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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /36 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  36ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް   ބުދަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 19 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 28 

 
 ގައި  9:02ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 

 
 ށް   11:03ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 
 ށް  13:03ން  12:01 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ގައި  14:30 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް 50އި ގަޑިއިރާ 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުލްފާޟިލް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަ ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސް އަލްފާޟިލްނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 

 62 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ62ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 60ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 ޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއި 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

  ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 މަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަން

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް



 IV 

 މް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީ

 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 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް 

 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 

 ޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާ

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 



 V 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން ންބަރު މެ   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު : ން މެންބަރު   ިި އި ތިއްބެވި ސަލާމުގަ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މުޙަންމަދު ރާމިޒް މެންބަރު ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

                          

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 ތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  - ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ުމެންބަރު ޢަބްދު،  އިންޓަވަލަށްފަހ މުލަކު ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ނާޒިމް،  މެންބަރު  އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  هللا ދިއްގަރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ޔާމީން، އަދި 

ވަ ޢަބްދުއިންޓަވަލަށްފަހު،    ކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޖަލްސާއިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މުޙަންމަދު  هللا މާފަންނު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މުޖްާތޒް، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

  ުދި  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، އަ   ތުކޮޅަށްފަހު،ހުސްވަގ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،    ހު،ލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަޖަ  ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަދި ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ63ާަރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުަވސްބުދ9003ާަާއޯަގސްޓ73ާް ާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى

 

 10 ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .2

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިތއްބެީވ ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރުން.99ާާމިވަގުތު ިޢއްޒަތްތެރި

ާބިލު،ާ ާހުށަހަޅ  ާސަުރކ ރުން ާމިއޮތީ ާއައިޓަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެޖެންޑ ގެ މިއަދުގެ

ާބި ނަޑެއޅުމުގެ ާކަ ާކުށް ާބައެއް ާޖިނ ޢީ ާއިްއވުން.9003ާާލު ާކިޔުން ާފުަރތަމަ ގެ

ާ ާއޮްނނ ނީ ާކިޔުން ާދެވަނަ 92ާާމިބިކުގެ 9003ާާއޯަގސްޓް ާދުވަހު  15ވަނ71ާާަހޯމަ

ާަވނަާޖަލްސ ގައި.61ާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ

ާ

 ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .3

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމް ާކ9ާުއެޖެންޑ  ާިމއޮތީ،ާގޭންގް ާދެވަނަާާށްތައްަގއި ާބިލުގެ  20މަނ ުކރުމ ބެހޭ

ާބަޙުސްކުރުމަށްާ ާިމބިލަށް ާކުރިއަްށގެންދިއުން. ާމަރުަޙލ  ާބަޙުްސގެ ކިޔުމުގެ

ާ ނަޑއެޅިފަިއވަނީ 2ާާކަ ާބ ކީ ާއަދި ާފުރަތަމ9ާާަގަިޑިއރު. ާއެބައޮތް. ގަިޑއިުރ

ާ ާގެންދަނީ ާިމއަރުވަމުން ާައޅުަގނޑު ާދެވަނ5ާާަފުރުޞަތުގައި ާއަދި ިމނެޓް.

ާ ާހަމަޖެހިފައިވަނީާމ6ާިފުރުޞަތުގައި ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް ާމިބިލަށް ާައރުވ ނަން. ނެޓް

ރްޒާ ާއެފެއަ ާހޯމް ާމިނިސްޓަރ ާޙުސްނުއްސުޢޫދ  ާއަލްއުސްތ ޛް ާޖެނެރަލް  25އެޓަރނީ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަލްސ ގައި ާޝިޙ ބް.ާކުރީދުވަހުގެ ާމުޙަންމަދު އަލްފ ޟިލް

ާތަ ާގެންދަވ ފައި ާއެދިވަޑަިއގަންނަަވމުން ާފުރުޞަުތާފުރުޞަތަށް ާއަޅުަގނޑު ރުތީބުން
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އަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާއަުޅަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލުފުށީާ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ30 

ާމިއީާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލުފުށި ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންގެާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާއަޅުގަ ާއަދި ާބަލައިގަންނަންޖެހޭ ާކޮންމެހެންެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ސަމ ލުކަމަށްާގެންނަންޖެހިފައިވ ާމުހިންމުާމައްސަލަެއކޭާމިީއ.ާއ ދެ،ާއެިކާަވއްތަުރާ

ތައްތަްއާގްރޫޕްާހަދަިއގެންާެއކިާަވއްަތރުގެާމ ރ މ ރީާހިންގުމ އިާތަފ ތުާމިކަހަލަާކަން

ާޢ ންމުވަމުން.ާއެހެންކަމުން،ާސަރުކ ރުްނާ ާމިދަނީ ާމިައދު ާތެރޭަގއި  35އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާިބލަކީ ާއޮތް ާމިހުށަހެޅިފައި މިއަދު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާގެންަނންޖެހޭކަމަށް ާގިަނާއިޞްލ ޙުތަކެްއވެސް ާމިބިލަށް ާއަދި ބަލައިގަނެ

ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާމިބިލުގެ ނޑ79ާާުއެގޮތުން، ާއަުޅގަ ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ވަަނާމ އްދ ަގއިވެސްާކުށެްއކުރުމަށްޓަކައިާމީހަކުާމީހެްއެގ79ާާބަލައިލ އިުރގަިއވެސްާ

ާ ާއަދި ާބުނ ފަދައިން ާމިހެން ާކުށެކޭ. ާއެކުރަނީ ާއެމީހަުކ ާވަދެއްޖެނަމަ  79ާ40ބިމަކަށް

ާގެންނަންާ ާއިޞްލ ޙު ާއިތުރަށް ާއަދި ާމ އްދ އަްށވެސް ނޑުާވަނަ ާއަޅުގަ ޖެހޭކަމަށް

ާއަންނަނީކީއެއް.ާ ާމިކަންުކރަމުން ާވަެދގެނެއްނޫން ާބިމަކަށް ާހަމައެކަނި ޤަބޫލުކުރަން.

އޮޑިދޯނިފަހަރަށްާއެރުމ އިާއަދިވެސްާމިނޫންާތަފ ތުާތަންތަންާބޭނުންކޮށްގެންާމިފަދަާ

ާއަޅުަގނުޑާ ާމިވެސް ާހަމައެއ ެއކު، ާއެހެންވީމ ، ާއެބަގެންދޭ. ާކުރަމުން ޢަމަލުތައް

ާއިތުރަްށާ ާކޮމިޓީއަކުން ާފޮނުވ  ާމިމައްސަލަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަދި  45ފ ހަގަކޮށްލ ކަމެއް.

ާތެޭރގަިއ،ާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ. ާދިރ ސ ތަެކއްކުރަްނ ބަލައި

ާ ާމިބިލުގެ ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާހިނގ ގޮތް. ާމިކަންތައްތަްއ ވަނ6ާާަމިމުޖުތަމަޢުގައި

ާ ާަހމަ ާައޅުަގނޑު ާކުށަކުން،ާމ އްދ އަށްެވސް ާމީހަކުކުރ  ާބޭނުން.ާެއއީ އަލިއަުޅވ ލަން

ާެއއްވެްސާ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާއެހ  ާގޮތަކުން ާއުޅޭ ާއޭނަ ާނޫންނަމަ ާހެދުމަކުން އެލ 

ނޑުމެންނަށްާފަހުންާ  50މ އްދ އެއްާމ ނަކުރުމަށްާދޫކޮްށލައިފިކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާއެއީާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑު ާދޭތެރޭ ާމަްއސަލައަކ  ާދިމ ވެދ ނެ ާފުންކޮްށާއޭގެން މެން

ނޑުާމިދަންނަވަނީ،ާމިސ ލަކަށްާލެވޭާހެދުމަކުންާ ާައޅުގަ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާއެހެން

ާމީހެއްކަމަކަްށާ ާޭގންގް ާއޭނ ައކީ ާހިނގ ފައިދ ގޮތަކުން ާއޭނަ ނޫންނަމަ

ާއެފަދަާ ާއެކަމަށް، ާފަރ ތުން ާއޭނ ގެ ާބަލަިއގަެނގެންނެއްނުވ ނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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 55ވަުރގެާސ ބިތުާހެކިާައޅުަގނޑުމެންަނށްާލިބިގެންާނޫންނަމަ،ާމީހެއްކަންާޤަބޫލުކުރެވޭާ

ާހެއްެކްއާ ާއެފަދަ ާފަރ ަތކަށް ާއެްއވެސް ާޝަރުޢީ ާއަިދ ާނަމަވެސް ާޕޮލިހަށް އެ

ާމީހެއްކަމަކަށްާމ ނަެއއްާ ާވަކިކަހަލަ އެމިންވަރަށްާލިިބގެންާނޫންކަަމށްވެއްޖެްއޔ ާިމއީ

ާއަޅުާ ާމިދަންނަވަނީ، ާއަުޅަގނޑު ާއެހެން ާނޭނގިާނުކުރެވޭނެ. ަގނޑުމެންނަށް

ާބޭރުންާ ާރ އްޖެއިން ާހެދުންެވސް ާއެބަލެވޭ ާބައެއްފަހަރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަމަވެސް

ާިނސްބަތްވ ކަހަލަގޮަތކަްށާ ާވަކިކަމަކަށް ާނޫންނަމަ ާޖަމ ޢަތެއް ާވަިކ  60ގެނެސްގެން

ާމިސ ލަކަށްާ ާނަމެްއޖެހިފައި. ާަވކިކަހަލަ ާޭއގަިއ ާނޫންނަމަ، ާހުންނަ ފެހިފައި

ާދަން ާދ އިރ އަކަްށެވއްޖެގޮތުްނާއަޅުަގނުޑ ާއުޅުނު ާކުީރގެ ނޑު ާައޅުގަ ނަވ ނީ

ާމެޗްތަްއާ ާބަެއއްފަހަރު ާމުބ ރ ތުގެ ާފުޓްބޯޅަ ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާކިޔ ާ ާބަނގުރ އޭ ާގެނައިިއރުގައި ާޖަރޒީ ާބޭރުން ާރ އްޖެިއން ކުޅެމުންދިޔައިުރގައި

ާކުޅެުމންދިޔަ ާޓީމެްއ ާކުޅެމުންދިޔަ، ާޓީމްތަެކްއ ާޖަހައިގެން ާެއކިޔަނީާނަމެއް ާޭއގެ .65 

ާއެީއާ ާއެކަމަުކ، ާނިމުނުފަހުން. ާެއމެޗްވެްސކުޅެ ާއެނގުނީ ކޯްއޗެއްކަްނ

ާިއޝްތިހ ރުކުރަންނުވ ވަުރާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުޖުތަމަޢު، ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެްއޗެއް. ާޚަރ މް ާބޭނުންކުރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެްއޗެއް.

ާއެާ ާއެެހންވީމ ، ާއެްއޗެއް. ާއިޝްތިހ ރެްއގެގޮުތގަިއާބޭނުންނުކުރ  ާެއއްެޗއް ވަރު

ާިއޝްތިހ ރުކުރެވޭކަްށވެްސާ ާއެްއޗެްއސަށް ާއެވަުރގެ ާޤައުުމގަިއ  70އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހެދުމެއްވެސްާ ާއެހެންވީމ ، ާމ ފަހުން. ާއެނގުނީ ާނަން ާޭއގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ނޯވޭ.

ާހެދުމެއްލަ ާބޭނުންކުރި ާބަޔަކު ާގޭންގް ާކޮްނމެހެން ާއެއީ ާލެވިދ ނެ. އިގެްނާމީހަކަށް

ާމަޤްޞަދެއްަގއިކަްނ،ާ ާކޮްނ ާއެހެދުންލީ ާއޭނަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުރެދ ނެ. މީހަކު

ނޑުާ ކިހިނެއްީވކަމެއްކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާތަޖުރިބ ގެާމައްޗަށްާބަލައިާއަުޅގަ

 75މިދެންނެވީ.ާމީހަކުލ ާހެދުމަކުންާއަދިާއޭނ އަީކާަވކިާގޭންެގއްަގއިާއުޅޭާމީހެްއކަން،ާ

ާމި ާމީހެއްކަމަކަށްާއޭނ އަކީ ާހިންގ  ާމިފަދަކަންކަން ާއަދި ާމ ރ މ ރީއ  ާނުބައި ކަހަލަ

ާހެކިާ ާސ ބިތު ާެއކަމ ބެހޭ ާއެހެންނަމަވެްސ. ާޤަބޫލެއްުނކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހުރެއްޖެކަމަށްވެއްެޖއްޔ ާހެދުްނާކޮންމެހެންާއޭނަާލ ކަށްނުޖެހޭ.ާއަދިާއޭނަާބުރަކަީށގެާ

ާލި ާކުަލއަކުން ާވަކި ާއެފަަދާކޮންމެހެން ާއޭނ އަކީ ާނުޖެހޭ. ާއޮންނ ކަްށ ޔެފައިެވސް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާޖުްމލަގޮތެްއގައި ާއެހެންވީމ ، ާބެލެވިދ ނެ. ާމީހެއްކަމަށް ާހިންގ   80ޢަމަލު

ާހުރިާ ާކަންތައްތަެކއް ާިގނަ ާބަލައިގަނެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިބިލަކީ ދަންނަވ ނީ
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ާމ އްދާ  ާަބއެއް ާހުރި ާބިލުގައި ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާައޅުަގނޑުމެންާބިލެކޭ. ތަކަކީ

ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭކަމެކޭ.ާހަމައެއ ެއކު،ާއަޅުަގނުޑާ ާބަލ  ާއިތުރަށް ާކޮމިޓީން މިބިލުދ 

ާމިދަނީާ ާމިއަދު ާކޮންމެކަމަކަށް ާދިމ ވ  ާމިހެން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަވ ނީ

ާބަދަލުކުރަމުން.ާ ާމިޤ ނޫނުގެގޮތުަގއި ާހުށަހެޅިގެން ާބިލުތަެކްއ  85އަޅުަގނޑުމެން

ާއަ ާބޭނުންވަނީާމިއ އެުކަގއި ާފ ހަގަޮކށްލަން ާމިއަދުވެސް ާހަމަ ނޑު ުޅގަ

ާޤ ނޫނުާ ާއިޖުރ ޢަތުގެ ާޖިނ ީޢ ާއޮތީ ާޙައްލެްއ ާމިކަުމެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނުކޮށްާ ާމިދެކަންތައް ާނިންމައިގެންނޭ. ާޤ ޫނނުލްއުޤޫބ ތު ާއަދި އަވަްސކޮށްގެންނ 

ާހަދައި ާބިލު ާކުދިުކދި ާކޮންމެކަމަކަށް ާދިމ ވ  ާމިހެން ގެްނާއަޅުަގނޑުމެން

ާޙައްލެްއާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާމިކަމަކަށް ާދުވަހަކުވެސް  90މިކަންކުރ ކަމަށްވަންޏ 

ާމިއަދުާ ާވިްސނަންޖެހޭކަމެއް. ާފުންކޮށް ާމިއީ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނ ންނ ނެ.

ާދެރަކަމެްއާ ާނެތްކަން ާމިނިސްޓަުރ ާހޯމް ާނެތްކަން، ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ މިތަނުގައި

ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެންާާމިއީ. ާއަުޅގަ ާކުރަމުންދ ިއރުގައި ބަޙުސްތައް

މިދަންނަވ ާމުހިންމުާކަންތަތައްާއެމަނިކުފ ނުާނޫންނަމަާއެކަމ ބެހޭާބޭފުޅަކުާއެބަޖެހޭާ

ާބެލުން.ާ ާކޮބައިތޯ ާޙަްއލަކީ ާމީގައި ާވ ހަަކާއަޑުައއްސަވ ަފއި ާމިދައްކ   95އަޅުަގނޑުމެން

ާއެބޭ ާމިތިބީ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންެގ ާތ އީދުކޮށްގެްނާއަޅުަގނޑުމެން ފުޅުންނަށް

ާއެްއޗެިހާ ާމިޤ ނޫނުތަކ  ާއެހީތެރިކަމެއްީދގެން ާޮއތް ާެދވެން ސަޕޯޓްކޮށްގެން

ާހަމައެހެންމެ،ާ ާއަދި ާމިތިބީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްަކތްކުރަން ާހަމަ އަވަްސކުރުމަށް

ާއަދަދުާ ާމީހުންގެ ާުކށްކުރ  ާއޮތްގޮތުން،ާއ ދެ ާނިޒ ްމާމިއަދު ާޝަރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނޑުމެންާއެއް ާއަުޅގަ ާަޙއްލު ާިމކަމުގެ ާގިނަވަމުންދ ތީވެ ާއަނެއްުދވަހަށް  100ުދވަހުން

ާނުކުންނަންާ ާމަގުމައްޗަށް ާމިތިބީ ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ާޚުދު ާބޭނުންވޭ. ނިޙ ޔަތަށް

ާލަސްވެއްޖެކަމަްށވަންޏ ާ ާގަިޑއަކަްށވުރެ ާވަކި ާޙ ލަތެްއގަެއއްނޫން. ކެރޭވަރު

ާމިޖެހެނީ ާމީހަކ އެުކަގއިދ ން ާހަވީރުގަީޑގަިއވެްސާކޮންމެވެސް ާވަކި ާނޫންނަމަ، .

ާމީހަކުާ ާފަހަތުގައި ާމިޖެހެނީ ާނުކުންނަން ާމިއަދު ާމީހަުކެވއްޖެއްޔ  ވަކިކަހަލަ

 105ާބަހައްޓަިއގެން...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާނުވ ކަމަާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ ާދެޭވވަރު ާބަހައްަޓިއގެން ާަކއިީރގައި ާއެވަރުކަެމއްކުރަންާއެުކގައި ާްށވަްނޏ 

ާއެހެންވީމ ،ާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާމިިނންމ ލަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް،  110ލަދުގަންނަކަމަށްވެއްެޖއްޔ .

ނޑަްށާފެނެއޭ.ާ އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާައޅުަގނޑުމެންާމިބިލުާބަލައިގަންަނންާއަުޅގަ

ާއިތުރަށްާ ާކޮމިީޓއަކުން ާފޮނުވ  ާމިބިލު ާހަމަ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާާއަދި

ާމައްޗަށްާ ާކަންތައްތަުކގެ ާހިނގ  ާބޭރުން ާއެތެރެއިންނ  ާމުޖުތަމަޢު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން...

ާ115 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތްތެރިާރައީސް.ާމިބިލުާފުރިހަމަކޮށްގެންާގެނަުއންާމުހިންމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލުފުށިާ
ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު

ާ120 

ާއަދިާާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވިކަމަށްަޓކައި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެިރ ާސަރުކ ރުން

ާހުށަހަޅަންޖެހުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާނިހ ޔަތަށް ނުާއެސަރުކ ރަށް

ާބަލައިލ އިރު،ާވޭުތވެިދޔަާ ާބަލ އިރ6ާާާުސަބަބު ާއޮފީހުެގާރެކޯޑްތަކަށް ާފުލުސް އަހަރު

ާއެބަހިމެނޭާ ާޖުމްލަ ާައދަދު ާމައްސަލަތަކުގެ ާހުށަހެޅި ާހިންގައިގެްނ ާމ ރ މ ރީ ގްރޫޕް

 273ާ125މައްސަލަ.92ާާމައްސަލަ.ާހިތ މަހުރިކަމެއް.ާމީގެތެރެއިންާޙުކުމްކުެރވުނ273ާާީ

ާޙުކުމް ާމައްސަލަިއގެ ާއެންމެ ާމިވަނީ ާހަތިޔ ރ92ާާުކުެރވިފަިއ ާތޫނު މައްަސލައަށް.

ާ 9001،9002،9003ާާބޭނުންކޮށްގެން 6ާާމި ާއޮފީހަށް ާފުލުސް 759ާއަހަރު

ާ ާޙުކުމްކުރެވިފަިއވަނީ ާހުށަހެޅިފައިވ އިުރ މައްސަަލއެއް.73ާާމައްސަލަ

ާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާހަތިޔ ރުގެ 992ާާއަދިހަމައެހެންމެ، ާމި ާއަހަރ6ާުމައްަސލައެއް

ާ ާއެންމެ ާމިވަނީ ާޙުކުމްކުެރިވފައި ާޢިއްޒަތްތެިރ2ާާހުށަހެޅިފައިވ އިރު  130މައްސަލަ.

މެންބަރުންާމިކަންތައްތަކަށްާަވރަށްާބޮޑަށްާސަމ ލުކަންދީގެންާމިބިލުާވީއެންމެައވަސްާ

ާއެންމެހަިއާ ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލުމަކީ ާތެރޭަގއި ފުރުޞަތެއްގެ

ާއުޚްތު ާއަޚުންނ އި ާިޢއްޒަތްތެިރާލޮބުވެތި ާތިޔަ ާއެދުމެްއކަމުގަިއ ާބޮޑު ާވަރަށް ްނގެ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާއުޚްތުންނަށް ާއަޚުންނ އި ާލޮބުވެތި އެންމެހައި

ާމިބިލުާ ާފ ހަގަކުރެވުނީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑަށްެވސް ާއަޅުގަ ާބަލައިލުމުން  135މިބިލަށް

ފ ހަަގއެއްނުކުެރވޭ.ާެއގޮތުންާސުރުޚީާއެހ ކަމުދ ާސުރުޚީއެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑަްށވެސްާ
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ާއެހ ާފަސޭހަާ ާމަނ ކުރުމ ބެހޭާބިލުާއެއީާއެހ ،ާކިޔަން ާގޭްނގްާކުށްަތއް އަޅުަގނޑަށް

ނޑަކަށްާ ާއަުޅގަ ާނަމެްއަކމަކަށް ާރީތި ާއެހ  ާައޑުއަހަްނެވސް ާއަދި ނަމަކަށް

ާހަދައިގެންާ ާޖަމ ޢަތް ާޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުްނ ނޑަށް ާައޅުގަ ާެއގޮތުން، ޤަބޫލުނުކުރެވޭ.

ާއަންަނއިުރާހިން ާފ ސްވެގެން ާމިބިލު ާމިގޮތަށް ާބިލު. ާމަނ ކުރުމ ބެހޭ ާކުށްތައް  140ގ 

ާއުންމީދުކުރަން.ާ ނޑު ާައުޅގަ ާވިސްނ ލ ނެކަމަށް ާމިސުރުޚީއަށް ާމަރުޙަލ ގެ ކޮމިޓީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގިނަ ާަވރަށް ާބަޙުސްގައި ާމިބިލު ާކުރިްނދުވަހު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފު ާރަނގަުޅ ާވަރަށް ާމިއަދުާމެންބަރުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއކ ފަިއވުމ އެކު ޅުތަެކއް

ނުޑާ ބިލުގައިާމ ގިނަާވ ހަކަތަެކއްާދައްކ ކަށްާނެތިން.ާއެންމެހައިާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ާމިބިލުގައިާހުރިާކުށްތައްާތަންކޮޅެއްާޢަދަބުާލުއިކަްނާ  145ތ އީދުކުރަން.ާޖުމްލަގޮތެްއގައި

ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާކޮމިޓީާއަޅުަގނޑަށް ާމިބިލު ާެއދެނީ ނޑު

ާެއކަށީގެްނވ ާ ާކުށްތަކަށް ާެއ ާބަލ ، ާރަނަގޅަށް ާތަންޮކޅެއް ާކުށްަތއް މަރުޙަލ ގައި

ާމަޖިލީހަށްާ ާިމޢިއްޒަތްތެރި ާިއޞްލ ޙުެވގެން ާފުރިަހމަގޮތުަގއި ާމިބިލު ާދީގެން އަދަބު

ާބޮޑަ ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާއަޅުަގނުޑާއުންމީދުކުރަން.ާދެއްވި ށްާފޮނުވ ދެއްވ ެނކަމަށް

 150ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާައއްސަލ މްޢަާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާވަރަޙްމަތު`. ާޢިއްޒަތްތެރިާވަބަަރކ هللاާލައިުކމް ާޝުކުރިއްޔ  .ާ

ާމަޤްޞަދުާާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާމިބިލު ާސަރުކ ރުން ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ރައީސް.

ާ ާމިބިލު ާއެހެންނަމަވެްސ، ާމ ތޭ. ާހ ޞިލުކުރެވޭނީާވަރަށް ާމަްޤޞަދު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއ ދެ، ާއުފެދޭ. ާުސވ ލު ާހިތުގައި ާއަުޅަގނޑު  155ކިހ ވަރަކަްށކަމ މެދުގައި

މިހެންާމިދަންނަވަނީާކުށްކުރ ާމީހުންާކުށްކުރަނީާފަހަރެއްގަިއވެސްާކުްށކުރ ާމީހުންާ

ާ ާނެތިގެންކަމަކަށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާދޭނެ ާޢަދަބު ާކުށްތަކަށް ނުޑާއެކުރ  އަުޅގަ

ާހަދައިގެްނާ ާގޭންުގ ާމިހ ރުެވސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާޤ ނޫނުގެާ ާުކދިންނަށްވެސް ާކުށްކުރ  ާމިނޫންގޮތަށް ާއަިދ ާކުދިންނަށ އި ކުށްކުރ 

ނޑުެމންާވިސްނަންވީާމީހެއްގެާ  160ތެރޭގައިާއެމީހުންނަށްާޢަދަބުާދެވެމުންާއެބަދޭ.ާއަޅުގަ

ާބުރިވެާ ާއޭނަެގާގުނަވަެނއް ާލޭއައިސް ާަގއިން ާއޭނަގެ ާައންނަމުންދ ހިނދު، ާލޭ ގެން

ާހޯދޭނެކަމަކަށްނޫން.ާ ާަޙްއލު ާމިކަމުގެ ާލޭއަޅައިީދގެން ާަގޔަްށ ާދެރަވުމުން،ާއޭނަ ހ ލު

ާގުަނވަނުންާ ނަޑއިގެްނޮގސްފައިވ  ާކަ ާއެ ާިވސްނަންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފުރަތަމަ
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ާހުއްޓޭ ާލޭއައުން ާކިިހނެއްތޯ. ާމަނ ކުރެވޭނީ ާމިކަންާލޭއައުން ާކިހިނެއްތޯ. ީނ

ާހަމައެގޮތަށްާ ާނުހޯދޭނެ. ާޙައްލެއް ާމިކަމަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  165ނުހުއްޓުިވގެން

ާކުށުެގާ ާދުނިޔެއަށް، ާކުުށެގ ާވިސްނަްނވީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާއ ދެ،ާ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ. ާހުއްޓުވޭނެ ާދިއުން ާފަތަމުންމިދ  ާކުދިން ކޯރުތަކުަގއި

ާޤަބޫ ާދެވޭާއަޅުަގނޑު ާކުދިންނަށް ާމިދަނީ ާކުދިން ާދުނިޔެއަށް ާކުށުގެ ލުކުރ ހިތްއޮތީ

ނުޑވެްސާ ާތަރުބިއްޔަތެއްގެާނުަރނގަޅުާނަތީޖ އެްއގެާސަބަބުްނކަމަށް.ާއަުޅގަ ތަޢުލީމ 

ާކުދިންާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާބެލެނިވެރިްނ ާމަޤްޞަދެއްގަިއ ާމ ތް ާވަރަށް  170ޤަބޫލުކުރަން

ާއެހެންނަމަ ާފޮނުވަމުްނއެަބދޭ. ާސްކޫލްތަކަށް ާއަހަރ7337ާާުވެސް، ވަަނ

ާކުދިންނަށްާ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާތޫފ ނެއްފަދަ ާައއި ާތެރެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދިމ ލަށްާ ާކުދިންނ އި ާީޓޗަރުންނަށް ާއިންތިޚ އަށް. ާދިޔައީ ާމިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔަ

ާރުހުމުގެާ ާއަދި ާލޮލަކުންވެސް ާނުރުހުމުގެ ާކީއްކުަރންތޯ އިނގިލިދިްއކޮށްލަން

ާނަތީޖ ައކަށްީވާލޮލަކުން ާިމކަމުގެ ާބަލ ލުމުެގާއިޚްިތޔ ރުވެްސާލިބިގެެނއްނުދިޔަ.  175ވެސް

ާބައްޓަންވަމުންާ ާނުރަނގަުޅޮގތަކަށް ާއަނެއްދުވަހަށް ާެއއްދުވަހުްނ ާއުޅުން ކުދިންގެ

ާއެތިބީާ ާޓީޗަރުން ާޙަރަކ ތްތެިރވަމުްނދ  ާްސކޫލްތަކުަގއި ާމިހ ރު ބައްޓަވަމުްނގޮސް

ާދިރުބ ކޮަޅށް ާއޮީޑގެ ާިޢއްޒަތްތެިރާާބަސްނުވިކޭ ާިމސ ލުގައި. ާބަެއއްގެ ާތިބި އަރ 

ާމިދެންނެީވާ ާވ ހަކަދައްަކމުންދ އިރު، ާމިމޭރުމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރައީސް،

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާގެންނަންޖެހޭކަން ާއިޞްލ ޙުތަކެްއ  180ޤ ނޫނުތަކަށް

ާ ާޤ ނޫނެއް ާޙައްޤުތަކ އިބެހޭ ާކުަޑކުިދންގެ ާއަހަރ37ާާުވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ. ވަނަ

ާލިބެންޖެހޭާ ާޓީަޗރުންނަށ އި ާބެލެނިވެރިންނަށ އި ާަދށުން ާއެޤ ނޫުނގެ ވުޖޫދަށްއ އިުރ،

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް އިޚްތިޔ ރުތަެކއް

ާގެންގުޅެންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާދެބައެއް ާކުރުމުަގއި ާތަރުބިއްޔަތު ކުދިން

 185އަެންއބަޔަކީާރޫޚ ނިއްޔަަބއި.ާައޅުަގނޑުމެންާސްކޫލްތަކުަގއިާއެއްބަަޔކީާމ ދިއްޔަަބއި.ާ

ާރޫޚ ނިްއޔަބަިއާ ާއިުތރުވެ، ާމ ދިއްޔަަބއި ާއެކުލެިވގެންވ ގޮތުން ާމުޤައްރަރުތައް މިހ ރު

ާރޫޚ ނިްއޔަބަިއާ ާުކރުމުގައި ާތަރުބިްއޔަތު ާކުދިން ާކުަޑވެަފއި. ާވަރަށްބޮޑަށް މިއޮތީ

ާހުއްޓުވޭނެ ާކުށްުކރުން ާމި ާހަމަާއިތުރުކޮށްގެން ާއަޅުަގނަޑކަށް ކަމަކަށް

ާގައިަގއިާ ާކުދިން ާރޫޚު ާދީނީ ާޝައްެކއްނެތް، ާޤަބޫލެއްނުުކރެވޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާދެވުނުވަރަކަށްާ ާކުދިންނަށް ާތަރުބިއްޔަތު ާދީނީ ާދެވުނުވަރަކަށް،  190ކުދިންނަށް
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ާއެްއވެްސާ ާއަޅުަގނޑު ާދުރުެވގެންދ ނެކަމ މެދަކު ާކުށްަތކ  ާކުދިން ހަމަގައިމުވެސް

ާކުދިންނަްށާޝައްެކއް ާވ ހަކަދަްއކ  ާސުވަުރޭގގެ ާސްކޫލްތަކުަގއި ާއ ދެ، ނުކުރަން.

ާބިރުވެރިކަންާ ާުކދިންނަށް ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާނަރަކައިގެ ާގެނަސްދިނުމ ، އުފ ވެރިކަން

ާޓީޗަރުންނަށްާ ާދެއްކި ާއެފަދަާވ ހަކަަތއް ާވެއްދުމަކީާމަނ ކަމަކަށްެވގެން ާހިތަށް ކުދިން

ާހިތ މަޔ އެ ާދެވިފައިވ ކަމީ ނޑުާޢަދަބު ާއަުޅގަ ާފ ހަަގުކރ ކަމެއް. ނޑު ާއަުޅގަ  195ކު

ާކިޔައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ާވ ހަކަތައް ާމިފަދަ ާކުދިންނަށް ާޤަބޫލުކުރ ހިތްއޮތީ މިއަދުވެސް

ާރ އްޭޖެގާ ާކިޔައިީދގެން ާވ ހަކަ ާމިފަދަ ާޭބނުންވަނީ ާޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑު

ޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާާމުޖުތަމަޢުގައިާމިާކުެރވެމުންދ ާކުށްތައްާމަދުކުެރވިދ ނެކަމަށް.

ާމީހުންނަކީާ ާއަދ ކުރ  ާދައުެރްއ ާއެއް ާމުހިންމު ާއެްނމެ ާކުރުމުގަިއ ތަރުބިއްޔަތު

ާމ ހަޢުލަކީާ ާގޭތެރޭގެ ާބައެއްފަަހރު ާވ ހަކަދައްކ ލ އިރު ާމައިންބަފައިން  200މައިންބަފައިން.

ާއެކަީށގެ ާކުއްޖ އަށް ާމ ހަޢުލަކަށްނުވެއެބަދޭ. ާއެކަީށެގންވ  ާއެންމެ ާއުޅެން ންވ ާކުއްޖ 

ާކަންަތއްތަެކްއާ ާއެތައް ާބޭނުންވ  ާކުއްޖ އަށް ާނުދެވިއެބަދޭ. ސަމ ލުކަމެއް

ާޙ ލަތުހުރިގޮތަކީާ ާމުޖުތަަމޢުގެ ާމިއަދުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ކޮށްނުދެވިއެބަދޭ.

ާކިރިޔ ާ ާދައްކ ަލއިގެން ާކުިލ ާތަނަށް ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާބައްަޕއ ިއއެުކ މަންމައ އި

ާދިމ ވަމުންމިދަނީ. ާއަތ  ާމަސައްކަްތާާއަނަގޔ  ާެބލެނިވެރިން ާވަރަކަށް  205މިފަދަ

ާމަޤްޞަދުގައި.ާ ާމ ތް ާދިނުމުގެ ާތަރުބިއްޔަތު ާތަޢުލީމ އި ާކުދިންނަށް ކުރަމުންމިދަނީ

ާދޫކޮްށ،ާ ާގެދޮރު ާހަދ ފައިވ  ާީރއްޗަްށ ާހަދ ފަިއވ ، ާއެމީހުްނގެ ާހުރި ރ އްޖެތެރޭގަިއ

ާތަޢު ާކުދިންނަށް ާމަސަްއަކތްކުރަމުންމިދަނީ ާޙިޖުރަކޮށް ާތަރުބިއްޔަތުާމ ލެއަށް ލީމ 

ާމަސައްކަތްާ ާކުރ  ާރެއ ުދވ ލު ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަޤްޞަދުގައި. ާމ ތް ދިނުމުގެ

ނޑުމެންާިވސްނ ލަންާޖެހިފައިވ ކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާ  210ފެނަށްދ ާދިއުމަކީާމިއަދުާއަޅުގަ

ާދައުރެއްާ ާމުހިންމު ާވަަރށް ާމީިޑޔ އަީކވެސް ާކުރުމުގައި ާތަރުބިއްޔަތު ރައީސް،ާކުދިން

ނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާމީޑިޔ ގެާސަބަބުންާކުދިންނަށްާއަދ ކު ރ ާއެއްކަެމއްކަުމގައިާއަުޅގަ

ާކޮށްފަިއާ ާފަހަރުފަހަރުގައި ާބަެއއް ާޙ ލަތްތަުކގައި ާބައެއް ާއަސަުރވެސް ާނޭދެވޭ ވަރަށް

ާބައެއްފަހަރުާ ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ އެބަހުރި.

ާމ  ާވ ހަކަތަްއ ާލިޔ  ާއޭެގާާނޫސްތަކުަގއި ާކުދިންނަށް ާލިޔެވިފައިހުރުމަކީ  215ފެންމަތިކޮށް

ާހަމައެފަދައިންާ ާޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަސަރުކޮށްފ ނެކަެމއްކަމަށް ނުރަނގަޅު

ާޭބނުންވިކަމަށްިވޔަސްެވސްާ ާކޮންޓްރޯލްކުރަން ާކިަތއްމެވަަރކަށް އަޅުަގނޑުމެން
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ާއަޅުގަާ ާނޫންކަމަށް ާކޮންޓްރޯްލުކރ ނެކަމެއް ާެއއްބަސްވަމުން،ާމިކަންތައްތަކަކީ ނޑު

ާބޭނުންކޮށްގެްނާ ާވަޞީލަތްތައް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާފިލްމުތަކ އި މިޒަމ ނުގެ

ާނުރަނގަޅުާ ާުކދިންނަށް ާަވގުތުތަކަީކވެސް ާހޭދަކުރ  ާކުދިން  220މުނިފޫހިފިލުވުމުގައި

ާ ާކުރަމުންދ  ާއައަސަރުތަެކއް ާޝުކުރިއްޔ ާވަގުތެްއކަމަށް ާޤަބޫލުކުރަން. ޅުަގނޑު

ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

 

ާމެންބަރުންާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑވެސްާހަމަާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ  225ވަރަށްގިނަާހަމަާވަރަށްާބިނ ުކރަނިވިާޚިޔ ލުާފ ޅުކުަރްއވައިފި.ާއަުޅގަ

ާވަ ާައޅުަގނުޑވެސް ާިމާދަންނަވ ލަންއޮތީ ާމައްސަެއކޭ ާކަންބޮޑުވ  ރަށް

ާބޮޑެިތާ ާމިދިަޔއަހަރުތަކުަގއި ާއެތައްަބޔަކަށް ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ގްރޫޕްހަދައިގެން

ާމިކަމުެގާ ާއެީއ ާގެއްިލގެންދިުއން ާފުރ ނަ ާބަެއއްމީހުންގެ އަނިޔ ތަެކއްލިބި

ާއުފ ކުރަްނާ ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާހެްއކެކޭ. ާވަރަށްބޮޑު ާސ ބިތުކޮށްޭދ ނުރައްކ ތެރިކަން

ާމަޖިލީހަށްާސަ ާބިލެއް ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ާމިކަމަށް ާމިހ އަވަހަށް  230ރުކ ރުން

ާބަލ ލަންާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިވ ހަކަދައްކ އިރުަގއި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ފޮނުއްެވވިކަން.

އެބަޖެހޭާކޮންމެވެްސވަރަކަށްާްގރޫޕްާމ ރ މ ރީާގޮތުަގއިާގްރޫޕްތައްާހެދިާމ ރ މ ރީާމިާ

ާަސބަބުތަ ާކޮންކޮން ާކޮންމެވެްސާހިނގަންދިމ ވަނީ ާހުރެގެންތޯ.ާހަމަގަިއމުންވެސް ކެއް

ާހިންގުމުގައިާ ާމ ރ މ ރ  ާގްރޫޕްހަދައިގެން ާމިގޮތަށް ާނުލިބޭނަމަ ާއެހީތެރިކަން ބައެްއގެ

ާމިތަނުގަިއާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާފަސޭހައެއްނުވ ނެ. ާދެމިތިބެން ާމިހެން  235ގްރޫޕްތަކަށް

ާރައްޔިތު ާމިހ ރުވެސް ާހަމަ ާމިކަމަކީ ާބޭނުން ާމަޖިލީހަށްާފ ހަގަކޮށްލަން ންގެ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާުއޅޭކަމަށް ާމަގުމަީތގައި ާއައުުމގެ ާޤ ނޫނެްއ މަސްތުވ ތަކެްއޗ ބެހޭ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޑްރ ފްޓްކުރަުމންދ ކަމަށް. ާޤ ނޫނެއް ާލިބިފައިއޮތީ، މަޢުލޫމ ތެއް

ާމިކަމަްށާ ާމަރުޙަލ ގަިއވެސް ާޑްރ ފްޓްކުރެވެމުންދ  ާއެޤ ނޫނު އުންމީދުކުރަން

ާސަމ  ާމަސްތުވ ތަކެްއޗ ިއާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ާބޮަޑށް ާވަރަށް  240ލުަކންދެއްވ ނެކަން.

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާ ާައޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަތުގައި ާމ ރ މ ރީއަކީ. ާގްރޫޕް ގުޅުންހުރިކަމެއް

ާުގޅިގެން.ާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާދެކަމަކ  ާއުފެދިގެްނއައީ ާގްރޫޕްަތއް ާމިކަހަލަ ގްރޫޕްތައް،

ާހަރަކ ތް ާކަންތައްަތކުަގއި ާިސޔ ސީ ާއެބޭފުޅުންެގާއެްއކަމަކީ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ތެިރވ 

ާއެހީތެރިކަންާ ާގްރޫޕްތަކެްއގެ ާމިކަހަލަ ާުފރިހަމަކުރަން ާމަޤްޞަދުތަކެއް ސިޔ ސީ

ާއެގޮތްމިގޮތަްށާ ާައދި ާނޫސްތަކުންނ އި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  245ހޯދިކަން.
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ާލ ރިދީގެންާ ާގްޫރޕްތަކަށް ާމިވެނިކަމެއްކުރަން ާމިވެނިމީހަކު އަުޑއިވެމުންމިދަނީ

ާމިކަހަލަާމިވެނިކަ ާބޭނުން، ާދަންނަވ ލަްނ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރިިވއޭ. މެއް

ާވ ހަކަ.ާ ާލިބިފައިހުރި ާއަޅުަގނޑަްށވެްސ ާސ ިބތުކަމ އެކު ާވަރަށް މަޢުލޫމ ތުތަކެއް

ާނުލިބިގެންާ ާޙައްޤުތަްއާޙިމ ޔަތް،ާމަސައްކަތްތެރިންެގާޙައްޤުތައް މިމަސައްކަތްތެރިން

ާމަދަނީބަސްނޭހުމުގެ ާތަންތ  ާތިބޭާާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާހުއްޓ ލަިއގެން ާމަސައްކަްތ  250ގޮތުން

ާއެކަންތައްތަްއާ ާޯއނަރުން ާއެތަންތަނުގެ ާވެރިން ާއެތަންތަުނެގ ވަގުތުަތކުަގއި

ާޙައްޤުތައްާ ާދޭންޖެހޭ ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާބިރުދައްކ . ާއެުމވަްއޒަފުންނަށް ހުއްޓުވަން

ާއުފެދި ާމ ލޭގައި ާބިރުދައްކަން ާމުަވްއަޒފުންނަށް ާބަދަލުގައި ފައިމިހިރަާާދިނުމުގެ

ާހަމަލ ދީާ ާއެުމވަްއޒަފުންނަށް ާފަިއސ ދީގެން ާައދަދުތަކުގެ ާބޮޑެތި ާގްރޫޕްަތކަށް ބޮޑެތި

ާހުރިކަުމގެ،ާ ާރ ވ ފައި ާކަންތައްތަްއކުރަން ާމިކަހަލަ ާބިރުދައްކ   255މުވަްއޒަފުންނަށް

ނޑަްށވެްސާ ާއަުޅގަ ާހެކި ާސ ބިތު ާރ ވ ފައިހުރިކަުމގެ ާވިޔަފ ިރވެރިން މުއްސަނދި

ާއެބަހު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާލިބިފައި ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން އްޓޭ.

ާމިކަހަލަާ ާމުޖްތަމަޢުގެ ާެއީއ ާވިޔަފ ރިންނަކީ ާތިބި ާއިސްޞަފްަގއި ާތިބި ޤައުމުަގއި

ާމީހުންނަށްާ ާބ ރުއަޅަންތިބި ާއުފެދުނަނުދިމަށް ާަހއްލުކުރަން، ކަންތައްތައް

ާއެކަންތަ ާއެބޭފުޅުން ާއެމީހުން ާވަރަްށާވ ންޖެހޭހިނދުވެސް ާކުރައްވަނީ  260އްތަްއ

ާމައްސަލަތައްާ ާއިޖުތިމ ޢީ ާބޮޑެތި ާމިކަހަލަ ާޤައުމުަގއި ާމިކަހަލަ، ޒިންމ ދ ރުކަންކުޑަ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާހިތ މަހުރިކަމެކޭ. ާވަރަށް ާދަމަަހއްޓ ށޭ.ާމިއީ ާެއކަންތައްތައް އުފައްދ 

ާގް ާމިކަހަލަ ާކޮްށ ާނަހަމަގޮތުގައި ާބޭނުން ާމުއްސަނދިކަުމގެ ާއޮތް ރޫޕްތަކަށްާލިބިފައި

ފައިސ ދީާގްރޫޕްތައްާދަމަހައްަޓންާމަސައްކަތްކުރ ކަންާއެއީާަވރަށްާހިތ މަހުރިކަމެކޭ.ާ

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާކޮމިޓީ ާއުންމީދުކުރަމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާހެދޭއިރުގައި ާޤ ނޫނެއް  265މިކަހަލަ

ާދެމިތިބުމަށްާ ާގްރޫޕްތައް ާމިކަހަލަ ާމިދެންނެވިާނުކުތ ައށްާއިސްކަންދީގެން އަޅުަގނޑު

ާހަމަާއެހީތެ ާދެން ނަޑއަުޅއްވ ނެކަމަށް. ާކަ ާއަދަބުތަކެއް ާބޮޑެތި ާފަރ ތްތަކަށް ރިވެދޭ

ާއަދަބުތަްއާ ާހުރި ާމިބިލުގައި ާފ ހަގަކުރައްަވއިފި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ވަރަށްގިނަ

ާއަޅުަގނޑުާ ާތ ީއދުކުރަން. ާއެނުކުތ އަށް ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ލުއި

ާމިކަހަލަ ާޤ ނޫނުަގިއ، ާއަދަބުތަްއާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާހަރުކަށި  270ޤ ނޫނެއްަގިއ

ނަޑއެިޅގެންާމިކަހަލަާކުށްތައްާހުއްޓުވަންާއެޅުމަކީާމިކަހަަލާކުށްތައްާހުއްުޓވުމަށްާ ކަ

ާުކޑަކުަޑކަމެއްނޫން.ާމީހަކުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމިއިކީ ާއަޅުަގނޑު ާބ ރަކަށްވ ެނކަމަށް އެޅޭ
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ާހަމަލ އެއްާ ާއެއްޗަކުންދޭ ާތޫނު ާކުަޑކުޑަ ާުކޑަުކޑަ، ާމީހެއްގެާގެންގުޅޭ ާސަބަބުން ގެ

ާެއއްގޮަތކަށްެވްސާ ާަކމެއް. ާނުރަްއކ ތެރި ާވަރަށް ާމިއީ ާނެތިގެންދަނީ. ފުރ ނަ

ާއޮތީ.ާ ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާީމގަިއ ާއަދަބެކޭ ާވަރަށްބޮޑު ާހީކޮށްގެން  275އަޅުަގނޑުމެން

ާކުެށއްނޫންާ ާުކޑަ ާކުެށކޭ. ާކުޑަުކޑަ ާހ ދަ ާއެއީ ާބިރުދެްއުކން ާމީހަކަށް ވަޅިައކުން

ާރައީ ާހަމަާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ދަމ  ާބިރުދައްކ ނީ. ާވަޅިައކުން ާމިއަދު ާއެީއކީ. ސް

ާމީގެާ ާއެސަބަބަށްޓަަކއި ާނެތިގެންދ ނީ. ާފުރ ނަ ާމީހެއްެގ އެވަޅިހންހަމ ދިން

ާމަރުވިމަކ ާ ާމީހަކު ާހަމަ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއެބަ ާއަބަުދ ާހަރުކަށި ފެށުމަށްވެސް

ާހަރު ާެއކަންޏެއްޫނން ާމ ރ ލީމަކ  ާމީހަކު ާނޫނީ ާއަދަބެްއާއެކަންޏެއްނޫން،  280ކަށި

ާދެންނެވިފަދައިންާ ާފަށަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެހެންީވމަ، އޮންނަންޖެހޭނީކީއެއް.

ާގިނަާ ާޚިޔ ލުތަެކއް ާބިނ ކުރަިނވި ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާރައީްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތުްނާ ާަސލ މަތްކުރުމުގެ ާަވގުތު ާފ ޅުޮކށްފައިއޮތުމ ެއއްކޮށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިބިލުާާއަޅުަގނޑުާ ާދަންނަވ ލީ ާެއއްފަހަރު ާއަދިެވސް އިށީނުމުެގކުރިްނ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެެކުވމުންދ އިރު ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިީޓގެ  285ޤ ނޫނަކަށްވެގެންދ އިރު

ކުރިންާމިދެންނެވިާނުކުތ ާގްޫރޕްތައްާހަދަިއގެންާމ ރ މ ރ ހިންގ ާމިކަހަލަާޖަރީމ ތައްާ

ާގްރޫޕްތަ ާބޮޑެތި ާހެދިފައިހުންނަ ާއެހީތެރިވެދޭާހިންގަން ާދެމެހެއްޓުމަށް އް

ާވަރަްށާ ނަޑއެޅުމަކީ ާކަ ާއަދަބުތަކެއް ާހަރުކަށި ާމިޤ ނޫނުގައި ފަރ ތްތަކަށްވެސް

ާމުހިންމުާކަމެކޭ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުިރއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ290 

ާާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރު ާކު`، ާގޭންގް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާށްތަްއާޝުކުިރއްޔ 

ާއަޅުަގނުޑާާބީބްާވ ހަކަެދއްކެުވން:ޢިލްޔ ސްާލަ ާފޮނުވިކަމަށްޓަކައި ާމިމަޖިލީހަށް ާސަުރކ ރުން ާބިލެއް މަނ ކުރުމ އިބެހޭ

ާގޭްނގްާ ާފެށި ާޭގންގްތައް ާރ އްޖޭަގއި ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންަނަވން. ސަރުކ ރަށް

ާއަޅުަގނޑުމެ ާސަބަބު ާވ ންޖެހުނު ާބިރަކަށް ާބޮޑު ާޢ ންމުންނަށް ްނާމ ރ މ ހިންގ 

ާލިބިފައިވ ގޮުތގަިއ،ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުަގނޑަށް ާއެބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން  295ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ާަބޔަުކާ ާބަލ ކަމުަގއިކަމަށްވަންޏ  ާބުރަވެ ާމަޢުލޫމ ތަށް ާލިބިަފއިހުރި އަޅުަގނޑަށް

ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކަިއާ ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާއެހެންވެސް ާޫނނީ ާމަޤްޞަދުތަކެއް ސިޔ ސީ

ާ ާއަދި ާބަިއވެރިކޮްށގެނ72ާާްކުދިބަޔަކަށް ާމިކަުމގަިއ ާކުދިންވެްސ ާނުފުރޭ އަހަުރ

ާއެަބޔަުކާ ާަވއްދ  ާމިކަމުގެތެެރއަށް ާއެބަޔަުކ ާދަޅަަދއްަކއިގެން ާފަިއސ ގެ ލ ރީގެ،
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ާމިއޮތީާ ާއައިސް ާމިހ ރު ާކުރަމުންދިޔަކަމެއް ާޙ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާކަމެއް  300ބޭނުންވ 

ާޙ ލަތަ ާނެތް ާކޮންޓްރޯލްެގާދަށުގައި ާބަޔަކަްށާއެްއވެސްަބއެްއގެ ާއެްއވެސް ާވެއްޓި ކަށް

ާބިރަކަްށާ ާބޮޑު ާމުޖްތަމަޢުގެ ާމުިޅ ާގޮސްފައި ާނުފޯރ ހިސ ބަށް ާބ ރު މިކަމުގެ

ާފ ްސކޮށްާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާބިެލއް ާމިކަހަލަ ާއެހެްނވީމަ، ާވެފައި. މިކަންތައްތައް

ާމުޖުތަމަޢުގެާ ާމި ާައވަހަށް ާވީހ ވެސް ާފޮނުވ  ާމިކޮމިޓީއަށް ާބަލައިގަނެ ާބިލު މިކަހަލަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާތެ ާހޯުދމަކީ ާގޮތްތައް ާަޙއްލުކުެރވޭނެ ާމިކަންތައްތައް  305ރެއިން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުގައި ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ

ާކަންތައްތަްއާ ާބައެއް ާއެދޭ ާބަދަލުކޮށްލަން ާކުޑަކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމީގައި ބަލ ލ އިރު

ާފ ހަގަކޮ ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުން ާއެބަހުރި. ާމީގެ ާއެީއ3ާާށްލަން ާމ އްދ . ވަނަ

ާނުވަތަާ ާޖަމ ޢަތެއްގެ ާނުވަަތ ާނަމެއް ާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ  ާދަށުން މިޤ ނޫނުގެ

ާގޮުތގަިއާ ނެޑްއގެ ާނިވ ފަތްގަ ާކުލަބެްއގެ ާކުިޅަވރުކުޅޭ ާނުވަތަ  310ޖަމްޢިއްޔ ގެ

ާހަަރކ ތެްއާ ާނުވަތަ ާޢަމަލެއް ާމަނ ކޮށްފައިވ  ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

ާމިތަނުންާހިންގ  ާޙ ލަތެއްަގއި. ާހުރެއްޖެ ާސަބަބެއް ާަހރުދަނ  ާޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް

ާބަލަން.ާ ާއެބަޖެހޭ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާގޮތް ާބަލ ނެ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާސަބަބު ހަރުދަނ 

ާއިތުރަށްާ ާއެބޭފުޅުން ާބަލ އިުރ ާމީތި ާސްޓޭޖްގަިއ ާކޮިމޓީ ާދަންަނވ ނީ ާ އަޅުަގނޑު

ާއަ ާމިއީ. ާރަނގަުޅކަެމކޭ ާކަންތައްަތއްާދިރ ސ ކުރެްއވުން ާަޤއުމުަގއި ނޑުމެްނގެ  315ުޅގަ

ާއުަދގޫނުވ ެނގޮތަްށާ ާކްލަބުަތކަށްވެްސާޭއގެ ާޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި ާއެހެން ރަނގަޅުކުރ އިރު

އެބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންގެާކަންތައްތަްއވެސްާކުިރއަށްާގެންެދވޭެނާގޮތަށްާއެކަންަތއްތަްއާ

ާބައްޓަންކުރުމަކީާެއކަންާއޮންަނންޖެހޭގޮތްކަމުގައިާދެކެ ވަނ77ާާަން.ާއަިދވެސްާމީގެ

ާ ާމަޢ ފްކުރ ތި. ާކުށެްއެގ79ާާމ އްދ ގަިއ، ާމިއޮންނަނީ، ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 320ކުރުމަށްޓަކައިާމީހެްއގެާބިމަކަްށާވަދެއްޖެނަމަާއެމީހުންާއެކުަރނީާކުށެކޭ.ާއޭެގާ)ށ(ާ

ާއަދަބަކީާ ާމީހެއްގެ ާކުށެއްޮކށްފި ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ެގ ާމިއޮންނަނީ، ގައި

ާގޭގަިއާއެއްާ ާނުވަތަ ާޖަލަށްލުން ާމުއްދަތަކަށް ާގިނަޫނން އަހަރުދުވަހަށްވުރެ

ާތެޭރގަިއާ ާއެބިމުގެ ާވަދެފަިއވެްސ ާހުސްބިމަކަށް ާހަމަ ާމީހެއްގެ ބަންދުކުރުން.

ާގެއަކަްށވަދެާ ާހިނގ ފ ނެ. ާކަންތައްތަކެއް ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ކޮންމެވެސްކަހަލަ

ާއެގޭާ ާހިނގ ފ ނެ. ާކަންތައްތަްއ ާެގއްލުންީދާއެގޭތެޭރގަިއވެސް ާއެއްިޗއްސަށް ާހުރި  325ގަ

ާލިބޭާ ާެއކަމަކުން ާތަނަކަްށވަދެ ާެއކަމެްއކުރ  ާއެެހންވީމަ، ާހިނގ ފ ނެ. ކަންތައްތައް
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ާކުށްާަކނޑަެއޅުމަކީާައޅުަގނޑަށްާހީަވނީާއެކަންާމިއަްށވުެރާ ާއޭގެ ގެއްލުމަށްބަލ ފައި

ާ ާމީގެ ާކުރެވޭެނކަމެއްެހން. ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަނގަޅަށް ވަނ76ާާަތަންކޮޅެއް

މ އްދ ގައިާއެބައޮްތ،ާތިރީަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކަންކަުމގެާެތރެއިންާކަމެއްާކުރުމަކީާ

ާ ާބަލ އިުރ7،9،6ާާކުށެކޭ.ާޭއގެތެޭރގައި ާމިކަންތައްތައްކޮށް ާހިމެނޭ.ާމިހެންގޮސް  330އެބަ

ާވ ނީ.ާ ާކިހިނެއްތޯ ާހިނަގއިިފއްޔ  ާކަމެއް ާމަރުގެ ާމީހެއްގެ ާނުފެނު އަޅުަގނަޑކަށް

ނޑުާވަރަްށާާމ ރ މ ރީއެއްގެ ސަބަބުންާމީހެއްގެާމަރުެވއްޖިްއޔ ާކިހިނެއްޯތވ ނީ.ާއަުޅގަ

ާރަށްކަމުގަިއވ ާ ާނިސްބަތްވ  ާައޅުަގނޑު ާއަްއޑުއަތޮޅު ާފ ހަގަކޮށްލަން ހިތ މަޔ އެކީ

ާޢަބްދު ާލިލީމ ގޭ ާހުޅުދޫގައި ާهللا ާމިމ ޗްމަހު ާމިއަހަުރ3ާާފަރުޙ ދު ާދުވަހު، ވަނަ

ާ ާމ ރ 3ާމ ޗްމަހު ާމިކަހަލަ ާުދވަހުވަނީ ާގޮސްަފއި.ާވަނަ ާދޫކޮށް ާމިދުނިޔެ  335މ ރީއެއްަގއި

ާމ ތް ާއެދި ާނިޢުމަތްދެއްވުން ާސުވަުރގޭގެ ާމައްޗަށް ނުޑާهللاާއެމަރުޙޫމްގެ ާއަުޅގަ އަށް

ާދިޔަާ ާދޫކޮށް ާމިދުނިޔެ ާގޮުތަގއި ާލިބިފައިވ  ާމަުޢލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ދުޢ ކުރަން.

ާފުލުހުން ާކުށެއްނެތި. ާެއްއވެސް ާއޭނަެގ ާއެދިަޔއީ އަިދވެސްާާތަޙްޤީޤުކޮށްާޒުވ ނ 

މިހަކުާވަނީާހައްޔަރުކޮށްފަިއ.2ާާމީސްމީހުންގެާރައްޔިތުންގެާެއހީއ އެކީާތަޙްޤީޤުކޮށްާ

ާވަީނާ ާެއކަކު ާއެއިްނ ާލިބޭގޮތުގަިއ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑަށް  340އެކަމަުކ،

ާނުލިބޭާ ާއެއްބ ރުލުމެއް ާލިބެންޖެހޭ ާނިޒ މުތަކުން ާަޝރުޢީ ާކޯޓުތަކުން ދޫކޮށްލ ފައި.

ނިޑާގެްނގުެޅާާމިކަންތައްތައް ނޑިާހިފައިގެންާކަ ކުރަން.ާމިނޫނަސްާއެތަްއާބަޔަކުާކަ

ާއެތައް ާހިންގ  ާކަރުނަާާމ ރ މ ރި ާލޮލުން ާމަިއންގެ ާއެަތއް ާފުރ ަނއަށް ަބެއއްގެ

ާފުރ ނަ ާމިއަޅުވަލ ަފއި ާމީސްމީހުން ާތިބި ާޝަރުޢީާދުއްވ ލ ަފިއ ާމަގުމައްޗަށް ރ އްޖޭގެ

ނޑުމެންާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނުޑާނިޒ މުގެާސަބަބުންާދޫކޮށްލަންޖެހޭކަމީާއަ  345ޅުގަ

ާމީހަުކާ ާސިޔ ސީގޮތުން ާއެބޭފުޅުން ާގޮވ ލަން ާނިޒ މުތަކަށް ާޝަރުޢީ ާރ އްޖޭގެ މިއަދު

ާ ާލ  ާޖަލަށް ާގޮސް ާބަހަކުން ާބުނެލޭ 3ާާއަގަނއިން އަހަރަށ70ާާްއަހަރަށް

ާދިވެ ާސަބަބުން ާވަިޅއެްއގެ ާސަބަބުން ނިޑއެްއގެ ާވިސްނަވ ޭށާކަ ިހާޙުކުމްކުރަްއވ އިރު

ާަރއްޔިތުންެގާ ާއެތައް ާއުޭޅއިުރ ާތެޭރަގއި ާިބރުވެރިކަމުގެ ާއެ ާަރއްޔިތުންނަށް އެތައް

ާއެބޭފުޅުންާ ާދ އިރު ާދޫކޮށްފައި ާދުނިޔެ ާމި ާފުރ ނަ ާގެއްލުންވެަފއިވ އިުރ  350ފުރ ނައަށް

ާހޯއްދެވުމަްށާ ާޙައްލެއް ާއެކަންަތއްތަކަށް ާހޯއްަދވަިއގެން ާގޮތެއް ކޮންމެވެސް

ާ ާކޮށްެދއްވ ށޭ. ާމިާމަސައްކަތް ާހިނގ  ާއެބަ ާކަންަތއްތައް ާދެރަ އެެހންވީމަ،ާމިކަހަލަ

ާޝަރުޢީާ ާއަޔަސް ާޤ ނޫނު ާމި ާއެބަޖެހޭ. ާަރނގަޅުކުރަން ާއެކަންަތއްތައް ޤައުމުަގއި.
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ާރަނގަުޅކުރަްނާ ާމިކަންތަްއތައް ާއެއްބ ރުލުމެްއ ާރަނގަުޅ ާފަރ ތުން ނިޒ މުގެ

ާރަނ ާމ ކަ ާހިެއއްނުޭވ ނޑަކަށް ާައޅުގަ  355ާގަޅަކަށްާނުލިބޭކަމުގަިއވަންޏ މުން

ާަޔގީންކުރަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ނެހެނެއް. މިކަންތައްތައް

ާމުސްތަޤްބަލުގައިާ ާހަރުދ ނ ވެ ާއިތުރަށް ާމުައްއސަސ ވެސް ާއެ އެކަންތައްަތްއވެސް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުޫދ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ރަނގަޅުވ ެނކަމަށް.

ާމެންބަރު.

ާ360 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާވަގުތުާހަމަވީތޯ.ާުޝކުރިްއޔ ާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާާއިލްޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ365 

ާދަންނަވ ލ ނީާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުަރތަމަވެސް ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުށްތައްާާރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާަސމީ ާގޭންގް ާހެދުމ  ާގޭންގް ާބަދަލުގައި ާބިލުގެ ާބެހޭ ާމަނ ކުރުމ  ާކުށްަތއް ގޭންގް

ާެއއީާ ާވ ހަކަ. ާފެންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮންނަން ާިމބިލު ާބިލުެގގޮތުަގއި މަނ ކުރުމުގެ

ާއޭެގާ ާއަންނަންވީ ާފަަހތުން ާޭއގެ ާގޮުތގަިއވެފަިއ ާމަނ ކަމެއްެގ ާއެީއ ާހެދުން ގޭންގް

ާޤައުމުގެާކު ާމިފަދަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަށް. ާމަނ ވެގެންދ ެނ  370ށްތަްއވެސް

ާހުށަހެޅުއްވީީތާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާމިައދުގެ ާވިސްނ  ޙ ލަތ މެދުގައި

ާއެއ އެުކަގއިާ ާހަމަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާޖެނެރަލަށް ާއެޓ ރނީ ޢިއްޒަތްތެރި

ާތަފ ތު ާސަބަބުން ާމ ރ މ ރީެގ ާހިނގ ފަިއވ ކަންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙ ދިސ ތައް

ާ ާފ ހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ. 9001ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަހަުރވެސް ވަަނ9002ާާވަނަ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމަދުކޮށް. ާހުރީވަރަށް ާޙުކުމް ާޙުކުމްތަކެއް، ާތަފ ތު  375އަހަރުވެސް

ާ ާބައިވަރު ާވަަރށް ާއެބަހުރި 753ާާމައްސަލަތައް ވަނ9002ާާަަމއްަސލައެއް

ާ 9003ާާއަހަރުވެސް ާވަނަ 777ާާއަަހރުވެސް ާޙުކުމްކުރެވިަފއި 9003ާމައްސަަލއެއް.

ާ ާމިއޮތީ ާއަހަރުެވސް 9ާާވަނަ ާއަދި 9002ާާމައްސަލައަކަށް. ާމިއޮތީ ާއަހަރު 3ާވަނަ

ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިާ ާމިކަްނކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާޙުކުމްކުެރވިަފއި. މައްސަލައަކަށް

ނޑުާދެކެން.ާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތަަކކީާވަަރށްާމުހިންމުާފިޔަވަޅުތަކެާ  380އްކަުމގައިާއަުޅގަ

އެގޮތުންާގޭްނގްާހެދުމ އިާގޭންގްާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލެއްގެާގޮުތަގއިާމިބިލުާ
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ާގޭްންގާ ާއެއ ެއކުަގއި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްެގގޮުތގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް އޮތުމަކީ

ާޢަމަލުތަ ާޤ ނޫނީ ާޣައިުރ ާގޭްނގުން ާއެ ާގޮތްކ  ާހެދޭނެ ާގޭންގް ާމި ކެއްާހެދޭނެ،

ާގޮތަށްާ ާދޭހަވ  ާމިބިލުން ާކަންވެސް ާނުވ ނެ ާގޭްންގާހަދައިން ާފިޔަވަިއވެސް ހިންގުން

ާ ާމިބިލުގެ ާދެކެނީ. ާއަޅުަގނޑު ާފަހަތ9ާާުއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާމި ާމ އްދ ަގއި  385ވަަނ

ާޢަމަލުތައްާ ާޤ ނޫނީ ާޣައިރު ާއުފެދޭފަދަ ާބިރުވެރިކަމެއް ާމިއޮންނަނީ ފޮޅުވަތުަގއި

ާގޭްނގެ ާގޭްނެގއްެގާމެންބަރަކަށް،ާގޭްނެގއްެގާހިންގުމަށްޓަކައި ާހިންގުމ  ާއުެފއްދުމ  އް

ނޑުާދަންނަވަންާމިުއޅެނީާމިފަދަާކަމެއްާކުރުމަށްާ މެންބަރަކަށްާވުމަކީާކުެށކޭ.ާައޅުގަ

ާފައިދ އެއްާ ާމ އްދީ ާކުރުމަްށެވސް ާއެހެންކަމެއް ާއުފައްަދއިގެން ާގޭންެގއް ނޫނަސްވެސް

ާމ  ާމިކަމަކީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބަޔަކުަލއްވ ާހޯދުމަށްވެސް ާހޯުދމަށްޓަކައި ާފައިދ އެއް  390އްދީ

ާމީހުންނަށްާ ާފަހަތުގައިވ  ާކަންތަްއތަކެއް.ާއެހެްނވީމަ،ާމިކަމުގެ ާކުރުވ  ާމީހުން ބަޔަކު

ާއެއ އެުކގަިއާ ާހަމަ ާދެެކނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާލިެބންޖެހޭނެކަމަށް ާއަދަބުތަްއ ާބޮޑެިތ ވަރަށް

ާކަމެއްާ ާއެފަދަ ާމެންބަރަކަށްވުމ  ާގޭންެގްއގެ ާެއކުރަީނާއެްއވެސް ާމީހ  ގަިއާބައިވެިރވ 

ާ ާއެމ އްދ ގެ ާބަދަލުަގއި ާބުނަންޖެހޭ.ާއޭގެ ާއެބަ ާ)ށ(9ާާކުށެއްކަުމގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 395ގައިާއޮންނަާގޭންެގްއގެާލީޑަުރކަންާކުރުމަކީާނުވަތަާލީޑަެރްއގެާދައުރުާއަދ ކުރުމަކީާ

ާެއާ ާއެތ ނގައި ާބޭނުންަވނީ ާއަޅުަގނޑު ާއިތުރަްށ ާޭއގެ ކުށެކޭ.

ާބަިއވެިރވ ާމެންބަރުކަ ާުކރުމުގައި ާއެކަންަތއްތައް ާއަދި މަށްވުމަށްވެސް

ާ ާމިއ އެކުަގއި ާހަމަ ާވ ން. ާބައެްއެގގޮތުަގއި ާކުރ  ާކުެށްއ ާއެއީ 5ާއެންމެންނަކީވެސް

ާކުރުމަށްޓަކަިއާ ާކުށް ާޖިނ ޢީ ާއެިކއެކި ާބަލައިލ އިރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާމެންބަރުންނަށް ާގޭްނގްތަުކގެ ާގޭްނގްތަކ  ާއެހީތެރިކަންާާއުފައްދ  ާމ އްދީ ާއަދި  400މ ލީ

ާއޮތްާ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާކަންތައްތަްއ ާއެފަދަ ާބުެނފައި، ާކުށެކޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

ާކުރިންެވސްާ ާިމދެންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާއެްއޗެްއގެ ާުކޑަުކޑަ ާވަރަށް އަދަބަކީ

ާތަނަވަސްކަން ާމ ލީ ާފަހަރަށް ާގިނަ ާހިންގަމުންދަނީ ާގޭްނގްތައް ާފ ހަގަކުރެވުނު.

ާފޯރުކޮށްދޭާ ާެއހީތެރިކަން ާމ ލީ ާހިތްވަރުދީ ާއެކަމަށް ާކަމަށްވ އިރު ހޯދުމަށްޓަކައި

ާއެފަދަާ ާކަމެއް ާެއފަދަ ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާބޮޑުކުަރން ާއަދަބު  405ފަރ ތްތަކަށް

ާދެްއވަްނާ ާއަދަބެއް ާނުކުރ ވަރުެގ ާދީގެން ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ ފަރ ތްތަކަކުން

ާއަ ާައދަބަކީ ާއެ ާފެންނަނީ. ާޙުކުމްާއަޅުަގނޑަށް ާޖަލަށް ާގަބޫލުކުރ ޮގތުގައި ނޑު ުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާދެކެނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ކުރުންކަމުަގއި
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ާކަމެއްގެގޮުތގަިއާ ާކުަރންޖެހޭ ާކޮންމެހެންވެސް ާސަލ މަތްވުަމށްޓަކައި މިކަންތައްތަކުން

ާބޮުޑާ ާވަރަށް ާބިލުގަިއވެސް ާމުޅި ާމި ާމިއ އެުކަގއި ާހަމަ ާދެކެން.  410އަޅުަގނޑު

ާއެހެންވީމަ،ާއި ާަބންދުކުރުމ . ާގޭގައި ާލުމ  ާޖަލަށް ާމިއޮީތ ާދީަފއި ސްކަމެއް

ާލުޔެްއާ ާގިނަފަހަރަށް ާގަބޫލުކުރެވެީނ ނޑަށް ާައޅުގަ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެދުގަިއާ ާކުށަކ  ާކޮްށފައިވ  ާއެ ާމަޖިލީހުގައިވެސް ާޝަރީޢަތުގެ އޮތްކަމަށްވަންޏ މުން

ާފަހަ ާގިނަ ާދިުއމަކީ ާލުއިގޮތަށް ާއެންމެ ާވުންާއޭގެ ާއެކަން ާތޮބީޢީގޮތުންވެސް ރަށް

ާމިފަދަާ ާގަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާވެދ ނެ. ާގޮތަކަށް  415އެކަީށގެންވ 

ާކަންކަމުގެތެރޭގަިއާ ާމިފަދަ ާބޭފުޅުން ާޒުވ ން ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ކަންތައްތަުކގައި

ާއެއްާ ާތިބޭނެކަމުގެ ާގޭަގއި ާެއކުދިން ާއެއީ ާބަންދުކޮށްލުމަކީ ާގޭަގއި ވެްސާއުޅޭއިރު

ާ ާއަނެއްކ ވެސް ާކަމެްއނޫން. ާއޮންނަ ާކުރުމުެގ9ާާޔަޤީންކަމެއް ާކުށެއް ަވނަ

ާގަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ާއަުޅަގނޑަށް ާދެވޭނެކަމަށް ާއެކުިދންނަށް މަރުޙ ލ އެއްގެތެެރއަށް

 420މިދަންނަވަނީާގޭގެާބަންދުގައިާހުއްޓ ާނުކުމެގެންާއަނަްއކ ެވސްާއެކުދިންގެާމަްއޗަްށާ

9ާާ ާސ ބިުތެވ ާކުށެްއގެ ާވަނަ ާވ ހަކަ. ާހިނގައިދ ނެކަުމގެ ވަނ1ާާައެކަންކަން

ާ ާބަލައިލ އިރު ާދަށުނ1ާާްމ އްދ އަށް ާގެ ާ)ހ( ާމިމ ްއދ ގެ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމުއްދަތަކަށްާ ާދުވަހަށްވުރެްނާދިގުނޫން ާއަހަރު ާއަދަބަީކާއެކެއް ާމީހެްއގެ ކުށެއްކޮށްފި

ާ ާބަންދުކުރުން. ާގޭަގއި ާނުވަތަ ާ)1ާޖަލަށްލުން ާމ އްދ ެގ ާމިބުނަނީާވަނަ ާގައި ހ(

ާޙަރަކ ތުަގއިާ ާޭގންގެްއގެ ާނުވަތަ ާގޭންގެްއގައި ާނުަވތަ ާވެއްދުމަށް  425ގޭންަގކަށް

ާމަނ ކަމެކޭ.ާ ާމަސައްކަެތއްކުރުމަކީ ާއެއްވެސް ާމީހަުކާހޯދަން ާއެވެސް ބައިވެިރކުރުމަށް

ާކޮމިޓީެގާ ާއިުތރުކޮށްލުމަށް ާމ އްދ ެއއްގޮުތގަިއ ާިއތުރު ާމިމ އްދ އަށް އަޅުަގނުޑ

ާގަދަކަމުންާމަރުޙަލ ގައިާ ާޙަަރކ ތްތަކުަގއި ާގޭްނގްގެ ާދައްކަިއގެން ާބިުރ ާއެދެން، ވެސް

ާއެކުރަނީާ ާކުދިންނަށް ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ާބައިވެިރވ  ާެއކަމުަގއި ބައިވެިރކޮށްގެން

ާގަދަކަމުްނާ ާއެފަދަ، ާެއއީ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާއޮތުަމކީ ާމިބިލުަގއި  430ކުށެއްކަމަށް

ާމަ ާލައްވ  ާއެކުދިން ާކުރުވިކަމަށްެވސްާގެންގޮްސގެން ާއެކަން ޖުބޫރުން

ާއަދަބުާ ާެއކުށުގެ ާކުށެްއަކމ އި، ާއެކުެރވެނީ ާއެނގެންޖެހޭ ާއެބަ އެކުދިންނަށްވެސް

ނޑަްށާ ާއަޅުގަ ާދުރުހެލިވެގެްނދ ނެކަމަށް ާކަންތައްތަކުން ާމިފަދަ ާއޭރުން ލިބޭނެކަން.

ާސަ ާަވކި ާސަރަޙައްުދކަމުަގއި ާގޭންެގްއގެ ާމިއ އެުކގަިއ ާހަމަ ރަަޙއްދެްއާޤަބޫލުކުރެވޭ.

ާކުށެކޭ.ާ ާއުޅުމަކީ ާމީހަުކ ާއެްއވެސް ާެއްއވެްސތަނެއްަގއި  435ގ އިމުކުރުުމގެގޮތުން
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ާގޭންެގއްެގާ ާނުވަތަ ާބޭނުންަވނީ ާއިތުރުކޮށްލަން ާެއތަނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަމިއ އެކުަގއި

ާނިޝ ންތައްާ ާހ މަކޮށްދޭ ާޖަމ ޢަތެއް ާަވކި ާނުވަތަ ާނުވަތަ،ާގޭްނގެއް ާޖަމ ޢަތެއް ވަކި

ާކުރަހ ާއިޝްތިހ ރުކުރު ާތަންތ ނގަިއ ާޢ ންމު ާފ ުރގަްއޔ ިއ ާމަގުަތކުގެ މުަގއި

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހެދުމަކީވެްސާކުށެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަދިހަމަ ާޖަހ  ތައްަގނޑު

 440ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުން...ާ

ާ

ާ....ވަގުތު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާވ ހަކައެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާގޭންެގއްގެާބޭނުމަށްާނޫނަސްާާހަމަާނިންމ ލުމަށްާއަްޙމަދުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާދިްއދޫާ

ާބޭނުމަކަށްާާޢ ންމުކޮށްާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަީމރު ާގޭންްގގެ ާއެހެންވީމ ، ާކުެށއް. ާއެއީ ާބޭނުންކުރުމަކީ  445ހަތިޔ ރު

ާގެންގުޅުްނާ ާޢ ންމުކޮށް ާހަތިޔ ަރކީ ާއޮތީމ ، ާމިބިލުގައި ާގެންގުޭޅވ ހަކަ ހަތިޔ ރު

ާގެންގުޅުްނާމަނ އެއްަޗކަ ާޢ ންމުކޮށް ާހަތިޔ ރަކީ ާމިބިލުންވެސް ށްވ އިރު

ާމަނ އެއްެޗއްކަމަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާއެއ އެުކގައިާހަތިޔ ރުާގެންުގުޅން...

ާ

 450ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާނޫާއަްޙމަދުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާދިްއދޫާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއޮންނަ ާއުސޫެލްއާހުއްދަ ާެގންގުޅެވޭނެ ާހަތިޔ ރު ާނިއްޔ މު

ާެދވެންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަީމރު ާފުރުޞަތެއް ާެދވަނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ އޮެވގެންނުވ ނެ.

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާަދންނަވަން. ާއެދޭވ ހަކަ ާވަރަށް ާކޮށްދެްއިވއްޔ  ާއެކަން އޮތިްއޔ މު

 455ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާާރިޔ ސަތުން ާއަރުވ ަނން ާފުރުޞަތެއް ާފުރުޞަތ6ާާުދެވަނަ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު މިނިޓްއިރުގެ.

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާއުުތރު ާކުޅުުދއްފުށީ މިއަރުވަނީ،

ާމޫސ އަށް.

ާ460 

ާމަނ ުކރުމ ާދ އިރ ގެާާއުުތރުކުޅުުދއްފުށިާ ާކުށްތައް ާގޭންގް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިލެއްާޝުކުރިއްޔ  ާބެހޭގޮތުން

ނޑުާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސާ މެންަބރުާ ާހުށަހެޅީތީާސަރުކ ރަށްާއަުޅގަ
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ާމިކަމެްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުއޅޭކަމެއްނޫން. ާފެިށގެން ާރ އްޖޭގައި ާމިައދު ާކަންަތއްތަކަކީ މިގޭންގް

ާގ ތްަގޑަ ާމިހ ރު ާހިނގ ތ  ާރ އްޖޭަގއި ާއަހަރުދުވަްސވެއްޖެ.70ާާކަށް ވަރަަކށް

ާއެކަމެްއާ ާގޯްސެވގެންގޮސް ާކަމެއް ާއަބަުދެވސް  465އަޅުަގނޑުމެން

ާއެޅުމުެގާ ާފިަޔވަޅު ާެއކަމަކ ދޭތެޭރގައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިަޔއިމަ

ާބޮޑުެވގެންގޮްސާ ާފޮޅުންތައް ާތަޅ  ާމަގުމަތީގެ ާމިދެވެނީ. ާހިސ ބަށް މަރުޙަލ އ 

ާލިބިފައިވ ގޮތުަގއިާާރ އްޖޭަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުފެދި ާގޭންގްތަްއ މިހ ރު

ާ ާއޮޕަރޭޓްކުރ  ާނަމަވެްސ3ާާޕްރޮފެޝަނަލީ ާއެބަުއޅޭ. ާމިހ ރު ާރ އްޖޭަގއި ގޭންްގވަރު

ާޤ ނޫނެއްެގާ ާެއހެންކަމުން ާޅަފަުތގައި. ާއެގޭްނގްތަުކގެ ާއެހެރީ ާމިހ ރު  470އެގޭްނގްތަްއ

ާމިކަމ ދޭތެރޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ ަޅއިފިނަމަާދަށުން ާފިަޔަވޅުތަކެއް ާައވަސް ގައި

ާބޮޑެތިާ ާިހނގަމުންދ ފަދަ ާޤައުމުތަުކގައި ާއެހެން ާދުނިޭޔގަިއ މުސްތަޤްބަލްގައި

ނޑުމެންާ ާިއނގޭތޯ.ާއަުޅގަ ާވެދ ނެކަމެއް ާހަމަ ާބަދަލުވުމަކީ ާމިގޭންގްަތއް ގޭންގްަތކަށް

ާކިހިނެއްެވގެ ާމިދިޔައީ ާއުފެދިގެން ާމިގޭންގްތައް ާއެބަޖެހޭ ާބަލ ލ އިުރާބަލ ލަން ންތޯ.

ާސިޔ ީސާ ާވިޔަފ ިރވެރިންނ އި، ާބޮޑެތި ާެފންނަންމިހިރީ ާފަހަތުަގއި  475މިގޭންގްތަުކގެ

ާއެބޭފުޅުންާ ާަފރ ތްތައް. ާގުޅުންހުރި ާޑްރަގ އި ާއަިދ ާބޭފުޅުންނ ިއ، ބައެއް

ާމިގޭންގްަތްއާ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާބޭނުންވ  ޙ ސިލުކުރަން

ާމަންޒަރު ާރ އްޖޭަގއިާބޭނުންކުރަމުންދ  ާަތޅ ފޮުޅންތަކުގަިއ ާއެިކއެކި ާގޭންގްަތކުގެ .

ާ ާގ ތްގަޑަކަށް ާދޫކޮށްފައި.70ާާމިހ ތަނަށް ާދުނިޔެ ާމިއަދުަވނީ ާކުދިން ވަރަކަށް

ާޒިންމ ވ ެނާ ާހުއްޓުުވމަށްޓަކައި ާމިކަން ާހިސ ބަށްދިޔައިރުެވސް ާމިހ   480މިކަންތައްތައް

ާއަޅުާ ާނެތިފައި. ާމިއޮތީ ާިމއަދު ާމިޤައުމުގައި ާކަެމްއާފަރ ތެއް ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން ގަ

ާއެވ ަހކަެއއްާ ާސަލ މަތްނުވ ވަރުވީމަ ާދެން ާެއކަމަކުން ާގޮއްސަ ާގޯހަށް ގޯހުން

ާވ ންޖެހޭނީާ ާމިއަދު ާޒިންމ އަކަްށ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެހެންނަމަވެްސ މިދެކެވެނީ.

ާފިޔަަވޅުއެޅުން.ާ ާުކރިއ ލ  ާެއކަމަކަށް ާއެނގުމުން ާއަންނަަކން ާޯގސްވަމުން ކަމެއް

ާހިސ ބުންާާއެގޮތުން ާއަންނަ ާފެށިެގން ާއެްއވެްސކަމެއް ާަޤުއމުގައި ނޑުމެން  485އަުޅގަ

ާޑްަރގްެގާ ާކުެރވިފަކަނެތް. ާމަސަްއކަތެއް ާއެްއވެސް ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި އެކަމެއް

ާދިޔައިމަވެްސާ ާހިސ ބަށް ާިވއްކ  ާފިހ ރަތަކުގައި ާުހންނަ ާމަގުމަތީަގއި ކަންތައްެވސް

ާއެ ާމިއުޅެނީ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާހަރުދަނ ާއަދިވެސް ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ކަން

ާއުޅުމަީކާ ާނިކުމެ ާމަގުތަކަްށ ާމ ލޭގެ ާމިއަދު ާނޭިޅގެން. ފިޔަވަޅުތަެކއް
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ާނުނިކުމެޭވާ ާަމގުމަްއޗަށް ނޑުމެންނަށްވެސް ާއަުޅގަ ާއެންމެފަހުން  490ބިރުވެރިކަމަކަްށވެ

ާމަސަްއކަތްކުރަންާ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ާމިގޭންގް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާދިއުމުން ހިސ ބަށް

ާނޫޅޭާމި ާސިފައިން ާފުލުހުންނ އި ާރ އްޖެތެރޭގައި ާއެކަންޏެއްނޫން ާމ ލެ ފަށަނީ.

ާނިކުެމއުޅުންާ ާމަުގމައްޗަށް ާމީހުން ާރަށްރަށުގަިއ ާހަދަިއެގން ާގޭްނގް ރަށްރަށުގައި

ާމިއަދުާ ާވިސްނަން ާމިކަމަށްަޓކައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދިއުމުން ާހިސ ބަށް ނުކުރޭ

ާމިއަދު ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާއަދި. ާހަދައިގެްނާާމިފެށެނީ ާގޭންގް  495ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާެއގޮތުްނާ ާޙަރަކ ތްތެރިވެފައިވ ކަން. ާމީހުން ާރ އްޭޖގަިއ ދީނީގޮތުންވެސް

ާމަޤްޞަދުތަކެްއާ ާޭބނުންވ  ާއެމީހުން ާހަދަިއ ާސަަރޙައްދެއް ާަވކި ހިމަންދޫގައިވެްސ

ާއުސޫލެްއގެމަތިންާ ާނުހިނގ  ާގަވ އިދު ާޤ ނޫނ އި ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި

ާއެިހސ މަސައްކަތްތަކެާ ާެއކަންތައްަތއް ާކުެރވިފަިއވޭ. ާދިޔައިުރގަިއާއް ބަށް

ާފޯރުކޮށްދީާ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީގޮތުން ާބުނިހެން ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ  500އެކަންތައްަތކަށް،

ާނަމަވެސްާ ާތިބި. ާފަރ ތްތަކެއްެވސް ާތަރުޙީބުދޭ ާއެކަަމށް ާއެހެންގޮތްގޮތުން އަދި

ާފ ހަގަކުރަންމިޖެހެނީ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަރ ތްތަކ މެދުގައިެވސްާާމިއަދުވެސް އެފަދަ

ާމިއަުދާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާދެން ާއެޅިފަިއނެތްކަން. ާފިަޔވަެޅއް އެްއވެސް

ާެއްއާ ާމަރުޙަލ ތައް. ާއެިކ ާއަންނަންޖެހޭ ާއެބަ ާމިބިުލގަިއ ފ ސްކުރ އިުރގައި

ާފަރ ތްތަކ ދޭތެރޭގަިއާ ާއެހީތެރިވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާިމފަދަ ާމ ލީގޮތުން  505މަރުޙަލ އަކީ،

ާލީޑަރުންގޮުތގަިއާ ާމިގޭްންގތަކުގެ ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާއެޅެންޖެހޭނެ. ާފިޔަވަޅު ހަރުކަށި

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާފިަޔވަުޅތަކެއް ާހަރުކަށި ާޭދތެރޭގަިއވެސް ާފަރ ތްތަކ އި ޙަރަކ ތްތެރިވ 

ާއެަބާ ާގޭންގްތަކުން ާމިފަދަ ާހަމައެހެންމެ ާއަޅަން. ާފ ސްވެގެންދ އިރު ާމިބިލު އެބަޖެހޭ

ާ ާމިކުޑަކުދިންނ ދޭތެރޭގަިއާއ72ާަބޭނުންކުރޭ ާކުަޑކުދިން.ާއެހެންކަމުން ާދަށުގެ ހަރުން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ނޑައެޅުމަީކ ާކަ ާމިބިލުގައި ާއުސޫލުތަކެްއވެްސ  510ޢަމަލުކުރ ނެ

ާމިފަދަާ ާމިބިލަށް، ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާފ ސްެވގެންދ އިރުަގއި ާމިބިލު ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ާޒިން ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ާއެކަންތައްތަްއާކަންތައްތައް ާހޯދައި ާފަރ ތްތަްއ މ ވ ނެ

ާމިއަުދާ ާެއޅުވުމަީކވެސް ާޒިންމ  ާމިކަުމގެ ާފަރ ތެއްގެ ާަވކި ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ާމިއަުދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން

ާފިތުނައ އިާފަސ ދައިގެ ާޤައުުމގެ ާމަޤްޞަދެއްާހ ސިލުުކރުމަށްޓަކައި  515ތެެރއަްށާސިޔ ސީ

ާމިއަުދާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާަކންތައްތައް ާވެއްޓޭފަދަ ާޤައުމު މުޅި
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ާބޭނުންވ ާ ާއެބޭފުޅުން ާބޭފުޅުްނ ާސިޔ ސީ ާމި ާަނމަވެސް ކޮށްގެްނވ ނެކަމެއްނޫންކަން.

ާފަހަތުަގއިތިބިގެްނާ ާގޭންގްަތކުގެ ާމިކަހަލަ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދު ސިޔ ސީ

ާކަން ާބޮޑެތި ާޤައުމަށްޓަކަިއާފަސ ދައިގެ ާމިއަދު ާހިނގަމުންދ ކަމީ ތައްތައް

ާވިސްނަެއއްނުލ ާ ާބޭފުޅަކު ާއެއްެވސް ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.  520އަޅުަގނޑުމެން

ާފަހަތުަގއިާ ާގޭންގްަތކުގެ ާމިފަދަ ާމަޤްޞަދެއްާހ ސިލުކުމަށްޓަކައި ާބޭނުންވ  އެބޭފުޅަކު

ާގެއް ާލިބޭނެ ާޤައުމަށް ާމީގެއިން ާޚަރަދުކުރުމުން ާލ ރި ލުމެއް.ާތިބެގެން

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާބައެއްނޫން. ާދިރިތިބޭނެ ާޤައުމުަގއި ާތ އަބަދު އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދިފ ޢުކުރުމަށްަޓކައި ާޤައުމު ާޖީލަށްޓަަކއި ާއޮތް އަންނަން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދޫކުރުމަކީ ާމިޤައުމަށް ާގޯސްކަެމްއ  525އެްއވެސްކަހަލަ

ާއަޅު ާއެހެްނކަމުން ާރަނގަޅުާކޮށްގެްނވ ނެކަމެއްނޫން. ާމިބިލަށް ާއުންމީދުުކރަން ަގނޑު

ާފެންނ ނެާ ާސިފައިަގއި ާޤ ނޫނެްއގެ ާފ ސްވެގެން ާމިބިލު ާއަިއސް އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާދެއްިވާ ާރައީސް ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމުސްތަޤްބަލެއްަގއި. ާަކއިރި ދުވަހެއް

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ530 

ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހިތަދޫާދެކުނުާ ާވަ`. ާމަތުރަޙްައއްސަލ މްޢަލަިއުކމް ާެއއްގޮތްާވަބަަރކ ތުهللا ާދެގޮތުންކުރެ .ާ

އޮންނަންޖެހޭކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެާގިނަާބޭފުޅުންގެާވ ހަކަފުުޅތަކުންާފ ހަގަކުރެވުުނާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޙަސަންާލަޠީފް

ާގެނައުމަްށާ ާއިޞްލ ޙު ާސުރުީޚއަށް ާބިލުގެ ާމިޮގތަށް ާހަދައިގެން، ޖަމ ޢަތް

ނުޑވެާ ާއަުޅގަ ާއޭގެއިތުރަށްާހުށަހަޅުއްވ ކަން. ާދެން ާތ އީދުކުރަން. ާއެހުށަހެޅުމަށް ސް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ އަކީ ާމަދުކުރުމުެގ ާިމކުށްތައް ާދަންނަވ ނީ،  535އަޅުަގނުޑ

ާފަރ ތްތަކެްއާ ާަވރަށްގިނަ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާމަރުޙަލ އެކޭ. ާވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށްބޮޑަށް

ާފުރަތަ ާކުށްަތއް ާމަދެއްނުކުރެވޭނެ. ާކުށްތައް ާތަޙްޤީޤުކުރުން.ާގުިޅގެންނޫނީ މަ

ާމަރުޙަލާ  ާޝަރުޢީ ާފޮނުއްުވން. ާޝަރީޢަތަށް ާޖެނެރަލް ާޕްރޮިސކިއުޓަރ އޭގެފަހުަގއި

ާބައެއްާ ާމިހުރިހ  ާއެބައޮތް. ާމަރުޙަލ  ާތަންފީޒީ ާޭއގެފަހުަގއި އަވަްސެވގެންދިއުން.

ާޭއގެާ ާަޤބޫލެއްނުކުރެޭވ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްކޮްށގެްނނޫނީ  540އެްއކޮށް

ާ ާފުރުޞަތެްއގަިއާފުރިހަމަގޮތުގައި ާައވަސް ާއައިސް ާޙައްލެއް މިކަންތައްަތކަށް

ާއެބަޖެޭހާ ާއެހެންވީމ ، ާހޯދޭނެކަމަކަށް. ާޙައްލެްއ ާމިކަމުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބަދަހިކުރަން.ާ ާުގޅުމެއް ާވަރަށްޮބޑު ާމެދުގައި ާމިދ އިރ ތަުކގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާމަސަްއކަތްކުެރވެ ާރ ވަިއގެން ާޭރވުންތެރިކަމެްއ ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްބޮޑު ްނޖެހޭކަމަށް

ާމައްސަލަތަުކގަިއާ ާގިނަ ާތަޙްޤީޤުކުރެވޭ. ާމައްސަލަތަެކއް ާމިހ ރުވެސް  545ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ާއެބަހުރި.ާ ާދޫވެފަިއ ާކުރ މީހުން ާކުށްތަްއ ާބޮޑެިތ ާހިސ ަބކުން ވަކި

ާކުރ ކަްށާ ާކުށެއް ާބޮޑު ާއެއަށްވުރެޮބޑަށް ާދެން ާއެމީހުން އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔ 

ާކުށެްއގަިއާޖެހިލުމެއްނުވ ނެ ާއެތިބީ ާއެމީހުން ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއެމީހުންނަށް .

ާމިންވަރެއްާ ާކުށްތަކެްއގެ ާކުރ ނެ ާއިތުރަށް ާދެން ާއެހެންވީމ ، ާދެން ބެދިފައިކަން.

ާތަޙްޤީޤުާ ާއެބަޖެހޭ ާއެސަބަބަށްޓަަކއިެވސް ާެއހެންވީމ ، ާބޭނުމެއްނުވ ނެ.  550ބަލ ކަށް

ާއަދަ ާޝަރީޢަތުން ާދޭތެރޭގައި ާފަރ ތްތަކ  ާއަަވސްވުން.ާނިމިގެންދ  ާަކނޑަެއޅެން ބު

ާއެކަންާ ާމަރުޙަލ އިން ާތަންފީީޒ ނޑައެޅުމ އެކު ާކަ ާއަދަބު ާޝަރީޢަތުން އޭގެފަހުަގއި

ާޙުކުމްކުރުމ އެުކާ ާޝަރީަޢތުން ާއެނގެްނވ ނެ ާއެމީހުންނަށް ނިމިގެންދ ންއެބަޖެހޭ.

ާއެހެންވެއްޖެކަމަްށވެއްޖެްއޔ ާ ާޢަމަލުކުރެވޭނެކަން. ާއެްއގޮަތށް ާއެޙުކުމ  އެމީހުން

ާއެާ ާޖަމ ޢަތަށްޓަކައި ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާއަންނ ނެ. ާޙައްލެްއ  555ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ާއެބަޖެހޭާ ާެއސަބަބަށްޓަކައި ާއެހެްނވިްއޔ  ނަޑެއޅިގެންދަނީ. ާކަ ާޙުކުމް ޝަރީޢަތުން

ާއެންމެންނަށްާ ާެއޅޭކަން ާރަނަގޅަށް ާފިޔަވަޅުަތއް ާހަރުދަނ ވ ން. ފިޔަވަޅުަތއް

ާކުރ ނެކަމެ ާކޮންމެހެްނ ާއެއީ ާެއއީާއެނގެން. ާކުރަންެޖހޭނެކަމެއްކަން. އްކަން

ާދަންނަވ ނީ،ާ ނޑު ާައޅުގަ ާއޭެގއިތުރަށް ާދެން ާމަސްލަޙަތަށްޓަަކިއކަން. އެންމެންގެ

ާ 76ާާމިބިލުގެ ާމ އްދ ، ާއެިކއެިކ76ާާވަނަ ާހިންގުމުގެ ާމ ރ މ ރީ ާމ އްދ ަގއި  560ވަނަ

ާއޮންނައިރުާ ާއެހެން ާަކނަޑއެޅިފަިއ. ާއަދަބުތަކެއް ާއޭެގ ާިމއޮންނަނީ ާބައިތަކެއް

ާބޮޑެތި،ާ ާމެރުންކަހަލަ ާމީހުން ާހަދައިގެން ާޖަމ ޢަތް ާފ ހަގަެއއްނުކުެރވޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ާއަދަބަކ ބެހޭގޮތުްނާ ާދޭނެ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާއަނިޔ ަތއް ާބޮޑެތި ޖިސްމ ނީ

ާހަލ ކުކޮށްލ ފައިވެްސާ ާތަންތަްނ ާހަދައިގެންގޮސް ާޖަމ ޢަތް ާއަދި އެްއވެސްތަނެއް.

ާއެބަ ާކޮށްފައިވެްސ ާއަދި ާބައިތަކަްށވެްސާހުރެދ ނެ. ާއެކަހަލަ ާއެހެންވެއްެޖއްޔ   565ހުރި.

ާއެބަާ ާެއއ އިދޭތެރޭަގއިވެސް ާކުށެްއކޮށްފިްއޔ  ާުކޑަކުދިން ާހަމައެގޮތަށް ދ ންއެބަޖެހޭ.

ާހަދަިއގެްނާ ާގޭްނގް ާޭއެގއިތުރަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާދެން ޙައްލުތަކެްއާއަންނަންޖެހޭކަމަށް

ާ ާއެގްރޫޕްަތކަށް ާއެމީހ އަްށ، ާގޮްތގޮތަށް ާއަދިާއިތުރު ާހޯދުމ އި، ތަނަވަސްަކން

ާހައްދުްނާ ާކަންތައްތައް ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ އެގްރޫޕްތަުކެގ،

ާަގވ އިދުާ ާބިލުަގއި ާހިންގ ކަަހލަ، ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާޭބރުގެ ާނުވަތަ  570ނެއްޓިގެންދ ގޮތަށް
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ާއެފެއ ްޒއިންކަމަށްވ ީތާ ާހޯމް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމިއޮންނަނީ ާހިންގުން ހަދައި

ާއެުޅއްވުމަށްަޓކަިއާވަރަ ާފިަޔަވޅު ާއިޞްލ ޙީ ާފ ހަގަކުރެޭވ ާއަޅުަގނޑަށް ށްބޮޑަށް

ާހެދޭނެ.ާ ާގަވ އިދުތަެކއް ާއޭގެފަުހގައި ާމިޤ ނޫނަށް ާމިޤ ނޫނަްށ، ާނުވަތަ މިގަވ އިދު

ާއިޞްލ ޙަށްޓަކަިއާ ާފަރ ތްތަުކން ާހިންގަވ  ާގަވ އިދު ާމިޤ ނޫނ އި އެހެންވީމ ،

ާއި ާމިދެބައި ާއެ ާމަސައްކަތްކުރުމ އެކު،ާމަސައްކަތްކުެރއްވުން.  575ޞްލ ޙަށްޓަަކިއ

ާފުރިހަމަާ ާޤައުމުގެ ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާއެޅިގެންނޫނީ ާހަރުދަނ ކަމ އެުކ ފިވަޅުތަެކއް

ާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ާބެލެހެއްޓޭެނކަމަށް ާނުއެއް ނޑުމެްނނަކަށް ާއަުޅގަ މަސްލަޙަތެއް

ާ ާޤ ނޫނަކަށްވުމަށްފަހު ާމިޤ ނޫނު ާގ3ާާަހަމައެއ ެއކު ވ އިދުތަްއާމަސްުދވަުހގެތެރޭަގއި

ާއެދެއްވ ފައިވ ާ ާހެދުމަށް ާގަވ އިދުތައް ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮންނަނީ. ާވ ހަކަ ހެދުމުގެ

ނޑަށްފެނޭާމިޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުކުރެވުމަށްފަހުާޢަމަލުކުރަންާފައްޓަވ ނީާ  580މުއްދަތުާއަުޅގަ

6ާާ ާއެ ާއޮތުން. ާހެދ6ާާިމަސްފަހުންކަމަށް ާަގވ އިދުަތއް މަސްދުވަހުގެތެޭރަގއި

ާހެދުމަށްފަހުާފުރިހަމަވ ންޖެހޭ ާަގވ އިދުަތއް ާއެްއކޮށް ާއެދެބައި ާއެހެންވީމ ، ނެ.

ާޤ ނޫނ އިާ ާހުރި ާިމހ ރުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާޢަމަލުކުރަންފެށެންވ ނީ. ފުރިހަމައަށް

ާފިޔަވަޅުާ ާމީހުންނ އިދޭތެރޭަގއި ާކުރ  ާކުށްތައް ާބޮެޑތި ާއަލީަގއި ގަވ އިދުތަުކގެ

ާއެހެ ާފެންނަނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހ ހިސ ބުންވެްސާއެޅެންޖެހޭނެކަމަށް  585ންވީމ ،

ާވަރަށްޮބޑުާ ާޖަމ ޢަތުގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާދެއްަވއިގެްނ ާެއކަހަލަގޮތަކަްށ އެފުރުޞަތު

ާއިޞްލ ޙުކޮށްާ ާެއމީހުން ާޤަބޫލުކުރުމ ެއކު ާއަސަުރކޮށްފަިއވ ކަެމއްކަން ބަޔަކަށް

ާއޭގެތެެރއިންާވީހ ވެސް...ާ

ާ

 590ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާއެކަންަތއްތައްާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާތަދޫާދެކުނުާހި ާަވކިކުެރިވގެން ާބައިބަޔަށް ާޭއެގ ާކުރ ، ާކުށްތައް

ާދަންނަވ ލީ.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޙަސަންާލަޠީފް ާއެވ ހަަކ ާފެންނަކަމަކަށްވ ތީ ާވަަރށްބޮޑަށް ފ ހަގަކުރެޭވގޮތަކަްށވުމަކީ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ595 

ާމަނ ކުރުމ ބެހޭާބިލުާޝުކުާ.`ާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާކުށްަތއް ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާގޭްނގް ާިރއްޔ 
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ާކޮންމެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:މަނިކުާމޫސާ  ާހަމަ ާބަހުސްކުރައްވަމުްނގެންދަވ އިުރގައި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤައުމުާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިކަމުން ާހެޔޮއެދި ާޤައުމަްށ މެންބަރަކުވެސް

ާދައްކަވަމުާ ާވަރަްށާސަލ މަތްކުރުމަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަތަކަށް ންގެންދ 

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާޚ އްަސޮކށް ާޝުކުރުދަންނަވަން.  600އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއި

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޅުުދްއފުށީ ާއިވިގެންިދޔަ ދެންމެ

ާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ އެ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅުަތކަށް ާދެއްކެވި ީކގަިއާމޫސ 

ާުޒވ ންކުދިން.ާ ާބައެއް ާމިބަލަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޭްނގްކަުމގައި ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއިާގޭންްގގޮތަށްާބެލިފައިާމިއޮންނަނީާއެމީހަކ ާދިމ ލަށްާމީހަކުާ

ާއުޅޭމީހުންެވސްާ ާހަދައިގެން ާގޭންގް ާސަލ މަތްވުމަށް ާެއކަމުން ާދިއްކޮށްފ ނެތީވެ  605އަތް

ާ ާކުދިްނގެާއެބައުޅޭ. ާކުރުވ  ާަކންކަން ާލަްއވ  ާމީހުން ާދީގެން ާފަިއސ  ެއކަމަށްޓަކަިއ

ާދަްއކަިއގެންާ ާދަޅަ ާފަިއސ ގެ ާސަވ ުރވެގެން ާބޮލަށް ާއެކުދިްނެގ ާފައިބައިގެން ބޮލަށް

ބޮޑެތިާޖިންސީާކަންތައްަތއްެވސްކޮށްާޖިންސީާގޭްނގްތަްއެވސްާއެބަހުރިާމިޤައުމުަގިއާ

ާއެހެންވީ ާހިންގ ފައި. ާވަރަްށާހަދައިގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިީއ މ ،

ާހުިރާ ާމިބިލުގައި ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު  610ވިސްނަންެވއްޖެކަމެއް.

ާއެބަހުރި.ާ ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާބަލ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މ އްދ ތަކުގެތެޭރގައި

ާއ ދެ،ާ ާކުށްކޮށްގެން، ާގޭންްގ ާދަންނަވ ނީ، ނުޑ ާއަުޅގަ އޭގެތެޭރގައި

ާަގވ އިދ ިއާމިޤ ނޫނުގަ ާކުްށކޮށްގެން ާނިސްބަތްވ ގޮތަށް ާގޭްނަގކަށް އިބުނ ގޮތަށް

ާމީހަުކާ ާކޮންމެ ާެނއްިޓގެންއުޅޭ ނޑުން ާމިންގަ ާޢ ންމު ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނ އި

ާފަރ ތްތަކުންާ ާމިފަދަ ާއަިދ ާދެވެންއެބަޖެހެއޭ. ާފުލުހުންނަށް ާބ ރު  615ހައްޔަރުކުރުމުެގ

ުދވަހަށ75ާާްމުއްދަތުާަކނަޑއެޅިގެްނާޢަމަލުކޮށްފައިވ ގޮްތާބެލުމަށްޓަަކއިާތަޙްޤީޤުެގާ

ާއެހެންާ ާއެދޭކަމެްއ. ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްކައިިރކުރުމަކީވެްސ މުޖުތަމަޢުން

މިދެންނެވީާފުލުހުންާމިކަހަލަާމައްސަލަެއއްަގއިާގެންޮގސްާހައްޔަރުކުރ ާުކއްޖ ާއެްއާ

ާގަޔަށް ާމީހ  ާުފލުސް ާދުވަހު ާދެވަނަ ާނިކުމެ ާއަނެއްދޮުރން ާވައްދ ފައި ވަިޅާާދޮރުން

ާމިކަންާ ާޤަބޫލުކުރެވޭެނާކަންކަމެއްނޫން. ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާމިއީ ާނިކުތީމަ  620ހަރަން

ިމއޮތީ،ާޢަްބދުލްޣަފޫރު،ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުީށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާާފެށިގެންާއައިސް

ާސަބަބުން.ާ ާފަރުވ ުކޑަވުުމގެ ާއަޅ ނުލުމ އި ާހަމަ ާވިދ ޅުވިފަދައިން މެންބަރު

ނޑުމެންާއެބަާއަޅުަގނޑުމެންާކަން ކަުމގެާމަްއޗަށްާވިސްނ ާފިކުރުކުރ އިރުަގއިާއަުޅގަ
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ާމީހުންާ ާތަޅ ފޮޅ  ާހަދަިއގެން ާގޭންގް ާއަދި ާމިޤައުމަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ދެކެންޖެހޭ

ާނުދެކުނުކަމުގަިއވިަޔސްާ ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާތަނެއްކަމަކަށް ާދ ންވީ  625މަރ ހިސ ބަށް

ކ ރުންވެސްާއަދިާމައިބަފައިންެވސްާޒިންމ ާކަންމިއޮތީާމިހެންވެފައި.ާޙަޤީޤަތަކީާސަރު

ާއަޅ ނުލުން.ާ ާޭދތެރޭގައި ާދަރިންނ އި ާއެބައިމީހުންގެ ާއެްއވެސްަބޔަކު، ނަގަންތިބި

ާއަތްދިއްކުރަން.ާ ާގޭންގުގެ ާދިމ ލަށް ާއެކުދިންނ އި ާމިޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ާގޭ ާބޮޑެތި ާއަދި ާކުރަމުންދ އިރުގައި ާމިގޮތަށް ާމިކަން ންގުަތއްވެްސާއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާބޮެޑތިާގޭންގުތައްާގޮތުަގއިާ  630އެބަހުރި.ާބައެއްާބޮޑެތިާގޭްނުގތައްާއެބަހުރި.ާމައިގަ

ނޑަށްާހަމަާފެންނަނީާމަސްތުވ ތަކެތީގެާިވޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކ އި،ާ މިބެލެވެނީާއަޅުގަ

ާއެމީހުންެގާ ާަފރ ތްތަކުން، ާކަްނކަންކުރ  ާބޮޑެތި ާޚިލ ުފ ާަގވ އިދ އި ޤ ނޫނ އި

ާމީހުން.ާޙިމ ޔަތަ ާަޙރަކ ތްތެރިވ  ާގޮތުަގއި ާގޭންގު ާއުފައްދ ފަިއހުރި ށްޓަކައި

ާމ ފަންނުގަިއާ ާްގރޫޕެއް، ާހެންވޭުރގައި ާކުޑައިުރވެސް ާައޅުަގނޑުމެން މިރ އްޖޭގައި

 635ގްރޫޕެްއ،ާމަްއޗަންގޮީޅަގއިާގްޫރޕެއް،ާއަންބަލަންާޖަހައިގެންާުކޅިވަރުުކޅެ،ާހިރިުކޅެ،ާ

ާއު ނޑުމެްނެވސް ާއަުޅގަ ާމ ލޭގަިއ.ާއެީއާގޭްނގެްއާނޫން.ާބައިބަލ ކުޅެ ާމި ާހަމަ ޅުނީމު

ާގޭންގުެގާ ާދިމ ލަށް ާއެމީހުންނ އި ާއެކަަމކު ާއުޅޭނެ. ާއެމީހުން ާމިހ ރުވެސް އަދި

ާލިެޔގެން،ާ ާޖަހައިގެން ާނަްނ ާތަންތަނުގައި ާނޯންނ ނެ. ާއަތްދިއްކުެރޭވކަށެއް ނަމުގައި

ާ ާހިފައިގެން ާބަިޑ ާތައްޔ ުރކޮށްގެްނ، ނިޑ ާކަ ާގޮތްގޮތަށް މަގުަމއްޗަށްާތަފ ތު

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމިދެންނެވިޮގތަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ  640ނުކުމެއުޅޭހިސ ބަށްދަނީ

ާތެރެައުކާ ާއުޅުުމގެ ާުއޅުނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ުބގަިއ ާހިސ ބު ކުޑައިުރަގއި

ާސަލ މަތ ިއާ ާއޮތް ާޤައުުމަގއި ާއޭރުަގއި ާެއއީީކއެއް. ާނޫން ހިނގ ފައިއޮްތކަމެއް

ާއޭުރގަ ާތެޭރގައި ާއެނގުނީމަާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާަބލަހައްޓަން ާސަރުކ ރުތަކުން ާއޮތް ިއ

ާފިލަންވެސްޖެހޭ.ާ ާބިރުން ާފެނުނީމ  ާމީހަކު ާސިފައިްނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 645އަޅުަގނޑުމެްނވެސްާހަމަާމިދަންނަވ ގޮތަށްާހިސ ބުާހިސ ުބަގއިާެއްއވެުއޅުނީމު.ާއަިދާ

ާއުޅެމުްނގެންދޭ. ާޒުވ ްނކުދިން ާހަދައިގެން ާގްރޫޕް ާމިއަުދާާރަށްރަށުގަިއވެސް ެއކަމަކު

ބަދަލުވެގެންމިައއީާެއއްކަލަާުކދިންގެާފަރ ތުންާނ ޖ އިޒުާފައިދ ތަކެއްާނެގުމަށްޓަަކއިާ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާެއްއކަމެއްެގ ާއެންމެބޮޑު ާމީގެ ާދިމ ަލށްދިޔަ. ާކުދިނ އި ާަބއެްއ އޭގެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާތެރެއިން. ާގަވ އިދުތަުކގެ ާސްކޫލްތަކުެގ ފެނިގެންދަނީ

ާގަވ އިދުތަކެްއާާމިފުރުޞަތުގައި ާހަރުކަށި ާސްކޫލްތަުކގައި ާގޮވ ލަން  650ސަރުކ ރަްށ
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ާބައެއްމީހުންާ ާހަމަ ާދަިރން ާއަޅުަގނޑމެންގެ ާދެކެން ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހެދުން.

ާދިފ ޢުގަިއާގޮްސާ ާުކްއޖ ގެ ާކުށްކުރީމަ ާދަރިން ާެތރޭގައި ާްސކޫލްތަުކގެ ާފ ޅުގައި ހަމަ

ާުނވިތަ ާެއްއެޗހިކިޔ ، ާދިމ ލަށް ާމިނިސްޓަރ އިާޓީޗަރުންނ އި ާއެިޑއުޭކޝަން ނަކަށް

ާމަޖިލިސްެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫނީ ާޤ ޟީެއކޭ ާތިމަންނ އަކީ ާއެއްޗެހިކިޔ ، ދިމ ލަށް

ާނުކުރ ނޭާ ާކުެށއް ާދަރިއެއް ާތިމަންނަގެ ާބޮޑުމީހެކޭ ާސިފައިންގެ ާނޫނީ  655މެންބަރެކޭ

ތަން.ާބުނެ،ާއެހެންާކުދިންގެާކުރިމަތީގައިާއެާދަރިފުޅުާކުށުންާބަރީޢަކޮށްގެންާގެންދ 

ާހުރިާ ާތެރޭގައި ާނިޒ މުގެ ާތަޢުލީމީ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާނުގެނެވޭނެގޮތަކަށް މިހެން

ާކުދިންާ ާދ އިރުގައި ާސްކޫލަށް ާކުދިން ާހަރުކަށިކުރަްނޖެހޭ. ގަވ އިދުތައް

ާދައުރުަގިއާ ާސްކޫލް ާއ ެދ، ާދައުރުަގއި ާއެ ާފެށިގެން ާއެހިސ ބުން ހެދުންއަޅ ގޮތ އި

ާދެވޭާ ާތަރުިބްއޔަތު ާކުދިން ާއަޅުަގނުޑާތުއްތުއިރު ާހަރުދަނ ކުރަންއެބަޖެހޭ.  660ގޮތް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާނ ިއބަށް ާބަންޑ ރަ ާޚ އްޞަކޮށް ާސަރުކ ރަްށ، މިއަދުގެ

މިމަޖިލިސްވެސްާބައިވެިރވ ގޮތަށްާމިރ އްޖޭގެާސްކޫލްތަުކގެާަގވ އިދުަތއްާމިހ ރަށްވުެރާ

ނަޑއަޅ ދޭްނވ  ާކަ ާުއސޫލުތައް ާކަންކަންކުރެވޭނެ ާކުދިންނަށް ީނާހަރުދަނ ކުރ ށޭ.

ާޤ ނޫނ އިާ ާއެކުދިންނަށް ާއަންނައިުރަގއި ާބޮޑުވެގެން ާމުޖުތަމައެއްަގިއ ާއެ އެކުދިން

ާއުސޫލުތައްާ ާރިވެތި ާއިސްލ މްދީނ ިއ ާމ ތްވެގެްނވ  ާައޅުަގނޑުމެން  665ގަވ އިދ އި

ާނޫންާ ާދ އިރ އަކަްށ ާަވިކ ާބޮއްސުންލީމަ ާހުރިހ ކަމެއް ާއ ދެ، ދަސްކޮށްދެޭވގޮތަށޭ.

ާައޅުަގނޑުމެ ާދ އިރ އެްއެގވެސްާވ ހަކަދަްއކަންއޮތީ. ާހުރިހ  ާއޮތީ ންނަށް

ާ ާބުނ ނެ ާބުނ އިރަށް ާއެްއޗެއް ާވ ހަކަދައްކަިނއްޔޭ.60ާާވ ހަކަދަްއކަން. އަހަރުެގ

ާއެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަާެދއްކުމެްއނޫން.ާ

ާ670 

ާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިކަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބޭނުންވަނީ ާމިާއަޅުަގނޑު ާމިރ އްޖެއިން ާެއދެނީ ާައޅުަގނޑު ާހުއްޓުވަން. ާްނ

ާދެވެންހުރިާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމޫސާ  ާހަމަ ާމިަކމަށް ާމިހިރީ ާއަޅުަގނޑު ާފިލުުވން. ާކަންތައް ގޭންގުަތކުގެ

 675ާއެއްބ ރުލުމެއްދޭން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާިޢއްޒަތްާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާމަނ ކުރުމ ބެހޭާޝުކުރިއްޔ  ާުކށްތައް ާގޭްނގު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާތެރި
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ާމ އްދ ގައިިމވ ާާަޙސަންާާރަީފޤްާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާފުރަތަމަ ާތެރޭގަިއ ާކަންަތއްތަުކގެ ާބިލުގައިމިވ 

ާމެންަބރުކަމަށްވުމަކީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގޭންެގއްގެ ާހިންގުމ  ާއުަފއްދަވ ،ާއުެފއްުދމ  ކުެށކޭ.ާާގޭންގުަތއް

ާވަރަްށާ ާމިބިލުގައިވަނީ ާޢަދަބު ާދެވޭ ާމީހަކަށް ާމިފަދަ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  680މިއޮންނަ

އ ދަިއގެާޢަދަބެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެމޭ.ާއ ދެ،ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާފަދައިްނާ

ާދުވަހު،ާ ާއަހަެރއްހ  ާވެއިުތވެދިަޔާދެތިން ާފެށިގެންާމިއަދ 9001ާާމި ާައހަރުން ވަނަ

ާދިޔައި ާމިދެންނެިވާހަމައަށް ާޚ އްޞަގޮތެްއގައި ާމިދިޔައީ ާއަހަރަށް ާއަހަރަުކން ރުަގއި

ާއިތުރުެވގެންގޮްސ.ާ ާމ ރ މ ރީ ާހިންގ  ާގްރޫޕްތަކުން ާމ ރ މ ރީ، ާތެރޭަގއި މުއްދަތުގެ

ާ 9001ާާއެގޮތުން ާއަހަރު 723ާާވަނަ ާއަދި 9002ާާމައްސަލަެއއް ާއަހަރު  753ާ685ވަނަ

ާއ އިރުަގއި ާމިހ ތަނަށް ާމިއަހަރުެގ ާމައްސަލަެއއް. ާއ އިުރަގިއާ، ާނިޔަލަށް ޖުަލއިެގ

ާވަރަށ777ާާް ާއޭގެތެެރއިން ާހުށަހެޅިފައި. ާދ އިރ އަްށ ާޝަރުޢީ ާިމވަނީ ަމއްސަލަެއއް

ާއަދިާ ާކުރެވިފަެއއްނުވޭ. ާޙުކުމް ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާކުށަކަށްނޫނީ މަދު

ާޙުކުންާ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާކުރެވިފަިއވ  ާޙުކުމް ޙުކުންކުރެވިަފއިވީނަަމވެސް

ާައޅުަގނޑުމެންެގާތަންފީޒުކުރަ ާަބޔަކު ާތިބޭ ާކުށްކޮށްަފއި ާިގނަބަޔަކު ާވަރަށް  690މުންދ 

ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާ ާއަުޅަގނޑު ާމިފުރުޞަތުގައި ާދޫކުރެވިފައިވ ކަްނ މުޖުތަޢަށް

ާމުޖުތަމަޢުގެތެރެއަށްާ ާމީހުން ާއުޭޅ ާކުށްކުުށގަިއ ާމިދެންނެވިފަަދ ޙަޤީޤަތުގައި

ާބޮ ާތަކުރ ރުކޮށް ާއެމީހުން ާސަބަބުން ާކުރަމުންއެބަގެންދޭ.ާދޫކޮށްލުމުގެ ާކުށްތައް ޑެތި

ާހަތިޔ ރުފަދަާ ާތޫނު ާހިންގ އިުރެވސް ާހިންގުން. ާމ ރ މ ރީ ާގްރޫޕް ާހަމަ އޭގެތެޭރގަިއ

ާބޭނުންކޮށްގެްނާ ާހަތިޔ ރު ާނުރައްކ ތެރި ާެއހެނިހެން ާބޮޑެތި ާއެނޫނަސް  695އަދި

ާދެމުންގެންދޭ.ާ ާެގްއލުންތައް ާބޮޑެތި ާގެދޮރަށް ާމީސްމީހުންގެ މީސްމީހުންނަށ އި،

ާމީހުން،ާއެ ާތިބޭ ާކުށްކޮްށފައި ާމިފަދަ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ހެންކަމުން،

ާގޮތްަތްއާ ާތަންފީޒުކުރެވޭނެ ާޙުކުމް ާޢަދަބު ާދެވެންޖެހޭ އެމީހުންނަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާއ ދެ، ާމުހިންމުކަމެއް. ާަވރަށް ާެއއީ ވަނ9ާާަހަރުދަނ ކުރުންވެސް

ާމީ ާއުޅޭ ާގޮުތަގއި ާީލޑަރުންގެ ާގްރޫޕްަތކުގެ ާޢަދަބަށްާމ އްދ ގައިިމވ  ާދެވޭ  700ުހންނަށް

ާ ާއެންމެ ާޢަދަބެއް.ާއެއީ ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާނުވަތ6ާާަމިއޮތީވެސް ާޖަލަންލުން އަހަަރށް

ާދ އިރ ގެާ ާއުނގޫފ ރު ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ާމިއޮންނަނީ. ާބަންދުކުރުން ގޭަގއި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޑޮކްޓަރާއަފްރ ޝީމްާކުރީދުވަހުާހުށަހެޅުއްވިފަަދއިން،ާމިފަދަާ

ާމީ ާއެީއ ާޢަދަބު ާދެވޭ 1ާާހުންނަށް ާޢަދަބެއްކަމަށ70ާާްއަހަރ އި ާދެމެދުގެ އަހަރ އި
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ާ ާމިބިުލގެ ާއ ދެ، ާތ ޢީދުކުރަން. ާއެއަްށ ާމ އްދ ގައިިމވ 1ާާއަޅުަގނުޑވެސް  705ވަނަ

ާމައްސަލަެއއް.ާ ާބޮޑު ާވަަރށް ާމިއީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާރެކަރޯޓްުކރުން. ާމީހުން ގޭންގުަތކަށް

ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި ާިމާާއަޅުަގނޑަށް ާކުދިން ާގޭންގުތަކަށް ާމިފަދަ ގިނަފަހަރަށް

ާމަސްތުވ ތަެކއްޗ އިާ ާބ ުރއަަޅނީ ާމި ާބަަޔކު ާބ ރުއަޅ  ާަވއްދަން ާނޫނީ ވައްދަނީ

ާ ާގްރޭޑް ާިމ ާދައުުރގައި ާސްކޫލް ާެއކުދިންނަށް ާފުރަތަމަ 1ާާގުުޅވަިއގެން 3ާނޫނީ

ާގޭންގުތަުކގަ ާމި ާމިދެންނެވީ، ާބަޔަކު ާކޮންމެވެސް ާހަމަ ާފެށިގެން ާއުޅޭާހިސ ބުން  710އި

ާކޮންމެވެސްގޮތަކަްށާ ާއެކުދިންނަށް ާމީހުން ާބޭނުންކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާނޫނީ މީހުން

ާމީގެތެރެއަށްާ ާެއކުދިންނަށް ާގެންގޮްސގެން ާކަރިކޮށްގެން ނަސޭޙަތްދީގެން،ާމަޑުމަޑުން

ާހިތްވަރުީދާ ާމަގުފަހިކޮށް ާކުށްަތކަކަށް ާބޮޑު ާމިފަދަ ާއެހެންކަމަށްވުމުން، ވައްދަނީ.

ާޢަދަެބއްާއެކަންތައްތަާ ާމ ބޮޑު ާޢަދަބަށްވުރެ ާމިއޮްތ ާމީަގއި ާމީހުްނނަކީ ާއެކުރ  އް

ާ ާމިބިލުގެ ާަހމަ ާއ ދެ، ާދެކެނީ. ާއަޅުަގނުޑ ާބައެއްކަުމގަިއ  715ވަނ3ާާަދެވެންޖެހޭނެ

ާނަމެްއާ ާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  ާފަދަ ާޖަމ ޢަތްތައް ާޖަމްޢިއްޔ  ާމިވ ގޮތުން މ އްދ ގަިއ

ާ ާޖަމްޢިއްޔ އެއް ާނުވަތަ ާޖަމ ޢަތެއް ާކްލަެބއް،ާނުވަތަ ާކުޅޭ ާުކޅިަވރު ުނވަތަ

ާމަނ ކޮށްފައިވ ާ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާބޭނުންކޮށްގެން ނޑެްއެގގޮތުަގއި ނިވ ފަތްގަ

ާހުރެއްޖެާ ާސަބަބު ާހަރުަދނ  ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާިހންގ ކަމަށް ާޙަރަކ ެތއް ާނުވަތަ ޢަމަލެއް

ާރަޖިސްޓަީރާ ާޖަމްޢިއްޔ ެގ ާނުވަަތ ާޖަމ ޢަތެއް ާނުވަތަ ާނަމެްއ ާއެ  720ޙ ލަތެއްަގއި،

ާމިބިލުާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާލިބިގެންވޭ. ާއިދ ރ އަށް ާކަމ ބެހޭ ާބ ރު ބ ޠިލުކުރުމުގެ

ާރ އްޖޭގަިއާ ާޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއޮްތގޮުތން ބައްޓަންކުރެވިަފއި

ޖަމްޢިއްޔ ،ާޖަމ ޢަތްާފަދަާރަޖިސްޓަރީާކުރެިވގެންާހިނގ ާިގނަާޖަމ ޢަތްތަކަކީާހަމަާ

ާމަސައްަކތްތަކެއް ާމުހިންމު ާކޮށްދެމުންދާ ާވަރަށް ާޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 725ޖަމ ޢަތްތަކެއް.ާއެއީާއިޤްތިޞ ދީގޮތުންނ އި،ާއިޖުތިމ ޢީގޮތުްނާއަދިާތަޢުލީމީ،ާޘަޤ ފީާ

ާުކޅޭާ ާދައުރުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާކަންތައްތަކުަގއި ާމުހިންމު މިފަދަ

ންގެާތެރޭގައިާމިާޖަމްޢިއްޔ ތަކެއް.ާމިފަދަާޖަމްޢިއްޔ ތަުކަގއިާޙަރަކ ތްތެރިވ ާމެންބަރު

ާަބއެްއާ ާތެޭރަގއިވެްސާއެަބއުޅޭ ާމީހުންގެ ާތިބޭ ާގޮތުަގއި ާމެންބަރުންގެ ފަހަކަށްއައިސް

ޖަމްޢިއްޔ ތަކުަގއިާކޮންމެވެްސަވރަކަށްާމިދަންނަވ ކަހަލަާނުރަނގަޅުާއ ދަތައްާހުންނަާ

ާމިއޮތްގޮތުްނާ ާބައްޓަންކުރެވިފަިއ ާމިބިލު ާމީހުން. ާއުޅެމުންދ  ާގޯސްކޮށް  730ނޫނީ

ާނުވަަތާއަޅުގަާ ާއެަކކު ާމިސ ލަކަށް، ާުއޅޭ ާމީގެތެރޭގައި ާޤަބޫލުކުެރވެނީ ނޑަށް
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ާޢަދަބެއްގެާ ާމިދެވޭ ާކުށަކުން ާކުރ  ާކުރ ކަމަކުން ާފަރ ތުން ދެމީހެއްގެ

ާއ ދެ،ާ ާހިނގ ދ ނެކަމަށް. ާުއިވގެން ާޖަމްޢިއްޔ އެްއ ާމިފަދަ ނަތީޖ އެއްެގގޮތުން

ާދަށުާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނަކަށްވެ، ާމިބިލު ާދަށުން ާގަވ އިެދއްަގިއާމިޤ ނޫނުގެ ާހެދޭ ން

ާޖަމ ޢަތްތައްާ ާމިދެންނެވި ާއަދި ާވެޭވގޮތ އި ާލީޑަރުންނަށް ާމި ާމީަގއި ާބޮޑަށް  735ވަރަށް

ާކަންތައްތަެކއްާ ާވިސްނަވަންޖެޭހނެ ާކުެރވެންޖެހޭނެ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާމިބިލުގެ ާހަމަ ާދެން ާެދކެން. ާއަުޅަގނޑު ާމ އްދ ަގިއ70ާާއެބަހުރިކަމަށް ވަަނ

ާގޭންގެ ާހަތިޔ ރެއްެގގޮތުަގިއާމިއޮންނަ ާނުވަތަ ާހަތިޔ ރެއް ާބޭނުމަށް ްއގެ

ބޭނުންކުރެވިދ ފަދަާއެއްެޗއްާުއފެއްދުމަކީާނުވަތަާވިްއކުމަކީާނުވަތަާދިނުމަކީާނުވަތަާ

ާއަިދވެްސާ ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާކުރިން ާހަމަ ާމިމ ްއދ ވެސް ާކުށެކޭ.  740ގެންގުޅުަމކީ

ާމީ ާއަތްކަންކުރ  ާއެަބހުރި ާތެރޭަގއި ާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހަތިޔ ރު ާމިފަދަ ހުންނ އި

ާެއީއާ ާއެމީހުން. ާއުަފއްދ  ާއެްއޗެހި ާފަދަ ނޑި ާކަ ާހަމަ ާއަދި ާކަތިވަުޅ ވަޅި

ނޑަށްާެއބަހުރިާފެނިފައިާއަތްތެރިާމަސައްކަތަށްާމަޢުރަޒުާފަދަާ ބައެއްފަހަރަށްާއަުޅގަ

ާއެނޫނަ ާއަދި ާއުފައްދ ފައި. ާހަތިޔ ރު ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާކަންތައްތަކަށް ސްާމުހިންމު

ާއަދިާ ާރަށްފުށުގަިއވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ  745ޢ ންމުގޮތެއްަގއި

ާަތކެތި.ާ ާބައެއް ާމިދެންނެވިފަދަ ާބޭނުންކުރެވެމުންދޭ ާމިހ ރުވެްސ މ ލޭގަިއވެސް

ާއެހެންކަމަށްވުމުން...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ750 

ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެފަދަގޮަތކަށްާމިދެާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާމިއިން ާމީހުންވެސް ާމަސައްކަތްކުރ  ާންނެވި

ާއެމީހުްނާާަޙސަންާާރަީފޤްާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާަގވ އިުދ ާހެދޭ ާޤ ނޫނަކަށްވުމުން ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންަނންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ދެކެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭެނގޮތަކަށް

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ755 

ާމަނ ކުރުމ ބެހޭާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާުކށްތައް ާގޭްނގް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާގޭްނގްާާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ާއެްއކަމަކީ، ާބޭުނން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާިތންކަމެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިލ ބެހޭގޮތުން
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ާހަރަކ ތެއްެގގޮުތގައި.ާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާހިނގ  ާހަވ ސ ަގއި ާމުޖުަތމަޢުގައި ާއަންނަނީ އުފެދިގެން

ނޑެމުންދ ާ ާކެ ާބ ރު ާޤ ނޫީނ ާޤައުމެްއގައި ާނުވަތަ ާތަނެްއގައި ޢ ންމުގޮތެއްަގއި

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާފެންނ ނެކަމަށް ާޮބޑުވ ތަން ާހަަރކ ތްވެސް ާގޭްނގެްއގެ  760މިންވަރަކަށް

ާއަ ާމިގޮތުން، ާމިހ ރުާލަފ ކުރެވެނީ. ާމިއީ ާތެރޭގަިއެވސް ޅުަގނޑުމެްނގެ

ާނިކަމެތިކަމެއްާ ާބޮޑު ާވަރަްށ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިޮއތީ ބައްޔެއްފަަދކަމަކަށްވެަފއި

ާޚ އްަޞާ ާވަރަްށ ާެދކޭޮގތުގަިއ ާައޅުަގނޑު ާމިބިލަކީ ާއެހެްނވީމ ، ގެނެސްދޭކަމެއް.

ާޭއގެ ާފ ސްކުރެިވއްެޖއްޔ  ާއަވަހަށް ާައޅުަގނުޑމެން ހެޔޮނަތީޖ ާާސަމ ލުކަމެއްދީގެން

ނުޑާ  765އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރ ާބިލެއް.ާމީަގއިާއަުޅގަ

ާވަރަށްާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނުޑވެްސ ާމީގެތެރެއަށް ާމ އްދ އެއް، ފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިޖަމ ޢަތްތައްާހަދައިގެނ3ާާްމުހިންމުާޕޮއިންޓެއްާއޭގެާއިން.ާއެއީާ

ާއަޅުަގނުޑެގވެސްާއެޖަ ާމިކަމުގައި ާބޭނުންކުރ ކަން. ާއެކިގޮްތގޮތަްށ މ ޢަތްތައް

ާމަސައްކަތްކޮށްަފިއާ ާތެރޭަގއި ާމިދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނޑަީކވެސް ާއެބަހުރި. ތަޖުރިބ ތަކެއް

ާއުފެދެމުންދ ތަންާ ާޭގންގް ާކުރިމަތީަގއި ާލޮލުެގ ާައޅުަގނުޑގެ ާމީހަކަށްވ ތީ  770ހުރި

ާހީ ނަޑށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި. ާފެންނ ނެހެންާފެނިފައި ާބޭފުޅުންނަށް ާގިނަ ާވަރަށް ވަނީ

ާހުރިާ ާކިޔ ފައި ާއެހެރަ ާތެރެއިން ާމިހަރަކ ތުގެ ާަބއިބަލ ކުޅުުމެގ މިރ އްޖޭގައި

ާކުދިންނަކީާ ާހުރިހ  ާޭއެގ ާނުދަންނަވަން ނޑު ާައޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ނަންނަންވެސް

ާމިހުރި ާއެގޮތަށް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާބައެކޭ. ާހަދައިގެންއުޅޭ ާގޭންގް ހ ާކޮންމެހެން

ާކްލަބްތަކަްށވެްސާ ާގްރޫޕްތައް، ާހަދ  ާއިޖްތިމ ޢީކަމަކަށް ާނުވަތަ ާމަޖަލަށް  775ކުދިބައެްއގެ

ާގްރޫޕްަތއްާ ާބަެއއް ާއޭގެ ާހިސ ބެއްަގއި ާކޮންމެވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ބަދަލުގެންދޭ.

ާވަެދވޭ.ާ ާތެރެއަށްވެސް ާޤ ނޫނ ޚިލ ފުކަންކަމުގެ ާޖެހިލ . ާހަވ ސ އަށް މުޖުތަމަޢުގައި

ާބޭބޭފުޅުންގެާާދެން،ާއެކަމަުކގެ ާއެހެން ާބަލައިލ ިއރު ާަވންނަނީާކީއްވެގެންތޯ ތެރެއަށް

ާއެަބއުޅޭ.ާ ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާއެަތއް ާއެއީ ާހ މަކޮށްފި. ާމިހ ރު ާއެކަން ވ ހަކައިން

ާހެދިފައިާ ާކުީރގަިއ ާޖަމްޢިްއޔ ަތއް ާކްލަބް ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު  780ރ އްޖޭަގއި

ނޑުގޮަތކަށްާވަަރށްާގިނަާ ބައެްއގެާސިޔ ސީާޭބނުންތަކަށް.ާޙަޤީޤަތުގަިއާމިއޮތީާމައިގަ

ާއަދިާ ާެއއްަވގުތެްއަގއި، ާހަމަ ާއެހެންއޮތްއިރު ާއެޘަޤ ފަތް ާނޫން. ކުޅިވަުރކުޅޭކަށް

ާއެީއާ ާަރނގަޅުެވއްޖެހެނެއް. ާއެކަން ާހިއެއްނުވޭ ނޑަކަްށ ާއަުޅގަ މިހ ރުވެސް

ާއެހެންނަމަވެސް ާޮއވޭ. ާޤ ނޫނެއްވެސް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ،ާމިޖަމްޢިއްޔ ތަކުގެ،
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ާތަނެއް.ާއެޤ ނޫުނގެާ ާތަންފީޛުކުެރވޭ ާއެހ ރަނގަޅަށް ާއެޤ ނޫނު ާނުފެނޭ  785އަޅުަގނަޑކަށް

ާއޭެގާ ާހަމަ ާރަޖިސްޓްރީޮކށްލައިގެން ާގޮތްގޮތަށް ާނޫން ާއެްއގޮތަށް ާއެޤ ނޫނ  ދަށުން،

ާކްލަްބާ ާބަިއވަރު ާެއތައް ާހިންގ  ާނުކޮށް ާއިްނތިޚ ބްވެސް ނޑުަތކަށް ާމިންގަ އޮންނަ

ާހު ާމިހަވ ސ އަްށާޖަމްޢިއްޔ ތަކެްއވެސް ާގ ތް ާވަރަްށ ާތަންތަން ާއޮންނަ ާެއހެން ރޭ.

ާމެންބަރުންެގާ ާޯވޓުލ  ާޭއގެ ާުނވަތަ ާގްރ ސްރޫޓްގެ ާއެ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ޖެހިލަން.ާއެއީ

ާެއއްފަރ ތުާ ާއެ ާމަޤްޞަދަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމީހުންގެ ާރަޖިސްޓްރީކުިރ ާއެ  790ބ ރެއްނެތް

ާއެހެންވީމ  ާމިގޮތުން ާޖެހިލަިއގެންދަނީ. ާހަމަާާއަރިމައްޗަށް ާމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ާބޭނުންތަކަށްާ ާސިޔ ސީ ާފެންނަްނ ާޑޮކިޔުމަންޓްކުެރވި ާއެބަުހއްޭޓ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑަށްާދެންާ މިކަހަލަާކަންކަންާއުފައްދައިެގންާމަސައްކަތްކޮށްފައިާހުންނަތަން.ާއަޅުގަ

ގޮސްަފއިާާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިަކންާއެންމެާބޮޑަށްާފ ހަަގކުެރިވގެންާކުރިން

 795އޮތީާމ ލޭގައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާމ ލެއިންާބޭރުގައިާއެހެންާތަންތ ނގައިވެްސާ

ާއަޅުަގނުޑާ ާފ ހަގަކުެރވެމުންދޭ. ާމިކަންކަން ާއަތޮޅުތަުކގެެވސް ާއެހެން މިކަންކަން،

އަްއޑުއަތޮުޅގެާިޢއްޒަތްތެރިާަބެއއްާމެންބަރުންނ ާވ ހަކަދަްއކ ިލން.ާއެީއާމ ލެއ ާމ ލެާ

ާއެތަންތ ނަގިއވެސްާނަގ ފަ ާހިސ ބުަތއް. ާބައެއް ާހުރި ާޮބޑުކޮށް ާބައިބޯކަން ާދެން އި

ާމިދަނީ.ާ ާފެންނަމުން ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެބަހިނގ ކަމަށް މިކަހަލަކަންކަން

ާގިނައިްނާ ާވަރަށް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ  800މިއ ގުުޅވަިއގެން

ާފެ ާނަގައިފިްއޔ  ާތަފ ސްހިސ ބު ާހަރަކ ތްތަުކަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާގޭންގް ންނ ނެއޭ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާޑިސްޕްލޭސްވެފައި ާޭބނުންކުރ ނަމަ ާބަހެއް ާއިނގިރޭސި އުޅެނީ

ކުރިންާދެންނެވިގޮތަށްާހަވ ސ ގަިއއުޅޭާޒުވ ނުންނޭ.ާެއގޮތުން،ާމިސ ލަކަށް،ާމ ލޭގަިއާ

ާމ ލޭގެާ ާފެނޭ ާގިނައިން ާވަރަށް ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ބަލައިލ ފިއްޔ 

ާގިނައިންާރައް ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއުޅޭ. ާމިކަހަލަކަންަކމުގައި  805ޔިތުންެވސް

އަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކ ާއެހެންާހިސ ބުތަކުން،ާމ ލެއަށްާޖަމ ވެފައިާމިއޮތީ.ާމ ލޭަގިއާ

ާގ ތްަގނޑަކަްށާ ާމިއޮންަނނީ ާރަޖިސްޓަރވެފައި ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހުންހެން. ާާފަންސ ހަކަށްހ ސް ާމީހުނ9ާާްމ ލޭގެ ލައްކަެއއްހ 

ާކުދިންާ ާޙިޖުރަކުރ  ާމ ެލއިން ާގިނައިން ާބުނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށް ާމިހ ރު އުޅޭކަމަށް

ާހުންނަާ ާދިމ ވެފައި ާކަންަކން ާއެކޮމޮޭޑޝަންގެ ާދިމ ެވފައި، ާމައްސަލަތައް  810ވަޒީފ ގެ

ާދުއްވ ލެާ ާއެދިމ ލަށް ާފަސޭހައިން ާވަރަށް ާކަންކަަމށްދ ން ާމިކަހަލަ ވޭ.ާކުދިންވެސް
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ާމިފުރުޞަތުގަިއާ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރެޭވ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެކަން

ާއޮތްާ ާހުށަހަޅ ފައި ާމިމަޖިލީހަށް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާހ މަކޮށްލަން ހަމަ

ާކަންކަންާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަީޒ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަްނުގޅޭ. ާބިލ ވެސް ލ މަރުކަޒީ

ާއަޅުަގނޑަ ާއަންނ ނެހެން.ާހިންގަންފެށީމ  ާުލއިކަެމއްވެްސ ާމިކަމަށް ާހީވަނީ  815ްށ

ާޤ ނޫނެއްގެާ ާމިފަދަ ާދިއުުމގެކުރިންެވްސ ާއެހިސ ބަށް ާއެކަްނކަން އެހެންނަމަވެސް،

ސަބަބުންާމިކަންކަންާކޮންޓްރޯލްކުރަންާއިތުރުާބ ރުތަކެއްާިލބޭނެ.ާއަޅުަގނޑަްށވެްސާ

ާސަ ާވަނުމުގެކުރިން ާމިމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާދެތިްނާފ ހަގަކުރެިވއްޖެ ރުކ ރުން

ާސިފައިންެގ،ާ ާހަނދ ންވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޭއެގތެރޭގައި ފިޔަވަެޅއްެއޅިތަންވެސް.

 820މިދެންނެވީާފުލުހުންގެާބ ރެއްާދުއްވ ާެއއްެޗއްސ ާގުިޅގެންެވސްާކޮންމެވެްސވަެރއްެގާ

ާިމާ ާކުޑަކުދިްނެގވެސް ާއަިދ ާމަސައްކަތްކުޭރ. ާުހއްޓުވޭޯތ ހުއްޓުންތަކެއް

ާޑީލްކުރ ނެގޮތްތަކެްއގެާވ ހަކަ..ާކުށްތަކ ބެހޭގޮތުންެވސް

ާ

 ހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ825 

ނޑުާހަމަާހުށަހަޅަނީާމިބިލުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ނޑުމެންނަށްާއެބައިވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާތަންާޙ ިމދުާޢަބްދުލްޣަޫފރުާ ާމި ާބަލަިއެގން ާައވަހަކަށް ާހަދައިދިނުން.ާވީހ ވެސް ާއަވަހަށް ާފީޛުކުރެވޭެނގޮތެްއ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 830ާ`.ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާގޭންގްާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމުާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާވަރަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަީނ ާސަރުކ ރުން ާމިމަޖިލީހަށް ާާނ ސަބުާބިލެއް

ާސަރުކ ރަްށވެސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެކަމަްށޓަކައި ާއަޅުަގނޑުވެްސާޤަބޫލުކުރަން. ނޑިަވޅެްއގަިއކަން ދަ

ާމިީއާ ާގޭންގް ާކުށްތައް، ާގޭްނގް ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ހަމަ

ާބަހެއް.ާ ާނުވ  ާޢ ންމު ާބަހެއްހެން، ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާމިވަނީ ާއަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސުރުޚީއަްށާއަޅު ާމީެގ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަދަލުގަިއ ާގޭންްގެގ ާމި  835ަގނޑުމެން

ާެއކަށީގެްނޭވހެން.ާޢ ންމުގޮތެއްަގިއާ ާމ ބޮޑަށް ާހިންގުން ާމ ރ މ ރީ ާހަދައިގެން ޖަމ ޢަތް

ާދަތިާ ާވަރަށް ާހޯދައިަގތުމަކީ ާގޭްނގް ާއެކަަހލަގޮތަކަށް. ާކުރަނީވެސް މިކަން

ާއެހެ ާނުވ ނެ. ާނޫނީ ާޖަމ ޢަތްާއުނދަގޫކަެމއްކަމަށް ާސުރުޚީއަކަށް ާބިލުެގ ާމި ންވީމަ،
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ާފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަށް ާބަދަލުކުރުން ާމިގޮތަށް ާހިންގުން ާމ ރ މ ރީ ހަދައިގެން

ާބަަޔކުާ ާމިކަންކުރ  ާފަސޭހަވެފައި ާކިޔ ލުމަށް ާމިބަސް ާދިވެހިންނަށްެވސް  840ތަންކޮޅެއް

ާއ ދެ،ާއަޅުާ ާހީވަނީ. ާފަސޭހަވ ނެހެން ނޑުމެންެގާއަތުލަިއގަތުމުަގއިވެްސާތަންކޮެޅއް ގަ

ާއަިދާ ާވީަކމުގަިއވިނަމަވެސް ާހުށަހެޅިފައި ާބިލެއް ާރަނަގޅު ާކިތަންމެ ކުރިމައްޗަށް

އެކަމަކީާމުޅިާިދވެހިާރައްޔިުތންނަށްާއެކަމުގެާދަތިާއުނަދޫގާފޯރ ާކަމެއްގެާަމއްޗަްށާ

ާމިާ ާއަބަދުވެސް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާބިލެްއކަމުގަިއވިނަމަެވސް ާހުށަހެޅިފައިވ  ބިނ ކޮށް

 845މަސްާދުވަހ އިާމިާދެކަމުެގ3ާާއަހަރ އިާހިނގ 60ާާކަންޖެހެނީާވޭތުވެދިަޔާވ ހަކަދައްާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމަ، ާބިނ ކޮށްގެން. މައްޗަށް

ާކުރަންވެއްޖެކަމަށްާ ާމިަކން ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްަގއި ާތަންކޮޅެްއ މެންބަރުންވެސް

ާމަސްލަޙަތު ާަޤއުމުގެ ާހީވޭ. ާއެއްވެްސާއަޅުަގނޑަށް ާމަސްލަޙަތު ާޕ ޓީެގ ާކުރިއަށް ގެ

ާމަސްލަޙަތު.ާ ާޤައުމުގެ ާކަމަކަށްވ ންޖެހޭނީ ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ާނެރެގެންުނވ ނެ. ބަޔަކު

ާ ާވޭުތވެދިޔަ 60ާާއެހެންވީމަ، ާހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު  850މަސްދުވަހ3ާާޭއަހަރޭ،

ާހުރި ާރަނަގުޅކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަންކަން ާބަދަލުގައި ާދެްއކުމުގެ ހ ާމިވ ހަކަތައް

ާނޫނިްއޔަކ ާ ާމަސަްއަކތްކޮށްގެން ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއްބ ރުލަިއގެން ފަރ ތްތަކުންވެސް

ރައްޔިތުންނަކަށްާމިކަމަކުންާެއއްވެްސާކަހަލަާލ ބަެއއްާމަންފ އެއްާނޯންނ ނެ.ާއ ެދ،ާ

ާދ އިރ ަގއިާ ާޝަރުޢީ ާބަޙުސްކުެރވެމުންދ އިުރ ާމައްސަލަެއއްަގއި ާކޮންމެ މިކަހަލަ

ާބޭފުޅުންނަށް ާއިްއޔެެވްސާތިއްބަވ  ާގެންދަވ . ާފ ޑުވިދ ުޅވަމުން ާަވރަށްބޮޑަށް  855ެވސް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާފ ޑުކިޔުްއވި. ާދ އިރ އަށް ާޝަރުޢީ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ވ ހަކަދެްއކެވި

ާކޮންމެާ ާއިށީނެދވަަޑިއގަތީމަކަންނޭނގެ ނީޑގައި ާގޮ ާޤ ޟީކަންކުރ  ހިތަށްއަރަނީ

ާކިހ ވަރެ ާއެއީ ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނީ ާެއކަމުެގާބޭފުޅަކަށްވެސް ާކަމެއްކަން. ްއެގ

ާކިހ ާ ާމަަސއްކަތެްއކަން،ާެއއީ ާކިހ ބޮޑު ާނިންމުމަށްޓަކަިއާކުރަންޖެހެނީ މައްސަލަެއއް

ާއެކަްނކަންާ ާމަސަްއކަތެއްކަްނ، ާނުރައްކ ތެރި ާކޮންފަދަ ާމަސައްކަެތއްކަން،  860ބިރުވެރި

ާރަނގަޅަްށާ ާސ ފުވެ ާކަންތަކެްއކަން ާކޮންކޮން ާބަލަންޖެހެނީ ކުރުމަށްޓަކައި

ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވިާއޮޅު ނޑިެއްއގައި ާގޮ ާއެކަހަލަ ންފިލ ވަަޑިއގަންނަވ ނީ

ާޮގނޑިޮކޅުަގިއާ ާރަީއސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހަމައެގޮތަށް ބޭފުޅަކަށް.

ނޑީަގއިާ ާެއގޮ ާއެޭބފުޅަކަށް ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާބޭފުަޅަކށް އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ 

ާިކހ ވަރެއްާ ާއަންނަނީ ާއަޅުަގނުޑވެްސާއިންނަވ އިރުަގއި ާއެއީ ާޕްރެޝަރެއްކަން.  865ގެ
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ާހިތްހަމަނުޖެހޭާ ާދެކެ ާރައީްސ ާމަޖިލީހުގެ ާަކންތަކުގައި ާބައެއް ބައެއްފަހަރުފަހަރު

ނޑަށްާެއާޮގނީޑގައިާުނއިށިނދެވޭީތވެާ ފަހަރުާފަހަރުާއ ދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ކަމެއްާއިޙްސ ެސްއާއަޅުަގނަޑކަށްާއެްއގޮަތކަށްވެްސާއެއީާކިހ ވަެރްއގެާކަންތައްތަެކއް

ާއެއްގޮތަކަްށވެްސާ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިއީކީ ާއެހެންވީމަ، ނުކުރެވޭ.

ާއެކަމެްއާ ނޑުމެންާތަންކޮެޅއްާޒިންމ ދ ރުގޮތެްއގައި  870ވ ހަކަދަްއކަންީވގޮތެއްނޫނޭ.ާައުޅގަ

ާމ އްދ ތަކުގެާ ާބިލުގެ ާމި ާއ ދެ،ާމިހ ރު ާމަސަްއކަތްކުރަންީވއޭ. ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި

ާބަލ ލ  ާމުޖުތަމަޢުގެާމައްޗަށް ާފަރުދުންނ އި ާޢ ންމު ާމިއޮންނަނީ ާފުރަތަމަ އިރު

ސަލ މަތަށްާރައްކ ތެރިކަމަށްާެއއްވެްސާމިންވަރެްއގެާއުނިކަެމއްާނުވަތަާނުަރއްކަެލއްާ

ނުވަތަާބިރުވެިރކަމެއްާއުފެދޭަފދަާޣައިރުާޤ ނޫނީާޢަމަލުތައްާހިންގުމަށްޓަކައިާގޭންްގާ

ާމެ ާހަމަާއުފެއްދުމ އި،ާހިްނގުމ އި،ާގޭްނގް ާކުށެެކވެ.ާއަޅުަގނަޑކަށް  875ންބަރަކަށްވުމަކީ

ާކިހިނެތްކަމެއް.ާ ާދެނެަގންނ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަން ާނޭނގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާދެނެގަންނ ނީާ ާކަން ާމިކަންކުރުމަށްޓަކައި ާއުޅެނީ ާހަދައިގެން ާޖަމ ޢަތް ާމި މިކަން

ާއެއަށްާ ާއެެހންވީމަ، ާނޭނގެ. ާެއއްގޮަތކަށްވެސް ވުެރާކޮންގޮތަކުްނކަމެއް

ާދެންާ ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭނޭކަމަށް ާޮއންނަން ާމިމ އްދ  ޞަރީޙަގޮތެްއަގއި

 880އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާގޭްންގގެާމަސައްކަތްާުނވަތަާމިާޖަމ ޢ ތްާހަދައިގެންާހިންގ ާ

ާފެންނަންާ ާކުރިމައްޗަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޢ ންމުގޮތެްއގައި ާކަންތަކަކީ މ ރ މ ރީގެ

ާކުޑަކުޑަ ާާމިހުންނަނީ ާއެީއ، ާފެންނަނ72ާާްކުދިން. ާކުޑަކުދިން ާދަށުެގ އަހަރުން

ާފޮރުވިަފއި.ާ ާވަނީ ާބަަޔކު ާތިބޭ ާއަީޑަގއި ާއޭގެ ާއިރުގައި ާފެންނަ މިހުންނަނީ.

ާއެހެންވީމަ،ާމިާކުށްކުރ ާކުޑަުކދިންާމިާކުށުންާދުރުކުރުމަށްޓަކައި....

ާ885 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކޮންމެވެްސާާރ ގެާމެންަބރުާނައިފަރުާދ އިާ ާމީގައި ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ާމިކަމުން ާކުދިން ާކުށްކުެރވޭ ާނުވަތަ

ާފުރުޞަތެްއާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާއިތުރު ާައދި ާބިލުގައި ާމި ާދެން ާހިމަނަންޖެހޭނެ. ާކަންތަކެއް ާކަހަލަ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލ ބެހޭގޮތުން ާވަނީިވއްޔ  ާބޭނުންވޭ.ާލިބިއްޖެކަމުަގއި  890ވ ހަކަދައްކަން

ާއިޝ ރ ތްކަންނޭނެގާ ާއެކަމުެގ ާވަގުތުހަމަެވއްޖެހެން. ާމިހ ރު ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާއެކުަރއްވަނީ،ާއެހެންނޫންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަަނ ާޝުކުރިްއޔ . ާޢިއްޒަތްތެރ6ާާިއ ދެ، ާއަދި މިނެޓް

ާއަރުވ  ާތިމަރަފުށީާމެންބަރުންނަށް ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު  895ނަން.

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .

ާާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާގޭންގްާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާސުރުޚީގަާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާބިލުގައި ާބަހަކުްނާބިލު،ާމި ާއިނގިރޭސި ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބަސް ާބުނ  ާިއ

ާއަޅުަގނުޑާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެބުނެވެނީ. ާނުބައިކޮށްކަުމގަިއވިަޔސް  900އަދި

ާިމާ ާ'ގޭްނގް' ާޖީލަށް ާޮއތް ާއަންނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ ދަންނަވ ލ ނީ

ާގެނެސްގެްނވެސް ާއަޅުަގނޑުެމން ާބަސް ާިދވެހިރ އްޭޖގެާާނަންކިޔ  ާއެއީ ުނވ ނޭ.

ާިމއީީކާ ާތަންކޮެޅއް. ާުކޑަުކޑަ ާވަރަށް ާމިއީ ާމ ލެކަމަްށވީހިނދު ާރަށަކީ ވެރިކަންކުރ 

ާބޮޑެތިާ ާކަހަލަ ާލަންޑަން ާނޫނިއްޔ  ާކަހަލަ ާޕެރިސް ާލޮސްއެންޖަލްސް، ނިވްޔޯްކ،

ާ ާސިީޓތަކުަގއި ާބޮޑެިތ ާމިއީ ާއޮތްަތނެއްނޫން. ާސިޓީ ާމިކަހަލަާސިޓީތަކެއްނޫން،  905ުއޅޭ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގޭންގްތަކޭ. ާކިޔ ނަމެއް ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާކުށްތައް ބޮޑެތި

ާއިންކ ރުކުރަން.ާ ާއަުޅަގނޑު ާނަމަށް ާދީފައިވ  ާމިބަހުން ާގޭްނގް ފުރަތަމަވެސް

ާަރއްކ ތެިރކަމ އިާ ާހިމ ޔަތ އި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމިއަދު ާމިބިަލކީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނުށ

ޅޭާމީހުންގެާއިންސ ީނާކަރ މ ތްާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާސަލ މަތ އިާމިޤައުމުަގއިާދިިރއުާ

 910ދަށްާވަރަށްާބޭނުންވެފައިވ ާބިެލކޭާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާމީަގއިާނމިހިނދުންާމިހިާ

ާއ ާ ާއޮތް ާމިރ އްޖޭގައި ާމިއަދު ާމިޖެހެނީކީ ާއުފުލަން ާިމއަދު ާޒިންމ  މިކަންކަމުގެ

ާކިތަންމެަވރަކަ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫނޭ ނޑުމެްނާސަރުކ ރެއް ާއަުޅގަ ށް

ާ ާދޫމަތިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކިތަންމެވަަރކަށް ާނުކިޔަްނ60ާާކިއަަކސް އަހަރު

ާ ާހަމަ ާކުރިމަުކގ ިވއަސް. 60ާާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނުޑއެން. ާކިޔ ނަން 60ާއަހަރު

ާ ާދޫކޮށްލެޭވވަުރގެ ާނުކިޔ  ާއުފުލަންޖެހޭނ60ާާީއަހަރަކީ ާޒިންމ  ާމީގެ  915އަހަެރއްނޫން.

ާ ާދަންނަވ ނީ ާމ ރ މ ރީއަޅުަގނޑު ާބޮޑެތި ާމަގުތައްމަތީގައިމިފަދަ ާޤަތުލުާާތަކ  ހިންގ 

ާ ާއުފުލަންޖެހޭނީ ާިޒންމ  ާެއއްޗެީހގެ ާއ ންމުތަކ  ްސކޫލުތަކ ިއާމިއަދުގެ

ާމަގުތައްާ ާމިއަދު ާސަރުކ ރ ިއާމިއީ ާކުީރގެ ާދ އިރ ތަކ އި ާޝަރުޢީ މައިންބަފައިންނ އި

ާޤަތުލުޢ  ާހިންގުމުގެމަތީގައި ާކުޅެާާންމު ާރޯލެއް ާމިސަޤ ފަތްާާއެންމެބޮޑު ޤައުމަށް
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ާދީކޮށްތަޢ ރަފް ާމިދެންނެވި ާއަުޅަގނޑު ާދިމ ވ 2ާާފައިވަނީ ާމީގެން  920ދ އިރ އިން.

ާ ާގްޭރޑް ާއޭނ ގެ ާުކއްޖަކު ާސްކޫލުތަްއ. 3ާާމައްސަލަތަކަކީ ާނުވަތަ ްނާއޭނ 70ާާން

ބޭނުންވ ާސްކޫލުންާބޭނުންވ ާމަޤ މަކަށްާއޭނ ާމިހުންނަނީާއުންމީދުކޮށްގެން.ާގްރޭޑްާ

ާހަމައ1ާި ާއެހ ތަނުންއ  ާމިާންފެށިގެން. ާއޭނ އަށް ާއޭނ ާފެށިގެން ލިބެނީ

ާނޫ ާމިސ ލަކަށް ާބޭނުންވަނީ.ާމިކުރިމަތިލަނީ ާކެޕްޓަންކަމަށޭ ާސްކޫލު ާތިމަންނ  ނީ

ާ%އޭނަ ާމިލިބެނީ ާވޯްޓާ%25ާއަށް ާވޯޓް.ާޓީޗ ރސް  925.ާއެހ ތަނުނ23ާާްްސޓޫޑެންޓް

ާއެލިބުނުާ ާރިކޯަޑށްވަނީ.ާއެުކއްޖ އަށް ާމުޅިާފެށިގެންާއެއީާސްކޫުލގެ ަވރުގެާނަތީޖ އެއް

ާސްކޫެލއްަގއިާ ާެއ ާވ ޮގތަކީ ާނަމަވެސް ާިލބިފައެއްނުވޭ. ާތ ރީުޚަގއިވެްސ ސްކޫލުގެ

ާއެހެންމީހެއްގެާ ާހިންގ  ާނުފޫުޒ ާނޫނިއްޔ  ާޕްރިންސިޕަލެއް ާއެސިސްޓަންޓް އެހުންނަ

ާއެހ ތަނުންާ ާއެމަޤ މަށްލ ން. ާދަރިެއއް ާއޭނ ގެ ާބޭނުންވެދ ނެ ާއޭނ  ސަބަބުން

ާއެމޮޅުުކއްޖ އަ ާވާ ދިމ ށް ާއަސްލު ާުކއްޖ ައށް ާޤ ބިލު ާމިކަމަށް  930ާއެްއޗަކީާވ ގޮތަީކ

.ާދެންދަނީާފެށިގެންާމ ޔޫސްަވނީ.ާމ ޔޫސްެވގެންާމަގުަމއްޗަްށާނުކުންނަނީާމިހ ތަނުން

ާދި ާއެތަެކްއާމަސްތުވ ތަކެްއޗ އި ާއެބަހުރި ާމ ލޭގައި ާމިރ އްޖޭަގއި ާމިގޮތަށް މ ލަށް.

ާމައިން ާއެހެންވީމ ، ާދިމ ވެަފއި. ާޒިންކޭހެއް ާމީގައި މ ާބަަފއިންނެއްޫނން

ނޑުާއެންމެާާީމގެާއުފުލަންޖެހޭނީކީާހަމައެކަނި.ާިމާސަރުކ ުރގެާޒިންމ  ޮބަޑށްާއަުޅގަ

ާއޮތީާސަުރކ ރޭ ާޒިންމ  ާދަންނަވ ނީ.ާސަބަބަކީާސަރުކ ރުްނާާބޮޑަށްާމީގެ ނޑު  935އަުޅގަ

ާބަ ާމިގޮތަށް ާހ ނުވ ފައި. ާމިގޮތަށް ާތިބެނީ ާމީހުން ާތިބޭ ާލ ފައި އްޓަްނާމަޤ މުތަކަށް

ާބ ރެްއގަިއާނުބަާމިތިބެނީ.ާޤ ނޫނެްއާގަވ އިދަކަށްާކުރުވ ފައި ާލިބިފައިވ  ލ .ާތިމ އަށް

ާގޮަތކަށް ާއެރިހ  ާާހިތަށް ާގެންދިަޔއީ. ާކުރަމުން ާބޭނުން ާކޮންމެހެން 60ާއެހެްނވީމ ،

ާނުކިޔ ށެކޭ ާހައެހެންނެާއަހަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްނެތް. ާކިޔ ނެ ާމިހެންނެކޭ ދ ންާނކޭ

ާމިރ އެބަ ާހުރި ނޑ7330ާާުއްޖޭގަިއ، ާއަުޅގަ ާައއިއިުރގައި ާހަމައަށް ާއަހަރ   940ވަނަ

ނޑުގެާ ާމިޤައުމުގެާއެކްސްޕޯރޓްާކުރ ާމީހެއްގެާޙައިޞިްއޔަތުންާހުރިާއިރުަގއިާއަުޅގަ

ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއޮްތ ާާއަތުަގއި ާހުންނަނީ ާގުދަްނތަކުަގއި ާއެއިރު 7ާފިހ ރަތަކުގައި

ާއަުޅގަ ާއަޅުވ ަފއި. ާަޓިއއެްއ ާޮބޑުމިނުގެ ާެއކިާއިންޗި ާދުނިޔޭެގ ާަކއިީރގަިއ ނޑު

ާ ާއެީއާމީހުޤައުމުތަކުގެ ާނުގެންދޭހޭ. ާަވަގކަށް ނަޑކު ާރޭގަ ާމި ާއެބަހުރި ާބުނެފައި ން

ާބަހައްޓ ފަިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމުދ  ާޑޮލަރުގެ ާމިލިއަން ާމިލިއަން ާގުދަނެއްަގއި  945ކޮންމެ

ާ ާއެހެންތޯ.ާމީަހކުކައެާހުންނަނީ.ާއެއިރަުކާނުކުރޭ ާމީާމެއް.ާމިހ ރު ހަކުާފެނިއްޖެްއޔ 
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ާއެދަރަޖައަށްާ ާެގންދަނީ. ާދަމަިއގަެނގެން ާިކޑްނީވެސް ާއެމީހ ގެ ާއޮިތއްޔ  ބަލިވެ

ާހަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދުްއވ ލ ފައި. ާިމއޮތީ ާހ ލަތު ާނޤައުމުގެ ާއެބަހުރި ެގ7320ާާދ ން

ާ ާާއަހަރުތަުކގައިފަހުކޮޅު ާއަހަރުތަުކގައިާާކުީރކޮޅުގ7330ާާެނޫނިއްޔ މުން

ާ ާދަތުރުފަތުރުުކރ  ާދުނިޔޭއަޅުަގނޑުމެން ާޕ ގައި ނޑުެގ ާފަޚުރެއްެގާސްޕޯއަުޅގަ  950ޓް

ާ ާޖަހ ފައި ާމޯލްޑިވްސް ާދިވެހިރ އްޖެ ާގޮތުަގއި ާއަޅުަގނުޑގެ ާޖީބުގައިާއިންނަ

ާޤައުމުތަކުެގާފެންނަގޮތަ ާސްރީލަންކ  ާއިންޑިޔ  ާތިބި ާކައިރީ ާބ އްވަނީ. ށް

ާ ާަޤއުމުތަކުގެ ާކައިރި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމީހުން ާކިުއގައި ތިޭބއިރުަގިއާެއއް

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއެމިްގރޭޝަންތަކުންން ާއެމީހުްނާފ ާމިއީ ާދ އިރުަގއި ސްެވގެން

ާ ާޕ ސްޕޯއެބަހީކުރޭ ާޑިޕްޮލމެޓިކް ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާމީހުންގެންގުޓްގައި ާއެކަމުންާނޭޭޅ .955 

ާެއއަރޕޯޓްއ ދައިާ ާއެ ާކީްއެވގެންތޯ. ާއެީއ ާމީހުން. ާެއާގެން ތަކުންނ އި

ާއިއިމިގްރޭޝަން ާއަުޅަގޑުމެންނަށް ާކީއްޙްތިރ މްތަކުން ާއިޙްތިރ ްމާކުރަނީ ވެގެންތޯ.

ާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކޮށްފައިވަނީ ނޑުމެންެގާއޮތް ާއަުޅގަ ސުލްަޙވެރިކަމ އި

ާ ާމިރ އްޖޭަގއިމިއޮްތ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ނޑުމެްނގެާމަސްލަޙަތ އި އަުޅގަ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސްލަޙަުތ ނޑުާސުލްޙަވެރިކަމ އި ާމިންގަ ާއޮތް  960ހިފަހައްޓ ފައި

ާނެތްަތޅ ފޮޅުާނގައިން.ާމިތ ރަނގަޅުކަމު ާނެތްާމެތް ާހަނގުރ މައެއްާ.ާއެއިރަކު .ާމިތ 

ާއެކަމަކުާމިއަދުާއެހެންތޯ.

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ965 

ާއެމީހާ ާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާފެނިއްޖެއްޔ  ާމީހަކު ާުނކުމެ ާވޮލެޓްާާއަތުަގއިާމަގުމައްޗަށް

ާާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާދަމައިގަތުމަށްޓަަކއި ނޑަްށާޖަހަނީ.ާކަރަށްޖަހަނީ.ާއަތުލުމަށްޓަކައި ާބަ ާވަޅިހިފަިއގެން

ާމީދަލެްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނޫނިއްޔ މުން ާކަހަލަކަމެއް. ާމަރ ލުން ާބުޅަެލއް ާއެއީ ާމަރ ލުން މީހެއް

ާމަރ ލުންކަހަލަާކަމެއް.

ާ970 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ަސރުންާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާާމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތި ާއެދަރަޖައަށް ާމިާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާމިއޮތީ ާާފޮނުވ ލ ފައި
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ާސަރުކ ރުންވެއިުތވެދިާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާސަުރކ ރުންޔަ ާެވއިތުވެދިޔަ ާސަރުކ ރުން ާމި ާއެހެންވީމ  ާާނޭ.

ާެގއަކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޑިކްޓޭޓަރ ާއުފުލަންޖެހޭނޭ. ާޒިންމ  ާާމީގެ ާނުހުރެޭވނޭ.  975ހ ކަމެއްގެާހުރިމި

ާ.ާވަްއސަލ މްާޢަލައިކުމް.މ ާއުފުލަންޖެހޭނެއޭޒިން

ާ

ެެވުން: ާވައަލަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާހަމަެވއްޖެ. ާފުރުވަގުތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއިކުުމއްސަލ މް. އަރިވަނީާޞަތު

ާބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދަށް.ލިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންވެ

ާ980 

ާޢިއްަޒތްާ.`ާަބރުާެމންވެލިދޫާދ އިރ ގެާ ާކުްށތައްޝުކުިރއްޔ  ާގޭންްގ ާރައީސް. ާމަނ ކުރުމާ ތެރި ާާކުރުން

ާބިލެއްާސަރުާމުޙަންަމދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޢަލީ ާއަޅުާބެހޭ ާއެކަމަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ތީ ާކިޔަން.ާގަާކ ރުން ާމަރުޚަބ  ނޑު

ާދަންނަަވން. ާޝުކުުރވެސް ާވިދ ުޅވިމިާއަދި ާމަޤްޞަދުގަިއެވސް ފަދައިްނާާބިލުގެ

ާގޭްނގް ާކުށްކުރުންާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހަދައިގެން ާޖަމ ޢަތް ާެއކިެއކި ހަދައިގެން

ނޑައެޅުމ ާއެކުށްާއަދިާއެފަދަާކުށްކުރުންާމަނ ކުރުމ ާގިނަވަމުންދ ތީ  985ތަކަށްާޢަދަބުާކަ

ާނެތުމ އެކުާބެހޭގޮތުން ާޤ ނޫނެއް ާާމިހ ތަނަށް ާމިކަމަށް ާބިލަކީ އޮތްާމިހުށަހެޅިފައިވ 

ާއަުޅަގނ ާަބއެްއކަމަށް ާއެހެޙައްލުގެ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑުމެންާޑު ާމިބިލަކީ ންކަމުން

ާކޮމިޓީއަމަޖީ ާައދި ާބަލައިގަނެ ާމަރުޙަލ ގަިއާލީހުން ާކޮމިޓީގެ ާފޮނުވ  ށް

ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގަިއާާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާތަފްޞީލުކޮށް ާއިތުރަށް އަދިވެްސ

ާއަ ާވެގެންދ ނެގޮެތްއުވމަކީ ާއ ދެ،ާއަޅުމިޤ ނޫނަކަށް ނޑުވެްސާއެދެން.  990ަގނޑުމެންާުޅގަ

ާމިއަުދާއެންމެން ާއަދި ާުދވަހ އި ާކުރީ ާމިތަނުގައި ާއަދި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން ވެސް

ާމަގުމައްޗަށ ިއާ ާެއހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާއަީލަގއި ާހިސ ުބގެ ާތަފ ސް އިވެމުންދިޔަ

ާ ާލެއ އި ާދިޔަ ާއޮހޮރިގެން ާތަންތަނަށް ާއެހެންނިހެން ާއަދި އަދިާގޭެގއަށ އި

ާައޅުގަާ ާއިރުއިުރގައި ާއެކި ާދިމ ވެފަިއާާނޑުމެންނަށްފަހަރުފަހަރުގައި މިކަމ ގުޅޭގޮތުން

ާއެޙ  ާއަދި ާޙ ދިސ ތަކ އި ާހިތ މަވެރި ާފަރ ތްތައްާއޮތް ާތަޙައްމަުލުކރަންޖެހުނު  995ދިސ ަތއް

ާހި ާވ ހަކަދައްކަމުން ާހ މަކުރަމުން ާަފހަރު ާވަރަށްގިނަ ނގައްޖެއިން.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާދަްނނަވ ނީއެހެންކަމު ނޑު ާއަުޅގަ ާމުޖްތަމަޢުއަށްާން ާއަސްުލގަިއ ދުންގެާފަރުާމިއީ

ށްާއަދަބުދީާރައްކ ތެރިކަމަށ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާކުށްކުރ ާފަރ ތްތައްާއެކުރ ާކުަށކަ

ާތަންފީޛުާ ާއަދަބެއް ާއެ ާކުށް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާމީހުންާކުރުމަށ އި ނުކުރ 

ާކުށްާޝަރީޢަ ާއެމީހަކީ ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙްޤީޤުގެ ާޫނނިއްޔ މުން ާމަރުޙަލ ގައި  1000ތުގެ
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ާމީހެއްކަމަށްވެާ ާއަދިާނުކުރ  ާވުމ އި ާގޮތަކަށް ާނުލިބޭނެ ާޢަދަބެއް ާނުޙައްޤުން އްޖިއްޔ 

ާއިތު ާމުޙިންމުކަމެއްކަމުަގއިއޭގެ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑުމެްނާާރަށް ާދެކެނީ ނޑު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާގޮތުްނ ާވ ހަކަަދއްކ  ާވ ހަކަދައްަކއިފި. މިތަނުން

ާކުށްކުތަސައްވުރުާ ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާގޭންގްަތއް ާމިފަދަ ާގިނަާކުރެވެނީ ރަމުންދ 

ާމުޖްތަމަޢުއިންާ ާއަދި ާގޭތެރެއިންނ އި ާއެކުދީންނަށް ާފަހަރަށް ާގިނަ  1005ފަރ ތްތަކަކީ

ާކުދީންކަމަށ ިއާ ާތިބި ާގޮސްފަިއ ާދޫވެގެން ާނުލިބި ާއަޅ ލުންތެރިކަްނވެްސ ލިބެންވ 

ާ ާހަމަބައެއްކަމަށ އި ާބޭނުންވ ާއަދި ާއެކުދީންނަށް ރައްކ ތެރިކަމ އިާާއެހެންމެ

ާފު ާޭއގެ ާކުެރެވމުހިމ ޔަތްވެސް ާކުށް ާނުލިބޭތީ ާބައެއްކަމަށް.ާންރިހަމަޮގތުގައި ދ 

ާއެމީހުންާއެބަަޔކުއެހެންކަމަށްވ އިުރަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފުރުޞަތުާއެަބއޮތޭާ

ާއެބަާ ާމިބިލުގައި ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ާެއޅުވުމަށް. ާހަމަމަގަށް  1010ްތާއޮއަޅުަގނޑުމެން

ާވު ާލީޑަރަކަށް ާގޭންްގެގ ާވުމ އި ާއެހެންމެންބަރަކަށް ާއަދި ާމެމ އި މިކަމ ިއާވެސް

ާާގުޅުންހުރި ނުޑާކަންތައްަތކަށް ާއަުޅގަ ާޢަދަބަކީ ާހުސްެއކަނި ނަޑއަޅ ފަިއ. ާކަ ޢަދަބު

ާ ާނުދަންނަވ ނަން ާހައްމިކައެއީ ާހަމައެކަނި ާމުެގ ާއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެޭހާލުކަމަކަށް.

ާނުވަތަ ާބަޔަކު ާކަމެއް ާމިފަދަ ާމުޖުމަޢުގައި ާކުރީަގއި ާކުރުމުގެ މީހަުކާާއެކަމެއް

ާނޫނީާ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ާއެކަމެއް ާބެލެވޭހިނދު ާކަމަށް ާހިނގ ފ ނެ ާކަމެއް  1015މިކަހަލަ

ނޑުމެނަށްާކުެރެވންާއޮތްާމަސައްކަެތްއާ އެބަޔަކުާހަމަާމަގަށްާއެުޅވުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާފިޔަވަޅުަތކެްއާ ާިއޞްލ ޙީ ާއެމީހުންނަށް ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުެމން ާއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ާފިޔަވަޅުަތކެްއާއިޞްލ ޙުެވވޭ ާިއޞްލ ޙީ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ ާތަނަަވސްކޮށްދޭން ާގޮތެްއ ނެ

ާވ ހަކަދެއްެކވިާ ާކުރިން ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާހަދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާގޮްތވެސް އެޅޭނެ

ާމިތަނުގަިއާ ާރަށެއް. ާކުަޑކުަޑ ާވަރަށް ާމިއީ ާވިދ ޅުިވފަދައިން ާމެންބަރު  1020ޢިއްޒަތްތެރި

ާސި ާމ ގިނަދުވަަހކު ާކަންތައްތައް ާޔަޤީނުންވެސް.ާކުރ  ާހަމަ ާނޯންނ ނެ އްރުވެަފއެއް

ާއުޭޅކަންާ ާގޭްންގތަކެްއވެސް ާއެބައެނގޭ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވ އިރު

ާމިހ ރަށްވެސްާ ާމިހ ރުން ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާއުޅޭކަން. ގްރޫޕްތަކެްއވެސް

ާައޅުަގނޑުމެން ާފިަޔވަޅުަތކެއް ާއިޞްލ ޙުކުރުމުގެ ާއެބަަޔކަްށ ނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންާއެންމެންާ ނޑުާދަންނަވ ނީާައޅުގަ  1025އެޅުމަށްާމަސައްކަތްާކުެރވިދ ެނއޭ.ާއަުޅގަ

ާއުޅެޭވާ ާމުޖުތަމަޢެއް ާއޮމ ން ާއަދި ާއަމ ން ާވަރަށް ާމިތަނަީކ މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔ 

ާހުށަހެޅިފައިާ ާމި ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާހެދިދ ނެއޭ. ރަށަކަށް
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ާމަޤްޞަދަ ާމީގެ ާހަމަާމިއޮތީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާައދި ށ 

ާިމާ ާފ ހަގަކޮށްލެޭވއިރު ާބެޭހގޮތުން ާބިލ  ާއަޅުަގނޑަށް ާތ އީދުކުރެެވއޭ. ފުރިހަމައަށް

ާހަމަާ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާބިލުކަމަށްވ ތީ ާފުރަތަަމ ާގެނެވުނު  1030މީގެގޮުތގައި

ާ ނޑ9ާުހުސްއެކަނި ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާއެްއ ާގިނަާކަމެއް. ާވަރަށް ާެތރެއިން މެންގެ

ާއަިދާ ާކުރ އިުރަގއި ާކަމެއް ާމިފަދަ ާފ ހަގަކުެރއްވިފަދައިން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

މީހެއްގެާލޮލުންާފެނުނުކަމުަގިއވިޔަްސާއެމީހަކަށްާހެކިަބސްާިދނުމަކީާއެީއާއޮންނަނީާ

ާމައްސަލަތަ ާތަފ ތު ާގިަނ ާއެމީހަކަށް ާސަބަބަަކށްވަނީ އްާދަތިކަމަކަށްވެފައި.

 1035ާކުރިމަތިވ ތީާތެދުބަހުންާއެވ ހަަކާބުނެފިކަމަށްވަނީވިްއޔ ..

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާހިމެނިފައިވ 9ާާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިބިލުގައި ާދަންަނވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާވަނަ

ާމަޤްޞަދަށްޓަކައިާމ ނަތަކުގެތެާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާމި ާޤ ނޫނުެގ ާމި ާއެބަޖެހެޭއ ާޭގންގެ ާހިމެނޭ  1040ާރޭަގއި

ާއޭރުންނޭާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާއަންނަން. ާހިމެނިގެން ާމިބިލުގައި ާތަފްޞީލުކޮްށ މިއަށްވުރެން

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާގޭންަގީކާކޮންާއެްއޗެްއކަންާސ ފުކުރެޭވނީ.

ާ

ާ.ވަގުތުހަމަެވއްޖެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1045 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ
ާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ 

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ

ާ

ާޮބޑުާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމި ާދިމ ވެފައިވ  ާޤައުމަށް ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ1050 

ާސިާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާބިލެއްގެ ާސަރުކ ރުން ާގުިޅގެން ާހުއްުޓވުމަްށާމައްސަލައ  ާމިކަންތައް ާފަިއގައި

ާބޮޑަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށް ާހުށަހަޅައިދެއްވީތީ ާޑްރ ފްޓް ާމިހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް

ާމެންބަރުންާ ާގިނަ ާމިީއ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާމައްސަލަެއއްނޫން ާދިމ ވެގެންުއޅޭ ާޤައުމަށް ާމި ާމިއަދަުކ .ާފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން

ާމިީއާ ާޙ ސިލްކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްަތއް ާކުދިކުދި ާބޭނުންތަކަކަށްަޓކަިއ  1055ސިޔ ސީ
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ާމުޅިާ ާމިއޮތީ ާަސބަބުން ާކަމެއްގެ ާކުރަންފެށި ާބަޔަކު ާނަހަދ  ާކަމަކަށް މ ބުޑު

ާހިސ ބަްށާ ާނުކުރެވޭ ާކޮންޓްރޯލް ާމީހަކަށް ާއެްއވެސް ާފެތުރިފައި. ާމިކަން ރ އްޖެއަށް

ާހިތ މަހު ާމިއީ ާގޮސްފައި. ާމިބިލ މެދުާމިކަން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ރި

ާބިލުގެާ ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވ ހަކަދައްކ އިރު އަޅުަގނޑު

ާވ ގޮތުްނ9ާާ ާބިލުގައި ާލީޑަުރަކމެއް ާމެންބަރުކަމ އި ާގޭންެގއްގެ ާނަންބަރަށް.  1060ވަނަ

ާ ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާސަލ މަތ  ާމުޖުތަމަޢުގެ ާފަރުދުންނ  ާމިންވަެރްއގެާޢ ންމު އެްއވެސް

ާޤ ނޫނީާ ާޣައިރު ާފަދަ ާއުފެދޭ ާބިރުވެިރކަމެއް ާނުރަްއކަލެްއާނުވަތަ ާުނވަތަ އުނިކަމެއް

ޢަމަލުތައްާހިންގުމަށްޓަކައިާޭގންގެއްާއުެފއްދުމ ާހިންގުމ ާގޭންގެްއގެާމެންބަރުކަމަށްާ

ނޑުާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކޮްނާޤައުމެްއގައިާކޮންާ ތ ކުޯތާވުމަކީާކުށެކޭ.ާއަުޅގަ

ާކުރަނީ.ާ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަަލ ާރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ާހައްދައިގެން  1065މެންބަރޝިޕް

ާހަމަާ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާިލޔެވިަފއިވީނަަމވެސް ާމިބިލުގައި ާިމގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ާގޮެތއް.ާ ނަޑއަޅ ނެ ާކ ުކކަްނާކަ ާލީޑަަރކީ ާިމާގޭންެގއްގެ އެްއގޮތަކަްށވެސްާނުވިސްނޭ

ާމެންބަރުން ާގޭންގްތަުކގެ ާސ ބިތުކޮށްދޭނެާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކޮބައިކަެމއް ނަކީ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުެމން ާމިއީ ގޮތްތަެކއް.

ާއުސޫލުތަްއާ ާވިޔަފ ރިުކރަންޖެހޭ ާއެ ާވިަޔފ ރިކުރަނީކީ ާވިޔަފ ިރވެރިން  1070މ ފިޔ 

ާމީހުންނަށް ާވަްއކަންކުރަނީކީ ާަވުގން ފެނިގެންނެއްނޫން.ާާއ ންމުކޮށްގެންނެއްނޫން.

ާތަންތަނުގަިއާ ާގޮތަށް ާމިދެންނެިވ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާހިންގ ނީވެސް މ ރ މ ރީ

ާއޮެވގެންނެއްނޫން.ާ ާގޮަތކު ާކަމެއް ާކުރ  ާހުއްދަކުރެިވގެން ާމި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ާ ާމިބިުލގެ ާރަީއސް، ާއެހ5ާާީޢިއްޒަތްތެރި ާަފއިސ ގެ ާއެަބއޮވޭ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާފަރ ތްތައް. ާާފޯރުކޮށްދޭ ާލިޔެވިފަިއވ އިރު ާމިބިލުގަިއ ާމިކަންތައްތަްއ  1075ެގ5ާާމިގޮަތށް

ާގޭްނގްތަކ އިާ ާއުފައްދ  ާކުށްކުރުމަށްޓަކަިއ ާޖިނ ޢީ ާއެިކއެިކ ާމިއޮތީ ާގައި )ހ(

ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީާ ާއެހީތެރިކަން ާމ އްދީ ާއަދި ާމ ލީ ާމެންބަރުންނަށް ގޭންގްަތކުގެ

ާވިސްނ ލަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިގޮތަށް ާމިއީެވސް ާއެހީާކުށެކޭ. ާމި ާކަމެއް. ެޖހޭ

ާކިހިނެއްބ ވައޭ.ާ ާސ ބިތުުކރ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯ، ާކ ކުތޯ، ފޯރުކޮށްދެނީ

ާބަެއއްާ ާބ ރުގެތެރޭަގއި ާޤ އިމުކުރުމުެގ ާޢަދުުލއިންޞ ފު ާރ އްޖޭަގއި  1080މިއަދުގަިއ

ާމ ބޮޑަށްާ ާމިއަށްވުރެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުރިގޮތުން ާވިސްނުން ގ ޟީންގެ

ާިވސް ާެއާމިކަންކަމައިގެން ާއޭނަ ާވީމަތޯ ާކިހ ވަރެއް ާވަނީ ާކުށަކަށް ާއެބަޖެހޭ. ނަން
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ާގ ޟީންނަށްާ ާސ ބިތުކުެރވުނީމަތޯ ާއެކަން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކިހ ވަރަކަށް ކުށްކުރީ

ާނޫީނާ ާލިޔެގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނެއްގަިއ ާެއއީ ާިއއްޭވވަުރވ ނީ. ޙުކުމް

ާކަމަކަ ާހިއެްއނުވޭާރަނގަޅު ާއަޅުަގނަޑކަށް ާހުރިހާ އެކަމެއް ާވ ނެެހން.ާލިޔަންވ ނެ  1085ށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމި ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެން، ާތަފްޞީލުޮކށް. ާވަރަްށ އެްއޗެްއ

ާމިކަންތައްަތްއާ ާއައީމ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމީތި ާޤ ނޫނެއްގޮުތގަިއ ފ ހަގަކޮށްލީ

ާޤ ނޫނީާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާކަމެއްނޫން. ާރަނގަޅު ާއެހ  ާބެލުމަކީވެސް ހުއްޓޭނެކަމަށް

ާޒިންމ ވ ންޖެހޭާބ ރެ ާބ ރަކަށްވ ނެ.ާމީގައި ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާއޮތްކަމަށްވަންޏ މުން އް

ާޢަދުލުއިންޞ ފުާ ާސްކޫލުތައް، ާމައިންބަފައިން ާއަޅުަގނޑުމެްނެގ  1090ފަރ ތްތައް

ާއިންވޯްލްވވ ންާ ާކަމެއްަގއި ާމިހުރިހ  ާސަރުކ ރު، ާދިވެިހ ާބ ރު، ޤ އިމުކުރުމުގެ

ާޚ އްޞަކޮ ާމަގުތަކަކީ ާވުމަީކާއެބަޖެހޭ.ާމ ލޭގެ ާތަންތަނަށް ާގެއްލިަފއިވ  ާއަމ ންކަން ށް

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާކަެމއް. ާހިތ މަކުރ ނެ ާއެކަމ  ާއެންމެންވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ާހިސ ބުަގިއާ ާނުކެރޭ ާނިކުންނަން ާގޭދޮރުމަްއޗަށް ާމިހ ރު ާެއކަނި ކުޑަކުދިންނަށް

ާޙ ލަތު ާމ ލެ.ާރ އްޖެތެރޭގެ ާރައީސް،ާމިއީ ާމިއޮތީ.ާޢިއްޒަތްތެރި  1095ހުރިގޮތަީކާާމ ޙައުލު

ާކުރެވުނުާ ާފަހަކުން ާދ ދި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޭުނންވޭ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާހަފުތ އަކުާ ާކޮންމެ ާކުށްތައްކުރަނީ ާމ ރ މ ރި ާކުްށުކރަނީ ާބަޔަކު ތަޖުރިބ އެއް.

ާގެންދޭ.ާ ާދަށަށްވެސް ާބެލުމުގެ ާފުލުހުންގެ ާހަމަ ާގޮތަކަްށ ާކަހަލަ އެއްފަހަރު

ާއަނެއްކ  ާހަފުތ އެއްފަހުން ާއ ދޭ. ާގޮެވްސ ާވެގެްނއުޭޅ ނޑު ާބަލ ލިއިރުަގއިާއަޅުގަ ތެއް

ާހަތަރުވަރަކަށްފަ ާހަރު ާމިކަހަމަ ާތަކުރ ރުވަމުންދިަޔއީމަާއެއްގްރޫެޕއް ާމިހެްނ  1100މުަގއި

ާޕްރޮސެކިއުޓްވެސްާ ާހަމަ ާބެލިއިރު ާަބލ ލިން.ާރަނގަޅަށް ާައޅުަގނޑު ވެގެްނއުޭޅގޮތެއް

ާހަމަ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާކޯޓ ހިސ ބުން ާުނވިސްނު،ާާކޮށްފައިއޮތީ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާކީްއެވގެންކަމެއް. ާނުކުެރިވެގންމިއުޅެނީ ާޙުކުމްކުރަން ކޯޓުން

ާޙ ލަތުހުރިވަރަކީ.ާކޯޓުންާޙުކުްމކުރަންާނުކުރެވިފައިާިމވެނިބަަޔކ ާބެހޭގޮތުން.

ާ1105 

ާވަގުތު...ާާރިޔ ސަތުްނވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާދެވަަނާޢިއްާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަވުގތުހަމަވީމަ ާރައީްސ، ާޒަތްތެރި

ާއެބަހުރިާާޝިފ ޒްާާމުޙަްނމަދު ާވ ހަކަ ާބަިއވަރު ާވަރަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭުނން. ާއަުޅަގނޑު ާފުރުޞަތެއް
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 1110ާދައްކަންވެަފއި.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުންާޝުކުރިއްޔ  ާމިޤ ނޫނ އި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުރީދުވަހު

ާފ ހަގަނުކުރެވިަފއިހުރީމަާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާކަންަތއްތަްއ ާބަެއއް ާފުރުަޞތުގަިއ ާލިބުނު ާވ ހަކަދަްއކަން

ާއެދުނީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ާރައީްސ،ާދެން ާިޢއްޒަތްތެރި .

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާރައްޔިތަކަްށވެސްާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮންމެ ާމިޤައުމުގެ  1115ޖެހޭނެ

ާއެހެންކަމުން،ާމިނިވަން ާލިބެންޖެހޭނެކަމަށް. ާފުރުޞަތު ާއުޅުުމެގ ކަމ އެީކގައި

ާ ާކުށްކުރ 75ާާމިޤ ނޫނުގެ ާޒިންމ  ާމ ލީ ާބަޔ ންކުަރއްވ ަފއިވ ގޮތުން ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާކި ާއަދި ާކޮްނ ާެއއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަޖެހޭ. ާނަގަން ހ ވަެރއްކަމެްއާފަރ ތްތަކުން

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާފަހަަކސްައިއސް ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާނެތް. ލިޔުްއވ ފައެްއ

ާޤ ނޫނުތަްއާ ާޤ ނޫނުގައި، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާމައްސަލަތަކަްށ  1120ދިމ ވެފައިހުރި

ާދަތިވެފައިހުރިކަްނާ ާކޯޓުތަަކށް ާސަބަބުްނވެސް ާމައްސަަލތަކުގެ ާހުރި ލިޔުްއވުމުަގއި

ާއެހެ ާއިސްލ މްދީނުމުގެާއެނގޭ. ާއެއީ ާނަަގއިދިނުމުގަިއ ާޒިންމ  ާމ ީލ ންކަމުން،

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާެއޒިންމ ނެޭގގޮތަކަްށވެސް ާދަޢުވ ކުެރވިގެން ހަމަތަކ އެްއގޮތަށް

ާކޮމިޓީާ ާމިޤ ނޫނު ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމަުކ، ާލިޔަންޖެހޭ. ާއެބަ ޤ ނޫނުތައް

ާފަރ ތްތަާ ާދަޢުވ ކުރ  ާލިުޔއްވ އިުރަގއި ާޤ ނޫނ އިާމަރުޙަލ ގައި  1125ކަށްވެސް

ާހުށަހެޅުމަށްާ ާޝަރީޢަތަށް ާުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް ާެއއްގޮތަށް ާހަމަތަކ  އިސްލ މްދީނުމުގެ

ާ ާލިބިގެންދ ގޮތަށް ާމިހ ރުާމިފުރުޞަތު ާއޭރުން ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެއްަވން. ޤ ނޫނު

ާފޮނުވ ލުމުންާ ާއަނބުރ  ާމައްސަލަ ާޤ ޟީން ާނިުކންނަ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާެއއޮ ާޙުކުެމއްާއިސްލ މްދީނުގަިއ ާއެކަމަށް ާކުށެޭކ، ާވަރަށްބޮޑު ާއެއީ ންނަގޮުތން

ާއަލުންާ ާމައްސަލަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބުނެގެން ާެއގޮތަށް  1130ކުރެވެްނވ ނެއޭ.

ާޤ ޟީންނަށްވެްސާ ާެއވ ހަކަްއކަންނުޖެހި. ާނޫނީ އިސްތިޢުނ ފްކުރަން

ާއިސްލ މްދީނ ިއާ ާމަސްަދރަކީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދެަބޔަށް، ފަސޭހަކަމ އެކީަގއި

ާހަމަތަކުގެމަތީންާޤ  ާޤ ނޫނީ ާޝަރީޢަތ އި ާއިސްލ މީ ާވ އިުރގަިއ ނޫނުތައްކަމަށް

ާޤ ޟީއަްށާ ާއޭރުން ާހުށަހެޅިއްޖެއްޔ  ާޤ ޟީއަށް ޙުކުމްކުރަްއވ ދެްއވުންއެދި

ާެއއީާ ާަހމަތަކުގެމަތީން ާއިސްލ މީ ާނެތަސް ާޭއގަ ާޤ ނޫނުގައި  1135މަޖުބޫރުވ ނެ

ާެއކަމަކަށްާ ާެވއްޖިއްޔ  ާަކނަޑއެޅުން.ާާޝަރީޢަތްކުރެވޭނެކަމެްއކަމަށް އަދަބު
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ާހަމައެހެންމެާ ާއެޭދކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ އެހެންކަމ އެީކގައި

ާޤ ނޫނުގަިއާ ާމިހ ރުވެސް ާތަޞްދީޤުކުރ ދުވަހުންފެށިގެން ާމިޤ ނޫނު ާއެދެން އަޅުަގނޑު

ާއަނެއްކ ެވސްާ ާއެހެންނޫނީ ާޢަމަލުކުރުން. ާޤ ނޫނަށް ާއޮްތގޮތަށް ލިޔުްއވ ފައި

ާމިހ ރުާާއެތައްުދވަހެއް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  1140ހިނގައިދ ނެ.

ާވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާނެތުން. ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިފަދަ ާމައްސަަލއަީކ، ާއޮތް ދިމ ވެފައި

ާމިޖެހެނީާާ ާބަޙުސްކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކައިިރަކއިރީަގއި ާވަރަށް އުފ ކުރަން،

ާޤ ނޫނުތަކަ ާމިފަދަ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިުހރި ާއުންމީދުކުރަންާސަރުކ ރުން ނޑު ކަށް.ާައޅުގަ

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާނިމުމުގެކުރިން ާމިއަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާޤ ނޫނުތަްއ ާއުެޅވޭނެވަުރގެ  1145ހިންހަމަޖެހުމ އެކީގައި

ާވަރަށްާ ާަމސައްކަތްަތއް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ނިންމ ލަދެވޭނެކަމަށް.

ާއަ ާަވގުތުަތއްާބުރަ. ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާއެކަަމށް ޅުަގނޑުމެން

ާައޅުަގނޑަށްާ ާކުރެވޭނީ. ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރުވެިރވަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ1150 

ާޝުކުިރއްޔ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެވަނަާއ ދެ، ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެްނ .

ާމެދުވެރިކޮށްާ ާއަމީންޢ ންމު ާައޅުަގނޑު ާވިދ ޅުވުމ ުގޅިގެން ފުރުޞަތުކަމަށް

ާލިެޔކިޔުމުްނާ ާައތުގައިހުރި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޗެްކކުރިއިރު ާެޗކްކޮށްފިން. ލިސްޓްތައް

ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެ ާމިކަމުގައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާުފރަތަމަފަހަރުކަމަށްވަނީ.ާއަދި ވި

ާއެދިވަޑަިއގެންެނވިާ ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާއެއީ ާނެތް. ާމައްސަލަެއއް ާއެއަކު  1155ދެން

ާބޭފުޅަީކާ ާހަމައެކަނި ާވަަޑިއގެންއިންެނވި ާމ ލަމުގައި ާމިވަގުުތ ާތެރޭަގއި ބޭފުޅުންގެ

ާދެވަނަ ާނެތް. ާމަްއސަލައެއް ާއެގޮތުްނވެސް ާއެހެންވީމަ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާހަމަޖެހިފައި ާައރުވަންއޮތީ ާފުރުޞަތު ާދެންމ6ާާެފުރުޞަތުގައި މިނެޓްއިރު.

ާ ާކުރުކޮްށ6ާާވ ހަކަފުުޅގައި ާއެއަްށވުރެ ާހަމަެއއްނުކުަރއްވ . މިނެްޓވެސް

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެހުރިހ ގޮތަކުްނވެސް ާއެހެންވީަމ،  1160ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވީ.

ާރިޔ ސަ ާކަމޭހިތްތަވ . ާަވގުތަށް ާފަހިވ ނެގޮތަްށާވަރަށްބޮޑަށް ާކަންތައްތައް ތަށް

ާމިއޮތީާ ާަވގުތުަގއި ާމިދަންފަޅީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާދެން ތިގެންގޮސްެދއްވީ.

ާލިސްޓްގައިާ ާަޤސްދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމިނެޓެއްހ އިުރ. ގ ތްަގނޑަކަށް
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ާ ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާއެބައޮތް، ާބ ކީ 1ާާދެން ާއެދިަވޑަިއގެންފައި އަިދާބޭފުޅުން

ާ ާއެހެްނވީމަ، ާއެބަތިއްެބވި. ާބޭފުޅުން ާއިތުރު ާަބއެްއ ާފުރުޞަތުގައި  77ާ1165ދެވަނަ

ޖަހ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާފަށ ާދަންފަޅީގައިާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުދެމުންާގެންދަން.ާ

ނޑުމެންާ ާމިނެޓްގެާހުްސަވުގތުކޮޅެއްާަނގ ނަން.60ާާމިހިސ ބުންާފެށިގެންާއަޅުގަ

ާ

 ]ށ00:11ާްނ01:01ާާްއިންޓަވަލްާ[

ާ1170 

ާއެންމެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުިރއަށްގެންދަން. ާފަށ އިގެން ާމަސައްކަތް ާައޅުަގނޑުމެން .`

ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއޭދަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

ާޅުއްވިކަމަށްޓަަކިއާ`.ާގޭްނގްާކުށްަތއްާމަނ ކުރުމ ބެހޭާބިލުާސަރުކ ރުންާހުށަހެާއޭދަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާއިޚްލ ޞްެތރިކަމ އެކީާސަުރކ ރަށްާޝުކުުރދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާާވުން:އަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްކެާ ާވަރަށް  1175އަޅުަގނޑު

ާވަރަްށގިނަާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާނުކުތ ތަކަށް ާވަރަށްގިނަ ާހުިރ ާވ ހަކަދައްކަން ބިލުގައި

ނ ާއަުޅގަ ާދައްަކަވއިފި.ާމިއީ ާވ ހަކަފުޅު ާރަނގަުޅާމެންބަރުން ާވަރަށް ުޑާދެކޭގޮުތގައި

ާވ ހަކަފުުޅގަިއާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާީމެގ ާއެހެންނަމަވެސް، ބިލެއް.

ާއެކަމ ާ ާއަޅުަގނޑު ާައޅުވަމުންދ ީތ ާމިކަންތައް ާބޮލުަގއި ާބަެއްއގެ ާވަކި މީގައި

ާކުީރސަރުކ ުރގެާ ާފަހަރެްއަގިއވެސް ާމިއީ ާދަްނނަވަން. ާވ ހަކަ  1180އިންކ ރުކުރ 

ާެއއްެވސްާބޮލުގަ ާއަދި ާސަުރކ ރަކުން ާއެްއވެސް ާއޮތްަކމެއްނޫން. ާެއޅުވެން ިއވެސް

ާކަމަކަްށާ ާތ އީދުކުރ ނެ ާކުށްކުރުމަކަށް ާހަދައިގެން ާގޭންްގ ާރައްޔިތަކުވެސް ޢ ންމު

ާބައެއްާ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާބައެއް ާއަދި ާޤަބޫެލއްނުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާތުާ ާމިކަހަލަ ާބޮލުަގއިވެްސ ާގެންދޭ.ާވިޔަފ ިރވެރިންގެ ާއެބަ ާއަޅުވަމުން ހުމަތުތައް

ާބަޔަކުާ ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާބޭނުންފުޅެއްނުވ ނެ ާފަހަރެއްގަިއެވސް  1185ވިޔަފ ިރވެރިން

މިޤައުމުގަިއާއުޭޅކަށެއް.ާެއއީާއެމީހުންގެާިވޔަފ ރިތައްާދިފ ުޢާއެންމެާބޮޑަށްާެވވޭނީާ

ާފެށިގެ ާމިަކމެއް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތިއްޔ . ާމިތ  ާބަޔަުކ ާމިުއޅެީނާއެފަދަ ން

ާތެެރއިންލ ފައިާ ާޑިމޮްކރަސީގެ ާިމއުޅު ާގެންނަން ާމިރ އްެޖއަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

ާއަބުރ ާ ާމީހުންގެ ާހިންގުމ އި، ާމ ރ މ ރީ ާުއފެދުމ އި، ާގޭްނގްތައް ާމި އަިއކަމެކޭ

ާކުްށވެރިންާ ާކިޔައިގެން ާޙައްޤުތަކޭ ާއިންސ ނީ ާއަރަިއގަތުމ ިއ،  1190ޢިއްޒަތަށް
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ާއުޅުމ އި، ާއުޅުނުާާޙިމ ޔަތްކުރަން ާގެންނަން ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާހައްތަހ ވެސް މިހިރީ

ާއެއީާ ާމިހ ރު ާދެން ާަބއިތަކެްއ. ާއައި ާތެެރއިްނ ޑިމޮކްރަސީގެ

ާފަހަރެއްަގއިވެްސާ ާމިއީ ާއުވ ލަްނވީ. ާއެބައިތައް ާައަވހަށް ޑިމޮކްރަސީކަމަށްނުވަންޏ 

ކަމެއްނޫން.ާއޭގެާކުރިންާމިޤައުުމގައިާޚުުދމުޙްތ ރުާވެރިކަމެކޭާމިކިޔ ާޒަމ ނުގައިާއޮތްާ

ާސިފައެއް.ާ ާއައި ާތެރެއިންލ ފަިއ ާިޑމޮކްރަސީގެ ާއަޅުަގނޑުމެން  1195މިއީ

ާފޮޓޯާ ާމަންޒަރުތައް ާބަެއއް ާއަނިޔ ކުރި ާސިފައިންނަށް ާއެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޭއެގާ ާދައްކަިއގެން ާއެ ާކުޑަކުދިންނަށް ާހިތްަވރުދީގެން، ާއެއަށް ހަރުކޮށްގެން

ާމި ާބޭފުޅުން. ާބައެއް ނޑަކަްށާހިތްވަރުދީފައި ާގ ތްގަ ާމީގެ ާމީގެކުރިން ާހަމަ އީވެސް

ާމީހެއްގެާ ާއެހެންވީމަ، ާމަންޒަރުތަކެއް. ާހުރި ާފެންނަ ާއަހަރުކުރިން ާހަތަރު ދެތިން

ާހުއްދަެވްސާ ާބޭނުންކުރުމުގެ ާމުސްލިމުން ާޣައިރު ާދިފ ޢުގަިއ ާނަފްސުގެ  1200އަމިއްލަ

ރަށްާމުހިންމުާއިސްލ މްދީނުގަިއވެސްާވަނީާެދއްވ ަފއި.ާނަފްސުެގާދިފ ޢުއަީކާއެީއާވަ

ާމީހަުކވެސްާ ާގޭންެގއްގެ ާތިބުނ  ާދިފ ޢުގައި ާނަފްސުގެ ާފަހަރުަގއި އެްއޗެއް.

ާބޭނުންާ ާގޭންްގގެ ާއެ ާއެމީހ  ާފަހަރެއްގައިެވސް ާއެީއ ާމީހަކު. ބޭނުންކޮށްފ ނެ

ާޙ ލަތަކަށްާ ާއެފަދަ ާދިފ ުޢގައި ާނަފްސުގެ ާއަމިއްލަ ާއެމީހ  ހިފަންޖެހިގެނެއްނޫން.

ާއެހެންކަ ާޙ ލަތެއްގައިާވެއްޓެންޖެހުނީ. ާއެފަދަ ާމަޖުބޫރުވޭ ާއޭނައަށް  1205މަށްަވންޏ 

ާއަިމއްަލާ ާއޭނަގެ ާބޭނުންކޮށްގެންވެސް ާވަސީލަތެއް ާހުރިހ  ާބޭނުންހިފެންހުރި އޭނައަށް

ނަފްސުާދިފ ޢުކުރަން.ާމިއީާއޭނައަށްާއެންމެާއަވަހަށްާވ ޖިބުވ ާކަންތައް.ާިމއަށްވުެރާ

ާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާފަހަރެއް ާމިކަންތަްއާމުހިންމުކަމެއް ނޑުމެން ާައުޅގަ ަގިއވެސް

ާގޮތަީކާ ާރަނގަޅު ާއެްނމެ ާމަސައްކަތްކުރަންޏ  ާއަުޅަވން ާބޮުލގަިއ ވަކިަބއެްއގެ

ާބޮޑަށްާ ާއެންމެ ާިމކަން ާތެރޭގައޭ ާދުވަހުގެ ާފަސްއަހަރެއްހ  ާހަތަރު  1210މިވޭތުވެދިޔަ

ާއައީ.ާއެހެންވީމަ ާހިނަގމުން ާމިކަން ާރަށްތަކުގައި ާބޮެޑތި ާމ ލެތެރޭގައި ،ާޚ އްޞަކޮށް

ާހުއްޓުވޭެނގޮތަީކާ ާމިކަން ާމަސަްއކަތްކުރަްނވީ ާމިހ ހިސ ބުންވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާމީގެާ ާދެން ާމަސައްކަތެއްކުރުން. ާހުރިހ  ާއޮތް ާހުއްުޓވެން ާމިކަން ާބަލައި ކޮބައިތޯ

ާުނވަތަާ ާއުޅޭގޮތަކުން ާއެމީހ  ާނުވަތަ ާއަޅ ހެދުމަކުން ާބަލ ލ އިުރ ާމ އްދ ތަކަށް ބައެއް

ާިމއީ ާހުންނަގޮތަކުން ާައޅުަގނޑުާާއޭނަ ާމިއީ ާނިސްބަްތުކރުން ާމީހަކަށް  1215ޭގންގެްއގެ

ާމީަގއިާ ާކީްއވެގެންބ އޭ ާހިތަްށއަރ  ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާހިތްހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން. އެހ 

ާނޫނީާ ާހުންނަގޮތަކުން ާއިސްތަށިަގނުޑ ާބޮލުގެ ާނެތީ ާހިމަނ ފައި މ އްދ އެްއ
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ާިދގުޮކށްފައި ާވަިކވަރަކަށް ާނޫނީ ާހުންނަގޮަތކުްނ ހުންނަގޮތަކުންާާކުލަޖައްސ ފައި

ާމިކަހަލަާ ާބޭފުެޅއްަކއިރީަގއި ާވަިކ ާެއއީ ާީކއްެވގެންބ އޭ. ާނުހިމެނެނީ ާމީަގއި އެމީހަކު

ނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާނުކުތ ތަކެއް.ާ  1220މީހުންާތިބޭތީބ ވައޭ.ާއެހެންވީަމ،ާމިއީާއަުޅގަ

ާމިކަހަލަާ ާޭބނުމެއްނުވ ނެ ާޒުވ ންކުދިންެވސް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ފަހަރެއްގަިއވެސް

ާގަޔަށްާމަޅިއެ ާމީހުން ާނުކުމެ ާމަގުމައްޗަށް ާހަމަ ާއެކުިދންވެސް ްއގައިޖެހޭކަެށއް.

ވަޅިހަރ ،ާތޫނުާެއއްޗިހިންާހަމަލ ދީާމިކަހަލަާރޮނގުތަކަށްާބޭނުމެއްނުވ ނެާއިނގޭތޯ.ާ

ާފޫހިފިލުވ ލަންާ ާެއކުދިންނަށް ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާައުޅގަ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހޯދައިދި ާގޮތްތަކެްއ ާގިނަ ާފުރުޞަތުތަްއާސަރުކ ރުން ާވަޒީފ ގެ ާއަދި  1225ނުމަށ އި

ާމުނިފޫހިފިލުވ ެނާ ާއިތުުރކުރުމަށ އި، ާތަންތަން ާކުިޅވަރުކުޅޭނެ ާއަދި އިތުރުކުރުމަށ އި

ނޑުމެންާކުަޑކުދިްނާ ތަންތަންާއިތުރުކުރުމަށ އި،ާމިކަހަލަާމަގުތަްއާފަހިވުމުންާައޅުގަ

ާ ާއުމުުރގެ ާމަގ65ާުޚ އްޞަކޮށް ާމިކަހަލަ ާުޒވ ންކުދިްނ ތަކަށްާއަހަރުގެ

ާގްރޫޕަކ ާ ާނޫނީ ާގޭްނގަކ އި ާކޮންމެވެސް ާނެތިގެން ާކުރ ނެކަމެއް ދ ކަށްނުޖެހޭނެ.

ާކޮންމެވެްސާ ާނޫނީ ާލިބޭތީ ާސައި ާފަރ ތުން ާްގރޫޕްގެ ާއެ ާނޫނީ  1230ބައިވެިރވަނީ.

ާފަހަރެއްަގއިވެްސާ ާމިއީ ާހިނގަމުންދަނީ. ާއެގޮތަށް ާއެކަްނ ާފަހިވ ތީ މަގުތަކެއް

މައިންބަފައިންާބޭނުންވ ނެތޯާއެމީހުންގެާދަރިންާާމައިބަފައިންވެސްާކުުރވ ކަމެްއނޫން.

ާއަިދާ ާބޭނުމެއްނުވ ނެ. ާއެމީހުން ާހ ލެއްަގއި ާެއއްެވސް ާމަަގކުންދ ން. ނުބައި

ާސްކޫލްތަތަކުންވެސްާމިކަްނކުުރވ ކަށްާބޭނުމެއްުނވ ނެ.

ާ1235 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާރިާރައީްސ،ާވަރަށްޮބޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާޢިއްޒަތްތެާއޭދަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ
ާވުން:އަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްކެާ

ާ1240 

ާބިލެއްާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާމަނ ކުރުމ ބެހޭ ާކުށްތައް ާގޭްނގް ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީ ާހުށަހެޅުއްވީީތ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާސަރުކ ރުން ާސަުރކ ރަްށ ާޅުަގނޑު

ާއޮތްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮޅިފައި ާދުުލގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިފަހަކަށްއައިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނޫސްވެރިކަމުެގވެްސާ ާއަދި ާމޮހ ލެވުނީމަ ާގޮށްތައް ާއޮތް ާޖަހ ފައި ގޮށްތަްއ،

ާއިނގެ ާރަނގަޅަށް ާއޮތްގޮތް ާޙ ލަތު ާރ އްޖޭގެ ާލިބި ާއެވ ހަކަަތްއާމިނިވަންކަން  1245ންފަށ 
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ާކުށްތައްާ ާމިފަދަ ާދިޔައީ ާފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފެށުމުން ލިޔެވެން

ާޫނސްމަޖައްލ ތަކުަގއިެވސްާ ާފ ޅުކަންބޮުޑގޮތެްއގަިއ ާވަރަްށ ާެއވ ހަަކ ހިނގ ކަން.

ާއެވ ހަަކާ ާދަންނަވަންޏ  ާއެްއގޮތަކަށް ާދެން ާކުރީަގއި ާއ ދެ، ާދިޔަތަން. ލިޔެވެމުން

ާޒަ ާއޮތް ާބަޔަުކވިޔަްސާނުދެކެވި ާއަިދާއެހެން ާވިޔަސް ާއަިދާއީވ ންާނަސީމް މ ނުަގއި

ާއެކަންކަންާ ާއޭރު ާހަމަ ާއެއީ ާބުނެވިދ ނެ. ާމެރީކަމަްށވެސް ާހަދައިގެން  1250ގޭންގް

ާއެތ ާ ާގޭންގްތައް ާެއޮގތަށް ާޒަމ ނުގައި. ާނުދެއްކުނު ާެއވ ހަކަ ާދިޔައީ ކުރުވަމުން

ާގެންގޮސްާވަކިތަނެްއެގާއެތެޭރގަިއާަވކިޮގތަކަށޭވެްސާބުނެވިދ  ނެ.ާހިތްަހމަނުޖެހުނީމަ

ާބުނެވިދ ނެ.ާ ާއޮްތގޮތްަކމަށްވެސް ާެއއީ ާމަރ ލުން ާއެ ާއަިނޔ ކޮްށ ާއެކަން ޖަލުތެރޭގައި

އެހެންވިޔަސްާއެކަްނވެސްާފަޅ އަރ ،ާމޯބައިލްފޯނުތަކ ާއެްއޗިިހންާއޭގެާފޮޓޯަތއްވެްސާ

 1255ދެކިާއެުދވަހުާާފެނިާރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުންާިމަކހަލަާކަންކަމަށްާކަންބޮުޑވ ކަަމށްާފެނި

ާަބެއއްކަމަްށާ ާއަނިޔ ކުރ  ާއެކަުކާއަެނކަކ  ާރ އްޖޭެގާމީހުންނަކީ ާމަންޒަރުން އެފެނުނު

ދައްކ ާެއކަމަށްވެސްާމުޖުތަމަޢުާއ ދަކޮށްލުމުެގގޮތުންނޭާވަރަްށގިނަާމީހުންާބުނެާއުޅޭާ

ާެއކަހަލަ ާކޮށ ލ ،ާމަރ  ާމީހުން ާަމގުމަތީަގއި ާގޭންގްަތްއާގިނަވެ ާމިފަދަ ާމަގުމަތީގައި

ާބޭނުމަކަށްވ ންީވާ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާިމއަދު ާއ ދެ، ާދިޔައީ. ާފެންނަމުން ކަންތައްތައް

ާބެލުމެއްނޫން.ާ ާއަިއަކމެއްކަން ާކީްއވެ ާުނވަތަ ާވީކީ ާމިކަން ާކީއްެވކަން  1260ކޮންމެހެން

ާމިކަހަަލާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ާއަދިވެސް ާމުޖުތަމަޢުއަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ޢުއެކޭާބުނެވިދ ނެ.ާއެހެންވިޔަްސ،ާމަދުވީމަކަންނޭނގެާއެހެންާކުށްތައްާމަދުާމުޖުތަމަާ

ާގިނައިްނާ ާފުދޭވަރަކަށް ާބެހޭގޮތުން ާކަންކަމ  ާހިނގ  ާގޮތަކަްށ ާެއކަހަލަ ާނުވަތަ ވ 

ާކިތަންމެާ ާވ ހަކަދެްއކެވި ާކުރިން ާމީގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދެްއކެނީ. އެވ ހަކަ

ާރަ ާކަމެއް ާިކތަންމެ ާބިލުގައި ާމި ާއެބައޮްތކަމަށްާބޭފުޅުންނެއް  1265ނގަުޅކުރަންވެފައި

ާވިސްނުްނާ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާއެއްބަްސވަން. ާއެކަމ  ާހަމަ ާައޅުަގނުޑވެސް ވިދ ޅުެވއްޖެ.

ާ ާވިސްނުމަކީ. ާރަނގަޅުކުރެވިދ ނެަކމަށް ާމީހުން ާއަދަބުދީގެްނ 60ާހުންނަގޮތެއްނޫން

ާފެނިގެންދި ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރީަގިއވެސް ާޭއގެ ާއަދި ާއަހަރުދުވަސް ޔަާހަކަށް

ާއެތަންމިތ ނގައިެވސްާ ާދުޔޭެގ ާއަދި ާދެވުނުތަން. ާއަދަބުތައް ާބޮޑު ާނުހަނު ރ އްޖޭަގއި

ާނޫނީާ ާގެެނވި ާމުޖުތަމަޢުތެރެއަށް ާރަނގަޅުގޮުތަގއި ާކޮންމެހެން ާމީހުން  1270އަދަބުދީގެން

ާހިނގ ފައެއްުނވޭ.ާ ާކަންކަން ާމިހ ރު ާގޮަތކަށް ާޤަބޫލުކުެރވޭކަހަލަ ާހައްެލއްކަމަށް އެއީ

ާެއއް ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަންާއަދަބަކީެވސް ާރަނގަޅުކުރުމަށް ާމީހުން ާއެކަަމކު ބައި.
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ާވިދ ުޅވ ާ ާބޭފުޅުންވެސް ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކަންކަމ  ާމިކަހަލަ ާހުރިހ  ާދުނިޭޔގެ އެއީ

ނޑުާހިތްހަމައެއްނުޖެހޭާހަމައެކަނިާއަދަބ ާހިސ ބުންާ ވ ހަކަފުޅެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާރިހިބިލިޓޭޓް ާއެމީހުން ާވިސްނުމ ިއާނިންމ ލުމެއް. ާއެމީހުންގެ ާނުވަތަ  1275ކުރ ނެގޮތެއް

ާއެމީހުންާ ާހަދައިގެްނވެސް ާގޮތްތައް ާއެނޫން ާއަދި ާހަދައިގެންެވސް ާތަންތަން ކުޅިވަރު

ާެއއީާ ާމަސައްކަތްކުރުްނވެސް ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާނުދިއުމަށްޓަކައި އެދިމ ލަށް

ާ ާަރނގަޅުކޮށް ާއެ ާގޮްސފިކަމަށްވަންޏ ވެސް ާއެކަމަކު އެކަންކަްނާއޮތްކަމެއް.

ާއެމީހުންާ ާބެހިގެންނަމަވެސް ާއެކިތަންތަނަށް ާޭގންގްތައް ާއެމީހުންގެ އެނޫންގޮތަކަށް

ާވިސްނުންާ ާއެމީހުންގެ ާގޮތަކަށް ާިވސްނ ނެކަހަލަ ާެއކަން  1280އެނޫންގޮތަކަށް

ާދެޭކގޮުތގަިއާ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަގައިުމވެސް ާމަަސއްކަތްުކރުމަކީވެސް ބައްޓަންކުރެވޭތޯ

ނޑަށްާގޭްނގްތަުކގައިާުއޭޅާބައެއްާކުދިންނ ާހަމަާއެއީާވަރަށްާރަނގަޅުކަމެާ އް.ާައޅުގަ

ދިމ ވެސްޭވ،ާރައްޓެިހވެސްމެ.ާއެމީހުންނަކީވެސްާހަމަާއަުޅަގނޑުމެންގެާދަރިންކަހަލަާ

ާހުޭރާ ާވ ހަކަތަެކއް ާބަިއވަުރ ާއެތަްއ ާހަމަ ާއެމީހުންގެެވސް ާކުދިން. ހަމަ

ާއަ ާހަމަ ާއެމީހުންެގވެސް ާއަުޑއަހ ލަންޖެހޭ.  1285ނިބންވެސް،ާދަރިްނވެސްާއަޅުަގނޑުމެން

ާޖަލުތަކ އިާ ާހަމަ ާބުނަނީ ާމީހުން ާގިނަ ާކުޑައިރުއްސުރެ ާހަމަ ާއެމީހުން ތިބޭ.

އެމީހުްނނަށްާފެންނަމުންާދިޔަާއެްއޗިހީަގއިާބޮޑެިތވަމުންާދިަޔކަން.ާއަނިޔ އަކީާހަމަާ

ާބަލ އިުރާ ާގޮތްގޮތަށް ާއެނޫން ާގޮތަކަށްވެސް.ާދެން ާއެނޫން ާނެދެކޭ ާއެމީހުން ކަންކަން

ާހުންނަގޮތުންނ އިގޯތިާާއަދި ާކަންތައްަތއް ާއެކީަގިއާާ،ގެދޮރުގެ މަިއންބަފައިންނ 

ާ ާހ ލަތ އި، ާއެއުޅެންޖެހޭ ާގޭތެޭރގެ ާކަމަކުންވެސް ާއެހުިރހ   1290އެލިބެންޖެހޭާޮކންމެހެން

ާގޭްނގ  ާތެޭރގަިއެވސް ާުއޅުމުގެ ާނުކުމެގެން ާނުލިބިގެން ާހިތްހަމަޖެހުން ާއެިކާއި ގުޅި

ާެއއީ ާެއކުދިންދ ކަން ާއޮތްާާގޮތްގޮތަށް ާޤަބޫކުރަންޖެހިފައި ާމިއަދު ނޑުމެން އަުޅގަ

ާއަަދބު ާއޮންނައިރުވެސް ާއެހެން ާއަދަުބ ާއެހެންވީމ ، ާހައްޔަރެއްާާޙަޤީޤަތެއް. ލިބެން

ާކު ާެއއަށްވުރެްނާާވެސްާެރވުނަސްާތަނެއްަގއި ާއެމީހުން ނުޑ ާއަުޅގަ ޭއގެތެރެއިން

ާއެ ާވިސްނަިއގެން ާގޮތަކަށް ާދ ނެކަހަލަ ާދިމ ލަކަށް ާއަޅުަގނުޑާަކންކުރަނގަޅު  1295ރުމަކީ

ާޤަ ާހަމަ ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާލިޔ އިރުާއިމުވެސް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާފަހަްށވެްސާއަ ާއޭގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުއްޓ ނުލ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ބުން ދަބ 

ާުކރެވި ާތެެރއިންލ ފައި ާޭއގެ ާނުވަތަދ ނުވަތަ ާވ ަހކައ އިާާއޮތްާކުެރވެންާނެ ކަންކަމުެގ

ާޤަބޫލުކުރ ާހިސ ބަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޤައިމުވެސް ާހަމަ ވަރަްށާާގޮތުަގއިދިއުމަކީވެސް
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ާޭއެގތެރެއިން ާއަުޅގަޑުމެންނަށް ާއ ދެ،  1300ހައްލެްއާާރަނގަޅުކަމަކަްށވ ނޭ.

ާާހޯދިދ ނެކަމެއްކަމަށް ާމިބިލުގައި ާއަޅުަގނުޑމެން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ެއިކާއަުޅގަ

ާވި ާއެދ ޅުބޭފުޅުން ާހެދުމަކ އި ާހުރި ާއަޅ ަފިއ ާގޭްނުގގެާވެއްޖެ ާގޮތްގޮތަށްވެސް ކަހަލަ

ާ ާއެހ ފުޅ ކޮށް ާހިތްޕުޅ އެްއޗެހި ާދުނިޔޭގެާާއޮތީމަ ާހަމަ ާއެކަމަކު ހަމަނުޖެހޭކަމަށް.

ާުނވަތަާ ާކްޫލކްލޫކްލެއިން ާދަންނަވ ނަމަ ާިމސ ލަކަށް ާތަންތ ނގަިއވެސް އެހެން

 1305ާމިާމ ސީ....ސްާކްެލއިންާނުވަތަާއަދިާއެނޫންާަވއްތަރުގެާމީހުްނވެސްާކުލޫކްލަކް

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެމީހުންބެޖުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރު ާދިމ ލަށް ާގޭްނގަކ  ާއުޅުމަީކ ާއަަޅއިގެން ާއެހެން ާެއއްޗެހި ާދ ކަްނާާތަކ 

ާދަްއކައިާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ ާހުންނަކަމެއްކަމަށްދިނުއެގޮތަށް ާގޮތުން ާކުްށކަމަާުމގެ  1310ާްށާއެީއވެސް

ާވިސްނުންތެރިކަމ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެންީވމަ، ާހަދ ފައިހުރޭ. ާތަންތ ނަގިއވެސް ާއެހެން ދުނިޔޭގެ

ާމުސްތަޤްބަލުާ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާބަހައްޓ  ާދޭތެރޭަގއި ާމިބިލ  އެީކގައި

ާ...ރަނގަޅުކުރުމަށް

ާ

 1315ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޅަޒުވ ނުއަޅުަގނޑުާގެާދ ިއރާ ާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާވިސްަނިއގެން ާމިކަމުްނާމެން ާން

ާވިސްނުްނާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ ާބައްަޓންކުރުމަށް ާގެންދިއުމަށް ާދިމ އަކަށް ާއެހެން ާސަލ މަތްކޮށް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިޞްބަހައްޓަިއގެން ާމިބިލު ނޑުމެން ާކޮމިޓީއަކަށްއަުޅގަ ާކުުރމަށް ދ ންާލ ޙު

ާޤައިމުވެ ާހަމަ ާތ އީއަޅުަގނުޑ ާއިށީންްސ ާދަންނަވ ލަމުން ާކުރ ވ ހަކަ  1320ދެލ ނަން.ާދު

ާރިާަރީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެ

ާ

ާާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްޗަންގޮޅިޝުކުރިއްޔ . ާމިއަރުވަނީ ދެކުުނާާފުރުޞަތު

ާޢިއްާ ާމުޙަންމަދުޒަދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާއެރުވުުމގެރަާތްތެރި ކުރިްނާޝީދަށް.ާފުރުޞަތު

 1325ާކޮމިީޓއެއ9ާާްަގއ77400ާާިމަށްާދަންނަވ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާަސމ ލުކަ

ާ ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާކޮމިޓ7ާީފެށޭ. ާސްޭޓޓްާކޮޓަރީާާނަންބަރު ާއަދި ގައި.
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މިނިސްޓަރުންނ އިާޑެޕިުއޓީާިމނިސްޓަރުންނ އިާއަިދާއެފެންަވރުގެާބޭފުޅުންާމަޤ މ ިއާ

ާކުރި ާދިރ ސ ކުހަވ ލުވުމުގެ ާބިލު ާހޯދުމ ބެހޭ ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާން ާކޮމިޓީ 6ާރަްއވ 

ާކޮމިޓީ ާކޮޓަރީާނަންބަރު ާއަޅުަގނުޑާގައި. ާދަންނަވ ލަމުން ާެއވ ހަކަ އެހެންވީމަ،

 1330ާފުރުޞަތުާއަރުވަމުން.ާމެންބަރަށްާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާމައްޗަންޮގޅި

ާ

ާއަުޅގަާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްޗަންޮގޅިޝުކުރިއްޔ  ާއަވަުށެގ ާއުތުުރާާނޑުމެންގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާދީދީާދ އިރ ގެ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ނޑަށްާމެންބަރު ާއަޅުގަ ާފަހުން ާެގ

ާޝުކުރުލިބުނީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށްބޮޑަށް ާއެކަމަށް ާއިއްތިފ ގެތީ ްއކަމަށްވިައސްާދަންނަވަން.

ާ ާފަޭސހަވ ނެ ާގުުޅވ ލަން ާގޭްނގްތަވަށަކަށްާއަާއެއްާއަޅުަގނޑަށް  1335ްއާވ ތީވެ.ާިމމަޢުޟޫއަކީ

ާ ާބިލެއް ާފޮނުއްވެވިާމަނ ކުރުމ ބެހޭ ާޖެނެރަލް ާއެޓަރނީ ާއަދުގެ ސަރުކ ރުން

ާޝު ާއެފަރ ތަށްވެްސ ާމިހ ާކުރުބިލަކަށްވ ތީ ާއުމުރުން ާއަުޅަގނޑު ދަންނަވަން.

ާިމވަރު ާސިފ ިބލެއްާދުވަސްީވއިުރގައި ާޤ ނޫެނއްގެ ާނުވަތަ ާއަުޑ ާބިގެ ލެްއާަގއި

އިާޮއްއވ ާހެންވީމ ،ާމިހ ާދުވަސްވެފަާައޅުަގނޑަކަށްާނެތް.ާއެާއަިއކަމަށްާއެނގިފައެއްާ

ާޝުކުރުާ ާނުހަނު ާއެފަރ ތަށް ާއަދި ާއުފ ކުރަން. ާަވރަށް ާއައުމުން ާބިލެއް  1340މިކަހަލަ

ާތަޚްއަ ާމަރުޙަބ އ އި ާސަުރކ ރަށް ާއަދުގެ ާދަންދ ކޮށް ާމިބިލަށްާނިޔ  ނޑު ާއަޅުގަ ނަން.

ާބެލެ ާފުރިހަމަކަމަށް ާވަރަްށ ާމީގައި ާކުިދކުދިާބަލ ލުމުން ވުނިކަމަށްވިއަސް

ާއިޞް ާއޭގެލ ޙުތައް ާދަންނަވަން. ާމެންާތެޭރގައިއެބަހުރިކަމަށް ބަރުކަމ އިާގޭްނގެްއގެ

ާމިީއާ ާގޭންގް ާބޭނުން ާބަލ ލަން ާއަދި ާއަޅުަގނޑު ާކުީރގައި ާޭއގެ ލީޑަރުކަން.

ާ ާގޭްނގްާގޭންަގކަށްކޯްއޗެއްތޯ. ާކިހިނަކުންތޯ. ާއިންސ ނަުކާއުެފދޭގޮތ އިާވަީނ .1345 

ާއެންމެނަށްވެސްއު ާހުރިހ  ާނއެާފެދޭގޮތް ާމ ލޭގޭ. ާމިއޮްތާއެހެންނަމަެވސް، ަގއި

ާކުކުޅުބިެހއްގެާ ާރަން ާއުފެުދނުާކުޑަުކޑަ ާގޭންެގއް އުފެދެންޖެހުނުާާ،ގޮތްތެރޭގައި

ާކޮ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންާސަބަބު ާނަމަވެްސ މިޓީެއއް

ނުޑާނަމަާދިރ ސ ކޮށްގެންާ އެްއޗެއްާއުފައްަދއިގެންާނަމަެވސްާވަރަށްާައވަހަށްާއަުޅގަ

ާއުފެާ ާއުފެދުނުގޮތ އި ާޭގންގް ާއެއްޗެއް. ާބޭނުން ާއެއުެފއްިދާހޯދަން ާބަޔަކ އި  1350އްދި

ާހަރުކަށިާބަޔަކު ާހޯދ ފައި ާމަޤްަޞދު ާއޭގެ ާބަަޔކު ާއުފެއްދި ާއޭތި ާމަޤްޞަދ އި. ެގ

ނޑުާބެލިާފޮަތކުންާގޭންގެާއަދަ ާގޮވ ލަން.ާއަުޅގަ ނޑު މ ނަާްއގެާބެއްާދިނުމަށްާއަުޅގަ

ާދޭހަވ ގޮތްާއަޅުަގނޑަށް ާޖަމ ޢަތަށްވުން،ހަރަކ ތްތެ. ާއަންނަ މީހުނ6ާާްާރިވަމުން
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ާހަރަކ ތް ާމީހުން ާގިނަ ާެއއަށްވުރެ ާމަޤްޞަދުވުން،ނުވަތަ ާކުށްުކރުމުގެ ާތެރިވުން،

ާނު ާއުޅުްނ ާކިަޔއިގެން ާނުވަތަާއެއްނަމެއް ާނިޝ ނެއް ާރަމްޒުކޮށްޭދ ާގޭްނގް  1355ވަތަ

ާބަޔަަކށްވުން،ާސިއްަކއެއް ާއެކަހެިރކޮށްިވއަާގެންުގޅޭ ާތެރޭަގއި ްސާމެންބަރުންގެ

ާކަމުގައިާ ާއެުކވެރިެވގެން ާތަކުރ ރުކޮްށާނުވަތަ ާކުުރމުގައި ާގޭންގް ވިއަސް

ާއުޅުނިބައިވެިރވަމު ނޑުމެންވެސް ާއަުޅގަ ާބައިވެިރވެފަިއވުން. ާނުވަަތ ާައއުން ،ާންން

ާގޭންެގއްނޫ ާކުޅޭތަންޮކޅެްއާއެކަމުން ާގޭެތރޭގަިއ ާުކޑައިުރަގއި ނޑު ާައޅުގަ ން.

ާ ާއޮންނަގޮތުން ާކަންތައްތައް ާމިހ ރުގެ ާއެހެނަސް  1360މިއޮތީާއެއިުރއޮވޭ.

ާުކަޑޮގޅިއެއްާ ާބިސީތަކަށްާއަލިފ ންފޮށްޓަކަށްވުރެ ާއުޅެްނޖެހިފައި. ާއ އިލ ތަްއ ަގއި

ާސަބަބު ާގިނަވުނުގެ ާބިސީަތއް ާއެ ނުޑާބެހިފައި. ާއަުޅގަ ާނުކުމޭ ާެއބަ ާކުދިން ން

ާދަންނަކުދީން ާނުކުމޭާާ،ނުވެސް ާއެބަ ާގޭޮދށުންވެސް ާައޅުަގނޑު ާއައިސް މިހ ރަކަށް

ާއަުޅަގނޑ ާ ާކަިއރިންވެސް ާގޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަިއރ ންވަން ާއަުޅަގނޑު ދޮރުމައްޗަށް.

ާހިތަށްއަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބުނީމަ. ާޖަހ ފ ނަމޭ ާއެކުއްޖ ގެއަުތެގާދިމ ލަށް  1365ރ 

ނޑީ ާއެހެްނނަމަވެސްމުލައްދަ ާހުރީ. ާބ ރެއްބ ވައޭ ާކިހ ވަރެްއެގ ނޑުާާ،ަގއި އަުޅގަ

ނުޑާ ނޑުާވަަރށްގ ތްާބޭފުޅެއްގެާދަިރއެްއކަމެއް.ާމ ފަހުންާއަޅުގަ ނުދެނެހުރިންާއަޅުގަ

ހިނެއްވީތޯ.ާއަުޅަގނޑަްށާކުށެއްާކުރެވުނީޯތއޭ.ާއެުކއްޖ ާކައިރިްނާއަހ ލިން،ާޮކއްކޯާކި

ާކުެށއްކުެރވުނިތޯއާ  ާމިހިސ ބުގަިއާާއަޅުަގނޑަށް ާމ ފޮނިވެގެން ާބުނީ ާއެކުއްޖ  އަހ ލީމ 

ާއެކުއްޖ އަްށާ ާއޭރުވެސް ާހިނިވެސްައއި. ާކުޑަކޮށް ާމިއީ، ާޖަހ ފ ނަމޭ.  1370އުޅެންޏ 

ާހަމަާ ާއުޅެބޮުޑވެފަިއވ  ާއެސަރަޙައްުދގަިއ ނޑ އެީކ ާއަުޅގަ އެނގުނީ

ިއިވޔަްސާއެލ ނެއްކަންމަތީަގއިާމީހުންާގައިަގއިާތަޅ މަރ ާހަތިޔ ރުާބޭނުންނުކުރިކަމުގަ

އޭރުގެާސުޕަރާހީޯރއެްއގެގޮުތަގއިާއެސަރަަޙއްދުަގއިާއުޅެބޮުޑެވފައިާހުރިާމީހެއްކަން.ާ

ާމަޝްހޫރުވަނީާ ާގޭންގެްއނޫން. ާހީރޯ. ާސުޕަރ ާގެންގުޅީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޭރުަގއި

ާހުންނަާ ާލައިިއގެން ާހެދުމަކުން، ާހުންނަ ާލައިގެން ާނުވަަތ ާސްަޓއިލުން  1375އެުކއްޖ ގެ

ާ ާުނވަތަ ާމިއޮީތާފައިވ ނަކުން ާމީތި ާމިހ ރު ާއެކަމަުކ، ާހެދުމަކުން. ާހުންނަ ަލއިގެްނ

ާކެރިގެންާ ާހަމަ ނުޑ ާައުޅގަ ާއަމިއްލަައކަށްނޫންކަން ާބަދަލުީވީކ ާެއއީ ބަދަލުވެފައި.

ނޑުމެންާއޭރުާއެއްެވގެންާއުޅުނުއިުރަގއިާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެްއާ ދަންނަވަން.ާއަޅުގަ

ނުޑއެއްބަފ ާނުހިނގ .ާއެކަމަކު،ާކުދިކުދިާއަރައިރުންތައްާ ވޭ.ާދެބަސްވުްނވ ނެ.ާއެއްބަ

ާައވަށަްށާ ާއަނެއް ާއަަވށުން ާއެއް ާދެބަސްވޭ. ާއަރައިުރންވޭ. ާހަމަ  1380ދެކުދިންވެސް
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ނޑ ،ާމ ފަންނުާ ދެބަސްވުންާއ ދޭ.ާައޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާމައްޗަންގޯިޅާބޯޅަދަ

ާކުޅިަވރުކުޅެމުންދިޔަ ނޑ  ާބޯޅަދަ ާހެންވޭރު ނޑ ، ާބޯޑަދަ ާގަލޮޅު ނޑ ، އިުރގަިއާބޯޅަދަ

ނޑަށްއެރުންާމަނ .ާއޭރުާމަގުމަތީގައިާ ނުޑގައިާޖަހ ފައިާއިންނ ނެާބޯޅަދަ އެތ ާބޯޅަދަ

ނޑިބުރިާ ާދަ ާގެންގުޅޭ ާމީހ  ާއަންނަ ާނިްއވަން ާހޮޅިބުރިތައް ާހުންނަ ދިއްލ ފައި

ާބިރުްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފެންނައިރަްށ ާއެކޮުޅކޮޅުން ާނުވަަތ ާައއުމުން  1385ހިފައިގެން

ބިރުާފަހަނައަޅ ގޮސްފި.ާެއއީވެްސާވަކިާމަޤްޞަދެްއގަިއާާދުވަން.ާއެހެނަސް،ާމިހ ރު

ާ ާޒަމ ނެްއގަިއާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންވިޔަސްާޤ ނޫނެްއާނެތިިވޔަސް 72ާއަހަރ 73ާާވަކި

ާ..97އަހަރ ާއުމުރުގެާތަފ ތުތަެކއްާެގނެސްާ

ާ

 1390 ވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާهللاާصبحانާދެކުނުާދ ިއރ ގެާޅިާމައްޗަްނގޮާ ާަވގުތެްއާހ . ާއިތުރު ނޑުގެ. ާއަުޅގަ ާއެބައޮތޭ ާވ ހަކަތަެކއް ާަބއިވަުރ ާދަ

ާއިނގޭތޯ.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާތެރޭގައި ާަބިއެގ ާސުރުޚީ ާއަދި ާިމއުޅެނީ ާރަނގަޅު. ާދެއްަވއިފިއްޔ 

ާބެހޭގޮތުން،ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަްނތައްތަކ  ާގޭްނގް ާިމއީ ާަވގުތުާާއަޅުަގނޑު ާުކރ ނެކަމެއްނެތް. ދެން

 1395ާދެންފަހަރަކުންާއަދިާހޯދ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއަޒތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑިވަޅުަގިއވެާާަޙމީދުާهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު ާމިދަ ާމުހިންމު، ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާމުހިންމުާދެކޭގޮުތގަިއ، ާވަރަށް ާސް

ާބައެްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމީގެ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ބިލެއް.ާދެން،ާއަޅުަގނޑު

ާއަޅުަގނުޑާދެކެނީާިމާ  1400ޑެފިނީޝަންާނުވަތަާޢިބ ރ ތުެގާއިޝޫސް.ާެއއްކަމަކަށްާހަމަ

ާޓެކްނިކަލްާ ާހަމަ ާމިއީ ާބޭނުންކުރަންޖެހޭކަން. ާއެބަ ާލަފްޒު ާމި ާގޭންްގ،

ާަވިކާ ާޖަމ ޢަތުގައި ާވަކި ާއަދި ާމިއީ ާއެބޭނުންކުރަންޖެހޭ. ާމިހ ރު ޓަރމެއްެގގޮތުަގއި

ާމަންފ ތަކެއްާ ާނުވަތަ ާހިންގުމުގެގޮތުްނ ާޢަމަލުތަކެއް ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  މަޤްޞަދެއްގައި

ާގްރޫޕްތަކަްށާ ާއެކުަލވަިއގެންއުޭޅ ާނުވަތަ ާއުަފއްދަިއގެން ާމަޤްޞަދުަގއި ނެގުމުގެ

ާޖަމ ޢަތްތަކަށް ާމިބިލުާާނުވަތަ ާނުވަތަ ާޑެފިނީަޝންއަށް ާއެހެންވެ ާނަމެއް.  1405ކިޔޭ

ާމިގޮތަްށާ ާމިލަފްޒު ާފަސޭހަވ ނެއޭ ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ތަންފީޛުކުރުމަށް

ާމިބިލުެގާ ާސުރުޚީވެސް، ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ބޭނުންކުރައްަވއިފިްއޔ .
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ާބި ާމަނ ކުރުމ ބެހޭ ާކުށްތައް ާގޭްނގް ާރަނގަޅު. ާވަރަށް ާހަމަ ާދެން،ާސުރުޚީވެސް ލު.

ާ ާމ ނަކުރުމުގައި ާއޭގެ ާނުވަތަ ާއަދި ާޑެފިނީޝަން ާމި ާމީގެ ވަަނ72ާާއެކަމަުކ،

ާއޮޅުންއެރުެމްއާ ާކޮންމެވެސްަވރެއްގެ ާޢިބ ރ ތުގެ ާހިތަށްައރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1410މ އްދ ގައި

ނޑަެއޅިގެންާ ާކަ ާމިޤ ނޫނުގައި ާމިއޮންނަނީ ާިވދ ޅުވެފައި ާއެއީ ާހީވަނީ. އަންނ ނެހެން

އިާނުވ ހ ހިނދަކުާގޭންގްކަމުަގއިާބުނެފައިވަނީާަވކިާމަންފ އެއްާއެހެންގޮތަކަށްާބުނެފަ

ާޤ ނޫނ ާ ާމިވ ގޮތަކީ ާހިންގުމަށްޓަކައި. ާޢަމަލު ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  ާނުވަތަ ޙ ސިލުކުރުމަށް

ާމ ނަެއއް.ާ ާޙ ސިލުކުރުމުގެ ާމަންފ އެްއ ާވަިކ ާއެބައ ދޭ ާބޭރުން ާޢަމަލުކުރުމުގެ ޚިލ ފު

ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާޢިބ ރ ތްކުރުއްވ ަފއިވ ގޮްތާާއެހެންވީމ ،ާމިލްފަޒު ާމިޖުމްލަ  1415ނުވަތަ

ާޖަމ ޢަތްތަކާ  ާގިނަ ާަވރަށް ާހ ސިލުކުރުމަށް ާމަންފ އެއް ާވަކި ާއެބަޖެހޭ. ބަދަލުކުރަން

ކުންފުނިތަކ ވެސްާހަދަމުންގެްނދ ނަން.ާޚ އްޞަގޮތެްއަގއި،ާަހމަާއެރައްދުވ ނެާހުރިހ ާ

ާޖަމ ޢަތްތަކަށްވެ ާކުންފުނި ާރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ާނުވަަތާރަސްމީކޮށް ސް

ާދެން،ާ ާއެަބއިޞްލ ުޙކުރަްއވަންޖެހޭ. ާއެބައި ާއެހެްނވީމ ، އެން.ޖީ.އޯތަކަްށވެސް.

ާޢ ންމުާ ާއ ަދއިގެ ާމިޢިބ ރ ތްކުރެވެމުންދ އިރު  1420ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސާމިއިޞްލ ުޙާނުވަތަ

ާޖަމ ޢަތްތަކަށްާ ާއެކުަލވ  ާނުވަތަ ނަޑއަޅ  ާކަ ާހ ސިުލކުރުމަށް ާމަންފ ތަކެއް އެިކއެކި

ާޤ ނޫ ާހަމަ ާމަންފ ތައްާމިއީ ާހުއްދަނުކުރ ،ާމަނ ކުރ ކަހަލަ ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާޚިލ ފު ނ 

ާތަފ ތުވ ނެ.ާ ާވަރަށް ާގްރޫޕްަތއް ާއުފައްދ  ާހިނގުމަށްޓަކައި ާޢަމަލުތައް ނެގުމަށްޓަކައި

ާރަނގަޅު.ާ ާގެންދެވުން ާޑިފައިންކުރަމުން ާމިގޮތަށް ާމިލަފްޒު ާގޭްނގް އެހެންވީމ ،

ާއުފެދިގެ ާިމގޭންގްަތްއ ާައޅުަގނުޑާދެވަނަކަމަކަށް، ާބަލ އިރު ާސަބަބުތަކަްށ  1425ންދ 

ާނުވަަތާ ާމައްސަލައެކޭ ާއިޖްތިމ ޢީ ާހަމަ ާމިއީ ާދެކޭޮގތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ނީ

ާކޮންމެާ ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާހަމަ ާޮތްއޖެހެމުންދިއުމުން ާއިތުުރވެގެން އ ބ ދީ

ާއެހެންާ ާނޫނަސް ާރ އްޭޖގައި ާމިއީ. ާގ ތްކަމެއް ާދިމ ވުން ާހަމަ ތަނެއްަގއިވެސް

ާއަންނ ނެ.ާޤައުމު ާދިމ ވަމުން ާތެރޭަގއި ާސޮސަިއޓީ ާމިަކން، ާހަމަ ތަކުަގިއވެސް

ާއެކިއެިކާ ާނުވަތަ ާމަދަނީ ާތޮއްޖެހިގެންނ  ާގޯތިގެދޮރު ާގިނަެވގެްނ ާއަދަދުތައް  1430އ ބ ދީގެ

ާެއީއާ ާއަންނަ. ާއިުތރުވެގެން ާމިކަންކަން ާދިޔައިމ  ާމަދުވެެގން ާސްޕޭސްތަްއ އަރބަން

ާމުޖުތަމަޢު ާޒުވ ނުން ާފުރަތަމަ ާތަޢުލީމީގޮތުންވެްސާއެންމެ ާެއއީ ާހަވ ސ އަށްދ ، ގެ

ާމަރުޙަލާ  ާތަޢުލީމީ ާނުަވތަ ާނެތިގެން ާފުރުޞަތު ާތަޢުލީމީ ާއ މްދަނީެއއް، ނުވަތަ

ާނުދެވޭކަހަލަާ ާުފރުޞަތު ާމަސައްކަތުގެ ާނުދެވޭ، ާފުރުޞަތަށް ާއ މްދަނީ ނިމިފައި
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ާއެމީހު ާހިފަހައްޓަން ާއައިޑެންޓިޓީ ާއެމީހުންގެ ާޒުވ ނުން ާޅަކުދިންނ   1435ންގެާހުރިހ 

ާމަޑުމަޑުްނާ ާަހރަކ ތްތަކުން ާއެިކއެކި ާއެދ ދިއުމުަގއި ާދެން ާއެްއެވގެން ސަރަޙައްދުަގއި

ާމިވަީނާ ާއަހުލުވެރި ާއެމީހުން ާހަރަކ ތްތަކަށްދ ން ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  ާއިތުރު ތަފ ތު

މިކަހަލަ،ާބައެްއކަހަލަާއިޖްތިމ ޢީާޙ ލަތްތައްާނުވަތަާރަށުތެޭރގެާސްޕޭސްަތއްާނުވަަތާ

ާހުރިނެ ާހަމަާޖ ގަތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީގަިއ ާދެން، ާބަލ ފައި. ާމަްއޗަށް ތްގޮތުގެ

ާއިތުރުެވގެްނާ ާހަަރކ ތްތައް ާގޭންގް ާރ އްޖޭގެ ާދެކޭގޮތުަގއި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ  1440ވަރަށް،

ާ ާވޭުތވެދިަޔ ާބަލ ފައި ާފ ހަގަކުރެވ2ާާޭއައިރަށް ާހަމަ ާމިކަމުގައި ާހަމަ އަހަރަކީ

ނޑުާެދކޭގޮ ގެާފަހުންނ 76ާާާ،79ުތގައިާޯއގަސްޓްާއަހަރުތައްކަމަށްާބެލެވޭނެ.ާއަުޅގަ

ާމަދަނީާ ާކިތަންމެ ާމިކަހަލަ ާވަޔޮލެންްސއ  ާސްޓްރީޓް ާނިކުތް ާމަގުމައްޗަށް އަދި

ާއަސްުލާ ާކަންތައްތަކުން ާކިތަންމެ ާމިކަހަލަ ާޕްރޮމޯޝަންތަކ  ބަސްނޭހުމުގެ

ާވަރަްށާ ާޭއގެފަހުން ާލިބިގެން ާހިތްވަރު ާއުފެދުނު ާލިބިެގން، ާހިތްވަރު  1445ގޭންގްަތކަށް

ތިާމ ރ މ ރީއ ާސްޓްރީޓްާަފއިޓްތަކ ާއެްއޗެހިާހިނގަމުންާގޮސްފަިއވޭ.ާތ ރީޚުތަްއާބޮޑެ

ާމަންޒަރުަތކުންނ ާ ާއެިކއެކި ާީވޑިއޯތަކުންނ  ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެ ބައްލަވ ެލއްވީމ 

ނޫސްނޫހުންވެސްާމިކަންާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާީމގެާޒިންމ ާހަމަާނަންގަންޖެހޭނެާ

ާފަރ ތްތަކެއް ާގިނަ ާކީޭކާވަރަށް ާހަމައެކަނި ާމީގައި ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ވ ަކން

ާނުފެނިާ ާމީގެ ާއެކަމަކު، ާނޫން. ާމީހުންނެއްވެސް ާުއުޅނު ާމީގެތެރޭގައި  1450ދަންނަވ ނީ،

ާބުެނާ ާބަސްބަސް ާއެިކއެކި ާހިތްވަރުދީ ާނުވަތަ ާތިބި ާފުރުޞަތުދެވިފަިއ ާމިއަށް ތިބި

ާއެިކއެ ާއަިދ ާމީހުންނ  ާވ ހަކަދެއްކި ާޖަލްސ ތަުކަގއި ާއޮތޯރިީޓާއެިކއެކި ކި

ފިގަރސްތަުކގެާައުގވައްޓ ލ ާުނވަތަާއެމީހުންނަށްާއިޙްތިރ މްުކޑަކުރުމަށްާޓީޗަރުންނ ާ

ާއަުގވައްޓ ލަްނާ ާއިސްމީހުންގެ ާމީހުންނ  ާޢ އިލ ތަކުގެ ާވެރިންނ  ރަށްރަށުގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޒިންމ އުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ާީމގެ ާބަެއްއވެސް ާކޮންމެ  1455މަސައްކަތްކުިރ

ާއަޅު ާމިހ ރު ާޙައްލުކުރުމުގެާދެކެން. ާމިކަން ާމިތިބީ ާއައިސް ނުޑމެން ގަ

ާޤ ނޫނީާ ާހަމައެކަނި ާިގނަ. ާވަރަށް ާބަލ ކަމަށްވަންޏ  ާަޙއްލުތަކަްށ މަރުޙަލ އެއްަގއި.

ާމީެގާ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާޙައްލެއްނުވ ނެ. ާމިމައްސަލަ ާހައްލަކުންނެއް އަދަބުދޭ

ާމަސަްއކަތްކޮްށގެންނޫ ާފުޅ ދ އިރ އެްއގައި ާވަރަށް ާޙައްލެއްާހަމަ ާމިކަމުގެ ނީ

 1460މިއ ބ ދީއަކަށްާނުވަތަާމިތޮއްެޖހިފައިވ ާމ ޙައުލުތަަކކަށްާނުފެންނ ނެ.ާއަދިާހަމައެކަނިާ

ާތެރޭަގިއވެްސާ ާއ ބ ދީތަކުގެ ާކުދި ާފިކުރެްއަގއި ާިސޔ ސީ ާަވކި ާބޮޑުނޫނަސް އ ބ ދީ
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ާވަރަްށާ ާއިޖްތިމ ޢީ، ާހަމަ ާރަށްރަށުގަިއ ާއެބަހުރި. ާފެނިގެންގޮސް މިމައްސަލަ

ާވޭތުވެދިަޔާހަލަބޮ ާެއއީ ާބޭނުމަށްަޓކައި. ާސިޔ ސީ ާހަމަ ާއެބަުހރޭ ާގެނެވިަފއި ލިކަން

ާސިޔ ސ6،2ާާީ ާހަމަ ާއެއީ ާއެބަހުރި. ާފެނިފައި ާމިކަން ާތެރޭަގއި އަހަރު

ާހަރަކ ތްތަެކއް.ާ ާިހނގުނު ާހިްނގި،ާރ ވަިއގެން ާހ ސިލުކުރުމަްށޓަކައި  1465މަޤްޞަދުތަކެއް

ާމަ ާހިތްވަރުލިބިގެން ާމިއަންނަީނ ސައްކަތްކުރަމުްނގެންދ ާއޭގެސަބަބުން

ާއެއްާ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާަޙއްލަށްދ އިުރ ާމައްސަލައިގެ ާގޭންގްތަެކއް. މިދަންނަވ ކަހަލަ

ޙައްލަކަށްވ ނީާމިފަދަާހަރަކ ތްތަކަށްާހެއްލިގެންދ ާޅަކުދިންނ އިާުޒވ ނުންނަށްާއެހެންާ

ާހޯދަދިނުމުގެކުރިންވެްސާ ާމިފުރުޞަތުތައް ާހޯދައިދިނުން. ފުރުޞަތުތަކެއް

ާމުޅިާކޮން ާއެހެންވީމ ، ާއެބައަންނަންޖެހޭ. ާރީހެބިލިޓޭޝަނެއްވެސް  1470މެވެްސވަރެްއގެ

ާސްކޫލްަތކ ާ ާމީގެ ާބަލ ކަމަށްވަްނޏ  ާއ ބ ދީއަށް ާބަލ ކަމަްށވަންޏ ، އ ބ ދީއަށް

ާއޮތޯރިީޓާ ާއެކިެއކި ާމީހުންނ  ާހުރިހ  ާތިބޭ ާމަޤ މްތަކުގައި ާޒިންމ ދ ރު ބެލެނިވެރިންނ 

ާމުޖުތަމަޢު ާމުޅި ާއަދި ާފިގަރސްތަކ  ާރަށުާ، ާފެންވަރުަގއިެވސް އަވަށު

ާއަސްުލާ ާކަންކަމަށް ާމިކަހަލަ ާހަރަކ ތްތެރިވ ންޖެހޭ. ާީމގެ ފެންވަރުަގއިވެސް

ާސަރުކ ރުގެާ ާމިހ ރުގެ ާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ާމަގު ާއެކަަމށް ާހިންގ   1475ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

ާބޮޑުާ ާއެންމެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމީގެ ާދެކެނީ. ާއަޅުަގނުޑ ޒިންމ އެްއކަމަށް

ާމަކަށްވ ނީާހަމަާއެކިާތަފ ތު..އެްއކަ

ާ

 ވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1480 

ާއަދިާފުރުޞަތަކަށް..ާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ
ާާަޙމީދުهللاާޙަްމދޫންާޢަްބދު

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާރަާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާގެމަނަުފށިާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންވެފައިވ ާޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަކަށް ާމިފަދަ  1485ާީއސް.

ނޑިަވޅެްއގައިާމިފަދަާބިލެްއާހުށަހަޅައިދެއްވީތީާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއިލްޙ މްާއަްޙމަދު ދަ

ާ ާމިބިލުގައި ާަދންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާަގއ6ާާިހަމައެއ ެއކު، ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާ ާމީހަކު ާހ މަކުރ ާއެްއވެސް ާނުވަތަ ާޢަމަލަުކން ާކުރ  ާނުވަތަ ާބަހަކުން ބުނ 

ާހެދުމަކުން،ާ ާނުވަތަ ާނިޝ ނަުކން ާބ ވަުތގެ ާއެްއވެސް ާހ މަކުރ  ާނުވަތަ ޢިބ ރ ތަކުން
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 1490އަޅ ގޮަތކުންާުނވަތަާއެނޫްނގޮަތކަށްާއެމީހެްއާގޭްނގެްއާމެންބަރަށްާދެއްކުމަީކާކުށެކޭ.ާ

ާ ާިމއޮންނ6ާަމިކުށެއްގެ ާ)ށ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާކުށެްއކޮށްފިާވަނަ ާދަށުން ނީ،ާމ އްދ ގެ

ާ ާއަދަބަކީ ާގޭންގ9ާާްމީހެއްގެ ާމި ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަ ާޖަލަށްލުމޭ. އަހަރުދުވަހަށް

ާކިހިނެއްތޯ.ާ ާވަކިކުރ ީނ ާގޭްނގް ާކިހިނެއްތޯ. ާމ ނަކުރ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ

ާ ާމިީއ.ާއަޅުަގނުޑވެސް ާއިނގޭތޯ ާއުެފދޭާސުވ ލެއް ާހިތުަގއި ާހަމަ ބޭނުންާއަޅުަގނޑު

ާބޭނުން.ާ ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާނައްތ ލަން ާމިޤައުމުން ާކޮންމެގޮެތއްިވޔަްސ ާގޭންގް  1495މި

ާވަިކކުރ ީނާ ާގޭންގުަތއް ާމި ާމިއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންކަމުަގއިިވޔަސް

ާގޭންުގާ ާމި ާސުވ ލަކީ. ާފުރަތަމަ ާމިއީ ާކިހިނެއްތޯ. ާއަިއޑެންޓީފަިއކުރ ނީ ކިހިނެއްތޯ.

ނޑުމެ ންނަށްާއެބަފެނޭާބައެއްފަހަރުާެޖހޭާހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެާނޫންގޮތަށްވެސްާއަުޅގަ

ސަބަބުންާމ ރ މ ރީތައްާހިންގުމ ،ާބޮޑެތިާމައްސަލަތަކެއްާުކރިމަތިވެގެންދ ތަން.ާމިއީާ

ާނިންމ ާ ާގޭންގުކަމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީ  1500ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާދެ ާއަޅުަގނޑު ާދިނުމަކީ ާޢަދަބުތައް ާއުސޫލަކަށްާބޮޑެތި ާހަމަޖެހޭ ާއެީއ ޭކގޮުތގައި

ާ ާމިގޮތަށް ާޢަދަބަކީ ާދެވޭ 9ާާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތުން ާނުވަތަ އަހަރ6ާާުއަަހރު

ާމ ރ މ ރީގެާ ާމައްސަލަައކަށްވ ނެ. ާވަރަށްބޮޑު ާަވނީނަމަ ާޖަލަށްލުންކަމުގައި ދުވަހަށް

ާކު ާެއމީހަކު ނަޑއެޅިަފއިވ ހިނދު، ާކަ ާޤ ނޫނުަގއި ާޢަދަބުތަކެއް ާކުށެއްެގާޚ އްޞަ ރ 

ާުނވެދ ނެ.ާ ާރަނގަޅުކަމަކަށް ާނިންމުމަކީ ާެއގޮތަށް ާބަލ ފައި ާގޭންެގއްކަމަށް  1505ސަބަބުން

ާވަިކކުރ ނީާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާގޭންގުަތއް ާހިަތށްމިއަރަނީ ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ާއެނގެންޖެހޭާ ާއެބަ ާގޭންގުަތއް ާކިހިނެއްތޯ. ާމ ނަކުރ ނީ ާގޭްނގުތަްއ ކިހިނެއްތޯ.

ާބިލު ާދެން ާހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ.ާފުރަތަމަ. ާެއހ  ާއަޅުަގނުޑވެސް ާބަލ އިރު ާނަމަށް ގެ

ާމަރުޙަލ އަށްގޮްސާ ާޮކމިޓީ ާފެނޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާބިލު. ާމަނ ކުރ  ާކުށްތައް ގޭންގު

ާދެގޮތަކަށްާ ާމ ނަ، ާގޭންގު ާދޭން. ާނަމެއް ާއެހެން ާބަދަލުކޮށްފައި ާމިބަސް  1510"ގޭންުގ"

ާދަންނަ ާެއވ ހަކަ ާއެހެންވެ ާބޭނުންކުރަމުންދ ތީ ނުޑާގޭންގު ާއަޅުގަ ާދެން ވ ލީ.

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިހ ތަނަށްވެސް ާިހތަށްމިއަރަނީ ާއަޅުަގނޑު ދަންނަވ ނީ

ާޢަދަބުތައްާ ާބޮޑެތި ާޤައުމުތަކުަގިއެވސް ާދުނިޔޭގެ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ފެނިފައިވަނީ

ާވުންާ ާނ ދިރުކަމަކޭ. ާވަަރށް ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއީ ާޙައްލުވުން ާކަމެއް ދީގެން

ާއަޅުަގނުޑާއެކަީށގެންވ ކަ ާދިނުމަކީ ާޢަދަބުތަްއ ާބޮޑެތި ާއެހެންވީމ ، ާނޫނޭ.  1515މެއްެވސް

ާމީހާ  ާމައްސަލަތަކަށް ާމިފަދަ ާބަލަންޖެހޭނީ ާމީގައި ާރަނގަުޅކަމެއްނޫްނ. ދެކޭގޮުތގައި
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ާކަންތައްތަކެްއާ ާޮކންކަހަލަ ާކުރަނީ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާނުވަތަ ހުށަހެޅިގެންދަނީ

ާސަބަބަ ާމީގެ ާކޮބައިޯތ ާދިރ ސ ކޮްށާކުރިމަތިވީމަތޯ. ާައޅުަގނޑުމެން ާިމއީ ކީ.

ާބައެއްފަހަރުާ ާދަންނަވ ލަންމިޖެހެނީ ާއެހެން ާނުކުތ އެްއ. ާމުހިންމު ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާއ އިލީާ ާަމއްސަލަތަުކގައި. ާތަފ ތު ާުނވަތަ ާވަބ އިން ާޑްަރގް ާފެނޭ  1520އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގޭ ާގޭންގުތަްއ، ާމި ާވަދެގެން ާމީގެތެރެއަށް ާސަބަބުްނވެްސ ްނގ ިއާމައްސަލަތަކުގެ

ާއެކަންތައްަތްއާ ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހެޅިގެންދ ތަން. ާމައްސަލަތަކަށް ތަފ ތު

ާވަރަްށާ ާދެކޭގޮުތގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފިޔަވަުޅއެޅުމަީކ ާފުރަތަމަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި

ާސަބަބުންާ ާމީގެ ާދަންނަވ ލަްނޖެހެނީ ާމި ާއެހެން ާދިރ ސ ކޮށްފައި. ާމި މުހިންމުކަމެއް

ާކުރިމަތި ާދަންނަވ ލިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން ާނުރައްކ ތެރިކަމެްއގެ  1525ެވދ ނެ

ާމިާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާދެންހަމައެއ ެއުކ ވ ހަކަެއއް.

ާތަންތަންާ ާކުޅޭނެ ާުކޅިވަުރ ާަބއެއްފަހަރު ާއެބަވޭ ާައސްލަކަށް ކަންތައްތަުކގެ

ާދެ ާަމދުވެފައި، ާކަންތައްތަްއ ާކުރ ނެ ާއުމުުރގަިއ ާުޒވ ން ާމި ާޮގސްާމަދުވުމ އި، ން

ާދިމ ވެގެން،ާ ާމީހަކ  ާކޮންެމވެްސ ާނުވަތަ ާދިމ ވެގެން ާގްރޫޕަކ އި ކޮންމެވެސް

ާގޮްސާ ާކޮށްލަން. ާމިވެނިކަމެއް ާހިނގ ށޭ ާކޮބ  ާބުނ ނެ ާދިމ ެވގެން  1530ރައްޓެއްަސކ 

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢު ާއެހެންވީމ ، ާއުފެދިގެންދަނީ. މިހ ހިސ ބުން

ާތަން ާކުޅިވަުރކުޅޭ ާތަފ ތުާޖަމ ޢަތުގައި ާބޭނުންވ  ާއެކުދިންނަށް ާއަދި ތަނ އި

ާދެންާ ާމުހިންމުކަމެއް. ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާފަހިކޮށްދިނުމަީކވެސް ވަޞީލަތްތައް

ާމިހ ރުގެާ ާއަދި ާސަރުކ ރަްށެވސް ާކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާވ ހަކަެއއްާ ާދަންނަވ ލ  ާނިސްބަތްކޮށް ާސަރުކ ރަކަށް ާއެްއވެސް  1535ސަރުކ ރަށްވެްސ،

ާނޫން ާމިދިޔަ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭދަފުށ5ާާީ. ާއަެނއް ާތެރޭގައޭ އަހަރުގެ

ާައޅުަގނުޑާ ާވިދ ޅުިވގޮތަށް ާސަލީމް ާއަޙްމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާމިދިޔަ ާޮބޑ5ާާުސަޕޯޓްކުރަން. ާމިއައި ާަމޞްރަޙަށް ާިސޔ ސީ ާތެރޭަގއި ައހަރުގެ

ާފެނިގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާތެޭރގަިއ ާގޭްނގުތަްއާބަދަލުތަކުގެ ާމި ދިޔަކަެމއް،

ާފަހަ ާވ ަހކަެއއްނޫން ާނޯންނަ ާއެކަމަުކާއޭެގކުރީަގިއވެސް ާމިދަންނަވަނީ.  1540ރެއްަގއިވެސް

ާ ާމިދޔަ ާބޮުޑވެގެންިމއުޅެނީ ާކަންތައްތަްއ ާައޅުަގނުޑ5ާާމި ާތެރޭގަޭއ އަހަރުެގ

ާބޮޑެތިާ ާމ ރ މ ރީއ އި ާފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ދަންނަވ ހިތްއޮތީ.

އަހަރުެގ5ާާމީހުންތައްާމަރ ލުމ ،ާމިާބޮޑެތިާކަންތައްތައްާހިނގަިއގެންދިަޔއީާމިދިޔަާ
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ތެރޭގައިާސިޔ ސީާމަޞްރަޙަްށާއަިއާބޮޑުާބަދަލުތަުކގެާތެޭރަގއި.ާދެންާހަމައެއ އެުކ،ާ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާބޭުނންވޭ، ާފ ހަގަކޮށްލަން  1545އަޅުަގނުޑ

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާގޮވ ިލާهللا ާބަސްނޭހުމަކަށް ާމަދަނީ ާވިދ ޅުިވގޮތަށް ޙަމީދު

ާއަސްާ ާީމގެ ާހިނގ ދ ނެހެނެްއާހިސ ބަކީވެސް ާކުަށކަށްނުވެ ާދެންނެވުމަކީ ލޭ

ާގޭންުގެގާ ާމި ާތެރެއިން، ާބަސްނޭހުމުގެ ާމަދަނީ ާސަަބބަކީ ާހީވަނީ. އަޅުަގނަޑކަށް

ާގޭންގުާ ާގޭންުގ، ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމ ރ މ ރީ. ާަތޅ ފޮުޅމ  ާމި ާނޫން. ވ ހަކަެއއް

ާމ ރ  ާމި ާބަލ އިރު ާޙަޤީޤަތަށް ާދެއްތޯ. ާނުޖެހޭތ  ާކިޔ ކަށްެވސް ާމީހުންާދެން  1550މ ރީއ 

މެރުމ ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެްއާމީގެާއަސްަލކީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިކަންތައްތަކަށްާމަދަނީާ

ާތިބިކަމަްށާ ާބަޔަކު ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާީމގެތެރޭަގިއވެސް ާގޮވ ލުމ ، ބަސްނޭހުމަށް

ާމިއަުދގެާ ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާނުެދކެން ާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫުލކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ާކުރީ ާއެކަމަކުާާސަރުކ ރުންނޭ ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާކިޔައިގެން ސަރުކ ރުންނޭ

ާފަންޑްކުރ ާ ާމީަގއި ާޔަޤީްނކަމެއް. ާމިއީ ާއެބައުޭޅކަން ާބަެއއް ާޝ މިލުވ   1555މީގެތެރޭ

ާޔަޤީންކަމެއް.ާ ާމިއީ ާުއޅޭަކން ާބަޔަުކވެސް ާޚަރަދުކުރ  ާީމގައި ާއުޭޅކަން، ބަޔަކުެވސް

ާވިޔަފ ރިވެރި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިމެނުނުކަމުގައިިވޔަްސާއެހެންވީމ ، ައކު

ާމިކަންަތއްާ ާހިމެނުނުަކމުގަިއވިޔަސް ާބޭފުޅެއް ާސިޔ ސީ ާމައިދ ނަށް ާސިޔ ސީ އަދި

ާމައްސަަލއެޭކާ ާގުޅިފައިވ  ާމަޞްލަޙަތ  ާޤައުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ދޫކޮށްލައްވ ށޭ.

ާދަންނަވ ލަްނާ ާަހމަމިއ އެކު ާައޅުަގނޑު ާދެން ާނަހަްއދަވ ށޭ. ާއެހެން  1560މައްސަލައަކީ.

ންވަނީާމިާތަޞްދީޤްކުރ ާތަނުންާފެށިގެންާމިއަށްާޢަމަލުކުރެވޭނެާވ ހަކަާބިލުެގާބޭނު

ނުޑާހިތުންާމިފަދަާފަރ ތްތަކަށްާގޭންގުާނުވަތަާމިކަންަތއްާ ވިދ ޅުވެަފއިއޮތީމ ާއަުޅގަ

ކުރަްއވ ާފަރ ތަކަށްާފުރުޞަތެްއދިނުމަކީާއެކަށީގެްނވ ާމުއްދަެތއްާދީާނުވަތަާމިކަމަށްާ

ާދެޭކގޮތުަގިއާހޭލުންތެރިކުރުމަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރުމަކީ ާމިބިލަށް ފަހުގައި

ާމ ގިނަާ ާމިކަްނތައްތަކަށް ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑެވސް ާއަުޅގަ  1565މުހިންމުކަމެއް.

ާކުރުމަީކާ ާެއަކންތައްތައް ާހިނގަންޏ  ާކަންތަްއތަކެއް ފުރުޞަތުތަކެއްދީ

ާދެން ާކުރިންވެްސާހަމަ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކަމަުކ ނެވިގޮތަްށާއުނދަގޫކަމަކަްށވެދ ނެ.

ާދިނުމަކުންާ ާޢަދަބުތައް ާނުވަތަ ނަޑއަޅ  ާކަ ާޢަދަބުތައް ާބޮޑެތި ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ

ާއަސްލަްށާ ާކަމުގެ ާރިޢ ޔަތްޮކށް، ާއަސްލަށް ާކަމުގެ ާޙައްލުނުކުެރވޭޭނ. ކަންތައްތަެކއް
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 1570ބަލ ފައިާއެާދޭންޖެހޭާބަޔަށްވ ާބޭސްވަނީާބޭހ އިާގުޅިފަޭއވ ާބުނ ާއުސޫލުން،ާއެއަްށާ

ާން...ފަރުވ ދިނު

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1575ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލް

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދިވަޑަިއގެންނެވި ާފުރުޞަތަށް ާފުރަަތމަ ާޝުކުިރއްޔ . އ ދެ،

މެންބަރުންގެާތެރެއިންާމަޖިލީހަށްާމިވަގުުތާަވޑަިއގެންާިތއްެބވިާހުރިހ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާއަދިާ ާމިހިސ ބުން. ާނިމުނީ ާމި ާފުރުޞަތުއަރުވ  ނޑު ާއަޅުގަ  1580މެންބަރުންނަށް

ާ ާކަނޑަައޅުްއވ ފަިއއޮތް ާމިބިލަށް ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތު ާމަޖިލީހުގެ 2ާހަމައެއ ެއކު

ާއެހެން ާހަމަވީ. ާއެ ާފުރުޞަތަށްާގަިޑއިރުެވސް ާދެވަނަ ނުޑ ާއަުޅގަ ވީމ ،

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެދެނީ ާއަރިހުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްެބވި އެދިަވޑަިއގެންފައި

ާއިތުރަށްާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާދިރ ސ ކުރައްވ އިުރ، ާކޮމިޓީން މިބިލު

ާމިކަ ާމުހިންމޭ ާވަރަށް ާޮކމިޓީއަށްާދެއްވުން ާޚިޔ ލުފުޅުތައް  1585ހަލަާމުހިންމުާދެއްވަންހުރި

ާއެޓަރީނާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަަކށް ނޑު ާއަުޅގަ ބިލެއްަގއި.

ާ ާޖެނެރަލްއަށް ާެއޓަރނީ ާބޭނުންފުުޅވ ނަމަ، ާވިދ ުޅވެަލއްވަން ާއެއްެޗއް 5ާޖެނެރަލް

ާމިނެޓުގެާފުރުޞަތެއްާއަުރވ ަނން.ާ

ާ

 1590ާީއސް.ާމީގައިާަބއެއްާޢިްއޒަތްތެިރާކުރަްއވ ފައިާއެބަހުރިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާާސްުނއްސުޫޢދުާޙުާއެޓަރނީާެޖނެރަލްާ

ާއެބަހުރި.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަންކަން ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއ ާސ ފުުކރައްވަން ާސުވ ލުަތއް ބައެއް

ާއަސްލަމްާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހިތަދޫ އޭގެތެެރއިން

ާއެހެން ާމީގެކުިރން ާސުވ ެލއް. ާމަނ ކުރެވިފައިާާކުރެްއވި ާމިކަންކަން ޤ ނޫނަކުން

ާބޭނުންވ ާ ނުޑާދަންނަވަން ާއަުޅގަ ާސުވ ުލ.ާއެއ ިއގުޭޅގޮތުން ާކުރައްވ ފަިއއޮތް ނެތީތޯ

ާމ ރ މ ރީާ ާހަދައިގެން ާޖަމ ޢަތް ާއޮތްގޮތުން ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާމިހ ރުވެސް  1595އެްއޗަކީ

ާއަޅުާ ާއެެއއްނޫން ާކުށެއް. ާކަނޑަެއޅިފަިއވ  ާޢަދަބު ާހަމަ ނޑުމެްނާހިންގުމަކީ ގަ

ާމިޤ ނޫނުގެާފޯކަސްއަކީާވަިކގޮަތކަށްާރޭިވގެން...ާ
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ާ

ނުޑާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާެޖނެރަލްއަށް ާއެޓަރނީ ާއެދެން. ާނިވ ލަދެްއވުން ާސިސްޓަމް މައިކް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ާއަރުވަން. ާއެަބ ާފުރުޞަތު  1600އިރުކޮަޅކުން

ާއަ ާއިނގޭތޯ ާމަޑުޖައްސ ލަންޖެހުނީތީ.ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި ާމަސަްއކަތް ނުޑާކުަޑކޮށް ުޅގަ

ާއަރުވ ނަންާ ާފުރުޞަތު ާޖެނެރަލްއަށް ާއެޓަރނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާވ ހަކަފުޅ ިއގެންާކުިރއަށްަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާއޮތްާސްުނއްސުޫޢދުާޙުާާއެޓަރނީާެޖނެރަލް ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތް ާމިހ ރުވެސް ާދެންނެވީ ާޖަމ ޢަތްާއަޅުަގނޑު  1605ާގޮތުން

ާނުވަަތާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިޤ ނޫނުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުށެކޭ. ާހިންގުމަކީ ާމ ރ މ ރީ ހަދައިގެން

މިބިލުގެާފޯކަސްައކީާވަިކގޮތަަކށްާރޭިވގެންާމެންބަރޝިޕްާުއފައްދައިގެްނާަވކިނަމެްއާ

ާސަރަޙައްދަާ ާވަިކ ާބޭނުންކޮްށގެްނ ާނިޝ ނެއް ާަވކި ާޯލޯގއެއް ާވަކި ކަށްާކިޔަިއގެން

ާކުށްކުރުންާ ާކުށްކުރުމޭ.ާއެހެންވީަމ،ާމިމޭރުމުން ާޭރިވގެން އެބަޔަކުާނިސްބަްތވ ގޮތަށް

ާއުފައްަދއިގެްނާ ާގޭންގް ާހަދައިގެން ާޖަމ ޢަތް ާޯއގަަނިއޒްކޮށް ާައޅުަގނޑުމެން  1610އެބަ

ާހަރަކ ތްތެރިވުމ އިާ ާމިހެން ާނިސްބަތްވ ގޮތަށް ާސަރަޙައްދަކަށް ާވަކި ާލޯގޯ މިދެންނެވި

ާކަންކަމަ ާބިލުެގާއެފަދަ ާމުޅި ނުޑގޮތެއްަގއި ާމައިގަ ާމިއީ ާމ ލީއެހީދިނުމ އި ށް

ާޕީނަލްކޯޑުންާ ާމިހ ރު ާކަންކަމަީކ ާމިދެންނެވި ާއެެހންވީމަ، ާމިއޮތީ. ފޯކަސްެއއްކަމަށް

ާމިކަމަކީާ ާދެކޭގޮުތގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާކަްނކަމެްއނޫން. މަނ ކުރެވިފައިހުރި

ާއެކަ ާއޮެވގެން ާޤ ނޫނެއް ާަވކި ާޒ ތުަގއި ާވަރަށްާއޭގެ ާއ ދެ،ާދެން  1615ްނކުރަންޖެހޭކަމެްއ.

ާއެީއާ ާފ ހަގަކުރެއްިވ. ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާަބއެއް ާވ ހަކަފުޅުަތކެއް ރަނގަޅު

ާސ ފުކޮށްާ ާއޮތްަވރަށްވުރެ ާމިހ ރު ނޑައަޅަން، ާކަ ާކޮބައިތޯ ގޭންަގކީ

ރުާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއެގޮތުްނާމައްޗަްނގޯޅިާދެކުުނާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާއިތުރުކުރެވިދ ެނާ ާޑެފިނީޝަނަކަށް ާމި ާފ ހަގަކުރެްއވި ާރަޝީދު މުޙަންމަދު

ާމެންބަރުންކަންާ ާަވކިގޮަތކަށް ާބޭނުންކުރުމ އި ާނިޝ ނެއް ާވ ހަކަ.  1620ކަންތައްތަެކއް

ާމިގޮތުްނާ ާނިސްބަތްވުމ އި ާސަރަޙައްަދކަށް ާވަކި ާިމފަދަ ާދެްއކުމ އި އެނގޭެނގޮތަކަށް

ާނު ާދޭހަ ާގޭންެގއްކަމަށް ާނުވަަތާއެބަހުރި ާގޮތަށް ާއަިއޑެންޓިފަިއކުެރވޭނެ ވަތަ

ާހީވަީނާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ާކަންތައްަތކެއް ޑިފައިންގކުރެވޭެނ

ާއިތުރަށްާ ާިމާޑެފިނީޝަން ާެއއްގޮތަށް ާޚިޔ ލ އި ާއެފ ޅުުކރެއްވި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއަުޅގަނ ާދެން، ާދެކެން. ނޑުެވސް ާއަޅުގަ  1625ޑަށްާހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭކަމަށް

ާމެންބަރޝިޕްާ ާހަމަ ާވިދ ުޅވޭ ާއެބަ ާފުލުހުން ާމ ލޭގައި ާމިހ ރު އެނގިފަިއއޮްތގޮތުަގއި

ާއެނގޭެނގޮތަކަްށާ ާކޮބަިއކަން ާމެންބަރުންނަކީ ާއެނގޭެނގޮތަށް، ާކޮންބައެްއކަން އެއީ

ާޯލގޯާ ާޑިަފއިންގކުެރޭވގޮތަށް ާގޭްނެގއްެގކަމަށް ާއެީއ ާތިމަންނަމެންނަށް ހަރަކ ތްތެރިވ 

ާވަކި ާހަާާބޭނުންކޮށް ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާެއގޮަތށް ާނިސްބަތްވެގެން ސަރަޙައްަދކަށް

ާނެތުމުެގާ ާޤ ނޫނެއް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަ ާއެބަތިިބކަމަށް. ާމިހ ރުވެސް  1630ޖަމ ޢަތެއް

ާވިދ ޅުވެފަިއވަނީ.ާ ާފުލުހުން ާހުރަސްއެޅިފަިއވ ކަމަށް ާހުއްޓުމަށް ާއެކަން ސަބަބުން

ާއަޅުާ ާބޭނުންތެރިކަން ާމިޤ ނޫނުެގ ާދެްނ،ާއެހެންވީމަ، ާފ ހަގަކުރެވުނީ. ނޑުމެންނަށް ގަ

ާމިންވަރެްއާ ާދެވޭނެ ާއެންމެމަދުން ާއަދަބު ާފ ހަގަކުރައްަވއިފި،ާމީގައި ާބޭފުޅުން ބައެއް

ާއަދަދެްއާ ާވަިކ ާފެށޭ ާމިމުއްދަުތ ާއަދަެދއް ާޮކންމެވެސް ާބޮޓަމް ާކޮންމެެވސް ނުވަތަ

ާއެހެ ނޑައަޅ އިރު. ާކަ ާއަދަބު ާމުހިންމުކަމަށް ާކޮންމެހެން  1635ންނަމަވެސް،ާބަޔ ންކުރުން

ާމައިަގނުޑގޮތެްއގަިއާ ާޑްރ ފްޓްކުރ އިުރ ާމިޤ ނޫނުތައް ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާއެންެމާ ާއޭެގ ާުކށްތަކަކީ ާމިހިރަ ާބަޔ ންކުެރވިފައި ާީމގަިއވެްސ ާއަދި ބަޔ ންކުރަނީ

ާެއއަށްވުެރާ ާަކނޑަައޅަނީ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެންމެދިގުމިން ާޖަލަށްލެވޭނެ ދިގުމިން

ާނި ާކުުށގެ ާބ ވަތުްނާމުއްދަތަކަށް ާކުުށގެ ާސީރިއަްސކަމުގެ ާކުޑަބޮޑުމިނުން ސްބަތުން

ާމިދެންނެިވާ ާއަދަބެއް ާޮބުޑ ާބަލ އިރު ާހިނގ ފައިވ ގޮތަށް ާއެމުޢ މަލ ތެއް  1640ނުވަތަ

ާބައެްއާ ާމީގެ ާމިސ ލަކަށް ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި. ާެއދ އިރ ގެ ާނުވަތަ ާތެރޭަގއި ސީލިންގެ

ާމިސ ލަކަ ާއެަބއޮތް، ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާއުޤޫބ ތް ާދިގުނޫްނާކުށްތައް ާތިްނއަހަރަށްވުރެ ށް

ާގިނަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަްށ ާއެކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާޖަލަށްލެވިދ ނެއޭ. މުއްދަތަކަށް

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާޮގތަކަށް. ާއެކަހަލަ ާމިހިރީ ާބަޔ ްނޮކށްފައި ާއަދަބު ކުށްތަކެްއގެ

ާއެއަްށވު ާދޫކޮްށލެވިފައިމިވަނީ ާއިޚްތިޔ ރަށް ާޤ ޟީއަށް ާބަލ ފައި  1645ެރާާކުޑަބޮޑުމިނަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާދެވޭގޮތަށް. ާޤ ީޟއަށް ާއެއިޚްތިޔ ރު ާޖަލަށްލުމަށް ާމުއްދަތަކަށް ކުރު

ާބަލ ފައިިމވަނީ.ާ ނޑަެއުޅމުގައި ާކަ ާމިއަދަބު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް އެކަހަލަ

ާކުޑަކަމަށްާ ާތަންކޮޅެއް ާމިއަދަބު ާމެންބަރުން ާބަެއްއ އެހެންނަމަވެސް،

ާހަ ާއަުޅަގނޑަށްވެސް ާއެހެންނަމަވެސް،ާފ ހަގަކުރެްއވިކަން ާފ ހަގަކުރެވޭ. މަ

ާމައްޗަްނގޯީޅގެާ ާއަދަބުދިނުމަށްވުރެ ާހަރިކަށި ާއަދަބު ާމީަގިއ ާދެޭކގޮުތގައި  1650އަޅުަގނޑު

ާއުސޫލަކުްނާ ާއެހެން ާފ ހަގަކުރެއްވިފަަދއިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އުތުރު
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ާމުއް ާދިގު ާެއއަށްވުެރ ާޤ އިމުކުރުން ާނިޒ މެްއ ދަތަކަްށާރިހެބިލިޓޭޓްކުރެވޭނެ

ާހިންގިްއޔ ާ ާޕްރޮގްރަމެއް ާއެފަދަ ާއިޞްލ ޙުވުމަށް ާމީހުން ޖަލަށްލުމަށްވުރެ.

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ެނާ ާދެން ާދެކެން. ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަުޅގަ މ ފައިދ ބޮޑުވ ނެކަމަށް

ާއެހެންާ ާއެއްބަފ  ާއެއްަބނޑު ާމިބިލ  ާހުށަހެޅީ ާމިބިލު ާއަޅުަގނޑުމެން  1655ފަދައިން،

ާޢ  ާހުއްުޓވުެގާބިލަކ ވެްސއެްއކޮށް.ާއެއީ ާޚިލ ްފާޢަމަލުތައް ާސުލޫކ އި ާއިޖްތިމ ޢީ ްނމު

ާމެންބަރުންާ ާދެން ާދިޔައީމަ ާއެކުއެީކަގއި ާމިދެބިލު ާއެހެްނވީމަ، ބިލަކ އިެއއްކޮށް.

ފ ހަގަކުރ ާއަނެްއކަން،ާއެއީާޭގންގްާކުށްކުރ ާުނވަތަާއެމޭރުމުންާބައެއްާޢަމަލުކުތަްއާ

މިބިލުަގއިާނެްތކަންާބަެއއްާމެންބަރުންާާހިންގ ާކުަޑކުދިންނ މެދުާޢަމަލުކުރ ނެާގޮެތއް

ާހުށަހަޅ ފައިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ،  1660ފ ހަގަކުރެްއވި.

ާޢަމަލުކުރ ނެާއުސޫލުތައްާ ާމިދެންނެވިާކުޑަކުދިންނ މެދު ާތެރޭގައި ާބިލުގެ ާއަނެއް އޮތް

ާއެޑް ާއެބައި ާއެޤ ނޫނުން ާއެެހންވީމަ، ާއެބަވޭ. ރެްސކުރެވޭނެކަމަްށާބަޔ ންކުރެވިަފއި

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ެދ،ާއެހެންވީމަ،ާމިފުރުޞަތުގައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނެާ

ާވ ހަކަތަަކކީާެއއީ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ1665 

ާމަޖިލީހުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބިލ މެދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާއެހެންވީމަ، ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާގޮެތްއ ާކުރިއަށްގެންދިއުމަްށާޢަމަލުކުރައްވ ނެ ނިންމެވުމަށްޓަކައި

ާަގވ އިުދާ ާމަޖިލީހުގެ ާަނގަންޖެހޭ. ާވޯެޓއް ާނިންމުމަށްޓަކައި ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮެތއް

ބުނ ގޮތުންާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާވޯޓުނެގުމުގެކުރިންާޖަހަންޖެހޭާ

ނުޑާވޯޓަްށާާފަހު(އެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްމިނެޓްގެާރަނގަބީލުާޖެްއެސވުނ5ާާް  1670އަުޅގަ

ާެޗކްކޮށްެލއްވުމަްށާ ާކ ޑުކޮޅުަތއް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަްތތެރި ދަންނަވ ލުމުގެކުރިން

ާގޭންްގާ ާދަންނަވ ލަނީ. ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގެްނދެވުމ މެދު ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމަނ ކުރުމ ބެހޭ ކުއްތަްއ

ާރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.މެންބަ

ާ1675 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާ

 59ާ1680ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ1685 

ާބައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 23ާވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .95ާ.

ާ ާބައިވެިރވަަޑއިގެންެނިވ23ާޖުމްލަ ާހ ޒިރުެވވަަޑިއގެން ާވޯޓުަގއި ާމި ާއެހެންކަމުން، .

ާގެންެދވުމަށްާ ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާއިްއތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާބުނ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާކުިރއަްށާފ ސްވެއްޖެ. ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ގޮތުން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމަ، ާފޮނުވަންޖެހޭ. ާކޮމިީޓއަކަށް  1690ގެންދިއުމަށް

ާވަިއކަރަދޫާ ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާހުޅުވ ލަން. ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.

ާ

ާމިބިލުާދިރ ސ ކުރުމަށްާދ ޚިލީާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަންާައޅުަގނުޑާހުށަހަޅަން.ާންަބރުާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެ
 1695ާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާާފަރެސްާމ ޮތޑ ާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުގަާާއިްބރ ހީމްާމުސްޠަލިބްާ
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1700 

ާނިންމެވީކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިއއްިތފ ޤުން ާމަޖިލީހުގެ ާެއގޮތަށް ާނެތުމ އެުކ ާހުށަހެޅުމެއް އިތުރު

ާދ ޚިލީާ ާމަޖިލީހުން ާދިރ ސ ކުރެްއުވން ާމިބިލު ާއެހެްނވީމަ، ާނިންމަން. އަޅުަގނޑު

ާިއޓަމުާމިހ ހިސ ބުންާނިމުނީ.ާކޮމިޓީއަށްާފޮނުްއވީ.ާމިާއެޖެންޑ ާއަ

ާ

 1705 ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .4

ާ
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ާދެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމުާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާއެޖެނ6ާްމިހ ރު ޑ ެގާށް.ާމިއަދުގެ

ާބިލު،ާ ާހުށަހަޅ  ާމަޢ ފުސަރުކ ރުން ާބިލުގެ ާލުއިކޮށްިދނުމުގެ ާއަދަބު ވަަނ9ާާދިނުމ އި

ާބަޙުސް ާބަޙުސްކުރެްއވުމަްށާކިޔުމުެގ ާމިބިލަށް ާގެންެދވުން. ާކުރިއަްށ ާމަރުޙަލ  ެގ

ާ ާލަފ ދެއްފ ަވއިވަނީ ނަޑައޅުއްަވއި ާކަ ާކޮމިޓީން ާފުރަތަމ5ާާަމަސައްކަތު ނޑިއިުރ.  1710ގަ

ާ 5ާާފުރުޞަތުގައި ާައދި 9ާާމިނެްޓ ާފުރުޞަުތގަިއ ާމިބިލަށ6ާާްވަނަ މިނެޓް.

ާ ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރނީ ާހަމަޖެހިފައިަވނީ ާޙުއްުސއްސުޢޫދުާޖަވ ބުދެއްވުމަށް އަލްުއސްތ ޛު

ާބިލަށްާ ާޝިހ ބް. ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާހޯމްއެފެއ ޒު ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާއަދި

ާކުރިންާ ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާބިުލާ ާފުރުޞަތުއަރުވަން ާޖެނެރަލަށް ާއެޓ ރނީ ާިޢއްޒަތްތެރި  1715އަޅުަގނޑު

ާމަށް.ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވު

ާ

ާސަރުކ ރުންާޫޢދުާުޙސްުނއްސުާނީާެޖނެރަލްރއެޓ  ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޢ ފްދިނުމ އިާާޝުކުރިއްޔ  ާބިލަކީ ާމިހުށަހަޅ 

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ ާމި ާިބލު. ާލުއިކޮށްދިނުމުެގ އަދަބު

ާ ާރައީސުްލޖުމ775ާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާދަށުން ާމ އްދ ެގ ާލިބިޭދާވަނަ  1720ހޫރިއްޔ އަށް

ބ ރުގެާދަށުންާޖިނ ޢީާކުށްކުށުގެާޙުކުމްކޮށްފަިއވ ާއަދިާިއްސތިޢުނ ފުކުރުމުގެާއިތުރުާ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާ ާކަ ާމައްޗަށް ާފަރުދުންގެ ާވަިކވަކި ާމީހުންގެތެރެއިން ާނެތް ފުރުޞަތެއް

ނަޑއަަޅިއާ ާކަ ާއުޫސލުތައް ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާމަޢ ފްދިނުމ އި، ކުށް

ާބަޔ ންކު ާތަފ ތު ާމިޤ ނޫނުގައި ާޤ ނޫނެއް. ާއެބ6ާާަރުމުގެ ާމަޢ ފްދިނުން ވައްތަެރްއގެ

ާއަދަބުާ ާއެމީހަކަށް ާޝަރީޢަުތން ާހިނގ ފައިވ ، ާމީހަކ ެމދު ާއެއީ  1725ހިމެނިފައިވޭ.

ާއެފަދަާ ާބަދަލުގައި ާއުފެއްދުުމގެ ާސުވ ލު ާއެކަމ މެދު ާޙ ލަތްތަކުަގއި ލިބިފައިނުވ 

ާހޯ ާިއންޞ ފު ާއޭަނއަށް ާވެރިޔ ގެާމައްސަލަތަކުަގއި ާދައުލަތުގެ ދައިދިނުމަށްޓަކައި

ހައިސިއްޔަތުންާމަޢ ފްދެވިދ ނެާޙ ލަތްތަކ އި،ާއަދިާބަެއއްާމުނ ސަބަތ ޢިާޙ ލަތްތަކ އިާ

ާކުށުގެާ ާޖިނ ޢީ ާއުސޫލެްއެގމަތިން ނޑައެޅޭ ާކަ ާއަދި ާދިނުމ އި، ާއަފޫޢ ންމު ގުިޅގެން

ާދެ ާނިޒ މްގެެތރެއިން ާޝަރުޢީ ާފަރ ްތތަކަށް ާއިްއވ ފަިއވ  ާއިތުުރާޙުކުމް  1730ން

ާއަދަބުާ ާކުށުގެ ާމީުހންނަށް ާނެތް ާމަރުޙަލ އެއް ާއިސްތިޢުނ ފުކުުރމުގެ މަރުޙަލ އެއް،

ާކުރުމަށްޓަަކިއާ ާމިަކންކަން ާއެހެްނވީމ ، ާބައި. ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަޢ ފްކޮށްދިނުމ އި

ާއަދަބުާ ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާމަތިން ާލަފ ގެ ާބޯޑެްއގެ ާލަފ ދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ



 65 

ާޝުކުިރއްޔ ާލުއިކޮށްދި ާހުށަހެޅިފައިމިވަނީ. ާމިބިލުގައި ާުކރުމަށް ާކަންކަން ނުމުގެ

 1735ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެންބަރުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހުޅުވ ލަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާިހތަދޫ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާފ ޅުކުރެއްުވމަށް. ާޚިޔ ލު ާދ އިރ ެގާާމިބިލ މެދު އުތުރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.

ާ1740 

ާލުއިކޮށްދިނުމުގެާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއުުތރުާާހިތަދޫ ާއަދަބު ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާފަާއަސްަލމްާާމުޙަްނމަދު ާދައުލަުތެގ ާހުށަހަޅައިދެްއވިކަމަށްޓަަކއި ާމިމަޖިލީހަށް ާބަންޑ ރަާބިލެއް ާރ ތުން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނޫއަސ ސީގެ ާޝުކުުރައދ ކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ އިނ775ާާްނައިބަށް ވަނަ

ާއަދަބުާ ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާބ ުރގެތެރެއިން ާިލބިދީފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

 1745ޤ ނޫނެއްާލުއިކޮށްދިނުންާމިއޮންނަނީާޤ ނޫނަކ އިާޙަވ ލ ދެވިަފއި.ާއެހެްނކަމުންާމިފަދަާ

ާއަދަބުާ ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅަގނޑުެވސް އޮންނަންޖެހޭކަމުގައި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ނޑުމެންާބަހުސްކުރ އިރުާމިކަމުގައި ލުއިކޮށްދިނުމުގެާބިލަކަށްާައުޅގަ

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިކަމުަގިއ ާނުކުތ ތައް ާބައެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ފުންކޮށް

ާފ ހަ ާއަުޅަގނޑު ާމީހަކަށްާއެގޮތުން ާއަދަބެއް ާޝަރީޢަތުން ާބޭނުންވަނީ، ގަޮކށްލަން

ާއަދަބެްއާ ާއަދަބުގެގޮުތަގއި ާކުށަށް ާއެކުރި ާއަލުން ާއެމީހ  ނޑަމިެއޅެނީ  1750ކަ

ާބ ރުއެޅުމ ިއގުޭޅގޮތުން.ާ ާހުއްުޓވުމަށް ާކުށްަތއް ާޖުމްލަޮގތެއްަގއި ލިބިދިނުމަށ އި،ާއަދި

ާބިލަކ  ާވ ހަކަދެެކވުނު ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާވަރަްށގިނަާމީގެކުރީަގއި ާުގޅިގެންެވސް އި

ާީރހެބިލިޓޭޓްކުރުވެންޖެހޭނެާ ާދަްއަކވައިފި. ާވ ހަކަ ާރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގެ ާމި ބޭފުޅުން

ާރީހެބިލިޓޭޓްވުްނާ ާއެހެންނަމަވެސް ާޖަލުތަކުގައި. ާއަދަބުލިބެމުންދ އިރުެވސް ކުށުގެ

ާއަބަދުވެްސާރީހެބިލިޓޭޓްވ ންެވގެން ާެބލެވިގެން ާފުރުޞަެތއްެގގޮުތގައި  1755ކުށްކުރ ާާއެއީ

ނޑުމެްނގެާ ާއަޅުގަ ާމީހުން ާތަކުރ ރުކުރ  ާކުށް ާދެމިތިބޭމީހުން، ާކުށުގައި ާއަދި މީހުން

ނޑުާކަންޮބޑުވޭ.ާރީހެބިލިޓޭޓްާނުވ ނެއެޭކވެސްނޫން.ާ މުޖުތަމަޢުގައިާތިބެދ ނެތީާއަޅުގަ

ރީހެބިލިޓޭޓްާކުރަންާނުޖެހޭނެއެކޭވެސްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާޖިނ ޢީާބޮޑެތިާކުށްތައްާ

ާަކނަޑއެޅިފަިއާާކުރުމުން ާޤ ޫނނުގައި ާއަދަބުތަކެއް ާޙައްޤުވ  އެމީހުންނަށް

ާތަންފީޛުކުެރވޭާ ާއެއީ ާއެދަބުތަކަކީ ާއަދި  1760އޮންނަންޖެހޭ.
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ނޑައެޅިާޝަރީަޢތުންާޙުކުމެއްާކުރުމުންާ އަދަބުތަކެްއކަމުަގއިވ ްނއެބަޖެހޭ.ާއަދަބެއްާކަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއުސޫލެއް ާމަޢ ފްދެވޭނޭ ާއެމީހ އަށް ތެރޭަގިއާއަނެއްުދވަހު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާގޮްސގެންނުވ ނޭަކމުގައި ާތަޢ ރަްފވެގެން އެްއވެްސގޮތަކަށް

ާވ ހަކައެްއވެސްނޫން.ާ ާތަޢ ރަފްވ  ާއެގޮތަށް ާމިބިލުން ާއަދި ދަންނަވ ލަންބޭނުންވޭ.

ާބަލ އިރު،ާ ާހިނގަުމންދިޔަގޮތަށް ާކަން ާރ އްޖޭގައި ާމީގެކުީރގަިއ  1765އެހެންނަމަވެސް

ބޮޑެތިާކުށްތަކަށް،ާމަސްުތވ ތަކެީތގެާކުުށގަިއވެްސާާއަޅުަގނުޑގެާމަޢުލޫމ ތުަގއިާހަމަ

ާމަޢ ފްާ ާއަޅ ނުލ  ާފައި ާހަމަ ާޖަލުގައި ާދުވަހަކުމެ ާއެންމެ ާކުރެވުމުން ޙުކުމް

ާމިފަދަބޮޑެތިާ ާެއހެންވީމ ، ާލިބިފައިވޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ދެވިފަިއވ ކަމަށް

ނ ާކަ ާހުއްޓިގެނެއްނުދ ެނ ާމުޖުތަމަޢުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދަބުާކުށްތައް ޑަެއޅޭ

ާބައެއްާ ާމިބިލުން ާކަންބޮުޑވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާނުދ ކަމުގަިއވަނީނަމަ.  1770ތަންފީޛުކުރެވެމުން

ާގިންތީތައްާ ާަމޢ ފްދެވޭނެ ާދޫކުރެވިފަިއވ ތީވެ. ާގަވ އިދުތަްށ އުސޫލުތައް

ާއަފޫޢ ންމުާ ާމަޢ ފ އި ާއަދި ާހިސ ބ އި ާފަށ ނެ ާމަޢ ފްދޭން ނަޑއެޅިފަިއވ އިރު ކަ

ާބިލު ާކުށްތައް ާކަންބޮުޑވޭ.ާނުދެވޭނެ ނޑު ާައޅުގަ ާބަޔ ންކުރެވިފައިނެތީމ  ަގިއ

ާޖިންސީާ ާކުޑަކުދިންނަށް ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ޚ އްޞަގޮެތްއގައި

 1775ގޯނ ކުރ ާމީހުން،ާމަސްުތވ ތަެކތީގެާވިޔަފ ރިކުރ ާމީހުން،ާމ ރ މ ރީާހިންގ ާމީހުންެގާ

ާމީހު ާހިންގ  ާޢަމަލުތައް ާނުރައްކ ވ ފަދަ ާފުރ ނައަށް ާަވިކާމަޢ ފުންނ މެދު ދިނުމުގައި

ާއަދަުބގެާ ނަޑއެޅުނު ާކަ ާއެ ާއެމީހުންނަށް ާއެއީ ާަކނަޑއެޅެްނޖެހޭ. ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާފެށިގެންކަމުގަިއާ ާހިސ ބުން ާތަންފީޛުކުރެވޭ ާޙުކުްމ ާަބއެއް ވަކި

ާއެްއވެްސާ ާކުށްތަކަކީ ާަބއެްއ ާމީގެތެރެއިން ާނުވަތަ ބަޔ ންކުރުންކަމުަގއިވީނަަމވެްސ

ާނުވ ނޭާާމިންވަރަކަށް ާއެލިޖިބަލް ާއަފޫޢ ންމަށް ާނުވަތަ  1780މަޢ ފްނުދެވޭނެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއި ާބަޔ ންކުރުމަކީ ާމިޤ ނޫނުގަިއ ކުށްތަކެްއކަމުަގއި

ނޑުމެންާ ދެކެން.ާމަސްތުވ ތަކެތީގެާވިަޔފ ރިާބޮޑެތިާއަދަދުންާކުރ ާމީހުންނަށްާއަޅުގަ

ާއެ ާފަހަރުގައި ާއަދި ާސަބަބުތަކަށްޓަަކއި، ާސިޔ ީސާއެކި ވެދ ނެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެގޮަތށް ާވެދ ނެ. ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއކަމަށްވެްސ

ާބޮޑެތިާ ާޖިނ ޢީ ާކުްށތައް، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިމުޖުތަމަޢުން  1785މަޢ ފްދޭކަމުގައިވަނީނަމަ

ާހުަރހަކަށްވެގެންދ ނެކަުމގަިއާ ާވަރަށްބޮޑު ާމަސައްކަތަށް ާމިކުރ  ާހުއްުޓވުމަށް ކުށްތައް

ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާބ ލ ލެވޭއިުރވެްސ ާމ އްދ ތަކަްށ ާވަކި ާބިުލގެ 2ާބޭނުންވޭ.
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ާއެބަިއާ ާގަވ އިދެްއވެސް ާހަމަ ާއަންނ ތީ ާވ ހަކަ ާހުަށހެޅޭ ާފޯމެއް ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާ ާމީަގިއ ާއެހެންމެ ާއަދިހަމަ ާައރ . ާހިތަށް ާމ އްދ އަށ9ާާްދޫކޮށްނުލެވޭނެބ އޭ ވަނަ

ާމިހަކ މެ ާމިވަނީ، ާގައި ާ)ހ( ާމަޤްޞަދުގެ ާމީގެ ާހިންގ ފައިވ ާބަލ ލ އިރު  1790ދު

ާއެޝަރީޢަތ އިމެދުާ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާލިބިފައިނުވ  ާޢަދުލު ާއެމީހ އަށް ޝަރީޢަތަކުން

ާފަރ ތުންާ ާދައުލަތުގެ ާއޭނ ައށް ާބަދަުލގައި ާއުފެއްދުމުގެ ާުސވ ލު ާއެޙުކުމ މެދު ނުވަތަ

ާ ާރ އްޖޭަގއި ާައންނ ތީ، ާއެކަަށއެޅުމެއް ާއުސޫލު ާހޯދައިދިނުމުގެ ާލުެއއް 6ާއެކަށޭނަ

ާއިސްތިޢުނ ފުެގާމަރުޙަލ  ާމިއީ ާހަމަޖެހިފައިވ އިރު، ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ާމިހ ރު އަކަށް

ާމިމ އްދާ  ާތަފްޞީލު ާމިއަށްވުެރ ާހީވ ތީވެ ާބެލެޭވހެން  1795މަރުޙަލ އެއްެގގޮުތގައި

ާބޭނުންވީ.ާ ާަދންނަވ ލަން ާއެވ ަހކަވެސް ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާައޅުަގނޑަށް ވ ންޖެހޭކަމުގައި

ާގައިާިމވ ...ވަަނާމ އްދ 76ާހަމައެހެންމެާމިބިލުގެާ

ާ

ާހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ވަގުތުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ1800 

ާވަނަާމ އްދ ަގއިާަމޢ ފްކުރ ކަމުގަިއވަނީނަމަާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެކަްނ76ާާބައި،ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއުުތރުާާހިތަދޫ

ާމަޢ ފްާއަސްަލމްާމުޙަްނމަދުާ ާއަދި ާިމއޮންނަނީ. ާއެކަްނާއަންަގވ ގޮތަށް ާބޯޑުން ާނުދެވޭކަމުަގއިވަީނނަމަ

އަންަގވ ގޮތަށްާމިއޮންނަނީ.ާހީވ ކަހަލަާވަކިާމީހަކަށްާނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމިމ އްދ ާ ާދެވޭގޮަތކަށް ާކްެރޑިޓް ާމިކަމުގެ ާމީހަކަށް ާހުންނަ މަޤ މުގައި

 1805ާބައްޓަންކުރެވިަފއިާއޮީތވެސް...ާ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާރިޔ ސަތުންާ

ާ

ާސްޓޭޖްގައިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއުުތރުާާހިތަދޫ ާކޮމިޓީ ާދޭތެރޭަގިއ ާނުކުތ ތަކ އި ާމިަފދަ ާއެހެންވީމ ، ާހީވ ކަހަލަ.

ާދެކެން.ާާއަސްަލމްާމުޙަްނމަދުާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއ ާއިޞްލ ޙުުކރުމަކީ  1810ާވިސްނ ލުމަށްފަހު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާހަކަެދއްެކވުން:ވ 

ާ

ާބިެލްއާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާހޯރަފުށި ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާޢިއްޒަތްތެރިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާހުށަހަޅައިދެއްިވކަމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް އެޓަރީނާާމިޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަްށާ ާިމއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާުޝކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ  1815ޖެނެރަލްއަށް

ާމިބިލުާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާފ ހަަގކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާބިލެއްކަން މުހިންމު

ާއަދަދެއްެގާ ާވަރަށްގިނަ ާޖަލުތަކުގަިއ ާމިރ އްޖޭގެ ާސަބަބަކީ ާއެއް މުހިންމުވ 

ާމިަވގުުތވެާ ާހަްއޔަރުަގއިާކުށްވެރިްނގޮތުަގއި ާބަންދުކުރެވި ާއަދަދެއްެގާމީހުން ާގިނަ ސް

ާކުރުމުެގާ ާކުށެއް ާކުދިކުދި، ާވަރަށް ާމީހުންނަކީ ާގިނަ ާމީގެތެރެއިން ާއ ދެ، އެބަތިބި.

ާކުޑަުކޑަކަމެްއެގާ ާވަރަށް ާކުެރިވގެންދ  ާތެރޭގައި ާދިރިއުޅުމުގެ  1820މަޤްޞަދުގައިނޫން

ާމި ާމީހުން. ާތިބި ާބަންދުގައި ާއައިްސ ާޙުކުމެއް ާމިކުދިންނ އިާސަބަބުން ހެންކަމުން

ާމިކުދިންނަްށާ ާމިވަގުތު ާމައިންބަފައިން ާމިކުދިންގެ ާއަިދ ާއަނބިދަރިން، މިމީހުންގެ

ާމަޤްޞަދުގައިާ ާހޯދައިިދނުމުގެ ާދިރިއުޅުމެއް ާރަނގަޅު ާނެރެ މުޖުތަމަޢަށް

ާވަީނާ ާފިނިކަމެއް ާއުންމީދުތަކަށް ާއެމީހުންގެ ާމަަސއްކަްތކުރަމުންގޮސް އިންތިޒ ުރގައި

ާބޭބޭފުޅުންނަށްާާނުލިބި. ާމިކަހަލަ ާއުންމީދުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބުން  1825މިބިލުގެ

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ނެކަމަށް. ާފުރިހަމަވެގެން ާއުންމީދުތައް އެބޭފުޅުންގެ

ހަމައެހެންމެާމިބިލުާވެގެންނުވ ނެާކުރީެގާސަޤ ފަތ އިާއ ދަކ ަދާދިރުވައިޭދާބިލަކަށް.ާ

ާނަޝީ ާރައީސް، ާމިހ ރުގެ ާއިލްތިމ ސްކުރަްނާހަމައެހެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ދުއަށްެވސް

ާގ ތްތިމ ެގާ ާއެބޭފުޅ ގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުހެން ާމައުމޫން ާރަީއސް، ާކުރީގެ ބޭނުން،

ާބޮޑެިތާ ާއިސްކަންދީ ާފަރ ތްތަަކށް ާހެޔޮއެދޭ ާއަދި ާއައުވ ނުންނ ިއ  1830މީހުންނަށް،

ާމިބި ާއުސޫލުން ާމަޢ ފްދިން ާމީހުންނަށް ާޚިޔ ނ ތްތެރިވ  ާފައިސ ގެ ލުާވަްއކަމ އި،

ާދަންނަވަންޖެހުނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން ާޢަމަލުނުކުރުމަށް. ފ ސްވެގެންދިަޔއިމަ

ާއަދަުދ،ާ ާވަރަށްގިނަ ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަރަށްބޮޑެތިާއަދަދުާހަމަާއަތުލައިގަެނވިާޖެހިގެންާއައިުދވަހުާހެޔޮފުޅުކަމުންާމަޢ ފްދީާ

ާހިންގ ާާދޫކޮށްލެވިގެްނާދިޔަތަން. ާމ ރ މ ރީ ާފެނިގެްނާހިނގައްޖެ ނޑުމެންނަށް  1835އަުޅގަ

ާދޫކޮށްލިތަން.ާ ާމަޢ ފްދީ ާހެޔޮފުޅުކަމުން ާހިންގިމީހުން ާޢ ންމު ޤަތުލު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާފައިސ ގެާވަރަށްޮބެޑތިާއަދަދުގެާޚިޔ ނ ްތވިާ

ާމަޢ ފްދީ ާާހެޔޮފުޅުކަމުންާމީހުން ާހަމައެހެންމެ ާވަރަށްބޮޑަށްާދޫކޮށްލިތަން. ޚުދު،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބުނެވެްނއުޅެންޏ  ާއެްއެޗއް ާގޯސް ނޑަްށ ާއަުޅގަ މަޢ ފްކުރައްވ ތި

ާހެޔޮާ ާނިޔަތުގައި ާހެޔޮ ާހަމަ ާމިބިލ ދޭތެރޭގައި ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ  1840ރައީސް.
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ާސަރުކ ރަްށވެްސާ ާމިހ ރުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކދެއްކޭކަމަށް. ނޑަށް ާއަުޅގަ ރޫޙުގައި

ާލިބިގަނެގެންާއިލްތިމ ސްކޮށް ާޢިބްރަތް ާމ ޒީވެދިޔަތަނުްނ ާމިހެންވެ ާބޭނުން، ލަން

ާއަޅުަގނުޑާ ާމިހެން ާޢަމަލުކޮށްދެއްވ ށޭ. ާިދުއމ މެދު ާފ ސްވެގެން މިބިލު

ާރައީްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާުނކުރެވޭެނ ާފަރުވ އެއް ާކެންސަރަށް ދަންނަވަންޖެހުނީ،

ާޮކބައިކަންާނޭނގިެއއް.ާައޅުަގނޑު ާގުނަވަނަކީ ާމިދެންނެވީ،ާާކެންސަރުޖެހުނު  1845މިހެން

ާއެކަމެްއާ ާމިހ ރު ާބަަލއިެގންނޭ ާގޯްސގޮތެއް ާއޮްތގޮތެްއ، ާކަންހިނގ ަފއި ކުރީަގއި

ާބަެއއްެގާ ާވަިކ ާބޮުލގަިއ، ާފަރ ތެްއގެ ާވަިކ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަޅުކުެރވޭނީ.

ާއިޢ ދަވެާ ާމ ޒީ ާހީވަނީ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެުޅވުމަަކށްނޫން. ާޒިންމ ެއއް ބޮލުގައި

ާރިޕީ ާިއސްކަމެއްީދާއެތަން ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑުމެން ޓްކުރުމަށް

ާހީވ ތީާ ާމިހެން ާމަގުފަހިވެދ ނެއޭ. ާއެކަހަލަގޮަތކަށް ާނުދީފިއްޔ   1850ސަމ ލުކަމެއް

ާމ އްދ ތަކަށްާ ާބައެއް ާމިބިލުގެ ާހަމައެހެންމެ ާދަންނަވ ލީ. ާމިވ ހަކަަތއް އަޅުަގނޑު

ނުޑާދަންނަވަން.ާެއއީާގެންނަންޖެހޭާކުދިކުދިާއިޞްލ ޙުވެސްާހުރިކަ 77ާމަށްާއަުޅގަ

ާ ާމ އްދ ގެ ާއެއްވެސ9ާާްވަނަ ާމިއިންނަ ާބައިަގިއ ާމިއިނދަ ޖައްަސވ ފައި

ާ'ެވސް'ާ ާއެތަނުން ާއިްނނ ތީ ާރިޕީްޓވެފައި ާ'ެވސް' ާދެފަހަރަށް ާއެ ގޮތަކަްށވެސް،

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާހަމައެހެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިުލެގާ  1855އުނިކޮށްލުމަށްާއަުޅގަ

ާމ އްދ އ އ99ާާި ާމެންބަރުނ96ާާްވަނަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓގެ ވަަނާމ އްދ އ މެދުވެސް

ާދައުވ ާ ާހޯދުމަށް ާބަދަލު ާެއއީ ާއެދެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ވަަޑއިގަުތން ރިޢ ޔަތްކޮށް

ާހުށަހެޅޭާ ާރައީސަށް ާެއދި ާއިސްތިޢުނ ފަށް ާއެދި ާމަޢ ފަށް ާމިއީ، ނުކުރުން.

ނޯވޭާމިއިނދަގޮތުންާޭއނ އަށްާބަދަލުާހޯދުމަށްާާމައްސަލަެއއްަގއިާދެންާއެބޭފުޅ އަކަށް

ާއެލިިބގެންދ ާ ާއެްއެވސްގޮތެއް. ާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ާހޯދުމަށް ާބަދަލު ާއެލިބުނީ  1860ދެން

ާދޫކޮށްލެވޭކަހަލަގޮަތކަށްާ ާއެަބިއ ާލިބިގެންދިޔަޔަސް ާެގއްލުމެްއ ާވަރަށްބޮޑު މ ލީ

ާހަމައެހެން ާދަންނަވ ލީ. ާމިވ ހަކަ ާމ ނަކުރެވޭތީ ާއަޅުަގނޑަށް ވަނ96ާާަމެ

ާއެލިބިފައިވ ާ ާއަދި ާސުވ ލުނުކުުރން، ާސައްޙަކަމ މެދު ާޙުކުމެްއގެ މ އްދ ގަިއވެސް

ާޤަބޫލުކުރ ކަމަކަށްާ ާޒަމީރު ާއަމިއްލަ ާއިޢުތިރ ފުން ާއަމިއްލަ ާއޭނ  ޙުކުމަކީ

ާ ާމި ާކޮމިޓ96ާާީމިވެގެންދަނީ، ާމިހެންކަމުން ާމިއިނދަގޮތުން. ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  1865ވަނަ

ާވިސްނ ވަަޑއިގަ ާމިހެންމިދެންނެވީާމަރުޙަލ ގައި ާދަންނަވ ލަްނޖެހޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ުތމަށް

ޙުކުމެއްާހުރެދ ނެާއެޙުކުމެއްާއެދެޚަސްމުންކުރެާޙުކުމްާރައްުދވ ާފަރ ތުންާއަދިާއެީއާ
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ާއެަބާ ާއޭނ އަށް ާމިއޮތްގޮތުން ާމިބިލު ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުނުކުރ . ާއޭނަގެ މުޅިން

ާޤަބޫލުކުރުމަށް ާއެަކން ާއެަބވޭ ާވ ޖިބު ާލ ޒިމްވޭ، ާއެހެންވީމ ، ާމ އްދ އ 96ާާ. ވަނަ

ނޑަށްާ  1870)ހ(ާއ އިާދޭތެރޭަގިއވެސްާއަިދާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެަރލްާމީގެާއަުޅގަ

ާލިބުނުާ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިހެންކަމުން ާރަނގަޅު. ާަވރަށް ާދެއްަވއިފިްއޔ  ތަފްޞީލެއް

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުދަްނނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއަުރވ ނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާންރިޔ ސަތު ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނުޑ ާދެން ާެމންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ާއިހަވަންދ7400ާާޫ ާއެންމެފުރަތަމަ ާދަންފަޅީގައި. ާފަށ  ާައޅުަގނުޑމެން ާދެން  1875ގައި

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެިރާهللا.ާދ އިރ ގެ މަޑަވެިލާދ އިރ ގެ

ާރިޔ ޟްާާމެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާނ ޒިމް. މުޙަންމަދު

ާދެންާ ާމުސްޠަފ . ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތިމަރަފުށީ ރަޝީދު.

ާދެންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަރުވަމުންދ ނަން. ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ މިތަރުތީބުން

 1880ާދަންފަޅީފައި.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާާަގއިާމިާޖަލްސ ގެާއަނެއ7000ާްބައްދަލުކުރ ނީާ

ާ

 ]ށ00:11ާާްނ00:11ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާފަށަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުެގ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަްށފަހު .`

ާބަޙުްސގެާމަޢ ފު ާކިޔުމުގެ ާދެވަަނ ާބިލުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު  1885ދިނުމ އި

ާއަ ާމިހ ރު ާދ އިރ ގެާމަރުޙަލ ގައި ާމަޑަވެލި ާމިއަރުވަީނ ާފުރުޞަތު ުޅަގނޑު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް.ާ

ާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިއަދު ާއ ެދ، ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާބިމަޢ ފުާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާލުއިކުުރމުގެ ާއަދަބު ނުޑވެްސާދިނުމ އި ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާބަޙުްސގެ  1890ލުގެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާއެަބއޮތް. ާފ ަހގަކޮށްލ ފައި ާނުކުތ އެއް ދެތިން

ނޑުމެންނ އިާ ާއަުޅގަ ާރަމަޟ ންމަސް ާބަރަކ ތްތެރި ާފ ހަގަކޮށްަލނީ އެންމެފުރަތަމަވެސް

ާނު ާމުޖުތަމަޢުން ާއިޞްލ ޙުވެ ާކުށުން ާއަދި ކުމަށްާކުރިމަތިލަމުންދ ހިނދު،ާކުށެއްނެތި

ާމީގެދަށުންާ ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާމިޤ ނޫނު ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާބަޔަކު ާތިބި ބޭނުންވެފައި
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ާއެދޭކަމެކޭ.ާ ާބޮޑަށް ާނުހަުނ ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާލިބުމަކީ ާލުޔެއް  1895އެމީހުންނަށް

ާމިބ ވަތުެގާ ާވެއިތުވެިދޔަތަނުގައި ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ާައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް،

ާމީހުންނަ ާތިބި ާބަލ ލަންޖެހޭާކުށްކޮށްފައި ާއަުޅަގނޑުމެން ާކަންވެފައިހުިރގޮތްވެސް ށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާައންނައިރު. ާކުރިމަތިވަމުން ނުޑމެންނ އި ާއަުޅގަ ާބިލެއް މިކަހަލަ

ާއެްއވެސްޙ ލެްއަގިއާ ާމިދަންނަވަީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާފަހަރެްއަގއިވެްސ ކަންބޮޑުވޭ

ާައޅުގަމަޢ ފު ާރޫޚަށް ާމިބިލުގެ ާލުއިކުރުމުގެ ާއަދަބު ާއަދި ާތ ޢީދުނުކުރ ާދިނުމ އި  1900ނޑު

ާސަރުކ ރުންާ ާމިބިލު ާތ ޢީދުކުރަން. ާމިބިލަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ވ ހަކަެއއް

ާބަންޑ ރަާ ާދައުލަތުެގ ާުޝކުރުވެިރވަްނ. ާނިހ ޔަތަށް ާައޅުަގނޑު ހުށަހަޅ ދެއްވީތީެވސް

ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އަށްެވސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަުދގެ ާއަދި ނ އިބަށްވެސް

ާައޅުގަާ ާބޮޑެތިާއެހެންނަމަވެސް، ާކަްނބޮޑުވ ންޖެހެނީ ާކަންބޮޑުމިވަނީ، ނުޑމެން

 1905ކުށްކޮށްފައިާތިޭބާބަޔަުކާމުޖުތަމަޢުގެާތެރެއަށްާޫދކޮށްލ އިުރަގއިާނުވަަތާދޫވަމުންދ ނެާ

ާކުށްަތއްާ ާބޮޑެތި ާެއކަހަލަ ާގޮވ ލަމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮްތކަމުަގއިިވަޔސް ފުރުޞަތެއް

ާ ާމީހުން ާިދވެހިރަމަޢ ފުކޮށްފައިތިބި ާއަދި ާއެންމެާދިނުމަކީ ާއެކަމަށް އްޔިުތން

ާދިގުާ ާރ އްޖޭގެ ާބެލިފަކ ނެތޭ. ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ އެދޭނެގޮތެްއކަމުަގއި

ާ ާޒަމ ންތަެކްއގައި ާދިގު ާމިއޮތީާމަޢ ފުތ ރީޚުގައި ާލުއިކޮށްދިނުން ާއަދަބު ދިނުމ އި

ާއެކަންވެފަިއއޮތީ.ާ ާނޫނޭ ާަޙއްޤުވެރިންނަކަށް ާއޭގެ ާޘަޤ ފަތަކަށްވެަފއޭ.  1910ސިޔ ސީ

ާކަަމކުންާ ާއެްއވެސް ާކަށަވަުރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ިއރުވެސް ާމިހެން އަޅުަގނޑު

ާނުހަނުާ ާެވއިުތވެދިޔަތަނުަގއި ާރައްޔިތުންނަކަށް ާެއތައް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ޙައްޤަކ ނުލ 

ާއެަކކޭާ ާޭއގެތެރޭަގއި ާތަޙައްމަލުކުރަންޖެހުނޭ. ާެއބޭފުޅުން ާކެުކޅުންތައް ހިތ މަވެރިކަމ 

ާހަ ާބޮޑެިތާއަޅުަގނަޑކީެވސް. ާބަޔަކަށްެވސް ާއެަތްއ ާނެތް ާކުެށއް މަޔަޤީނުންވެސް

ާއެބޭފުޅުްނާ ާހިތްދަތިކަމުގައި ާވޭނ އި ާބޮޑެތި ާޖަލުގައި ާއަދި ާލިބި  1915ޢަދަބުތަކެއް

ާދެބަސްވ ކަމެއްނޫން.ާ ާޙ ލެްއގަިއ ާެއއްެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދ ކަމީ

ާކަންތައް ާިސޔ ސީ ާބޭނުމަށްޓަކައި ާިސޔ ީސ ަތއްާއެހެންނަމަވެސް،

ާމީހުންނ އިާ ާހިންގ  ާޖަރީމ  ާބޮޑެތި ާބޭނުންކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ާމީހުންނ އިާ ާމަރ ފައިތިބި ާމީހުން ާއަދި ާމީހުންނ އި ާއެތެރެުކރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި އަދި

 1920އަދިާކުޑަކުދިންނަށްާޖިންސީާގޯނ ކޮށްފައިާތިބޭ،ާމިބ ވަތުގެާބޮޑެތިާކުށްތައްާކޮށްފަިއާ

ާމީހުން ާބައްޓަންެވގެންދިއުަމކީާާތިބޭ ާދޫކޮށްލެޭވގޮތަކަްށ ާދަށުން މިޤ ނޫނުގެ
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ާެއކަމަކީާ ާއަދި ާނޫނޭ. ާއެދޭނެގޮެތްއ ާއެންމެ ާއެކަމަށް ާމުޖުތަމަޢު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަސައްކަތެްއކަމަށްވެްސާ ާކުެރވޭނެ ާޒިންމ ދ ރުގޮތުަގއި ާއެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިބިލު ާހަމަެއއ ެއކީަގއި ާނުދެކެމޭ. ާއަޅުަގނުޑ 1ާާެގ ާމ އްދ ގެ ވަނ5ާާަވަަނ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއެބައޮތް ާއެއީ ާބަލ ލަން. ާއަުޅަގނުޑ  1925ޕޮއިންޓަށްވެސް

ާދ އިރ ތަކުްނާ ާއެކި ާނުވަަތާއެބ ވަތުެގާމީހުންތަކެއް ާަކއުންސިލެއް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ

ާޞިއްީޙާ ާމީހަކު، ާއިޖުތިމ ޢީ ާމީހަުކ، ާދ އިރ ގެ ާތަުޢލީމީ ާމީހަުކ، ާދ އިރ ގެ ޤ ނޫނީ

ާއެއީާދ އި ާފ ހަގަކޮށްލަނީ ާމިތަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހަކު، ާޢިލްމުގެ ާދީނީ ާމީހަކު، ރ ގެ

ާމީހަކުވެސްާ ާދީނުގެ ާކްރިސްިޓއަްނ ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާނޭނގޭތީ. ާދީނެއްކަން ކޮން

ާމުސްލިްމާ ާސައްތަ ާަސއްތައިްނ ާދިވެހިރ އްޖެައކީ ާެލވިދ ނެ.  1930ފަހަރުގައި

ާއިޞްލ ޙުގޮ ާއެތަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިތަންާޤައުމަކަށްވީހިނދު، ތެްއގައިނަަމވެސް

ާކޮންާ ާއެއީ ާއޮތުން. ާއެގޮތަށް ާމީހަކު ާޢިލްމުގެ ާއިސްލ މްީދނުގެ އިޞްލ ޙުކޮށްލަން.

ދީނެއްކަންާނޭނގެންޏ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއުނދަޫގވޭާދީީނާޢިލްމުގެާމީހަކުާމިހެންާ

ާނުެދކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާއޮތްކަަމކަށް ާފުރިހަމަގޮތަކަށް ާއެންމެ ާެއއީކީ އޮތީމ 

ާއެހެންވީ 5ާާމ ، ާނަންބަރު، 1ާާވަނަ ާމ އްދ ެގ ާނަންބަރ5ާާުވަނަ  1935ވަނަ

ނުޑާހުށަހަޅަން.ާއިސްލ މްދީނުގެާޢިލްމުގެާމީހަކުާހުރުން.ާ އިޞްލ ޙެްއގޮތުަގއިާއަުޅގަ

ާމިކަްނާ ާޢިލްމުވެރިއަކަްށވުން. ާއުނގެނިފައިހުރި ާއިސްލ މްދީން ާނުވަތަ އިސްލ މުދީން

ާވ ހަކަވެސްާ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުން ާމިބިލުާާމިގޮތަށް ދަންނަވަން.

ާހިތަޫދާ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަްއޑުއަޮތޅުގެ ާތ ޢީދުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ާފ ހަގަކުިރގޮތަށްާ ާއަސްލަމްވެސް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1940އުތުރު

ާަބއްޓަންކުެރވިގެންިދއުމަ ާދޫކުެރޭވގޮތަށް ާވަކިބަަޔކު ާަކނަޑއެިޅގެން ކީާމިބިލުގައި

ާމިބިލުަގއިާ ާކަންޮބޑުވ ކަެމކޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނޭ. ާއެދޭކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެން

ާނުހަނުާ ާއޮތުމަކީ ާެއޮގތަށް ާސްޓޭޖްަގއިވެްސ ާކޮމިޓީ ާއަދި ާަވކިެވގެން އެބައިަތއް

ާމިއަންނަނީާ ާވަންދެން ާޒަމ ންތަެކްއ ާރ އްޖޭަގއި ާެއީއ ބޭނުންތެރިކަމަކަށްވ ނޭ.

ާދިވެ ާދޫކޮށްލ ހިނދުަގިއ ާގިނަގުނަާކުށްވެރިން ާތަފ ތު ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ  1945ހި

ާއަނިޔ ތަްއާ ާބޮޑެތި ާއެނޫނަްސ ާއަދި ާމައްސަލަތައް ާއިޖުތިމ ޢީ މައްސަލަތައް،

ރައްޔިތުންާޙައްޤުންާތިބޭާބަަޔކަށްާލިބެމުންދ އިރުާއަޅުަގނުޑމެންާވިސްނަންއެބަޖެހޭާ

ނިނުވ ެނގޮތަކަްށާއެހެންާބައެްއގެާަޙއްޤުާނެއްެޓންދ އިރު،ާއަެނއްކ ގެާޙައްޤަްށެވސްާއު
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ބިލެއްާމިޤ ނޫނެއްގެާސިފަިއަގއިާބައްޓަންކުރަމުންދ ތީާއަުޅަގނޑުމެންާއެކަމަށްާހަމަާ

ާމެންބަރުންނަށްވެސްާ ާއެންމެހ  ާހަމަ ާތިބި ާމަިޖލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި  1950ގޮވ ލަން.

ާމިއިޝ ރ ްތކުރިާ ާއަުޅަގނޑު ާސްޓޭޖްަގއި ާކޮމިޓީ ާވިސްނަަވއި، ާފުންކޮށް މިބިލ މެދު

ާއަދިާކަންތައް ާމެރުން ާމީހުން ާއަދި ާމަސްތުވ ތަކެިތ ާމި ާައދި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ތަކަށް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމީހުންނަކީ ާކުށްތަްއކުރ  ާބޮޑެތި ާގޯނ ުކރުމުގެ ާޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް

ާ ާމީހަކަްށ ާެއްއވެސް ާޙ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް ދެވޭނެގޮތަކަށްާމަޢ ފުޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާޤަބޫލެ ނޑެއް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާއޮންނަ ާެއއީ ނޑުމެންާމަޢ ފުއްނުކުރަން. ާއަޅުގަ  1955ދިނުން

ނޑުމެްނާމަޢ ފުބިރުާމިގަންނަނީާވެއިތުވެިދޔަތަނުގައިާ ގެާކަންތައްާގޮްއސައޮތީާއަުޅގަ

ާކުރުމަީކާ ާއެކަން ާޘަޤ ފަތެއްގޮުތގައޭ. ާސިޔ ސީ ާމިދެންނެވިޮގތަށް މީގެކުރީަގިއވެސް

ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާބ ކީހުރި ާއ ދެ، ާނޫނޭ. ާއެޭދކަމެއް ާދެވަަނާއަޅުަގނޑު ނޑު

ާފުރުޞަތަކަށްވެސްާއެދެން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ1960 

ާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއަދަބުާމަޢ ފު`. ާދިނުމ އި

ާއެހެންާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާމުޅިން ާިވސްނުންހުރީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާާލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާއަހުުލވެރިޔ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބުއްދީެގ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަފ ތުކޮށް. މެންބަރުންނ އި

ާޣަފޫކުރުމާ  ާކުށް ާދަންނަންވެސްޖެހޭނޭ. ާއެކަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ކުށްވެްސކުރ ނޭ.

ނޑުމެންާމިދުނިޔޭަގއިާގެންުގޅުްއވ ާފަރ ތްާމަޢ ފު  1965ކުރުންާއެއީާކައުނުާއުަފއްދ ާއަުޅގަ

ާ ާމ ތް ާވީމ ،ާާهللاއ ދެ، ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ކަމެއް. ނޑަައޅ  ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާއިލ ހީ ގެ

ާ ާޣަފޫެވސްކުަރންޖެހޭނެ. ާއެހެންކަމުން،ާމަޢ ފުއަޅުަގނޑުމެން ވެސްދޭންޖެހޭނެ.

ާޖިނ ޢީާ ާބޮޑެތި ާެއްއވަރެްއެގ ާމައްސަލައަީކ ާހުރިހ  ޣަފޫކުރުމުގައި

ާދެކޭގޮ ާއަުޅަގނުޑ ާނުެދކެން. ާައޅުަގނޑެއް ާމައްސަލަތަކެްއކަމުަގއި ކޮްށާމަޢ ފުުތގައި

ާފެތިގެންދޭ.ާ ާމަްއސަލަތައް ާޖިނ ޢީ ާގެޓަގަީރއަކަށް ާހަތަރު ާދެތިން  1970ޣަފޫކުރުމުގައި

ނުދެވެންީވާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެީއާމީހުންާމެރުމ ާޤައުމީާާމަޢ ފުއޭގެތެޭރގައިާ

ާކައުންޓަރފީޓްކުރުން.ާ ާވިްއކުމ ، ާއިންފޮމޭޝަންތައް ާނުރައްކ ވ ފަދަ ސަލ މަތަށް

ާާމިފަދަ ާވައްކަްނކުރުމ ،ާމަޢ ފުމައްސަލަތަކުގައި ާމީގެިއތުރަށް ާއަދި ާނުވ ނެ. ދީގެން

ނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާ ދެވިގެްނާމަޢ ފުފޭރުމ ،ާޓެކުމ ،ާޙިޔ ނ ތް،ާެއއްގޮަތކަށްވެސްާއަުޅގަ

ާ ާނަމަވެސް، ާަބެއްއާމަޢ ފުނުވ ނެ. ާމީގެތެރޭގައި ާެދން ާއެބައުޅޭ. ާގެަޓގަރީ  1975ދެވޭނެ
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ންފ ނެާފަހަރެއްގަިއާމުސްޠަފ ާެއވ ހަކަދައްކަނީާޗެކްތަުކެގާބޭފުޅުންާހިތަށްއަރ ވަަޑިއގެ

ނުޑާދައްކ ނަން.ާައޅުަގނޑުާ ވ ހަކައޭ.ާރަނގަުޅާވ ހަަކއެްއ.ާޗެކްތަުކގެާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާޗެކެއްގެާ ާނޫން. ާމީހެއް ާފޮރުވ  ާއެްއވެސްކަެމއް ާތިބޭފުޅުންހެން މިއީ

ާ ާސަބަބަކީ، ާލިބެންޖެހޭނެ. ާމަޢ ފް ާޤ ނޫނުާމައްސަލަެއއްެވއްޖެްއޔ  މިހ ރު

ާ ާމިއިންނަނީ ނަޑއަޅ ފަިއ 3ާާކަ ާޭއގެތެޭރގަިއ9ާާމަހ  ާައރުވ ލުން. ާދުވަހަށް  1980އަހަރު

ާއޮޓަމެޓިކުންާ ާއަދ ކުރުމުން ާއެމީހ  ާއެޙައްޤު ާޙައްެޤއްވ ކަމަށްވަްނޏ  މީހެއްގެ

ާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ާފ ސްވެފައި ާޤ ނޫނެއް ާމަޢ ފްލިބޭ އެމީހ އަށް

ާދަާ ާއަޅުަގނޑު ާމީގެތެރެއިންާވަްއކަންކުރުމުަގިއވެސް، ންނަވ ނީ

ާއެްއެޗއްާ ާމީހެއްގެ ާބެލިދ ނެ ާަމޢ ފްދިނުމުގައި ވަްއކަންކުރުމުަގިއވެސް

ާ ާޖަުލގަިއ ާއޭނ  ާޙުކުމްކުރިފަހުން ާއޭނ އަްށ  1985މަސްދުވަްސ3ާާވަގަށްަނގަިއގެްނގޮސް

ާ 7ާާނޫނިއްޔ  ާނޫނިއްޔ  ާދުވަްސ ާމުދަލުެގ9ާާއަހަރު ާވަގަށްނެގި ާޭއނ  އަހަުރވީ.

ާަސއި ާނޫނިްއޔ  ާބ ވަތަކީ 70000ާާަޒީކ 75000ާާނޫނިއްޔ  ލަްއކ7ާާަނޫނިއްޔ 

ާއޭނ އަށްާ ާައދ ކުރުމުން ާޙައްޤުވެރިއ އަށް ާއޭނ  ާއެފައިސ  ރުފިޔ ކަމުަގއިވ ނަމަ

ާމަޢ ފްދިނުމުގެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއިތުބ ރުދީފައިވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ މަޢ ފްދިނުމަށް

ާރައީސުލްޖުމްހުރިއް ާހުންނެވި ާޤައުމުަގއި ާބޮލުއަޅަިއގެން ާދެންނެވުމުންާޙައްޤު  1990ޔ އަށް

ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމުންާ ާޙައްޤުވެިރޔ  ާއޭނަ ާމަޢ ފް ާަޙއްޤުެވރިޔ ގެ ާނޫނިއްޔ  ާއ އިލ ގެ އެ

ާފޭރުން،ާ ާޓެކުން، ާއެކަމަކު، ާމަޢ ފްކޮށްދެވިދ ނެ. ާކަންތައްތަކުގަިއވެްސ މިފަދަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމަޢ ފްދޭންޖެހޭނެކަމަށް. ާނުދެެކން ނޑު ާއަުޅގަ ޚިޔ ނ ތް،

ާެއއްވަެރއްނޫނޭ.ާމިދައްކަ ާކުށެއް ާހުރިހ  ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަބަދުވެސް ނީ،

ާކުަޑކޮްށާ ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތައް. ާމަޢ ފްދޭންޖެހޭ ާއެބަހުއްޭޓ ާކުށްތަކުގައި  1995ޖިނ ޢީ

ާއޮންނަނީާ ާަރއީސް ާއެމެިރކ ގެ ާއެބަވިދ ުޅވޭ ާޤ ނޫީނާބޭފުޅުން ާބައެއް ވ ހަކަދަްއކ ލީމ 

ނޑުމެންާނުޖެހޭާކޮންމ2،5ާާެއޭނ ގެާޓަރމުަގއިާގިަނެވގެންާ މަޢ ފެކޭާދީފައި.ާއަުޅގަ

ާތަނެއްވެްސާ ާއޮންނަ ާއިސްލ މްީދން ާއެމެރިކ އަކީ ާަނގ ކަެށއް. ާއެމެރިކ  ޤައުމަކަށް

%ާ ާިއސްލ މްދީން، ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާމިއީ.700ާާނޫން. ާޤައުމެއް އިްސލ މީ

ާބަހުރުވައަ ާއެއް ާމަޒްޙަބަކަްށ ާއެއް ާދީނަކަށް ާެއއް  2000ކުްނާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ނޑުމެންާ ާބަެއއް.ާއެެހންވީމ ،ާއަުޅގަ ާތިބި ާޘަޤ ފަތަކަްށާތަބ ވެގެން ާެއއް ވ ހަކަދަްއކ 

ާސަރުކ ރުތަްއާ ާބަލަންވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ ކަށެއް. ާޤ ނޫނު ާއެމެރިކ ގެ ނުޖެހޭ
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ާސަރުކ ރުަތްއާ ާމިސައިުޒގެ ާސަރުކ ރުތައް. ާޤ ބިލު ާމިސ ލުކުރަންޖެހޭނީ ބަލ އިރު

ާއެބަ ާތެޭރގައި ާބަލަންޖެހޭނީާމިއޭޝިއ  ާައޅުަގނޑުމެން ާމިސ ލަކަށް، ުހރި.

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާެއމެރިކ . ާކޮންމެކަމަކަށް ާބުނ އިރަށް ާއެއްޗެކޭ ާހަމަ  2005ސިންގަޕޫރު.

ާތަފ ތުވ ނެާ ާމުޅިން ާވިސްުނމ  ާމިންަގނޑުތަކ  ާއެމެރިކ ގެ ާބަލ ކަށް. ާއެމެރިކ  ނުޖެހޭ

ަކށްާނުނަގަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިޤައުމުތަކ .ާއެހެންވީމ ،ާއެމެރިކ ާމިސ ލަ

ާ ާއަހަރަކު ާމަޢ ފްދެނީ ާވެިރމީހ  ާއެމެރިކ ގެ 6ާމަޢ ފޭ،9ާާމަޢ ފޭ،5ާާކޮންމެކަމަކަށް

ާމިޤައުމުގައިާ ާކްިރމިނަލުން ާބިގްަޓއިމް ާއެކަހަލަ ާނުޖެހޭ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ މަޢ ފޭ.

ާނޫނޭ.ާ ާކްރިމިނަލުންނެއް ާިބގްަޓއިމް ާމިއީ ާކީދ ނެ ާައޅުަގނޑުމެންަނށް  2010ނުވެސްުއޅޭ.

ާިމވ ހަކަާާމިއީ ާމަޢ ފްދިނުމުގައި، ާދެން، ާކްރިމިަނލުންނޭވެސް. ސްމޯލްޓައިމް

ާހުއްދަކޮށްފަިއ.ާ ާެއއޮތީ ާކޯޓުން ާމިހ ރު ާނެތް. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ދެއްކޭކަށް

ާފިސްތޯލަށް،ާ ާހުއްދަކުރ ނީ ާއިރުކޮަޅކުން ާދެން، ާުއޅެންވީ. ނޑިހިފަިއގެން ކަ

ާއަތުބޮން ާހުންނ ނީ ާއަެނއްކ  ާދެން، ާމިވ ހަކަ،ާއަނެއްކަްށޗަކަށް. ާއެހެންވީމ ، .

ނަޑއެބަައޅަންޖެހޭ،ާ ާކަ ާމިޤ ނޫނުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޢ ފްދޭއިރުަގއި  2015ކުށްތަކަށް

ާމިޤައުުމގަިއާ ނޑުތަކަކަށް ާމިންގަ ާއެބައްަލވަންޖެހޭ ާމީހުން ާތަންފީޛުކުރ  ޤ ނޫނު

ާބަލަިއގެންާ ާމިގޮތްގޮތް ާމަދުކުރެވޭެނގޮތް، ާކުށްތައް ާހުއްޓޭނެގޮތެއް. މިކަންކަން

ާއެަބއިނޭގާނޫނިއްޔަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާއިރުކޮޅަކުން ާެވރިމީހ  ާމިކަމެއްުނވ ނެ. ކ 

ާމަޢ ފްާ ާބަޔަކަށް ާެއތައް ާތިބި ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާޙުކުްމ ާއުމުރަށް ޖަލުގައި

ާ ާއެބަތިބި 6ާާދެމުންދެމުންގޮސް ާމަރ ލ ފައ2ާާިއަހަރު ާމީހަކު ާކުޑަވެފައި.  2020އަހަރަށް

ާމަ ާމީހ  ާއަނެއް ާއަނެްއކ  ާނުކުމެ ާމ ދަމ  ާކުީރގަިއާއޭނަ ާމިތ ނަގއި ާިމއީ ރ ލަންވީ.

އޮތްާސަރުކ ރުންާއޭނ ގެާއަމިއްލަާފައިދ އަށް،ާއޭނ ގެާއަިމްއލަާބޭނުންތަކަށް،ާއޭނ ާ

ާހިނގަިއގެންނުވ ނެ.ާ ާމިހ ރަކު ާމިޤައުމު ާހިންގިގޮތަށް ާމިޤައުމު ާބޭނުމަކަށް ސިޔ ސީ

ާއަޅުަގނޑުާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށް...

ާ2025 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން

ާ

ާމިތ ނހުރިާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކުރީގައި ާބަލ  ާމިސ ލެްއކަމުަގއި ާއެއީ ާެއްއގޮތަކަްށވެސް ާގޮވ ލަން

ާއެއީާާމުޙަްނމަދުާމުޞްޠަފާ  ާމަނިކުފ ނު ާނުހިންގަވ ށޭ. ާހިންގިގޮތަށް ާމިޤައުމު ާވެރިޔ  ާޚުދުމުހުތ ރު
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ާމަނިކުފ ނުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވޯޓުދިނީ ާމަނިކުފ ނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުބައްަލވ ށޭ.  2030މިސ ލެއްކަމަށް

ާހެޔޮާވެރިކަމެްއކުރ ށޭ.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެއީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާތިމަރަފުށި ާއެކުީރ ާމިޤައުމުގައި ާމަނިކުފ ނު ާއެނެގއޭ  2035ާމިސ ލެއްކަމަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބައްލަވ ާނުހިންގ ނެކަން.ާުޝުކރިއްޔ .ާާމުޙަްނމަދުާމުޞްޠަފާ 
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާބިލެއް.ާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމުހިންމު ާަވރަށް ާމިބިލަީކ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާބިލެއް.ާމިާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާބޮޑު ާއ5ާައެހ މެ ާފުރުޞަތުަގއި ާމުިޅާިމނެޓްގެ ާހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް  2040ާުޅގަ

ާހަމަގައިމުވެްސާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް، ާއަޅުގަ ބިލަށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާްސޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީ ާއެހެންނަމަވެސް، ވ ހަކަދަްއކ ލެވިދ ނެހެންނެއް.

ާގެންނަން.ާ ާިއޞްލ ޙުތައް ާއިތުރު ާބޭނުންވ  ނޑު ާައޅުގަ ާމިއަށް މަސައްކަތްކުރ ނަން

ާތިމަރަފުށީާއޭެގކު ާޗެމްބަރާތެރޭގައި ާބޭނުންވަނީ،ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ރިން

ާސިޔ ސީާ ާމިއީ ާފަދައިން ާއެފ ހަގަކުެރްއވި ާމެންބަރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި  2045ދ އިރ ގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމީގެކުީރަގއި ާނަހައްދަވައްޗޭ. ާބިލަކަށް ާހަދ  ބޭނުމަކަށްޓަކައި

ާބަންދު ާކުށެއްަގިއ ާމަޢ ފްދިނުމުގައިާފެންނަމުންދިޔައީ ާމީހަކަށް ާހުރި ވެފައި

ާމީހ ގެާ ާނިކަމެތި ާއައިަތން. ާއެކަންކުރަމުން ާބޭނުެމއްަގއި ާިސޔ ސީ މުޅިންވެސް

ާބަދަލުކުރަންާ ާިމއުސޫލު ާނުލިބޭ. ާމަޢ ފެއް ާރަްއިޔތަކަށް ާނިކަމެތި ދަރިފުޅަށް،

ާތަޖުރިބ ކުރަމުންދިޔަާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  2050އެބަޖެހޭ.

ާކަންތައްތަެކއްެގާކަ ާހ މަވަުމންދިޔަ ާލޯމަތީގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާތެރޭަގއި ންތައްތަުކގެ

ނުޑާދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާ އަހަރަށްާޙުކުްމކުިރާފިރިހެނެއްގެާމުއްދަުތ79ާާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާ ާއެހެންނަމަވެސް،3ާާހަމަވ ން ާލިބުނު. ާމަޢ ފް ާޮއއްވ  ާދުވަހަށްވެފައި މަސް

ާއެބޭފުޅަާ ާތެރޭަގއި ާމީހަކ ާއެމުއްދަތު ާރަށެއްަގއި ާެއއަރުވ ެލވުުނ ާހުރީ ކުވެސް

ާމަޢ ފްާ ާނޭދެމޭ ާއަޅުަގނޑެއް ާއެދުނީ ާމިބޭފުޅ  ާިލބި. ާދަރިންވެސް  2055ކަިއވެނިކޮށް

ާއަމުރަށްާ ާއ ޚިުރަގއިީވގޮތަީކ، ާޤަބޫލުނުކުރީމ  ާބޭނުމެއްނޫނޭ. ހޯދ ކަށެއްވެސް.

ާ ާއިތުުރ ާކަންތަްއ3ާާނުކިޔަމަންތެރިކަމުަގއި ާމިއުސޫލުން ާދުވަސް. މަްސ
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ާގަދަބ ރުންވެްސާ ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު ނުކުރައްވ ތި.

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާލިބިދ ނެތީވެ. ާއެވޯޓު ާއޮތީމ  ާކުރިމަތީގަިއ ާވޯޓެއް މަޢ ފްދިނީ

ާެއކިެއކިާ ާިދެވހިރ އްޖޭގަިއ ާމިއަދު ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި  2060ޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.

ާމީހު ާތިބި ާބަންުދވެފައި ާކުށްތަކުންާކުށްތަކުގެ ާކުދިކުދި ާއެްނމެ ާބަލ އިރުގައި ންނަށް

ާމީހުންާ ާއެބަތިބި. ާމީހުން ާބަންދުވެފައި ާހަމައަށް ާކުށްތަކ  ާބޮޑެތި ާއެންމެ ފެށިގެން

ާބޮޑުާ ާއެންމެ ާދެން ާއެއޮީތ ާތިބިއްޔ  ާމީހުން ާބަންދުވެަފިއ ާކުށުގެ މެރުމުގެ

ާ…ކުށްކުރެވިަފއި ާމީހުންގެ ާޖަލަްށލެވޭ ާއުމުރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ކުށްާ.

ާ ާމިހ ރު 0ާާމަޢ ފްދެމުންދެމުންގޮސް ާމީހުންވެސ0ާާްއަހަރަށް ާތިބި  2065އަހަރަށްވެފައި

ާއަހަރަކު 5ާާާއެބަތިބި. ާއަނެއް ާއަނެއްފަހަރު ާއުނިކޮށްފައި އަހަުރ5ާާއަަހރު

2ާއަހަރަށްާޙުކުމްކުރިާމީހ ެގާޙުުކމަށްާމިހ ރުާޖުމްލ95ާާައުނިކޮށްލ ފައިާިމގޮތަށް.ާ

ނޑުމެންާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭކަމެއް.ާމިއުޅެނީާއަހަރަށްާމަދުވެފައިާއެބައޮތް .ާމިއީާއަުޅގަ

އިންސ ނަކުާމަރ ލަިއގެންާގަަދކަމުން.ާމިބިލުގެާބޭނުންާފުރިހަމަގޮތުަގއިާހިފ ނެކަމަށްާ

ާނ ޖ ިއޒްާ ާެއްއޮގތަކަށްވެސް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން  2070އަޅުަގނޑު

ާޤަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާނަހައްދަވ ށޭ. ާމީތި ާސިޔ ީސާފައިދ އަކަށް އުމުގައި

ާދުނިޔޭގައިާ ާމިހ ރު ާމިއީ ާދޫކޮށް ާއުސޫލު ާއައި ާުކރަމުން ާކަންތައްތައް ބޭނުމަށްޓަކައި

ާމިހެޔޮވެިރކަމުެގާ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއުސޫލަށް ާމިގެްނދ  މިޕްރެކްޓިސްކުރަމުން

ާއުންމީދުކުރަމޭ.ާ ާއަުޅަގނޑު ާކުރ ނެކަމަށް ާމިކަްނތައް ާތެރެއިން ނިޒ މުގެ

ާވިސްނ  ާތެޭރގަިއާއަޅުަގނޑުމެން ާކުށްތަުކގެ ާބޮޑެިތ ާދެން ާޤައުމުގަިއ  2075ލަންޖެހެނީ

ާދަޢުވ ކޮށްަފިއާ ާކިޔ ފައި ާކުށުެގއޭ ާޓެރަރިޒަމް ާކުށްތައް. ާޓެރަރިޒަމްގެ މިހިމެނެނީ

ާ ާެއކަމަކު،7ާާޙުކުމްކުރ ތ  ާަމޢ ފްދީގައި. ާދޫކޮށްލ ފައި، ާއެބަހުރި ާތެރޭަގއި ހަފްތ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޓެރަރިޒަމް ނޑުމެންީކ ާއަުޅގަ ާމ ނަކުރ ގޮތ އި،ާާމިއަށްވެސް މި

ާ ާައއިގޮތ އި ާލިބެމުން ާއަދަބުތައް ާމީުހންނަށް ާކުށްކުރ  ާމި ދެމުންާމަޢ ފުޓެރަރިޒަމްގެ

ާިމާ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާއެްއގޮތަކަްށވެްސ ާހަމަ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު  2080އަިއގޮތަށް

.ާމަޢ ފްދެމުންާމިއައީާހަމަާޓެރަރިޒަމްާޢަމަލުތައްބ އޭ.ާުސވ ލުާއުފެދޭާކަންތައްތަެކއް

ާރ އްޖޭގެާ ާމުޅި ާމިއީ ާބޭނުމަކަށް. ާސިޔ ސީ ާހުރީ ާގުޅިަފއި ާކަމެއް ާކޮންމެ މިއިން

ާ ާފ އިތުވި ާމިއީ ާހެކިދޭނެކަމެއް. ާތ ރީޚް ާއެކަިނ60ާާދުވަސްވީ އަހަރު

ާޢަމަލުރަންާ ާހެދިގެން ާޤ ނޫނެއް ާމި ާތ ރީޚް، ާދިވެހި ާމުޅި ކަންތައްތަެކއްނޫން.
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ާޢަމަލު ާއެކުލަވ ެލވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފެށިގެންާފެށިހިސ ބުން، ާހިސ ބުން  2085ކުރަންފެށި

ނޑުމެންނަްށާ ރ އްޖޭަގއިާކަންތައްތައްާވަމުންާއައިގޮތްާމިއީ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަުޅގަ

އަހަރެްއގެާވ ހަކަ.ާހަނދ ނުގަިއވެސްާހުންނ ނީ،60ާާގިނައިންާެދއްކޭނީާއެާފ އިުތިވާ

ާެއވ ހަކަާ ާއެކަންތަްއތައްކަމަށްވ ީތ ާވ ނީ ާހ މަ ާމިއަުދ ާރައްޔިތުންނަށްވެްސ

ާހުރެފައެއްާ ާހަމަ ާމަޢ ފެއްދީފައެއްނެތޭ ާމިދެއްެކނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެންެމާ ާހައިޞިްއޔަތަކުންނެއް. ާއެކަންކޮށްދޭ ާމީހަކަށް  2090އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީ

ާދަށުންާ ާދީލަިތާހެޔޮފުޅުކަމުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހުންނެވި ފަހަރަކުވެސް.ާއޭރު

ާއިޢުލ  ާލިސްެޓއް ާކިޔ  ާކުށެއްނުކޮށް،ާމަޢ ފްދެއްވީއޭ ާމީހ  ާނިކަެމތި ާއޭރު ންކުރަްއވ .

ކުށެްއގެާތުހުމަތުގަިއާކޮންމެެވސްގޮތަކުންާބެިދގެންާޙުކުމްކުެރވިފައިާހުރިާމީހ ާހުީރާ

ާނުލިބި.ާ ާބޭފުޅަކުވެސް ާވަކ ލ ތުކޮށްލ ނެ ާފަރ ތުން ާއެކުްށވެރިެއްއެގ ހުރިގޮތަށް.

ާސިޓީެއްއވެާ ާދިފ ޢުގައި ާޭއނަގެ ާފަރ ތުން ާފޮނުވ ލ ނެާއެކުްށވެރިެއއްގެ ާއެްއޗެއް  2095ސް

ާމިާ ާއެހެންވީމަ، ާތިބެންޖެހޭނީ. ާހަމަ ާމީހުން. ާތިބި ާނުލިބި ާއެހީތެރިކަމެއް ފަރ ތެއް

ާހަަމާ ާއަޅުަގނޑު ާޮޕއިންޓްތަެކއްހުރީމަ ާވަރަށްގިނަ ާހުރި ާފ ހަަގކުރެވިަފއި ބިލުގައި

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާހަމަ ާއަުޅަގނުޑ ާިމކަމ  ާްސޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީ ފ ހަގަކޮށްލިން

ާބެހޭގޮތުން،ާޑިސްކަސްާ ާބިލ  ާމި ާތެރޭގަިއ ާޗެމްބަރ ާމި ާވ ހަކަ. ާބޭނުންވ  ކުރަން

ާވަގުެތއްާ ާވ ަހކަދައްކ ހ  ާއަލިައޅުވ ލ  ާޮޕއިންްޓތަކަށް ާހުރި  2100ބިލުގައި

ާައޅުަގނުޑާ ާުކޑަގޮތަކަްށ ާއެހެންކަމުން ާދެން ާނުލިޭބނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ކިާދ އިރ ތަކުެގާބޭބޭފުޅުން.ާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުމީާކޮމިޓީެއއްގެާތެޭރަގއިާހިމެނޭނެާއެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާުނކުތ އެްއ ާހުރި ާބޭނުންވެފައި ާފ ަހގަކޮށްަލން އަޅުަގނުޑވެސް

ާވ ންޖެހޭނީާ ާއެ ާވ ހަކަ. ާޢިލްމުވެރިއެްއގެ ާދީނީ ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި. މެންބަރަކު

ާއެއީާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާހަަމ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާޢިލްމުވެރިެއްއކަމަށް.  2105އިސްލ މްދީނުގެ

ނޑުާމިއަުދާއަޅުަގނ ާވަރަށްާތ އީދުކުރ ަކމެއް.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ ޑު

ާެއއްފަހަރުާ ާއަދިވެްސ ާބޭނުންޭވ ާިޢލްތިމ ސްއެއްކޮށްލަން ާހަމަވުުމގެކުރިން މިވަގުތު

ާކުށްވެރިްނގެާ ާނިޔަތުަގއި ާހެޔޮ ާހެޔޮއެދިގެން ާއިންސ ނިއްޔަތަށްަޓކަިއ މިއީ

ާނި ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއަނބުރ  ާރަނަގޅުެވގެްނާތެރެއިންވެސް ާބަޔަކު ާބޭނުންވ  ކުންނަން

ާޔަޤީންކަްނާ ާުކރ ނެކަމުގެ ާމަަސއްކަެތއް ާފައިދ ކުރަނިވި ާމުޖުތަމަޢުއަށް  2110ހެޔޮގޮތުަގއި

ާގެންދަވ ށޭ.ާ ާމިކަންތައްތައް ާއުސޫލުން ާމަޢ ފްދޭ ާއެބޭފުޅަަކށް ލިބޭކަމަށްވަންޏ މުން



 79 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ާހުންނެވި ާމިއަދު ާބޭނުމަކަށް މިކަންަތއްތަްއާާސިޔ ސީ

ާނުކުރައްވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާވަަރށްބޮޑަށް.ާ

ާ

ާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   2115ާވަަނ775ާާ`.

ާބިލެާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާލުިއކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާަޙވ ލ ދެްއވ  ާ)ޒ(ާއަށް ާމިާމ އްދ ގެ އް

ާ ާމިޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާފޮނުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާދަށުނ775ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަސައްަކތްކުރަްއވ ތީ ާމަގުފަހިކުރަން ާއެކަންތައްަތކަށް ާހަދައި ޤ ނޫނެއް

ާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހެޔޮފ ލެކޭ. ާމިއީ ާއަދަބުާމަޢ ފުދަންނަވ ނީ ދިނުމ އި

ާބަ ާބިލަށް ާމެންބަރުންވެސްާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެހެން ާބައެއް  2120ލ ލ އިރުަގއި

ާބޭނުމަކަށްާ ާސިޔ ސީ ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާފަދައިން ފ ހަގަކުރެްއވި

ާފ ހަގަކޮްށާ ާއަޅުަގނޑުެވސް ާނުވ ނެކަުމގައި ާބޭނުންކޮްށގެން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާދި ާމަޢ ފްދެމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޔަގޮތަށްާދަންނަވ ލަން.

ާކުށްތަކުގަިއާ ާމ ބޮޑުނޫން ާނޫނީ ާބަޔަކު ާވަރަށްގިނަ ާލިބެންޖެހޭ ާމަޢ ފް ބަލ ލ އިރުަގއި

ާމ ާ ާއެއަްށވުރެ ާނުލިބި ާމަޢ ފް ާމީސްމީހުންނަށް ާިތބި ާުޙކުމްކުރެވިަފއި  2125އެިކއެކި

ާމީހުންނަށްާ ާތިބި ާޙުކުމްކުެރިވފައި ާކުށްތަުކގައި ާޒ ތްޒ ތުގެ ާޤަބޫލުނުކުރ  މުޖުތަމަޢު

ާލިބެމުާ ާެއކަންާމަޢ ފް ާފެނިގެންހިނގައްޖެ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދިޔަތަން ން

ާއިންސ ފ އިާ ާނޫނީ ާމަުގަގއި ާއިންސ ފުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ އެގޮތަްށވުން

ާވ ހަކަ.ާ ާނުފެންނަ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާކަމެްއކަމަށް ާގެންެދވޭ ާެއއްގޮތަށް ހަމައ އި

ާބަ ާކަންތައްތަކަށް ާބައެއް ާމިކަަހލަ ާރައީސް، ާނުރުހުނީމާ ޢިއްޒަތްތެރި  2130ލ ލ އިރުަގއި

ާކޮށްަފިއާ ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާއަދަެބއް ާނޫނިއްޔ  ާބިރުދައްކ ލުުމގެގޮުތން އެމީހ އަށް

ާމީހުންާ ާކުރި ާޙުކުމް ާމިފަަދ ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ. ާހުރިކަން ާޙުކުމްތައްވެސް ހުންނަ

އެމީހުންނަށްާއެކުރިާޙުކުމަކީާއިންސ ފުންާއެްއކިބ ވެާހުރެާުކރ ާޙުކުމެއްކަމަށްާނޫނީާ

ާފަރ ތްތަުކަގއިާ ާެއކިއެކި ާނޫނީ ާއުފުލ  ާޝަކުވ  ާޙުކުެމއްކަމަށް ކުރެވިފަިއވ 

ާމަޢ ފްލިބިގެންދ ތަންވެސްާ ާސަބަބަކ ހެދި ާކޮންމެވެްސ ާއެދެންފެށުމުން  2135އެހީތެރިކަމަށް

އަހަރުާދުވަހަްށ1ާާއެބަާއ ދޭ.ާައޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބަެއއްާބޭބޭފުޅުންނަށްާ

ރ ާޙުކުމްާއެަބާހުރޭާެއާހުކުމްާކޮށްލުމަށްފަހުގައިާދެންާއަހަރުާދުވަހަށްާކ2ާުނޫނީާ

ާމަސްފަހުންާ ާތިން ާދެމަސް، ާއެއްމަސް، ާހަމަ ާސަބަބަކ ހެދި ކޮންމެވެސް
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ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ ާހިތ މައ އެުކ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއައިސް. މަޢ ފްކޮށްދެވޭތަން

ާކުރެވުމު ާޙުކުމެއް ާއަދަބެއްލިބި ާނުލިބެންޖެހޭ ާނޫނީ ާނުޙައްޤު ާސަބަބުްނާއެފަދަ  2140ގެ

ާއެކަންތައްަތްއާ ާަވޒީފ ދިނުމުގައި ާއެމީހ އަށް ާގެްއލިގެންދޭ. ާއެބަ ާަޙއްޤުތައް އެމީހ ގެ

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާައޅުގަ ާމިއީ ާއެބަޮއވޭ. ާރެކޯޑެއް ާކުުށގެ ާއެބަވޭ. ހުރަހަކަށް

ާެވގެންދ ކަްށާ ާމިގޮތަށް ާކަންތައްތަްއ ާމިފަދަ ާެގްއލުމެއް. ާލިިބގެންދ  ރައްޔިތަކަށް

ާމިފަދަގޮތަކުންާާއަޅުަގނަޑކަށް ާމީހަކަށް ާއެްއވެސް ާއަދި ތ އީދެއްނުކުެރވޭ.

ާއެކަމަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާކުރިމަތިލ ންޖެހުން ާޙުކުމަކ   2145އަނިޔ ެއއްލިބި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދަްނނަވ ލަން. ާެއވ ހަަކވެސް ާެއހެންވީމަ، ތ އީދުކުރ ކަމެްއވެސްނޫން.

ާދޭތެރޭ ާެގއްލުމ  ާލިބިގެންދިޔަ ާމީހ އަްށ ާަރއްޔިތު ނޑުމެްނާރައީސް، ާއަުޅގަ ގައި

ާހުރިާ ާވަޒީފ ަގއި ާއެމީހ އަށް ާސަބަބުން ާއެކަުމެގ ވިސްނ ލ އިުރގައި

ާއެމީހ އ ިއާ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާއަދި ާެގއްލޭ. ާއެބަ ާވަޒީފ  މީހެއްކަމަށްވެއްިޖއްޔ 

 2150ދޭތެރޭގައިާއޮތްާޤަދަރ އިާއިްޙތިރަމްާގެއްލިާއެމީހ އ އިާދޭތެރޭާދެކޭގޮތްާބަދަލުވެގެންާ

ާމަ ާމިއީ ާއެމީހ އަށްާއެބަދޭ. ާއަނބުރ  ާއެ ާދިނުމަކުން ާއަގެއް ާނޫނީ ޢ ފްދިނުމަކުން

ާައޅުަގނުޑާ ާހަމައެއ ެއކު ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްތަކެއްނޫން. ހޯދޭނެ

ާނުފެނޭާ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއޮތްތަނެއް ާހިމެނިފައި ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއަ ާނޫނިއްޔ  ާމަޢ ފްނުދެވޭނެ ާކުށްތަކަށް ާކަމަކަށް.ާވަކިކަހަލަ ާލުއިނުކޮށްދެވޭނެ ދަބު

ާތިޭބާ ާކުށްތައްކޮްށގެން ާނޫނީ ާމީހުން ާތިބޭ ާޖަލުގައި ާޤަބޫލުކުރަން  2155އަޅުަގނުޑވެސް

ާބަދަލުވެގެްނާ ާފެންވަރަށް ާނެރެވޭ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއިޞްލ ޙުވެ ާއެމީހުން މީހުން

ާމުޖުތަމަ ާމަޢ ފްކޮށްދީފައި ާނޫނީ ާލުއިކޮށްދީފައި ާއަދަބު ޢުއަށްާހިނގައްޖެކަމުަގިއވ ނަމަ

ާއުެޅވޭނެާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއެމީހުންނަކީ ާއޮތްކަމެއްނޫން. ާމަްއސަލަެއއް ާއެއީ ނެރުމަކީ

ާމައްސަލައެއްކަަމކަށްާ ާއެއީ ާލިބުން ާއެފުރުޞަތު ާޤަބޫލުކުެރވޭހިނދު ބައެއްކަމަށް

ާސަބަބުންާ ާމީހުންގެ ާދޫކޮށްލ  ާލިބިގެން ާމަޢ ފް ާހަމަެއއ އެކު ާނުދެކެން.  2160އަޅުަގނޑު

ާބިރަކަ ާރައްޔިތުންނަށްާމުޖުތަމަޢު ާދިިރއުޅެުމންދ  ާތިބި ާމުޖުތަމަޢުގައި ށްވެ

ާމެދުވެރިެވގެންދ ކަންެވސްާ ާހ ލަތަކަށް ާވެއްޭޓކަހަލަ ާތެެރއަށް ބިރުވެރިކަމެްއގެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތކަީކވެސް ާއެފަދަ ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. ހިތ މައ އެކު

ާއަޅުާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްތައް. ާބިލަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމި ާހަމަ ނުޑ ގަ

ާހަނދ ނަށްާ ާބޮޑެތިާ ވ ހަކަދަްއކ އިރު ާހަލ ކުވެދ ފަދަ ާދިރިއުޅުްނ ާމީހުންގެ  2165އ ދޭ
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ާޖަލަށްލެވިާ ާޙުކުމެއްކޮށް ާމީހުންނަށް ާތިބި ާހިންގ ފައި ާޖަރީމ ތައް ާބޮޑެތި ވަްއކަންކޮށް

ާހި ާއަރުވ ެލވިފަިއވ  ާނޫނީ ާއެމީހުންނަށް ާއަނެއްދުވަހު ާނުވަތަާފުމަޢ ނދު ދެވި

ާއެމީހުންނަށްދުވަސް ާއުޅޭތަްނާމަޢ ާކޮެޅއްފަހުން ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢު ފްދެވި

މިކަމުގެާާމީހ ާނޫނީާާއެބަފެނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާެގއްލުންާލިބުނުާމެންނަށްއަޅުަގނޑު

ާއަ ާއޭާސަބަބުން ާމިއޮންނަނީ ާމީހ އަށް ާލިބުުނ ާދިރިުއޅުންާނިޔ  ާމުޅި  2170ނަގެ

ާއޮތްބައީާ ާބ ކީ ާއުމުރުގެ ާނޫނީ ާހިތ މަާގަހަލ ކުވެޮގސްފައި. ާވޭނ އި ާެއަކމުގެ އި

ާމީސްމީއިޙް ާމިފަދަ ާމަޢ ސ ސްކުރަންޖެހިފައި. ާނުވަތަ ާދޫކޮށްލ އިރުގައި ފްާހުން

ާވިސް ާއިތުުރ ާެއއީ ާއިތުރަށްދެވޭއިުރގައި ާނުވަތަ ާދ ންޖޭހޭ ާނުމަކަށް

ނޑަށްާފ ަހގަކުެރވޭތީާެއވ ހަާވިސްނ ލަން ވެސްާދަންނަވ ލަން.ާކަޖެހޭކަމެއްކަމަށްާއަުޅގަ

ާޖިންސީާާޢިއްޒަތްތެރި ާުކޑަކުދީންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިމޭރުމުން ާހަމަ  2175ރަީއސް

ާއެކުދީންނަށްާނަފްސ ނީާއަދިާޖިސްމ ނީާނުކުޅެދުްނތެރިކަމ ާކުރިމަތިކުުރވ ާ ގޯނ ކޮށް

ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާތައްފަރ ތް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަލ ލަންޖެހޭކަމުގައި ާގޮްތޮގތުން ާމިފަދަ ވެސް

ާމިބިލު ާއެއ ެއކު ާބަލ ބަެއްއާމ އްދ ތަާގެހަމަ ާލ ކަށް ާ)ރ(6ާާއިރުަގއި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާުގޅިގެން ާކުށަކ  ާކުރި ާމީހަކު ނޑައަޅ ަފއިވ ގައި ާކަ ާމަްއޗަށް ާއަދަުބގެާާއޭނ ގެ

ާއޮންނަާ ާމިހެން ާލުިއކޮށްދިނުން. ާއެއަދަބަްށވުރެ ާނުަވތަ ާކުރުކޮށްދިނުން  2180މުއްދަތު

ާ ާއަދަުބގެ ނޑަބައިަގއި ާއަުޅގަ ާކުރުކުރުން ާމައްސަމުއްދަތު ާމ ބޮޑު ލަައކަށްާކަށް

ާއެީއާާ.ނުފެނޭ ާދިނުމަކީ ާައދަބެއް ާމ ލުއި ާނުގުޅޭ ާކުށ  ާއެުކރި އެހެންނަމަވެސް

ެއއަދަބުާއެކަްނާއެހ ބޮަޑށްާތ ޢީދުކުރެވޭކަެމއްނޫން.ާއެެހންވީމ ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

ާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާ ާވ ަހކަ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުމަްށެވސް ާނުކުރެޭވގޮތަށް ލުއި

 2185ބަދަލުަގއިާއެކުށަކ ާާކުށެއްާމަޢ ފްކޮށްދިނުމުގެ،ާފްކުރިާކުެށްއގެާމަޢ ާއެއ އެކުާމީހަކު

ާ ާއޭަނގެމައްޗަށް ާމަޢ ގުިޅގެން ާެއކަނި ާއަދަބު ނޑައަޅ ަފއިވ  ާއެއީާކަ ފްކޮށްދިނުން

ާ ާއަދަުބ ާއޮްއވ  ާއޮތްގޮތަށް ާކުްށ ާދަންނަވ ނީ ާއެމީހާ މަޢ އަޅުަގނޑު ފްދީފައި

ާކުށްވެރިާ ާއެީމހ އަކީ ާއަދިވެސް ާއެބަދޭާދޫކޮށްލީމ  ާފ ހަގަެވގެން އެްއގޮތަށް

ާއެއ އެކުާ ާހަމަ ާބަލ އިރުގަިއެވސް. ާހަމަތަކުން ާޝަރުޢީ ާއަދި މުޖްތަމަޢުގައި.

 2190ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.2ާމިބިލުގެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާދެވަާއަދިާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑު ާއިށީނއަުޅގަ ާއެދެމުން ާުފރުޞަތަކަށް ާވަރަށްބޮޑަށްާނަ ާދެލ ނަން

 2195ާާާދައްކަންާހުރިާަވރަށްާގިނަާވ ހަކަާއެބަހުރި.ާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ،ާމަޢ ާޝުކުރިއްޔ  ާލުއިކޮށްރަީއސް. ާޢަދަބު ާދިނުމ އި ާދިނުމުގެާފް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާޙުސެންާމުޙަްނމަދުާ ާޝުކުުރވެރިަވން. ާސަރުކ ރަށް ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާބިލެއް

ާޢަދަބ775ާާުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގައިިމވ  ާ)ޒ( ާއ ދެ، ާބަޔ ންކުރ ގޮތުން ާ)ޒ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަޢ ލުއިކޮ ާމިއޮތީށްދިނުން ާެގންދެވެން ާކުރިއަްށ ާކަންަތއްތައް ާދިނުމުގެ  2200މިފަދަާާފް

ާކުރެވެންބި ާތަންފީޛު ާއެަބިއ ާފ ސްކޮށްގެން ނޑުާާލެއް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، މިއޮތީ.

ާ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާއުންމީދުކުރ ާއަދި ާފަރ ތްތަކުން ާބަެއއް ރ އްޖޭެގ

ނުޑާންާވަރަށްވުރެ ާއަޅުގަ ާއެކަމ  ާމިއައީ. ާމިބިލު ާލަހުންނޭ ާތަންކޮޅެްއ ވެސް

ާހުންނ ނެކަން ާހަނދުމަފުޅު ާމަތިްނާނނޭހިތ މަކުރަން. ާފަހަރެއްގެ ާދެތިން ގެ

ާސަުރކ ރަށްާ ާފްލޯރގައިވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާުކރެވޭތޯ ާައވަސް  2205އަޅުަގނުޑވެސް

ާއިއްތި ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާމިދިޔަާއިލްތިމ ސްކުރިން. ާއ ދެ، ާއިންތިޚ ުބގެާާހ ދު ރިޔ ސީ

ާ ާވެރިކަްނ ާއިއްތިހ ދަށް ާއެްމ.ޑީ.ޕީ ާދުވަސްވަރުަގއި ާކެމްޕޭނު ދުވަހުގ60ާާެލިބޭތ 

ާމަ ާމީހުންތަކެްއާޢ ތެރޭގައި ާވަޢުދުވެފަިއވ  ާކަުމގައި ާމިނިވަންކުރެވޭނެ ާޖަލުން ފްދީ

މިރ އްޖޭގައިާއެބަތިބި.ާއަދިާެއއ އިލ ތަކުންާއުންމީދުތަކެްއވެްސާކުރަމުންާއެބަގެންދޭ.ާ

ާ ާއެހެންވީމ  ާނަމަވެސް ާދަންނަވަން.ލަހުން ާމަރުޙަބ   2210އެހެންނަމަވެްސާާމިއައިތީ

ާވ ާލަސްވިކަމަށްޓަަކއި ާކަމަކަްށާހިތ މަކުރ  ާއ ެދ،ާސިޔ ސީ ާދަންނަވ ލަން. ހަކަެވސް

ހަދ ކަށްާނުހަދަންާބައެއްާފަރ ތްތަކުންާވ ހަކަދަްއކ ތީާައޅުަގނޑުާިސޔ ސީާކަމަކަށްާ

ާ ާނެތް.ާޤަސްދެއްނުކުރަން. ާސަބަބެއްވެްސ ާހަދަންޖެހޭ ާކަމަކަށް ިސޔ ީސ

ާ ާނުހަދަން ާކަަމކަށް ާސިޔ ސީ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެ ާެފއްޓެނީ ން.ާއަހަރ60ާުވ ހަކަ

ާ ާބެލުމެއްނެތް. ާމުސްަތޤްބަލަށް ާހ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް  2215ާނުފެންނަާމުސްތަޤްބަލުގައި

ާުބރަވެގެ ާއަބަދު ާމ ީޒއަށް ާކައްސ ނުލ ާބައެއްފަދަ ާކުރިގޮތުން ާކަންތައް ާމ ޒީަގއި ްނ

ާ ާރަނގަޅަށްކަމަށް ާމިކުރަނީ ާތިމަންނ މެން ާކަމަށްވަންޏ  ާކުރަންާައބަދު ވަކ ލ ތު

ާސިޔ ީސއެއްުނވޭ ާމިއޮންނަނީ. ާުނވޭ. ާކޮބައިޯތާމ ީޒއަކަށް ާއެހެންވީމ ، .

ާއުންމީދުތައްމު ާކުރ  ާގައިމިވ ހަކަދަްއކ އިރުާާސްތަޤްބަލަށް ާމިވ ހަކަތަކަ. ްށާއ ދެ،
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ާޤަސްެދއްުނކުރަންއަ ާދ ކަށް ާއުސޫެލއްެގާާޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާދެންނެވިެހން. ނޑު  2220އަުޅގަ

ާމ އް ާަވކިަވކި ާއަޅުަގނޑު ާތ ޢީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމިބިލަށް ާދ ކަްށާގޮތުން ދ ތަކަށް

ވަނަާމ ްއދ އަށްާވިސްނ ލަންޖެހ92ާާޭބިލުގެާމިާޤަސްދެއްނުކުރަން.ާއެހެންނަމަެވސްާ

ާ ާއ ދެ، ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއޮންނަނީާމ ާވަނ92ާަކަމުގައި ާގައި ާ)ހ( އްދ ގެ

ާާންމުޣ އަފޫ ާބަލ ލި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދީފައި. ާރައީސަށް ާއިޚްތިޔ ރު ާބަލ ލުމުގައިދިނުމުގެ

ާ ާމިބިލުގެ ާމިންތަކެްއާމުޅި ާަވކި ާުއސޫލުތަކެއް ާވަކި ާކަނޑަެއޅިފަިއވ   2225މަފްޙޫމަކީ

ާކުްށެވރީން ާތެެރއިން ާމަޢ އިންތަކެްއގެ ާލުއިކޮށްދިުނމ އި ާއަދަބު ާދިނުމުގެާނަށް ފް

ާަވކި ާއެކަމަށްޓަކައި ާއެުރވުން. ާރައީސަށް ާުއސޫލުތަކ ާއިޚްތިޔ  ާަގއިޑްަލއިންތަކ އި

ާ ާއެހެންނަމަެވސް ނަޑއެިޅގެން. ާމާ 92ާކަ ާވަނަ ާބަލ ލުމުން، ވަަނ92ާާއްދ އަށް

ާބަލ ލުމުން ާށް ާ)ހ( ާކަންކަމެއްާމ އްދ ގެ ާގޮސްާއިސްތިސްނ ެވގެންާމިހުރިހ 

ާ ާގޮެތއްަގއި ާއިޚްތިޔ ރުބްލޭންކެޓް ާއަދިާތަކެއް ާމިފެންނަނީ. ނަޑށް ާއަުޅގަ  2230ޭދކަމަށް

ާގިންތީތަެކްއާ ާވަކި ާކުށްތަެކްއ ާަވއްތަރެްއގެ ާވަކި ާދިނުމުގައި ާމިދޭ މިގޮތަށް

ާކުޑަކުދީންނަށްާާއިސްތިސްނ  ާމެރުން. ާމީހުން ާމިސ ލަކަށް ާނެތް. ކުރުމެްއވެސް

ާ ާހިްނގުން.ާމިފަދަ ާޑްރަްގެގާވިޔަފ ރި ާގޯނ ކުރުން. ްއވެސްާކެާކަންތައްތަާވަކިޖިންސީ

ާއެފަދަާ ާމ އްދ ތަކުން ާއެހެްނ ާުނވ ތީެވ ާއޮތްކަމަކަށް ާފ ަހގަކުެރވިފައި މިމ އްދ ގައި

ާނަމަވެާސްތިސްނ ތަެކއްއި ާހުރި ާގެނެސްފަިއ ާހިއެސް  2235ކަމުެގާގައިދ ނެނކަންކަން

ާފަރ ތްތަކަށްާއެކޮމިޓީެގާކަންބޮޑުވުންާއޮތްކަމަ ާކޮމިޓީގެާސްޓޭްޖގައިާަބއްލަވ  ށްވ ީތވެ

ނޑުާއެދެން.ާއ ދެ،ާ ވަނަާމ އްދ ެގ92ާާބޭފުޅުންާމިކަމ ާވިސްނ ލައްވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ގެާއ ދެ،ާކުރީާާފެދޭ.އުސުވ ެލއްާއެަބާާސުވ ލެއްާއެބަާމަޤްޞަދަކީާކޮބައިތޯާ)ށ(ާގެ

ާދަށުން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހުރި ާކުރީގައި ާދަށުން ވ ކަމެްއާކުށަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާ ާއަދަބު ާާލިބިފައިކޮށްގެން ާމިހ ރު ާމީހެއް 9002ާާހުިރ ާއޯގެ  2240ާތަންފީޛުގަްސޓްަގއި

ާއެފަރ ތްތަކަްށާ ާުނވ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ  ާކުށަކަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ކުރެވުނު

މަކީާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅުާމަޤްޞަދެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނު

ާވަިކާ ާމަޤްޞަދެއްގައި ާވަކި ާދޭހަވަނީ ާބަލ އިރު ާއޮތްގޮަތށް ާކުރެވިފައި މިޢިބ ރ ތް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއޮތްކަމަށް. ާނުހެދުމަށް ާކުށަކަށް ާއެ ާކަންތައްަތކަްށ ާހިންގި ބަޔަކު

 2245ންާމިމ އްދ ެގާ)ށ(ާމިހ ރުާމިޑްރ ފްޓްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫުލކުރެވޭާގޮުތގަިއވެއްިޖއްޔ މު

ާހަމައަކުންާ ާޤ ނޫނީ ާގުޭޅގޮަތށް ާމަޤްޞަދުތަކ އި ާމިދެންނެވި ާއޮތްގޮތ އި ކުރެވިފައި
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ާރަނގަޅު ާވެދ ނެބަލ ލުން ާފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަން.ާާއެވ ހަކަވެސްކަމަށް

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާދަްނނަވ ނީ ާއަނެއްކ ވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާދިޔަ ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެހެން ާއަދި ާކޮމިޓީއަށް. ާދ ޚިލީ ާމިބިލުދ ނީ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ނޑު  2250އިލްތިމ ްސކުރަންާވީހ ާައވަހަކަްށާާވެސްމިހިސ ބުންާނަމަވެސްާއެކޮމިޓީންާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހަށްގެނެސްާ ާއަވަަހކަށް ާވީއެންމެ ާނިންމ  ާމަސަްއކަތް ާދިރ ސ ކުރައްވ  މިބިލު

ާމިބި ާައވަހަކަށް ާއުންމީދުކުރ ކަެމއް.ާވީހ  ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނަކަށްާވުމަކީ ލުާފ ސްޮކށް

ާކުރ ެނާ ާހުރިހަމަސައްކަތެއް ާއޮތް ާއަޅުަގނޑަްށކުރެވެން ާދިއުމަށްޓ ަކއި ާއެގޮތަށް އަދި

ާވ ހަކަެވސްާދަންނަވަން.ާދެްއިވާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ2255 

ާއަާާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށި ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލ ާޝުކުރިއްޔ  ާއަވަހަށް ާވަަރށް ާޅުަގނުޑވެސް

ާާނަީޝދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާދެއްވި ާބޭނުން. ާވ ހަކަދަންނަވ ލަްނ ާމިބިލަީކ5ާާބެހޭގޮތުން ާތެރޭަގއި. ާމިނެޓްގެ

ބުާލުއިކޮށްދިނުމުގެާބިެލއް.ާޤ ނޫުނގަިއވ ާގޮތުންާއެކަންާކުށަށްާމަޢ ފްާދިނުމ އިާއަދަާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަންނަނީ ާާކުރެވެން ާލ ޒިްމ775ާާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާ)ޒ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާބ ވަތްތަކުގެ ާތަފ ތު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިބިލުން ާދިނުމުގެާމަޢ ކުރ ގޮތުން.  2260ފް

ާވައްތަރު ާކުށުގެާަތއް ާމަޢ ާއެބަފެނޭ. ާކުށްވެސް ާކުރިާފްކޮާއަދަބ އި ާމީހަކު ށްދިނުން.

ާމަޢ  ާދީކުށެއް ާެއކުށަށް ާއެމީހަކު ާމަޢ ފަފްކޮށްދިނުމ އެކު ާއަދަބުވެސް ފްކޮްށާިއވ 

ާމަޢ ދިނުން ާއަދަބުއެކަނި ާމަޢ ފްކޮށްނުދީ ާކުށް ާތަންފީޛުފްކޮށްދިނުން. ާއަދަބު ކުރުންާ.

ާއަދަބުގެާ.ފަސްކޮށްލުން ާކުޑަކޮށްދިނުން. ާމުްއދަތު ާބަދަލުކޮްށާާއަދަބުެގ ބ ވަތް

ާ ާއިޚްތިޔ ރުގެ ާލިބިޭދ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިޤ ނޫނުން ާމިއީ  2265ާރޭަގއިތެދިނުން.

ާޑްރ ފްޓިންގެާ ާމިބިލުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް. ާކުރެއްވިދ ެނ އެމަނިކުފ ނަށް

ާައޅުަގނުޑގެާ ާމީހަަކށްވ ތީ ާހުރި ާއުޭޅވިފައި ާވަަރަކށް ާކޮންމެވެސް ތެރޭގައި

ާހ މަކޮށްލުމަކ އެކުާ ާއެވ ަހކަެވސް ާއޮވެދ ނެތީ ާނުސީދ ގޮތުންެވސް މަސްލަހަތެއް

ާމިދަންނަވ  ާިމވ ހަކަ ާމިާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާލަނީ. ވިދ ުޅވެދ ނެާއަނެއްކ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާބައިަގއި ާކުރީ ާއެހެްނވީމ ، ާއެްއޗެއް. ާދިމ ލަށް  2270އަޅުަގނޑ އި

ާ ާމ އްދ ާ-2މިދަންނަވ ލީ. ާހުރި ާމިބިލުގެ ނުޑ ާމުޙިންމުާތަކުާއަުޅގަ ާތެރެއިން ެގ

ާފ ަހަގކޮށްލަން ާމިވަގުތު ާާދެތިންކަމެއް ާފުރަތަމަކަމަކީ ޓްާގަސްާއ1ާޯބޭނުންވަނީ.

ާހ9002ާި ާކުރިން ާނެގ ާކަންތައްތަކަށް ާއެަބ92ާާގ ަފއިވ  ާން ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ާމިހ ުރާ ާއެމ އްދ  ާޮބޑަށް ާޤ އިމުކޮށްދޭ. ާއުޫސލެއް ާދިނުމުގެ އަފްޣ މެއް

ާސިަފާ ާސިޔ ސީ ާނުވަތަ ާމަޤްޞަދު ާސިޔ ސީ ާކުށުަގއި ާކުރި  2275ސިފަކުރެޭވގޮތަކީ

ާ ާއެބަޔަކަށް ާހުރިކަމަށްވ ނަމަ ާބޮޑަށް ާމަޢ ތަންކޮޅެއް ާފްދިނުން އަފްއ ންމުގެާއެކަނި

ާ ާތެރޭގައި ާހިމެނޭގޮަތކަށް ާވަރަށްާމިހ ރު ާައއުމަކީ ާޤ ނޫނުައސ ސީއެއް މިއޮތީ.ާއަލަށް

ާތަފ ތުާ ާދިނުމުގައި ާގޮަތށް ާއެ ާދެޭވކަމެއް. ާއަފްވ މު ާޤައުމުތަުކގަިއ ާގިނަ ގިނަފަހަރު

ާ ާައޅުަގނޑު ާގެންގުޅޭ. ނެޑއް ާއ1ާާޯދެޭކގޮުތގަިއާމިންގަ ާރ 9002ާގްްސޓް އްެޖާަގއި

ާޙު ާމިހ ރު ާކުށްތަކުގައި ާބައެްއކަހަލަ ާލިބިގަުތމ އެކު  2280ކުމްާއ ޤ ނޫނުއަސ ީސއެއް

ާމީހުާތަންފީޛު ާމަޢ ކުރެވެމުންދ  ާއެންމެންނަށް ާހަމަ ރަނގަޅުކަެމއް.ާާފްދެއްވުމަކީ

ާ ާިލޔެފަިއވ  ާޤ ނޫުނގައި ާމިހ ރު ާއަޅުާއޭގެތެޭރގައި ާއިތުރަށް ނޑުާބ ވަުތގެ ގަ

ާބ ވަތްަތއްާާމިދަންނަވ ލ  ާރަނގަޅުކަެމއްކަމަށްާހިމެނުމަކީާބައެްއ ާއެންެމ ާހަމަ ވެސް

ާނުބަލ ާ ާކުށެއްކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމިހ ރުގެ ާޚ އްޞ ޮކށް ާދެކެން. އަޅުަގނޑު

ާކުށެްއކަމަށްބެާއެކަމަކު ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަދަުބާކުީރގެ ާކަންކަމުގެ  2285ލިދ ނެ

ާމީހުންނަާާތަންފީޛު ާދިނުން.ާމިކުރަމުންދ  ާއަފްވ މެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާމިހ ރުާށް ގެ

ާކުރީެގާ ާމިންަގނޑުތަަކކުން ާހަރުކަށި ާމިންަގނުޑތަކަށްވުރެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ކަ

ާލުއެއްދިނުންާ ާމީުހންނަށް ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާައބަދު ާދަށުން ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާއަދަބުާ ާސ ިބތުކުރެިވގެން ާކުށަށް ާބެލެވިގެން ާއިޢުތިރ ފަށް ހަމައެކަނި

ާ ާމީހުންނަށް ާދެޭކގޮތުަގިއާތަންފީޛުކުރެވެމުންދ  ނޑު ާައޅުގަ ާމިއީ  2290ލުއެއްދިނުން.

ާމަޤްޞަދުާ ާހަމައެކަިނާސިޔ ސީ ާދޭކަމަށްވަންޏ  ާަދށުން އަފްވ މެްއާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ

ާރަނގަުޅާ ާއެންމެ ާހަމަ ާދެވިދ ނެކަމަށް ާއަފްއ ންމު ާފިޔަވައި ާކުށްތައް ހިމެނޭ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ވ ާކުށްތަކެްއކަމަށް

ާބަޔަުކާ ާމިހ ރު ާކަންަތއްތަކަކީ ާބަެއއް ާތެރެއިން ާކަންތަްއތަކުގެ ާމިދެންނެވި ވ ހަކަައކީ

ާމޭޒްކޮޅުމަީތގަިއވެްސާ ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާދިޔަސް ާތަންފީޛުކުރަމުން  2295ޙުކުމް

ާމަރުޙަލ ެއއްަގިއާ ާކޮންމެވެސް ާދަޢުވ ކުރުމަށްޓަކައި ާކުށްތަްއ ާމިބ ވަތުގެ އަދިވެސް

ާއެ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންާހުރުމަކީ ާޤ ޫނނުގައި ާއެހެންވީމަ، ާއެކަށީެގންވ ކަމެކޭ. ންމެ

ާގިންތިތަކުަގއިާ ާމި ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާގިންތިތަެކއް ާވަކި ާކުށްތަކަްށ ާބ ވަތްަތކެްއގެ ވަކި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާމީހުންނަށް ާތަންފީޛުކުރަމުންދ  ާއަދަުބ ާކުށުގެ ހިމެނޭ

ާބަދަލުކު ާޤ ނޫނު ާދެވޭގޮތަށް ާދެކޭގޮުތަގިއާއަފޫޢ ންމު ނޑު ާއަޅުގަ  2300ރ ކަމަށްވ ނަމަ
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ާއެަބާ ާއިޞްލ ެޙއް ާމިޤ ނޫނ އެކުެއީކަގއި ާޤ ނޫނަށްވެސް ާޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ާކުރުމުެގާ ާދަޢުވ އެއް ާުނަވތަ ާމަރުޙަލ ގައި ނޑައެޅުުމގެ ާކަ ާއަދަބެއް އަންނަންޖެހޭ.

ާއުޅޭކަމަށްވ ނަަމވެސް ާމިހ ރު ާއެްއވެސްކަެމއް ާމިގިންީތެގ ާމަރުޙަލ ގައި

ާމިކަންކަންާ ާސްޕެސިފިކް ާދޭންޖެހޭ ާއެބަ ާއެއިޚްތިޔ ުރ ާޖެނެރަލްއަްށ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ާމިމަންޒަރުާ ާއޭރުން ާގެނައުމަށް. ާއަނބުރ  ާދަޢުވ  ާނުވަތަ ާހުއްޓ ލުމަށް  2305ދަޢުވ 

ާބޭނުންާ ާޙަޤީޤީ ާއޭގެ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއަދި ާދެކެނީ ާއަޅުަގނޑު ފުރިހަމަވެގެންދ ނެކަމަށް

ާައދި ާއުފ ވެރިކަުމގެާާޙ ސިލުކުރެިވގެންދ ނީވެސް ާލިބުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް އ 

ާދެކޭގޮުތގަިއާ ނޑު ާައޅުގަ ާއަސަރެްއކުރ ނީެވސް. ާޭއގެ ާކޮންމެވެސްަބޔަކަށް ބައެއް

ޤ ނޫނުގައިާލިެޔވިފައިާއޮތުންާވަރަށްާމުހިންމު،ާކުށުގެާއަދަެބއްާތަންފީޛުކުރަމުންދ ާ

ާއަރިހު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާމަޢ ފަށްއެދިާމީހަކަށް  2310ން

ާނިމުނީމަތޯ.ާ ާަތންފީޛުކޮށް ާމިންވަރެއް ާކިހ  ާކުުށެގާއަދަބުގެ ާދެންނެވޭނީ އިލްތިމ ސް

ާ ާއެކަން ާމިއޮންނަނީ ާދޫކޮށްލެވިަފއި.5ާާމިހ ރު ާގަވ އިދަކަށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނުވ ނެ،ާ ާދޫކުރެިވގެން ާގަވ އިދަކަށް ާއިޚްތިޔ ރު ާެއ ާެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ާމު ާތަންފީޛުކޮްށާޤ ނޫނުގައި ާކިހ ބައިުކޅަބައެއް ާއަދަބު ާބަޔ ންުކރެވެންވ ނެ، އްދަތު

ާއެްއވެސްާ ާމަޢ ފް ާހަމަެއޮގތަށް ާއިލްތިމ ސަކަށް. ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ  2315ނިމުނީމަތޯ

ާދެކޭގޮުތަގއިާ ނޑު ާައޅުގަ ާބަޔ ންކުރުމަކީ ާމިޤ ނޫނުގައި ާކުށްތައް ާނުދެވޭނެ ޙ ލެއްަގއި

ާއެ ާއަދި ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާހަމަ ާވ ހަކަދެްއެކވި ކަމަށް

އަޅުަގނުޑާތ އީދުކުރަން.ާއަުޅަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަންާޖީްނސީގޯނ ކުރުން،ާމެރުން،ާ

ާޢަމަލުާ ާބަދްއަޚްލ ޤީ ާގަދަކަމުްނ ާވިޔަފ ިރ، ާމަސްތުވ ަތެކތީގެ ާކުށް، ހައްދުގެ

ާކޮްށކަމަ ާސީިރއަސް ާވަރަްށ ާޒ ުތގަިއ ާޭއގެ ާކުށްކުަށީކ ާމިކަހަލަ  2320ށްވ ީތވެާހިންގުން،

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދެން ާދެިވގެންނުވ ކަމަށް. ާޙ ލެއްަގއި ާއެްއވެްސ ާމަޢ ފް އެކަންކަމަށް

ާމިކަހަލަާ ާަޤއުމުތަކުަގއި ާބަެއއް ާނުކުތ އެއް. ާެއހެން ާބޭނުންވަނީ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއިޚްތިޔ ރުާ ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާލިބިދޭ ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާކުރ އިުރގައި ކަންކަން

ާމަޢ ފްދި ާބޭނުންާނުވަތަ ާއެޙައްޤުގެ ާކްލެމެންސީ، ާއެގްެޒކެިޓވް ާބ ރު ނުމުގެ

ާއެކަންކުެރއްވުމ އިާ ާޤ ނޫނީގޮުތން ާކުރަްއވ އިުރގަިއ ާަރއީްސ ާބޭނުން  2325އެއިޚްތިޔ ތު

ާ ާމިއޮންނަނީ ާމިޤ ނޫނުގައި ާނ އިބު. ާބަންޑ ރަ ާފަރ ތަކީ ާލަފ ދެއްވ  1ާނުކުރެއްވުުމގެ

ާ ާފ ެޑްއެގ ާއެކަމަށްޓަަކއި ާގަިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާަހއްދަވ ފަިއ.ާވަނަ ބޯޑެއް
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ާމިހ ރުވެްސާ ާހަްއދަވަން. ާބޯޑެއް ާއިތުރު ާބަޔަކުަލްއވ ފައި ދ އިރ ތަކަކުން

ާދަންނަވ ލަްނާ ނޑު ާައޅުގަ ާެއކަމަކު، ާއޮވޭ. ާެޕރޯލްބޯޑެއް ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބޭނުމަކީ.ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާމިބިލުގެ ާކްލެމެންސީއޭ ާއެްގޒެކެިޓވް  2330ބޭނުންވަނީ

ާދަ ާބަޔަކަށްާދިވެހި ާައދަބުކުރަމުންދ  ާޙައިިސއްޔަތުން ާިއސްވެރިޔ ގެ ާއެންމެ ޢުލަތުގެ

ާޙުކުމްތަންފީޛުކުރުންާ ާއެކަމ  ާތަފ ތު. ާޕެރޯލްއ އި ާއެކަމ  ާލުއިކޮށްދިނުން. އަދަބު

ާސީދ ާ ާހަމަ ާމިއީ ާަތފ ތު. ާރިީލޒ ވެްސ ާސުޕަރވަިއޒް ާއެކަމ  ާތަފ ތު. ފަސްކުރުމ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަ ާލިބިދޭ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތ އަްށވީތީ ށް

 2335ާދަޢުލަތުގެާއެންމެމަތީާވެރިޔ ަކމަށްވ ތީާލިބިދޭާރައްޔިތުންނަށްާއޯގ ތެިރވުމުގެާބ ެރއް.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާދެކުނުާދ ިއރ ގެާކުޅުުދއްފުށިާ
 2340ާދުާނަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަންމަާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާމަޢ ފްދިނުމ އިާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނުމުގެާބިލ މެދުާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާމަޖިލީހުގެާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބަލައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިބިލު ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

 2345ކުންާމިބިލ މެދުގައިާަބއެއްާއިޞްލ ޙުތައްާހުރިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ީތާކޮމިޓީއަ

ާދެކެން.ާ ާފެންނަަކމެއްކަމުަގއި ާގެންެދވުމަކީ ާކުިރއަށް ާއިޞްލ ޙ އެުކގައި އެ

ާދެންމެާ ާކުރިން ާދިއުުމގެ ާކުިރއަށް ާވ ހަކަިއގެން ާއަުޅަގނޑު ހަމައެއ ެއކުަގއި

ާ ާވ ހަކަފުުޅދެއްކެިވ ާކުރިން ާިޢއްޒަތްތެިރާއަޅުަގނުޑގެ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ުކޅުދުއްފުށީ

ާވ ހަަކާ ާތ އީދުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާ ާޚ އްަޞގޮތެްއެގ ާއެމަނިކުފ ނ92ާާުދަންނަވަން. ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  2350ވަނަ

ާއަުޅގަ ާއެއަށް ާތ އީދުކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާުނކުތ ތަކަށް ާަބއެއް ނުޑާއެފ ހަގަކުެރއްވި

ާބޭފުޅުންވެސްާ ާއެންމެ ާތިޔަ ާބޭނުންވޭ. ާެއޑްކޮށްަލންވެސް ާއެްއޗެއް އިތުރު

ހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާސިޔ ސީާބޭނުމެއްގެާގޮތުަގއިާނަމަވެްސާދިއްދޫާރައްޔިތުްނެގާ

ާމަސްއެޅިާ ާއޮފީހަށް ާއަޮތޅު ާދިއްދޫ ާބަަޔކު ާމަްސވެރިންގެ ާއަދި ާބަޔަކު ތެރެއިން

ާ ާޝަރުޢީ ާއެމީހުންނަށް ާމަރުޙަލ ގަިއާމައްސަލ ަގއި ާތަޙްޤީޤުގެ ާނުވަަތ  2355މަރުޙަލ ގައި
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ާއެމީހުްނާ ާއެޙައްޤުން ާޙައްޤު، ާތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ާޙައްޤެއް ާއަސ ސީ ލިބެންޖެހޭ

ާހިސ ބަކަްށާ ާވަކި ާއެމަްއސަލަ ާގެންގޮސްފައި ާމަޖިލީހަށް ާޝަރީޢަތުގެ މަޙުރޫމްކޮށް

ނުޑާގެންގޮްސާއެަމއްސަލަާއަނބުރ ާސަރުކ ރުންާނެންެގވީ.ާއަދިާއަދަށްވެްސާ އަުޅގަ

ާއޮީތާ ާމައްސަލަ ާނައަންަގއޭ. ާއަިދވެސް ާކަމެއް ާނިމުނު ާމައްސަލަ ދަންނަވ ނީ

ާކޮންާ ާކޮންތ ކުން ާކޮންިއރަކު ާމިއީ ާބ ްއވ ފައޭ. ާއޮފީހުގައި  2360ޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލް

ާކަެމއްކަމަށްާ ާއޮތް ާބ އްވ ަފއި ާހިލުވ ލަން ާއެަމްއސަލަ ާދެން ވަގުެތްއގައި

މިފަދަާމައްސަލަތަކަކީާއަދިާމިނޫނަސްާމިގޮތަށްާ،ާއަޅުަގނަޑކަށްާނޭނގޭ.ާއެހެްނވީމ 

ާއަދަުބާ ާރަނގަޅުކުެރވި ާއެކަްނކަން ާޙ ލަތްތަކުގައި ާއެފަަދ ާމައްސަލަތަކަކީ ހުރި

ާެދކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާލިބިގެންނުވ ނެކަމެްއކަމުަގއި ާފަރ ތްތަކަކަށް ޙައްޤުނޫން

ާދ އި ާވ ހަކަަދއްކަުމން ާމިބިލުގެ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާއަޅުަގނުޑާޢިއްޒަތްތެރި  2365ރު

ާގޮުތގަިއާ ާއައފްއ ެމއްގެ ާމިބިލުން ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމަވެސް އެންމެ

ާޖިންސީގޯނ ކޮށްާ ާކުަޑކުދިންނަށް ާލުެއއް ާއެްއވެސް ާގޮތުަގިއ ާއަފޫޢ ންމެއްގެ ނުވަތަ

ާޙ ލަތެްއަގިއާ ާއެއްވެސް ާމީހަކަށް ާއެއްެވސް ާރޭޕްކޮށްހަދ ފައިވ  ކުޑަކުދިން

ާއެ ާއެހެންވީމަ،ާދެވިގެންުނވ ނެއޭ. ާހިެމނިފައެއް. ާމިބިުލގައި ާއެބައިނެތޭ ހެންވީމަ،

ާޤަސްދުަގއިާ ާމިއ ެއކުަގއި ާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާއަދި ާކޮމިޓީައށް ާހިމެނުމަށްވެސް  2370އެބައި

ާމުޖްތަމަޢަށްާ ާއެނބުރި ާމީހަކަށް ާޖަލަށްލ ފައިވ  ާއުމުރަށް ާސަބަބުން ާމެރުމުގެ މީހުން

ާއޮެވގެންވ  ާފުރުޞަތެްއ ާެއއްެވސް ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއައުުމގެ ާައޅުަގނޑު ެނކަމަކަށް

ނޑުމެންާމިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާއެފަދަާމީހަކަށްެވސްާފުރުޞަތުާދެިވގެންނުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާއިންސ ނިއްޔަތ ިއާ ާއަނިޔ ވެރިަކމުގެ ާހިތ މަޔަކީ ާހަނދ ންކޮށްލ އިރު ޙ ލަތަކ މެދު

ާމަރ ފައިވުމުން ާމީހުން ާއަނިޔ ކޮށް ާެގއްލޭގޮަތކަށް ާކަރ ތް  2375އުމުރަްށާާއިންސ ނީ

ާބަެއްއާ ާމިއަދ ހަމައަށްއަިއއިރު ާމިހ ރު ާޙުކުމްތަްއ ާމީހުންގެ ާބަެއއް ޖަލަށްލ ފައިވ 

ާބ ކީާ ާމިހ ރު ާތިންއަހަރު ާފަސްއަހަރު ާމީހުން ާޙުކުމްކޮށްފައިވ  ާއުމުރަށް މީހުން

ާއެބުރިާ ާއަނެއްކ ވެސް ާފެންނ ނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެން އޮތްކަމަށްވަނީ.

ާއެކު ާއައިސް ާތަކުރ ރުެވގެންާމުޖްތަމަޢަށް ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާއެއަްށވުރެ ާނުވަތަ ށް

ާމުޖުތަމަޢެއްގެތެރޭގަިއާ ާމަދު ާކުށް ާގަބޫލުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ،  2380ދ ތަން.

ާމުޖުތަމަޢުގެތެރެއިންާ ާއެބުރި ާމީހުން ާއެފަދަ ާއެދޭކަމަށްަވންޏ  މަސައްކަތްކުރަން

ާމޭރުމުން ާމި ާމިއ އެުކގަިއާހަމަ ާނުވ ނެއޭ.ާހަމަ ާދަންނަވ ލަންާާފެނިގެން ނޑު ައޅުގަ
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ބޭނުންވޭާއެފަދަާކުށްތައްާކުުރމ ާގުިޅގެންވެްސާއެމީހަކަްށާޝަރުޢީާމަރުޙަލ ގައިާއެާ

ާކަމެކޭ.ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާލިބުމަކީ ާއަދަބު ާމީހ އަށް ާއަސްލު ާކުރި ކުށް

ާޙައްޤުދ ުރާ ާއޭގެ ާޙުކުމަކީ ާއެކުރ  ނޑިޔ ރުވެސް  2385ޔަގީންކަމ އެުކގައިާގ ޟީއަްށެވސްާފަ

ާއެ ާދެވޭާނުވަތަ ާސީދ  ާފަރ ތްތަކަށް ާކޮށްފައިވ  ާޢަމަލު ާކަން ާޢަމަލީ ކަމުގެ

ާކުރެްއވުމަީކާ ާއެކަން ާމިންވަރަްށ ާޔަގީންވ  ާނުވަތަ ާޔަގީްނވުމަީކ އަދަބެްއގެގޮުތގައި

ނޑުާދެކެން.ާއެހެންނޫންކަމަށްވ ނަމަާއެކަމުންާ ވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއްކަމުަގިއާއަޅުގަ

ާފަރ ތަ ާއެހެން ާއަޅުަގނުޑާބަރީޢަވ ންޖެހޭާނުވަތަ ާލިބިއްޖިއްޔ  ާއަދަބު ާކުށުގެ ާއެ ކަށް

ާލިބިގެންާ ާފުރުޞަތު ާއައުމުގެ ާމުޖުތަމަޢަށް ާމީހުންނަށް ާއެފަދަ ާގޮތަށް  2390މިދެންނެވި

ާއެކަށީގެްނވ ާ ާވަނުމަކީ ާދޭތެރެއަްށ ާއެ ާޙ ދިސ އެއް ާއެހެން ާބުނުމުގައި ާބުނ  ނުވ ނޭ

ާއެހެންވީމަ، ާަމރު ކަމެއް. ާޝަރީޢަތުގެ ާކަމެއް ާުމހިންމު ާއެާވަރަށް ާއެކަން ޙަލ ގައި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމިއ އެުކަގއި ާހަމަ ާދިއުން. ާލިބިގެން ާައދަބު ާއެ ާާމީހަކަށް ާކުރި ކުށެއް

ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމަސްތުވ ތަކެީތގެާވިޔަފ ިރކުރ ާމީހުންނަށްާހަމަާމިދެންނެވިާ

ާފުރުޞަުތާ ާއައުމަށް ާމުޖުތަމަޢަށް ާއެނބުރި ާލުޔެްއ ާެއއްެވސް  2395ގޮތަށް

ހަމަާމިހ އެުކގައިާއިތުރަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާާދެވިގެންުނވ ނެއޭ.

ާ ާކުށް ާފޯމަކުްނ ާކުުށގެާމަޢ ފުރައީސް، ާއެމީހެއްެގ ާހުށަހެޅުމުން ާއެދި ކޮށްދިނުމަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާބަލަންޖެހޭނެކަމ ، ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ރެކޯޑުތައް

ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ަހގަކުެރވިގެންދިަޔއީ ާވެިރކަމުެގާާމިދޭތެރެއަކުންވެސް ާމި މިދަންނަވަނީ

 2400ކުރީގެާުދވަސްކޮެޅްއގެތެރޭަގއިާފ ހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީާޕެރޯލްާބޯޑުންާމީހަކުާކުރިއަްށާ

ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ ާއެކަންކަން ާނިންމ ފައި ާދޫކޮށްުލމަށް ާނުވަތަ ގެންދިއުމަށް

ާތަންފީޛުކުރަންޖެ ާކުށްތަެކއް ާފަހުންާއޭނަެގާބައިވަރު ާފޮނުވި ާއަދަބުތަކެއްާއޮފީހަށް ހޭ

ާމަޢުލޫމ ތުާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާެއހެންވީމަ، ާދިޔަ. ާއެނިގގެން ހުރިކަން

ލިބިފައިވ ގޮތުަގއިާމިފަދަާރެކޯޑުތަކެއްާއެކަީށގެންވ ާގޮތެްއގައިާމިާވޭތިވެދިޔަތ ނަގއިާ

ާއެކަީށގެްނވ ާ ާއެންމެ ާއެކަްނ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާެއކަން ާނެތް.  2405ބެހެއްޓިފަކ 

ާހަމަާާގޮތެްއގައި ާނުކުރެވޭ. ާަގބޫލެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާގެންދެިވެގންދ ކަމަކަށް ކުރިއަށް

ވަނަާނަންބަރުަގިއާއެާކުށްތަކ ާގުިޅގެނ5ާާްވަނަާމ އްދ ަގއ2ާާިމިއ އެުކަގއިާބިލުެގާ

ާއެކަމ ާ ާދޫޮކށްލ ފައިވ ތީެވ ާގަވ އިދަށް ާމުއްދަތުތައް ާހުށަހެޅުމުގެ އިލްތިމ ސް

ާކަންބޮޑު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުގައި ާދޫކޮށްލުމުގެ ާަގވ އިދަށް ވޭ.
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ާއުސޫެލްއާ ާކޮންމެވެސް ާބަޔ ންކުރެވޭނެ ާކުށްތައް ާެއފަދަ ާަބއެްއަގއި  2410ޤ ނޫނުގެތެރޭގައި

ާ ާކުށްތަކަށް ާހުރިހ  ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ކޮށްދިނުމުގެާމަޢ ފުއޮތުމަކީ

ާދޫ ާބައެްއ ާވަކި ާަގވ އިދަށް ާބަދަލުގައި ާައއުމުަގއި ާއޭގަިއާވ ހަކަތަކަށް ކޮށްލ އިރު

ާނުވަތަާ ާހ މަކުރުމަކީ ާޤ ނޫނުގަިއ ާވ ހަކަަތއް ާކުށްތަކުގެ ާބޮޑެތި ާނުވަތަ މުހިންމު

ާހަމަާ ާދެކެން. ނޑު ާައޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާހިމެނުމަކީ ޤ ނޫނުގައި

ާ ާބޯުޑގައ1ާާިމިއ އެކު ާަކނޑަައޅ ފަިއވ  ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާއިލްތިމ ސް ާމ އްދ ަގއި  2415ވަނަ

ާ ާނުވަތަާޕެރޯލް ާއަފުވ މުަގއި ާހިމެނިވަޑައިގަންަނވ  ާއެބަ ާބޭފުޅަކުވެްސ ބޯޑުގެ

ާމުޖުތަމަޢަށްާމަޢ ފު ާމީހުން ާއެނޫންގޮަތކަށް ާގޮތުން ާމީހުންގެ ާދޫކޮށްލެވޭ ދިނުމުގައި

ާދަންަނވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާއޮންނައިރު ާބޯޑުން ާޕެރޯލް ާމި ާފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުމުގެ

ާ ާތ ރީޚްތަކަށް ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާއެކަްނކަްނާހިތ މައ އެކު ާބޯޑުން ާޕެރޯލް ބަލ އިރު

ާިއްސާ ާބޯުޑގެ ާއެ ާނޫންަކމަށް ާގޮތް ާއިންސ ފުވެރި ާއެންމެ ާެއއީ ާގޮތް  2420ކުރަްއވ ފަިއވ 

ާެއާ ާވަނީ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދި ާކޮމިޓީއަކަްށވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަރ ތްތަކުން

ާއެކަ ާެއހެންކަމުން ާދަންނަވަން. ާލިބިފައިކަމުަގއި ާގ ތުން ާވަރަށް ންކަންާމަޢުލޫމ ތު

ާމަޢުލޫމ ތުާ ާއެ ާސަރިވްސއަށް ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިވްސް ާދޫކޮށްލ އިރު ކުރ އިރު

 ..20ނޭނގޭކަމަށ އިާމިހ ރުވެސްާމ ޭލގެާމަގުމަތީަގއިާ

ާ2425 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާއެމީހުންނ 20ާާއަޅުަގނޑު ާދޫކޮށްލެިވފައިވ އިރު ާމީހުން ާވަރަކަށް

ާފަރ ތްތައްާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދޫކޮްށލެވިފަިއވ  ާކަންކަމުގައި ާއެކި ާތަފ ތު ާމިއެނގެނީ ސުވ ލުކުރުމުން

ާޕޮލިސްސަރވިްސއަކަްށާނޭނގޭ.ާއެހެންވީމަ،ާ ާމޯލްޑިވްސް ާމަޢުލޫމ ތު  2430ކަން.ާއެކަމުގެ

ތައްާހުރުމ އެކުަގއިާއިތުރުާފުރުޞަތެއްާދެއްވ ެނކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއަދިާބައެއްާވ ަހކަާ

ާއުންމީދުކުރަމުންާދެއްވިާފުުރޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

ާބިލުާާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާޢަލީ ާމިވ  ާުހށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާލުމަޢ ފުާރިޒ ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަދަބު ާވަރަްށާދިނުމ އި ާހުށަހެޅުއްވީީތ ާސަރުކ ރުްނ ާބިލު  2435އިޮކށްދިނުމުގެ

ާބިލެއްކަމަށްާ ާމުހިންމު ާވަރަްށވެްސ ާމިބިލަކީ ާއަދި، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ބޮޑަށް
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ާ ާފުރަތަމަ ާމިބިލުގެ ާފެންނ ތީވެ. ާަބޔ ންކުރ 2ާާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާމ އްދ ގައި ވަަނ

ާ ާމީހަކު ާއެްއވެސް ާހުށަހަޅ ނަމަ ާއިލްތިމ ސްކުރުން.ާހޯދުާމަޢ ފުއިލްތިމ ސްއެއް މަށް

އަޅުަގނަޑކަށްާގަބޫލެއްނުކުެރޭވާއެހެންާއޮތުންާއެީއކީާެއާިއލްތިމ ސްާހުށަހަޅ ާފޯމުާ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާވ ހެންނެއް. ާބަހަކަށް ާހިތްހަމަޖެހޭ ާއެހ  ާެއއީކީ ާއޮތުން  2440އެގޮތަށް

ާ ާދެން ާއިލްތިމ ސްއެްއ ާނޭޅޭނެ.ާާމަޢ ފުއެނޭގގޮތުަގއި ާހުށައެއް ާއެދި ހޯދުމަށް

ާކޮމިޓީާއިލްތިމ  ާމި ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާއެނޫން ާދެން، ާނުކުެރވޭނެ. ސްއެއް

ވަަނ1ާާމަރުޙަލ ގައިާމިނަމަށްާމިާތަންކޮޅަށްވެްސާބަދަލުާގެންނ ނެަކމަށްާހީކުރަން.ާ

ާ ާބަލައިލ އިރު ާމަޢ ފުމ އްދ އަށް ާނުވަތަ ާއެިދާާމަޢ ފުކޮށްދިނުމަށް ލުއިކޮށްދިނުމަށް

ާ ާނުވަތަ ާހުށަހެޅުމުން ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާއިލްތިމ ސްއެއް ާއިލްތިމ ްސއެއް  2445އެ

ާތިީރަގއިވ ާ ާަޢއްޔަންކުރ  ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާއެަކމަށް ާދިރ ސ ކުރ ނީ ފަރ ތުން

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާބޯޑު ާިމ ާއ ދެ، ާބޯޑެކޭ. ާއެުކލެވޭ ާމަްއޗަށް ދ އިރ ތަކުގެ

ާވަރަށްވެ ާވ ނެ. ާބޯޑަކަށް ާމުހިންމު ާވަރަށްވެސް ާބޯޑަީކ ާމި ސްާގަބޫލުކުެރވޭގޮުތގައި

ާކަންތައްަތްއާ ާބޯޑުން ާމި ާބޯަޑކީ. ާމި ާބޯޑެއް ާއުފުލަންޖެހޭ ާޒިންމ ެއއް ބޮޑު

ާއަންގ ާ ާބޯޑުން ާމި ާނުވަަތ ާލަފ ދޭގޮތަކުން ާޯބޑުން ާމި ާނުވަތަ  2450ކުރެޭވގޮތުން

ާމިާ ާއޮތްތ ނގަިއ ާކުިރއަށް ާޙ ލަތްަތއް ާފ ޑުކިޔޭނެ ާމަްއަޗށް ާޯބޑުެގ ާމި އެންގުމަކުން

.ާވަރަށްާގިަނާތަފ ތުާަކންތައްތަކ ާބެހޭގޮތުްނާބޯޑަށްާވަރަށްާޮބޑަށްާއަމ ުޒވެެގންދ ނެ

ާބޯޑުާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޯޑަކަށްވ ނެެހން ވ ހަކަދެްއކޭނެ

ާބަެއްއާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއަދި ާގޮތުަގއި. ާބޯޑެްއގެ ާހަރުދަނ  ާވަރަށް ވ ންޖެހޭނެ

ާނުވަތަ ާވަކީެލއް ާޤ ނޫނީ ާބޯޑުގައި ާމި ާއިޝ ރ ތްކުަރްއވައިފި  2455އަދިާާބޭފުޅުންވެސް

ާމިާ ާއެހެންވީމަ، ާތިބެންޖެހޭނެކަމަށް. ާމީހުންވެސް ާުމއައްަސސ ތަުކެގ އެނޫންވެސް

ާޓްރ ންސްޕޭރެންޓްކޮށްާ ާވަރަްށ ާހަރުަދނ ގޮތެްއގައި ާވަރަށް ބޯޑަކީ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާދެން، ާވ ންޖެހޭނެ. ާބޯޑަަކށް ވަނ72ާާަމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ

ާ ާބަލައިލ އިރު ާްށ ާ)ށ( ާނުމަޢ ފުމ އްދ ގެ ާލުިއކޮށްދޭާކޮށްދޭން ާއަދަބު ވަަތ

ާއަންގަްނވ ޭނާ ާބޯޑަށް ާސަބަބު ާއެކަމުގެ ާނުފެންނަނަމަ  2460ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަްށ

ާނުވަތަާ ާލިޔުމަކުން ާބޯަޑށް ާގަބޫލުކުރެޭވގޮުތގައި ނަޑށް ާއަުޅގަ ާތަންކޮޅު އޮންނަ

ށ2ާާްވަނަާމ އްދ ގ73ާާެލިޔުމުންާއަންގަންވ ެނއޭާއޮތުްނާރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާފެނޭ.ާ

ާބަލައިލ  73ާާއިރު ާމ އްދ ގެ 2ާވަނަ ،5ާ ،3ާ ާމި ނޑ2ާާު. ާއަުޅގަ މ ްއދ އަށްވެސް
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މ އްދ ގައިާައޅުަގނޑުާބަލައިލ އިރުަގއިާމިވ ގޮަތކީާކުޑަުކަޑ2ާާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާމިާ

ާއުޅޭކަމަށްާ ާތަންކޮޅުކޮޅު ާކަހަލަ ާއަރ ރުންވ  ާމ ނަ ާނުވަަތ ާއުޭޅކަމަށް  2465ފުށޫއެރުމެއް

،2ާމ އްދ ގެާތަފްީޞލުކޮށްާނުކިޔަްސ6ާާންާއެާއަޅުަގނޑަށްާފ ަހގަކުެރވޭ.ާކޮްނމެހެ

5ާ ،3ާާ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 6ާާމި ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމިޓީ މ ްއދ 

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާބޯޑަށޭ. ާއަްނގ ނީ ާއެފަރ ތަށް ާެއކަން ނަޑއަަޅއިފިހިނދެއްަގއި ކަ

ާވ ނެހެންނެއް.ާ ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާއެ ާމީކީ ާއޮތުން ާމިގޮަތށް ާމިކަން ގަބޫލެއްނުކުެރވޭ

ާއަދަ ާނުަވތަ ާއަފޫކޮށްދީިފއްޔ  ާުނވަތަ ާލުއިކޮށްދީފިްއޔ   2470ކޮށްދީފިއްޔ ާމަޢ ފުބު

ާއަންގ ގޮތަށް.ާ ާބޯޑުން ާޙ ލަތްތަުކގަިއ ާއެނޫން ާއަްނގ ަފއި ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔ 

ާފަދައިންާ ާލުއިކޮށްދިން ާއަދަބު ާހަމަ ާގަބޫުލކުރެޭވގޮުތގަިއވެއްިޖއްޔ  އަޅުަގނޑަށް

އަްނގ ގޮތަށްާހަމަާއެކަންާނުކޮށްދެވުނަސްާއެކަްނާާއަންގ ގޮތަށްާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 

ާދަށުންާ ާ)ހ(ާގެ ާމިމ ްއދ ގެ ާބަލ އިރު ާރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ .ާ)ށ(ާށް އަންގަްނވ ނީ

 2475ދިންާމަޢ ފުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާަކނަޑައޅ ާޝަރުތަކ ާޚިލ ުފވެއްޖެާހިނދެއްަގއިާއެާ

ާރަ ާބ ޠިލްވުމ އެުކ ާލުއިކޮށްދިނުން ާއަދަބު ާނުވަތަ އީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާދިނުން

ކޮށްދިނުންާނުވަތަާއަދަބުާލުިއކޮށްދިނުންާޚިލ ފުވިކަންާބަލ ނީާކޮްނާމަޢ ފުއެމީހަކަށްާ

ާއެމައްސަަލާ ާފަރ ތަކުންތޯއޭ ާކޮން ާތަފ ތުވޭ. ާޚިޔ ލު ާއެަބ ާމިތ ނގައި ފަރ ތަކުންތޯ

ާ ާކިހިނެއްތޯ.ާފުރަތަމަކަމަކީ ާއެނގޭނީ ާޚިލ ފުވިކަން ާދީފައިާމަޢ ފުއުފުލ ނީ.ާޝަރުތަކ 

ާ ާއެހެންވީމަ،ާާމަޢ ފުމިއޮތީ ާމިވެވެނީ. ާޚިލ ފުވެސް ާޝަރުތަކ  ާއެ  2480ދިނުމަށްފަހު

ާބަޔ ންކުެރވިފަިއާ ާއެބަ ާކޮންމެހެންވެްސ ާފަރ ތެއް ާބަލ ނެ ާޚިލ ފުވިކަން ޝަރުތަކ 

ާ ާދެންމެގައި ާވ ހަކަަދއްަވއިފި ާބޭފުޅުން ާބައެްއ ާދެން، ވަަނ92ާާއޮންނަންޖެހޭ.

ާއަ ާދެން، ާބެހޭގޮތުން. ާއ  ާ)ށ( ާދ ކަށްާމ އްދ ގެ ާއެއަކަށް ާކޮންެމހެން ނޑު ޅުގަ

ާބަެއްއާ ާދަްއކަވަމުން ާވ ހަކަަތއް ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ނެތިން.ާފ އިތުވެދިޔަތ ނގައި

ާކުށުގެާ ާއަދި ާމައްސަލަތަކ  ާޖިނ ޢީ ާމިކަހަލަ ާއަދި ާބެހޭގޮތުން ާބިލުތަކ   2485ކަހަލަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާދ އިުރގަިއ ާވ ހަކަދަްއކަވަމުން ާބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކ 

ާވ ަހކަ.ާ ާަތންފީޛުނުކުރެވޭ ާޙުކުމް ާވ ހަކަ. ާތަްނފީޛުނުކުރ  ާޙުކުމް ފ ހަގަކުރަްއވައިފި

ާމައްސަލަާ ާޮޕލިހަށްވެސް ާނުވަތަ ާވަދެފައި ާޮދރޯށިން ާެއއް ާޖަލަށްވެސް ނުވަތަ

ާވ ހަކަ.ާ ާނުކުމެވޭ ާދޮރޯިށން ާއަނެއް ާވަދެފައި ާދޮރޯިށން ާއެއް ހުށަހެޅޭގޮތުން

ާސަބަބު ާމިބިލުެގ ާހީވަނީ ާވެގެްނާއަޅުަގނޑަްށ ާެއކަން ާެއގޮތަށް ާކޮންމެައކަސް  2490ން
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ާމިބިލުެގާ ާއ ދެ، ާފެނޭ. ާދ ންޖެހޭނެކަމަށް ާބައްޓަންވެގެން ާމިބިލު ާގޮތަކަށް ނުދ ނެ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާިއޝ ރ ތްކޮށްލިން ާކުީރަގއިެވސް ާައޅުަގނޑު ާދޭތެރޭގައި މުހިންމުކަމ 

ާރަޙްމަތްތެރިއެ ާދަންނަ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާޙ ދިސ އެއް ާކުަޑކުޑަ ާމީެގާދިމ ވި އް.

ާ ާކުރިން ާނުވަތ6ާާަދުވަސްކޮެޅއް ާކުށެްއ ާުކޑަކުޑަ ާދުވަސްކުރިން. މަހެއްހ 

ާޙުކުމެްއާ ާއައީ. ާުޙކުމެއް ާމަްއޗަށް ާއޭަނގެ ާކުށެްއގައި ާމަސްުތވ ތަކެީތގެ  2495ކޮންމެވެސް

ާކަމެްއވެސްނޫންކަމަށްާ ާކުިރ ާޙަޤީޤަުތގައި ާއޭނަ ާޙަޤީޤަތުގަިއ އަންނަންޖެހުނީ

ާއޭނަާ ާއޮްއވ  ާއިންކ ރުކޮްށކޮށް 79ާާައށް ާމިހ ރު ާޙުުކމްކޮށްފި. ާދުވަހަށް 79ާއަހަރު

ާދަނީ.ާ ާތަންފީޛުކުރަމުން ާޙުކުމް ާއެ ާޖަލުގައި ާއޭނަ ާހުކުމެއްަގިއ ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާކަމެްއެގާ ާދިމ ވި ާަފރ ތުން ާމީހެއްގެ ާއެހެން ާމައްސަލަތަުކގަިއވެސް ާކުދިކުދި މިކަހަލަ

ާއެހެ ާމިއޮތީ. ާޙުކުމެއްކޮށްަފއި ާޮބުޑ ާއޭނައަށް ާެއކަހަލަާސަބަބުން  2500ންވީމަ،

ާޙުކުމް،ާ ާމި ާމަޢ ފްދެވޭނެގޮތަކަށް ާނުވަތަ ާދެވޭނެގޮަތކަށް ާޢަފޫ މައްސަލަތަކުަގިއވެސް

ނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާއެހެންވެގެންާމިބިލަކީާ މިާބިލުާބައްޓަންވެގެންދ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާކޮމިީޓާ ާއަވަހަކަްށ ާީވހ  ާމިބިލު ާއެހެންވީމަ، ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ވަރަށް

ާއަވަހަށްާމަރުހަލ ގައި ާމިބިލު ާނިންމ ދެއްވ  ާމަަސްއކަތް ވެސް

 2505ފ ސްކުރެވޭެނގޮތަކަށްވުަމކީާއެެދވޭގޮެތއްކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާރައީސް.ާ

ާ

ާގޯސްކަެމއް.ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާވަރަށް ާކުށްކުރުމަީކ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަދަބުާމަޢ ފުާވުން:ެދއްކެާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަ ާަމޢ ފްދިނުމ އި ާއެހެންކަމުން ާކުރެވިދ ނެކަމެއް. ދިނުމަކީ

ާެއކަމަށްާ ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި ާސަރުކ ރުން ާބިލެްއ  2510ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާމިާ ާމެންބަރުން ާބަލައިގަނެ ާބިލު ާމި ާއަދި ާމަރުޙަބ ކިަޔން. އަޅުަގނުޑވެސް

ާއިޞްލ ޙުވެާ ާެއއްގޮތަށް ާޝުޢޫރުތަކ  ާައޅުަގނުޑވެސްާފ ޅުކުރަްއވ  ާިދއުމަކީ ގެން

ާ ާދަްނނަވަން.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެދޭކަމެްއކަމުަގއި ާ)ޒ(775ާާއެންމެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާލިބިެގންވ ހިނދު ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ާބ ރެްއ ާމިފަދަ ާދަށުން ގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާއެްއެޗއް ާމަޢުޟޫޢުގައި ާމި  775ާ2515ހަމަ

ާމ  ާޙައްޤުތަކ ާވަނަ ާއެންމެންގެ ާކުިރއަރުވ  ާވެރިކަން ާޤ ނޫނުގެ ާަގއި ާ)ނ( އްދ ގެ

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާއަިލއަޅުވ ލ  ާނުކުތ އަްށވެސް ާރައްކ ތެރިކުުރމުގެ މިނިވަންކަން
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ާ ާބިލުގެ ާމި ާއެގޮތުން ާބޭނުންވަނީ. ާބައްޓަްނކޮށްލަން ާމ އްދ ގައ1ާާިވ ހަކަކޮޅު ވަނަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނގޭާމިާބޯުޑާ)ހ(ާގައިާމިާހިމެނޭާމިާއެުކލަވ ލ ާބޯޑު.ާ

ާކޮންމެހެންާ ާނިންމުމެއް ާނިންމ  ާބޯޑުްނ ާއެ ާއެކުަލވ ލިކަމުަގއިިވޔަސް  2520ކޮންމެގޮތަކަށް

ާއަނބުރ ވެްސާ ާއެކަން ާނުޖެހޭ. ާނިންމ ކަށްވެސް ާެއޮގތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާއަޅުގަާ ާދެން ާބަޔ ންކޮށް. ާސަބަބު ާއެ ާައދި ާއެަބއޮތް. ާމީަގިއާފޮނުވ ލެވެންެވސް ނޑު

ާމީހުންގެާ ާއަންނައިރު ާބައްޓަްނެވެގން ާކަމެއްވެސް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުންވަނީ ހަމަ

ާމިކަންާ ާކަންކަމަށް ާޤަދަރުވެިރ ާކުރިމަތީގައި ާމީހުން ާއަދި އިތުބ ރުކުރެވޭ

 2525ވެގެންިދއުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިޤ ނޫނީާދ އިރ ގެާމީހަކު،ާތަޢުލީމީާދ އިރ އެްއގެާމީހަކު،ާ

ާދ އިރ ގެ ާމީހަުކ،ާާޞިއްޚީ ާދ އިރ ގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާމީހަކު، ާޢިލްމުގެ ާީދނީ މީހަުކ،

ާވަމުންދ ގޮތުންާ ާމިހ ރު ާކަންތައްަތއް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ މިހެން

ާކުށްކުރ ާ ާކުށްވެރިން ާހަމަ ާސަބަބަީކ، ާއެ ާައއިބު. ާތަންކޮެޅއް ާމިކަން އަޅުަގނޑަށް

ާޚިޔ ނ ތްތެރިންވެ ާހައްޔަރުކުރަންވ ެނ. ާހައްޔަރުކުރަްނވ ނެ.ާމީހުން ްސ

ާއިތުބ ރުާ ާކުރިމަތީގައި ާރައްޔިތުން ާމީހުންނަކީ ާތިބޭ ާެއކަންކުރަްނ  2530އެހެންނަމަވެސް،

ާއެކަުމގަިއާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުެރވުމުަގއ އި ާއެކަން ާޭއގައި ާވުމަީކވެސް ާބަޔަކަށް ހުރި

ާރިޔ ީސާ ާމިސ ލަކަށް ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެކަށީގެްނވ ގޮތް. އެންމެ

ާ ާޚިޔ ނ ތްތެރިންާކޮމިޝަންގަިއ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުން. މިތިއްަބވ 

ާތިބޭާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއެކަުމގައި ާަމރުޙަބ ކިޔ ނަން. ާއެކަމަށް ހައްޔަރުކޮށްފިްއޔ 

ާނުވަަތާ ާބޯޑެއް ާއެަކހަލަ ާކުރިމަީތގައި ާަރްއޔިތުންގެ ާއިމޭޖަކީވެސް  2535މީހުންގެ

ާކޮން ާއަދި ާއެއްޗެޭކ ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާވިްއކަން ާސަރުކ ރަކުްނާކޮމިޝަނެއް މެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެދެން، ާައޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމަ، އެކަންކުެރއްިވކަމުަގިއވިޔަސް.

ާހަމަާ ާދެން ާއޮންނަން. ާމިކަން ާއެނގިގެންދ ކަހަަލގޮތަކަށް ާފެންވަރު ާމީގެ ހުށަހަޅަން

ާބިލުެގާ ާމި ާބޭުނންވަނީ ާ)ށ(.ާބަެއްއ92ާާއަޅުަގނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފ ހަ ާބޭފުޅުންވެސް ާައޅުަގނޑުމެްނ92ާާގަކުަރްއވަިއފި. ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2540ވަނަ

ާ ާއެބަޮއވޭ ާމީަގއި 1ާާރިޢ ޔަތްކުރ އިރު ާރިޢ ޔަތްކޮްށ9002ާާޯއގަސްޓް ާކުރިއަށް ގެ

ާިމާ ާިމގޮތަށް ާމަޤްޞަދެއް، ާސިޔ ީސ ާކުށަކަށްވުރެބޮޑަްށ ާދެކޮޅަށްކުެރވުނު ދައުލަތ 

ާީމގައިާ ާއޮތްގޮތުން ާޢިބ ރ ތް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާިމކަންާާޢިބ ރ ތް. ވަކިަބޔަކަށް

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާ ާއަުޅަގނޑު ާއެއީ ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ އަމ ޒުކުެރވޭ
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ާ ާވިދ ުޅވޭ ާއެަބ ާބޭފުޅުން ާބައެްއ 1ާާމިއަދު ާއ 9002ާާޯއގަސްްޓ ާފަހުން  2545ަގއި

ާދުވަުހާ ާވަރަށްގިނަ ާވިދ ޅުުނވ  ާއެހެން ާއެކަމަކު ާވ ހަކަ. ާއައި ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއް

ާބޭފު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި،ާހިފަހައްޓަވ  ާބަދަލުކުރެވުުނ ާއުުޅއްވ  ޅުންެވްސ

ާގޮތްގޮތަށްާ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި. އިޞްލ ޙުކުެރވުނު

ާމަޤްޞަދެޭކާ ާސިޔ ސީ ާސީދ  ާމީަގއި ާޤ ނޫނުައސ ސީެއއްވީމަ ާއޮތް ވ ހަކަދެެކވިފައި

ާއަފްޢ މް ާަބޔަކު ާވަކި ާމީަގއި ނޑަށް ާައޅުގަ ާއޮތީމަ ާޢިބ ރ ތް  2550ނުވަަތާާމިގޮތަށް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެކަމ  ާއޮންނ ތީ ާމިކަން ާުހންނަގޮތަށް ާވިސްނުމެއް ދޫކުރުމުގެ

ާވަކިގޮތަކަްށާ ާއ ޤ ނޫނުއަސ ސީެއްއެގާދަށުން ާއެ ާހަމަ ާބަދަލުަގއި ހިތ މަކުރަން.ާއޭގެ

ާމީގެާ ާއޮތުމަީކ ާބަދަލުޮކށްފައި ާއެހެންގޮތަކަްށ ާއިބ ރ ތް ާމީގެ ބައްޓަންކުރަންޏ މު

ާގޮތް ާއެދެިވގެންވ  ނުޑާއެންމެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމުަގއި

ާބަްއވ ލަންާ ާގޮތުަގއި ާސުވ ެލްއގެ ނުޑާހަމަ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންަނށް ާކޮމިޓީއެްއގެ ާދ   2555މި

ާޔަޤީނުންވެސްާ ާހަމަ ާކުރީމަ ާކުށެއް ާދޫކޮށްލެވުނީމަ ާމީހުން ާމި ާމިގޮތަށް ބޭނުންވޭ،

ާ ާމި ާތަންފީޛުކުރަން ާޙުކުމެްއ ާކުށްވެރިައކަށްެވ ާނިޒ މުަގިއާމީހ  ާޝަރުޢީ ޖެހެނީ

ާސ ބިތުވީމަ.ާ ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ ތައް ާކޯޓުތަުކގެ ާއެ ާދަރަޖަ. ާތިން ާއެބައޮވޭ މިހ ރު

ާހުރިގޮތުންާ ާކަްނތައްވެަފއި ާމ ީޒގެ ާވ ހަަކއަކީ ާބޭުނންވ  ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާކުްށާ ާެއކުރެވުނު ާއެމީހުންގެ ާއައިސް ާފަހުން ާކުށްވެރިން ާބޮޑެތި ާނޭދެމޭ  2560އަޅުަގނޑު

ާފުރޮޅިގެންވ ގޮަތކަށްާރަ ާއެހެންގޮތަކަްށ ާކުރިމަީތަގއި އްޔިތުންގެ

ނޑުާނޭދެމޭ.ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާ އިޝްތިހ ރުެވގެންދ ގޮތަކަްށާފެންނ ކަށްާއަުޅގަ

ާަބޔަުކާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިެވހި ާުނވަތަ ާޓެރަރިޒަމް ާެދކޮޅަށް ާވ ހަަކއަީކާދައުލަތ  މިއުޅޭ

ާޙ ދިސ ތަ ާކަހަލަ ާމަޤ މުތަކަށްާމަރުވެގެްނގޮސްފަިއވ  ާމަތީ ާދައުަލތުގެ ާބޭފުޅުން ކުގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާމިއަދުެވސް. ާދަތި ާހަޖަމުކުރަން ާެއކަްނ ނޑަށް ާއަުޅގަ  2565އައީމަ

ާ ާނޮވެމްބަރު ާއެހެންވީމަ، ާދެންނެވޭނެ. ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއްެޗއް ެގ6ާާހިތަށްއަރ 

ާއެކަ ާދިޔައިރު ާމަރުެވެގން ާބަެއއް ާއެަތއް ާދިވެހި ާހަމަ ާހަމަލ ަގއި މުަގިއާއުދުވ ނީ

ޝ މިލްވިކަމަށްާޝަރުޢީާކޯޓުަތއްާޮއވެ،ާެއއީާއޭރުާއޮތްާޯކޓު.ާދެންާއަޅުަގނަޑކަށްާ

ާސ ބިތުވެފައިާ ާބަލަން.ާއެހެން ާއޮްތގޮތެއް.ާެއކަމެއްޖެހޭނީ ާހިނގ ފައި ާއެކަން ނޭނގެ

ާޖަލަށްލ ންާ ާއުމުރަށް ާފަހުން ާބޭފުޅުން ާހުރި ާސ ބިތުވެފައި ާބޭފުޅުން،ާމަރ ލަން  2570ތިބި

ާމިހ  ނޑުމެންެގާބަދަލުވެފައި ާއަޅުގަ ާއައިސް ާމިހ ރު ާއައިސް ާދޫވެގެން ރު
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ާެއާ ާދަތި. ާވަރަށް ާހަޖަމްުކރަން ާމިކަން ާއަޅުަގނޑަށް ާހުންނައިރު ވެރިންނަށްވެފައި

ާހުއްަޓ.ާ ާއަތިރިމަތީގައި ާބިލްޑިންގ ާއ ދަމް ާޙުސައިން ާޝަހީދު ާފެނޭ އަޅުަގނޑަށް

ާމަ ާުއމުރަށް ާއެކަމުަގއި ާފެނޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާހަމައެއ ެއކު ރ ލަންވެސްާއަދި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާތަން. ާތިބޭ ާމަތީމަޤ މުގައި ާމިއަުދ ާމީހުން  2575ޙުކުމްކުރެވުނު

ާކޮންެމާ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރަން. ާމިކަން ާބޭނުން ނޑު ާައޅުގަ ާއަންނައިރު ާބިލެއް މިކަހަލަ

ާހަމަާ ާމިރ އްޖޭގައި ާބޭފުޅަކުެވސް ާއެހެން ާއަދި ާއަިއްސފ ނެ ާއަދިވެސް ާހަމަ މީހަކު

ާމިކަހަަލާމިކަހަލަކަމެއްކު ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ރަން.

ާ ާިމތ ނގައި ާއެހެންވީމަ، ާޚ އްޞަގޮތެްއަގއި. ާހަމަ ާމީހުން ޯއގަސްްޓ1ާާކުށްތައްކުރ 

ާއެދެންާ)ނ(ާބ އްވ ަފއ9002ާާި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮންނަންޏ   2580ނޮވެމްބަރ6ާާުވަކިން

ހުންާެއކަހަލަާކަންތައްތަުކގަިއާަގއިާމިފަދަާބޮޑުާޙުކުމެއްާައއިސްފައިާތިބިާމ7322ާީ

ާއޭިތާ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާެއީއ ާއޮންނަން. ާމީތި ާޮގތަކަށް ާުނވ ނެކަހަލަ އުޅެވޭެނގޮތް

ާހަމަާ ާމީގައި ާފ ހަަގކޮށްލ ފައި ާެއވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާދަތިވ ތީ. ާވަރަށް ހަޖަމްކުރަން

އީުދކުރ ާއެހެންާބޭފުޅުންވެސްާއެހުށަހެުޅއްވިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާަމއިަގނޑުގޮެތއްަގއިާތ 

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާހަމަ ާމިއީ ާއެދެން ނޑު ާައޅުގަ ާހަމަ ާދަންނަވ ލ ފައި  2585ވ ހަކަ

ާހައިބަތ ިއާ ާއެކަމަކީ ާއެކުަލވ ލ ިއރު ާބޯޑެއް ާމިފަދަ ާލިބޭއިރުވެްސ ާބ ރެއް މިފަދަ

ާފެންވަުރާ ާއެ ާޭއގައި ާބޯޑަކަްށވުމަށްޓަަކއި ާލިިބގެްނވ  ާޤަދަރު ޢިއްޒަތ އި

ނަޑއެިޅގެންދ ފަދަާގޮ ާތަކަށްާއޮންނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާކަ

ާ

 2590ާިޢއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާ.وبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالمާ`.ާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާއަްއޔ ިއާާާުވން:ވ ހަކަެދއްކެާނ ޒިމްާަރޝ ދު ާކުށްކުެރވޭ. ާއިންސ ނުންނަށް ާތެޭރގައި ާއެނގުުމގެ ާނޭނގުމ އި ރައީސް.

ާތެރޭ ާއ ދެ،ާއަނދިރީގެ ާއ ދޭ. ާއެބަ ާކުށްކުރެވޭތަްނ ާިއންސ ނުންނަށް ަގިއވެސް

ާވަރަށްާ ާބިލަކީ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާއެަބޭވާ ާލިޔުްއވ ފައި ާގައި ާ)ހ( ާބަލ އިރު ާމަޤްޞަދަށް ާބިލުގެ ާމި ާބިލެކޭ. މުހިންމު

 2595ދުލުާލިބިފައިނުވ ާޙ ލަތްތަުކަގިއާމީހަކ މެދުާހިނގ ފައިވ ާޝަީރއަތަކުންާއެމީހަކަށްާޢަ

ާބަދަުލގަިއާ ާއުފެއްދުމުގެ ާސުވ ުލ ާުޙކުމަކ މެދު ާއެ ާނުވަަތ ާޝަރީޢަތަކ މެދު އެ

އޭނ އަށްާދައުލަުތގެާފަރ ތުންާއެކަށޭނަާލުެއއްާހޯދައިދިނުމުގެާއުސޫލެއްާެއކަށައެޅުްނާ

ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާމަޤްަޞދުކަމަށް. ާއެއް ާބިލު ާމި އީާއެއީ
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ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާބިލެކޭ. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާސަރުކ ރުން ާމަޤްޞަދެްއގައި ާމ ތް ވަރަށް

ާތިންގޮތެްއާ ާކުށްވެިރވ  ާމީހުން ާޢ ންމުގޮތެއްގައި ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު  2600ރައީސް،

ާސަބަބުންާ ާކަމެްއގެ ާުކރ  ާއޭނ  ާއެީއ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާެއއްގޮަތކަށް އެބަވޭ.

ާކުށްވެިރވުންކަ ާމިފ ހަގަކުރެވެނީާކުށްވެިރވ  ާއަުޅަގނޑަށް ާގޮތެއްކަމަށް ާދެވަނަ މަށް.

ާކުށްވެިރވ ާ ާސަބަބުން ާކަމެްއގެ ާދޫކުެރވޭ ާނުުކރެވި ާނުކޮށްެލވި، އޭނ އަށް

ާ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވެީނ6ާާކުށްވެިރވުން. ާމި ނަޑށް ާއަުޅގަ ާގޮެތއްކަމަށް ވަނަ

ާކުްށެވރިވު ާކުށްވެރިވ  ާއޭނަ ާނޭނގިހުްއޓ  ާއެހެންކަމުންާއެނގުމަކ ނުަލއި،  2605ން.

ާނުލިބުނުކަމުގަިއވިޔަްސވެްސާ ާމަޢ ފް ާމީހ އަށް ާުކށްކުރ  ާއެނިގގެން ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާކަމެްއެގާ ާދޫކޮށްލެވޭ ާނުކުރެިވ ާއޭނ އަށް ާއަދި ާމީހ އ އި ާކުްށވެރިވ  ނޭނގިހުއްޓ 

ާދެކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާލިބެންޖެހޭނޭކަމަށް ާމަޢ ފް ާމީހ ައށް ާކުށްވެރިވ  ސަބަބުން

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރި ާވަަރށްގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ީއސް،

 2610މެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުގައިާއެަބާވިދ ޅުވޭާޑްރަގްާޑީލަރުންނަށްާމަޢ ފްާލިބިގެންނުވ ނެާ

ާބަަޔކުާ ާޑީލަރަކަށް ާޑްަރްގ ާނުދެނަހުއްޓ  ާނޭނގިހުއްޓ  ާއޭނަ ާއެކަމަުކ ވ ހަކަ.

ާޙު ާއޭނައަށް ާފޮނުވ  ާޝަރީޢަތަށް ާއޭނަ ނޑަށްާހަދައިގެން ާއަުޅގަ ާިއއްވޭހިނދު ކުމް

ާނެތްކަމެއްނޫން.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާވިސްނުމަކީ ފެންނަގޮތުގަިއާއޭނައަްށާމަޢ ފްދިނުމ މެދު

ާވަރަްށގިނައިންާ ާމިރ އްޖޭަގއި ާކުްށވެރިވުމަީކވެސް ާކުްށެވރިވ  ާނޭނގިުހއްޓ  ރައީސް،

ާނޭނގި ާއޮތްކަމެއް. ާފެންނަ ާވަރަށްބޮޑަށް ާތ ރީޚްގަިއ  2615ހުްއޓ ާދިމ ވަމުންދ ކަމެއް.

ާދެވެނިކޮްށާ ާޢަދަބުތައް ާބޮޑެތި ާޖަލުގަިއ ާމަުރޙަލ ގަިއ ާތަޙްޤީްޤގެ ކުށްވެިރވެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިއީ ާއަދަދެއްނޫން. ާމަދު ާއަދަދަކީވެސް ާމީހުންގެ މަރުވެފައިވ 

ާމިއަދުާ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަެކއްކަމަށް ާފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ ވިސްނ 

ާމިފަދަ ާމަރުޙަލ ގައި ާހިނގަމުންާާތަޙްޤީޤްގެ ާޢަމަލުތަކެއް އަނިޔ ވެރި

ނޑުާހިތަށްއަރަނީާ  2620ނުދިޔަކަމަށްވިޔަްސވެސްާމިކަްނތައްތަކ މެދުާފިކުރުކޮށްލ ފައިާައޅުގަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިފަދަ ާއަޅުަގނޑުެމން ާކުްށވެރިންނ މެދުގައި ާކުްށވެރިވ  ނޭނގިހުއްޓ 

ާޢިއްާ ާދެކެން. ާއަޅުަގނުޑ ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާލުެޔްއ ާކޮންމެވެްސ ޒަތްތެރިާހަދ އިރު

ާެއާ ާވެރިން ާހަވ ލުވެތިއްަބވ  ާއޮފީސްަތކ ިއ ާރަށު ާރަށްަރށުގެ ާރ އްޖެތެރޭގެ ރައީސް،

ާގޮތަކުންާ ާއ ދޭ.ާދިމ ވ  ާއެބަ ާެއާވެރިންާކުްށވެރިވ ތަން ވެރިންނަށްާއެނގުަމކ ނުލައި

ާމީހ ގެާ ާކަތީބު ާއޮތީ ނޑިފަތި ާތަޅުދަ ާވަގަށްނަގ އިރު ާތިޖޫރީ ާއޮފީހުގެ  2625ރަށު
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ާހ ޒިރުކޮށްާާއަތުަގއިކަމަްށވ ހިނދު ާމީހ  ާކަތީބު ާތަޙްޤީޤަށް ާފުލުހުންގެ ސިފައިން

ާއެބަހުރޭާ ާުކށްވެރިވ ތަން ާފުރުޞަތެއްނުދީ ާެއއްވެްސ ާސަލ މަްތވުމުގެ އޭނ އަށް

ާއިސްތިޢުނ ފަށްާ ާކޯުޓގައި ާމައްސަލައެްއގެ ާމިފަދަ ނޑު ާއަުޅގަ ދިމ ވެފައި.

ާ ާއަުޅަގނޑުެވސް ނޑުއަހަން ާއަޅުގަ ާމަޖިލިސް ާމި ދ ދިފަހުންާހުށަހެޅިފައިވ އިރު

ާމީހުންގެާ ާއެހެން ާއަދި ާއެޑްރެހ އި ާނަމ އި ާމީހުންގެ ާވައްކަންކުރި ާމި  2630ދިޔައިން.

ާެއއްެވސްާ ާއެއަށް ާއެނގިފަިއވ ހިނދުވެްސ ާީމހުން ާވައްކަްނކުރި ހެކިބަހުން

ާއެްއކަަލާ ާއަީއާހަމަ ާމަރުޙަލ ަގއިެވސް ާއިސްތިޢުނ ފުގެ ާޙުކުމް ާޤ ޟީގެ ބެލުމެއްނެތި

ިނމިދ ގޮތަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާާކުށެއްނެތްާމީހ ާކުށްވެރިވެ

ާކޯޓުތަކުންާ ާައޅުަގނޑުމެން ާހިނގ ފައިވ އިރު، ާމުޖުތަމަޢުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަޢ ފްދިނުމަކީާ ާމީހުންނަށް ާކުެށއްނެތް ާމިފަދަ ާއައިސްަފިއވ އިރު ާޙުކުމްތައް  2635މިގޮތަށް

ާދެކޭވ ހަަކވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެިރާާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ދަންނަވ ލަން.

ާފުރުޞަތުވެްސާ ާތަޢުބ ވުމުގެ ާކުށްކުެރވުމުން ާއެީދނެއްަގއި ާއިސްލ މްދީނަކީ ރައީސް،

ާމ އްދ ތަުކަގއިާ ާބައެްއ ާބިުލެގ ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާދީނަކަްށވ ހިނދު އޮތް

ާދެޭކވ ހަކަ ނުޑވެްސ ާައުޅގަ ާމުހިންމުކަމަށް ާގެނައުން ާިމގޮތަށް ާވ ހަކަތައް .ާމިފަދަ

ާނުކުރަންާ ާެދވަނަފަހަރަށް ާއެކުށް ާއޭނ  ާތައުބ ވުމަީކ ާކޮަބއިތޯ. ާަތއުބ ވުމަީކ  2640އ ދެ،

ާއެހެންކަމުންާ ާުނެވވޭކަމެއް. ނަޑއަަޅއިގެންނޫނީ ާކަ ާހިތުަގިއ ާއަޒުެމއް ވަރުގަދަ

ާމަޢ ފްދޭއިރުގައިާ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާބައެއް ާފެނޭ ނޑަްށވެސް ާއަުޅގަ މަޢ ފްދޭއިރުގައި

ފްދިނުންާރަނގަޅުކަމަށް.ާސަބަބަީކާއެއީާައޅުަގނޑުމެންެގާޝަރުތުތަކަކ ެއއްކޮށްާމަޢ 

މުޖުތަމަޢުއިންާއެފަދަާޝަރުތުތަކެއްާނެތިާމީހުންާދޫކުރަންާފަށައިފިނަމަާކުށްވެރިންާ

ާހިނގައިދ ނެކަެމއްކަމަށްވ ތީ.ާ ާގިނަެވާއިތުުރވަމުން ާކުށްވެިރން ާބަދަލުަގއި  2645މަދުވުމުގެ

ާބިލުގެާ ާމި ާމ އްދ ގ71ާެހަމައެފަދައިން ާ،ާވަނަ ވަނ73ާާަމަޢ ފްކުރަްއވ ތި.ާމިބިލުގެ

ގެާ)ށ(ާަގއިާަމރުގެާމައްސަލަަތކުަގއ2ާާިވަަނާމ އްދ ގ73ާާެގެާ)ށ(.2ާާމ އްދ ގެާ

ާއިޢުތިރ ޟްކުރޭތޯާ ާވ ރިސުން ާމީހ ވެސް ާމަރުވެދިޔަ ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ މަޢ ފްދިނުމ 

ާެއކަމަ ާމީހަކުވެސް ާއެންެމ ާތެރެއިން ާވ ރިސުންގެ ާމިގޮތުން، ށްާބަލަންވ ނެއޭ.

ާއަުޅަގނުޑާ ާމަޢ ފްދެވިދ ނެއޭ. ާފަރ ތްތަކަށް ާއެފަދަ  2650އިޢުތިރ ޟްނުކުރ ނަމަ

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާއަންނ ނީ ާޝަރީޢަތުން ާޙުކުމެއް ާމަރުގެ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާމަޢ ފްދިނުންާ ާލުއިގޮތަކަށް ާމިފަދަ ާކުށްވެރިންނަށް ާމިފަދަ ކުށްވެރިންނަށް.
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ާޤަބޫެލއް ާައޅުަގނޑަކަށް ނުޑާާއޮެވގެންވ ެނކަމަކަށް ާއަުޅގަ ނުކުރެވޭ.

ާމަޢ ފްލިބުންާ ާފަސޭހަގޮތަކަށް ާއެހ  ާކުށްވެރިންނަށް ާމިފަދަ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާ ާމިބިލުގެ ާހަމައެފަދައިން، ާޮއވެގެންުނވ ނެ. ާ)ހ(1ާާޤ ނޫނެއްގައި ާމ އްދ ގެ  2655ވަނަ

ާ ާބުނެވިފައިވ އިރ1ާާުގައި. ާވ ހަކަ ާެއކުލަވ ލ  ާބޯެޑއް ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހިތަ ާމުހިންމެއްނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑު ާއެހ  ާހުރުން ާަވކީލަކު ާޤ ނޫނީ ާބޯުޑގައި ށްއަރަނީ

ާޤަބޫުލކުރަން.ާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމުހިންމުކަމަށް ާަވރަށް ާހުރުން ާބޭފުޅަކު ޤ ނޫނީ

ާއެހާ  ާދިނުމަކީ ާމިފުރުޞަތު ާވަކީލަކަށް ާޤ ނޫނީ އެހެންނަމަވެސް،

ާަސބަބަކީ ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑަކަށް ާބޮޑެިތާ،ާރަނގަޅުކަމެްއކަމަކަށް  2660ބޮޑެތި

ކުށްވެރިންާސަލ މަތްކުރުުމގަިއާދަށުާކޯޓުތަުކގައ އިާހަިއކޯޓުތަުކގަިއާޤ ނޫނީާަވކީލުންާ

ާދެންވެްސާ ާނ ކ މިޔ ބުވެގެން ާއެކަން ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާއަދި ހަރަކ ތްތެރިވުމަށްފަހު

ާޤ ނޫނީާވަކީލ ާހަމައަށްާމިމައްސަލަާއައިމ ާއޭނ އަށްާެއއްކަަލާފުރުޞަތުާލިބިގެންދޭ.

ާބަިއވަުރާ ާއެތައް ާައތުން ާމީހ ގެ ާކުށްވެިރވެފަިއވ  ާވ ީނ ާވަކީލު ާެއއްކަލަ އޭރު

ާދީލ ލަންާ ާއަަތކަށް ާވަކި ާއޭނ އަށް ާނަގ ފަިއވ ތީ ާަފއިސ ތަެކއްެވސް  2665ރުފިޔ ތަކެއް،

ާޤަބޫލުކުެރޭވާ ާއެހ  ާއަުޅަގނަޑށް ާއެީއ ާފެންނ ތީ ނަޑށް ާއަޅުގަ މަޖުބޫރުވެދ ނެކަމަށް

ާ ާނުދެންނެވޭނެ. ާުޖޑީޝަލްާކަމެއްކަމަކަށް ާބަދަލުގައި ާވަކީލެްއެގ ާޤ ނޫނީ ނަމަވެސް،

ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށްާ ާއެންމެ ާހަމަ ާހުރުން ާމެންބަރަކު ާކޮމިޝަްނގެ ސަރވިސް

ާކޯޓުތައްާ ާދަށުން ާކޮިމޝަން ާސަރވިްސ ާޖުޑީޝަލް ާސަބަބަީކ، ާެދކެން. އަޅުަގނޑު

 2670ާމަކީ...ހިނގަމުންދ ތީާކޯޓުތަކުގެާބަެހއްވެސްާމިކޮމިީޓަގއިާިއއްވޭެނޮގތެއްާއޮތު

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ
 2675ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާަރޝ ދުާ

ާ

ާދިނުމ އިާއަދަބުާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއ ދެ،ާމަޢ ފްާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާގިަނާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާވަރަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭޮގތުން ާމިބިލ  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާމިބިލުެގާ ާއަދި ާމައްސަަލތަކ  ާހުރި ާކުރިމަތިވެފައި ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަްށ ާވ ހަކަ ާދައްަކވ ފައި.ާމުހިންމުކަމުގެ  2680ރުންވަނީ
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ާމެންބަރުާ ާތުޅ ޫދާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރޮ ާވ ަހކަފުޅުދެއްެކވި ހަމައެހެންމެ،ާދެންމެގައި

ާއަިދާ ާމަންޒަރުތަކަކ  ާހުރި ާފެނިފަިއ ާލޮލަށް ާެއވިދ ުޅވެދެްއވީ ާރަޝ ދުވެްސ ނ ޒިމް

ނޑުމެން ނަށްާކަންހިނގ ފައިާހުރިާގޮތްތަުކެގާވ ހަކަތަެކއް.ާއަދިާހަމައެހެްނމެ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާމިކަންކުރަމުންދިަޔގޮްތ. ާމީެގކުިރންވެސް ާހިނގައްޖެ ފެނިގެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމިކަމުގަިއ. ާއެބަހުރި ާކުރެވިފައި ާތަޖުރިބ ތައް ާތަފ ތު  2685އެނގޭ.

ާމިއީާ ާމިބިލަކީ ާފ ހަގަކުރެއްިވހެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ދަންނަވ ނީ

ާބަލަިއގަން ާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާބިލެއް. ނަންޖެހޭ

ާއޮތްއިރުަގއިާ ާދީފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ާމިކަން ާޤ ނޫނުއަސ ީސއިން އ ދެ،

ާބިލެްއާ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާމިކަންުކރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 2690ށްާރިޢ ޔަތްކޮށްގެންާމިދެންނެވިާތައްޔ ރުކޮށްާމިބިލުަގއިާމިހިމެނޭާމ އްދ ތަކުގެާމައްޗަ

ާސިފައިަގިއާ ާބިލެއްގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާލުއިކޮށްދިނުން. ާއަދަބު ފަރ ތްތަކަށް

މިކަންާމަޢ ފްދޭންޖެހޭާއުސޫލުތަކެއްާަކނަޑއެޅިފަިއާއޮތުމަކީާއެއީާބޭނުންތެރިކަމެޭކ،ާ

ާވަިކގޮތެއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާބިލެއްނެިތ، ާއެހެންނަމަވެސް، ާގ ްތާމުހިންމުކަމެކޭ. ނެިތ

ާވަކިގޮތަކަްށާ ާމީހ އަށް ާވަޢުދުވެފަިއވ  ާުއޅެން ާގ ތުގައި ާމީހ އަށް ާތިމ ގެ މީހ އަށް

ާކަންކުެރޭވގޮތަށްާ ާހިތަށްއެިރގޮަތކަށް ާހެދޭގޮތަށް ާވަިކޮގތެއް ާއޭނ އަށް  2695ޢަމަލުކުރުމަށް

ާވެއްެޖއްޔ ާ ާކަންކުރ ގޮތަްށާއޮެވއްޖެކަމަށް ާނެތި ާުއސޫލެއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާނެތި ބިލެއް

ނޑުމެންނަށްާއަޅުގަާ ާއަޅުގަ ާހަމަނުޖެހުން. ާއަބަދުވެސް ާުއފެދޭނީ ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ

ާއޭނ އަށްާ ާއުޅުނީމ  ާަވކިގޮަތަކށް ާމީހަކު ާަވކި ާޤަބޫލުުކރެވޭނީ ާކަންކަން އަބަދުވެސް

ާބިެލއްެގާ ާސިފައިަގއި، ާޤ ނޫނެްއގެ ާއެހެންވީމ ، ާފަހިވ ގޮތަށް. ކަންތައްތައް

ާައއިސްފިަކމަށްވެއް ާމިކަން ާކޮންމެާސިފައިަގއި ާހަމަވ  ާިމޝަރުތު ާމިޙައްޤު،  2700ޖެްއޔ 

ާހުށަހެޅިފައިާ ާމިބިލު ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނކަމުން، ާލިބިގެންދ ނެ. މީހަކަށް

ާބަލ ާ ާއިތުރަށް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދު މިއޮތް

ާގެންނަންޖެހޭާ ާމިބިލަށް ާއަދި ާއެަބއޮތޭ. ާކަންތައްތަކެްއވެސް ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭ

ާއެހެންމެ،ާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާހުރިކަމަށްވެސް އުނިއިތުރު

ާ ާއޭގެތެޭރގައި ނޑައެޅުން. ާކަ ާބަޔަކު ާމިކަންުކރ ނެ ާއެބައޮތް  2705ވަނ1ާާަމިބިލުގައި

ާެއިކާ ާތިއްބަވ ނީ ާބޯޑުގައި ާމި ާއަދި ާމިކަންުކރ ނެގޮތް. ާއެބައޮތް މ އްދ ގެ

ާ ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާއެކިކަހަލަ ހަރަކ ތްތެރިެވވަަޑއިގަންަނވ ާޖަމ ޢަތްތަކަށް
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާސީދ  ާމިއީ ާެއހެންކަމުން، ާއެނގޭ. ބޭފުޅުންކަންވެސް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއޮތްކަުމގަިއވީނަމަވެްސ ާލިބިފައި މިބ ރު

ާމިކަންކުރަންާ ާޫނންނަމަ ާޯބޑަކުން ނަޑއެޅޭ ާކަ ާމިކަމަށް  2710މިކަންކުރަމުންގެންދ ނީ

ާމުޢައްސަސ އެ ނަޑއަޅ  ާމިފަދަކަމެއްާކަ ާއެހެންކަމުން، ާމިކަންކުރ ނީ. ާތެރެއިން ްއެގ

ާގިަނާ ާވަރަށް ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންކުރ އިރުަގއި

ކަންތައްތަެކއްާއެބަހުރި.ާމިާުމޖުތަމަޢުއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަާވަރަށްާގިަނާ

ެގން،ާކުެރވޭާވަރަށްާުކޑަާމަންޒަރުތައްާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާވަރަށްާުކޑަުކޑަާކުަށކ ާގުޅިާ

ާއައިސްފައިާ ާޙުކުމް ާބައެއްފަހަުރ ާމުއްދަތަކަށް ާދިގު ާވަރަށް ާގުޅިގެން  2715ތުހުމަތަކ 

ާއޭަގއިާ ާމީހ ވެސް ާުނކުރ  ާދިމ ވ ންޖެހޭާސަބަބަކީ،ާއެކުށް ާމިގޮތަށް އެބަހުރި.ާމިކަން

ނޑު މެްނާބައިވެިރެވވޭާނިސްބަތަކުންާއެމީހ ގެާމައްޗަށްާޙުކުމްާއެބައ ދޭ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާވަިކގޮތަކަްށާ ާއަދަދެއް ާވަިކ ާޙިމ ޔަތްނުކުރެވޭނެގޮތަށް ާއެޤ ނޫނުން ާހަދ ފައި ޤ ނޫނެއް

ާޙުކުމްކުރަން.ާ ާއެގޮތަށް ާޤ ޟީންޖެހޭނީ ާޮއެވއްޖެކަމަްށވަންޏ  ނަޑއަޅ ފައި ކަ

ނޑައަޅ ާ ާކަ ާމަޖިލީހުން ާއަދަބެއް ާކަމަކަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ  2720އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާފ7ާެދޫކޮށްލ އިރުަގއި ާއަހަރުން ާމުއްދަތެްއ1ާާށިގެން ާދޭތެރޭގަިއ އަހަރ 

ނޑިޔ ރަކަްށާ ާފަ ާޫނންނަމަ ާޤ ީޟއަކަށް ާޮއވެއްެޖކަމަށްވެއްެޖއްޔ  ނަޑއެޅިފަިއ ކަ

ާބަެއއްާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާލިިބގެންދޭ. ާިއޚްތިޔ ރުތަކެއް ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ އެމުއްދަތު

ާއޮންނަނީކީ ާކުރެިވފައި ާމިކަންވެސް ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ެއއްާފަހަރުފަހަރުގައި

ާއަދަބެއްދޭންވ ެނއޭ.ާ ާމިވެިނ ާޤ ނޫނުތަުކގަިއ ާބައެއް ާނޫން.  2725މިދެންނެވިގޮތަކަށެްއ

ާއެމީހަކަށްދޭނެ.ާ ާެއއަދަބު ާއެޤ ީޟއަކު ނޑިޔ ަރކު، ާއެފަ އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏ 

ާބޮޑެިތާ ާފައިސ ެގ ާއަިދ ާމައްސަލަތައް ާމިދެންނެވިަކހަލަ އެހެންކަމުން،

ާމީހު ާަހއްޔަރުކުރ  ާމައްސަލަތަކުަގއި، 95ާާން ާމިޙުކުމްކުރަނ90ާާީއަހަރަށް ައހަރަށް

ބޮޑުާއަދަދެއްާނުދެއްިކގެން.ާޭއގެބަދަލުަގއި،ާެއއަދަދުާނުދެއްުކނީމ ާއޭނަާޖަލަށްލީމާ 

ާފައިސ ާ ާދައްކަންޖެހޭ ާއޭނ  ާޙުކުމުަގއި ާއެކުރި ާމަްއޗަްށ ާއޭނ ގެ  2730އިތުރަށް

ާއެފައި ާމިދެންނެވީ، ާުކރިމަތިވެގެްނވޭ. ާދަތިތަކެއް ާލިބެންވ ާދެއްކުމުަގއިެވސް ސ އެްއ

ާއޭނ ެގާ ާއޭގެބަދަުލގަިއ، ާކުރިމަތިވޭ. ާދަތިތަކެއް ާލިބުމުގައިވެސް ާއެފައިސ  ފަރ ތަށް

އަދަބުާލުއިކޮށްދީާވަިކާމުއްދަެތއްގެާތެޭރަގއިާއަދަބުާުލއިކޮށްީދާއެފައިސ ާލިބެންޖެހޭާ

ާކަހަލަާ ާމިދެންނެވި ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާމަގެއްވެްސާފަހިވެގެންދ ނެ ާލިބޭނެ ާފަރ ތަކަށް
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ާޮއވެގެން.ާ ާޭއަގއި ާަމގެއް ާދޫކޮށްލެވޭނެ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާއެބަންދުން  2735މީހަކު

އެހެންކަމުން،ާަވކިާމީހަކަށްާެބލުމެއްނެތިާވަކިާފަރ ތަކަށްާޖެުހމެއްނެތިާއެަކނަޑއެޅޭާ

ާމުހިންމުކަމެއް.ާ ާޮއތުމަކީ ާބިލެއް ާމަޢ ފްދެވޭނެގޮތަކަށް ާއިންޞ ފެއްގެމަތިން ހަމަޔ 

ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެކަންކުެރވޭެނގޮތްާާއަދި ާސ ފުޮކށް ާވަރަށް ޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއ

ާއޮތީތީެވާ ާލިބިފައި ާއެބ ރު ާވީނަމަެވސްާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ އަށް ލިޔެފައިނެތްކަމުަގއި

 2740އެބ ރުާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނެއްހެދިާއަދިާއެޤ ނޫނުގެާަދށުންާގަވ އިދެއްާހެދޭނެާ

ާއެބައޮ ާމިބިލުގައި ާއަުޅަގނޑުމެން. ާގަވ އިދެްއވެްސާވ ހަކަ ާޢަމަލުކުރ ނެ ާމިކަމަށް ތް

ާމިދެންނެވިގޮތަްށާ ާބަޔަކަށް ާގިނަ ާތެރެއިްނވެސް ހެދޭނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާގަވ އިދުގެ

މަޢ ފްދިނުމުގައިާއުސޫލުތަކެއްާގެންގުޅެާެއއުސޫލަކީާއެއީާހަަމހަމަާއުސޫލެއްކަމަށްެވާ

ހުންނަށްާކުށުގެާބ ވަތުން،ާއަދިާމީގެސަބަބުންާަރއްޔިތުްނނަށްާނޫންނަމަާކުށްކުރ ާމީ

ނޑަެއޅުމަކީާ ާކަ ާއުޫސލެއް ާމަޢ ފްދެވޭނެ ާއޭނ އަށް ާމިންވަރުން  2745ކުށުގެ

ާބަލައިގަންނަންާ ާމިބިލު ާއެހެންކަމުން، ާތ އީުދކުެރވޭކަމެއް. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާއަޅުަގނުޑވެސްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާައއްސަާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއ ދެ،ާ`. ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިއްޔ  ާލ މުޢަލައިުކމް.

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާޢަޫބބަކުރުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލަކީ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު  2750ާމަޢ ފްދިނުމ އި

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ775ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމަގުފަހިކުރުމަށްާލިބިވަޑަ ާބޭނުންކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ާއިޚްިތޔ ރު ިއގެންފަިއވ 

ާމަޢ ފްދެވޭނެާ ާދަށުން ާމިބިލުެގ ާބިލު. ާޤ ނޫނެއްގެ ާހަދަންޖެހިފައިވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާފަހިކޮށްދޭނެާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިޤ ނޫނުން ނޑައެޅުމަކީ ާކަ ާގޮތްތަެކއް އުސޫލުތަކަކ 

ާ ާަޝއްކެތްނެތް، ާެއްއވެސް ާކުށްވެިރެއއް.ާކަންތައްތައް. ާއިންސ ނަކީވެސް  2755ކޮންމެ

ާމީހުން.ާ ާއެދޭ ާމަޢ ފަށް ާތަޢުބ ވެ ާހެޔޮބަޔަކީ ާއެންމެ ާތެރެއިްނ ާކުށްވެރިްނގެ އެފަދަ

ާކުށްކުެރވޭހިނުދާ ާމިއޮތީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިސްލ މްދީނުގަިއވެސް އެހެންވީމ ،

ެއއީާ وتعالىصبحانه  هللاލައްވ ަފއި.ާތަޢުބ ވުމުގެާދޮރުާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާހުޅުވ 

ާަރސްކަލ ނގެ.ާއެހެންވީމ ،ާާއ ދެ،. رحيمتواب  ާޤަބޫލުކުރަްއވ  އޯގ ވަްނތަ،ާތަޢުބ 

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާމަޢ ފްދިނުމަކީ ާލުއިކޮށްދީ ާއަދަބު ާމީހުންނަށް  2760ކުށްކުރ 

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމެއްކަަމށް ާތެޭރަގިއ ހެޔޮވެރިކަެމއްގެ
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ާއެހެންކަ ާއ ދެ، ާގެންދަވ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާޮކމިޓީއަކަށް ާމިބިލު މުން،

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކަށްވުމަކީ ާފ ސްވެ ާމިމަޖިލީހުން އިޞްލ ޙުކުެރވިގެން

ާބަލައިލ އިރުާ ާމ އްދ ތަކަށް ާއެިކއެކި ާބިލުގެ ާދަްނނަވ ލަން. ާއެދޭކަެމއްކަމުަގއި ބޮޑަށް

ާ ާއުނިކުރަނ6ާްބިލުގެ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާއޮތް ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ  2765ފެންނަާާވަނަ

ާެއކުށްާ ާކުށެއްކޮށްފިނަމަ ާމީހަކު ާޚިޔ ލަީކ ނޑުެގ ާައޅުގަ ާެއއީ ާދަންނަވަން. ވ ހަކަ

ާއެކަމަށްާ ާަމޢ ފްދޭން.ާއޭނ  ާއޭނ އަށް ނޑުމެންޖެހޭނީ ާނެހެދޭނެ.ާައުޅގަ ނުކުރ ކަމަކަށް

ާޙައްެޤއް.ާ ާއޮތް ާަމއްޗަށް ާއޭނ ގެ ާމަޢ ފްދިނުމަކީ ާއޭނ އަށް ާތަޢުބ ވުމުން މަޢ ފަށްއެދި

ާކުރިކަެމއްާއެހެންނަމަވެ ާއެއީ ާނުކުރެޭވނެ. ާމަޢ ފެއް ާކުށް ާއެުކރި ާއޭނަ ސް،

ާނުފެނޭާ ާެއއްގޮަތކަށްވެސް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެހެދޭނެ.  2770ނުކުރ ކަމަކަށް

މަޢ ފްކޮށްދިނުންާއޮންނ ކަށެއް.ާއޮންނަންޖެހޭނީާއެކުށަށްދޭާއަދަބުާލުއިކޮށްދީާނުވަަތާ

ާދޫކޮށް ާއޭނ  ާމަޢ ފްީދ ާމީހ އަށް ާއެހެންާއެކުށްކުރި ާއ ެދ، ާުއސޫލެއް. ލެޭވކަހަލަ

ާސ ބިތުެވގެންާ ާއެކަން ާކުށްކޮށްފައި ާބޮޑެތި ާވަަރށް ާސަބަބަކީ، މިދަންނަވ 

ާހުރިހާ  ާނޯންނަގޮތަކަށް ާއެެރކޯޑް ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާއަންނަ މުޖުތަމަޢުއަށް

ާބޮުޑާ ާވަރަށް ާއެއީ ާފޮހެލެވިއްޖެކަމަށްވެއްެޖއްޔ  ާކުށްކުރިަކން ާއޭނ   2775ލިޔުންތަކުން

ާއުޤޫބ ތަކީާމައްސަލަ ާދެވުނު ާއޭނ އަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިނގަިއދ ނެ. އަކަްށެވގެން

ނޑުވެްސާ ާއަުޅގަ ާއުޤޫބ ތެްއކަަމށް ާލުއިކޮށްދެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެއީ

ާމީހަކަށްާ ާނުކުރ  ާކުށެއް ާފ ހަގަކުރައްވ ގޮތުަގއި ާބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަން.ާދެން،ާބައެއް

ާއަދަބުދެވިފަ ާޙުކުމެއްކޮށް ާނުކުރެވޭ.ާޝަރީޢަތުން ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑަްށ އިވ ކަމަށް

ާލިބިގެންވ ހިނދުާ ާޚަސްމަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާޙައްޤު ާބަރީޢަވުމުގެ ާކުށުން  2780ސަބަބަކީ،

ާެދއްކެންާ ާއޭނ އަށް ާދެްއކުމަށްަޓކައި ާކުެށއްނެތްކަން ާއޭނ ގެ ާމަޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތުގެ

ާދެއްކޭނެ ާހެކިތަކެއް ާހުރިހ  ާސ ބިތުކޮހުރި ާއޭނ އަށް ާއެކަން ާއޭނ ެގާ. ށްނުދެވިގެން

މައްޗަށްާއަންނަާޙުކުމަކީާއޭނަާޙަޤީޤަތުގައިާކުށެއްާުނކުރިކަަމށްވިޔަސްާޝަރީޢަތުންާ

ާބޭރުފުށަށްކުރ ާ ާޝަީރޢަތަކީ ާޙުކުެމއް. ާކުރ  ާސ ބިތުެވގެން ާކުށްކުިރކަމަށް އޭނަ

ާހެކިތަކަށްާ ާފެންނަ ާބޭރުފުށުން ާކުރ ނީ ާޝަީރޢަތުން  2785ޙުކުމެއްކަމަށްވ ހިނދު

ާދެން،ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެ ާނުފެންނ ނެ. ާޤ ޟީއަކަްށ ާހިތެއް ާއިންސ ނ ގެ ން.

ާއެކުަށކުންާ ާއޮންނ ނެ ާއޭނ އަށް ާއޮތުމ އެކު ާަމރުޙަލ  ާދެ ާއިތުރު ޝަރީޢަތުގައި

ާމަރުަޙލ  ާދެ ާއިތުރު ާފުރުޞަތުާބަރީޢަވުމުގެ ާއިސްތިޢުނ ފްކުރުމުގެ ާއޭނ އަށް ާެއއީ .
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ާޤަބޫލުކުރ ގޮތެއްނޫާ ާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެބައޮތް. ން.

ާބަލަންޖެހޭނެާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމަޢ ފްދިނުމުގައި ާކުށްވެރިންނަށް  2790މިފަދަ

ާޮބޑުާ ާރ ަވއިގެން ާޤަސްދުަގއި ާއެއީ ާަކނަޑއެެޅންޖެހޭނެ. ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާކުރެވުުނާ ާނޭނގިުކރެވޭކަމަކުން ާއޭނ އަށް ާނުވަތަ ާކުށެއްޯތ ާކުރި މުޖީމެއްގޮތުން

ާޙ ލަާ ާއޭނ އަށް ާުނވަތަ ާމިކަންކަންާކުށެއްތޯ ާކުށެއްތޯ، ާކުެރވުުނ ާމަޖުބޫރުކޮށްގެން ތު

ނޑަައޅަންޖެހޭނީ.ާ ާކަ ާކަންތައްަތްއ ާލުއިކުރުމުގެ ާައދަބު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބެލުމަށްފަހު

ާނުލަފ ކަމުންާ ާނުބައި ާއޭނަ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއެއީ ާވަްއކަންކުރުންެވސް  2795އ ދެ،

ާއެ ާވައްކަންކުެރވިދ ނެ. ާހަމަ ާކަެމއްކަމަށްެވސް ާހަމަާރ ވަިއގެންކުރ  ހެންނަމަވެސް،

ނޑުުފރ ނަކުރުމަށްޓަކަިއވެްސާ ާބަ ާނިޔ ކުރ ގޮތުން ާޙ ލަތު އޭނ ގެ

ާހުރިާ ާފެނިފައި ާއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ާތ ރީޚުގައި ާއެީއ ވަްއކަންކުރަންޖެހިދ ނެ.

ާކުށްކުިރާ ާސަބަބ ، ާކުށްކުިރ ާޙ ލަތ  ާކުށްކުރި ާޭއނަ ާއެހެންވީމ ، ކަންތައްތައް.

ާބެލުމަށްފަހު ާމިކަންކަން ާލުއިކުރުމަށްާމިންވަރ  ާއަދަބު ާއޭނ އަްށ ާޤ ނޫނުގައި  2800ގައި

ނަޑއެޅެންޖެހޭނީ.ާއ ދެ،ާދެްނ،ާމަޢ ފްދެވެންޖެހޭނީާކިހ ާމުއްދަތެއްކަންާޤ ނޫނުަގއިާ ކަ

ާޤަބޫލުކުރ ނެގޮތެއްނޫން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަކނޑަެއޅުމަކީ ާަގވ އިދަކުން ބަޔ ންކުރ 

ާތަްނފީޛު ާމަްއޗަށް ާއޭނ ގެ ާމަޢ ފްދެވޭނީ ާފެންނަނީ ާކިހ ާއަޅުަގނޑަށް ާޙުކުމް ކުރެޭވ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއޮންނަން. ާޤ ނޫނުގައި ާަކނޑަެއޅިަގއި ާވޭުތވީމ ކަން މުއްދަތެއް

 2805ވަނަާމ އްދ އަށް.ާހަމައެފަދައިްނާއެްއވެްސާޙ ލެްއގަިއ5ާާމިއިޝ ރ ތްކުރަނީާމިބިލުގެާ

ާއެީއާ ާމުހިންމުކަމެއް. ާކޮންމެހެން ނަޑއެޅުމަީކވެސް ާކަ ާކުށްތައް މަޢ ފްދެވިގެންނުވ ނެ

ސަބަބަކ ހުރެާައޅުަގނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢުއަށްާއެމީހެއްގެާނުރަްއކ ތެރިކަްނާާއެްއވެސް

ާޤ ނޫނުންާ ާެއފުރުޞަތު ާަޙއްޤު، ާއެނބުރިއައުުމގެ ާމުޖުރިމަކު ކުރިމަތިވެފަިއވ 

ނޑުމެްނާ ދެވިގެެނއްނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގެާކޮންމެވެސްާެއއްާމ ްއދ އެއްާއަުޅގަ

ނ ާކަ ާއެބަ ާމަޢ ފްދެވިގެްނާއިތުރުކޮށްގެންނަަމވެސް ާޙ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް  2810ަޑއަޅަންޖެހޭ

ާމުޖުތަމަޢުގެާ ާސަބަބުން ާކުށްވެރިްނގެ ާއެފަދަ ާސަބަބަކީ، ާކުށްވެރިން. ނުވ ނެ

ާމިބިލުންާ ާދެން، ާއ ދެ، ާމަސްޢޫލިއްޔަަތކަށްވ ތީ. ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ސަލ މަތްކުރުމަކީ

ާމަޢ ފް ާކުރުމަކ ނުލ  ާއިލްތިމ ސްއެއް ާފ ހަަގކުރެޭވ، ދެވިގެންާއަޅުަގނޑަށް

ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ކަން.ާ ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ އަްށ ާއިޚްތިޔ ރު މަޢ ފްދިނުމުގެ

 2815ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައިާއޭނ ާކުށުން...



 105 

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިލްތިމ ސްކުރެާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނުކުރެވޭ ާޢަލ މ ތެއް.ާމަޢ ފް ާތަޢުބ ވެއްޖެކަުމގެ ާއޭނ  ާވުމަީކ

ނޑުާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާޢަޫބބަކުރުާ ާއަުޅގަ ާއެބައި ާއެހެންވީމ ، ާއިްލތިމ ސްކުރަންޖެހޭނެ. ާކުށަށް ާއޭނަ  2820ާއެހެންވީމ ،

ާއިތުރުކުރަންާފެންނަާވ ހަކަާަދންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތިިބާާރުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާރައީސް.ާރ އްޖޭގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާ`.ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިޢިއްޒަތްތެިރާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާބިލެއް ާލިބޭފަދަ ާހިތްހަމަޖެހުން ާބަޔަަކށް ާތެރެއިްނ ާކުށްވެރިްނގެ

ާހަމަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާސަރުކ ރަށް ާފޮނުވިކަމަށްޓަކަިއ  2825އެއ ެއކު،ާމަޖިލީހަށް

ާ ާހުރިހ 5ާާމިބިލުގެ ާއިލްތިމ ޞްކުރ  ާފުރުޞަތު. ާިއލްތިމ ސްކުރުމުގެ ާމ އްދ ، ވަނަ

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި 1ާާމަރުޙަލ އަށް، ާމ އްދ ގެ ވަަނ5ާާަވނަ

ާފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަްށ ާއެތަން ާކަމުަގއިވުން. ާޢިލްމުވެިރއެއް ާދީނީ ނަންބަރުގައި

ާޮރނ ާއެދީނުގެ ާމީހަކަްށާއިސްލ މުދީން، ާހ ޞިލުކޮށްފައިވ  ާތަޢުލީމު ާމަތީ ގުން

ާޢަދަބުގެާ ާމަރުގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް.  2830އެމެންބަރަކު

ާ ާކުރެވޭތ  ާޙުކުމް ާއެ ާފަރ ތަކުން ނޑަެއޅޭ ާކަ ާޢަދަބު ާމަރުގެ 97ާމައްސަލަިއގައި

ާހުށަހެޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާލުއިކޮށްދިނުމަށްއެދި ާޢަދަބު މަށްާދުވަސްތެރޭ

ާދޭންޖެހޭާ ާއަދަބު ާމަރުގެ ނޑައެިޅގެން ާކަ ނަޑއެޅިފަިއީވނަމަވެސް، ާކަ މިޤ ނޫނުގައި

ާެއއްވެްސާ ާނުދެވޭނެ. ާލުިއކޮށެްއ ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޢަދަބު ޙުކުމެއްގެ

ާއަދަބުާ ާމަުރގެ ާއިސްލ މްީދނުގައި ާސަބަބަކީ، ާނުކުރެޭވނެ. ާއެކަމެްއ  2835ޙ ލެއްަގއި

ާތަ ާޙުކުމް ާހުންނަ ނަޑއެޅިފައި ނޑުމެްނާކަ ާއަުޅގަ ާއެއީ ންފީޛުކުރުމަށް

ާޤަބޫލުކުެރޭވާ ާއެބަ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާބައެއް ާައޅުަގނުޑމެންނަށް އެދޭގޮތްކަމަްށވ ތީ.

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމެރުން. ާމީހަކު ާނިުގޅަިއގަންނަނީކަމަށް ާޙައްޤުތައް هللاާއިންސ ނީ

ާމީހުންނަށްޓަކައިާ ާދެންތިބި ާެއއީ ާއަންގަވ ފައިވަނީ ާވަތަޢ ލ  ާދިރުމެކޭ.ާސުބުހ ނަޙޫ ވ 

ާކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ާމެރުމަށްޓަކައި ާމީހުން ާއެްއޮގތަކަށްވެސް ާދިރުވަނީ.  2840އެހެންމީހުން

ާިވޔަފ ރިކޮށްފަިއވ ާ ާބޭނުންކުރުމ އި، ާަމސްތުވ ތަކެީތގެ ާކުށ އި ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާފަރ ތްތަކ ިއ،ާ ާކޮށްފައިވ  ާކުށްތައް ފަރ ތްތަކ އި،ާމީހުންެގާފުރ ނައަށްާެގއްލުންވ ފަދަ
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ންނ ެއކުާޖިންސީގުޅުްނާހިންގ ފައިވ ާފަރ ތްތައްާފިޔަަވއި،ާއެހެންފަރ ތްތަކަށްާކުޑަކުދި

މަޢ ފްާދެވޭނެގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިދެންނެވީާމިޤ ނޫނަށްާ

ާއިޞްލ ުޙާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިޞްލ ުޙކުރެޭވއިރު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ  2845އިޞްލ ޙުކުެރވޭ،

ާކަންތައްތަާ ާފެންނަ ާޢިްއޒަތްތެިރާގެންނަން ާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި އް.

ާރައީސް.ާ

ާ

ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީތީާސަުރކ ރަށްާޝުުކރުދަންނަވަން.ާމިޤ ނޫނުާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާރަނގަާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުދޭވަަރކަށް ާބަލ ލިއިރުަގއި ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާފުދޭވަރަކަށް  2850ޅު.

ާބައެއްާ ާތަފ ތުވ  ާވިްސނުން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާތަފ ުތވ  ާޚިޔ ލު އަޅުަގނުޑވެސް

ވަނަާމ އްދ ގ6ާާެމ އްދ ތައްާއެބަހުރި.ާމިގޮތުންާއަޅުަގނުޑާހިތަށްއަރަނީާމިޤ ޫނނުގެާ

ާރަނަގޅުާ ާވަރަށް ނޑަްށވެސް ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއެއޮތްއޮތުން ާފަސްކުރަން ާޢަދަބު )ނ(

ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގިއާމ އްދ އެއް. ާައޅުަގނޑު ާއެކުށަށް ާޙ ލަތަށ އި ާއެ އެކަމަކު

ާދަށުންާ ާގަވ އިުދގެ ާހެދޭ ާކަހަަލގޮތަކަށް ާއިްސކުރެވޭ  2855ރިޢ ޔަތްކުރަންވ ނެ.ާފަހަރެއްަގއި

ާބޮޑެތިާ ާމުހިންމުކަމެއް. ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާައޅުގަ ނޑަެއޅުމަކީ ާކަ ނަމަވެސް

ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާބޮޑެތި ާދެވިާމުޖުރިމުންނަށް، ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއެކަހަލަ ނަށް

ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ާައޅުަގނަޑކަށް ާދޫކޮށްލެވިގެްނވ ނެކަމަކަށް ާތެރެއަށް މުޖުތަމަޢުގެ

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ނޑައެޅުން.70ާާދެން ާކަ ާފަރ ތްތައް ާލިބިފައިވ  ާެގއްލުން ާމ އްދ . ވަނަ

ާއަޅުަގނޑަށްާހަމައެކަނިާސިފަކުެރވެނީާެގއްލުންާލިބުނުާ  2860ފަރ ތެއްކަމަށްާއެމ އްދ އިން

ާބައެްއކަހަލަާ ާފަރ ްތކަމަށް. ާލިބުނު ާގެއްލުން ާީސދ  ާއެކުށަކުން ނަޑއެޅޭނީ ކަ

ާލިބުމަށްާ ާދިނުމަށް ާމަޢ ފް ާލިބުނު.. ާެގއްލުން ޙ ލަތްތަކުގަިއާނުސީދ ކޮށް،ާސީދ ކޮށް

ާބަެއއްާ ާމިތަނުގެ ާަހމަ ާއަުޅަގނޑަްށވެސް ާުމއްދަތް ާއިންނަ ާހުށަހަޅަން އެދި

ާމެންބަރުން ާއަޅުަގނޑަްށވެްސާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ުކޑަ.97ާާފ ހަގަކުރެްއވިހެން ދުވަސް

ާ ާޙ ލަތުގެގޮތުން ާބަންދެއްގެ ާހުންނަންޖެހުނު ާެއ ާެއަވގުތު  2865ުދވަްސ97ާާފަހަރެއްގަިއ

ާހުށަހެޅުމުގެާ ާިލބުމަށްއެދި ާމަޢ ފް ާއެ ާެއކަށީގެްނވ ގޮެތްއގައި ާއެންމެ ތެރޭގައި

ާއަުޅގަ ާމުްއދަތެއްކަމަށްވެދ ނެތީ ާުކޑަ ާއެއީ ާހިތަށްއަރަީނާފުރުޞަތު ނޑުވެސް

ާ ާމިސ ލަކަށް ާޭދންވ ނޭ. ާމުއްދަތެއް ާނަމަވެސ6ާާްއެކަީށގެންވ  މަސްދުވަސް

ާކުށްވެރިންނަްށާ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާބައެއް ާއެބަހުރި ާމ އްދ ތަުކގައި ާބައެއް މިޤ ނޫނުގެ
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ާރިޕޯުޓާ ާއެ ާފޮނުވަިއގެން ާލޯޔަރުން ާބޯޑަށް ނޑައެޅިފަިއއޮތް ާކަ  2870މަޢ ފްދިނުމަށް

ާމިކަ ާޙ ލަތެއްަގިއާހުށަހެޅުމ އި ާއެކަހަލަ ާކުެރވިދ ނެކަމަށް. ާކަންތައްތަކެްއވެސް ހަލަ

ާ ާކަންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާހޯދުމ އި ާވަކީލަކު ނުޑ97ާާޤ ނޫނީ ާއަޅުގަ ދުވަހަކީ

ާބަލ ލުމުންާ ާމިމ އްދ ތަކަށް ާއަދިހަމަ ާދެން ާމުްއދަތެއް. ާކުރު ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާއެބަހުރިާާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާސިފަވޭާމީެގކުރީަގއިާނިމިދިޔަ

ާނުދީާ ާޙައްޤުތައްވެސް ާލިބެންޖެހޭ ާދަށުން ާއެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  2875ބައެއްމީހުންނަށް

ާއެކަހަަލާ ާވަކީލެްއ، ާޤ ނޫނީ ާމިސ ލަކަށް ާމީހުންވެސް. ާތިބި ޙުކުމްކޮށްފައި

ާފުރުޞަތުާ ާހުށަހެޅުމުގެ ާއެދި ާމަޢ ފްލިބުމަށް ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ބޭފުޅުންނަށް

ާއި ނުޑާމިގޮތަށް ާއަުޅގަ ާޤަބޫުލކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނޯންނ ނެކަމަށް ނީމަ

ާހުސްކަމެއްާ ާޤ ނޫނީ ާއިނދެއްޖެްއޔ  ާމިމ އްދ  ާިމކަހަލަގޮަތކަށް ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާވީމ ،ާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެމދުވެރިވެދ ނެކަމަށް ާނޫނިއްޔ   2880ހިނގ ދ ނެކަމަށް

ާކޮމި ާމިޤ ނޫނުގައި ާޤަބޫުލކުރަނީ ާސ ފުކޮްށާއަޅުަގނޑަށް ާވަރަށް ާމަރުޙަލ ަގއި ޓީ

ާދެވިފައިހުރިާ ާެއއްވެްސއިެރއްަގިއާޢަދަބެއް ާޙ ލަތެއްަގއި ާއެއްވެސް ލިޔަންއެބަޖެހޭހެން

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ާއެފުރުޞަތު ާމީހަކަށް ާތަންފީޛުކުަރމުންދ  ާއެޙުކުމް މީހަކު

ބިާމީހުންނަށްާދެންާއަޅުަގނުޑވެސްާޤަބޫުލުކރަންާބޮޑެތިާޖިނ ޢީާކުށްތައްާޮކށްފައިާތި

ާދެވިގެންާ ާމަޢ ފް ާމީހުންނަށް ާމިކަހަލަ ާމީހުން. ާތިިބ ާކޮށްފައި  2885އެފުރުޞަތު،

ާ ާހަމަ ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާ)ށ(73ާާނުވ ނެކަމަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއޭނ އަްށާ ާއިޢުތިރ ޟްކުރ ނަމަ ާއެަކކުެވސް ާތެރެއިން ާވ ރިޝުންގެ ާއެބަބުނޭ، ގައި

ާފުރުޞަތެއް ާދިނުމުގެ ާއެަބާާމަޢ ފް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއިންގޮތުްނ ާމިމ އްދ  ނެތޭ.

ާތަންފީޛުކުރަންާ ާއަދަބު ާމަރުގެ ާ ާމިއުޅެނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިޤައުމުގައި މ ނަކުރޭ

ާފުޅ ދ އިރ ެއްއގަިއާ ާވަރަްށ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެއީ  2890ފަށަންތޯ.

ާވ ރިސަކުާ ާހީވަނީ. ނޑަްށ ާއަޅުގަ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭކަމެއްހެން

ާނުދެވޭނެ.ާއިޢުތިރ ޟުކުރ ކަމަްށވަން ާމަޢ ފެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ޏ 

ާދެންާ ާއިްއވައިފިކަމަްށވަޏ  ާޙުކުމް ާމަރުގެ ާއޭަނއަށް ާކޯޓަކުން އޭގެމ ނަައކީ

ާެއީއާ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާތަންފީޛުކުރ ނީތޯ. ާމަރުޙަލ އެއްނެތޭ. އެމަޢ ފްދޭނެ

 2895ގައިާމަުރގ1ާާެވަނަާމ އްދ ގ73ާާެއަޅުަގނޑުމެންާާވ ހަކަދަްއކަްނޖެހޭާކަމެއްހެން.ާ

ާދެާ ާޙ ދިސ އެްއަގއި ާއެއް ާއޮތީމ  ާއެއްފަހަރުކަމަށް ާހުށަހެޅޭނީ ާލުއިކުރަން އަދަބު
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ާޙުކުމްކޮށްފައިާ ާކޯޓުން ާއޭނައަށް ާައަޅންޖެހިފައިހުރިމީހަކަށް ާބޮލުގައި ާމަރު މީހެއްގެ

ގ7ާާެއޮތީާަވކިަވކިންާދެމީހުންގެާމަރުގެާމައްސަލ ގަިއކަމަށްވ ނަމަާއޭނައަށްާމިއޮތީާ

ާއޭަނއަށްާާމަރުގެ ާަމއްސަލ ަގއި ާމަރުގެ ާއަނެކަުކގެ ާމަޢ ފްލިބިފައި މައްސަލ ަގއި

ާމިމ އްދ ވެްސާ ާގޮތަކަށް ާވ ހަކަދެެކވިދ ނެ ާމިއީެވސް ާތަންފީުޛކުރ ނީތޯ ާޙުކުމް  2900މަރުގެ

ނޑުާހިތަށްައރަނީާއެީއވެސްާވ ހަކަަދއްކ ލަްނާމިކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގަިއާ އޮތުމ އެކުާއަުޅގަ

ާ ާވަރަށް ާހަމަ ާދެންާއަޅުަގނޑުމެން ާމ އްދ އެއްހެން. ާވިސްނަްނީވ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި

ާއަދިާހަމަ...

ާ

 2905ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކީކޭތޯ.ާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2910ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޚިޔ ލުތަފ ތުވ ާާމެްނބަރުާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވަހަކަަދއްކ ލަން ާމީގައި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއަދިވެސް

ނޑަްށާވަރަށްާރަނަގޅުާދެވަނަާފުރުޞަތެްއާާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ބައެއްާމ އްދ ތައްާހުރުމ ެއއްޮކށްާއަުޅގަ

ާދެވަ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާނިންމައިފިއްޔ  ާރައީްސ ާގޮތަކަށް ާފުރުޞަތެއްާދެއްވ ކަހަލަ ނަ

 2915ާދެއްިވއްޔ .ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާދައިރ ގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާދޫކޮށްލެއްވީ.ާ ާުފރުޞަތު ާއ ދެ، ާފަޙުމީއަށް. ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ާޢިއްޒަތްތެިރާާއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު އަރުވ ނަން

 2920ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާެއންމެފުރަތައިނުންވެސްާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާމިމަޖިާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއުފ ކުރަން ާވަރަށް ާމިހާ އަޅުަގނުޑވެސް ާތަޅުމަށް ާލީހުގެ
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ނޑުމެންާކުރަންމިއުޅޭާމަސައްކަތުަގިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނިޑވަެޅްއގައިާަވއްދ ފައިވ ީތވެާއަުޅގަ ނ ޒުކުދަ

ާއެއްބ ރުލުްނާ ާބޭފުޅުންވެސް ާގ ތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާަހމަ ާތެރެއިން  2925އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަ ާމިމަސައްކަތުަގއި ާުއންމީދުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށްާދެއްވ ނެކަމަށް ުޅގަ

ާއުންމީދުކުރަން.ާ ާއަުޅަގނޑު ާމެދުވެރިވ ނެކަމަށްެވސް ާރަނގަުޅގޮތްތަެކއް ވީހ ވެްސ

ާވަރަްށާ ާބަުޙސްތަކަކ އިނުލ  ާމ ގިނަ ާސްޓޭޖްަގއި ާކޮމިޓީގެ ާމިބިލު ާއެދެން އަޅުަގނޑު

ާފްލޯރއަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާއަނބުރ  ާއަނެްއކ  ާތެޭރގައި ާުމއްދަތެްއގެ އަވަސް

ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަންާގެނެސްދޭނެކަމަށް. ާއެންމެފުރަތަމައިނުން ނޑު ާއަޅުގަ  2930ގޮތުން

ާބިލުެގާ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމ އި ާިމ ާއިޞްލ ޙުތަަކކީ ބޭނުންވ 

ާމީހުންެގާ ާޙުުކމްކޮށްފައިވ  ާކުށްކުށުގައި ާޖިނ ޢީ ާހަމައެަކނި ާނަމުގައި ތަޢ ރަފ އި

ބަދަލުގަިއާމަދަނީާކުށްކުށްވެްސާއިސްތިޢުނ ފްކުރުމުގެާފުރުޞަތުާއޮންނަާވ ހަކަ.ާޭއގެ

ާހަމައެއ އެްއކޮށްާ ާދެން ާޤަބޫލުކުެރވޭ. ާއަޅުަގނޑު ާލެވެންޖެހޭނެކަަމށް މީގެތެރެއަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާގިންތިތައް. ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު ާމ އްދ ،6ާާމަޢ ފްކޮށްދިނުމ އި  2935ވަނަ

ާމަ ާއޭނ ގެ ާުގިޅގެން ާެއކުށަކ ިއ ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމ އި ާކުެށއްެގ ާކުރި ްއޗަށްާމީހަކު

ާކުެށއްާ ާއޭަނ، ާުގޅިގެން ާއެކުށަކ އި ާމަޢ ފްކޮށްދިނުން. ާއަދަބުވެސް ނަޑއަޅ  ކަ

ނޑުމެންނަށްާ މަޢ ފްނުކޮށްދޭނެ.ާކުށަކ އިާގުިޅގެންާކުރެވޭާއަދަބެއްާކަންނޭނގޭާއަުޅގަ

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަޢ ފްކޮށްދޭކަމަށްވަންޏ މު ާކުށެއް މަޢ ފްކޮށްދެވޭނީ.

ާއިސްތިޢުނ ފް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާމިދ ންޖެހޭނީ ާކަންނޭނގޭ. ާމަރުޙަލ އަށް  2940ގެ

ާކުރުމަީކާއެންމެާރަނގަުޅކަމެްއާ ާމިކަން ާޯބޑަކުން ނަޑއަުޅއްވ  ާއެމަނިކުފ ނުާކަ ނޫނީ

ނޑައެޅިަފއިވ ާ ާކަ ާގުިޅގެން ާއެކުަށކ އި ާއެކަމަކު، ާދެކެްނ. ނޑު ާއަޅުގަ ނޫންކަމަށް

ާމީ ާބޮޑަށް ާކަންނޭނގޭ ާވ ހަކަ ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމުގެ ާދެންާއަދަބު ާގެންނަންޖެހޭނީ. ގަިއ

ާވ ހަކަ.ާ ާޢައްޔަންކުރ  ާބޯެޑއް ާނޫިނއްޔ މުން ާކޮމިޓީއެއް ާދިރ ސ ކުރ  އިލްތިމ ސް،

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާޢައްޔަންކުރުމުގެ  2945މިބޯޑު

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާމިނިންމަނީ. ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާދޫކޮށްލަްނވެގެްނ އަތްމައްޗަށް

ާއެޓަރނީާ ާނުވަތަ ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާދަޢުވ މިކުރަނީ ާކުށަކަށް ބުނަންޏ މު

ާދިވެހިާ ާެބލިކަމުގަިއވިަޔސް ާކޮންމެގޮތަކަށް ާދެން ާޖެނެރަލްއަކީ ާއެޓަރނީ ޖެނެރަލް.

ާމިނިވަންާ ާޖެނެރަލްއަކީ ާޕްރޮެސކިުއޓަރ ާއެކަަމކު، ާމުޢައްަސސ . ާެއއް ސަރުކ ރުެގ

ާހަމަެއއ ެއކު ާއަދި ާމުޢައްސަސ ެއއް. ާދިާ، ާއޮފް ާކޮމިޝަން ާރައިްޓްސ  2950ހިޔުމަން



 110 

ާމިނިވަންާ ާމުޅިންވެސް ާއެންޖީއޯސްތަކަކީެވްސ ާއެެހނިހެން ާނޫނިއްޔ މު މޯލްޑިވްސް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާހަމައެކަިނ ާއެކުލެިވގެންވ ނީ ާއެބޯުޑ ާއެހެންވީމަ، ތަންތަން.

ާޤަބޫ ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުން ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ލުކުރ ގޮުތގަިއާލަފ ގެމަތިންނޫންކަމަށް

ާއަދިާހިޔުމަންާރައިޓްްސާކޮިމޝަންއިންވެސްާމިޯބޑަށްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްއ އި

ާމިބޯޑަށްާ ާސަރިވސްއިންވެްސ ާޖުޑީޝަލް ާއަދި ާއިންޕުޓްަތެކއް  2955ކޮންމެވެސްކަހަލަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާ ކޮންމެވެސްާކަހަލަާއިންޕުޓްތަެކއްާލިބެންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާވަރަ ާެގއްލުންލިބުނުާމިބިލުގެ ާެއބައުޅޭ. ާމައްސަލައެްއވެސް ާކޮންޓްރަވަރޝަލް ށް

ާ ާމިބިލުގެ ާމިގޮތަށް ާމުޢ މަލ ތްކުރުން. ާމިވ 2ާާފަރ ތ އި ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާމީހަކަށްާ ާމިމ ނަކުރުމުގައި ާައޅުަގނަޑކަށް ާއެްއގޮަތކަށްވެސް ާހަމަ ކަންތައްތަުކގައި

ާއެމީހ  ާއަމިއްަލއަށް ާއެމީހ  ާގެއްލުެމއް ނޑަނީސްާލިބިފައިވ  ާނުކަ ާަޙއްޤު  2960ެގ

ާފ ހަަގކުރެޭވ.ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮންނަކަން ާމަޢ ފްދެވޭގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާނުަކނޑަނީާ ާއެމީހަކު ާެގއްލުްނ ާލިބިފައިވ  ާއެީމހަކަށް ާނުފެނޭ، އަޅުަގނަޑކަށް

ާއެމީހެއްގެާ ާޖެހޭނެކަން ާއެމީހަކު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނަޑށް ާއަޅުގަ މަޢ ފްދެވޭނެކަމަށް.

ާމަޢ ފްދެވޭނީ.ާާޙައްޤު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައށްވެސް ާަކނަޑއިެގންކަން ނޑަން. ކަ

ާގޮތުންާ ާޑްރ ފްޓްކުރެވިަފއިވ  ާމިބިލު ާެކނޑުމަށްޓަަކއި ާަޙއްޤު ާއެމީހަކު  2965އެގޮތުން

ާމިޖެހެނީާ ާހަމައެކަނި ާމީހ އަށް ާެގއްލުންލިބުނު ާެއ ާހަމައެކަނި މިއޮންނަނީ

ބަހެއްާނެތް.ާއޭަނގެާބަހެއްާހޯދަންޖެހޭނެ.ާާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާއޭނަގެ

ާނޫނިއްޔ ުމާ ާސުވ ލަކުން ާކުެރވޭ ާބޯޑެްއގައި ާބޭއްވޭ ާނުވަތަ ާލިޔުމުން ާބަހެއް އޭނަގެ

ާއެާ ާމަޢ ފްދިނުމުގައި ާއޭނައަށް ާހޯދަންޖެހޭނެ ާއެކަްނ ާއިޢުތިރ ފުން އޭނަގެ

ާވަ ާހަމަ ާމިއީ ާނެތްކަމަށް. ާއިޢުތިރ ޟެއް ާއެްއެވސް ާމީހ ގެ  2970ރަށްާގެއްލުންލިބުނު

ާިއސްލ މީާ ާދީނުގައި ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެގޮތް.ާއެއީ ާމިކަން ޞަރީޙަކޮށް

ާލިބުނުާ ާއެމީހަކަށް ާކުށެއްގައި ާކުރި ާމީހަކު ާމިޮއންނަނީ ާއުސޫުލގަިއވެސް ރިވެތި

ާމަްއޗަށްާ ާއޭނަެގ ާމީހަަކށް ާއެހެން ނޑަނީސް ާނުކަ ާަޙއްޤު ާއެމީހ ގެ ގެއްލުމެްއ

ާމިކަހަލަ ާައޅުަގނޑަްށާާމަޢ ފްނުދެވޭނެކަމަށް. ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމަދު ވަރަށް

ނޑުާހަމަާއަިދވެްސާ  2975ފ ހަގަކުރެވިަފއިވަނީ.ާއެކަމަުކެވސް،ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއަުޅގަ

ާތެޭރގަިއާ ާމިބިލުގެ ާއަދަބުތައް ާބަެއއްކަހަލަ ާއިޞްލ ޙުެވގެްނދ އިރުަގއި ާމިބިލު އެދެން

ާލި ާތެޭރަގއި ާމިބިލުގެ ާއަަދބުތައް ާކުށްތަުކގެ ާުނވަތަާބައެއްކަހަލަ ޔެވިފަިއވުން
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ާައޅުަގނޑަްށާ ާއެއީ ާޙަވ ލ ެދވިފަިއވުން. ާއެމ އްދ ތަކ އި ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ

ާޖިނ ޢީާ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހެނީ، ާެއކަން ާއެހެން ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ާތ އީދުކުރުޭމާ ާއެރޫޙަށް ާގޮތުން ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާމިިބލުގަިއ ާމީހުންނަށްވެސް  2980ކުށްކުރ 

ާމިސ ލަކަށްާކިޔ ފަިއވެ ާކުށް ާިޖނ ޢީ ާއެހ ބޮޑެތި ާއެކަމަުކ، ާމަޢ ފްދެިވދ ނެ. ާހަމަ ސް

ާމުދަލަށްާ ާމީހުންގެ ާމީހުންނ އި ާއަރަިއގަންނަ ާަޙއްޤުތަކަށް ާކުޑަކުދިންގެ ބުނަންޏ 

ާމަޢ ފްދިނުމުގައިާ ާމީސްމީހުންނަށް ާމިފަދަ ާޙިޔ ނ ތްތެރިނ އި ާމީހުންނ އި އަރަިއގަންނަ

ާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު ނޑައެޅިަފއިވ ާބަލަންޖެހޭނީ ާކަ ާތަންފީޛުކުރަންެވގެން އޭރު

ާމިކަންތައްާ ާހިސ ބަކަށް ާވަކި ާނިމި ާމަރުޙަލ ތަކެއް ާތަންފީޛުކުރުމުގެ  2985ޙުކުމްތައް

ާމ ދަމާ  ާޙުކުމްކޮށްފައި ާހުރެފައި ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ގޮްސގެންކަމަށް

ާ.މަޢ ފްދޭާއުސޫލުންާމިކަންާކުރިއަށްގެންދ ކަމަްށވަންޏ މުާމިއީ..

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2990 

ާޝުކުިރއްޔ ާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާދެކެން. ާައޅުަގނުޑ ާޚިލ ފްކަމެއްކަމަށް ާމުޅިްނވެސް ާރޫޙ އި ާމިބިލުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށްޓަކައި.ާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2995ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާކިަތއްާމިނެޓްތޯާލިބެނީ.ާޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހު

ާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާމިނެޓް.5ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިތުރުކޮްށގެންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަގުތު ާދަންމައިގެން،ާމިދެންނެވީ ާމިބިލު ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ  3000ާާމިއަދު

ާއެކަްނާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިވަގުތު ާހުށަހަޅަން. ާނިންމ ލުމަށް ާމަސައްކަތް މިބިލުގެ

ނޑަކަށްާ ާއަުޅގަ ާަފށ ނީ. ާވ ހަަކ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމަށްވަީނވިްއޔ  ކުރެވިދ ނެތޯ.

ާ ާއެކަްނ5ާާހީއެއްނުވޭ ާއޮތްހެނެއް. ާވ ހަކަދައްކަްނ ާދެން ާފުރުޞަތު މިނެޓްގެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާކޮށްލަ ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާައޅުަގނުޑާބޭނުން ދެއްވިދ ނެތޯ.
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ާހުށަހަޅަން.ާ ާަދންމ ލުމަށް ާަވގުތު ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ  ާފޮުނވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް  3005ނިންމ 

ާއެކަމަށްާއެހެންމީހަކަށްާތ އީދުުކރެވިދ ނެތޯާމިހ ރު.

ާ

ާހީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައޅުަގނޑަށް ާއޮްތާއ ދެ، ާިއންތިޒ މުކުރެވިފައި ާމި ާމަސަްއކަތް ާމިއަދުގެ ވަނީ

ާދެްނާ ާލިބިވަަޑއިގަތީ. ާމި ާފުރުޞަތެއް ާއެންމެފަހު ާމެންބަަރށް ާޢިއްޒަތްތެރި ގޮތުން

ާަބއެްއާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަްނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ  3010މަޖިލިސް

ާމިއަ ާެއގޮތުގެމަތީްނ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާމަސައްކަތްާވ ހަކަތަްއވެސް ދު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތީ. ާޤަސްދުކޮށްަފއި ާއަުޅަގނޑު ކުރިއަްށގެންދަންކަމަށް

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަލްސ އެއްަގއި ާދެންއަންނަ ނޑު ާއަޅުގަ ބޭފުޅުންވ ނަމަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.

ާ3015 

ާއަސަރުހުރިާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބޭނުން،ާމި ާއެހެންވީމ ،ާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ާދަްއކަންޖެހޭނީ. ާވ ަހކަެއއް

ާކުަޑވީމަ.ާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވަގުތުޮކޅު ާބޭނުންަވނީ ާަދއްކ ލަން ާތަްއޔ ރުވެގެން ާވަރަށް އަޅުަގނުޑވެސް

ާދެންާ ާނިމުނީމަ ާިވދ ޅުވެ ާވ ހަކަދަތަްއ ާހުރި ާވިދ ޅުވަން ާމަނިކުފ ނު އަޅުަގނޑަްށ

ާފުރުޞަދެްއވިއްާ ާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ އެީކގަިއާއަންނަދުވަހަކަށް ާވަރަށް ާރަނގަޅީ. ޔ 

 3020ާއަޅުަގނޑުާއެވ ަހކަާދަންނަވ ،ާރަމްޟ ންާމުބ ރިކް.ާ

ާ

ނުޑާާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުުރދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް އ ދެ،

ާދެތިން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާމިޖަލްސ  ާމަޖިލިސް، ާއޮތް ވ ހަކައެއްާާމިއަދު

ާަގވ އިުދާ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަަކައކީ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއެބައޮތް.ާފުރަަތމަ ދަންނަވ ލަން

ާނިންމަވާ  ާމިއަދު ާމަސަްއަކތް ާކޮމިޓީގެ ާހޮއްވެވި ާމަޖިލީހުން  3025އެކުަލވ ލުމަށްޓަކައި

ާފަރ ތުންާ ާކޮމިޓީގެ ާލިބޭނެކަމަށް ނޑަށް ާައުޅގަ ާރިޕޯޓް އެކޮމިޓީގެ

ާ ާގަވ އިުދާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ ފައިވޭ. ާމަޖިލީހުގެ ާފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާމިގެންދެވީ ާކުަރއްވަމުން ާމަސައްކަތް ާެއކުލަވ ލުމުެގ ދިރ ސ ކުރަްއވ 

ާޕ ީޓއަކަްށާ ާަވކި ާއަދި ާބޭފުޅުންނ އި ާޕ ޓީތަކެްއގެ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ހިމެނޭ

ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަ ާމެންބަރުންވެސް ާކޮމިީޓއަކުްނާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ   3030ވ 

ާއެކަްނާ ާނިޔަލަށް ާމިައދުގެ ާކުަރްއވ  ާއެބޭފުޅުން ާމަަސއްކަތްޕުޅުަތކެއް ާބުރަ ވަރަށް
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ާޔަޤީންކޮށްދެއްާ ާމިހ ރު ާރިޕޯްޓާފޮނުްއވ ނެކަމަށް ާއެހެއަޅުަގނޑަށް ންވީމަ،ާވ ފައިވަނީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާަވގުތެްއަގިއ ާމ ދަމ ގެ ާގަވ އިދު ާމި ާގަސްދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާަގވ އިުދާމެން ާމި ާޖަލްސ އެްއގައި ާހަފުތ ގެ ާއަންނަ ާއަދި، ާފޮނުވަން. ބަރުންނަށް

ާގޮތެްއާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާަގވ އިދ  ާއެޖެންޑ ކޮށް  3035އަޅުަގނޑު

ާހުރިހ ާ ާެއކުލަވ ލުމުަގއި ާގަވ އިދު ާމި ާއުްނމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނިންމުމަށް.

ާެއްއބަސްވެަވޑަިއގެން ާޕ ޓީތަަކކުން ާއަިމއްލަާާކުަރްއވ ފައިވ ާސިޔ ސީ އަދި

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއިންތިޚ ބުވެަވޑަިއގެންނެވި ޙައިޞިްއޔަތުން

ާއޮތްާ ާެއއްބަްސވެަވޑަިއގެންފައި ާއިއްތިފ ގުން ާތިއްބަަވިއެގން މަންދޫބުންވެސް

 3040ގަވ އިދެްއކަމުަގއިވ ތީާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުަގއިާއިތުރުާބަޙުސްަތކަކަށްާނުގޮސްާމިކަމަްށާ

ާބެހޭގޮތުްނާއަ ާއެކަމ  ާއެހެންީވމަ، ާދ ނެކަމަށް. ާިނންމިގެން ާގޮެތއް ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވ ހަަކއަީކާ ާއަނެއް ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާދެން، ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަ އަޅުަގނޑު

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިާިމއޮންނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގ22ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާކަންތަްއތައް ާއެންމެހައި ާަވކިކުރުމ ާާއިދ ރީ ާލެއްވުމ  ާމުވަްއޒަފުން ހިންގުމ 

ާއެންމެހައިާ ާބެހޭ ާޖަލްސ ތަކ  ާމަޖިލީހުގެ ނޑައެޅުމ  ާކަ ާމުސ ރަ  3045މުވަްއޒަފުންގެ

ާުގޅޭާ ާމިކަންތައްތަކ  ާއަދި، ާމަޖިލީހުންނޭ. ާަރއްޔިތުންގެ ާބަލަހައްޓ ނީ ކަންތައްތައް

ާއަ ާއަިއރު ާމިހ ތަނަށް ާމަޖިލީހުންނޭ. ާއެ ާހަދ ނީވެސް ނޑުމެންނަށްާގަވ އިދުތަްއ ުޅގަ

ާ މަހެއްހ 9ާާމިވަނީާމިކަމ ާބެހޭގޮތުންާމަޖިލީހުންާގަވ އިެދއްާެއކުލަވ ނުެލވި.ާމިދިޔަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާދަށުން ާބެއްެލވުުމގެ ާރައީްސގެ ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ދުވަހުގެތެޭރގައި

ާކޮމިޝަމުެގާ ާސިވިލްަސރވިސް ާއެކުަލވ ލ  ާކޮިމޓީއެއް ާތެރެއިން  3050މުވަްއޒިފުންގެ

ާއަދި،ާއެހީތެރިކަމ އެ ާނިންމިފައި. ާއެކުަލވ ލ  ާވަނީ ާަގވ އިެދއް ާމިކަހަލަ ީކަގއި

ހަމައެއ ެއކުާމިާގަވ އިދުާދިރ ސ ކުރެްއވުމުގެާމަަސއްކަތްާއ ންމުާކޮމިޓީއ ާޙަވ ލުކޮްށާ

ާުނވަަތާ ާގެންަދވ  ާނިމުމަކ ހަމައަށް ާއެމަސަްއކަތް ާމިހ ރު ާކޮމިޓީންވެްސާވަނީ އ ންމު

ާޔަޤީންކު ާައޅުަގނޑަށް ާއ ންމުާނިންމަވ ފައި. ާޖަލްސ އިން ާމިއަުދގެ ާގޮުތގަިއ ރެވޭ

ާރިޕޯުޓވެސްާ ާއެ ާނިްނމަވ  ާމަސަްއކަތްޕުޅު ާއެ ާޖަލްސ ިއން ާބ އްަވވ   3055ކޮމިޓީން

ާއަޅުަގނުޑާ ާެއހެންވީމަ، ާޙަވ ލުކުރަްއވ ނެ. ާނިޔަލަށް ާމިއަުދގެ އަޅުަގނޑ 

ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާމިމަސައްކަތަީކވެސް ާިމއޮތީ ގަސްތުކޮށްފައި

ާބޭނުންވ ާލ ޒިމު ާމުަވއްޒިފުންނ  ާމަަސއްކަްތކުރ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަިދ ކުރ 
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ާަގވ އިެދއްކަމުަގިއވ ތީާ ާހިމެނިގެންދ  ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާއިނ ޔަތްތަކ  ރައްކ ތެރިކަމ 

ާަގވ އިުދވެްސާ ާމި ާހަފުތ ގެތެރޭަގއި ާއަންނަ ާގޮތުން ާައވަްސކުރުމުގެ  3060މިކަންވެސް

ާމަޖިލީހުން ާގެނެްސ ާތަޅުމަށް ާމިާާމަޖިލީހުގެ ާނިންަމވައިެދއްވ ެނކަމަށް. ގޮތެއް

ާހުރިހ ާ ާގެންގުޅޭ ާމިހ ރު ާސިވިލްސަރވިސްއުން ާއެކުަލވ ލުމުަގއި ގަވ އިދު

ާެއކުލަވ ެލވިފަިއވޭ.ާ ާގަވ އިުދގައި ާއެ ާމަތިން ާަލފ ފުޅުގެ ާއެބޭފުޅުންގެ އުސޫލުތަެކއް

ާފުރިހަމައަށްާ ާވަރަށް ާކޮމިޓީން ާއ ންމު ާަގވ އިަދކީވެސް ާމި ާމިކަން އަދި،

ާއުންމީދުކުރަީނާދިރ ސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާގަވ އިދެއްކަުމގައި ާނިންމަވ ފައިވ   3065ކުރަްއވ 

ާބަޙުސްަތކަކަްށާ ާއެަކންވެސް، ާނުގޮސް ާިއޞްލ ޙުތަކަކަށް ާމަޝްވަރ ތަަކކަށް އިތުރު

ާ ާނިންމިދ ނެކަމަށް. ާަގވ އިދުވެްސާމަޖިލީހުން ާއެ ާދަންނަވ ލަްނ6ާާނުގޮސް ވަނައަށް

ާުކރިމަ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަހުގެާއޮތީ ާރަމަޟ ން ާބަރަކ ތްެތރި ާއަންނަ ތިވެގެން

ާގޮތުގެމަތިްނާ ާގަވ އިދުަގއިވ  ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން. ާވަގުތ  ާބޭއްވުުމގެ ޖަލްސ ތައް

ނޑަްށާ  3070އަޅުަގނޑުާމަަސއްކަތުާކޮމިީޓެގާލަފ ާހޯދައިފިން.ާމަސައްކަތުާކޮމިޓީންާއަުޅގަ

ާ ާޖަލްސ ތައް ާބޭއްވޭ ާމަހު ާރަމަޟ ން ާލަފ ދެއްވ ފަިއވަނީ ްނ70060ާާހެނދުނު

ާ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށް 79000ާާފެށުމަށް. ާއެރުވުމަށް.7000ާާން ާހުސްަވގުތުކޮެޅއް ށް

ާ ާފަހުން ާއޭގެ 7000ާާއަދި، ާގެންދިއުމަށް.9000ާާން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ ތައް ްށ

ާލަފ ދެއްވ ފަިއވ ާ ާޮކމިޓީން ާމަސަްއކަތު ާގަޑިތަްއ ާމަހުގެ ާރަމަޟ ން އެހެންވީމަ،

ާއަާ ާއެގޮތަށް ާވ ަހކަާގޮތުގެމަތިން ާގެންދ ނެ ާމަސަްއކަތްކުރަމުްނ ނޑު  3075ޅުގަ

ާހެޔޮއެދުންތަްއާ ާތަޙްނިޔ އ  ާމަހުގެ ާރަމަޟ ން ާބަރަކ ތްތެރި ދަންނަވ ލަން.ާއެއަށްފަހު

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާތިޔަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންނަށ  ާއެްނމެހައި ާލޮުބވެތި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދުޢ  ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއަރިސްކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާބަރަކ ތްތެރިާމެންބަރުންނަށް އަކީ

ާ ާމ ތް ާއެންމެންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޘަވ ބު ާދަރުމައ  هللاާރަމަޟ ންމަހުގެ

 3080ާމިންވަރުކުރެްއވުން.ާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިންމުން. .5

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނ ނީ ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ 92ާާދެން، ާހޯމަދުވަހުެގ9003ާާއޯަގސްޓް ވ 

 3085ާގައި.70060ާހެނދުނުާ
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ާ

ާނިމުނީ.ާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحود

ާ

_______________ާ
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ާ




