބޭނުންކުރިއަރަމުން

ބޮލުަގިއާާ ސަރުކ ރެްއެގާ ވަކިާ ޒ ތުަގއިާ އޭެގާ ޒިންމ ާ ކުށްިގނަވުުމެގާ  1755މުޖްތަމަޢުަގއިާ

ބޮލުގައި މީހެއްެގާ ވަކިާ މަސައްާާާނުވަތަާ ހިތ ައޅުވަންާ އެއީާ ކުރުމަކީާ މަާކަތްާ

ދަންނަވަންާ. ބަެއއްާާާާހުރިކަމެއްކަމަށްާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ ސަރުކ ރަށްާ

ާާމެ ޤަސްދުަގއި ކުރީެގާސަރުކ ރުންާ މިއީާ ދެއްކެިވއިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ އަިއސްާންބަރުންާ

އީާހިތ މަާހުރިކަމެއް.ާޢުަގއިާދެންނެވުމަކީާމިސުލޫކެކޭާމިމުޖުތަމަާއަށަަގނުވ ފައިާއޮތް

ޙ  ާާއެްއވެސްާ ތަރުބިްއޔަތު ާާކުރުލެްއަގއިާ ޒިންމ އަކީ ސަވުުމެގާ  1760ރުކ ރެްއެގާާހަމައެކަނިާ

ޒިންމ  ެއޅޭާ މުއްސަސ ތަްއާާބޮލުަގއިާ ތަރުބިއްޔަތުކުރ ާ އިންސ ނުންާ ެއއްނޫން.ާ

ާާ ާާމަދުރަސ ތަކުން ާާފެށިެގން ފެށިެގންާދަރިންާތަރުބިއްޔަތުާާާާހަމައިންމަިއންބަފައިންނ 

ާާ ބޯލެކުރުމ އި ޤ ނޫނަށްާ ބުނެދިނުމ އިާ ޮގތްތަްއާ ކުށްކުރުމ ިއާާނުއޅެންވ ާ ބުމ އިާ

ާާ ާާދުރުހެލިވުމަކީ ދިނުމަކީ ާާމިތަރުބިއްޔަތުާ ޮގތުންާކޮންމެާޒިންމ ދ ރާުާއިޖްތިމ މިއީ ޢީާ

ެއޮގތަށްާ އެވ ހަކަާ އެހެންީވމ ،ާ ޒިންމ އެއް.ާ އޮތްާ ެއޅިފަިއާ ބޮލުަގއިާ  1765ފަރުދެއްެގާ

ހަޤީޤަތަކާީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ މ ނަެއއްނެތް.ާ ދެއްކުމުެގާ
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ާާ ާާމިމުޖުތަމަޢުގައިވެސް ބިރުަގންނަމިއަދު އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތްކަން.ާ ނީާމިކަންތައްތައްާ

ިމވެ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ލޮސްއެންޖެލަމ ދަމ ާ ރަށަކީާ ކުރ ާ ކަހަލަާރިކަންާ ސްާ

ާހިފަިއެގންާކަނޑިާހިފަިއެގންާާާކަށްާބަދަލުވެާމިތަނުަގއިާބަނޑިނުރައްކ ތެރިާސިޓީއަާ

ޙ  ނުރައްކ ތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަށްވުރެންެވސްާ ކުލަަވރުާ ދިއުމުެގާ  1770ލަތަކަށްާ

އެހެންވީމަ، ާފެންނަމުންދ ކަން.ާ ދެާ ކަނޑައަޅ ާާމިކުށްތައްާ މިކުށްތައްާ ނެަގނެާ

ޤ ނޫމިކު ބަޔ ންކުރ ާ ކޮބަިއކަންާ އޮށްތަކަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާނެއްާ މިއަދުާ ތުމަކީާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންކަމެއް.ާ ކޮންމެހެންާ ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާ މާިާއިޖުތިމ ޢީާ

މިބަޔ ންކުރައްވ ފައިޤ  ހުާާނޫނުަގއިާ ބަޔ ންކުރައްވ ފައިާ ކުށްތަްއާާމިބިލުެގާ ރިާ

ލުިއކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ހުރިޮގތްާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިންަގނޑުތައްާ ޭއެގާ  1775ބަޔ ންކުރުމުެގާ

ކުށްތަްއާާާާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާހަމަާެއއ ެއއްކޮށްާމިާކުށްތައްާކަނޑައަޅ ފައިާހުރިއިރު

އަޅުަގނޑުާާ ނެތްކަންާ ކަނޑައެޅިފަިއާ މިންަގނޑެްއވެސްާ ވަކިާ ސ ބިތުކުރ ނެާ

މި ާާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ މިއޮތީ އެއްވ2ާާާެސ ލަކަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޭގންެގްއެގާާވަނަާ ސްާ

ކުރު މިޤ ނޫނަކުާލީޑަރުކަންާ ކުށެކޭ.ާ އަދ ކުރުަމކީާ ދައުރުާ ލީޑަރެްއެގާ ނުވަތަާ މަކީާ

ޮގތެއް.ާމިހ ރުާމާިާ  1780ބަޔ ނެއްާނުކުރޭާޭގންެގްއެގާލީޑަރުކަންާކުރިކަންާބަޔ ންކުރ ނެާ

އަޅުަގނޑު ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ ެގންދ ާ ވިޝަރީޢަތައްާ އެބަޖެހާޭާމެންާ ސްނަންާ

ށެއްާާާޢަމަލުކުރ އިރުާއެޤ ނޫނެއްަގއިާއެބުނ ާކުޤ ނޫނެއްާތަންފީޛުކުރ އިރުާޤ ނޫނަކަށް

މިންަގނޑުތަކެ މީހަކުާޝަރީއަތައްާާާއްާސ ބިތުކުރ ނެާ ކޮންމެާ އޮތްތޯ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ

މީހެއްނޫނޭާ ޭގންެގއްެގާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑަކީާ ލީޑްކުރ ާާ.ެގންދިޔައިމަާ ާާއަޅުަގނޑުާ

ޭގންްގާާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަމޭ.ާ ނުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ނޯންނ ނެ.ާ  1785ޭގންެގއްެވސްާ

ހެދީމަތޯާ ކޮންޮގތަކަށްާ ބަލަނީާ ލީޑަރެއްކަމަށްާ ޭގންްގާ ކިހިނެއްތޯާ ދެނީާ ލީޑަރޝިޕްާ

ާާ ާާކިހިނެއްވީމަތޯވެސްާމިޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތުަމކީ ޭގންްގާލީޑަރޝިޕަށްާާމި

ާާ މީހުން ާާދަތުރުކުރ ާ ދެކެން.ާާހުމިކަމުން އަޅުަގނޑުާ ބ ރެްއކަމަށްާ އެޅޭނެާ އްޓުވުމަށްާ

އެހެންވީމ ،ާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާދަންނަވަންާމިބޭނުންވ ާވ ހަކައަކީާމިޤ ނޫނަކީާމުހިންމާުާ

ޮގތުަގިއާާ ކުށްތަކެްއެގާ ީމެގާ ކުށްތަކަކީާ ކަނޑަެއޅިފައިވ ާ މީަގއިާ  1790ޤ ނޫނެކޭ.ާ

އެބަޖެހޭ މިބަލައިަގންނަންާ އަދިާ ާ.ާާާާ އަދަބުދީ ކުށްތަކުންާކުށްތަކަށްާ ޖަމ ޢީާ މިފަދަާ

ހަދައި މުޖުތަމަޖަމ ޢ ތްާ ކުށްތަކުންާ ހިންގ ާ ކޮންމެހެންާެގންާ ސަލ މަތްކުރުމަކީާ ޢުާ

މިކަމަކީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިފުރުޞަތުާ ހަމައެއ ެއކުާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ
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މައިަގނޑުާާ ުއފެދުމުެގާ ކުށްތައްާ މިާ މައްސަލައެއްކަަމށްވ ތީާ އިޖްތިމ ޢީާ

ޒުވ ނުންނ އި،ާާސަބަބުތަކެ ބަިއެވރިވަނީާ ކުށްތަކުަގއިާ މިާ ހުރީތީއ ެއކުާ  1795ްއވެސްާ

ފުރ ވަރެްއެގާާ އުމުރުާ ހުރިހ ާ ފިރިހެނުންނ އިާ ކުޑަކުދީންނ އިާ އަންހެނުންނ އި،ާ

ޖަމ ޢަތްާ މިފަދަާ ފ ހަކުށްާާމީހުންވެސްާ ބަިއވެރިވ ކަންާ އެބަޖެހޭ.ާތަކުަގއިާ ަގކުރަންާ

އެކިއެާާއެހެންވީމ ، ތަފ ތުާ ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކުށްތައް ޤ ނޫނުތަކ ިއާާބަޔ ންކިާ ކުރ ާ

ޖިނ އީާކުށުެގާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭނީާކޮންާބައެްއކަންާބަޔ ންކުރ ާޤ ނޫނުތަކ ިއާއަދިާާ

ާާ ާާޖިނ އީާކުށުެގާޒިންމ ާއުފުލަން  1800އްެވސްާާފަރ ތްތައްާބަޔ ންކުރ ާޤ ނޫނުތަކެާާނުޖެހޭ

މީހުންެގާތެރޭަގިއާާާާހުރިއިރުާޖަމ ޢީާކުށްތައްާހަދައިެގންާޭގންްގާހަދަިއެގންާކުށްކުރ 

ނުޖެހޭވަރުެގާ އުފުލަންާ ޒިންމ ާ ކުށުެގާ ޖިނ އީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ އެބައުޅޭާ

ކުޑަކުދީންވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންާއެބަާކުރަންޖެހޭާޖިނ އީާކުށުަގއިާ

ޒިންމ ާއުފުލަންާނުޖެހޭވަރުެގާކުޑަކުދީންާޭގންްގާހަދައިެގންާކުރ ާކުށްތައްާނުވަތަާާ

 1805ޢަތްާހަދައިެގންާކުރ ާކުށްތަކ އިާކުށްތައްާކުރުމުންާއެކުދީންނ މެދުާޢަމަލުކުރ ނާެާޖަމ 

ޮގތެްއވެސްާމިޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކުރުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަަމށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ހަމައެއ ެއކުާ

ޅަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަެވސްާދަންނަވަން.ާދެނާްާއަސްލަމްާދެއްކެވިާވ ހަކަފު

ކަނޑައެޅިފައިވ ާާ މިބިލުަގއިާ ހުށަހަޅަނީާ ނިންމ ލަމުންާ މިވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ

ފްރޭމްާ އެކަށީެގންވ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަދަބުތައްާ ކަނޑަެއޅިފައިވ ާ ކުށްތަކަށްާ  1810ކުށްތަކ އިާ

ޑްރ ފްޓްކުރުމަށްޓަކަ މިޤ ނޫނުާ ތެރެއިންާ ފޮނުަވއިެގންާާވޯރކެއްެގާ ކޮިމޓީއަކަށްާ އިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަންާ

 ރައީސް.ާާާ

ާ

މިބިލާުާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1815ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާބަލައިަގންނަންާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީ ނެތީން.ާ ހަދ ކަށްާ އިދިކޮޅުާ ެއކަމަކ ާ ތ އީދުކުރ ތީާ ާ

ފ ސްކުރިޔަކަސްާާ މިއޮތްޮގތަށްާ އަދިާ މިބިލުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ެއްއވެސްާލަނޑުދަނޑިެއއްާހ ސިލެއްނުވ ނެ.ާާ މިާއެޗީވްކުރަންާއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިންތިޚ ބ  އެބަޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކައިރިކޮށްާ

 1820ކުށްވެރިންާދޫކުރަންާމިއުޅެނީާހުރިހ ާސަރުކ ރަކުންވެސް.ާިއންތިޚ ބަށްފަހުާމިއުޅެނީާ
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ދެންާކުށްވެރިންާބަންދުކުރެވޭތޯ.ާމިއުސޫލުންާމިކަމެއްާނުވ ނެކަންާމިއަދުެގާޙަޤީޤަތްާާ

ނިގެގންާާމިއަދުެގާސުވ ލުެގާަގޑީަގއިާހޯމްާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުވިާބަސްކޮޅުންވެސްާއެ

ޖަލުަގއިާާ ކުށްވެރިޔަކަށްާ މިއަދުާ ޚަރަދުކުރ ކަނ13000ާާާާްހިނގައްޖެ.ާ ރުފިޔ ާ

ޢ ންމުާ މ ރަނަގޅޭެވސް.ާ ުއޅެންާ ޖަލުަގއިާ ހިތަށްއަރައިފިާ އަޅުަގނޑުާ އެނުގނީމ ާ

ޙ ލުަގިއާާ ބަލިާ މުސްކުޅިވެެގންާ ނުދެިވެގން.ާ މުސ ރަވެސްާ މިއުޅެނީާ  1825ރައްޔިތުންނަށްާ

ާާ ާާދޭާާރުފިޔާ 2000ާާތިބިާމީހުންނަށް ެއވެސްާނުދެިވެގންާުއޅޭއިރު.ާކުށްވެރިންނަށްާާން

ާާ ރުފިޔ ާޖަލުަގއިާޚަރަދުކުރ ާވ ހަކަާއިވިފަިއާމިބިލުާމިއަދުާައއިމ13000ާާާަމަހަކު

ހުސްވެާއަޅުަގނޑަކަ ހަނދ ނެޮގތްވެސްާ ހަމަާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭނީ.ާށްާ އްޖެޭއާ

ފ ސްކުރިއަކައަޅުަގނޑުމެން ބިލުތަކެއްާ މިކަހަލަާ އެްއވެާ މިކަމެއްާ ސްވަރަކަށްާާސްާ

 1830ކުރުންާޙަރުދަނ ާކޮށްެގންާނޫނިއްޔ މުާއަދިާމީގެާއްލެއްނުވ ނެ.ާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުޙަ

ސިޔ ސީނުކޮށްާާ ފުލުހުންވެސްާ ނުކުރ ނެ.ާ ފަިއދ އެއްާ އެްއވެސްާ ބިލަކުންނެއްާ

އެބަޖެހޭ އަދ ކުރެވެންާ ވ ޖިބުާ އެމީހުންެގާ ބެލެހެއްޓުންާާާ.ފުލުހުންވެސްާ ކުށްވެރިންާ

އެ މ ލޭެގާޙަރުދަނ ކުރަންާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަހައްޓަންާ ރަނަގޅަށްާ ޖަލުތައްާ ބަޖެހޭ.ާ

ހަދައިެގންާ ޭގންްގސްޓ ރުންނަށްާ ްގރޫޕްތަކަކީާ މިާ އުޅޭާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުލިބޭނެ.ާ ޙައްލެއްާ އެއްވެސްާ އެކަމަކުާ  1835އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދީންާތެރޭަގިއާޑިއުޓީާާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭާމ ލޭަގިއާއެާޖަމ ޢ ތްާހަދައިެގންއުޅޭާކު

ާާއެކުދިންާާބަހައިެގންާނިދ ާކުދީންވެސްާެއބައުޅޭކަން.ާއަޅުަގނޑުާއެްއެވސްާޙ ލެއްގައި

ނުބައިއޭ އަޅުަގނޑުާާާާެގތެރެއިންާ ނޫން.ާ ދިފ ޢުކުރަނީކީާ ކުދީންާ ކުރ ާ ކަންތަްއާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަންާމ ލޭެގާހުރިހ ާނުބައިކަމެއްާކުރަނީާމިދަންނަވ ާޖަމ ޢަތްތައްކަމަށް.ާާ

ކުށްތަްއާއޭ ޭގންްގާ މީެގާ އެހެންވީމ ،ާ މީހުންވެސް.ާ ސިޔ ސީާ އެބަުއޅޭާ  1840ެގތެރޭަގއިާ

އެއޮތުންާާ ބިލުާ ނުކުރަން.މަނ ކުރުމ ބެހޭާ ތ އީދެްއާ އަލްހ ނާްާާާއަޅުަގނޑުވެސްާ

އެވިދ ޅުޮގތަށްާޖ މ ޢަތްާހަދަިއެގންާކުރ ާކުށްތައްާމަނ ކުރ ާބިލުާއެޮގތަށްާއޮންނަންާ

ދެ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ ހަމަާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

ބަންދުކުރ ާާ ދޮރުތައްާ ހުޅުވިފައިހުރިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ާާ އައިސްެގންވެސް ސަރުކ ރުާ އަލިއަޅުވ ލަން.ާ ރަނަގޅަށްާ  1845ައޅުގނަޑަކަށްާާވ ހަކައަށްާ

ިއވިެގންދިޔަީއާާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ނޭނެގ.ާ ބަންދުވިތަނެއްާ ދޮރެއްާ އަދިާ
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ރ އްޖެއިމަސް ބޭނުންކޮށްެގންާ ެގނެސްތުވ ތަކެތީާ މީހުންާ ބޭރުންވެސްާ މިތ ާާާާންާ

ާދޫކުރ ާވ ހަކަާ.ތެރެއަށްާ

ާ

 1850ޖެހުމ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާާކޮޅުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާހުސްވަުގތުކޮޅުެގާަވުގތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޅަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާާުގތުކޮވެެގން.ާއެހެންވީމ ާހުސްވަާޖަލްސ ާމިހ ރުާމެދުކަނޑ ލަންާ

އ ދެ،4ާާާމެންބަރަށްާާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަރުވ ނެާ ފުރުޞަތެއްާ މިނެޓްެގާ

ާާ ާާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ  ާާމެދުކަނޑ ލަނީމި .ާާ 1:00ާާދެންާޖަލްސ ާފެށޭނީ

ާޖަހ އިރު.

ާ1855 

 ]ށ13:01ާްނ12:00ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

އެންމެފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ފަށައިެގންާ ޖަލްސ ާ ާ

ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ

ާާ ބ ކީ ެގންދެވުަމށް.ާ ކުރިއަށްާ ކުރިއަށ4ާާާާްވ ހަކަފުޅުާ ވ ހަކަފުޅުާ އެބައޮތް.ާ  1860މިނިޓްާ

 ެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާ

 

ހިސ ބާުާާމެްނބަރުާދ އިރ ެގާާތޮއްޑޫ ނިންމ ލިާ ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާވަޙީދުޢަލީާ އެހެންވީމ ،ާ ހަނދ ނެއްނެތް.ާ 4ާމ ރަނަގޅަކަށްާ ބޭނުންކޮށްލެވޭތޯާާާ މިނިޓްެގާ

ޭގންގްާ މިާ މިއުޅޭވ ހަކަައކީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ  1865ާާމަސައްކަތްކުރ ނަން.ާ

ވަރަކަށްާާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކުންނެއްާ މަނ ކުރުމ ބެހޭާ ކުށްތައްާ

އެްއވެސްކަމެްއާާ މިކުރަންއުޅޭާ އޮތްޮގތުންާ ޙ ލަތުާ ރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ

ާާ މީެގ ފ ހަަގކުރަްއަވއިފި.9ާާާޙައްލުވ ނެކަަމކަށް.ާ ބޭފުޅުންާ ވަރަށްިގނަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ހަ އެމ އްދ އ ާ ހަމަާ ރަޖިސްޓަރީާއަޅުަގނޑުެވސްާ ސަބަބަކީާ އިދިކޮޅު.ާ މުޅިންާ މަާ

ސިއްރުކޮށްފަިއާާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދައްކ އިރުާ  1870ބ ޠިލްކުރ ވ ހަކަާ

ެއޮގތަށްާާ ުގރޫޕްތަކަށް.ާ މިހުރިާ މ ލޭަގއިާ އަމ ޒުމިކުރަނީާ މިާ ބ އްވ ނެކަެމއްނެތް.ާ

ކިއިދ ނެ ުގރޫޕްތަކުަގިއާ ހުރިާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިާ މިޮގތަށްާ ބީޖީވެސް،ާާބަލަންޏ ާ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކިއިދ ނެ.ާ މިކަހަލަާ މ ޒިޔ ވެސްާ ނުަވތަާ ސިޓީެވސް،ާ ރެޑްލައިންާ
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އަޅުަގނޑުމެންާާ ހުރީމަާ ަމއްސަލަެއއްާ މ ލޭަގއިާ ނުވަތަާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 1875އިނިގލިދިްއކުރަންވީާމިބައިތަކަށްތޯއޭާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ.ާމީެގތެރޭަގއިާއެބަހުރިާ

ެއކަށީެގންާ އެާ ަމއިދ ނުަގއިާހަމަާ ކުޅިވަރުެގާ މަސައްކަތްކޮށްާ ރަނަގޅަށްާ ވ ޮގތުަގިއާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުންވެސް.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ ހެޔޮާ އިޖްތިމ ޢީާ އަދިާ

ެއކަނިާ މިހެންާ ޖަްމޢިއްޔ ާ ކްލަބްާ މިާ ބ ޠިލްކުރ އިރުާ ރަޖިސްޓަރީާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ

އެ މ ރަނަގޅުވ ނެާ އޮންނަންޏ ާ އެހެންާ ސިޔ ސީާއޮންނ ކަށް.ާ ންމެފުރަތަމަާ

 1880އަހަރުެގ30ާާާާޕ ޓީތައްވެސްާއޮތިއްޔ .ާެއއީާކުރީާސަރުކ ރުާވ ހަކަދެްއކިއިރުާރ އްޖޭެގާާ

ާާ މިދިޔަ ޤަބުލުކުރ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެްއވިއިރުާ ވެރިކަންާ މުއްދަތެްއެގާ 5ާާދިުގާ

ދަންނަވަންޏ ާާ ތެދުތެދަށްާ ދިޔައީ.ާ ހައްދުފަހަނައަޅައިެގންާ މިކަންތައްާ އަހަރުަގއިާ

މިކަންތައްާާމިދަ ރ އްޖޭަގއިާ އައިފަހުންާ ސިސްޓަމްާ ޕ ޓީާ ޑިމޮކްރަސީއ އިާ ންނަވ ާ

ޭގންްގާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދިޔައީ.ާ ހައްދުފަހަނައަޅަިއެގންާ

އަލްހ ންވެސްާާ ހަމަާ ބަދަލުަގިއާ ކިއުމުެގާ ުގރޫޕްތަކަށްާ މ ލޭެގާ  1885ސްޓ ރުންާ

ާާ ފޭދޫާދ އިރ ެގ،ާޖަމ ޢަތްާހަދައިެގންާކުރ ާާވިދ ޅުވިފަދައިން،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

އަޅުަގނޑުާާ އެާ އެކަށީެގންވ ޮގތް.ާ އެންމެާ އޭެގާ އޮތުމަކީާ މަނ ކުރުންާ ކުށްތައްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާހަމަާމިހ ރުާހަރުެގތަކުަގިއާތިބެފައިާތަންތަނަށްާއެްއވެާމީހުންނ ާ

ނ ޅ ނެކަމެއްނޭނެގ.ާާދިމ ކޮށްާއަދިާއެތަންތ ަގއިާހޫނުވެއްޖެްއޔ ާކަޓަރުާެއއްޗެހިެވސްާާ

އެމް.ޑީ.ޕީިވޔަސް،ާާ ޑީ.އ ރް.ޕީވިޔަސްާ އެާ ވ ހަކަެއްއނޫން.ާ ޕ ޓީެގާ  1890އެަވކިާ

ވ ހަކައަކީާާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލައެއްނެތް.ާ ވިޔަސްާ އަިއ.ޑީ.ޕީާ ޖުމްހޫރީވިޔަސް،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުޅަނދުރުާހަތައަށްާއޮށްގ ާުއކަިއެގންެވސްާނުވ ނެއޭ.ާމ ލޭެގާހުރިހ ާ

އެ ދެމީހުންާުގރޫޕްތަކަށްާ ކުރިއަސްާ އެކަކުާ ެއއީާ އަމ ޒުކޮށްެގންނުވ ނެއޭ.ާ ކަންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކުށަކަށް.ާ ކުށެްއވ ނީާ ކުރިއަސްާ މީހަކުާ ސިޔ ސީާ ކުރިއަސްާ

ާާ ޙަޤީޤަތުަގއި ބަލަންވީާ ބޮލަކަށްޖެހޭޮގތަށ13ާާާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ރުފިޔ އަށްާ  1895ހ ސްާ

ދޫކުރ ކަ މީހުންާ ތިބިާ ޖަލުަގއިާ އަދިާ ޖަލަށްލ ކަށްނޫން.ާ ށްވެސްނޫން.ާާމީހުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީާމިއިޖްތިމ ޢީާފޭރ ންާހެޔޮކޮށްާމިކަންާރަނަގޅުވ ނެޮގތަކަށް.ާާ

ހުރިާ ރަށްރަށުަގއިާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ މ ފުށީ،ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ލަިއެގންާާ ެއއްޗެހިާ ބިލުތަކ އިާ ކަންކަންކުރަންާ އެކަހަލަާ ނަަގންވީ.ާ ޖަލުތައްވެސްާ

 1900ޔ ާމިއަށްވުރެާމ ާރަނަގޅުވ ނެ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާާމަސައްކަތްކުރިއް
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ރ އްޖޭެގާމިހ ރުާހަމަާިގނައީާމިާޓީވީާސީރީޒްަގއިާއުޅޭާމައިކަލްާސްކޯފިލްޑްތައް.ާާ

ޭގންްގާާ ދަޅައަށްާއެބަނުކުމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ މީހ ެވސްާދެއިރުާ ޮގްއވ ލ ާ ސަލްޓަންޕ ކްާ

ައޅުަގ ބިލެއްާ މަނ ކުރުމ ބެހޭާ ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާާކުށްތައްާ މަޖިލީހުންާ ނޑުމެންާ

އެ ރަފ ސްކުރިއަކަސްާ އަޅުަގނޑުާާތަންފީޛުާ ބޭކ ރުކަމެކޭާ މިއީާ ނަގޅަށްނުކުރެވެންޏ ާ

ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރޫޙަށްާ މީެގާ  1905މިދަންނަވަނީ.ާ

އަޅުަގ ެއހެންވީމަ،ާ މިިއޞްލ ޙުކުރަން.ާ މިބަލައިަގނެާ ހުރީާ ނޑުާާވ ހަކަދަްއކަވ ފައިާ

ހަމަާއެދެންާއިޞްލ ޙުވެެގންާއަންނައިރުާމިކަމުަގއި،ާމ ލޭަގއިވެސްާިމއުޅޭާެއކިެއކިާާ

އެމީހުންގެާ ސީދ ާ ހަދަިއެގންާ އައްޑަނައަކަށްާ މީެގާ އެމީހުންނަކީާ ުގރޫޕްތައްާ ޒުވ ންާ

އެުގރޫޕްތައްާނައްތ ލުމަކުނެއްެވސްާވަކިާފައިދ ެއއްނުވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާާ

ުގރޫޕްތަކެ އޮޅުވ ނުލަްއވުންާާތަޅ ާ ވ ހަކަާ މިދައްކ ާ މިވ ހަކަާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ހަދ ާ  1910އްާ

އިޖްތިމ ޢާީާ މިހުރިާ މ ލޭަގިއާ އެޖަމ ޢަތްތައްާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ

ކަންތައްތަކ ާެއއްކޮށްާމ ލޭާެއކިާތަންތަންތ ާކުދިންާއެއްވެާއެބައުޅެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ައޅުަގނޑުމެ ސްޓ ރުންޮގތުަގއިާ ބިލާުާޭގންްގާ މިތަނުންާ ހަދައިެގންާ އެމީހުންާ ންާ

އެކަންކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުދެވޭނެ.ާ އަސްލަކަށްާ ޙަޤީޤީާ ޭއެގާ ފ ސްކުރިއަކަސްާ

ކޮންމެާާ އަދިާ މީހަކުިވޔަސްާ ސިޔ ސީާ ހޯދަންޖެހޭ.ާ ެއބަާ  1915ޙައްލުކުރެވޭނެޮގތްތަްއވެސްާ

ާާ އެއްވެެގން ދެމީހަކުާ ކޮންމެކަމެއްކުރ3ާާިމީހަކުވިޔަސް،ާ އެްއެވެގންާ އަސްާާމީހަކުާ

އެހެންާާ ނިސްބަތްކޮށްެގންާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުށަކަށްވ ނީ.ާ ކުށްކޮށްފިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޭދެން.ާ އަޅުަގނޑެްއާ އޮންނ ކަށްާ މިހެންާ ކުށްތައްާ ޭގންްގާ

ހުއްދަވެސްާާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ބ ޠިލްކުރަންޏ މުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

 1920ނޫނީާއެޕ ޓީެގާޮއފީހުންާނުކުމެާމީހުނާްާާާބ ޠިލްކުރަންޖެހޭނެ.ާއެޕ ޓީއެއްެގާހަރުގެއެއް

ނަމެއްނޫން.ާ ކިޔ ާ މުހިންމީކީާ މީަގއިާ އެއީާ ހިންަގންޏ .ާ މ ރ މ ރީާ ތަޅައިާ ަގިއަގއިާ

މީަގއިާމުހިންމީކީާކުށްކުރުންާމަދުކުރުންާނޫނީާކުށްކުރުންާނައްތ ލުން.ާއެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑު އެދެން،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަމ ޒުކޮށްެގންާ ހަމަާއެވިސްނުުމަގއިާ ާ

ާާ މިއަދު ހަމ13ާާާަާޙައިރ ންެވއްޖެާ ޚަރަދުކުރ ތީ.ާ ބޮލަށްާ ގައިދީންެގާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ލިބުނީމ ާާ މަޢުލޫމ ތުާ މިކަހަލަާ ެއއީާ ޙައިރ ންެވއްޖެ.ާ މުޅިންާ ހަމަާ  1925އަޅުަގނޑުާ

ނުވަތަާ މ ލެތެރޭަގއިާ އެއީާ މީސްމީހުން.ާ ދ ހިތްވެސްވެދ ނެާ ޖަލަށްާ ބައެއްފަހަރުާ

ާާ މިއަދު އުޅެިވެގންާ މިާވަޒީފ ަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުޑަކުރ އަޑު.ާ މުސ ރަާ މިއިވެނީާ



 72 

އަޅުަގނޑުާާ ބޮއްސުންލ ފައޭާ ހަމަާ މިއޮތީާ ސިޓުޭއޝަންާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

އެީއކީ.ާާ މައްސަލައެއްނޫންާ ބަލައިަގތުމަކުންާ އަދިާ މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ނީ.ާ

 1930މައްސަލަތަްއާާާާއެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގިއާމިހުރި

ފ އިތުވެދ ނެ.ާާ މ ބޮޑަށްާ ަވުގތުާ އެހެންނޫނިއްޔ މުާ ހަދަން.ާ ޙައްލުވ ނެޮގތެއްާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާހަމަާވަކިާކުރީާސަރުކ ރޭާމިސަރުކ ރޭާނުކިޔ ،ާކުރީާާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާާ އޮތްކަމަށްވެސްާ ކޮށްފައިާ ރަނަގޅަށްާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުންާ

 ތެރޭަގއިާމިކަންތައްތައްާހައްދުފަހަނައަޅައިެގން...އަހަރ5ާުފ އިތުވިާާ

ާ1935 

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

މީހުންވެސްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާތޮއްޑޫ ިމސިޔ ސީާ އައިސްެގންާ ސިސްޓަމްާ މިޕ ޓީާ އެއީާ ާޮގސްެގންއުޅެނީ.ާ

އެކަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު ވަދެެގން.ާ ޝުކުރިއްޔ ާާމިކަމުެގތެރެއަށްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ ެވސްާ

 1940ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑު ސަމ ލުކަމަށ3ާާާްޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީއަކަށްާ

ާާ 11:00ާާާާދަންނަވ ލަން. ކޮމިޓީ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ކޮމިޓ2ާާާީަގިއާ ނަންބަރުާ

ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.1ާާާާާދ ޚިލީާކަންކަމުެގާކޮމިޓީާާގައ11:15ާާިކޮޓަރީަގއި.ާާ

ާާ ހަމަ 11:15ާާާާއަދިާ  1945ނަންބަރުާކޮމިޓ3ާާާީަގއިާއިޖްތިމ ޢީާކަންކަމުެގާސަބްާކޮމިޓީ

މިއަރުވަނީ،ާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ފެށޭނެވ ހަކަާ ކޮޓަރީަގއިާ

ާޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރު.މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީ

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމ ަވށު އަޅުަގނޑުާާ`. ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ސުރުޚީއަށްާާާބޫބަކުރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަާ ބިލުެގާ މަނ ކުރުމުެގާ ކުށްތައްާ ޭގންްގާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ  1950ާއެންމެފުރަތަމަާ

ތ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތްާާއަޅުަގނޑުާ ދިވެހިބަހުަގއިާ އެލަފުޒަކީާ ޭގންްގާ ސަބަބަކީާ އީދުކުރަމޭ.ާ

އެލަފްޒެއްާާ ބޭނުންވެއްޖެހިނދުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެޓަރެމއްާ ލަފުޒެއްކަމަށްވިޔަސްާ

ބަސްވެސްާ ހެދުމަކީާ ބަހަކަށްާ ދިވެހިާ ވައްދަިއެގންާ ބަހަށްާ ދިވެހިާ

ާާ ނޫންނަމަވެސްާބޮޑެތިާާމުއްސަނދިވ ނެކަމެއް.ާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާޭގންްގާހަދައިެގން
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ބޭނުންކޮށްެގންާާ ހަތިޔ ރުާ ތޫނުާ ކަޓަރުފަދަާ ކަނޑިއ އިާ ހިންުގމ އި،ާ  1955މ ރ މ ރީތައްާ

މ ރ މ ރީާހިންގ ާއެކިާމީސްމީހުންެގާފުރ ނަާެގއްލިެގންދ ކަީމާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ އިާާ

ދެކޮޅަށްނަމަވެސްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާއަދިާމިކަންާމ ބޮޑަށްާފެންމަތިވެެގންާ

ވިދ ޅުވިފަދައިންާާ މެންބަރުެވސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ތޮއްޑޫާ މިވަނީާ ޮގއްސަާ

ާ 5ާވޭތުވެދިޔަާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާާ އަހަރުދުވަހުެގތެރޭަގއިކަންެވސްާ ވަރަކަށްާ

ދެނެަގތުމަށްޓަކަިއާާ ސަބަބުާ އަސްލުާ މިކަުމެގާ އެނިގފަިއވ ޮގތުަގއިާ  1960އަޅުަގނޑަށްާ

ާ ދިރ ސ އެއްާ ޢިލްމީާ ފަރ ތަކުންާ ކޮށްފައިވ ކަމަކަށްާާއެްއވެސްާ މިހ ތަނަށްާ

އެނިގފަެއއްނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމުެގާސަބަބަކީާވަކިކަެމކޭބުނެާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިކަންެވދ ނެާ ނެތް.ާ ޙައްޤެއްާ ދިްއކުރުމުެގާ އިނިގލިާ ބަޔަކަށްާ

ސަބަބުންާާދުނިޔޭެގާއިންތައްާފަހަނައަޅަިއާމުޅިާދުނިޔެއަށްާރ އްޖެވެސްާހުޅުވ ލުމުެގާާ

ކަންތައްތައްާާ ނޭދެވޭާ ފައިހަމަކުރ ޮގތަކަށްާ އައުމ އިާ ައިއާ ކަންތައްތައްާ  1965ތަރައްޤީެގާ

އަީއކަމަށްވެސްާސަބަބުތަްއކަމަށްވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަމ ބެހޭޮގތުންާ

ވަކިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްޗަށްާ ސަބަބުެގާ އޭެގާ ދިރ ސ އެއްކުރުމަށްފަހުާ ޢިލްމީާ

ދެންނެ ޙަޤީޤީާާއެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ިއންޞ ފަށްވ ނީ.ާ އެީއާ ވުންާ

ބޭނުމަކީާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާައމ ންކަމ އެކުާހަމަޖެހޭާދިރިއުޅުމެއްާއުޅުުމެގާެވއްޓެްއާާ

ކުށްވެރިކުރުމެއްނޫން.ާާ އަނެއްބަޔަކަށްާ އެއްބަޔަކުާ ގ އިމުވުން.ާ  1970ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ސަބަބަކ ހުރެެގން ކޮންމެާ މިކަންާާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގިއާ ނަމަވެސްާ ާ

ފުޅ ވެެގންާާ ދަރަޖައަކަށްާ ބިރުަގންނަާ މިންވަރަކަށް،ާ ނޯންނަފަދަާ އިހަށްާ

ރ އްޖޭަގއިާާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގސްފަިއވ ކަންާ

ާާ ބަލ ލ އިރު، ސަބަބުތަކަށްާ ައއިސްސަވ ާ އުފެދިެގންާ ކުށްތައްާ ނަާާވ2003ާާަބޮޑެތިާ

ުގޅިެގންާ ހަމަނުޖެހުންތަކ އިާ ހިނިގާ ޖަލުަގއިާ މ ފުށީާ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުާ  1975އަހަރުެގާ

ާާ ވަރަކަށްާނުވަތަާެއއަށްވުރެިގނ1200ާާާާައެަވުގތުާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރަމުންާެގންދިޔަ

ކުށްވެރިންާކުއްލިޮގތަކަށްާމިނިވަންކޮށްާދޫކޮށްލުމ އިުގޅިެގންކަމަށްާބައެއްާމީހުންނަށާްާ

އެ ކުޑަބޮޑުމިނަށްާާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ކުށުެގާ އެމީހުންކުރިާ އަޚްލ ޤ އިާ ކުށްވެރިންެގާ ހެނީާ

ކުށްތަކެްއާާ ިގނަާ ކަންތައްތަކެއް،ާ ިގނަާ ދޫކޮށްލުމ އިުގޅިެގންާ މިނިވަންކޮށްާ ނުބަލ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ފެންމަތިވެެގންދިޔަކަންާ އެއްފަހަރ ާ  1980ރ އްޖޭަގއިާ

ާާ ާާެގާއަހަރުތައ1900ާާާްޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭ.ާޭއެގފަހުން ެގާއަހަރުތަކުެގ2003ާާާޮގސް
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ވ ކަންާާ އިތުރުވެެގންޮގސްސަާ އޭެގފަހުންާ ކުށްކުރުންާ ބޮޑެތިާ ބަލ އިރުާ ފަހަށްާ

ހިސ ބުތަކުންާ ތަފ ސްާ ހ މަވެެގންދިޔަާ ފަހަރުފަހަރަށްާ އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ މީޑިއ އިންާ

މިކަންކަންާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޮގތްތަކެއްާމަނ ކުރެ މައިތިރިކުރެވޭނެާ ނުވަތަާ ހުއްޓުވޭނެާ މިކަންކަންާ ނުވަތަާ  1985ވޭނެާ

ވިސްނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާކުރަންޖެހިފައިވ ކަމެއް.ާއެންމެފުރަތަމަާމިބިލާުާ

އަޅުަގނޑުާާ ފ ސްކުރުމަކީާ އިޞްލ ޙުކޮށްެގންާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބަލައިަގނެާ

ދަންނަވ  ކުރިންާތ އީދުކުރ ކަމެްއކަމުަގއިާ ދަންނަވ ލުމުެގާ އެއްޗެއްާ ބިލ މެދުާ ލަން.ާ

ާާ މިބިލުެގ ބޭނުންވަނީ،ާ ޚިޔ ލެއްާދަންނަވ ލަންާ އެންމެފުރަތަމަާ ވަނ18ާާާާައަޅުަގނޑުާ

މިދެލިކޮޕީަގިއާާ މިބިލުަގިއ،ާ އޮތްޮގތ އިދޭތެރޭަގއި.ާ މ ނަކޮށްފައިާ "ޭގންްގ"ާ  1990މ އްދ ަގއިާ

ފ އެއްާހ ސިލުކުރުމަށްާނުވަތަާއޮތްޮގތުންާ"ޭގންްގ"ާކަުމަގއިާބުނެފައިވަނީާވަކިާމަން

ޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާޢަމަލެއްާހިނުްގމަށްޓަކައިާއެކުަގއިާޙަރ ކ ތްތެރިވ ާދެމީހުންާނުވަތަާ

އެއަށްވުރެާިގނަާމީހުންނަށޭ.ާމިޮގތަށްާމިާތަޢުރީފްާނުވަތަާމިާޑެފިނީޝަންާއޮތުމުންާ

ނުކުންނ ނެކަމަ މައްސަލަތަކެއްާ ޤ ނޫނީާ ިގނަާ ވަރަށްާ ށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެީއާާ ހ ސިލުކުރުމަށްާ މަންފ ެއްއާ ވަކިާ ސަބަބަކީ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ  1995އަޅުަގނޑަށްާ

މަންފ އެްއވެސް.ާާ ރަނަގޅުާ އެވެދ ނެާ ހ ސިލުކުރުމަށްާ މަންފ އެއްާ ަވކިާ ވަކިކަެމއް.ާ

ވަކިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށްާ ޢިބ ރ ތްާ އެހެންވީމ ،ާ

ާދޫކޮށްލ ފައިާދެންާމިއޮތީާނުވަތަާޤ ނޫނ ާޚިލ ފާުާމަންފ އެއްާހ ސިލުކުރުމަށް،ާއެބައި

ިގނަާާ ެއއަށްވުރެާ ނުވަތަާ ދެމީހުންާ ހަރަކ ތްތެރިވ ާ އެކުަގއިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޢަމަލުާ

ފިހ ރައަކުންާާ މީހަކުާ މިސ ލަކަށް،ާ މިބުނަނީާ ފަހުބައިގައިެވސްާ  2000މީހުންނަށް.ާ

ންނަށްވުރެާިގނަާމީހުންާވަްއކަންކޮށްެގންާނުކުމެެގންާދުއްަވއިަގތީމ ާފަހަތުންާދެމީހު

މިޢިބ ރ ތާްާ ފެތޭނެާ ތެރެައށްާ މިޤ ނޫނުެގާ ހިފަހައްޓައިަގތަސްާ އޭނަާ ދުއްަވއިަގނެާ

މިއޮތްޮގތުންެވއްޖެްއޔ .ާެއއީާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުާޢަމަލެއްާމީހަކުާކުށްކޮށްެގންާދިޔައަސްާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުވ ނެ.ާ ޢަދަބުދެވިެގންާ ޝަރީޢަތ ނުލ ާ އަދަބުދީެގންާ އެމީހަކަށްާ

 2005ށް،ާމީހެއްާގައިަގއިާހިފ ާއޭނ ާތަޅަލ ާވައްޓ ލައިފިްއޔ ާއެވަނީާމިޤ ނޫނުަގއިާާޤ ނޫނަ

ައޅުަގނޑަށްާ ކުށެއްކަމަކަށްާ ޭގންްގާ ެއއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުށަކަށް.ާ ޭގންްގާ ބުނ ޮގތުންާ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޭގންްގާކުށްކަުމަގިއާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާއެޢިބ ރ ތްާ

ޢިބ ރ ތްކޮށްލަ ޣައިރުާާއަލުންާ ބުނެފައިވަނީާ ޭގންްގކަމުަގިއާ ރީފްރޭސްކޮށްލަން.ާ ން،ާ
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ޤ ނޫނީޮގތުންާނުވަތަާއެނޫންޮގތަކުންވެސްާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުާޢަމަލެއްާހިންުގމަށްޓަކަިއާާ

ރަނަގޅަށްާ މީެގާ މިކަހަލަޮގތަކަށްާ ހަރަކ ތްތެރިވުންކަމަށް.ާ  2010ހަރަކ ތްތެރިވ ާ

ޮގތަކަށްާއަލުންާޢިބ ރ ތްކޮށްލުންާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންާއޭެގތެރޭަގއިާނުހިމެނޭކަހަލަ

އ ދެ،ާާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އެއީާ

 އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާއަނެއްކަމަކީ..ާ.

ާ

 2015ާހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވަުގތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެދޭާާާމ ފަށުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތިާ ބޮޑަށްާ ާވަރަށްާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާބޫބަކުރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2020 

ކޮމިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑުާާޝުކުރިއްޔ .ާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ލިއިރުާ ވ ހަކަާ ޓީތަކުެގާ

މަޢ ފަށްާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންީވމ ،ާ ދެންނެިވއްޖެ.ާ ޯގހެއްާ

ާާ ެގ11:00ާާާާއެދެމުންާއޭެގާރަނަގޅުޮގތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވުނީ

ޙަޮގތަކަށްާމިހ ރުާވ ހަކަތަކެއް.ާެއއީާނުބައިާލިސްޓެއްާައޅުަގނޑަށްާމިކިޔުނީ.ާޞައް

ާާ 1:00ާާާާމިދަންނަވ ލަނީ. ކޮމިޓީ މ ލިއްޔަތުާ ކޮޓަރީަގިއ.1ާާާަގއިާ ކޮމިޓީާ  2025ނަންބަރުާ

1:15ާާާާ 2ާާާާަގއިާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓީ 1:15ާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.ާއަދި

ާާ ކޮމިޓީ ަގވ އިދުާ ޞައްޙަޮގތަކީ.3ާާާާަގއިާ މީެގާ ެއއީާ ކޮޓަރީަގއި.ާ ކޮމިޓީާ ނަންބަރުާ

އެކަ މަޢ ފަށްާއެހެންވީމ ،ާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މަށްާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ

 2030ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީއަށް.ާ

ާ

ައއްސަލ މުޢަލަާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާާޝުކުރިއްޔ ާ މ ލޭަގއިާ އ ދެ،ާ ާއިކުމް.ާ

އިންތިހ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ ރައްޔިތަކުމެާ ކޮންމެާ ކުށްކުރ ކުރުމަކީާ ހަދަިއެގންާ ޭގންްގާ ރ އްޖޭަގއިާ

ވަރަށްާާ އިޙްސ ސްކުރަންޖެހިފައިވ ކަމެއް.ާ ބިރުވެރިކަންާ ކަންބޮޑުވ ކަެމއް،ާ ދަރަޖައަށްާ

ާ ޖަރީމ ތައްާ މ ރ މ ރީއ ާ އިތުރުވަމުން.ާނުރައްކ ތެރިާ ހިންުގންާ  2035ހިންުގންދަނީާ

މީހުންާ އަނިޔ ވެާ މީހުންނަށްާ މީެގތެރޭަގއިާ ހިނަގމުންވެސްދޭ.ާ ހަތިޔ ރުހިފައިެގންާ
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މަޢުލޫމ ތާުާ އޮފީހުންާ ފުލުސްާ އ ދެ،ާ އެބަދޭ.ާ ެގއްލެމުންވެސްާ ފުރ ނަާ މަރުވަމުންާ

ާާ މިއަހަރުެގ މައްސަލަތައްާ ހިނިގާ މ ރ މ ރީާ ހަދައިެގންާ ްގރޫޕްާ 31ާާލިބޭޮގތުަގއިާ

ާާ މަްއސަލަާހުށަހެޅިފައިވޭ.ާއަދިާީމެގތެރޭަގއިާތޫނުާހަތިޔ ރ111ާާާާުޖުލައިއ ާހަމައަށް

ާާ މައްސަލަިއެގ ހިނިގާ މ ރ މ ރީާ އަދ25ާާާާިހިފައިެގންާ ހުށަހެޅިފައިވޭ.ާ  2040ަމއްސަލަާ

ާާ ހިފައިެގން ހުށަހެޅިފައިވ ކަމަށ88ާާާްހަތިޔ ރުާ ަމއްސަލަާ މ ރ މ ރީެގާ މަްއސަލައިެގާ

މަޢުލޫމ  މިވަނީާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުފެދިފަިއާ ޭގންްގތައްާ އ ދެ،ާ ލިބިފައިވޭ.ާ ތުާ

އޭެގތެރެއިންާާ ޙ ސިލުކުރުމަށް.ާ ބައެއްކަންކަންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކޮށްލެވޭ،ާސަރަޙައްދުަގއިާަގދަފަދަކަންދެއްކުމުެގޮގތުންާެއއުފައްދ ާާ

 2045ބޭނުމުަގިއވެސްާއެމީހުންާއެފަދަާާބައެއްާއުފައްދަނީ.ާއަދިާނަންހިނގ ާބަޔަކަށްވުމުެގާާ

އުފައްދަިއެގންާާ މިޭގންްގތައްާ ބޭނުމުަގއިާ ބަދަލުހިފުމުެގާ އަދިާ އެބަކުރޭ.ާ ކަންތައްތައްާ

ބިލެއް،ާޭގންްގެގާކުށްތަްއާާ މިދަނީ.ާއ ދެ،ާދަޢުލަތުެގާފަރ ތުންާސަރުކ ރުންާމިފަދަާ

ދަޢުލަތު އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައިާ ބިލެއްާ ބަންޑ ރަާާމަނ ކުރުމ ބެހޭާ ެގާ

މިބަސް،ާާ 'ޭގންްގ'ާ މިބިލުެގާސުރުޚީަގއިާ ނ އިބަށްާނިހ ޔަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

އޮތުމުންާ މިހެންާ މިބަސްާ 'ޭގންްގ'ާ ބިލުާ މަނ ކުރުމ ބެހޭާ ކުށްތަްއާ  2050ޭގންްގާ

ޭގންްގާާ ެއއީާ އޮޅުންއަރ ޮގތްވެދ ނެ.ާ ފަހަރުަގއިާ ބައެއްފަހަރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ަގިއާޭގންަގކީާބަެއއްފަހަރުާއެބަޭވާއެކުވެރިާރަޙްމަތްތެރިާއިނިގރޭސިާބަހަކަށްވ އިރުާ

ހަމަާ މަސައްކަތުެގ،ާ އަދިާ އެބަކިޔ ާ ޭގންްގާ އުޅުމަށްވެސްާ އެކުަގއިާ މީހުންކޮޅެއްާ

ކިޔ .ާާ ޭގންްގާ މީހުންނަށްވެސްާ އެކުަގއިުއޅޭާ މަސައްކަތެއްކުރުަމށްާ ރަނަގޅުާ

ބަދަލު ސުރުޚީވެސްާ މީެގާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކްރިމިނަލްާއެހެންވީމ ،ާ  2055ކުރަްއވ ާ

ސްޓްރީޓްާޭގންްގ،ާމިފަދަާމ ނައެއްާއަންނަކަހަލަޮގތަކަށްާމިާޢިބ ރ ތެއްާކޮށްލެްއވުންާ

ފަހުާޞަފުޙ ގައި.ާ އެބަޮއވޭދީފައިާ ތަޢ ރަފެއްާ ޭގންްގެގާ މީެގާ އ ދެ،ާ ބަހުން.ާ ދިވެހިާ

މަންފ އެއްާ ވަކިާ ބުނެފައިަވނީާ ޭގންްގކަމުަގއިާ ދީފައިވ ިއރުާ ތަޢ ރަފްާ ޭގންްގެގާ

އެކުަގިއާާޙ  ހިނުްގމަށްޓަކައިާ ޢަމަލުާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ ާ ނުވަތަާ ސިލުކުރުމަށްާ

މިޮގތަށްާ ީމހުންނަށެވެ.ާ ިގނަާ ެއއަށްވުރެާ ނުވަތަާ ދެމީހުންާ  2060ހަރަކ ތްތެރިވ ާ

ޖަމ ޢަތްާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގއިާ އޮތުމުންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މިޮގތަށްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ.ާ

ވަކިާާ މިއަކ ާ ކުށްކުރ ކުރުމ ާ ނުފެނޭ.ާހަދައިެގންާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ތަފ ތެއްނެތް.ާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ އެބަެގންނަންޖެހޭކަމަށްާ ބަދަލުާ މިވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ



 77 

މ ނަކުރުމުަގިއާާ ސިފަކޮށްާ ޭގންްގާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމުަގއިާ ތަޢ ރަފްާ ތަޢ ރަފް.ާ

އެއީާ ހިމެނުން.ާ އުންސުރުތައްާ މިދަންނަވ ާ ޤަބޫލުކުރަންާ  2065އަޅުަގނޑުާ

އުފައްދ ފަިއާާހަރަކ ތްތެ ޒަމ ނެއްަގއިާ ަވކިާ އެއީާ ޖަމ ޢަތަކަށްވުން.ާ އަންނަާ ރިވަމުންާ

ހިންަގމުންާާ ހަރަކ ތަރެއްާ އެއީާ ޖަމ ޢަތަށްނޫން.ާ ައއިސްފަިއވ ާ އެނިމުމަކަށްާ

ާާ އަދި ޖަމ ޢަތަކަށްވ ންޖެހޭނެ.ާ ިގނ3ާާާައަބަދުވެސްދ ާ ެއއަށްވުރެާ ނުވަތަާ މީހުންާ

އީެވސްާޭއެގާހިަމނަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާމެންބަރުންާހަރަކ ތްތެރިވަމުންދިއުންވެސްާއެާ

އަދިާާ ކިޔަިއެގންުއޅޭާ ނަމެްއާ އެއްާ ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ  2070އަޅުަގނޑުާ

މިކަންވެސްާާ ެގންުގޅުން.ާ ސިްއކަެއއްާ ނުވަތަާ ނިޝ ނެއްާ ރަްމޒުކޮށްދޭާ ޭގންްގާ

އަދިާ ސިފަކުރ އިރު.ާ ޭގންްގާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްާ

މީގާެާހަ ވ ންޖެހޭނެާ އެެވސްާ މަޤްޞަދަކަށްވުން.ާ ކުށްކުރުންާ މައެހެންމެ،ާ

އެކަހެރިކޮށްވިޔަސްާ ބައިވެރިންާ ނުވަތަާ މެންބަރުންާ އަދިާ އުންސުރެްއެގޮގތުަގއި.ާ

ބަިއވެރިވަމުންާާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ކުށުަގިއާ ޭގންްގާ ެއކުެވެގންކަުމަގިއވިޔަސްާ  2075ނުވަތަާ

މިކަން ބަިއވެރިވެފަިއވުން.ާ ނުވަތަާ އަޅުަގނޑުާާއައުންާ ހިމެނެންޖެހޭނެކަންާ ކަންާ

ނުހިމެނުމަށްވެސްާާ މ ނަިއަގއިާ ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ މީެގމ ނަދިނުމުަގިއ.ާ ޤަބޫކުކުރަނީާ

އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއެއީާބައެއްފަހަރުާއޮޅޭޮގތްވެދ ނެާއެހެންާބައެއްާޖަމ ޢަތްތަކ ާ

ސަލ މަތްތެރިެވެގންާ އޮޅޭޮގތްވެދ ނެކަމަށްޓަކައިާ ބޭނުމުަގއިާާާާމިޭގންްގތަކަށްާ ތިބުމުެގާ

 2080ދަންނަވ ާކަންކަންާހިމެނުން.ާއ ދެ،ާއަމިއްލަާރަްއކަލަށ އިާސަލ މަތަށްޓަކައިާއަދިާމި

ނުވަތަާމަސައްކަތްކުރުމަށްާބަެއއްެގާމެދުަގއިާއެއްބަސްެވވިެގންާޙަރަކ ތްތެރިވުމަށ ިއާާ

ނުލިބޭޮގތަށްާ އ މްދަނީއެއްާ އުފެދިފަިއވ ާ މަޤްޞަދުަގިއާ ރަނަގޅުާ އަދިާ

މާިާހަރަކ ތް ނުހިމެނުމަށްާ މިާ މެންބަރުން.ާ ޭއެގާ ޖަމ ޢަތްތަކ އިާ ހަދ ާ ތެރިވުމަށްާ

ބިލުަގއިާހުށަހެޅުމަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭާރަނަގޅުާކަެމއްެގާޮގތުަގއި.ާއަދިާހަމަާ

ސިފަކުރުންވެސްާާ ބަިއެވރިންާ ނުވަތަާ މެންބަރުންާ ޭގންްގެގާ މެންބަރުން،ާ  2085އެހެންމެާ

ޮގތެއް.ާޭއެގތެރޭަގިއާމިދަންނަވ ާކަންކަންާމ ނަކުރުންވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭާރަނަގޅު

ޢަމަލީޮގތުންާާ ޭގންްގަގއިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމަށްާ ހިމެނުންާ

ކުރިއަރުވ ާާ ޕްރޮމޯޓްކޮށްާ ޭގންްގާ ޤަސްދުަގއިާ އަދިާ މީހެއްާ ކޮންމެާ ބައިވެރިވ ާ

ސިފަކުރުން ޮގތުަގިއާ މެންބަރެްއެގާ ޭގންްގާ އެީއާ މީހެްއާ ކޮންމެާ ެވސްާއެހީތެރިވެދޭާ

 2090އަޅުަގނޑުާދެކެނީާއެއީާމުހިންމުާކަމެއްެގާޮގތުަގިއ.ާއަދިާޭގންުގންާކުރ ާކުށްތަކުެގާ
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މިޤ ނޫނުގައ ިއާާ ހުށަހަޅަން.ާ ހިމެނުމަށްާ ކަންކަންާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ

ޭގންްގެގާާ ކުށެއްާ ކޮންމެާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ކުށެްއކަމަށްާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ އެހެންާ

ންްގެގާއިރުޝ ދުެގާދަށުންާކުރުންާނުވަތަާޭގންގ އެކުާކުރުންާާފައިދ އަށްާކުރުން،ާޭގ

ނުވަތަާޭގންްގާޕްރޮމޯޓްކޮށްާކުރިއެރުވުމަށްާއެހީތެރިވުުމެގޮގތުންާކުރުން.ާމިކަންކަންާ

ާާ ބިލުެގ ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާައދިާމިާ  2095ވަނ3ާާާަހިމަނ ފައިާއޮތުންާމުހިންމުާ

ާާ ހަކުާބުނ ާބަހަކުންާނުވަތަާހ މަކުރ ާެގާ)ހ(،ާއެްއވެސްާމ3ާާީމ އްދ އަށްާބަލ އިރު

ނުވަތަާ ނިޝ ނަކުންާ ބ ވަތެއްެގާ އެްއވެސްާ ހ މަކުރ ާ ނުވަތަާ ޢިބ ރ ތަކުންާ

ޭގންެގއްެގާާ އެމީހަކުާ ޮގތަކަށްާ އެނޫންވެސްާ ނުވަތަާ ހެދުންއަޅ ޮގތަކުންާ

ޭގންެގްއެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ކުށެކެެވ.ާ ދެއްކުމަކީާ މެންބަރެއްކަމަށްާ

މެންބަރަކަށްވުންާމެންބަރެއް މުހިންމީކީ.ާ މީަގއިާ ދެއްކުމެއްނޫންާ ދެއްކުން،ާ  2100ކަންާ

ހިމެނުމަކާީާ އެޮގތަށްާ ހިމެނުން،ާ އެބައިާ އެހެންވީމަ،ާ މުހިންމީ.ާ

ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށްވެސްާޤަބޫލުކުރަން.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާއިނޭގތޯާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2105 

ާއަދިާއެބަާއިނދޭާމިާޤ ނޫނުެގ...ާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާއިނޭގތޯާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2110 

ާާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާވަނަާމ އްދ ެގާެއއްވެސްާޭގންަގކަށްާނިސްބަތްވ ާނިޝ ނެްއ4ާާާާއ ދެ،ާނިންމ ލަނީ.

ހުރުމަކީާާާކަދެއްކެުވްނާ:ވ ހަާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ ތަނެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ އެއްޗެއްާ މިފަދަާ މިނޫންެވސްާ ނުވަތަާ ސިއްކައެއްާ

ނުވަތަާހަރުކުރުމަކީާނުވަތަާބެހެއްޓުމަކީާނުވަތަާހ މަކުރުމަކީާކުށެކެވެ.ާއަޅުަގނޑުާާ

މ އްދ ެއއް.ާާ ހުރަސްއެޅިދ ނެާ މިނިވަންކަމަށްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ މިއީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

އިތު ޢިއްޒަތްތެރިާާއަދިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވަމުން،ާ އެދޭވ ހަކަާ ފުރުޞަތަކަށްާ  2115ރުާ

ާރައީސްާ.

ާ

މަޖިލީހުނާްާާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ
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އަޅުަގާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒް ދުވަސްކޮޅެއްެވއްޖެކަމަށްވެސްާ އ ދެ،ާާފ ސްކުރަންވެއްޖެތ ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑުާ

މަނ ކުރުމ ބެހޭާާ ޭގންްގތައްާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ދައުލަތުެގާ ސަރުކ ރުންާ  2120މިއަދުެގާ

ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކަިއާާ ބިލެއްާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތުަގއިާ ބިލެއްެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ބޮޑެތިާާމެންބަރުންވެސް މިފަދަާ ކުށްތައް،ާ މިފަދަާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ ާ

މިކަންާާ ތެރޭަގއިާ ފަސްއަހަރެއްެގާ ތިންހަތަރުާ ިމދިޔައީާ އިތުރުވެެގންާ މ ރ މ ރީތައްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންާ މިފެށީ.ާ ހިނަގންާ ކަންތައްތައްާ އަސްލުާ  2125ފެންމަތިވެާ

އަޅުަގނޑު އެއީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ސިޔ ސީާާމެންބަރުންވެސްާ ބުނެވިދ ނެާ މެންނަށްާ

ޕ ޓީާހަދައިެގންާނުވަތަާކުރީެގާސަރުކ ރަށްާބަޔަކުާފ ޑުކީމަާއެފަދަާކަންތައްތަކެްއާާ

ޖަމ ޢަތްތައްާ އެފަދަާ ނުވަތަާ ހިތްވަރުދީާ ޖަމ ޢަތްތަކަށްާ އެާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

އެބަހުރިާ އެކަންކަންާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ދީފައިާ ބަޔަކުާ ބ ރުތަކެއްާ އުފެއްދުމަށްާ

 2130ޔޯތަކުންނ އިާބައެއްާއެފަދަާޭގންްގތަކުަގއިާބަިއވެރިވިާކުދިންެގާނުވަތަާމީހުންެގާާވީޑިާ

މުދަލަށާްާ މީހެއްެގާ ނުވަތަާ ހިންުގމަށްާ މ ރ މ ރީއެއްާ އެފަދަާ އިންޓަރިވޔުތަްއވެސްާ

ފުރ ނައަށްާެގއްލުންާދިނުމަށްާރ ވ ފައިާއެވ ހަކަާައއިސްާކިޔ ދީފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިާާ

ސަމ ލުކަމަށް ދ.އަތޮޅުެގާާމަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ލިންާ ކުރީަގިއވެސްާ ތަންކޮޅެއްާ ާ

މަޖިލީހުަގިއާާ ރަްއޔިތުންެގާ ެއވ ހަކަާ ނ ޝިދުވެސްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރ ނަފުޅަށްާާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ބައިތުލްމ ލ އިާ މުޅިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ  2135ވިދ ޅުިވ.ާ

ހިމެ ވަޒީރަކުެވސްާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ ރޭިވާާެގއްލުންކުރުމަށްޓަކައިާ ނޭޮގތަށްާ

އަތްޕުޅުަގިއާާ އެމަނިކުފ ނުެގާ މިއަދުވެސްާ ވީޑިޔޯާ އޭެގާ ވ ހަކަ.ާ ކަންތައްތަކެއްެގާ

އެބައޮތް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިއަދުާމިވ ހަކަާދެކެޭވއިރުަގއިާއެކިއެކިާސިޔ ސީާާ

އަދިާާ ެގކޮޅަށ އިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ލީޑަރުންނަށ އިާ ޕ ޓީތަކުެގާ

ާާ ތިބެެގންާާަގިއކޮޅަށް ބަޔަކުާ އަޑީަގއިާ މީެގާ ކަންތަކަކީާ މިފަދަާ ކަޅުތެޔޮޖަހ ާ  2140ގ އުކ ާ

ދެމުންާާ އިނ ޔަތްތައްާ ފައިސ ެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ ިމފަދަާ ހިންިގކަެމއް.ާ ރ ވަިއެގންާ

ބަޖެޓުންާާ ޑިފެންސްެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އެނެގން.ާ އެބަހުރިާ ެގންޮގސްފައިވ ކަންާ

ބޭބޭ އެހެންާ އެނޫންާ ނުވަތަާ ަވޒީރުންާ ކަހަލަާާބައެއްާ އެއްވެސްާ ފުޅުންނަށްާ

ިމކަންާ އިއްތިފ ޤަކުންާ ދީފައި.ާ ފައިސ ާ ތަފްސީލެއްނެތިާ އެބަހުރިާ ލިޔެކިޔުމެއްނެތިާ

ާާ ޯއަގސްޓް ތ ރީޚްތަކަކީާ 12ާާމިދިމ ވ ާ ޮގތުަގިއ13ާާާާ، އިއްތިފ ޤެްއެގާ މިީއކީާ  2145އަށް.ާ
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ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަަމކަށްާ އޮތްާ ވެފައިާ

މީހަކުާ ނުވަތަާ ކަޓަރުއަޅ ލުމަކީާ ަގިއގ ާ ކުއްޖެްއެގާ ނުވަތަާ ަގިއގ ާ މީހެއްެގާ މިއަދުާ

މަރ ލުމަކީާނުވަތަާމީހެއްެގާަގއިގ ާޖެހުމަކީާމިއީާމިއަދުާެއއްވެސްާމީހަކަށްާނުވަތަާާ

ނުވަތަާ މަރ ލުމަކީާ ފިޔޮކެއްާ މ ބޮޑުކަމަކަށްނުވޭ.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކަމެއްކުރ ާ އެފަދަާ

 2150ނުވަތަާމިފަދަާއެނޫންާއެހެންާއެއްޗަކަށްާއަނިޔ ކުރ ާފަދައިންާާާާކުކުޅެއްާމަރ ލުމަކީ

މިއޮންނަނީ.ާާ ކުޑަކަމަކަށްވެފައިާ މިއަދުާ އެއީާ ދުވަސްދުއްވ ލުމަކީާ އިންސ ނެްއެގާ

ކިހ ވަރަކަށްތޯާާ މިއަދުާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހި ކުރީަގއިާ ނެތިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ކުރެވެނީާ ޢިްއޒަތްތެރިާާމިކަންާ ދ އިރ ެގާ ތަދޫާ

ނެތިެގންތޯާ ޤ ނޫނެއްާ ކޮންާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާ މެންބަރު،ާ

ރިޕޯޓެއްާ ފުލުހުންެގާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވުނީ.ާ މިކަންާ  2155މިހ ހިސ ބަށްާ

ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާލިބިފައިާއެބައޮތް.ާއެާރިޕޯޓްަގިއާވިދ ޅުވެފައިާއެބަޮއވޭާ

ފޮނުވީމާަާ ޝަރީޢަތަށްާ ނިންމ ާ ތަޙްޤީޤްާ އެބޭފުޅުންެގާ މީހުންނަށްާ ކުށްކުރ ާ ޖިނ ޢީާ

ާާ މިއަންނަނީ ޙުކުމެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަރ ތަކ ާ ކުށްކުރ ާ 8ާާާާޖިނ ޢީާ މަހ 9ާާާާމަހ 

އަދިާ ކަންތައްތައް.ާ ހުރިާ އެނެގންާ ތަފްސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ މިއީާ އ ދެ،ާ ދޭތެރޭަގއި.ާ

އަޑުާ މީޑިޔ އިންާ ވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަކަކީާ ބަެއއްާ  2160އިޭވޮގތުަގއިާ

އޭނ ާ މީހ ާ ކުށްކުރ ާ ެއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަންތައްތައް.ާ ވެެގންދ ާ ފަސޭހައިންާ

އޮތްޮގތުންާާ ރޭވިފައިާ ދުސްތޫރުާ މިާ އޮނިަގނޑުާ ޤ ނޫނީާ މިއަދުާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހުާ

އެހެންނަ ކުރެވޭކަމެްއނޫން.ާ ެއއީާ ބެހެއްޓުމަކީާ ހަްއޔަރުކޮށްފައިާ މަވެސް،ާާޖަލުަގއިާ

ާާ މަސްތެރޭަގިއ8ާާާާފަނޑިޔ ރުެގާއިޚްތިޔ ރުަގިއާދޫކޮށްލެވެނީ.ާދޫކޮށްލެވުނީމަާެއްއކަލަ

މިރ އްޖޭެގާާ ެއހެންޮގތަކަށްާ މިނޫންާ އެހެންވީމަ،ާ ދަނީ.ާ ކުށްކުރަމުންާ  2165ތަކުރ ރުކޮށްާ

އެހެންޮގތަކަށްާާ އެނޫންާ އަދިާ ނަމަވެސްާ އަޅަިއެގންާ ޖަލެްއާ އިތުރުާ ނެތިއްޔ ާ ޖަލެއްާ

ޙައް ހައްލެއްާނަމަވެސްާ މިކަންކަމަށްާ ނޫނީާ ތަންފީޒުކޮށްެގންާ ޤ ނޫނުާ އަދަބުާ ޤުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ އަންނ ނެާ

ޭގންްގާާ ކުށްކުރުންާނުވަތަާ ހަދައިެގންާ ޖަމ ޢަތްާ ފަދައިންާ މެންބަރުންވެސްާވިދ ޅުވިާ

ާާ މި މަނ ކުރުންާ ކުށްތައްާ ޭގންްގާ ސުރުޚީކަުމަގިއާާހަދައިެގންާ ބިލުެގާ މިާ  2170ދެޮގތަށްާ

ތަންފީޒުވެާާ ޤ ނޫނުާ ބޭނުަމކީާ މީެގާ ަމއްސަލަެއއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވީނަމަވެސްާ

ވެރިކަންާާ ޤ ނޫނުެގާ ިމކަންާ ޮގތްާ ހުއްޓުވޭނެާ މިކަންާ މީހުންނަށްާ މިކަންކުރ ާ
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ބައެއްާ ފެނިެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަންފީޒުވުން.ާ ޤ ނޫނުާ ހިންގ ތަނެއްަގއިާ

ޑެތިާމުޒ ހަރ ތަކުަގއިާޖަލުންާކުށްވެރިންާދޫވެާއެފަދަާތަންތަނަށްާއ ދެ،ާމ ރ މ ރާީާބޮ

 2175ާހިންުގމަށްާނުކުމެާތިބިކަން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،..ާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވަާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މީހުންނަކީާ ބައެއްާ އެފަދަާ އަދިާ ނިންމ ލަނީ.ާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާާމިާ ސްމ ޓްާ ާރަށްާ

ހީވަނީާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒް އަޅުަގނޑަށްާ ެއކަންާ ބައެއް.ާ ހިންަގމުންދިޔަާ މިރ އްޖޭަގއިާ މިކަންާ  2180ޮގތުަގއިާ

މިރ އްޖޭެގާކޮންމެާރައްޔިތަކަށްވެސްާއެނޭގނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުނާްާ

މިހ  މިއީާ ބޭނުންވަނީާ ޤ ނޫނުާދަންނަވ ލަންާ ތަސްދީޤްކޮށްާ ނިންމ ާ މިހ ރަށްާ ރުންާ

ތަންފީޛުކުރުމަކީާކޮންާދ އިރ ައކުންާކޮންކަމެއްާނުެވެގންާދޫެވެގންދ ާކަމެއްތޯާބަލަިއާާ

ެއވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްވ ތީާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ މިއަދުާ މިކަންކުރުމަކީާ

 2185ާީއސް.ާދަންނަވ ލ ފައިާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ

ކުށްތަްއާާعليكم ާاسالم ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޭގންްގާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.ާ

ސަރުކ ރަށްާާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ައޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުންާ ބިލުާ ާމަނ ކުރުމ ބެހޭާ

ޙަޤީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ލަސްެވެގންާނިހ ޔަތަށްާ ަވރަށްބޮޑަށްާ ޤަތުަގިއވެސްާ

ެގއްލިެގންދ ާ އަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތްކަމެއް.ާ  2190ޮގސްފައިާ

އެންމެބޮޑުާެއއްސަބަބުާމިީއ.ާފުރަތަމަާއަވަށުާފެންވަރުަގއިާނޫނިއްޔ މުާރަށުތެރޭަގއިާާ

ރުަގއިާމިކަންާހިނގ ާާހިނަގނީ.ާދެންާރަށުފެންވަރުަގއި،ާމިހ ރުާމިއޮތީާޤައުމީާފެންވަ

އެހެންކަމުންާާ ބަދަލުވެެގން.ާ ޓެރަރިޒަމަށްާ އެދ ނީާ ދެންާ ޮގސްފައި.ާ ހިސ ބަށްާ

ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ހުއްޓުވުމަކީާ މިކަންާ އޭެގކުރީަގއިާ

ދ ންދާޫާ ދަންނަވަންޏ ާ ޙަޤީޤަތަށްާ ޒިންމ ެއއް.ާ އެޅިފައިވ ާ ބޮލުަގއިާ  2195އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޢިއްޒަ ޤ ނޫނެްއާާދ އިރ ެގާ ފަދައިންާ ެއވިދ ޅުވިާ ރިޔ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

މިހ ރުވެސްާއެބައޮތް.ާނަމަވެސް،ާފުލުހުންާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކުަގއިާހައްޔަރުކުރެޭވާާ

ހިސ ބުންާ ފޮނުވ ާ ޕްރޮސެކިއުޓްކުރަންާ ތަޙްޤީޤްކޮށްާ ެގންޮގސްާ މީހުންާ

ދެރަކަމެ ލިބޭާ މިކަންތަކަށްާ އެއީާ ދަންނަވ ލަންާލަސްވެެގންދ ކަމީާ އަޅުަގނޑުާ އް.ާ
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 2200ބޭނުންވަނީ،ާމިދޭތެރެއަކުންާައއްޑުއަތޮޅުާހިތަދޫަގއިާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާރަށުަގިއާާ

މ ރ މ ރީތަކެއްާހިނގ ާެއކަކުެގާބުރަކަށިާކަނޑިއަކުންާޖަހ ާެއއްކޮށްާކަފ ލ ާއަނެކަކުާާ

ނު މީހުންާ ހަތަރުާ ަމއްސަލ ަގއިާ އޮތްާ ެއއްލ ލ ފައިާ ނަގ ާ އަނިޔ ކޮށްާ ވަތަާތަޅ ާ

އަނެްއކ ާ ދުވަސްކޮޅަކުންާ ނިންމ ާ ތަޙްޤީޤުާ ހައްޔަރުކޮށްެގންާ ފަސްމީހުންާ

ކުރަންފެށި.ާ ެއކަންތައްާ އަނެއްކ ާ ރަށުތެރޭަގއިާ ހަމަާ މީހަކުާ ތިންާ އޭެގތެރެއިންާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަންތައްތައް.ާ ހުއްޓުވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހިރީާ  2205އެހެންވީމ ،ާ

ާާ ެގންދަވ  އެކުރަްއވަމުންާ އެބޭފުޅުންނަށްާފުލުހުންާ ތަޢުރީފްކޮށްާ ހަމަާ މަސަްއކަތަށްާ

ބޭފުޅުންެގާާ ޒުވ ންާ މިމަޖިލީހުެގާ ދެން،ާ ސެލިއުޓްކުރަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ާރޫޙުހުރިޮގތުން،ާޒުވ ންާބޭފުޅުންެގާރޫޙުހުރިޮގތުން....ާ.

ާ

 2210ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާއެދެން.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާއަނެްއކ ެވސްާފަށ ނަން.ާމަޖިލީހުެގާޒުވ ންާބޭފުޅުންެގާރޫޙުާހަމާަާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މިއޮތްާާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ސުރުޚީަގއިާ ޭގންްގ،ާ މިާ ތ އީދުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ބަލ އިރުާ  2215ާހުރިޮގތަށްާ

މަނ ކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުށްތައްާ ކުށްކުރ ާާޭގންުގާ މިާ ހަދައިެގންާ ޖަމ ޢަތްާ މިާ ބިލު،ާ ރުމ ބެހޭާ

އޮތުން.ާާ ޮގތުަގއިާ ބިލެއްެގާ މަނ ކުރ ާ އެކަންތައްާ ނޫނީާ އަދަބުދިނުމަށްާ މީހުންނަށްާ

ލީޑަރުެގާާ ޭގންެގްއެގާ މިއަންނަނީާ އަނެއްކ ާ ހަމަާ އޮތުމުންާ މިހެންާ ޭގންްގާ އެއީާ

އެނަ ސްޓ ރެްއ،ާ ޭގންްގާ އެބަޖެހޭާ ެގންނަންާ އެތަނަށްާ ޖަހަންއެބަޖެހޭ.ާާވ ހަކަ.ާ ންާ

 2220އެހެންވީމަ،ާއޭެގބަދަލުަގއިާމިާޖަމ ޢަތްާހަދައިެގންާކުށްތައްކުރ ާނޫނިއްޔ މުާމިކަހަލަާ

މ ރ މ ރީއ އިާއަދިާއެހެނިހެންާކަންތައްތައްާކުރ ާމީހުންނަށްާއަދަބުާލިބޭާެއއްޗެއްެގާާ

ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކު،ާ ދެންާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުންާ މިބިލުާ ޮގތުަގއިާ

ންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިބިލުަގއިާމިހ ރުާިމޭގންްގތައްާހެދުމަށްފަހުާލިބޭާއަދަބުާދަ

ތަންކޮޅެއް،ާތަންކޮޅެއްާނޫން،ާބޮޑުކޮށްާމިއޮތީާޭގންްގާހެދުމ ެއކުާލިބޭާއަދަބަށްވުރެ.ާާ

 2225އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވެެގންއުޅޭާއެްއޗަކީ،ާމިހ ރުާޭގންްގާހެދުމަށްާހެދުނާްާ

ބ  ލީޑަރަކަށްވުމުން،ާާހުއްޓުވުމަށްާ މިސ ލަކަށްާ އެންމެފުރަތަމަވެސްާ ކަމެކޭާ ރުއެޅޭނެާ
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ދިއުމަށާްާ ނުކޮށްާ އެކަންާ ބޮޑުވެއްޖިްއޔ ާ ައދަބުާ ލިބޭާ ލީޑަރަކަށްވުމ އެކުާ

ައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންަވނީާމިހ ރުާމިާޭގންްގާާ މަުގފަހިވެެގންދ ނެ.ާދެންާ

ާާ ޮގތުންާމިއަށްވުރެާމިާޑީޓެއިލްކޮށްާާޑެފިނިޝަންާނޫނީާމ ނަާއިބ ރ ތްކޮށްފައިާމިއޮތް

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ރަނަގޅުކަމެްއކަމަށްާ މިއީާ ެގނެސްދިނުމަކީާ ތަފްސީލުކޮށްާ  2230ނުވަތަާ

އެންމެނަށްވެސާްާ ހަމަާ އަސްލެއްކަމަށްާ ކަމެއްެގވެސްާ މިހުރިހާ  ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ފަދައިން ެއިގލަްއވ ނެާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އެންމެާ ފަދައިން،ާ ާއެނިގއްލަްއވ ނެާ

ާާ ފެށުން. މިހުރިހ ާކަމެއްެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ަމއްސަލަައކީާ ެގ1990ާާާާމަސްތުވ ތަކެތީެގާ

ރ އްޖެއަށްާާ ޤަސްދުަގއިާ ބަޔަކުާ ނޫނިްއޔ ާ އުފަންެވެގންމިއައިާ މިރ އްޖެއަށްާ ކުރީކޮޅުާ

ފަނ ވެެގންދ ާ ނެތިާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ސަބަބުން،ާ ވިހަެއއްެގާ މިާ  2235އަޅ ލިާ

ޑުމެންނަށްާއެޮގތަށްތިބެާފެނުނީމަާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒުވ ނުންާއަޅުަގނ

އެކަންތައްތަކ ާާ ޮގވ ލަންާ ހަމަާ ޒުވ ނުންނަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމ .ާ ހިތ މަކުރަންާ ހަމަާ

ތިބުމުެގާާ ހަދައިެގންާ ޖަަގހަާ ތަންތ ާ ހަދައިެގންާ ޭގންްގާ ތިާ ތިބޭފުޅުންާ ދުރުހެލިވެާ

ފައިދ ހުރިާ ޤައުމަށްާ ޤައުަމއިެގންާ ތަންކޮޅެއްާ ރަށަށްާާާާބަދަލުަގއިާ ނޫނިއްޔ މުާ

މިއަދުގެާ ދެންާ ކުރިއަށްދ ށޭ.ާ ކަމަކ އިެގންާ ފައިދ ހުރިާ އަތޮޅަށްާ  2240ފައިދ ހުރިާ

ނޫނިއްޔ ުމާާ އިްއތިހ ދުެގާ މިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ޮގަވލަންާ ައޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ

ހުޅުވިފަިއވ ާާ މަސްތުވ ތަކެތިއަށްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގިއާ ވަޢުދުެގާ ފަސްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ބަންދުކުރުން ވީހ ވެސްާާދޮރުތައްާ ފުއްދަވ ދެއްވ ދެއްވ ށޭާ ފުރިހަމައަށްާ މިވަޢުދުާ ާ.

ފޮނާިާ މިކަންތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންނޭާ ތެރޭަގއި.ާ ފުރުޞަތެްއެގާ އަވަސްާ

ކިތަންމެާ ވެެގންދ ނީާ މިކަންތައްާ ކަމަކަށްާ ބޭކ ރުާ ހަމަާ އެނޫނިއްޔ މުާ ލިބޭނީ.ާ  2245މޭވ ާ

ރީަގއިހުރިާޤ ނޫނުތަކ އިާޚިލ ފަށާްާޤ ނޫނެއްާހެދިޔަސްވެސް.ާދެންާޙަޤީޤަތުގައިެވސްާކު

ނޫނީާސަރުކ ރުެގާާ ޯގތީަގޔ އިާ މީސްމީހުންެގާ ތަންތ ނަގއިާ ޯގތިާ ހެދުމުންާ މިޤ ނޫނުާ

ާހުސްބިންތަކުގައި..ާ.

ާ

 2250ާވަުގތު..ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ނެތިެގންދ ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އެކަންތައްާ ތިބުންާ އެތިބޭާ ހަދައިެގންާ ފުލުހުންނަށާްާއެޖަމ ޢަތްާ ާނެާ

ާމިކަމުަގއިާލިބޭާއިތުރުާހިތްަވރަކަށްާެވެގންދ ނެާނޫނިްއޔ ާމިކަންތައްާނައްތ ލުމަށްާާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ
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ވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބ ރަކަށްާވެެގންދ ނެތީާމިބިލުާ ފުލުހުންނަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާ

ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފޮނުްއވަިއެގންާ ހުށަހަޅުއްވ ާކޮމިޓީއަށްާ  2255މެންބަރުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ފ ސްވުމަކީާ މިބިލުާ ނިމުމުެގކުރިންވެސްާ މިދައުރުާ އިޞްލ ޙ ެއއްކޮށްާ

ާދެކޭދުވަހެއްކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

އަޅުަގނޑަށްާާާމަރަދޫާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ ާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ކަމެއްޮގތުަގއިާާާާާދެއްކެުވން:ސަންާޢ ދިލްާވ ހަކަާޙަ އެންމެފުރަތަމަާ ނުކުތ އެއް.ާ ތިންާ މަިއަގނޑުާ  2260ފ ހަަގކުރެވެނީާ

ކިހިނެއްތޯ.ާާ މިވަނީާ އައިސްފައިާ އުފެދުންާ މިޭގންްގތަކުެގާ ފ ހަަގކުރ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

އެބޭފުޅުންގެާ ބޭފުޅުންާ ސިޔ ސީާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލ އިރުާ ާާމިޮގތަށްާ

ބައެއްފަހަރުާ ނަތީޖ އޭ.ާ މަސައްކަތުެގާ ކުރިާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ފައިދ ތަކެއްާ އަމިއްލަާ

ކަހަލަާާ ބައެއްާ އެބޭފުޅުންެގާ ދަޅަދައްކައިެގންާ ފައިސ ެގާ ޒުވ ންކުދިންާ ބައެއްާ

މަޤްޞަދުތަްއާާ މިއަދުާާކަންތައްތައްާ ނަތީޖ ާ ކަންތަކުެގާ ކުރިާ  2265ޙ ސިލުކުރުމަށްާ

ނު ވަރަށްާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެންނަމުން.ާ ރައްކ ތެރިޮގތެްއަގއިާ

ނުވަތަާާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ހަމައެކަނިާ ޙައްލެްއއޮތީާ މިކަންތައްތަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްލަށްާ މިކަންތައްތަކަށްާ ނޫނޭ.ާ ދީެގންނެއްާ ޢަދަބުތަކެއްާ

ކުދިންާާ އުޅޭާ މިކަންތައްތަކުަގއިާ ބަލ ލަންާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލ އިރުާ

ޙައްލުކުރެވޭނެޮގތް.ާާރި ިމކަންތައްތަްއާ އެއީާ  2270ހެބިލިޓޭޓްކުރެވޭނެޮގތެއްެވސް.ާ

ޢަދަބުތަކެއްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ މިއުޅެނީކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢަދަބުތައާްާ އެބަހުރިާ މިހ ރުވެސްާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގއިާ ނޫނޭ.ާ ނޭޅިެގނެއްާ ކަނޑަާ

ވަޅިން ޭއެގތެރޭަގއިާ ޢަބަދުތަކެްއާާާާކަނޑައެޅިފައި.ާ މަނ ކަމެއްކަންާ ދިނުމަކީާ ޙަމަލ ާ

އަދިާ ހިންުގމަކީާ މ ރ މ ރީާ ކަނޑައަޅައިެގންާ ުގރޫޕްތަކެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ކަމެއް.ާ

ވަދެ،ާާ ެގދޮރަށްާ މީހުންެގާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ކަމެއް.ާ ޢަދަބުާ ބޮޑަށްާ  2275އެއަށްތުރެވެސްާ

ކަނޑަެއޅިފަ އަދަބުތަކެއްާ ކަނޑ ލުމަކީާ ޚުރުމަތްާ ކަންތައްތަކެއް.ާާއެތަންތަނުެގާ އިވ ާ

ނޫންކަންާާ ކަނޑަނޭޅިެގންާ ޢަދަބުތަކެއްާ ދޭހަކޮށްދޭާ އެބަާ ެއއިންާ އެހެންވީމަ،ާ

ވަދެެގންާާ މީެގތެރެއަށްާ މައްސަލަތަކެއްާ އެހެންާ ައދިާ މިުއޅެނީާ މިއުޅެނީކީެއއް.ާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނެތިެގންކަން.ާ ޮގތްތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ މިކަންތައްތައްާ

ާާ އިތުރުވަނީާބޭނުންވަނީ މ ރ މ ރީތައްާ ުގޅުންހުރިާ ޭގންްގތަކ އިާ އިތުރުވެާ  2280ޭގންްގތައްާ
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އަދަބުާޤ ނޫނެއްާނެތިެގންވެސްާނޫންކަމ އި،ާމިބިލުަގއިާހުރިާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުާާ

ޢަދަބުާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުެގާ މިހ ރުވެސްާ ހުރީާ މުޅިންވެސްާ މިބިލުަގއިާ

ާ ފ ހަަގކުރެވޭތީާ ކުށްތަްއކަންާ ކުރިންވެސްާާކަނޑައެޅިފައިހުރިާ ދެންާ އެވ ހަކަ.ާ

ބޮޑެތިާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ،ާ ޙުކުމްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ތިބިާ ޖަލުަގއިާ ތިބިާ މިހ ރުވެސްާ

މަުގތަކަށްާާ މ ލޭެގާ ކުށްވެރިންވަނީާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ  2285ޙުކުމްތައްާ

ދޫކުރެވިފައި.ާމިއިންާއެބަާދޭހަކޮށްދޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިުއޅެނީާތަންފީޛުކުރުމުެގާ

ކަނޑަނޭޅިެގންާާމައް ޢަދަބުތައްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ކުރިމަތިވެެގންކަމަށް.ާ ސަލަތައްާ

ނޫންކަން.ާއަޅުަގނޑަށްާމުޅިާބިލަށްާބަލ ލުމުންވެސްާއެއްޮގތަކަށްވެސްާނެތްާމިކަހަލާަާ

ެއއްވެސްޮގތެއްާާ ރިހެބިލިޓޭޓްކުރ ނެާ އެކަށީެގންވ ާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ ކުށްތަްއާ ބޮޑެތިާ

މު ހަމަާ ބޮޑެތާިާކަނޑައެޅިފައެއް.ާ މިފެންނަނީާ ބަލ ލުމުންާ އެއްކޮށްާ ބިލުާ  2290ޅިާ

ދެންާ ކަމެއްެގޮގތަށްާ ތިންވަނަާ ހިމެނިެގންދ ކަން.ާ މީެގތެރޭަގއިާ ޢަދަބުތަކެއްާ

ކަނޑައެޅުމަކީ،ާާ ޢަދަބުާ ހެދުމަށްާ ޤ ނޫނުާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޕެޗްއެޅުުމެގ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ އ ދެ،ާ ބަދަލުަގއިާ ހެދުމުެގާ ބަދަލުަގިއާާޤ ނޫނުތައްާ ާ

ެގނަސް،ާ މިމަޖިލީހަށްާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތްާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޙައްލުތަކެްއާާ ބޮޑުާ ަވރަށްާ މިހިރަާކަންތައްތަކުަގއިާ މިކަންތައްާނިންމުމަކީާ  2295މިތަނުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ފ ނަންާ މިސ ލެއްޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަންނ ނެކަމެއްކަމަށް.ާ

ޭގ މިތަނަށާްާއެބަޖެހޭާ ޤ ނޫނެއްާ އެއ އިބެހޭާ ބޮޑުވ އިރަށްާ މަްއސަލަާ ންްގތަކުެގާ

ެގނަސްެގންާއޭތިާފ ސްކުރަން.ާދެންާދުވަސްކޮޅަކުންާމީހަކުާޖަނަވ ރެއްާމަުގމަތީަގިއާާ

މިތަނަށްާ ޤ ނޫނެއްާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ޤ ނޫނެއް،ާ ބެހޭާ ޖަނަވ ރ އިާ މަރ ލީމަ،ާ

ސަރުކ  ެއހެންނަމަވެސް،ާ ފ ސްކުރަން.ާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާެގނަސްެގންާ މިހ ރުާ  2300ރުންާ

ކަންތަކެއްާ މިހުރިހާ  ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެބައޮތްާ ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުަގއިާ އެއޮތްާ

ބަލ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައި.ާ ހ ޞިލުވ ނެޮގތަކަށްާ

ާާ ޭގންްގތައްާވަރަށްާރަނަގޅަށ730ާާާާްޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުެގ ވަނަާމ އްދ ަގިއާއެބައޮތް،ާ

ާާމަޢ ފުކު ރަނަގޅަށ730ާާާާްރައްވ ، ވަރަށްާ ޭގންްގތައްާ އެބައޮތް،ާ ޞަފްޙ ަގއިާ ވަނަާ

 2305މ ނަކޮށްފައި.ާޭގންްގތަކަކީާކޮބައިކަމ ިއ،ާޭގންްގތައްާހިންުގމުންާލިބޭނެާޢަދަބުތައް.ާާ

މިތަނަށްާ ސަރުކ ރުންާ މިޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތްާ އެބަިއނޭގާ މިއިންާ އެހެންވީމ ،ާ

ފ ސްކުރެިވއްޖެނަމަ އެާ ާހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ މިކަމުގައިާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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މިބިލުަގިއާާ ދެންާ ައއީކަން.ާ ޙައްލުާ ކަންތައްތަކުެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ

ޢަދަބުތަކެްއާާ ތަންފީޛުނުކުރެވޭާ ބަލ އިރުާ ޢަދަބުތަކަށްާ ބަޔ ންކުރެވިފައިހުރިާ

މިހ ރުވެސްާ ޭގބަންދުކުރުމަކީާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަކަމަށްާ  2310ހުރިކަމީވެސްާ

ޛުކުރެވޭކަެމއްާނޫން.ާޭގާބަންދަށްާވަރަށްާިގނަމީހުންާއެބަހުރިާޙުކުމްކޮށްފައި.ާތަންފީ

ވަުގތަކުވެސްާާ އެންމެާ ޭގަގިއާ ނުކުމެ،ާ ގެއިންާ އެބޭފުޅުންާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޝ މިލުވ ތަން.ާާ ކުރުމުަގއިާ ކުށްތައްާ ބޮޑެތިާ ހިންުގމ ާ މ ރ މ ރީާ ހަމަާ މަޑުނުކޮށްާ

ވަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހިރަާއެހެންވީމ ،ާ މިބިލުަގއިާ ފ ހަަގކުރެޭވާ ރަށްބޮޑަށްާ

މިހ ރުާ ޢަދަބުތަކެއްކަން.ާ ނުކުރެވޭނެާ ތަންފީޛުާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ  2315ޢަދަބުތަކަކީާ

ލީޑަރެްއެގޮގތުަގއިާ އިދިކޮޅުާ ނަޝީދު،ާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޤ ނޫނުލްއުޤޫ ޮގވ ލައްވ ފައިާ ވަނީާ އެމަނިކުފ ނުާ ދުވަސްވަރުާ ބ ތުާޙަރަކ ތްތެރިވިާ

އަޅުަގނޑުާ ހިންުގމަށް.ާ އެާ ފ ސްކޮށް،ާ އަވަހަށްާ ފޮނުއްވަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ

ބޭނުންވ ާާ ދަންނަވ ލަންާ ނެތްކަމުަގއިިވޔަސްާ ވަޑައިެގންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތާްާ މިތަނަށްާ ކީއްެވެގންތޯއޭާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ  2320ސުވ ލަކީާ

އެ މިއުޅެނީ.ާ ލަސްެވެގންާ ހުރިހ ާާނުފޮނުއްވިެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިބިލުާ ހެންކަމުން،ާ

ރޫޚު.ާާ ކުރިއަށްެގންދިއުުމެގާ އެއަށްާ ބަލައިަގނެެގންާ ހުރީާ ރޫޚުާ މެންބަރުންވެސްާ

ވ ހަކަކޮޅުާާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ ހުރިާ ރޫޚުަގިއާ އެާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ

ާ.ާާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި

ާ2325 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހުށަހެޅިފައިމިވ ާޭގންްގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޢަމަލުތައްާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ރ މ ރީެގާ މިކަހަލަާ ޚ އްޞަކޮށްާ ބިލެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ

މިފަ ދުވަސްވަރެއްަގއިާ ިގނަާ ހުށަހަޅުއްވ ދެއްވީތީާސަރުކ ރަށ ިއާާހިންުގންާ ބިލެއްާ ދަާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބަލ އިރުަގއިާާ ޤ ނޫނަށްާ އިސްލ މީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2330ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

އަރަިއަގތުމަކީާާ ޢަދ ވ ތްތެރިކަމ އެކުާ ނަހަމަޮގތުަގއިާ ޙައްޤަކަށްާ މީހެްއެގާ އެްއވެސްާ

ކަމެއް.ާ ހަރ މްާ ދަންނަވ ނަމަާ މުސްޠަލަޙުންާ ޝަރުޢީާ މަނ ކަމެއް.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ

މެރުމ ،ާ މީހުންާ ފަސ ދަކުރުމ ،ާ ދުނިޔެާ ކެއުމ ،ާ ޮގތުަގއިާ ބ ޠިލުާ މުދ ާ މީހުންެގާ

މިފަދަާބޮޑެތިާހުރިހ ާކަންކަމަކީާއިސްލ މީާޝަރީޢ ަގިއާމަނ ާކަންކަންާކަުމަގިއވަނީާާ
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 2335ވަނަާޢ ޔަތ ިއ،ާއަޣުރ ފްާޞޫރަތުެގ188ާާާާާޞޫރަތުެގާާމުޤައްރަރުކުރަްއވ ފައި.ާބަޤަރ 

56ާާާާ ޞޫރަތުެގ ނިސ ާ ޢ ޔަތ ިއ،ާ މިބ ބުަގއ29ާާާާިވަނަާ އަދިވެސްާ ޢ ޔަތ ިއާ ވަނަާ

މިކަންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާސ ބިތުވެެގންދ ނެ.ާާ ޢ ޔަތްތަކުންާ ބ ވ ލެްއވިފަިއވ ާއެހެންާ

އި އެހެނިހެންެވސްާ މ ލިކުެގފ ނ އި،ާ އަލްޢިމ މްާ ބައެްއާމީގެއިތުރުންެވސްާ ތުބ ރުހުރިާ

މުޙައްދިސުންާބައެއްާމުޙައްދިސުންާޞައްޙަމަުގންާރިވ ކުރަްއވ ފަިއވ ާޙަދީސްފުޅުތަްއާާ

ާާ ِضَراَر  ހިމެނޭ.ާއެޮގތުންާކީރިތިރަސޫލ ެގާެއއްާހަދީސްފުޅެއްާެއއީ َوالَ  ضَرَر   2340الَ 

ެއާާ އަދިާ ކަމެކޭ.ާ ޙަރ މްާ އެއީާ ދިނުމަކީވެސްާ ެގްއލުންާ މީހަކަށްާ މ ނަައކީާ އޭެގާ

ޙަރ މްާެގއްލު ކަނޑައެޅިެގންާ އެއީާ ނުކުތުމަކީވެސްާ ބަދަލުހިފަންާ ބަދަލުަގއިާ ުމެގާ

މިދަންނަވ ލ ާާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ޙަދީސްފުޅުންވެސްާ މިާ ކަމެކޭ.ާ

އަލްއިމ މުއްތިރިމީޒީާރިވ ކުރަްއވ ާހަދީޘްފުޅުންވެސްާދޭހަކޮށްދޭނެާއެއްޗަކީާމ ރ މ ރިާ

 2345ރުމ ާމިކަހަލަާކަންކަންާކުރުމަކީާދީނުަގިއާާހިންުގމ ާޭގންްގތައްާހަދަިއެގންާމީހުންާމެ

އަނެއްާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކެމެއްކަން.ާ ޙަރ މްާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ޙަދީސްފުޅެއް.ާާ ރިވ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ޞައްޙަަމުގންާ އަލްއިމ މުއްތިރިމީޒީާ ޙަދީޘްފުޅަކީާ

عل اْلمْسلِم  حراَم  كّل  ْلُمسلِم  َوِعْرُضهُ ،  ى  َوَمالُه  މަޢ ފުކުރުއްވ ތިާ  َدُمهُ  ަވރަށްާ

ޙަދީސްތަްއާާ އ ޔަތްކ އިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޙަދީޘްތައްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2350އަޅުަގނޑުާއަރަބިންާކިޔަންާައޅުަގނޑުާވަރަށްާފަސްޖެހޭާނުވަތަާއެކަންާމަދުމަދުންާ

މުހިންމުކަމުނާްާ މަޢުޟޫޢުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ަގސްތުކުރަނީ.ާ ެގންދަންާ

ާ މިާ އެހެނާްާދަންނަވ ލަނީ.ާ މުސްލިމަކުާ "އެްއވެސްާ މ ނައަކީާ ހަދީޘްފުޅުެގާ

ެގއްލުމެްއާާ މުދަލ ާއެމީހެއްެގާއަނބިރަދިންނަށްާއެްއވެސްާ ހަށިަގނޑ ާ މުސްލިމެއްެގާ

ދިނުމަކީާޙަރ މްާކަމެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއިސްލ މީާޝަރީޢ ަގއިާހުރިާހުރިހ ާާ

މީ ބޭނުމަކީާ ޙަޤީޤީާ ބ ަވއިލެްއވުުމެގާ ސުލްޙަާާޙުކުމްފުޅުތަކެއްާ މެދުަގއިާ  2355ސްތަކުންެގާ

ޤ އިމުކުރުން. އޮމ ނާްާާާމަސަލަސްކަންާ އަމ ންާ ދިރިއުޅެޭވފަދަާ ހިތްހެމަޖެހިެގންާ

ސިނކުޑިތަކުންާާ މީސްތަކުންެގާ އަދި،ާ ފަހިކޮށްދިނުން.ާ މ ޙައުލެއްާ ސަލ މަތްތެރިާ

42ާާެގއްލުމ ާއަނިޔ ވެރިކަުމެގާފިކުރުާދޮވެލ ާސ ފުކޮށްލުން.ާސޫރަތުލްާއިބްރ ހީމްެގާާ

ާާާާވަނަ 42ާާާާއ ޔަތ  ވަނަާއ ޔަތަށްާައދިާއައްޝޫރ ާސޫރަތުެގ45ާާާާންާެއާސޫރަތުެގ

 2360ވަނަާއ ޔަތުންާމިކަންާަވރަށްާރަނަގޅަށްާސ ފުވ ނެ.ާައދި،ާއޭެގާއިތުރުންވެސ42ާާާާް

ާާ لُّظْلمَ ވަޙީކުރައްވަނީާާهللاާކުދިސީާޙަދީޘެްއަގއިާމ ތް آ  ْمُت  حرَّ إني  علَى ياِعبَادى   
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مُ  بَْينَُكْم  َوَجعَْلتُـهُ  لَُمْوا  نَْفسى  تَظا  فَال  ާާَحّرمن  މާިާهللاާމީެގާޖުމްލަާމ ނައަކީާމ ތް

ާާ ތިމަން "އޭާ ާާهللاާވަޙީކުރައްވަނީާ ތިމަން ާ ައޅުތަކުންނޭެވ،ާ ޒ ތުފުޅަށްާާهللاާެގާ ެގާ

ކަލޭމެންެގތެރޭަގއިެވސްާ ެއއީާ އަދި،ާ ޙަރ މްކުރަްއވައިފީމޭ.ާ އަނިޔ ވެރިކަންާ

މި އަޅުަގނޑުާ މިވ ހަކަތަށްާ ލަްއވައިފީމޭ."ާ  2365ދަންނަވ ލީާމަނ ކަމެއްކަމުަގއިާ

ޙަރ މްކެއްކަމަށްާާ ކަނޑައެޅިެގންާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ ތަނެއް.ާ އުޅޭާ މުސްލިމުންތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ކުރެވޭހިނދުާ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިާ ކަނޑައެޅިފައިާ

އޭރުންާާ ކަމެއްކަން.ާ ޙަރ ްމާ މިއީާ ދީނީޮގތުންާ ދެނެަގންނަންޖެހޭނީާ މިކަންާ

އެކަ މ ތްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަސޭހަވ ނީ.ާ ދުރުވ ންާ ާމުންާ މަނ ކުރެއްިވާާهللا

އެކަމަކުންާާ ޤަރ ރުވެއްޖިއްޔ ާ ރަނަގޅަށްާ ހިތުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2370ކަމެއްކަންާ

ބޭނުނާްާ ހުށަހަޅ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިބިލަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުރުވެަގނެވޭނެ.ާ

މީހުންނަށް ހިންގ ާ ޢަމަލުތައްާ މ ރ މ ރީެގާ މިބިލުަގއިާ އަދަބަށްާއިޞްލ ޙަކީާ މިއޮތްާ ާ

ލީޑަރުންނަށްާ މިތަންތަނުެގާ މަުގފަހިކޮށްދޭާ ިމކަންކަމަށްާ ކުރުވ ާ މިކަންކަންާ ވުރެންާ

ހިންގ ާ ކަންކަންާ މިކަހަލަާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މ ކުޑަ.ާ އަދަބުާ އޮތްާ

 2375މިކަންކަންާމިކަހަލަާކަންތަްއާޭގންްގތަށްާހުޅުވ ާއެތަންތަނުެގާލީޑަރުންެގާސަބަބުންާ

ކަންާހިނަގނީ.ާއެހެންީވމަ،ާޢަމަލީޮގތުންާމިމީހުންެގާފަރ ތުންާއެހެންާބަޔަކުާާމިކަން

ފޮނުވަިއެގންާއެކަންާކުރުވ ،ާކުރުވ ާބަޔަކަށްާލިބޭާއަދަބަށްވުރެން،ާކުރ ާބަޔަކަށްާާ

މީހުންނަށްާ ތިބޭާ މުުގލުަގއިާ މިކަުމެގާ ކުރުވުމުަގއިާ މިކަންާ އަދަބަށްވުރެންާ ލިބޭާ

މ ބޮޑުވ ނެ އަދަބުާ ެއޮގތުންާދެވެންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ މ ބޮޑުވ ންޖެހޭނެ.ާ ާ.

 2380ހުށަހަޅ ާއަދަބަކީާމިކަހަލަާޭގންްގތައްާހުޅުަވއިެގންާއެާޭގންްގތަކުެގާލީޑަރުކަންާކުރ ާާ

ާާ މަދުވެެގން އެންމެާ 7ާާާާމުރީދުންނަށްާ އެންމ10ާާާެާއަހަރ  އެއީާ ދެމެދުާ އަހަރ ާ

ާާ އަދަބަކީ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުެގާ 10ާާާާމަދުވަރު.ާ އަދަބެްއާާއ15ާާައަހަރ  ހަރުދުވަހުެގާ

މިދަންނަވ ލައިރުާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާ ހަމަޖެއްސުން.ާ ޭގބަންދަށްާ ނުވަތަާ ޖަލަށްާ

 އަޅުަގނޑުާހިތުަގއިާޮއވޭާެއއްެވސްާމީހަކުާހައިރ ންނުވ ތިާިއސްލ މްދީނަކީާލުއި..

ާ2385 

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދީނެއްނޫންާ.ދީނެއްާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އުޅޭާ އަނިޔ ކުރަންާ މީހުންނަށްާ އިސްލ މްދީނަކީާ ާ.ާ
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ލިބާޭާާއަފުރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މީހުންނަށްާ އެހެންާ މުޖުތަމަޢުެގާ ކަންތައްތަކުންާ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އިޙްސ ސްކުރަްއވ ފަިއާާ ފެނުމުެގާ މަރުވެެގންދ ކަުމެގާ ދަރިންާ މީހުންެގާ  2390ެގއްލުންތަކ ާ

ބޭފު އަދަބެްއކަމުަގިއާާހުރިހ ާ ބޮޑުާ މިއީާ އަދަބަކީާ މިާ މިކަންާ ޅުންވެސްާ

ާކަނޑައަޅުްއވަިއެގންާނުވ ނެާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2395 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާާއަފުރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވ ހަކަފުޅުަގއިާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން މެންބަރެއްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ކުރިންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ވ ހަކަ.ާާ އޮތްާ ނުފޮނުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ ކޯޑުާ ޕީނަލްާ  2400އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވިާސަރުކ ރުންާ

ސަރުކ ރުންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ޮގތުންާ އެރުވުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

މަޖި ވަނީާ މިހ ރުާ ާާއެބިލުާ އެބިލ އެކު ފޮނުއްވ ފައި.ާ އިދ ރ އަށްާ ބިލެްއ13ާާާާލީހެުގާ

ޤ ނޫނުތަކެއްެގާ އުވ ލަންޖެހޭާ ުގޅިެގންާ ބަދަލ ާ ެގނެވޭާ ކޯޑަށްާ ޕީނަލްާ ފޮނުއްވިާ

ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ލީަގލްާޑިޕ ޓްމަންޓުންާއެމަސައްލަތައްާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތުަގއި.ާ

މިެގން މަޝްވަރ ކުރަމުންާ ޖެނެރަލްއ ާ އެޓ ރނީާ ާާމިހ ރުާ ވަކިވަކި އެާ  13ާާ2405ދަނީ.ާ

ހިނގ ނެާާ އެކަމަށްާ ކުރަންެވއްޖެނަމަާ އެކަންާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްެގޮގތުަގއިާ

އެީއވެސްާާ އިތުރުވެެގންދ ނެތީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިންވަރުާ އޮޅުންއަރ ނެާ އަދިާ ވަުގތުާ

ހިމަނުއްވ ާާ އިޞްލ ޙުތަކުތެރޭަގއިާ އެހުށަހަޅުއްވ ާ ކޯޑަށްާ ޕީނަލްާ

ކުރުމަށްާާކަންތައްތަކެއްެގޮގތުާ އެަމސައްކަތްާ ހިމަނުއްވައިފިްއޔ ާ ަގއިާ

 2410ފަސޭހަވެެގންދ ނެތީ.ާެއޓ ރނީާޖެނެރަލްާމިހ ތަނަށްާދެއްވ ފަިއވ ާމަޢުލޫމ ތުންާއެކަމ ާާ

ފުރަތަމަާ ޭއެގާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަވ ކަމަށްވަނީ.ާ މަޝްވަރ ކުރަްއވަުމންާ ދޭތެރޭަގއިާ

ޢިއްާ އެހެންވީމަ،ާ ވަނީ.ާ އެޖެންޑ ނުކުރެވިާ އަދިާ މެންބަރުންެގާކިޔުންާ ޒަތްތެރިާ

މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިވ ހަކަާ މަޢުލޫމަތަށްޓަކައިާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމަށް.ާ

ާ2415 

ާތުާކުށްތައްާމިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާތަފ ާމެދުހެްނޭވރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގިއާާާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފަހަރެއްަގިއވެސްާ މިއުޅެނީާ ިގނަވެެގންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނާެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަދުެވެގންނެއްނޫން.ާ ގަވ އިދުތައްާ ޤ ނޫނ ާ

ެއކުލަވ ލެވިފަކައެާ ޤ ނޫނެްއވެސްާ ހެދުންއެޅުމުެގާ ނޯވޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އްާ

ހެދުނާްާ މިާ ދަށުންާ މިންަގނޑެްއެގާ ސުލޫކީާ ވަކިާ ައޅުަގނޑުެމންާ  2420އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޙަރަކ ތްތެރިވަނީާާ މިާ ނުކުމެާ މުޖުތަމަޢަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ އަޅަިއެގންވެސްާ

ފ ހަކޮށްލަންޖެހޭ.ާާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިކަންާ ދަށަކުންނެއްނޫން.ާ ޤ ނޫނެްއެގާ ވަކިާ

މިކަންކަމަކީ ވަރަށްާާާޙަޤީޤަތުަގއިާ މައްސަލަތަކ ާ އިޖުތިމ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ

މިޮގތުނާްާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްކަންާ ުގޅިފަިއވ ާ ބޮޑަށްާ

ިމއީާ ދިއުންާ ިގނަވެެގންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ކުދިންާ ނެތްާ ބެލެވެރިކަމެއްާ  2425ބަލައިލ އިރުާ

މި އަޅުަގނޑުމެންާ މަްއސަލަކަމުަގއިާ އެއްާ ަގބޫލުކުރަން.ާމިކަމުެގާ ހަމަާ ހ ރުވެސްާ

ރަނަގޅުާާ އުޅޭނޭާ ހޭދަކޮށްާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ ހުސްވަުގތުާ އެބައިމީހުންެގާ ޒުވ ނުންާ

ތަންތަންާރަނަގޅުާމަުގތައްާނެތުންާނުވަތަާއެފަދަާކަންތައްތައްާނެތުން،ާމަދުވުން.ާާ

ދިމ  މިސްރ ބުޖެހުމަށްާ އެދިމ ލަށްާ ނުވަތަާ އަރަަގތުމަށްާ ކަންކަމަށްާ މިފަދަާ ވ ާާމިއީާ

އިތުރުާާ ޒުވ ނުންނަށްާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަންވެސްާ  2430އެއްާ

ކުޅިވަރުެގތެރެއިންާާ ނަަމެވސްާ ތެރެއިންާ ތަޢުލީމުެގާ އެބައިމީހުންެގާ ފުރުޞަތުތައްާ

ޒުވ ނުންނަށްާ ފުރުޞަތުތައްާ އިތުރުާ ނަމަވެސްާ މަސައްކަތުެގތެރެިއންާ ނަމަވެސްާ

އިސ ބަށް މިފަދަާ އެބަޖެހޭާ އެފަރ ތްތަްއާާލިބިދޭންާ ބަދަލުަގއިާ މިސްރ ބަށްާ ދިމ ލަށްާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމައެއ ެއކުާ މަޤްޞަދުަގއި.ާ ޝ ިމލުކުރުމުެގާ ކަންތައްތަކަށްާ އެހެންާ

މިބިލުަގިއާާ މިންވަރަކީވެސްާ ހުރިާ ފޯރުންތެރިކަންާ އ އިލ ތަކުެގާ  2435ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ

އެމައް މިސްރ ބުޖަހ ާ ދިމ ލަށްާ ކަންކަމ ާ ނޭދެވޭާ ސަލަ،ާާލިޔެވިފައިިމވ ާ

އެމައްސަލައަކަށްާމިއަދުާަގބޫލުކުރަންޖެހިފައިވ ާކަެމއްކަންެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާ

އިޝ ރ ތްކުރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ މިއ އެކުާ ހަމަާ އަދި،ާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ

މިއުޅެނީ.ާ މަދުވެެގންނެއްނޫންާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ ގަވ އިދަށްާ ޤ ނޫނ ާ ޮގތަށްާ

ފަ އެފަދަާ އަދަބުާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އެކަށީެގންވ ާ ދޭންޖެހޭާ  2440ރ ތްތައްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކޮންމެވެސްާ ކުރިންވެސްާ ނުވަތަާ ވ ކަންާ ނުދެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެންބަރަކުާއިޝ ރ ތްކުރަްއަވިއފި،ާނިސްބަތުންާމިފަދަާފަރ ތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ފަހަތަށް މިާ ނުވަތަާ މަދުވެެގންދ ކަންާ ބައިާ ތަންފީޛުކުރުމުެގާ މިއީާޙުކުމްާ ޖެހޭކަން.ާ
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ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައެްއކަމަށްާ ެއއްާ ދިމ ވ ާ މިކަމުަގއިާ

ބޭނުންތެރިާ ަވރަށްވެސްާ ޤައުމަށްާ މިާ ޒުވ ނުންނަކީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  2445މިއަދުެގާ

ބައެްއކަންާ އެޅުވިދ ނެާ މިސްރ ބަށްާ ރަނަގޅުާ ބޭނުންވެއްޖެނަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަގބޫލު ކުލައެްއެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްާ އެްއވެާ ތަންތަނަށްާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ ކުރަން.ާ

ހިތަށްއަރ ާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒުވ ނުންނަކީާ ހުރިހ ާ ހަދ ާ މަޖ ކޮށްާ ލައިާ އެްއޗިހިާ

ފަރ ތްތައްާ ހިންަގމުންދ ާ ޢަމަލުާ މުޑުދ ރުާ ހަޑިާ ލިޔެވިފައިވ ފަދަާ މިބިލުަގއިާ ނުވަތަާ

ފ ޅުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރ ެގާނޫންކަންވެސްާ ހޯރަފުށީާ އ ދެ،ާ  2450ނެ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާދެންމެއަކުާވިދ ޅުެވއްޖެާކުރީާސަރުކ ރުެގާާ

ޭގންްގތައްާ މިފަދަާ ނުވަތަާ ޢަމަލުތައްާ މިފަދަާ ފަރ ތްތައްާ ތިބިާ ފަންތީަގއިާ މަތީާ

ސީދ ާާާާހަދައިެގންާނުވަތަާމިފަދަާޭގންްގތަކަށްާތަފ ތުާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދީެގންާމި

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަންތައްތައްކަން.ާ ކުރެވމުންދ ާ އޮަގނައިޒްޮގތެްއަގއިާ

 2455ހަމަާހިތ މައ އެކުާދަންނަވަލަންޖެހެނީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

މީހުންނަށްާ ޙަޔ ތ ާ ލަދ ާ މުޖުތަމަޢުެގތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޒުވ ނުންެގާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގާއިޙްތިރ މްކުރުންާ ފަރ ތަކީާ އެްއާ ކަނޑުވ ލިާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ާ

ހަމަ.ާާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ ހިތ މައ އެްއކޮށްާ ހަމަާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އޭާ މިއަދުެގާ

ބިލ  ާމިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާާ ދަނޑިވަޅަކުާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ ާ ބެހޭޮގތުންާ

ބުރަ ކުރަމުންދ ާ ފުލުހުންާ ދިވެހިާ ފުލުހުންާ މަސައްކަތްވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ2460 

މިފަދަާ ހުއްޓުވައިާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

.ޖީާއޮފީހަށްާފޮނުވަިއެގންާކޯޓ ާހިސ ބަށްާޕީކަންތައްތަކަށްާދޭންޖެހޭާއަދަބުާދިނުމަށްާާ

މަސައްކަތްތަކެއް ބުރަާ ފުލުހުންނަށާްާކުރަމުންދ ާާފޮނުވަިއެގންާ ހަމަާ ކަމަށްޓަކަިއާ

މި އަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަކޮށްާ އަދ ކޮށްލަން.ާ ޝުކުރުވެސްާ ފުރުޞަތުަގއިާ

ބިލެކޭާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ބަލައިަގންނަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބިލަކީާ  2465ދަންނަވ ނީާ

އަޅުަގނޑުާާ ޭއގެއިތުރަށްާ އަދިާ ހުއްޓުވުމަށްާ ކަންތަްއތައްާ މިފަދަާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ތައްތަކަކީވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާާއިޝ ރ ތްކުރިާނުވަތަާައޅުަގނޑަށްާއަލިއަޅުވ ލިާކަން

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައުަގންނަިއރުަގއިާ މިބިލުާ ވ ހަކަދައްކ ާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ

ކަންތައްތައްާވި އަޅުަގނޑުާާާާސްކަންވެސްނަންޖެހޭާ މިބިލުންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ދަްއކ ކަށްާ ވ ހަކަތަކެއްާ މ ިގނަާ ބަލ އިރުާ މިބިލުެގާސީދ ާއިޞްލ ޙަށްާ މ ިގނަާ  2470ާާހަމަާ
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އޮތުުމެގާ ޭގންުގާ މިާ ނަމަށްާ މިބިލުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތީމު.ާ

މާިާ ނަމެއްާ ފަސޭހަާ ރީތިާ އަޑުއަހ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންމެވެސްާ ބަދަލުަގއިާ

ނަމެއްާއޮތުންާވަރަށްާމުހިންމު.ާއަދިާހަމައެއ ާާާެގާމިކިޔުމުެގާބަދަލުަގއިާއެހެންޭގން

ާާ ތަުގޅޭޮގތުން ޭގންުގެގާ މިބިލުމިާ ބޮޑަށްާފްސީލުާ ވަރަށްވުރެންާ ޮއތްާ ލިޔެފައިާ ަގއިާ

 2475އިތުރަށްާތަފްސީލުާއޮންނަންޖެހޭކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާާ

އެހެންނޫންނަމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިބިލުެގާދެންހުރިާބައިބަޔަށްާދ އިރުަގއިާޭގންުގެގާާ

މެންާމިބޭނުންކުރ ާބަހެއްެގާނުވަތަާާތަފްސީލުާއޮތްލެއްާމަދުކަމުންާނުވަތަާއަޅުަގނޑު

ތަފްސީލުާއޮންނަލެއްާމަދުކަމުންާތަފ ތުާމައްސަލަތައްާހަމަާޖެހުމަކީާކައިރިކަެމއް.ާ

ވަރަށްިގނަ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުތަމިބިލުވެސްާ ތަފ ތުާ މެންބަރުންާ ްއާާާ

ކޮ އިޖުތިމ ޢީާ މިބިލުާ ހުށަހަޅ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމ އެކުާ  2480މިޓީއަކަށްާހުށަހަޅ ފައިާ

ާއަދ ކުރަން.ާާމަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާފޮނުވު

ާ

ޤައުމަށްާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

މައްސަލައަާމްާމުއްޠަލިބްާާއިބްރ ހީ މިވ ާ މަޤްޞަދެއްނެތިާދިމ ވެފައިާ ވަކިާ ނޫނީާ ބޭނުމެއްަގއިާ ވަކިާ ާާާކީާ

ބަޔަކުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަދިާ ތެރެއިންާ ޒުވ ނުންެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ިގނަ.ާ ޒުވ ނުންތަކެއްާ  2485އުޅެމުންދ ާ

ެއއްެވސްކަހަލަާ ނުރ ވ ކުރުވިނަަމވެސްާ އަދިާ ކުރުވިނަަމވެސްާ ރ ވަިއެގންާ

ދުނިޔެވީޮގތުންާނޫނީާދިރިއުޅުމުެގާމ ބޮޑުާބޭނުންތަކެއްާނެތްާޒުވ ނުންތަކެއްާިގނަެވާ

ތަކެއްާކުރ ނެާކަންތައްތަކެއްާނެތިާކޮންމެކަމެްއެވސްާއެއީާތިމަންނަމެނާްާއެާޒުވ ނުން

ޒުވ ނުންތަކެއްާާ ކޮށްލ ނެާ އެކަމެއްާ ހިތަށްއަރ ޮގތަކަށްާ ކޮށްލަންވީއޭާ ބޭނުންވީމ ާ

ބޭނުންކުރ ާާ މަސްތުވ ތަކެތިާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ހަމައެއ އެކީަގިއ،ާ ދިއުން.ާ  2490ިގނަެވެގންާ

ތީންާހައްޔަރުކޮށްެގންާެގންޮގސްާޙަލ ކުކޮށްލ ާޒުވ ނުންނ އިާނޫނީާޤަސްދުަގިއާމަުގމަ

ޒުވ ނުންނ އިާެއކަހަލަާއެތައްާބަޔަކުާއެބަތިބޭ.ާކޮންމެއަކަސްާމިޤ ނޫނަށްާވަރަށްިގނަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަނީާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާައޅުަގނޑުާޭގންުގާކުށަކޭާާ

ާާ ރ ަވއިެގންާހިންގ ާކުށްތަްއާާއެތަނަކަށްާނުކިޔ ނަން.ާައޅުަގނޑުާކިޔަންާބޭނުންވަނީ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 2ާާާާމަނ ކުރުމޭ.ާ މ އްދ އ އި  2495ވަނ3ާާާާަވަނަާ

ާާ 4ާާާާމ އްދ އ އި ވަނަާމ އްދ ަގއިާކަނޑައެޅިފައިވ ާއަދަބުތައ5ާާާާްވަނަާމ އްދ އ އިާއަދި

ދެކޭޮގތުަގއިާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ ކުޑަކަމަށް.ާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ
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ާބޮޑުާއަދަބެއްާެއކަންތައްތަކަށްާކަނޑައަޅަންާެއބަޖެހޭ.ާހަމައެއ އެކީަގއިާާއެއަށްވުރެން

ދެވިެގންާާ އެމީހުންނަށްާ އަދަބެްއާ އެހެންާ ފިޔަވައިާ ޖަލަށްލުންާ މީހުންާ ކުށްކުރ ާ މިާ

ފުރުޞަތެްއާާ ދެވަނަާ އެދެެވނީާ އެމީހުންނަށްާ ެވއްޖީއްޔ ާ ތިބޭކަމަށްާ ޭގަގިއާ  2500ނުވ ނެ.ާ

ނުވަތަ މ ރ މ ރީާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދެވަނަފަހަރަށްާ ކުށެްއކުރަން.ާ އެހެނިހެންވެސްާ

ާާ 6ާާާާރައީސް، މ އްދ އ ިއ 7ާާާާވަނަާ އަދި މ އްދ އ އިާ މ އްދ ަގިއވ 8ާާާާވަނަާ ވަނަާ

އަދަދުތައްެވސްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިހ ރަށްވުރެންާބޮޑުކޮށްާކަނޑަައޅ ާއަދިާެއާާ

އްދ ަގއިާއެީއާާވަނަާމ 10ާާއަދަބުތައްާހަމައެކަނިާޖަލަށްާކަނޑައަޅަން.ާހަމައެހެންމެ،ާާ

5ާާާާ 3ާާާާއަހަރު އަދަބު ދުވަހުެގާ ައޅުަގނޑ7ާާާާުއަހަރުާ ބޮޑުކުރަންވެސްާ  2505އަހަރަށްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ ާއަދަބުވެސްާ)ށ(ާަގިއ11ާާާާހުށަހަޅަން.ާއަދި

އަދަބުވެސްާާ ައޅުަގނޑ7ާާާާުބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާ ކަނޑައަޅަންާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ

އަޅުަގ މިއަދުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާާހުށަހަޅަން.ާ މަްއސަލައަކީާ ދިމ ވެެގންއުޅޭާ ނޑުމެންނަށްާ

ކޮންާފަރ ތަކުންާދިމ ވެެގންއުޅޭާމައްސަލައެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭނުގނަސާްާ

އަލަށްާ ސަބަބުންާ ނެތުުމެގާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ އެބައިނޭގާ  2510އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެން ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފެށިާ ކޯޢަމަލުކުރަންާ ޓުތަކަށްވެސްާާއަށްފަހުަގއިާ

މައްސަލަތަކެއްާދިމ ވަމުންދ ާކަން.ާދ ދިފަހުންާއަޅުަގނޑުެމންާއަޑުއެހިންާކޯޓަކުންާާ

ނުވ ކަމަށްާާ ކުށްވެރިާ އޭނަާ ކުރިއިރުަގއިާ ޙުކުމްާ މީހަކަށްާ ެގންުގޅުނުާ ކަނޑިާ

އެމައްސަލަށްާާ އޮފީހުންާ ޖެނަރަލްެގާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ އެއ ެއކީަގިއާ ހަމަާ ނިންމުމ އިާ

ހު ހަވީރުާާއިސްތިޢުނ ފަށްާ އައިދުވަހުާ ހަމަޖެހިެގންާ ވ ހަކަ.ާ ނިންމިާ  2515ށަހަޅުއްވަންާ

ކުރައްވަނީާާާާޤ ޟީާވިދ ޅުވެފައިާއޮތީާދައުވ ނޫހުންާއަޅުަގނޑުާއެާޚަބަރުާކީއިރުަގއިާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާދަށުންާއަމުރަށްާނުކިޔަމަންތެރިވުމަށޭ.88ާާާާޤ ނޫނުލްާއުޤޫބ ތުެގާާ

ާާ އޮފީހުން ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ މިއޮންނަނީާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބަޔ ނުަގއިާ ދެއްވ ފައހުރިާ

މަސްލަޙަތުާ ތަންތަނުެގާ ޢ ންމުާ މަނ ކަމެކޭާ އެކަަމކީާ އިސްލ މްދީނުަގިއވެސްާ

ާނަގ ލު އެހެންކަމަށްވ ނަމަ،ާ ރަނަގޅުާ ާއަޅުަގނޑުން.ާ ޤ ޟީއަށްާާާ  2520ދަންނަވ ނީާ

އުޅުމުންާާފަސޭހަވީހީހޭ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ އަދިާ ހަމަތަކ އިާ ާާއިސްލ މްދީނުަގއިާ

ާާ ާާއޭނ އަށް ކަނޑައަޅުްއވައި ބައިވަރުާާއަދަބުާ މިކަހަލަާ ކޮންމެއަކަސްާ ދެއްވުމަށް.ާ

ތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުެވސްާާާާމައްސަލަތަކެްއެގ

ދައުރުާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުތަކ އެކުާ ބައެއްާ މިޤ ނޫނުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ



 94 

ިމޢިއްޒަތްތެރި ކުރިންވެސްާ ާނިންމުމުެގާ މިހ ރުާާ ފ ސްކޮށްދެްއވ ާ  2525މަޖިލީހުންާ

ނިާ މައްސަލަތަކެއްާ ސަތޭކަާ އެތައްާ ކޯޓުތަކަށްާާހުށަހެޅިފައިހުރިާ ންމޭނެޮގތްާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާފަ ދެއްުވމަކީާ ނިންމަވައިާ މިޤ ނޫނުާ ސޭހަވެެގންދ ނެޮގތަކަށްާ

ވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުާދުވަހަކަށްާާ

ވަހަކަށްާއަމ ންކަންާނެތިެގންާމިދަނީާއެއްޮގތަކަށްވެސްާބަޔަކުާރ ވަިއެގންާހިންގ ާާދު

ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  2530ކަންތައްތަކެއްކަމަކަށްާ

އެކަންތައްތައްާހިނަގނީާހަމަާކުރިންާދެންނެވިހެންާޒުވ ނުންެގާތެރޭަގއިާަވކިކަމަކަށްާާ

ތްކުރަންވެސްާެއކުދީންާބޭނުމެއްނުޭވ،ާތަނަކަށްާދ ންވެސްާާޝަޢުޤުވެރިނުވ ާމަސައްކަ

އެމީހުންާ ބޭނުންވަނީާ އެމީހުންާ ދެންާ ބޭނުމެއްނުވޭ،ާ ކިޔަވ ކަށްވެސްާ ބޭނުމެއްނުވޭ،ާ

ބޭނުންވ ާކޮންމެކަމެއްާކޮށްލ ޮގތަށްާތިބެން.ާއެޮގތަށްާތިބިާޒުވ ނުންތަކެއްާިގނަވެެގންާާ

އެހެންކަ ޢިްއޒަދިއުން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތިބިާތްތެމ ެއކީަގިއާ މަޖިލީހުަގއިާ  2535ރިާ

މިޤ ނޫނުާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ

ކުށްކުރ ާާ ކުދީންނަށްާ ިމާ ކޯޓުތަކަށްވެސްާ އަދިާ ސަރުކ ރަށްެވސްާ ފ ސްކޮށްދެއްވ ާ

ައވަހަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަުގާ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހުންނ އިާ

.ާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާއަޅުަގނޑުާމިހިރީާމިކަމަށްާދޭންވީާތަނަވަސްކޮށްދެމ ާހިނގ ށޭ

ދެއްިވާާ ކޮށްދިނުމަށްާތައްޔ ރަށް.ާ ދޭންީވާކޮންމެާމަސައްކަތެއްާ ދީާ  2540ކޮންމެާވަުގތެއްާ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

އަާާ.`ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާޅުަގނޑުމެންެގާާައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާ މިުއޅެނީާ ިއތުރުވެެގންާ ކުށްތައްާ މިފަދަާ ސައްތައިންާާތެރޭަގއިާ ާނަކީާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިސްލ މީ ބަޔަކަށްޤައުސައްތަާ ދޭންމުެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2545ޖެހޭާވީހިނދުާ

ންާތަރުބިއްޔަތުާޯގސްވެފައިާއޮތުންކަމަށްާމަިއނުންާފެށިެގތަރުބިއްޔަތުާއެންމެާފުރަތަ

ފ ހަަގކުރެވެނީ ާާއަޅުަގނޑަށްާ فَاءنّ . اخْمَر  ْجتَنِبـُوا  ئَث  فا  اخبا  أّم  هللاާރަސޫލުها 

ާާهللاާސައްލަ ތިޔަބައިާީމހުންާރަލ އިާދުރުވ ށޭާއަލަިއވަސައްލަމްާހަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ

ނުބައިކަމެ ހުރިހ ާ އަސްލޭ.ާ ނުބަިއކަމެއްެގާ ހުރިހ ާ އެއީާ ކުރުުމެގާާއެހެނީާ އްާ

ާާދޮ  2550އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުަގއިާއެބަފެނޭާރުހުޅުވ ލ ާތަޅުދަނޑިއަކީާރ .ާވީ

އެއެްއޗެހިާ ތަން.ާ ެގންދ ާ އެްއޗެހިާ ރ ާ ތަކުަގޔ އިާ ޓޭންކަރުާ ލޮރީތަކުަގޔ އިާ ބޮޑެތިާ
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ރީނދޫކުލައިެގާ ެއބަފެނޭާ ފަޅުތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުދައްކ .ާ ނައްތ ލ ތަނެއްާ

ކަމެްއާާޕެކެޓްތައް ކުރީއަހަރުާ އޭެގާ ކަމެއްާ މިދިޔައަހަރުާ އެްއފަހަރުާ ވަރަށްބައިވަރުާ ާ

އެން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުންނ ނާެާމެންނަށްނޭނެގާ ހަނދުމަފުޅުާ ފެނިފައިާ ވަނީާ

ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދައްކ .ާ ތަނެއްާ ނައްތ ލ ާ އެވެސްާ ބޭފުޅުންވެސް.ާ  2555ހުރިހ ާ

ފެށިެގ އިސްވެރިޔ އިންާ އެންމެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިންާާދަންނަވ ނީާ ންާ

ދައްކ ާާ ހަމައަށްވެސްާ ރަްއޔިތަކ ިއާ އ ދައިެގާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ފެށިެގންވެސްާ

ނުވ ނެޮގތަކަށްާާ މަުގފަހިާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކަހަލަާ ވ ހަކަތަކުަގިއވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ މަނ ކުރެވޭނެޮގތެއްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ

މިފުރުޞަތުރ  އަދިާ އެބަޖެހޭ،ާ އަޅުަގނވަންާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ  2560ޑުމެންެގާާަގއިާ

ރ ވިޔަސްާާ އެއީާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ ޙަރ މްކުރައްވ ފައިވ ާ ނަޙީކުރެްއވިާ ރ އްޖެއަށްާ

ބައެއްބޭފުޅުންާާ އެތެރެނުކުރަން.ާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސްތުވ ތަކެތިިވޔަސްާ

ރިސޯޓްތައް ކިހިނެއްހޭާ ހިވިދ ޅުވ ނެާ އެތެރެނުކޮށްާ އެއްޗެހިާ އެާ އެާންގ ނީާ ާ.

އެހެންވީމ ،ާާ ެއބަހިނގ ތޯ.ާ ރިސޯޓްތައްާ މިހ ރުާ އެތެރެކޮށްެގންާ އެްއޗެހިތައްާ

އެހެނާްާ ހުއްޓަސްާ ރ ާ އަންނ ނެާ ތ ނކަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ބަދަލުާ އަންނަާ  2565ދުނިޔެއަށްާ

ތެރޭަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނެތަސް.ާ ހުއްޓަސްާ އެްއޗެއްާ

ބަޔަކަށްވ ތީ.ާާއަ ިއސްލ މީާ ބަޔަކަށްވ ތީާ ދީނީާ ވެްއޖެއޭާ ވަރުަގދަކުރަންާ ޤީދ ާ

ބައެްއާާ ޙަޤީޤަތުަގއި.ާ ދީންވެރިއެްއާ ރައްޔިތަކީާ ކޮންމެާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނުޖެހޭނެ.ާާ ބުނ ކަށްާ އެހެންާ ދީންވެރިޔެކޭާ މީހަކީާ އެވެނިާ ވިދ ޅުވ ނެާ ބޭފުޅުންާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭާކޮންމެާމުސްލިމަ  2570ެގާާهللاކީާކޮންމެާމީހަކީާދީންވެރިެއއް.ާެއއީ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާهللاއަޅެއް. ދުނިޔެއަށްާ އަޅެއް.ާ ފޮނުއްވިާ ކުރަންާ އަޅުކަންާ އަށްާ

ބޭނުމަކު އެހެންާ ކުރަންާ އަޅުކަންާ އެކަލ ނެގއަށްާ އެހެންވީމ ާާާާެއއްފޮނުއްވީާ ނޫން.ާ

ާާ އުލޫޙިއްޔަތ އި، ތެރޭަގއިާ ތައުޙީދުެގާ ތެރޭަގއިާ މިާބިާރުޫގއަޅުަގނޑުމެންެގާ އްޔަތ އިާ

ކޯ މިކަހަލަާއްާއެްއޗިއްސަކީާ އަންގ ދީެގންާ ދަރީންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޗެްއކަންާ

 2575ކަންތައްތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާސަލ މަތްވެވޭނީާއެނޫންާމަެގްއާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ާާ 30ާާނެތްާމިކަމުންާސަލ މަތްވެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފ ނަންާކުޑަކުޑަާމިސ ލެއް

ދި ތަޢުލީމްާއަހަރުެވެގންާ އިސްލ މިއްޔ އިންާ ދިރ ސ ތުލްާ ކުްއލިއަތުާ ޔައިރުާ

ހ ސިލުކޮށްެގންާމިހުރިހ ާއެއްޗެއްާއެނިގެގންާނިކުތްާދަރިވަރުންެގާތެރޭަގއިާއެފަދަާ
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އުފަލ އެކުަގއި.ާާ ފަޚުރުވެރިކަމ އިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ ކުދީންާ

އަޅުަގނޑު މަދުރަސ ތަކުަގއިވެސްާ އެހެންާ އަޤީދ ާާއެހެންވީމ ،ާ  2580މެންެގާ

އޮންނަާާ ދީނުަގއިާ ކިޔަވައިދީ.ާ ދީންާ ކިޔަަވއިދީާ ތައުޙީދުާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ

ދަރީންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމުންާ މިކަންތައްތައްާ އޮޅުފިލުވައިދީާ ކަންތައްތަްއާ

ސަލ މަތްވ ނެ.ާއެކުދީންނަށްާެއއްވެސްާއެްއޗެއްާނުވިސްނިާތިއްބ ާވަކިާއުމުރެއްެގާާ

އެކުދީ ތެރެއަށްާާތެރޭަގއިާ އެމީހުންެގާ ކަންތައްތަްއާ ނުބައިާ އެހެނިހެންާ ންނަށްާ

ާާ  2585ެއކަހަލަާދަލުަގިއޖެހިާނުބައިާކުދީންނ އެކުާުއޅެާކުދިންވަނީާހަލ ކުެވާާފ ވެެގންޮގސް

މަދަރުސ އިންާ ނުކުމެާ މަދަރުސ އިންާ އެކުދީންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގސްފައި.ާ

ކަމަކުނުދ  މުޖުތަމަޢަކަށް.ާ ޯގސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމިނިކުންނަނީާ އެހެންނެއް.ާ ނެާ

ރަނަގޅުާ އެއަށްވުރެންާ ނުކުންނަންވ ނީާ ދެންާ ނުކުެމެގންާ މަދަރުސ އިންާ ކުދީންާ

މ ހައުލަކަށް.ާއެއަށްވުރެާރަނަގޅުާޢިބުރަތްތަކ އިާއެއަށްވުރެާރަނަގޅުާކަންތައްތައްާާ

ބަހުންާ ރަނަގޅުާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ހައުލަކަށް.ާ  2590ފެންނަާ

މީހުންގާެާވ ހަކަ މީހުންނަކީާ ނުދައްކ ާ ވ ހަކަާ ބަހުންާ ރަނަގޅުާ ދަްއކަންޖެހޭނެ.ާ

މިކަހަލަާާ ވ ހަކަދައްކ ާ ހަސަދުގެާ ޒ ތީާ ދޭތެރޭާ މީހުންނ ާ ޢިްއޒަތ ބެހިާ އަބުރ އިާ

އަޅުަގ ކުރުމުންާ ކަންތައްތަްއާާކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ ދަރީންނަށްވެސްާ ނޑުމެންާ

މިކަ ދަރީންނަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަސްެވެގންދ ނެ.ާކުރުމުންާ ންތައްތައްާ

ނުބަިއާާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންެވސްާ އެވ ހަކަވެސްާ މިފުރުޞަރުަގއިާ  2595އަޅުަގނޑުާ

ނުބައިާާ ދަްއކ ާ ނުބައިާާާބަސްބަހުންވ ހަކަތައްާ އެއީާ މީހުންާ ހަދާ  ބަސްމޮށިާ

ތަޢ ލ ާޖައްސަވ ފަިއވަނީ.ާއެަގހުެގާމޫތަށްާބިމުގެާهللاާހަޑިމުޑުދ ރުާަގހެއްެގާމިސ ލުާާ

ާާ ނުހުންނ ނެ.ާާލޫތެރެއަށް ބ ރެއްާ ހުރުމުެގާ ކޮޅަށްާ އެަގސްާ ލުހިެގންދ ނެ.ާ ދިެގންާ

ވިސްނަންވެއްޖެާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ެވއްޓޭނީ.ާ ަގސްާ އެާ ނަތީޖ އެއްޮގތުންާ

ތަރުބިއްޔަތުންާ ނ ސަރީާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް.ާ ހަމަާ ދޭތެރޭަގިއާ ތަރުބިއްޔަތ ާ  2600ހަމަާ

ތަރުބިއްޔަ ސ ނަވީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދީންާފެށިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައަށްާ ތ ާ

ހަޔ ތުަގއިާ އެކުދީންާ ދަސްކޮށްދީާ ދީންާ ކުދީންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިޔަންަވއިދީ.ާ

ދީނީާާ ތެރޭާ ހަޔ ތެއްެގާ ދީނީާ ރަނަގޅުާ ދުވަހެއްނުދ ާ ެއއްވެސްާ ނުކިޔަވ ާ ޤުރުއ ންާ

ކުދިންާާ ކުދީންނަށްާ ެވެގންދ ާ ތަރުބިްއޔަތުާ ތެރޭަގއިާ ހެދިެގންނޫނީާވެއްޓެްއެގާ

ުއއްމަތެ އަޅުަގނޑުާާރަނަގޅުާ ދެންާ ނުކުރެޭވނެ.ާ ބިނ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2605އްާ
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ކަންތައްތަާ މިކަހަލަާ ތަންފީޛުޮގވ ލަންާ އަދަބުތައްާ ދޭންޖެހޭާ އެިއާާކަށްާ ކުރުން.ާ

ެވެގންނު ބަޔަކަށްާ ދޫކޮށްލ ާ އަނެއްދޮރުންާ ވައްދ ފައިާ ވ ނެ.ާއެމީހުންނަށްާއެއްދޮރުންާ

އިންސ ނި އެއީާ ދިނުމަކީާ ޚިއަދަބުާ ތިބިާއްޔަތ އިާ ސަލ މަތުންާ އެއީާ ލ ފްކަެމއްނޫން.ާ

ސަލ މަތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވ ޮގތަކީާ މިހ ރުާ ރައްކަލެއް.ާ ހުރިާ އެހެންމީހުންނަށްާ

ާާ ާާދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅޭ ތަޅުލަިއެގން.ާާމިނިވަންކަމ ިއއެކުާ ޭގަގއިާ މިތިބެންޖެހެނީާ  2610މީހުންާ

ާާ ާާާާއިރ5ާާުޖަލުަގއިާތިބޭމީހުންާއެމީހުންާވަރަށްާއަރ މުން ާާކަިއެގން ފިނިކުރިާއެމީހުން

ދިފ ޢުަގއިާ ކުށްވެރީންެގާ އެހެންވީމ ،ާ މިޖެހެނީ.ާ ބައިތިއްބަންާ އެމީހުންާ ކޮޓަރީަގއިާ

މީހަކުާ ކޮންމެާ ކުށްވެރީންނަކީާ ނުޖެހޭނެ.ާ ދަްއކ ކަށެއްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ކުށްވެރިިވއަސް މީހަކުާ ކޮންމެާ ކުށްވެރިވިއަސްާ އަޅުަގނޑުާ ެއާާކުށްވެރިވިއަސްާ

 2615އެއީާއެްއވެސްާމީހަކުާާާާއަދަބެއްާާަގއިާނުވަތަާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައަޅ ފަިއާއޮންނަދީނު

މ ިގނަާ މީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އަދަބެއްނޫން.ާ އަނެއްފަރ ތަށްދޭާ

އޮނިަގނޑުާ ތަރުބިއްޔަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީާ މީެގާ ދެއްކުމެއްނެތޭ.ާ ާާވ ހަކަާ

  الخمر   في  والبغضاء  العداوة  بينكم   يوقع  أن  الشيطان  يريد  إنما.ާލ ޙުާކުރުމޭއިޞް

އެ  والميسر  މިކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަމިއޮތީާ ޝައިތ ނ ާާނެގން.ާ ކަށަވަރުންާ

ވ ިގވެރިާ ކަށަވަރީތިޔަބައިމީހުންނ އިާ ތެރޭގައިާާވ ކަންާ މީހުންެގާ ތިޔަބައިާ  2620ާާެއއީާ

ކޮންކަމެއްތޯ.ާާ ިމކުރަނީާ ކަންތައްތައްާ އެއީާ އުފެއްދުމ ިއ.ާ އަދ ވ ތްތެރިކަންާ

މިކަހަލަާއަޅުަގނޑުމެންާާ ޖުވ ކުޅުމ ިއާ ރަލ އިާ ޖައްސަިއެގންާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ

އަޅުަގނޑުމެ ޮގތުންާ ނަތީޖ އެްއެގާ މީެގާ ޖަްއސަިއެގންާ هللاާންާާކަންތައްތައްާ

ެވެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާނަމ ދުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްކިބާ ހަނދުމަކުރުމެއްނެތިާއަދިާާ

 2625ހުރިހ ާމުންކަރ ތްތައްާނަހީކުރ ާއެްއޗަކީާނަމ ދު.ާނަމ ދުާނުކުރެވޭާހިސ ބަށްާމީހާ 

އޮންނ ނީާ ދިރުންާ މުޖުތަމަޢުެގާ އެާ އޮންނ ނީާ މުޖުތަމަޢުއެއްާ އެާ ދ ންވެއްޖިްއޔ ާ

ިމއީ އިންކ ރުާާބޮއްސުންލ ފައި.ާ މިކަމ ާ ސަބަބު.ާ ިގނަވ ާ ކުށްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ާ

ިމއީ.ާާ ޙަޤީޤަތަކީާ ިވއަސްާ ކަމުގ ާ ނުތިބިާ ވިައސްާ ތިބިކަމުގ ާ ބަޔަކުާ ކުރަްއވ ނެާ

ގ ށޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާާނއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއަދިެވސްާދަންނަވ ލަންާހި

ަމސްތުވ  އަދިާ އެތެރެކުރުމ އިާ ާާރ ާ ސިއްރުން ަވަގށްާ މީހުންާތަކެތިާ  2630އެތެރެކުރ ާ

ާާާ.........ހައްޔަރުކޮށް

ާ

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=944&idto=944&bk_no=46&ID=936#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=944&idto=944&bk_no=46&ID=936#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=944&idto=944&bk_no=46&ID=936#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=944&idto=944&bk_no=46&ID=936#docu
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ާ...ާ.ވަުގތު.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޮގތަކަާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އެނޫންާ ހުްއޓ ލަމ .ާ މ ނައިަގއިާ ހަޤިޤީާ މިކަންމިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2635ާށްާ

ރަނަގޅެއްއިޞްާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާ ޤަުއމުާ ނުކުރެވޭނޭ.ާ އަޅުަގނޑުާާާލ ޙެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ ާނުކުރެވޭނޭ.ާ

ްއާާއިޞްލ ޙެާާާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާމިބިލަށްާވަރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ިވއަސް ފެންވަރުަގއިާ ާާކޮމިޓީާ މެންބަރުންެގާއަދި ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ

ލ ޙުެވެގންާާާައވަހަށްާއިޞްރަށްޚިޔ ލުފުޅ ާއެްއކޮށްާމިކަންާރަނަގޅުެވެގންާމިބިލުާވަ

 2640ާ....ށްާނުކުމެާއަޅުަގނޑުމެންާބ އްޖަވެރިޑުމެންެގާތެރެއައަޅުަގާނ

ާ

ާާާެވއްޖެ.ހަމަވަުގތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާހެޔޮލަފ ާދިރިއުޅުމަކަށްާމަުގފަހިވ ޮގތަށްާމިބިލުާބައްޓަންވެެގންާދިއުން.ާޝުކުރިްއޔ ާާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

 2645ާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާއަޙްމަ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ވ ހަކަފުޅުތަްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަްއާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2650އ ދެ،ާ

ރުއ ނުެގާއ ޔަތްތަްއާާދައްކަމުންާތިެގންދަވަނީ.ާވ ހަކަފުޅުތައްާދައްކަވ އިރުާކީރިތިާޤު

ވަރަށްާާ އެންމެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އެބަެގންދަވ .ާ ވިދ ޅުވަމުންާ އެބަާ

ެގާކަލ މްފުޅުަގއިާވަޙީކުރައްވ ފައިވ ާއ ޔަތްތަކުެގާާهللاާކަމޭހިތުންާވ ޖިބުާފުރިހަމައަށްާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހާ  އެބަޮއތްާ އިލްތިމ ސްެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ މައްޗަށް.ާ

 2655ެގާާهللاާާށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާެއއީބަރުންނަށްވެސްާއެާޤަބޫލުކުރަްއވ ނެކަމަމެން

ބޭފުޅަކު ފަރިތަާ ކިތަންމެާ ވިދ ޅުވ އިރުާ އ ޔަތްާ ާކަލ މްފުޅުންާ ނަމަވެސްާާ

.ާއްާނޯންނ ނެާޮގތަށްާވިދ ޅުވަމުންާެގންދެވުމަށްޓުކޮށްލައްަވިއެގންާަވޑަިއެގންާކުށެނޯ

ާ މިދަންނަވ ލީާ މިހެންާ ާވައަޅުަގނޑުާ ޢިާކިާ މެންބަރަކުާާކުށެއްާ އްޒަތްތެރިާ

ދަންނަވ ލުމަށްާާވިދ ޅުވެާ އެާ ކުއްލިއަކަށްާ ވިދ ޅުިވއަސްާ ކުށެއްާ އަދިާ ެގނެއްނޫން.ާ

 2660އަޅުަގނޑަށްާއެފަދަާޢިލްމުވެރިކަމެއްާލިބިފައިާނުވ ތީާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަާމީހެްއެގާ
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ާާ ފުރުޞަތު ކަމަކަށްާ އެފަދަާ ާާޮގތުންާ ޤަބޫއޮތުން އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ލުކުރެޭވާާދިނުންާ

އުސޫލަކަށްާނުވ ތީާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނެްގާއަރިހުންެވސްާއެދޭާާ

ާާ ކުށެއް ކަހަލަާ ެއްއެވސްާ ެއއީާ ެއއީ.ާ ާއެދުމެއްާ މިهللا ކަލ މްފުޅުާ މަޖިލީހުގާެާެގާ

ވިދ ޅުވުުމގައި ާތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުގެާާ އެއީާ ޢަމަލުކުރުން.ާ ާާނ ންނ ނެޮގތަށްާ

މިކަންާ ާއެދުމެއްކަމަށްވ ތީ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއިޙްާ ހުރިހ ާ  2665ލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ

ކުރަްއވ ނެކަމަށްާާ ޤަބޫލުފުޅުާ މިހ ރުާމެންބަރުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކުރަން.ާ

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤަށް.ާާ

ާ

ޝުކުރިއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ އ ދެ،ާާ`.ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޔ ާ

 2670އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާޭގންްގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާބިލު،ާމިބިލަކީާމުޖްތަމަޢުގާެާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް

ބިލެއްކަމަށް.ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ސަލ މަތަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކަމ އި،ާ

ިއރުާއެއީާތަނެއްތޯާނޫނީާކަެމްއތޯ.ާއެއަށްާބަލައިލ އިރުާާއ ދެ،ާޭގންްގެގާވ ހަކަާދައްކާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއެނެގނީާއެއީނާބައެްއކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހާޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ބަލައިލ ނަން.ާ ނަޒަރަކުންާ އިސްލ މީާ

ކުއް  2675ޖެއްެގާޮގތުަގއިާކުށެްއާާޙަޤީޤަތަކީާއިންސ ނ ާދުނިޔެއަށްާމިއަންނަނީާމަޢުސޫމްާ

މިހަދަނާީާ ނަޞ ރ އަކަށްާ ނޫނީާ މަޖޫސީއަކަށްާ ެއކުއްޖ ާ ޮގތުަގއި.ާ ކުއްޖެއްެގާ ނެތްާ

ކޮންބައެްއކަންާނޫނީާރަނަގޅުާމީހަކަށްާމިހަދަނީާކޮންބައެއްކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ

ާާއިސްލ މްދީނުެގާއަލީަގއިާއެނެގންާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީކީ

ާާ މަސްދުވަހުެގާވ ހަކަެއއްާދައްކ ކަށްާނޫން.9ާާާއަހަރުެގާވ ހަކަެއއް،30ާާާާކޮންމެހެން

މީެގތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2680އެކަމަކު،ާ

ާާ މަސްދުވަސްެވފައިވ ާކުދިންތޯާމިހ ރުާޭގންްގާހަދައިެގންާމިއުޅެނީ.9ާާާާބަލައިލ އިރު

ދަރިންތ9ާާޯ މިއުޅެނީ.ާާމަސްވެފަިއވ ާ ކޮށްކޮށްފައިާ ކުށްތައްާ މިާ ހަދައިެގންާ ޭގންްގާ ާ

ާާ 30ާާާާނޫނީ އަހަރުާފުރިފަިއވ ާކުދިންތޯާނޫނީާމީހުންތ30ާާާޯާއަހަރުންާމަތީެގާނޫނީ

ބަލައިލ އިރުާ މިޮގތަށްާ އ ދެ،ާ މިަމސައްކަތްކުރަނީ.ާ ހަދަިއެގންާ މިޭގންްގާ

މަަގ މަދުކުރެޭވނެާ ކުށްާ ޙަޤީޤަތަކީާ ވިސްނަންޖެހޭާ މިބިލުަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންާ  2685ކަށްާ

އެކަންތައްތައްާާ މުޖުތަމަޢަކުންާ އެާ ކުށްކުރަނީާ އ ދެ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ބ ރުއަޅަންާ

މުޖުތަމަޢުަގއިާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ދަސްކޮށްެގން.ާ
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އެހެންވީމ ،ާ ކުށްކުރަނީ.ާ ނަތީޖ އެްއޮގތުންާ ހުރުމުެގާ ކަންތައްތަކެްއާ ނުރަނަގޅުާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާބ ރުއަޅަންާއެބަޖެހޭާކުށްާނުކުރ ނެާމަަގކަށް،ާމިބިލުންާއަޅުަގ

ބަެއއްެވސްާާ ކޮންމެެވސްކަހަލަާ ހޭލުންތެރިކުރުމުެގާ މަަގކަށްާ ދުރުކުރެވޭނެާ  2690ކުށުންާ

މީެގތެރޭަގއިާހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

މު ހިނގައްޖެާ ައޑުިއިވެގންާ ދަށްވެެގންދިއުމުަގިއާާތެރެއިންާ އަޚުލ ޤުާ ޖުތަމަޢުެގާ

ދ އިރ ެގާާ ހެންވޭރުެގާ މެދުާ ނިސްބަތްކޮށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާ މިހ ރުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި.ާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2695ންެގާބޭފުޅަކުާޭގންްގކަމަށްާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވިދ ނެތޯާފުލުހު

އަލިވ ެގާތެރެއަށްާއެބޭފުޅުންެގާރުޙުމ އެއްކޮށްާވައްދ ،ާއެބޭފުޅުންެގާއެތައްާބަިއވަރުާާ

ޭގންެގއްކަމަށްާާ ެއއީވެސްާ އަނިޔ ކުރިއިރުާ ތަޅ ާ ތިއްބަަވއިެގންާ ބޭފުޅުންނެއްާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާާ އަހަރެމެންާ މިހުރީާ މ ނަކުރެވިދ ނެތޯ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފޮރުވިފަިއވ ާާއަޅުަގނޑުމެ އޭަގއިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަްއކ އިރުާ ވ ހަކައެްއާ ންާ

 2700އެހެންާކަންތައްތަކެްއވެސްާހުރިތޯާވިސްނ ފައިާކޮންމެވެސްަވރަކަށްާއޭެގާޙަޤީޤަތަށްާާ

ްގރޫޕްތަްއާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ންޖެހޭނެ.ާ

ކޮ ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ ކުރ ާާހަދައިެގންާ ކަންތައްތައްާ ނުރަނަގޅުާ ްގރޫޕަކީާ ންމެާ

ދަންނަވ ލ ނަންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނޫންކަން.ާ ބައެްއވެސްާ

ހިންގާ  މުބ ރ ތްާ ފުޓްބޯޅަާ ހަދައިެގންާ ްގރޫޕްާ ކުދިކުދިާ ރަށްރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއކުދިންނަކީ ެއބައުޅޭ.ާ ުގރޫޕްތައްާ ކޮށްއުޅޭާ ކަންތައްތަްއާ އެހެންާ  2705ާާނޫނީާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާނުބައިާކަންތައްތަކެއްާކުރުުމެގާމަޤްޞަދުަގއިާއެކަންތައްތައްާކުރ ާާ

ގަވ އިދެއްާާ ހުންނަާ ލިޔެފައިާ ަވކިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޭގންްގތަކަކީވެސްާ މިާ ނޫން.ާ ބައެއްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނޫން.ާ ބަެއްއާ ކަންކުރ ާ އޮެވެގންާ މަޤްޞަދުތަކެްއާ ވަކިާ ނޫނީާ

ޭވާުގރޫޕްާހަދަިއެގންާއުޅޭާކޮންމެާބަޔަކީާނުރަނަގޅުާާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެ

ކުރ ާާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ފަސ ދައ ،ާ ހިންުގމ ،ާ މ ރ މ ރީާ މިޮގތަށްާ  2710ނޫނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބައެއްކަަމކަށްާ

މުބ  ފުޓްބޯޅަާ ރަށްރަށުަގއިާ މިސ ލަކަށްާ ބަލަންވީތޯއޭާ ހިންގ ،ާމީެގތެރެއިންާ ރ ތްާ

އެކިާާ އެބައުޅޭާ ހަދައިެގންާ ުގރޫޕެއްާ ބައިވަރުާ އެތައްާ ހަދަިއެގންާ ުގރޫޕްާ ކުދިކުދިާ

ނަންނަމުަގއިާފުޓްބޯޅަާމުބ ރ ތްާހިންަގން.ާޭއެގތެރެއިންާެއާމުބ ރ ތުަގއިާބައިވެރިވ ާާ
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 2715ޓީމެއްެގާހިމެނޭާދެާކުއްޖަކުާނުރަނަގޅުާޢަމަލެއްާކުރުމަކީާމުޅިާއެާޓީމަށްާނޫނާީާ

އަޅުަގނޑުމެންާާއެބަޔަކަށް މިހުންނަނީވެސްާ ނޫންތޯ.ާ ނިސްބަތްވ ނެކަމެއްތޯާ ެއކަންާ ާ

އެއްޗަށްާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނެާ

ޢަދަބުތަކަކީާ މިހިރަާ މީަގއިާ ިވސްނެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލައިލ އިރު،ާ ނަޒަރުހިންގ ާ

ޢަދަބު ނުދެވޭނެާ ޤ ނޫނުތަކުންވެސްާ ހުރިާ އަދިާމިހ ރުާ ނޫން.ާ ތަކެއްވެސްާ

ތެރޭަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރެވޭނެާކަންތައްތަކެއް.ާ މިހ ރުވެސްާ  2720މިކަންތައްތަކަކީާ

މިހިރަާއިޖުތިމ ޢީާކަންތައްތައްާމައްސަލަތައްާރަނަގޅުކުރެޭވނެާމަަގކަށްާމިޤައުމުެގާާ

މިކަންތައްތަކެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނޫނީާ ެގންޮގސްެގންާ ކަންތައްތައްާ

ހަމައެކަނިާާނުހުއް ޢަދަބުދިނެއްކަމަކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެވިދ ނެ.ާ ޢަދަބުާ ޓުވޭނެ.ާ

އިޞްލ ޙެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއިޞްލ ޙުެގާމަަގށްާެގންދެވޭނީާނަސޭޙަތްދިނުމ ،ާއެމަަގށްާާ

ކުށްކޮށްެގންާ އ ދެ،ާ ބަްއޓަންކޮށްެގން.ާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  2725ކަންތައްތައްާ

ރުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާާބޮޑެތިާޢަދަބުތަކެއްާކަނޑައަޅ އިާ

މިހ ރުވެސްާ ދެވެނީ.ާ މިާ ޢަބަދުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީހ އަށްތޯާ ކުށްކުރިާ އެާ

ޢަދްލުއިންޞ ފުާ ޝަކުވ ައކީާ ލިބޭާ ިގނައިންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނުކު ކުށެއްާ އެާ ނޫނީާ ޚިލ ފަށްާ ޙަޤީޤަތ އިާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ ރާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ

ައޅުަގނޑުެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ޝަކުވ .ާ ލިބެމުންދ ކަމުެގާ އަނިޔ ާ ބަޔަކަށްާ  2730އެތައްާ

ހަމަޖެހިެގންާ ނިޒ މެއްާ ބެލޭނެާ ރަނަގޅަށްާ މިކަންތައްތައްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވިސްނުމަކީާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާއެާކުށްކުރ ާމީހ އަށްާހަމަާޢަދަބުާލިބެންވިްއޔޭ.ާއެާއަދަބުާރަނަގޅަށްާ

ކަންތަ މަަގކަށޭާ ޖަލުަގިއާާލިބޭނެާ މައްސަލަިއަގއިާ ކުށުެގާ ދެދުވަހުާ ކުރަންވީ.ާ އްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޫކޮށްލުމަކީާ މަޢ ފުކޮށްފައިާ އަނެއްދުވަހުާ ބައިންދ ފައިާ

ައޅުަގނޑުާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެޮގތެއްާ  2735ކަންތައްތައްާ

ލިބިދ ނެާާ ޢަދަބުާ މީހުންނަށްާ ނުކުރ ާ ކުށްާ މިކަންާކަންބޮޑުވަނީާ މަަގކަށްާ

ކަންކުރެވޭނެާާ އިންޞ ފުވެރިޮގތެއްަގއިާ ރަނަގޅަށްާ ކުރުުމަގއިާ މިކަންާ ކުރެވިދ ނެތީ.ާ

ކަންތައްތައްާާ މިފަދަާ ކަނޑައަޅ ،ާ ޢަދަބުތައްާ ބޮޑެތިާ ެގންދެޭވކަމަށްވަންޏ ާ މަަގކަށްާ

ހުއްޓުވޭނެާަމަގކަށްާކަންކުރުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެްއކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާާ

ޝުކުރިްއޔ ާާއަ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ ޢީދުކުރ ާ ބަލައިަގތުމަށްާ މިބިލުާ  2740ޅުަގނޑުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ

ބިލަކީާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ދަނޑިވަާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުހިންމުާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅުއްވީތީާމުހިންމުާ މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ ޅުގައި.ާ

ސަރުކ ރަށްވެސްާާ ައދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ނ އިބަށްާ ބަންޑ ރަާ  2745ދައުލަތުެގާ

ޭގންްގެގާާ ހެދިެގންާ ޭގންްގތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ބުރަވެެގ މައްޗަށްާ ޙަޤީޤަތެއްެގާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެ.ާ ޙަޤީޤަތ އިާ ންާާވ ހަކަދަްއކ އިރުާ

އެދެވޭޮގތަކަށްާ އެންމެާ މަސައްކަތެއްަގިއާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ ތިބެެގންާ

ވ ހަކައަށްާާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަހަރުަގއިާ ނުދ ނެ.ާ ލިބިެގންނެއްާ ކ މިޔ ބުތައްާ

ވ ހަކައ ާާ ދެއްކިާ މެންބަރުންާ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިބިާ މަޖިލީހުަގއިާ  2750ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއކަށީެގ ދަންނަވަންއޮތްާާތަފ ތުވުމަކީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ންވ ކަެމއް.ާ

އަދިާާ ހަލަބޮލިވެާ މ ލެތެރޭަގއިާ މިާ އަދިާ ހެދިާ މިރ ްއޖޭަގއިާ ޭގންްގތަކެއްާ ވ ހަކަައކީާ

އަތޮޅުތަކުަގިއވެސްާާ ތެރޭަގިއެވސްާ އަތޮޅުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ

ޙަާ މިއީާ ހިނަގމުންއެބަދޭ.ާ ފުޅ ދ އިރ ެއްއަގއިާ ައޅުަގނޑުާމިކަންާ ޤީޤަތެއް.ާ

އަދިާ ވ ހަކަތައް.ާ ޖަމ ޢަތްތަކެްއެގާ ހުރިހ ާ ހެދެިގންއުޅޭާ ކޮންމެހެންާ  2755ނުދަންނަވަންާ

ދަންނަވަނީކީާާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ްގރޫޕްތަކުެގާ ހެދިެގންއުޅޭާ މަޤްޞަދުަގއިާ ރަނަގޅުާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިވެސްާ ިމކަމަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ

ދަންނަވަންއޮތީާނު ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްާ މައްސަލައެއް.ާ ބޮޑުވެފައިވ ާ ހަނުާ

ސުލޫކީާ އިޖުތިމ ޢީާ ނުަވތަާ ެގއްލިެގންމިދިޔައީާ ޢަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ މިކަމަށްޓަކައިާ

ނޫންާ އިޚުމ ލަކުންތޯއެްއވެސްާ ކޮންބަެއއްެގާ ެގއްލިެގންމިދިޔައީާ  2760މިންަގނޑުާ

ގެާ މިކަންއޮތީާ ޢަދ ލަތުއޮތާީާކުރަންމިއުޅޭާސުވ ލަކީ.ާ އިޖުތިމ ޢީާ މިކަންއޮތީާ އްލިފައޭ.ާ

ޙަޤީޤަތެއްމިއީ.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގއްސަޭއ.ާ ވީރ ނ ެވެގންާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާމިތިބިާރެއ ާދުވ ލުާކަރުނައަޅ ާމިކަމަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުާާ

އެމެރި އެތަނުަގއިާ ޮގއްސަ.ާ ދ ިއރ އަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ރަްއޔިތެްއާާމިއަންނަނީާ ކ ެގާ

ސްކޫލެްއަގިއާާ ޮގތެއްަގއިާ ވޮލަންޓިއަރސްާ ައއިއްސ ާ އެހީަގއިާ ދީލަތިާ  2765އެބަހުރިާ

ވަދެ،ާާ ެގއަށްާ އެާ ޚަބަރަކީާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ރޭަގިއާ ކިޔަވ ދިނުމަށްޓަކައި.ާ

އެމީހ ވެސްާވަަގށްނެީގ.ާލެޕްޓޮޕ އި،ާއެމީހ ެގާވޮލެޓ އި،ާއޭނަެގާފޯނ އި،ާއެމީހ ވެސްާާ

މިހި ނުދެއްނެވޭނެާާވަަގށްނެީގ.ާ ިމއަކަށްާ އޮތްހިސ ބު.ާ ޙ ލަތުާ މިޤައުުމެގާ ރީާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންއޮތީާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ނެތެކޭ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ބިލުެގާ ޭގންްގތަކުެގާ މިއުޅެނީާ ހުށަހެޅިެގންާ މިމަޖިލީހަށްާ ސިފަިއަގއިާ  2770ޤ ނޫނެއްެގާ

ނޫނުާތަންފީޛުކުރުމުެގާމަރުޙަލ .ާވ ހަކަ.ާމިމަޖިލީހުންާމިޤ ނޫނުާހެދީމ ާދެންއޮތީާމިޤ 

މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވެސްާ ނުހެދިެގންތޯާ ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ ނުވެެގންތޯާ މިކަންާ

ބަހައްޓަންޖެހާޭާ ހަމަާ ވިސްނުންާ މެންބަރުންާ ެއންމެހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ެއާާ ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ނޫނުާ ހެދުނީމ ،ާ ޤ ނޫނެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެކޭ.ާ

ތަންފީޛުކުރަންާާތަންފީ ޙުކުމްާ ކޯޓުަގއިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ޤ ނޫނުާ މިދަނީ.ާ  2775ޛުވުމުންާ

އެމެރިކ ެގާާ ވަަގށްނެިގ،ާ މިާ މިހުންނަނީ.ާ ހަނުާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ެގންދިޔ މ ާ

ރައްޔިތ ާވަަގށްނެިގާބޭފުޅަކުެވސްާޝައްކުެގާނަޒަރިއްޔ އަކުންާކޯޓުތަކަށްާެގންޮގސްާާ

ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ ފުލުހުންނަށްާ ޤ ނޫނުެގާާނުވަތަާ ަވޞީލަތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ނެާ

ީމެގާ ކޮބައިތޯާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވަމުންއެބަދޭ.ާ ފުލުހުންާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ތެރެއިންާ

ރައްޔިތުންާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ކަށަވަރުއެބަވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2780ޙައްލަކީ.ާ

ޔަޤީން މިހަމަާ ނެތްކަން.ާ އެކަކުވެސްާ ހަމަާ ނުވިސްނ ނެާ މިއީާމިކަމަށްޓަކައިާ ާ.

ޙަޤީޤަތެއްކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންއެބަޖެހޭާކޮންޮގތަކުންތޯާމިކަންާޙައްލުކުރެވޭނީ.ާާ

އުފެދުނީމައޭާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ

އުފައްދައިެގންާާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ބަލަާ މިކަންމިވީ.ާ

އެތަންތަ އެދަނީ.ާ ވީރ ނ ވެފަެއއްނެތޭ.ާހިނަގމުންނޭާ ފޭރ ންާ އިޖުތިމ ޢީާ  2785ނުެގާ

އެންެމާާ އޮތްާ ދުނިޔޭަގއިާ ދިވެހިާ މުޅިާ ެގއްލިފައެއްނެތޭ.ާ ޢަދ ލަތެއްާ އިޖުތިމ ޢީާ

އަންނަާާ ހިނަގމުންާ ތެރެިއންާ ނިޒ މެްއެގާ ޕ ޓީެގާ ޑިމޮކްރަސީއަކީވެސްާ ވަރުަގދަާ

އެބަޖެހޭ އެނެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަތަކުންާ މިހިރަާ ސިޔ ސީާާާޤައުމުތަކޭ.ާ

މާިާ މިދަނީ.ާ ޤ އިމުވަމުންާ ޢަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ މިޤައުމުެގާ ހެދިެގންނޭާ ޕ ޓީާ

ޢަދުލުވެރިކަމ އެކީަގިއާާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުަގއިާ  2790ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤައުުމަގިއާާ މިާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ލިބުނީާ މިނިވަންކަންެވސްާ ބަސްބުނުމުާ އިންޞ ފަށްާ

ފަޚްާ އަޅުަގނޑުާ މިާއުފެދިެގންނޭ.ާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ މިދަންނަަވނީާ ރުވެރިކަމ ެއކީަގއިާ

ޤައުމުަގިއާ މިާ ލ ބައިންނޭ.ާ ހެވޭާ މިދަނީާ ކަންތައްާ މިޤައުމުެގާ އުފަންވީމ ާ ޤައުމަށްާ

މިދަނީާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ އެތައްާ އައިާ ކުރަމުންާ ޒަމ ންވަންދެންާ

ސެޕް ނުލެވެނެއޭ.ާ އޮޅުވަެއއްާ މިކަންާ ޙަޤީޤަތޭާ މީކީާ ާާބަދަލުވަމުންނޭ.ާ  11ާާ2795ޓެމްބަރު
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ަގއިާކަންތައްާވަމުންާދިޔައީާކިހިނެއް.ާދަޢުލަތުެގާކުރިމަތީަގއިާދަޢުލަތުެގާބ ރުެގާ

ހަމަާ ބަެއއްެގާ ޮގސްާ ހިފަިއެގންާ ލަކުޑިބުރިޔ ާ ދަނޑިބުރިޔ ާ ބޮޑެތިާ ކުރިމަތީަގިއާ

ކޮބައިތޯާާ އޮތޭ.ާ ޤައުމުާ މިާ ދިޔައިރުަގިއވެސްާ ތަތްތެޅިެގންާ ލެއިންާ ވީރ ނ ކޮށްލީާ

ކުރުިވާާޢަދުލުއިންޞ ފު ަގސްތުަގއިާ ބަޔަކުާ އެއީާ ވ ޖިބު.ާ ފުލުހުންެގާ ކޮބައިތޯާ ާ.

ކިހިނެއްތޯ.ާާ ދިޔައީާ ވެެގންާ ކަންތައްާ އަްއޑުއަތޮޅުަގއިާ ދެންާ  2800ކަމެކޭ.ާ

ހިނގ ދިޔަާ ކުރިމަތީަގއިާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިީއާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

ބަ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ މިއީާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ތިބެެގންާކަންތައްތަކޭ.ާ އަޑީަގއިާ ޔަކުާ

އެބަޔަކުާހިތްހަމަނުޖެހޭާބަޔަކ ާދިމ ކުރަންވެެގންާނެރުނުާްގރޫޕްތަކެއްާމިއަދުާޭގންްގާާ

ިމާާ ހުއްޓުވުމަކީާ މިކަންާ މިދަނީ.ާ ޙަރަކ ތްތެރިވަމުންާ ޤައުުމަގއިާ މިާ ސިފައިަގއިާ

ދަންނަވ  އަޅުަގނޑުާ ވ ޖިބެކޭ.ާ މެންބަރުންެގާ އެންމެހައިާ މަޖިލީހުެގާ  2805ނީާޢިއްޒަތްތެރިާ

އިޞްލ ޙެއްެވސްާާ ހުރިހ ާ ެގންނަންޖެހޭާ މިބިލަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިަގންނަންާ މިބިލުާ

މިކަމަކީާާ އެބަޖެހޭ.ާ ބޮލުަގއ30ާާާާިެގންނަންާ ބައެއްެގާ ަވކިާ އަހަރުވަންދެންާ

ާާ ނުވަތަ ައޅުަވިއެގނ9ާާާްއަޅުަވިއެގންާ ބޮލުަގިއާ ބަެއއްެގާ ވަކިާ ވަންދެންާ ަމސްާ

ފަރުޖަްއސ ލެވެން ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިާ މިކަންާ ނޫނޭ.ާ އޮތްކަމެއްާ ާ

ޤައުމުެގާާ މިާ މ ދަމ އަކީެވސްާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ހުއްޓުވެންާ މިކަންާ ބަލައިަގނެާ  2810މަޖިލީހުންާ

އެހެންާ އަދިާ ޤ ނޫނަކުންވިޔަސްާ ނިދ ލެވޭނެާ ޭގަގިއާ ފަސޭހަކަމ ެއކީަގިއާ ރައްޔިތުންާ

ރުޞަތުަގއިާޮގވ ލަނީާާޮގތަކުންވިޔަސްާމިކަންާކުރެެވންާއެބަޖެހެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިާފު

ޮގވ ލަމޭ.ާާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ޢަދުލުއިންސ ފުކުރ ާ ދަޢުލަތުަގއިާ

ވިޔ ނުދ ާ މިކަހަލަާ ކަންތައްތަްއާ ބޭފުޅުންެގާ ައންނަާ މައްސަލަތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ތަންފީޛުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ޤ ނޫނުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހިންަގވ ާ  2815ޢަމަލުތައްާ

ާާޤ ނޫނީާވެރިކަމެއްާ.ބޭނުންވަނީ

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 2820ާކުރ ށޭ.ާއިރ ދ ކުރެއްިވއްޔ .ާިމބިލުވެސްާފ ސްެވެގންާދިޔައިމ ާކޮންމެވެސްާވަރެއްެގާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ށ30ާާާްާހަލ ކުެގތެރެައށްާވެއްޓިފައި.ާާޙައްލެއްާމުޅިއަކުންާނަޔަސްާމިާޤައުމުާމިއޮތީާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ.50އަހަރުާވަންދެންާއަދިާ
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ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ2825 

މިާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިޞްލ ޙުކުރުމަކީާ ޤައުމުާ ބޭނުމެއްނެތް.ާ އެވ ހަކަދެްއކުމުެގާ ވަންދެންާ ާއަހަރުާ

ާާމަޖިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 2ާާލީހުެގާޒިންމ އެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައދިވެސްާއަޅުަގނޑު

ާވަނަާފުރުޞަތަކަށްވެސްާއެދެން.ާބ ކީާހުރިާވ ހަކަިއެގންާކުރިއަށްާދ ން.ާ

ާ

މައްސަލައަކީާާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2830ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޭގންްގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލު.ާސަރުކ ރުންާމިމައްސަލަާެގންނަވ ާމަޖިލީހަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޒ ާ

ހުށަހެޅުއްވީތީާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޭގންްގާާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާާ އެްއޗެްއވެސްާ އަންނަާ ޚިޔ ލަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ބެހޭޮގތުންާ ކުށްތަކ ާ

ކުށެްއާާފު ދަށުންާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ަގިއާ )ނ(ާ ެގާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ރަތަމަވެސްާ

ާާ އަދަބަކީ މީހެއްެގާ މުއްދަތަކަށ2ާާާްކޮށްފިާ ދިުގނޫންާ ވުރެންާ ދުވަހަށްާ  2835އަހަރުާ

މިާާ ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަންދުކުރުން.ާ ޭގަގއިާ ނުވަތަާ ޖަލަށްލުންާ

މު އިތުރުކޮށްލުމަކީާ މިއަށްވުރެންާ ާާމުއްދަތުާ ފެނޭ. ކަމެއްކަުމަގިއާ ވަނ2ާާާާަހިންމުާ

ާާ މިބިލުެގ 5ާާާާކަމަކީާ މ ްއދ . ޖިނ ޢ5ާާާީވަނަާ އެކިއެކިާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މ އްދާީާ އަދިާ މ ލީާ މެންބަރުންާ ޭގންްގތަކުެގާ ެގންްގތަކ ާ އުފައްދ ާ ކުށްކުރުމުަގއިާ

ޮގތުަގއިާާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުށެކޭ.ާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީާ  2840އެހީތެރިކަންާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާޭގންްގތައްާހިންުގމަށްާނުވަތަާޭގންްގތައްާހިންގ ާމީހުންނަށްާހިތްވަރާުާ

އެހެންާާ މަލީޮގތުންާ އެކަންކަމަށްާ މިވަނީާ އަސްލެއްކަމަށްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ދިނުމުެގާ

މ އްދީޮގތުންވެސްާފައިސ ެގާއެހީތެރިކަމ ާއަދިާއެހެނިހެންާއެހީތެރިކަންާ ޮގތްޮގތުންާ

ާާ ފަރ ތްތައް. ދޭތެރޭަގއިާފޯރުކޮށްދޭާ މިފަރ ތްތަކ ާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދަށުނާްާ ެގާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ )ށ(ާ ދޭންޖެހޭނެ.ާ އަދަބެއްާ ހަރުކަށިާ  2845މިއަށްވުރެންާ

ާާ އަދަބަކީ މީހެއްެގާ މުއްދަތަކަށް.2ާާާކުށެއްކޮށްފިާ ދިުގނޫންާ ދުވަހަށްވުރެންާ އަހަރުާ

ންދުކުރުމޭ.ާމ ނައަކީާޭގަގިއވެސްާާދިުގނޫންާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުންާނުވަތަާޭގަގއިާބަ

ބަންދުކުރެވިދ ނެއޭާނުވަތަާެއްއާމަސްާދުވަހަށްވެސްާޖަލަށްާލެވިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ބިލެްއާާ ބެހޭޮގތުންާ ޭގންްގތަކ ާ ޭގންްގތައް،ާ ަގބޫލެްއނުކުރެވޭާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ
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މިއޮތް މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ މިމައްސަލަާ މިއުޅެނީާ ހުށަހެޅިެގންާ ޙ ލަތަށާްާމިތަނަށްާ ާ2850 

އިންތިހ ާ ބިރުވެރިކަންާ މިކަމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިާ ޮގސްާ ބޮޑުެވެގންާ ބަލ އިރުަގއިާ

ހިސ ބަށްާ ނެއްޓޭާ ހައްދުންާ އެކަންާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ފޯރުވިފަިއވ ާ ދަރަޖައަކަށްާ

ޭގންްގތަްއާާ ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންީވމަ،ާ އޮތީމަ.ާ ޮގސްފައިާ

އެން އަދިާާހިންުގމަށްޓަކައިާ ފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ހިންގ ާ އެާ ހިތްވަރުލިބެނީާ ބޮޑަށްާ މެާ

 2855އެކަމުަގއިާކުށްވެރިވ ާފަރ ތްތަކަށްވެސްާއަދިާއެންމެާބޮޑަށްާކުށްވެރިވުމަށްާބ ރުއަޅ ާާ

އެހީތެރިކަންާާ ފައިސ ެގާ މިާ ަގބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަރ ތްތަކަކީވެސްާ

ތްތައް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނާަާނުވަތަާމ އްދީާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދޭާފަރ 

ފޯރުކޮށްދޭާ އެހީތެރިކަންާ މ ލީާ ނުވަތަާ އެހީތެރިކަންާ މ އްދީާ މިާ ޮގތުަގިއވެއްޖިްއޔ ާ

ކުރިންާާ މުއްދަތު،ާ މިާ ދޭންޖެހޭ.ާ އަދަބެއްާ ހަރުކަށިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ފަރ ތްތަކަށްާ

ާާާާދަންނަވ ލިހެންާ)ށ(ާމިމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާކުށެއްކޮށްފިާމީހެއްެގ  2ާާ2860އަދަބަކީ

ާާ ނުވަތަ ދުވަހަށްާ ނުވަތ2ާާާައަހަރުާ މުއްދަތަކަށްާ ދިުގނޫންާ ދުވަހަށްވުރެންާ އަހަރުާ

ޖަލަށްލުމަށްާޭގަގއިާބަންދުކުރުމަށްާޙުކުމްކުރުމޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގިއާާ

ާާ ހަމަާކުޑަެވެގން ޙުކުމްކުރަންޖެހޭނެ.5ާާާމިާމުއްދަތުާ ޖަލަށްލުމަށްާ ދުވަހަށްާ އަހަރުާ

އަޅުަގނޑަށްާާއެހެން ނޯންނ ނެ.ާ ސަބަބެއްާ އެއްެވސްާ ހުއްޓުވޭނެާ މިކަންާ ނޫނީާ

ހިންގ ާާ މިކަންތައްތައްާ ހަމަާ ދަންނަވ ލިހެންާ ކުރިންވެސްާ ޮގތުަގިއާ  2865ަގބޫލުކުރެވޭާ

އެހީތެރިކަންާ މ އްދީާ މ ލީއ ާ މިކަމުަގއިާ ފަރ ތްތަކަކީާ ހިތްވަރުދޭާ ފަރ ތްތަކަށްާ

ވަނަާމ އްދ .ާޭގންްގެގ10ާާާާޤ ނޫނުެގާާާާފޯރުކޮށްދޭާފަރ ތްތައް.ާދެން،ާމިމ އްދ ެގ،ާމި

ހަތިޔ ރެއްެގ10ާާާާބޭނުމަށް،ާާ ނުވަތަާ ހަތިޔ ރެްއާ ބޭނުމަކަށްާ ޭގންެގއްެގާ )ހ(ާ

ނުވަތަާާ އުފެއްދުމަކީާ ެއއްޗެއްާ ބޭނުންކުރެވިދ ފަދަާ ޮގތުަގއިާ ހަތިޔ ރެއްެގާ ޮގތުަގއި،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކުށެކޭ.ާ ެގންުގޅުަމކީާ ނުވަތަާ ދިނުމަކީާ ނުވަތަާ  2870ވިްއކުމަކީާ

މިތަނަށްާަގބޫ ތަފްޞީލެއްާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ހަތިޔ ރުެގާ މީަގއިާ ލުކުރެވެޮގތުަގިއާ

ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހުންވެސްާ ދ ދިާ ެއީއާ އެބެޖެހޭ.ާ އަންނަންާ އެބަާ

މިާކަނޑިާެގންުގޅުމަކީވެސްާމިއީާހަތިޔ ރެއްކަމަށްާބަލައިނުަގނެވިާނުވަތަާެއކަހަލަާ

ވ ހަކަދެްއކި ބެހޭޮގތުންާާޢިބ ރ ތަކުންާ އެކަމ ާ ަގދައަށްާ ވަރަށްާ ނޫސްތަކުަގއިާ ާ

ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ދަނޑިވަޅެްއަގިއާ ޮގސްފަިއވ ާ  2875ވ ހަކަދެކެވިެގންާ

ކޮމިޓީާާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުކުރެވިެގންދ އިރުަގިއާ
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ާވަނ11ާާަމަރުޙަލ ަގިއވެސްާމިކަމަށްވެސްާވިސްނުންާބަހައްޓ ނެކަމަށްާަގބޫލުކުރަން.ާާ

މީހުންާނުވަތަާއެއަށްވުރެންާިގނ3ާާާަެގާ)ހ(11ާާާާމ އްދ ،ާއެކުެވެގންާބިރުދެއްކުން.ާާ

އިންޒ ރުދޭހިނދުާ ދީފ ނޭކަމަށްާ ޙަމަލ ެއއްާ އަނެކ އަށްާ ތިބެާ އެކުަގއިާ މީހުންާ

އެކުރަނީާ އެންމެންާ ދައްކ ާ ރުހޭކަމުަގއިާ ޙަމަލ އ ާ އެާ ތިބެާ ހ ޒިރުވެާ  2880އެތަނުަގއިާ

ާާ މ އްދ ެގ މިާ ދެން،ާ ާާވ18ާާަކުށެކޭ.ާ ޤ ނޫނުެގ މިާ މ އްދ ،ާ މ އްދ އ 18ާާާާނަާ ވަނަާ

ާާ ލ ފުާވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަޮއވޭާޤ ނޫނ ާޚ18ާާިޙަވ ލ ދީާބަލައިލ އިރުަގއިާމިވ ޮގތަކީ

އެހެންވީމަ،ާާ ވ ހަކަ.ާ ދެމީހުންެގާ ހަރަކ ތްތެރިވ ާ ެއކުަގއިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޢަމަލެއްާ

ާާ މިމ އްދ ެވސް، ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ މ 11ާާއަޅުަގނޑަށްާ މިާާވަނަާ އްދ ަގއިެވސްާ

 12ާ2885ދެމީހުން،ާިގނަވެެގންާދެމީހުން،ާމިޮގތަށްާއޮތުންާވަރަށްާުމހިންމުކަމަށްާފެނޭ.ާާ

ާާ ބިމަކަށްވަނުން. މީހެްއެގާ މ އްދ އަކީާ މިވަނ12ާާާާީވަނަާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުށެކޭ.ާާ އެކުރަނީާ އެީމހަކުާ ވަދެއްޖެނަމަާ ބިމަކަށްާ މީހެްއެގާ ކުށެއްކުރުމަށްޓަކައިާ

މިމ އްދ ަގއިވެސްާާއަޅުަގނޑަ ކުށެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިއީާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ ށްާ

ދަށުންާކުށެއްކޮށްފިާ މިމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާ ކަނޑައެޅިފައިާމިއޮތްާއަދަބުާމިއޮންނަނީާ

ާާ އަދަބަކީ މިތަނަށްވެސ1ާާާާްމީހެއްެގާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ  2890އަހަރޭ.ާ

ާާ މުއްދަތެްއާައއިސްާއިތުރުާޖުރުމަނ ވެސްާާމިއަށްވުރެާބޮޑުާމުއްދަތެއްާނުވަތަާދިުގ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އަންނަންޖެހޭ.ާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ މެންބަރުންވެސްާ

ތުަގިއާާޚިޔ ލުތައްާލިބިެގންާހިނަގއްޖެ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑަށްެވސްާޤަބޫލުކުރެޭވޮގ

 2895ކޮމިޓީއަށްާމިމައްސަލަާެގންޮގސްާވީއެންމެައވަހަކަށްާމިޤ ނޫނުވެސްާތަންފީޛުކުރެވޭނެާާ

އިޖުރ ތުެގާާ ހުރިާ އަދިާ ބެހޭޮގތުންވެސްާ މަްއސަލަތަކ އިާ އެހެންާ އަދިާ ޮގތަކަށްާ

ޮގތެްއާާ ތަންފީޛުކުރެވޭނޭާ ޤ ނޫނުާ މައްސަލަތަކުަގިއާ މިކަހަލަާ މައްސަލަތަކ ިއާ

ޤ ނޫ ބޮޑަށްާ އަދަބުތައްާާމިހ ރަށްވުރެާ އޮންނަާ އެކަންކަމަށްާ ތަންފީޛުކޮށްާ ނުާ

މިވަުގތުންާ ހަދަންޖެހޭކަމަށްާ ތަންފީޛުކުރެވޭނެޮގތެއްާ ާ ެއކަންކަންާ ދެވޭނެޮގތެއް،ާ

ބަލައިަގނެާ މިބިލުާ ީވއެންމެައވަހަކަށްާ އ ދެ،ާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  2900މިވަުގތަށްވެސްާ

ބިލެއް މުހިންމުާ ވަރަށްާ ތ ޢީދުކުރަން.ާ މިބިލަށްާ މިަވުގތަށް.ާާއަޅުަގނޑުާ މިއީާ ާ

މިބިލުާ ވީެއންމެއަވަހަކަށްާ ފ ސްކޮށްެގންާ ހަމަާ މިބިލުާ މިަވުގތަށްވެސްާ މިވަުގތުންާ

ދުވަހަކަށްާާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ މިއަށްާ ބަދަލުވެެގންޮގސްާ ޮގތުަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އިންތިޒ ރުކުރ ާ

 2905ާރައީސްާ.

ާ

މެންބަރެއްެގާާަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާމަޑުއްާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އޭރުަގިއާާާިވސ މްާޢަލީާަވހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަ.ާ ސިލްވިއ ެގާ ޖޯހިމްއ އިާ އަޑުިއިވެގންހިނގައްޖެާ ވ ހަކަފުޅުންާ

މިން ހުރިާ އިޙްސ ންތެރިކަންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ހަކަ.ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަރުެގާ

 2910އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމއަދުެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންެގާއިޙްސ ންތެރިކަންާ

ނެތީކީނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖްތަމަޢުެގާތެރެއަށްާފެތުރިފައިމިވ ާ

މިހ ރާުާ އަޅ ލުންާ މަްއޗަށްާ އަނެކަކުާ އެކަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުންާ ބިރުެގާ

ބޭފުޅަކުާާޖެހިލުންވަ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ފަހުންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ނީއޭ.ާ

ވަރަށްާާ ހަމަާ ެއބޭފުޅަކީާ ހިނގ ފައިދަނިކޮށް،ާ މަުގމަތީާ ވ ހަކަެއއް.ާ ކިޔައިދެއްިވާ

ކުށެްއަގިއާާ އަދިާ ކުށެއްނުކުރ ާ އެްއވެސްާ ޢ ންމުކޮށްާ ޤ ނޫނަށްއުޅޭާ  2915ަގވ އިދ ިއާ

ފައިާދަނިކޮށްާމީހަކުާއަިއސްާޖަހ ާބަންދުކުރެވިފަިއވ ާމީހެއްނޫން.ާމަުގމަތީާހިނގ ލ 

ެއއްވެސްާާ އެހެންާ ދިޔައިރުެވސްާ އަނިޔ ކޮށްފައިާ ހިންގ ާ މ ރ މ ރީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

މީހުންާ އެހެންާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އަޅަެއއްނުލައޭ.ާ އޭނައަކަށްާ މީހަކުާ

އޭނައަ އޭނަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތީކީނުނޭ.ާ އިޙްސ ންތެރިކަންާ މައްޗަށްާ ށްާއެމީހ ެގާ

ނޫނީާ އުނދަުގލެއްާ އައިސްދ ނެާ މައްޗަށްެވސްާ އެމީހުންެގާ  2920އަޅ ލައިފިނަމަާ

މިވ ންޖެހެނާީާ މިހެންާ ޮގތެކޭ.ާ ހިނގ ދިޔަާ ެއކަންެވެގންާ ސަބަބުންާ ބިރުވެރިކަމެްއެގާ

ފަހަތުަގިއވެސްާާ މ ރ މ ރީއެްއެގާ ހިންގ ާ ޮގސްާ ދެމީހަކުާ މިސ ލަކަށް،ާ ޭގންްގތައްާ

ޭގންްގތަކެއް ތިބޭތީވެ،ާ ބަޔަކުާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންާ ތިބޭތީވެ.ާ ފަހަތުަގިއާ އެމީހުންެގާ ާ

ވ ހަކަދައްކ އިރުާާ ޭގންްގތަކުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިައދުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ާ ސަރުކ ރުެގާ ޭވތުވެދިޔަާ ކޮންމެހެންާ 30ާޭގންްގތަކަކީާ ސަބަބުންާާާ  2925އަހަރުެގާ

އަނެއްކ ވެ ސަރުކ ރަށްާ ވޭތުވެދިޔަާ ކިޔ ލ ފައިާ ެއއްޗެކޭާ މިކަމުެގާާއުފެދިެގންައއިާ ސްާ

އަޅ ނުލ ާ މިކަމ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ މިއީާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ޒިންމ ވެސްާ

ތިބެވޭވަރުކަމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއވިެގންާހިނގައްޖެާދ ދިފަހަކުންާމާިާ

ބަެއއްާ އިނދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ އިާ ވޭތުވެދިޔަާ އުފެދިެގންއަިއއިރުާ ޕ ޓީތައްާ ސިޔ ސީާ

 2930ލީޑަރުންާމ ރ މ ރީާހިންަގންާހަމަނުޖެހުންާއުފައްދަނާްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާސިޔ ސީާާ
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ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިކަންކަމަށްާ މިވ ހަކަތަކުންވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދިޔަތަން.ާ ޮގވ ލަމުންާ

ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ ހިނގައްޖެ.ާ ބ ރުލިބިެގންާ ތަރުޙީބުލިބިެގންާ

އެޅެންޖެ ބޮލުަގއިާ ސަރުކ ރުަގއިާ މިއީކީާ މިީއާާހަމައެކަނިާ ޒިންމ އެއްނޫނޭ.ާ ހޭނެާ

އޮތްާާ މައްޗަށްާ އެންމެންެގާ ޮގތުންާ ޤައުމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެންވެސްާ

ސިޔ ސީާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމ ހަމައިންާ ަމއިންބަފައިންާ  2935ޒިންމ އެކޭ.ާ

ތަރުބިްއޔަތުކުރުމުެގާމަސައްކަތްާާ މުޖްތަމަޢުަގއިާ އެހެނިހެންވެސްާ ލީޑަރުންނ އިާއަދިާ

ބައެއްާޙަވ  ހަމައެފަދައިންާ ޒިންމ އެކޭ.ާ ފަރ ތްތަކުެގެވސްާ އެހެންާ ލުކުރެވިފައިމިވ ާ

އައިސްފައިިމވަނީާ ބޮޑުވެެގންާ މިހެންާ މިކަންކަންާ ހިނަގްއޖެާ ވިދ ޅުވަމުންާ ބޭފުޅުންާ

ޤަބޫލުކުރަންާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސަބަބުންނޭ.ާ ތަންފީޛުނުކުރެުވމުެގާ މިކަންކަންާ

ަވރަށްާާ ތެރޭަގިއާ ތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މީެގާ އެބަހުރިާ ޤ ނޫނުތައްާ  2940ިގނަާ

މިބިލުަގއިާފ ހަަގކުރައްވ ފައިހުރިާވަރަށްާިގނަާކުށްތަކަކީާމިހ ރުާހުރިާޤ ނޫނުތަކުެގާ

ިމޭގންްގތަކުެގާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަންތައްތައް.ާ ޙުކުމްކުރެވޭނެާ ދަށުންވެސްާ

މިސ ލަކަށް ޙުކުމްކުރަންާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ޮގތަކީާ ފުލުހުނާްާާާމައްސަލ ަގއިާ

ެއޤ ޟީެގެވސްާއެްއވެސްާާ ޙުކުމްކޮށްފިއްޔ ާ ަވކިޮގތަކަށްާ ެގންދިޔައީމަާ ކޯޓަށްާ ބަޔަކުާ

 2945ހިމ ޔަތެއްާނެތް.ާއެޤ ޟީާޙުކުމްކޮށްފައިާެގއ އިހަމައަށްާދެޭވނެކަމުެގެވސްާއުންމީދެއްާާ

ތިއްބަވ ާ ކުރަންާ މިކަންކަންާ ޤ ޟީންނަށ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ

ނުދެވޭހ ދުވަހަކުާާާބޭފުޅުންނަ ރައްކ ތެރިކަންާ ޙިމ ޔަތ އިާ އެކަށީެގންވ ާ ށްާ

ހަމައެއ އްކޮށްާާ ނުކުރެޭވނެ.ާ ރަނަގޅެއްާ މިކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހައްޔަރުަގިއާާ އެބޭފުޅުންާ ޕެނިޓެންޝަރީންާ މިސ ލަކަށްާ ޙުކުމްކުރުމ ުގޅިެގންާ

އަ ނުބައިތިއްބޭކަމަށްވަންޏ ާ ދުަވސްތަކުަގއިާ ބައިތިއްބަިއެގންާާއެޙުކުމްކޮށްފައިާ  2950ދިާ

ދުވަހެއްާ ރަނަގޅުވ ނެާ އެކަންކަންާ ނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ މުާ ރީހެބިލިޓޭޓްާ އެމީހުންާ

ޕްރޮޓެކްޝަންާާ ވިޓްނަސްާ ހަމަެއއ ެއއްކޮށްާ އަދިާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ނ ންނ ނެ.ާ

ޤ ނޫނެއްާާ ކޮންމެވެސްާ ލިބޭނެާ ޙިމ ޔަތްާ މީހުންނަށްާ ހެކިދޭާ ނޫނިއްޔ މުާ ޤ ނޫނެއްާ

6ާާމިއަށްވުރެާއަަވހަށްާއެބަާއަންނަންޖެހޭ.ާމިހ ރުވެސްާމިބިލުެގވެސްާާާާމިއ އެކީާނޫނީ

ބަޔ ންކޮށްާާ ކުށެއްކަމަށްާ ބިރުދެއްކުމަކީާ ހެކިންނަށްާ އެބަޮއވޭ،ާ މ އްދ ަގއިާ  2955ވަނަާ

ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ލިޔުްއވ ފައި.ާ އަދަބ އިެއއްޗެހިވެސްާ އެކުށުެގާ

އިތުރުާޙިމ ޔަތްތަކެއްާދަޢުލަތުންާނޫނީާސަރުކ ރުންާއެާހެކިންނަ ށްާދ ާމީހުންނަށްާ
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އަންނަންޖެހޭ.ާާ އެބަާ ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤ ނޫނެއްާ ލިބިދޭންޖެހޭކަހަލަާ

ކޮންމެއަކަސްާާ މިކަންކަންާރަނަގޅުެވެގންދ ނީ.ާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެކީާ އެއ އެެވސްާ

 2960އީމަާދެންާމިއަދުާމިއޮތީާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ހިސ ބަށްާއައިސްފައި.ާމިހ ހިސ ބަށްާއަ

ޕ ޓީއަކަށްާާ ސިޔ ސީާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅުކުރަންާ މިކަންާ

އެންމެނާްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅެންޖެހޭނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިސްބަޔްވ ތީއެއްނޫންާ

ރަނަގޅުކުރަންާ ިމކަންކަންާ ދެކިެގންާ ޮގތުންާ ަމއްސަލަެއއްެގާ ޤައުމީާ އެްއކޮށްާ

ބަ މިބިލަށްާ އުޅެންޖެހޭނެ.ާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ލ އިރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ލ ލ އިރުާ

ާާ  2965ވަނ18ާާާާަޭގންަގކީާޙަޤީޤަތުަގއިާކޯއްޗެްއކަމެއްާރަނަގޅަކަށްާޔަޤީނެއްނުވޭ.ާޭގންްގ

ނުވަތަާ ޙ ސިލުކުރުމަށްާ މަންފ އެއްާ ވަކިާ ިމއޮންނަނީާ މ ނަކޮށްދީފައިާ މ އްދ ަގއިާ

ރަކ ތްތެރިވ ާާޤ ނޫނީާނުވަތަާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފްާޢަމަލެއްާހިންުގމަށްޓަކައިާއެކުަގއިާހަ

ޙ ސިލުކުރުމަށްާ މަންފ އެއްާ ވަކިާ މީހުންނަށޭ.ާ ިގނަާ އެއަށްވުރެާ ނުވަތަާ ދެމީހުންާ

ޙ ސިލުކުރަންއުޅޭނެޭއާާ މަންފ އެއްާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އައީމަާ އެހެންާ ނުވަތަާ

ކޮންމެބަޔަކީާާާ އެއިންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންކަމުަގއި.ާ ެއކިެއކިާ ބަޔަކުާ ިގނަާ  2970ވަރަށްާ

ހެންވީމަ،ާމިައށްވުރެާހަރުދަނ ކޮށްާމިާޭގންްގެގާޑެފިނީޝަންާއެބަާާޭގންެގއްނޫނޭ.ާއެ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ެއއ ެއކުާ އަދިާ އަންނަންޖެހޭ.ާ

އެއްހަމައަކުންާާ އެންމެންނަށްާ އުޅޭާ ޭގންްގަގއިާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ

އިންާޭގންްގަގިއާުއޅޭާވަރަށްާާއެއްނަޒަރަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާދެކިެގންނުވ ނެ.ާީމެގތެރެ

ޙަވ ސ ަގިއާާ މުޖްތަމަޢުެގާ ކުޑަކުދިންނަކީާ އުމުރުހަމަނުވ ާ ނުވަތަާ މީހުންނަކީާ  2975ިގނަާ

އެކަށީެގންވ ާާ އެީމހުންނަށްާ ނޫނިއްޔ މުާ ނެތިެގންާ މީހަކުާ އަޅ ލ ނެާ އެމީހުންނ އިާ

މ ރ މ ރީާ އެކިކަހަލަާ ބަިއވެރިާ ޭގންްގތަކުަގިއާ ިމކަހަލަާ ނުލިބިެގން،ާ އެޓެންޝަންާ

ހިންުގމުަގއިާބޭނުންެވެގންާނުވަތަާބޭނުންނުވެެގންާއެހެންާރައްޓެހިާކުދިންނ ާއެކީާާ

ާޮގސްފައިާމ ރ މ ރީާހިންޭގާފަރ ތްތައް...ާ.

ާ2980 

ާހަމަެވއްޖެާ.ވަުގތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއެހެންކަމުން،ާމިކަހަލަާކަންތަްއތަކ ާދޭތެރޭ...ާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ިވސ މްާޢަލީާ

ާ2985 
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ާހަމަެވއްޖެާ.ވަުގތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިބިލަކީާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ ހަމަާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

މިބިާާާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެގންޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މިބިލުާ ބިލެކޭ.ާ އިތުރަށާްާތ ޢީދުކުރ ާ ލުާ

 2990އިޞްލ ޙުކުރެއްވުމަށްފަހުާމިޤ ނޫނަށްާވެެގންދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާހަމަާއުންމީދެކޭ.ާާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ބިލެއާްާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މަނ ކުރުމ ބެހޭާ ކުށްތައްާ ޭގންްގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާާމަޖިާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ސަރުކ ރަށްާ ފޮނުވައިދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ ލީހަށްާ

މެންބަރުންތަކެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ އެހެންާ މިއީާ އ ދެ،ާ  2995ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ކުރަންޖެހިފަިއވ ާާ ކޮންމެހެންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ

ނޑުމެންާހުރިހ ާރައްޔިތުންވެސްާާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގ

ކޮންމެދުވަހެއްެގާާ މ ޙައުލެއްަގއި.ާ ބިރުވެރިާ ވަރަށްާ އުޅެންޖެހިފައިމިވަނީާ މިއަދުާ

މީހަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އިވެމުންމިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަބަދުވެސްާ ޚަބަރުންާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ މ ރ މ ރީހިންިގާ ނޫނީާ ހަމަލ ދީާ  3000ތޫނުއެއްޗަކުންާ

އަދަދެްއާާމިފުރުޞަ ިގނަާ ވަރަށްާ މިކަމަކީާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ތުަގއިާ

ކޮންމެހެންާ އެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ާ ކަމެްއކަން.ާ ޝ މިލުވެފައިވ ާ އޭަގއިާ ޒުވ ނުންާ

އަދިާ ޒުވ ނުންތަކެއްެގާ މަޤްޞަދަކީާ ފ ސްވުމުެގާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބިލުާ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާކޮންމެކަމެއްެގާޙައްލަކީާާދުވަސްދުްއވ ލުންާނޫންކަމަށްެވސްާއަޅުަގ

ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުންނޫންކަމަށްވެސްާ ކަންކަންާ  3005ަގދަބ ރުންާ

މިފެންނަނާީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަބަދުވެސްާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ ބައެއްާ

ކަންކަންާާ ދައްކައިެގންާ ަގދަބ ރުާ ެއއަށްވުރެވެސްާ ޯގސްކަެމއްހިނގ ހ ހިނދުާ

މިފަދަާޙައްލު ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ތަން.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ކުރަންާ

ބައެއްާ އިޖުތިމ ޢީާ ހުރިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުންނަނީާ މިާ މައްސަލަތައްާ

 3010ކަންތައްތަކ ހެދިކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާތަޢުލީމުނުލިބުމުެގާސަބަބުނާްާ

ނުކުމެާާ މަުގމަްއޗަށްާ ޒުވ ނުންާ ބަިއވެރިެވާާބައެއްާ ނުބައިކަންކަމުަގިއާ މިފަދަާ

ނެތުމ އިާ ފުރުޞަތުާ ވަޒީފ ެގާ އެކަށީެގންވ ވަރަށްާ އެންމެާ ހަމައެހެންމެާ
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އަދިާ މައްސަލަތަކ އިާ ބޯހިޔ ވަހިކަުމެގާ ދިމ ވެފަިއވ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިކަހަލަާާ އަޅ ނުލެވިެގންދ ތީާ އެކަށީެގންވ ވަރަށްާ އެންމެާ ފަރ ތުންާ ބެލެނިވެރިންެގާ

 3015ކަމުަވއިާޒުވ ނުންާބަިއވެރިވ ކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުާާކަން

ކެނޑިެގންއުޅޭާާ ހިސ ބަކުންާ ަވކިާ ސްކޫލްެގާ ނޫންނަމަާ ޒުވ ނުންާ ނިންމ ާ ސްކޫލްާ

ޢ ންމުޮގތެއްަގިއާާ ޒުވ ނުންނަކީާ މިތިބޭާ އޭޖްްގރޫޕްތަކުަގއިާ ދަށުާ ނޫންނަމަާ ޒުވަނުންާ

ބޮޑަ ވަރަށްާ ތިންކިންގާ އަޅުަގނޑުާާނެެގޓިވްާ ބައެްއކަންވެސްާ ެގންުގޅޭާ ށްާ

މިއަދުާ މިބިލަކީާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ވަދެފައިތިބިާާ ޭއެގތެރެއަށްާ ނޭނިގނަމަވެސްާ ބަިއވެރިވެފައިތިބިާ  3020އޭެގތެރޭަގިއވެސްާ

ކަމަށް.ާއ ދެ،ާކުދިންތަކެއްާޭއެގއިންާސަލ މަތްކުރުމަށްާމިތަނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލެއް

ފެންނަމުންމިދަނާީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރިޕޯޓްތަކުންވެސްާ ޕޮލިސްާ

ވަރަށްާ މިއީާ އިތުރުވަމުންދ ތަން.ާ މިކަންކަންާ ހަމަާ އަހަރެއްާ އެްއއަހަރަކަށްވުރެާ

ހިތ މަވެރިކަމެއް.ާމިއަހަރުެވސްާރިކޯޑްތަކަށްާމިކަންާއިތުރުެވެގންޮގސްފައިވ ކަމީާމިއީާާ

މިާާހިތ މަކޮށްލަންޖެހޭާކަމެއް.ާހަމަާއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުަގިއާާާާއ ދެ،ާ  3025ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާފ ހަަގކުރެްއވިާކުރީެގާސަރުކ ރުެގާާ

ެގއްލުންދޭންާާ ެއއީާރ ަވިއެގންާބަޔަކަށްާ ިމކަންކަންާކުރުވީކަމަށް.ާ އިސްވެރިންތަކެއްާ

ކަންތައްތަކެއްކަ ކުރުވިާ ބ ްއވަިއެގންާާއެބަޔަކުާ އެއްޗިހިާ މުބ ރ ތްާ ކުޅުވަރުާ މަށް.ާ

މެންބަރަކުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެވއްދީކަމަށްވެސްާ މީެގތެރެއަށްާ އެމީހުންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ  3030އިޝ ރ ތްކުރެއްވި.ާ

ދަރަޖައިެގާ ދަށުާ ނުބައިާ މިފަދަާ ސަރުކ ރަކުންާ އެްއވެސްާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ

އިނިގލިާާކަންތައް އަނެއްބަޔަކަށްާ އެއްބަޔަކުާ ކަމަކަށް.ާ ކޮށްފ ނެާ ތައްާ

ހަމަާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ ދިމ ކުރަންވެއްޖެނަމަާ

އެވ ހަކަތައްާޮގވިދ ނެާދެއްތޯ.ާކުރީަގއިާއަބަދުވެސްާތަކުރ ރުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 3035އޭ.ާމީހުންާމަރަނީއޭ.ާއެކަމަކުާއިވޭާސަރުކ ރުންާކުރުވ ާކަެމކޭ.ާމ ރ މ ރީާހިންަގނީ

ާާ މިދިޔަ ބަލ ކަމަށްވ ނަމަާ މީހުނ30ާާާްާނިސްބަތުންާ ސަބަބުންާ މ ރ މ ރީެގާ އަހަރުާ

ާާ މިދިޔަ ހަމަަގިއމުވެސްާ އަދަދުާ ިގނަެވެގނ8ާާާާްމަރުވެފައިވ ާ އަޅ ބަލ އިރުާ މަހ ާ

މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ހަމަާ އެއީާ ޮގސްފަިއވ ނެކަންާ

ސީރިޔަސްާާއަޅުަގ ވަރަށްާ ަމއްސަލަައކީާ ދިމ ވެފައިވ ާ މިއަދުާ ނޑުމެންނަށްާ
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 3040މައްސަލައެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްބަޔަކުާއަނެއްބަޔަކ ާދިމ ލަށްާއިނިގލިާދިއްނުކޮށްާާ

އ ދެ،ާާ ހިނގ ށޭ.ާ މަސައްކަތްކުރަމ ާ އެކުަގއިާ ހޯދުމަށްާ ހައްލެއްާ މިމައްސަލައަށްާ

ކީ މިއޮތީާ އައިސްފައިާ މިކަންކަންާ ބަލ ލ އިރުާމިހިސ ބަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ްއވެތޯާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހިތ މައ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުން،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އޯަގސްޓް 12ާާބޭނުންާ ވަރަށ13ާާާާް، ދިމ ވިާ ެއއްބަޔަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީާ

ވަރަށްާާ ދިމ ވިާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަގައިުމވެސްާ ދުވަހެްއކަމުަގއިިވޔަސްާ  3045އުފ ވެރިާ

ބަދަލުވެެގންާާހި ޙ ލަތުާ ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދުވަހަށްފަހުާ ދުވަހެއް.ާ ތ މަވެރިާ

ޮގސްފަިއވަނީާވަރަށްާނިކަމެތިކޮށް.ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންާވެރިންނަށްާއިޚްތިރ މްކުރުންާ

ނެތް،ާާ އިޚްތިރ މްކުރުމެއްާ މައިންބަފައިންނަށްާ ދަރިންާ އެހެންމެާ ހަމަާ ެގއްލުވ ލި.ާ

ޓީޗަރުންނަށް ސިފައިންނަށާްާދަރިވަރުންާ ފުލުހުންނ ާ ނެތް،ާ އިޚްތިރ މްކުރުމެއާ ާ

 3050އަޅުަގނޑުމެންާއިޚްތިރ މްކުރުެމއްާނެތް.ާއެމީހުންާދެކެާަގތްާބިރުާެގއްލިއްޖެ.ާއ ދެ،ާާ

ޮގސްފައިވ ކަމީާ މިހިސ ބަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކަންތައްތަކަކ ހެދިޮގސްާ މިކަހަލަާ

ާާ އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާފަހުންާަގލޮޅުާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިުމވެސްާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތް.

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އޮތީަމާާهللاއުތުރުާ ވ ހަކަފުޅުާ ެގެވސްާ

ާއަޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ3055 

ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އޯަގސްޓް ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 12ާާޝުކުރިއްޔ ާ އެއްބައިމީހުންނަށ13ާާާް، ާައކީާ

ާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާهللاާއީވ ާޢަބްދު އަޅުަގނޑުެގ ތެދުފުޅެއް.ާ ވިދ ޅުވީަމ،ާ ދުވަހެކޭާ ހިތ މަވެރިާ އަހަރުެގ58ާާާާވަރަށްާ

ާާ ދުވަސްާވަންދެންާކުޑަޮގޅީަގއިާބޭންދ58ާާާިމަންމަާދަމ ާކޫތ ފައިާޖަލަށްާެގންޮގސް

ދުވަ ހިތ މަވެރިާ ަވރަށްާ ތެދުފުޅެއްާ ެއއީާ ބަލ ލ ނަނާްާދުވަހަކީާ ބިލަށްާ މިާ ހެއް.ާ

ާާ 21ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢަލީާިއޝްހ ރު/ާއުމުރުން  2007ާާ،3060އަހަރު،ާޑިސެމްބަރު

ާާ އެންމެ އުމުރުންާ އިސްމ ޢީލް/ާ 15ާާާާޝ ފިޢުާ އޭފްރީލް އަޙްމަދ2008ާާުއަހަރު،ާ ާ،

ާާ އެންމެ ހަމަާ އުމުރުންާ އަނެއްކ ވެސްާ 15ާާާާޝަނީދު،ާ އޮކްޓޯބަރު ،2008ާާއަހަރު،ާ

އ  ޤައުމަށްާ ކުއްޖެްއާާާާމުޅިާ ނިޔ ކޮށްލެވުނުާ އަންނަނިކޮށްާ އަލިވިލިެގންާ ދުވަހަކަށްާ

އިތުރަކަށްާ ވަކިންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ޙ ލަތުެގާ ތެރޭަގއި.ާ މ ރ މ ރީެގާ ޭގންްގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލ ލ އިރުާ މ އްދ ތަކަށްާ ވަކިވަކިާ ބިލެުގާ މިާ  3065ދަންނަވ ކަށްނެތިން.ާ

ާާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭ އަޅުަގނޑަށްާ މ އ5ާާްރައީސް،ާ ޭގންްގތަކަށްާާވަނަާ މިކަހަލަާ ދ .ާ
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ފައިސ ެގާއެހީާފޯރުކޮށްދޭާފަރ ތްތައް.ާައޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާވަރަށްިގނަާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މަޑުްއވަރީާ މިވަނީާ ހަރަކ ތްތެރިާ ޭގންްގތަކުަގއިާ މިާ ފަހަރަށްާ

ތަކުަގއިާިމާާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވިދ ޅުިވހެންާވަރަށްިގނަާފަހަރަށްާމިކަހަލަާޭގންްގ

ކުދިންތަކެކޭވެސްާާ އުޅޭާ ހަމަާ ހަވ ސ ަގއިާ މުޖުތަމަޢުެގާ  3070ޙަރަކ ތްތެރިވަނީާ

މައިންބަފައިންނަށްވެސްާާ ނެތިާ މައިންބަފައިންާ ިގނަފަހަރަށްާ ވަރަށްާ ދެންނެވިދ ނެ.ާ

ކުރ ާާ މިކުދިންތައްާ އެހެންީވމަ،ާ ކުދިންތަކެއް.ާ ނެތިފައިވ ާ ހަމަާ ަވުގތެއްާ އަޅ ލ ނެާ

އަޅުަގނޑުމެ ބޮޑަށްާާކުށްތަކަށްާ އެއަށްވުރެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރިންާ ބަލ ލުމުެގާ ންާ

ބ ރުއަޅ ާާ ޭގންްގތަކަށްާ މިކަހަލަާ ތަޙްޤީޤްކުރަންވެސްާއެބަޖެހޭާ ބަލަންާއެބަޖެހޭާއަދިާ

ބައެްއާާ ބޭނުމަކަށްޓަކަޭއވެސްާ ސިޔ ސީާ ފަރ ތްތަކަށް.ާ ފޯރުކޮށްދޭާ އެހީާ  3075ފައިސ ެގާ

ޔަޤީ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެދ ނެ.ާ ވިދ ޅުވޭ.ާ ބޭނުމެްއވެސްާާބޭފުޅުންާ ިވޔަފ ރީެގާ ންާ

ިވޔަފ ރިއަކީާާ ކުރެޭވާ ތިބެެގންާ އަނެއްފަހ ރުަގއިާ ފަރުދ ެގާ އޮންނަކަން.ާ މީަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާމ ބޮޑުާފައިދ ތަކެއް،ާމ ބޮޑުާމަންފ ތަކެއްާލިބޭާއެްއޗެއް.ާާ

ފަރ ތްތަ ފޯރުކޮށްދޭާ އެހީތެރިކަންާ ފައިސ ެގާ ޭގންްގތަކަށްާ މިކަހަލަާ ކަށްާއެހެންވީމަ،ާ

ާާ އެހެންމެ ހަމަާ އެބަޖެހޭ.ާ ތަޙްޤީޤްކުރަންާ ޚ އްޞަކޮށްާ މ އްދ ވެސް.6ާާާާއަދިާ  3080ވަނަާ

މީހުންނަށާްާ ހެކިބަސްދޭާ ހެކީންނަށް،ާ ބެހޭޮގތުންާ ޭގންްގތަކ ާ ކުށްކުރ ާ މިކަހަލަާ

ނުކުތ އެއް.ާާ ތ އީދުކުރެވޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ މިއީވެސްާ ބިރުދެއްކުން.ާ

ާާ ދ އަށްާބަލ ލ އިރުާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާާވަނަާމ އ9ާާްހަމަާއެހެންމެ

ޖަމްޢިއްޔ ތަކެްއ،ާާ މިއީާ ވިދ ޅުވިހެންާ ވަޙީދުވެސްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭންޑްތަކެއް.ާ މިޔުޒިކްާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކެްއ،ާ  3085ކުލަބުތަކެްއ،ާ

ޖަ ސުލްޙަވެރިާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކެްއ،ާ މިކަހަލަާ މްޢިއްޔ ތަކެއްާާބޭނުންވަނީކީެއއްާ

މިއޮންނަނީާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ މިމ އްދ ަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބ ޠިލްކުރ ކަށްނޫން.ާ

މިކަހަލަާކުޅިވަރުާކުޅޭާނުވަތަާމިޔުޒިކްާކުޅޭާކްލަބެްއެގާނިވ ފަތްަގނޑެްއެގާޮގތުަގިއާާ

ހަރަކ ތެްއާާ ނުވަތަާ ޢަމަލެއްާ މަނ ކޮށްފައިވ ާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ ބޭނުންކޮށްެގންާ

ބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާފިވަޔަޅުއަޅަން.ާާހިންގ ކަމަ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ  3090ށްާ

ހިންަގންޏ ާ ހަރަކ ތްތައްާ ނުރައްކ ތެރިާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ޖަމްޢިއްޔ ތައްާ މިކަހަލަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ އަށ10ާާާާްއަޅުަގނޑުމެންާޖެހެނީާއެެއއްާބަލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،

ާާ 10ާާާާބަލ ލ އިރު، މ އްދ ަގއި ހަމަާވަނަާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އެބަޮއޭވާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ
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ޮގތުަގިއާާ ހަތިޔ ރުެގާ ނުވަތަާ ބޭނުންކުރުމަކީާ ހަތިޔ ރުާ އެބައޮވޭާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

 3095ބޭނުންކުރެވޭފަދަާއެއްޗެއްާއުފެއްދުމަކީާނުވަތަާވިއްކުަމކީާނުވަތަާދިނުމަކީާނުވަތަާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުށެކޭ.ާ ބުއްދާިާެގންުގޅުަމކީާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކުށަކަށްވ ނެ.ާ ހަމަާ ެގންުގޅުަމކީާ ހަތިޔ ރުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއވެސްާ

ާާ އަދި ސަބަބަކީާ މިޖެހޭާ މިފެންނަންާ ޮގތުންާ ނުވ ނ30ާާާާެޤ ނޫނެއްެގާ ދުވަސްާ

ކަނޑިާާ އެހެންނަމަވެސްާ ެގންުގޅެންވެސްާ ކަނޑިާ ފެނިެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނެތިއް ޤ ނޫނެއްާ މުޖުތަމަޢުެގާެގންުގޅުމ ބެހޭާ އަނެއްކ ވެސްާ ދެކުއްޖަކުާ ކިޔ ފައިާ  3100ޔޭާ

ބުއްދިާާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ ދޫވެެގންދިޔަތަން.ާ ތެރެއަށްާ

މިކަންާ ޤ ނޫނެއްޮގތުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަުމަގިއވިޔަސްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެ އިތުރުންާ މީެގާ ެއބަޖެހޭ.ާ ކުށްވެރިކުރެވެންާ އެބާަާމިއީވެސްާ ހަމަާ ންާ

ާާ މ ފަންނު އިމްތިޔ ޒްާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ

ާާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެން ހަމަާ 2007ާާާާފަޙުމީވެސްާ އޮފީހުން ފުލުސްާ އަހަރުާ  149ާާ3105ވަނަާ

ާާ އެންމެ ފޮނުވުނުއިރުާ ތަޙުޤީޤަށްާ ބެލިފައ13ާާާިމައްސަލަެއއްާ މިއޮތީާ މަްއސަލަާ

2008ާާާާކޯޓުތަކުން.ާާ ާާވަނަ 156ާާާާއަހަރު މައްސަލައެްއ9ާާާާމައްސަލައެއްާފޮނުަވއިެގން

ާާ 2009ާާާާބެލުނީ. މައްސަލައެްއވެސްާމިހ ރުާފޮނުވިފައިާއޮތްއިރ111ާާާާުވަނަާއަހަރު

ާާ އެންމެ އަދ2ާާާާިއަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ބެލިެގންާ މައްސަލަާ

މިކަންތަ ބަލައިލ އިރު،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުށްތަްއާ ކުރ ާ  3110އްތަްއ،ާާޭގންްގތައްާ

މިކުދިންތައްާާ ކޯޓުތަކުންާ ދިޔައިމ ާ ހަމައަށްާ ކޯޓ ާ ތަޙުޤީޤުކުރެިވެގންާ މައްސަލަތައްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްވެެގންތޯެވސްާ ދޫވ ންމިޖެހެނީާ

ފޮނުއްވައިދެއްވީތީާާ ތަޅުމަށްާ މިބިލުާ ބޭނުމީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ޝުކު ބޭނުމީ،ާސަރުކ ރަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންވެސްާ ރުާ

ޒުވ ނުންތަކެްއާާ ކުދިންތަކެއް،ާ ފުރިހަމައެއްނޫނޭ.ާ އެންމެާ މިބިލެއްާ  3115އަޅުަގނޑަކަށްާ

ވ ހަކައަކީ،ާާ އަޅުަގނޑުެގާ މިދައްކަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ޖަލަށްލ ާ ކުށްކޮށްެގންާ

ފިޔަވަޅުތަކެއް އިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ ނެތިއްޔ މުންާާާމިކުދިންނަށްާ މިބިލުަގއިާ ެއޅެންާ

އަހަރުާ ބޭނުމެއްނޫންާ އަޅުަގނޑުމެންނެްއވެސްާ ފުރިހަމައެއްނުވ ނެއޭ.ާ އެންމެާ

150،200ާ ޖަލުތަކަށްާާ ބޭނުމެއްނޫންާ އަޅުަގނޑެއްވެސްާ ކުދިންނެއް،ާ ެއއްހ ާ
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އަންނ ނޭޮގތެއްާާ މުޖުތަމަޢުއަށްާ އަނބުރ ާ ައލުންާ އެކުދިންާ  3120ފޮނުވ ލ ކަށްާ

ާކ .ާައޅުަގނޑުމެންާމުޖުތަމަޢުެގާކުރިދައްކަންާތިބި....އަޅުަގނޑުމެންާނުދައް

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޒިންމ ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީހުންެގޮގތުަގއިާ ތިބިާ ކުރިދައްކަންާ  3125ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ބެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއީވ ާޢަބްދު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުފުލުނީކަމަށްާ ކުރިމަެގްއވެސްާ މިކުދިންނަށްާ ލެވޭނީާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ނިންމ ލުމުެގކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމަާ ދެއްކެންޏ .ާ

ހިންަގމުންާ މިހ ރުވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ނިންގާޕްރޮްގރ މެއް.ާާއެބަެގންދޭާޓެކްނިކަލްާއެންޮވކޭޝަނަލްާއެޑިޔުކޭޝަނަލްާޓްރެއި

 3130ާކުދިންާތަމްރީންކުރެވެމުންދ އިރުާމިހ ރު...5000ާާމިޕްރޮްގރ މްެގާދަށުންާ

ާ

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިޤ ނޫނީޮގތުނ3335ާާާާްމިހ ރުވެސް އެހެންވީމ ،ާ ތަމްރީންކުރެވެމުން.ާ ާކުދިންދަނީާ

އަޅުަގނޑުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاދުއީވ ާޢަބް ޝުކުރުައދ ކުރަމުންާ ެގނެސްދެްއވީތީާ ހަމައަށްާ  3135މިއަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ާނިންމ ލަމުންާސަރުކ ރަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަންާބޭނުން.ާ.

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ާާވަުގތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ބިރުވެރިކަމުެގ ހަމަާމިފެންނަމުންދ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުޖެހޭތީވެސްާ ފަހަތަށްާ  3140ާތެރޭަގއިާ

ާޝުކުރުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއީވ ާޢަބްދު

ާ

ހިސ ބަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމ ލ ާ މަސަްއކަތްާ މިއަދުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

މިޖަލްސ ެގ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާާާާާމިއ ދެވުނީ.ާ މަސަްއކަތްާ މަޖިލީހުެގާ މަސަްއކަތް،ާ

14:45ާާާާހަމަާކުރިއަށްއޮތީ.ާާ  3145ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.2ާާާާަގއިާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީ

3:00ާާާާ ަގއިާމ ލިއްޔަތ3:30ާާާާުނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.3ާާާާަގއިާޢ ންމުާކޮމިޓީ
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ާާ 1ާާާާކޮމިޓީ ކޮޓަރީަގއި. ކޮމިޓީާ ކަންތައ4:45ާާްނަންބަރުާ ސުނ މީެގާ ތަކ ބެހޭާާަގއިާ

ާާ 3ާާާާކޮމިޓީ މިރޭ އަދިާ ކޮޓަރީަގއި.ާ ކޮމިޓީާ އުސޫލުނ8:30ާާާާްނަންބަރުާ ލ މަރުކަޒީާ

ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.1ާާާާއަތޮޅުތައްާހިންުގމ ުގޅޭާބިލުާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކޮމިޓީާާ

މިއަދާުާ ހަމަާ އަދިާ މަސައްކަތްޕުޅުާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  3150އެހެންވީމ ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބ އްޖަވެރިާާާާކުރިއަށްއޮތީ.ާތިޔަހުރިހ 

 ދުވަހަކަށްާއެދެން.ާާ

ާ

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ

3155 

ވ ާއަންގ ރަާދުވަހުެގ2009ާާާާޯއަގސްޓ18ާާާާްދެން،ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާަގއި.9:00ާާާާހެނދުނުާ

ާ

ާނީާ.ޖަލްސ ާނިމު.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

ާ3160 
ާ

 _______________ާ




