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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /60 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  60ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ 2009 ނޮވެމްބަރ 4 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 17 

 

 ަގއި   9:04ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:01ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް   13:04ން  12:02 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:33ން  15:01 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   16:03 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  54 ަގޑިއިރާއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ޒިރީ ހާ 

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ58ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  56،   ަފުރަތަމ

 40ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ، ދ66ެ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އު

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 މް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަ 



 III 

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެން

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 އްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދި 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ރު އަޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   ތިނަދޫ ދާއިރާެގ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ރު ޢަބްދުއިރާެގ މެންބަފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާ 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފް ބަރު ދާއިރާެގ މެންނު ހިތަދޫ ދެކު 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  

 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

  ޖަމީލު ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތުމިނިސްޓަރ އޮފް  ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

  

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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     ،ުފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  هللا، ، އިހަަަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  އިންޓަވަލްފަހ

މެ ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  މުޙަންމަދު،  ސަލީމް،  ޢަލީ  ބިލަްތދޫ  ންބަރު  އަޙްމަދު މޫސާ،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ 

ގަލޮޅު ދެކުނު    ޓަވަލްފަހު، ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި އިންިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ،    އަދި   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، 

ނާޝިޒް،   މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ޢާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  މަޚްލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މުލަކު ދާއިރާގެ   ޖަލްސާގައި  ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  ޔާމީންهللا ންބަރު ޢަބްދުމެރޮޒައިނާ އާދަމް، ގުރައިދޫ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. 

  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ފުރަަތމަ  

މެދުހެންވޭުތ   ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ފުރަަތމަ  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި    އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު،

ޔާމީން، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا ބަރު ޢަބްދުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެ

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.  ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  ރުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ  ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ބާރަށު هللا، ބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެން

މެ ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  މުޙަންމަދު ޝިފާޒް،  މެންބަރު  މިލަންދޫ  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  މުޖާްތޒް،  މުޙަންމަދު  ންބަރު 

މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް    ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް،ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މަނަދޫ ދާއިރާދައިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ،  

ޒާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ ދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޢަލީ، އޭ

މް މުޙަންމަދު،  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާ

މެންބަރު  އިލްހާމް އަޙްމަދު، ފޭދޫ  އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ 

   ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.    ޙަސަން ޢާދިލް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ71ާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާބުދަދ92ާުާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާ .7

 

ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبه



 10ސުވ ލު. .9

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާވަަޑއިެގން ާޖަލްސ އަށް ާއެޖެންޑ ެގ22ާާމިވަގުތު ާމިއަދު ާއ ދެ، ާމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެިރ

މިނިސްޓަރާއޮފްާهللاާފުރަތަމަާއައިޓަމަކަށްާމިއޮީތ،ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާފެމި ާއެންޑް ާޢިްއަޒތްތެރިާހެލްތް ާއަޅުަގނޑު ާސުވ ލު. ާކުރ  ާޖަމީލްއ އި ާއ މިނަތު ާޑޮކްޓަރ ލީ

 15ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިނިސްޓަރ އިާސުވ ލުކުެރްއުވމަށް.ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް.ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާާهللاބްދުޢަބްުދއްަރޙީމްާޢަާ ާުސވ ލަކީ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާޖަމީލްއަށް ާއ މިނަތު ާޑޮކްަޓރ ާފެމިލީ ާއެންޑް 56ާާހެލްތް

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމީހަކަށް ާހަމަކޮންމެ ާހަމަޖައްސަވ ފައިވ އިރު،0222ާާ/-އަހަރުންމަތީގެ ާދިނުމަށް ާޢިނ ޔަތް ރުފިޔ ގެ

 20ފެތުރިފައިވ ތީާެއކަމުގެާހަޤީޤަތްާހ މަކޮށްާާއެކިާމީހުންނަށްާއެކިމިންވަރަްށާމިފައިސ ާދެވޭކަުމގެާައޑު

ާމިނިސްޓްރީަގިއާ ާތިޔަ ާލިޔެކިޔުމުން ާޙަވ ލުކުރެވޭކަްނ ާމީހުންނ  ާމިފައިސ  ާއަދި ދެއްވ ނަންތޯ؟

 ުޝކުރިއްޔ .ާބެލެހެއްޓިފައިވޭތޯ؟

ާ

ާއަލްާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޢަބްދުއްރަޙީމްާއ ދެ، ާފ ޟިލް

ާޢަބްދުާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލްާ ާސުވ ލުާهللا ާެއ ާއެއީ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާމަރުޙަބ  ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާސުވ ލު  25ާކުރެްއވި

ާއަހަންމިއްޔަުތކަމެްއާދޭންވ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޚ އްޞަ ާމުޖުތަމަޢުންވެސް ާމުޅި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަމ ޒުކުަރއްވ ަފއިވަނީ

ާ ާއ ދެ،ާބަޔަކަށްވ ީތ ާމެންބަރަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާުޝކުުރވެރިަވން ާވަރަށް ާއެކަަމށްޓަކައި ައޅުަގނޑު

ާ ާޤަބޫލުކުރ ނޭފަދައިން ާއެންމެންެވްސ ާތިބ98ާާިއަޅުަގނޑުމެން ާޮގްއސައި ާމައްޗަށް އަހަރުން
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ާދެޭވާ ާސަމ ލުކަމެއް ާމ ބޮޑު ާމެނުވީ ާއަިއްސ ާފަހަކަށް ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ މީހުންނަކީ

ާއެްކސްޕެްކޓެންސީާބައެއްނޫ ާަލއިފް ާއެބަާއެނގޭ ާބަލ ލީމަވެސް ާއ ބ ދީއަށް ާައޅުަގނޑުެމންގެ  30ން.ާެއއީ

.ާއެހެންނަމަވެސ96ާްހ ާތަނުގައިާއުމުރު،ާމީހެްއގެާެއވްރެޖްާއުމުރަކ96ާާީވަނަާއަހަރުާހުރ9ާާީ>

ާ ާމިހިރީ ާމިހ ރު ާދިގުވެގެންޮގްސ ާއުމުރުން ާމިހ ރު ާއައިސް ާހަމައަށ7ާާް:އިތުރުެވގެން އ ިއ

ާ ާފިރިހެނަކަށް ާއަދި ާގޮއްަސ. ާއެްކސްޕެްކޓެންސީ.2ާާ:އަންހެނަކަށް ާލައިފް ާއެވްރެޖް ާެއީއ އަހަރު

ާމީހުންނަކީާ ާއެއުމުުރގެ ާއެއީ ާވިސްނ ލަންނުޖެހެނީ ާކުރީަގއި ާމިދެންނެވިެހން ާމިގޮތުން އ ދެ،

ާގެ ާއޯގ ތެރިކަމ ެއކީަގއި ާބަލަިއގަނެެގން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއ އިލ ތެރޭަގއި  35ްނުގޅެވުުނާއަޅުަގނޑުމެން

ާބަދަލ ިއުގޅިގެްނާ ާައއި ާދިރިއުޅުމަށް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއައިްސ ާފަހަަކށް ާއެހެންނަމަވެސް ބައެއް.

ނޑުމެންާސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަމުންދިޔައީާތަފ ތުާމަންޒަރުތަެކއް.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާވިްސނު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެއކުލަވަމުންދިަޔއިރު ާޚ އްޞަާސިޔ ސަތުތައް ާމީހުންނަށް ާމިއުމުރުގެ ނު

ާތިއްބެވި.ާ ާބޭފުޅުްނ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ  ާޕެންޝަން ާކުރީަގއިެވސް ާދޭންޖެހޭަކން. ާއެބަ ސަމ ލުކަމެއް

ާލިބޭގޮތަށްާ ާވަިކވަެރއް ާމުސ ރައަކުން ާިލބޭ ާމަަސއްކަތަށް ާކުރަްއވ  ާއެބޭފުުޅން ާެއއީ  40އެހެންނަމަވެސް

ާއެހެންވީމ ،ާމިގޮތުން ާއޮތީ. ާާހަމަޖެހިފައި ާއަުޅަގނޑުމެނ2999ާާްމި ާދިނުމަށް ރުފިޔ ެގާޢިނ ޔަތެއް

ާ ާއެ ާއ ދެ، 2999ާާޤަސްދުކުރީ. ާހަމަ ާއެންމެންނަށް ާހުރިހ  ާޢިނ ޔަތަކީ ރުފިޔ 2999ާާރުފިޔ ގެ

ނޑުެމންނަށްާ ާއަުޅގަ ާމަތިން ާއުޫސލުތަކެއްގެ ާވަކި ާއ ދެ،ާމިއީ ާއުސޫލެއްނޫން. ާހަމަޖެހުނު ދޭގޮތަކަށް

ާ ާމ98ާަޤަބޫލުކުރެވުނީ، ާުލއިކަމެްއާއަހަރުން ާއ އިލ އަްށވެސް ާއޭނަގެ ާައދި ާއޭނައަށ އި ާމީހަކު ތީގެ

ާ ާއެެހންވީމ ،2999ާާގެނެސްދޭނެއޭ ާއެރީމަ. ާއަތަށް ާގޮތުަގއި ާެއްއޗެއް ާއޭނަގެ ާއޭނައަށް  45ރުފިޔ 

ާޟަރޫީރގޮތުންާ ާއޭަނއަށް ާއޮންނ ނެ ާބަލ ެލވިފަިއ ނަޑއެިޅއިރު ާކަ ާުއޫސލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިގޮތުން

ާ ާޕެންޝަންގޮތުން ާއަތަށްާސަރުކ ރުންާއެވަރުާއަދި ާއޭނަ ާުޖމްލަ ާއެްއކޮށްގެން ާއެއ އި ާފައިސ  އެލިބޭ

ާ ާހަމަޖެއްސުމަށް.ާދެން ާއަދަދެއްނޫން.2999ާާލިބޭގޮތަކަށް ާއޮންނ ނެ ާއަބަދަށް ާެއީއާތ  ާއަކީ ރުފިޔ 

ާއެައްށާ ާވިސްނަމުން ާބަލަމުން ާެއއްެޗއްސަށް ާައގ އި ާތަކެީތގެ ާއަބަދުވެސް ާޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެްނމެންނަށްާބަދަލު ާވިދ ޅުވިހެން ާތި ާހަމަޖެއްުސމުގައި ާއުސޫލު ާއެ ާއެހެްނވީމ ، ާއ ދެ،  50ގެންނަން.

ާ ާއަމިއްލ2999ާާަހަމަ ާއަދި ާއަދ ކޮށްގެންނ އި ާަވީޒފ  ާދެއްވަނީކީނޫން. ާސަރުކ ރުން ރުފިޔ 

ާފުރިހަމަކުރަމުންދަނީ.ާ ާއެަބއި ާއުނިޮކށްފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ މްދަީނވެސް ާލިބޭ މަސައްކަތުން

ާއެބައިާމިގޮ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާދެން ާހުށަހެޅީމ  ާހުށަހަޅަނީ. ާފުރ ފައި ާފޯމެއް ތުން

ާވިދ ުޅވެފައިމިއޮީތާމިފައިސ ާ ނަޑއަޅަމުންގެންދަނީ.ާއ ދެ،ާމިހ ރު،ާދެންާދެވަނަބަިއގެާސުވ ލުަގއި ކަ

ާހުރޭތޯ.ާ ާބަަހއްޓ ފައި ާމިނިސްޓްރީގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލިޔެކިއުމުން ާޙަވ ލުކުެރވޭކަން  55މީހުންނ އި
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ާއެްއާ ާމިނިސްޓްރީެގ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއ ދޭހޭ. ާދެންެނވޭނީ ާައޅުަގނޑަށް އ ދެ،

ާިމދެންނެވުނުާ ާއެތަނުގައި ާއޭޖެންސީ، ާޕްރޮޓެކްޝަން ާސޯޝަލް ާނޭޝަނަލް ޑިޕ ޓްމެންޓްކަމަށްވ 

ާފޯމްތައްާ ާމި ާރ އްޖެތެރެއިންވެސް ާއެދޭމީހުން ާއެކަމަށް ާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯރމްތައް

ާަމޢުލޫމ ތުާފުރިހަމަކުރުމަ ާހުރި ާލިބިފައި ާއެއަްށ ާައޅުަގނޑުެމން ާދެން ާފޮނުވީމ  ާފޮނުވ ނެ. ށްފަހު

ާެއާ ާަނގ ަފއި ާއެލިސްޓް ާނަގަނީ. ާއެތަުނގަިއ ާލިސްޓެއް ާދެން ާކޮށްފަިއ  60ކަށަވަރުކުރަންޖެހެނީ.

ާއެީއާ ާހަމަ ާކުރީަގއި ާއެދަނީ. ާައަޅމުން ާބޭސްއަށް ާޓޭޑ  ާމިހ ރު ާހުންނ ނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކުަރންޖެހެނީ.ާާމެނުއަލްކޮށް ާމަސައްކަތް ާއެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާައއިއިރު ާފޯމްތައް ފުރަތަމަ

ާއެލިސްްޓާ ާދެން ާއޮތްކަމ ިއ، ާރަޖިސްޓަރީ ާއެމީހުންގެ ާދެންނެވޭނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާދެންާ ާއަޕްޭޑޓްކުރަމުން. ާއަބަދުވެސް ާދ ނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެ ާލިބުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހުރިހ ާާމިފުރުޞަތުގައި ާިތ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާބޭނުންކޮށްލ ފައި ާހަމަ ނުޑ  65އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާޖެނުއަރީގައި ާފުރަތަމަ ާއ ދެ، ާއިޒުނަފުޅ ިއއެީކގައި. ބޭފުޅުންގެވެސް

ާ ާފެށުނީ ާޢިނ ޔަތްދޭން ާމި ާއަދަދ6ާާު>8:ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ާމި ާއެހެންނަމަވެސް މީހުންނަށް.

ާއިތުުރވަމު ާއިތުރުވަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޮކްޓޯބަރާނިޔަލަށް ާމިއަދު،ާއެއީ ާައިއސް 66729ާން

ނޑުމެންާއެާރަޖިސްޓަރކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްބޮޑުާައދަދެއްެގާ މީހުންނަށްާމިހ ރުވަނީާއަޅުގަ

ނަޑކަށްާ ނޑުެމންާވަނ886ާާީހ ސ777ާާްމިިލއަންާާ;28ފައިސ ެއއް،ާޖުމްލަާގ ްތގަ  70ރުިފޔ ާއަުޅގަ

 ޕަރސްކޮށްފައި.ާެއހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ަލން.ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .މިހ ރުާޑިސް

ާ

ާެއދުމުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާުސވ ލުކުރުމަށް ާއިތުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހިސ ބުން ާމިނިސްޓަރ. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ްއވިާމެންބަރުާފޮނަދޫާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާުސވ ލުކުރެ

 75ާއަށް.ާهللاދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާފަށައިގެންާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ާމިކަން ާފުރަތަމަ ާސުވ ލަީކ، ާފުރަތަމަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑަށްާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާސްޕެޝަލްާާއައިުދވަްސވަރު ާސީދ  ާގެންދެވީ ާމިކަން ާއެނގިފަިއވ ގޮތުން

ާމިހ ރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ާދަށުން. ާބެއްލެވުމެްއގެ ާޚ އްަޞ ާޒަީކގެ ާޙުސައިން ާއިބްރ ީހމް ާއަލްފ ޟިލް އެންޯވއީ

ާބެްއލެވުުމެގާ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާހިނގަމުންދަނީ ާމިކަން ާކިހިނެއްތޯ.ާމިހ ރުވެސް ާހިނގަމުންދަނީ  80މިކަން

ާވިދ ޅުވެއްެޖާދަށުން ާކަމަނ  ާދެންމެ ާސުވ ލަީކ، ާދެވަނަ ާދަށުންތޯ. ާބެއްލެވުުމގެ ާކަމަނ ގެ ާނުވަތަ ތޯ

ާ ާިދޔަވ ަހކަ.ާދެނ7ާާް:މިހ ރު ާމައްޗަށް ާއުމުރުެގާނިސްބަތް ާދިރިހުރުމުގެ ާިދވެހިންގެ އ ިއާހަމައަށް
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ާ ާައއިސް ާމިފަހަކަށް ާވިދ ުޅވި ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާކަމަނ ގެ ާއަރަީނ، ާމިހިތަށް ވަރަްށބޮޑުތަންާއަޅުަގނޑު

ާމިާ ާޖެހިލީ ާމައްޗަށް ާމި ާތަން ާމިހ ބޮޑު ާމިއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ކުރިއެިރވ ހަކަ.

 85ާވަަރކަށްާމަސްދުވަހުގެތެޭރގައިޯތއޭ.ާޝުކުިރްއޔ .62ާވޭތުވެިދޔަާ

ާ

ާއަާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާ ާފަށައިގަނެގެން ާކަމެއް ާއަލަށް ާމި ާމިހ ރު ާއިނގޭތޯ. ާޝުކުރިްއޔ  ާސަރުކ ރުެގާއ ދެ، ާންަނއިރު

ާހަމަާާއެންޑްާފެމިލީާއ މިނަތުާ ާއެހެންނަމަވެސް ާހެއްދެވި. ާލަފ ދެއްވ  ާބަިއވެިރވެަވޑަިއގެން ާމީގައި ާބޭފުޅުން ާއިސް ާވަރަށްގިނަ

ާމިނިސްޓްރީެގާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޖަމީލްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމި ާފަށައިގެްނވެސް ާދުވަހުން ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާސީދ ާވަ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާއެްއޗެްއެގގޮތުަގއި ާހިނގ  ާދަށުން ާަބއެްއގެ  90ކި

ނަޑްށާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއައީ. ާކުރަމުން ާއެކަން ާިޒންމ ވ ގޮތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ބެލުމުގެދަށުން

ާދެވަަނާ ާދެން ާވ ހަކަ. ާކުރެވެމުންދ  ާއެމަސައްަކތް ާދަށުން ާމެންޑޭޓްގެ ާއެ ާމިހ ރުވެސް ދެންނެވޭނީ

ާފެށުނީާ ާމި ާރަޖިސްޓަރީކުރަން ާފުަރތަމަ ާއެ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން، ާޖަވ ުބަގއި ސުވ ލުގެ

ާ ާވޭތުވެިދޔަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޖެނުއަރީމަހުގައި. ާމިއަހަރުގެ ާޖެނުއަރީމަހުން، 69ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިބައިާ ާބަލ ގޮުތގަިއވިްއޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާވަރު. ާއިތުރުެވގެންދިޔަ  95މަސްދުވަސްތެރޭަގއި

ާކ ޑު.ާ ާައއި.ީޑ ާބަލަނީ ނޑަކަްށ ާމިންގަ ާއަސ ްސ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެީއ ާދ ނެ. އިތުރުެވގެންެވސް

ާ ާއުމުރު ާމީހ ގެ ާކ ޑުން ާއައި.ޑީ ާއެއަދަުދ98ާާއެހެންވީމ ، ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވީމަ އަހަރަްށ

ާއޮތްތަނުަގިއވެ ާކުރިއަށް ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލ ، ާހަމަ ާމި ާއެެހންވީމ ، ާދ ނެ. ާހަމަ ސްާއިތުރުެވގެން

ާއިުތރުވީމަ.ާ ާހޭލުންތެރިކަން ާމީހުންގެ ާެއއ ެއކީަގއި ާހަމަ ާއަިދ ާެއއްެޗއްކަމަށ އި އިތުރުެވގެންދ ނެ

ާނޭނގެނީ.ާ ާހުށަހެޅޭނެގޮތްެވސް ާމިކޮޅަށް ާފުރ ފައި ާފޯމް ާމި ާމީހުންނަށް ާގިނަ  100ފުރަތަމަކޮޅުގައި

ާ ާއެ ާތަންޮކޅެްއާކުޑަ.ާއަދި ާއެހީތެރިވުްނވެސް ާަބއެްއާފަރ ތްތަކުން ާދިމ ިވާއެކަމުަގއި އައުުމގަިއެވސް

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާލިބުނު. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފޯމްތަކެއް ާަވރަށްގިނަ ާެއއްފަހަރ  މައްސަލަތައް،

ާމަދުންނަމަވެްސާ ާވަރަށް ާބައެއް، ާއެއީ ާކަަށވަރުކުރަންޖެހުނު. ާއޭގައި ާމިދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު

ާހަދ ފަ ާމަކަރު ާޭއގައި ާދިމ ވެފައި ާއެބަހުރި ާމީހ ގެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުދވަްސީވ ާއެއީ ާހުރިކަން. އި

ާކަްނތައްތައްާ ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާލ ފައި. ާފޯމް ާފުރ ފައި ާއެ ާއެހެންމީހުންވެސް ާއެބަހުރި  105ނަމުގައި

ާމިދިމ ވީ.ާ ާމިކަންކަން ާގެންދ ތީ ާކުރިައށް ާކަށަވަރުކޮށްަފއި ާެއކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ހިނގ ތީ

ނޑަށްާިތކުރެ ާްއވިާުސވ ލަށްާޖަވ ބުއެުރވުނުކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަންާއަުޅގަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަީކ،ާދެންމެާމިނިސްޓަރުގެާާهللاަޢބްދުދ އިރ ގެާމެްނބަރުާކެލ ާ
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ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމަުއސޫމް ާިމ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާއަދ2999ާަވ ހަކަފުުޅގައި ާލިބިދ ނެ ާއަބަދަށް ާއެެހންވީމ ،ާރުފިޔ ައކީ  110ދެއްނޫނޭ.

ާިރވައިްސުކރައްވަން.ާ ާދުވަހަކު ާމިއިން ާމިއަދަދު ާއެަބއޮތްތޯ ާިޚޔ ލުކުރެިވފައި އެްއވެްސވަރަކަށް

ާކިހ ަވރަކަށްތޯާ ާރިވައިްސކުރަްއވ އިރު ާކޮންުދވަހަކުތޯ. ާރިަވއިްސުކރައްވ ނީ އެހެންވެއްެޖއްޔ 

ާކޮ ނޑު ާއަުޅގަ ާުސވ ލަކަށް ާެދވަނަ ާއޮންނ ނީ. ާގޭބީާށްލ ހިރިވައިްސވެފަިއ ާތްވަނީ 98ާސީެއއްަގއިުއޅޭ

ާބޭފުޅަކަ ާއަހަރުގެ ާގޭބ2999ާީށް ާއެ ާލިބިދޭއިރު ާއޭނ ެގާުރފިޔ  ާމުަވއްޒަުފ ާމަސަްއކަތްކުރ  ީސަގއި

ާ ާސަބަބުން ާކުޑަކުރުުމގެ ާމުސ ރަ ާނުވަތަ ާސަބަބުން ާގެއްލުމުގެ ާބޮޑުާރުފ2999ާިވަޒީފ   115ޔ އަްށުވރެ

ާގޭބީ ާއެ ާއެާއަދަދެއް ާެގއްލޭކަމަށްވަންޏ  ާތިމިނިސްޓްރީއިންާީސއިން ާފޫބެއްދުމަށް ާެއަކންތައް އަށް

ާއެްއވެސްކަހަލަމެއްާކުރަްއވަންާރ ވ ފަިއވޭތޯ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާެއއަްނނަމުންދާ ާއެންޑްާާހެލްތްާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާައގަށް ާތަކެތީގެ ާދަންނަވ ލަްނޖެހެނީ ާަބއިަގއި ާުސވ ލުގެ ާކުރެްއވި ާފުރަތަމަ ާއ ދެ،

ާޤަބޫލުކުރަން.ާާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންނަންެެޖެހޭނެކަން ާބަދަލެއް ާކޮންމެވެްސވަރެްއގެ  120ާމިންވަރަކަށް

ާބެލިފަކައެއްނެްތ.ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާއަދިެއއް ާކިހ ވަރެްއކަމެއް ާއެގިނަކުރަްނވީ އެކަމަުކ،

ާއެހެންނަމަވެ ާފެށިތ . ާމިަކން ާއަހަރުމިވަނީ ާއެއީާއަދިކިރިޔ  ާއެަކން ާދެންނެވޭނީ ާއަޅުަގނޑަށް ސް،

ާސުވ ލުަގއި،ާ ާދެވަނަ ާދެން، ާބަލ ނެވެސްކަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާައދި ާއެއްޗެއްކަމ އި ބަލަންޖެހޭ

ާޕްރޮގްރ މެއްނޫންާ ާހިންގ  ާއެންމެނަކަށް ާހުރިހ  ާގޭ.ބީ.ސީަގއިއުޅޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާސުވ ުލ، ކުރެްއވި

ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާމިއީކީެއއް. ާދަުށން ާމީހުންނަށްދ98ާާޭޕްރޮގްރ މްެގ  125އަހަރުންމަތީެގ

ާއެހެންާ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ެނ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބެލޭނީ. ާއެކަންކަން ާދަށަކުންނޫން ޢިނ ޔަތުގެ

ާޢިނ ޔަތްތައްދިނުމުގެާޕްރޮގްރ ްމތަކެްއވެސްާހިނގަމުންއެބަދޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާދުވަހަކުވެްސާ السالم عليكمާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ 

ާިމސަރުކ ރުންާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާމިދިޔައީ ާމިފެށިގެން ާމަހުގަިއ ާޖެނުއަރީ ާމިއަހަރު  130ާއުންމީދުކުރިކަމެްއވެސްނޫން

ާއަޅ ާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާމީހުންނަށް ާިތބި ާދުވަސްވެަފއި ާއުމުރުން ާިތބި ާތެރޭަގއި ާނޫނިއްޔ މުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލުން

ާވަރަށްާ ާހަމަަގއިމުވެްސ ާމިއީ ާމިކުރެްއވިކަަމީކ ާކަމޭހިތުމުެގގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް

ާރުފިޔ ...7999ާހިތްހަމަޖެހިގެންދ ނެކަމެއް.ާހަމައެއ އެުކ،ާކޮންމެާެގއަކަށްާ

ާ

ާއެހެާެދއްެކވުން:ވ ހަކަާރިޔ ސަތުން ާމިއީ. ާވަގުުތ ާސުވ ލުކުެރއްވުުމގެ ާމެންބަރު ާސުވ ލ ިއގެްނާޢިއްޒަތްތެރި  135ންވީމ ،

ާ.ާ…ކުރިއަްށވަަޑއިގެންދެްއވުންާއެެދން
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ާ

ާުސވ ލަީކ،ާާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. ާކުރިައށް ާސުވ ލ އިގެން ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާޝުކުރިްއޔ . ާއ ދެ،

ާމިޚިދުމަތްދެމުންދ އިރުާމިޚިދުމަތްާމިހ ރުާސަދަރންާޕްރޮވިންސްގެާހިތަދޫާސަރަޙައްދުގައިާހިތަޫދގައިާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާއެދ  ާތިޔ98ާާަހޯދުމަށް ާއެކަން ާދިމ ވަމުންދ ތީވެ ާދަތިކަން ާއެކަމުގެ ާބޭފުޅުންނަށް  140އަހަރުންމަތީގެ

ާިޢއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުިރއްޔ  ާސުވ ލަކީ. ާައޅުަގނުޑެގ ާއެއީ ާއޮތްތޯ. ާއެނގިލަްއވ ފަިއ މިނިސްޓަރަށް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާއ ދެެެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާކުރެއްިވާސުވ ުލަގިއާއެީއާާާއެންޑްާހެލްތްާއޮފްާމިނިސްަޓރ

ާެއސުވ ލަށްާާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ ާނެތީމ  ާވިދ ޅުވެެދްއވ ފައި ާމިދެންނެވީ، ާއަދި ާއަުޅަގނޑަކަށް ާދަތިކަމެއްޯތ ާކޮން  145ާވަކި

ނުޑމެންނަށްާސީދ ާޖަވ ބުއަާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ރުވަންާދަތި.ާެއހެންނަމަވެސް،ާބައެްއކަހަލަާދަތިތަކ ާކުރިމަތިވީމ ާއަުޅގަ

ނަޑްށާ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުންވެްސ ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއަދި ާފަރުދުން ވަިކވަކި

ާގުޅުްއވީމ ާައޅުަގނޑުާއެަވކިަވކިާކަންތައްަތއްާބަލަމުންދ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާުސވ ލަކީ،ާށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާމ ވަ ާއެއް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާ…ޝުކުރިއްޔ   150ާއަހަރުންމަތީގ98ާާެއުމުރުން

ާމީހުންނަށްވެްސާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާޢަޫބބަކުރުާ ާބަެއއް ާތިބި ާމަރުވެފައި ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މްގެ ާޢިނ ޔަތްދެއްވުމުގެ ާމީހުންނަށް

ާކަމަނ ގެާޢިނ ޔަާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާފ ހަގަކުރެވިަފއިވ ކަމަކަށްވ ީތ ާރެކޯޑްތަކުން ާބައެއް ާއެީއ ތްދެވެމުންދ ކަން

ާިޒންމ ވ ނީާ ާއެކަމ  ާފަިއސ ދެވިފަިއވ ނަމަ ާމިގޮތަށް ާއެބަވޭތޯ. ާއައިސްފައި ާމިކަން ސަމ ލުކަމަށް

ާއަ ާދެން، ާއެްއޗެއްތޯ. ާދެްއވަމުންދ  ާލިބެމުންދ ގޮތަކަށް ާވ ރުަތވެރިންނަށްވެސް ާެއއީ ނެްއާކ ކުތޯ.

ާަޢބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާހުށަހެޅުއްވި ާުސވ ލު ާމިއަުދގެ ާކަމަނާ هللاސުވ ލަީކ، ާސުވ ލަްށ ާއެންމެފަހު  155ގެ

ާޖަވ ބުނުދެއްވީާކީްއެވގެންތޯ.ާ

ާ

ނޑަށްާކުއްިލއަކަށްާއެަނގައިުނގަނެވުނީާކަްނނޭނގެ.ާާއެންޑްާާހެލްތްާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ނޑުާާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދެންާދެަވނަާސުވ ލުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތަކުރ ރުކޮށްދެއްވުމަށް.ާައުޅގަ

ާދަްނނަވަން،ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާޖަވ ުބގައި ާުސވ ުލގެ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޖަވ ބުއަުރވ ނަން.ާދެން،ާދެންމެ ާއަދި  160އެއަށް

ާދަންނަވ ލި ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންޮކށްގެންާއ ދެ، ާކ ުޑ ާއެބަހުރި ާފަރ ތްަތކުން ާބައެއް ހެން

ާނަސޭޙަތްދީާ ާގެނެސް ާފުރަތަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާެއހެންހުރި ާަނގ ފައި. ާފައިސ  ކުރީަގއި

ާއެދެނީ.ާ ާއެފަރ ތްތަކުެގ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެފައިސ ދިނުމަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާއެކަންކަްނ، ހަދ ފައި
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ާމިހ  ާައޅުަގނުޑމެންނަށްާއެހެންނަމަވެސް، ާއެއީ ާދިމ ވެގެންނުދ ނެ. ާކަންތައްތައް ާއެކަހަލަ ާވަރަށް ރު

ާއަލުްނާ ާކ ުޑ ާައއި.ޑީ ާފަރ ތްތައްވެްސ ާހުރި ާމައްސަަލ ާކ ުޑގެ ާއަިއ.ޑީ  165ފ ހަގަކުރެވުނު

ާކ ޑ ާ ާައއި.ޑީ ާމިހ ރު ާއަދި ާއެބަހުރި. ާަމސައްކަތްކުަރްއވ ފައި ރަނގަޅުކުެރއްވުމަްށވެސް

ާދޭތެރޭ ާމ ހަރުދަނ .ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާއިހަށްވުރެ ާމުޢ މަލ ތުކުރަމުންދ ލެއް ާމިހ ރު ގަިއވެސް

ާހަރުދަނ ކުރެްއިވވަރަކަްށާ ާއެޮކޅުންވެސް ާއެމަޢުލޫމ ތު ާމަރުވ ، ާވިހ  އެހެންވީމ ،

ާމިޕްޮރގްރ މްާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާލުއިފަސޭހަެވގެންދ ނެ. ާެއަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ

ނޑުެމންގެާމެނިފެސްޓޯގަިއވެސްާނެޝަނަލްާފެށިއިރުވެސްާއަދިާހަމަާފ ހަގަކޮށް  170ފައިާއޮންނ ނެާއަުޅގަ

ނުޑާ ާައޅުގަ ާޝުކުިރއްޔ . ާއ ދެ، ާވަުރގަދަެވގެންދ ނެކަން. ާހަމަ ާމިކަުމގަިއ ރެޖިސްޓްރޭޝަންވެސް

ާސުވ ުލާ ާެއކުރެްއިވ ާއަދި ާއަރިހުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއެދެން ވަރަށް

ާތަކުރ ރުކޮށްދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާިޢްއޒަތްތެރިާާލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާމި ާދ އިރ ގެ ާމިނިސްޓަރ.ާއ ދެ،ާފޮނަދޫ ާަރީއސް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި  175ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢަބްދުާެދއްެކވުން:ވ ހަކަާޢަލީާރިޒ  ނޑުާهللاާމެންބަރު ާައޅުގަ ާުގޅިގެން ާުސވ ލ އި ާކުރެއްވި ާމިނިސްޓަރަށް ާމިއަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާބޭނުންވ  ާާސ ފުކޮށްލަން ާލިބިފައިވ ގޮުތަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރަތަމަކަމަީކ، ާއެަބއޮތް. 98ާދެތިންކަމެއް

ާ ާމީހުންނަށް ާހަމަެއއ ެއކީަގއ2999ާާިއަހަރުންމަތީގެ ާފ ސްކޮށްފައިވ އިރު ާމިމަޖިލީހުން ރުިފޔ ދިނުމަށް

މަާުރފިޔ ާދިނުމަށްާފ ސްކޮށްފައިވޭ.ާފުރަތ2999ާަޚ އްޞަާއެީހއަށްާބޭނުންވ ާަފރ ތްތަކަށްވެސްާމިާ

ާލަފ ކުރ ާ ާދެއްވ ެނކަމަށް ާނުދީވ ނަމަ ާދެއްވަންތޯއޭ. ާމިހ ރު ާއެފަރ ތްތަކަށް ާމިފައިސ   180ސުވ ލަީކ،

ާރ އްޖޭގެާ ާއަދި ާސުވ ަލކީ، ާތިންވަނަ ާކޮބައިޯތއޭ. ާތ ރީޚަކީ ާޤަސްުތކުރަްއވ  ާދޭން ާނުވަތަ ތ ރީޚަކީ

ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާތިބި ާތައްާއެކިކަްނކޮޅުތަުކގައި ޔ ުރކުރުމުެގާލިސްޓެއް

ވަނަާސުވ ލަީކާޚ ްއޞަާއެހީއަށްާބޭމުންވ ާމީހުންގެާަމރުކަުޒގ7ާާެމަސައްކަތްާއެބަާކުަރްއވަންތޯޭއ.ާ

ާމިނިްސޓްރީއިންާ ާއިތުރުކުމަށް ާޖ ގަ ާއެތަުނެގ ާލިބިފައިވ ތީެވ ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިފަިއވ ކަމުެގ ޖ ގަ

ާ ާޖަވ ބ7ާުއެްއވެސްާމަަސއްކަެތއްާކުަރްއވަންތޯއޭ.ާމި ާއެދެން.ާދ އިރ އ ާުގޅުްނާުސވ ލަކަށް  185ދެއްވުން

ނޑަށްާފެންނ ތީވެާ ތަންކޮޅެއްާކުަޑކަމަށްިވޔަސްާމިާސުވ ލުތަކަކީާމުހިންމުާސުވަލުތަކެއްކަމަށްާއަުޅގަ

ާވީވަަރކުންާޖަވ ބުދެްއވުމަކީާެއދެވިގެްނވ ާކަމެްއކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޢިާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާުޝކުރިްއޔ  ާއ ދެ، ާފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހުން ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާރުފިޔ ެގ2999ާާްއޒަތްެތރި

ާއަޅުަގނޑުމެންާާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލްާ ާހަމަޖެއްސިއިރު ާއެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާުއސޫލު ާއޭގެ ާއެހެންވީމަ، ާޢިނ ޔަތު.  190ާއ ދެ
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަ ާބަުހސްކުރެވުނު ާވަރަށް ާދޭންވ2999ާަތެރޭގަިއވެސް ާެއގޮތުންާރުފިޔ  ާދެން، ނީތޯ.

ާއެއީާސަރުކ ރުންާ ާނިންމީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހަދައިގެން ާފިނޭންސ ވެްސާމަޝްވަރ ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމިއީ ާުޖމްލަ ާއެ ާފަިއސ  ާލިބޭ ާޮގތްގޮތަށް ާއެހެްނވެސް ާއުޖޫރަ ާއެ ާގޮތުަގއި.2999ާާދޭ ރުފިޔ ެގ

ާ ާޚ އްޞަ ާއެހީއަްށާއ ެދ،ާކުީރަގއި ާއެއީ.ާދެން،ާޚ ްއޞަ ާުނވަަތާޚ އްޞަާއެހެންވީމަ އެހީެގގޮތުަގއި

ާލޯފަންާ ާހަމައެކަިނ ާއޮތީ ާދެްއވަމުްނާއައިސްފައި ާއެްއޗެއް ާމީހުންގެގޮުތަގއި ާބޭނުންވ   195އެހީތެރިކަމަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެވެމުންދޭ.ާއަދި،ާމިހ ރު ާއެބަ ާމިހ ރު މީހުނަށް.ާދެން،ާއެމީހުނަށްވެސް

ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާމިހ ރު ާއެާާފޮނުވިފައި ާބިލެއް. ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާއެީހއަށް ާޚ އްޞަ ވ ނެ

ާެއާ ާެއކަށީެގންވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަށްެވސް ާހުރިހ  ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހުނީމ 

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއ އެީކަގއި ާއަދި، ާދަންނަވ ލަން. ާެދވޭނެކަން އުޖޫރައެއް

 200ޕްާއިންޓަނޭޝަނަލްއ ާެއކީަގއިާހެދިާސަރޭވއަކުންެވްސާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްފަހުންާހޭންޑިކެ

ާައޅުަގނުޑމެނަށްާ ާެއއިްނވެސް ާއެހެންވީމަ، ާވަނީ. ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ ގައި ާފަހު ާއެންމެ ާރިޕޯޓް އެ

ާދެން،ާ ާމިންވަރު. ާތިބި ާމީހުން ާބޭނުންެވފައި ާއެހީތެރިކަމަށް ާޚ ްއޞަ ާރ އްޖޭަގއި އަންަގއިދޭނެ

ހެންާއެބަާގަސްދުކުރަންާމިހ ރުވެްސާރ އްޖެތެރޭގައިާޚ ްއޞަާއެީހތެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާތިވިދ ުޅވި

ާއެއީާ ާތައްޔ ުރކޮށްފަިއ. ާކޮޝްޔަނެއް ާވަނީ ާމިހ ރު ާއެގޮތުން ާބެލުމަށް. ާއަދަދު ާމީހުންގެ ބޭނުންވ 

ާމިްނވަރެްއގެާ ާކިހ  ާބެލޭނީ. ާެއކަންކަން ާފޮނުވަިއގެނެއްނޫން ާކަުރދ ހެއް ާސުވ ލު ާމި  205ހަމައެކަނި

ާވަނީާއެހީތެރިކަ ާމިހ ރު ާއެެވސް ާއެހެންވީމަ، ާބަލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާއެކަންކަން ާބޭނުންވަނީއ ިއ މެއްތޯ

ާބޭނުންވ ާ ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާމި ާދެން، ާދަންނަވ ލަން. ާައއިސްސަކަން ާނިމުމަކަށް ގ ތްަގނޑަކަށް

ާެއީއާ ާގަސްދެއްުނކުރަން. ާމިހ ރަކު ާއަދި ާކުރުމަކަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއިތުރު ާޖ ގަ މަރުކަޒުގެ

ާއެމީހުންގެާއަޅު ާމުމުތަމަޢުގައި ާތިެބންޖެހޭނީ ާގިނަަބޔަކު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއވިްއޔ  ަގނޑުމެން

ނޑުމެނަށްާއެާވިސްނެނީާ  210އ ޢިލ ގެތެޭރގައި.ާމިހ ރުވެސްާއެާޖ ގަާމަދުވ ކަމަށްާއެންމެބޮޑަށްާއެާއަުޅގަ

ހެންވީމަ،ާެއގޮތުންާއެތަނުންާޑިސްޗ ޖްކޮށްަފއިާއ ިޢލ އ ާޙަވ ުލވ ންވ ާމީހުންާނުެގންގޮސްާތިބީމަ.ާއެ

ާެއމީހުންގެާ ާއ ޢިލ ތެރޭަގއި ާއެްއެޗއްެގގޮުތގައި ާބޭސްޑް ާކޮމިއުނިީޓ ާެއއީ ާބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެީމހުންގެާ ާފޯރުކޮށްދީގެންވެސް ާއެހީތެރިަކން ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާއެމީހުން މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި

ާކުރިއްޔ .ާއ ޢިލ ތެރޭގައިާތިެބވޭނޭގޮެތއްާއިންތިޒ މުކުރުމަށް.ާއ ދެ،ާޝުާ

ާ215 

ާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޚ އްަޞ98ާާޝުކުރިއްޔ  ާމިދެއްވ  ާމީހުނަށް ާއަހަރުގެ

ާސުވ ލަކީ،ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާބެހޭޮގތުން ާކަންތައްަތކ  ާޢިނ ޔަތުގެ ާފައިސ ގެ ާނުވަތަ ާޢިނ ޔަތުގެ



 9 

ާފަހުންާާން:ވ ހަކަެދއްެކވު ާވަރަްށ ާކ ޑަކީ ާައއި.ޑީ ާބެއެެްލެުވމުގައި ާގެންދ  ާބައްލަވަމުން ާނިސްބަތްކޮށް ާކ ޑަށް އައި.ޑީ

ާނުވަތަާ ާއޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ާތ ރީޚް ާމީހުންނަށް ާދުވަްސވީ ާެއއްަޗކަށްވެަފއި، ތަޢ ރަފުވެފައިވ 

ާފަ ާގިނަ ާަވރަށް ާއެބަހުރި ާހެދިފައިެވސް ާކ ޑު ާއައި.ޑީ ާޅަެވގެން ާޚ ްއޞަކޮށްާއެމީހުން  220ރ ތްތަކުން.

ާޚަބަރުާ ާވ ހަަކ ާއަންނަ ާބަދަލެއް ާކަހަަލ ާކޮންމެވެސް ާަވީޒފ ތަކަށް ާސަރުކ ރު މިދޭތެރެއިން

ާއަޮތޅުވެރިންެގާ ާުނވަތަ ާކަތީުބން،ާކުޑަކަތީބުން ާތިއްެބވި ާވަޒީފ ތަުކަގއި ާސަރުކ ރު އަނެކެތިވެަފއިވ ތީ

ާއެބަިތއްބެވި ާމީހުންވެސް ާފެންވަުރގެ ާއެ ާެއބޭފުޅުންާާއެހީތެރިންވެސް، ާެއއީ ާދަށްކޮށްފައި. އަހަރު

ާ ާމި ާހިތަކަށްނ ރ  ާމ98ާާިއެްއގޮތަކަްށވެސް ާމީތި، ާޢިނ ޔަތެއްެގގޮތުަގއި ާބޭފުުޅންނަށް ާވީ އަހަރު

2999ާާ ާނުވަތަ ާޢިނ ޔަެތްއ ާސަރުކ ރުނ2999ާާްރުފިޔ ގެ ާޢިނ ޔަތެއް ާހަމަކުރެވޭވަުރގެ  225ރުފިޔ 

ާކަ ާމި ާެއކަމަކު،ާދޭންފެށީމ  ާއިޞްލ ޙުކުރުމަްށާއައި.ީޑާދެއްވ ނެކަމަކަެށއް. ާކުޑަކޮށް ާއެބަ ންތައްތައް

ާމަސްެވރިކަމުަގިއާ ާނޫޅެ ާތަނެއްަގއި ާެއއްެވސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާބ ރުބޮުޑވަމުންދޭ. ާޔުނިޓަށް ކ ޑު

ާރަނގަޅަްށާ ާއަދިވެސް ާތ ރީޚް ާއެމީހުންގެ ާއެބަތިބި ާމީހުން ާުއޅުނު ނޑުވެިރކަމުަގއި ާދަ ނުވަތަ

ާކ ޑުގަާ ާއައި.ޑީ ާނުވަތަ ާެއމީހުނަށްާހ މަނުކުރޭ ާގޮސްގެްނވެސް ާކޯޓަށް ާމީހުން. ާތިބި ާނުޖެހިފައި އި

ާަސމ ލުކަމަށްާ ާތިބޭފުޅުންގެ ާމިކަންތައްތައް ާތިބުމ އެއްކޮށް ާނެތިފައި ާފަރ ތްފަރ ތް ާދޭނެ  230ހެކިބަސް

ާގެންނަަވއިގެންާބެލުމުގެާކަންތައްާގެންަދވ ނެތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާޒިންމާ ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާހެދުމުގެާސީދ  ާކ ޑު ާއައި.ޑީ ާމި ނޑުމެން ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާކަަށވަުރކުރެވޭނޭާާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލްާ ނޑެއް ާމިންގަ ާބަލ ނެ ާއެ ާފުރަތަމަވެސް ާދަތި ާވަަރށް ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާނުވ ތީ

ނޑުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާބެލުމަށް. ާކޮަބއިތޯ ނެޑއް ާއިތުބ ރުހުރިާމިންގަ ާއެންމެ ާނިންމީ ާމި  235މެން

ާހަމަާ ާހެދުމަށްޓަކަިއ ާކ ޑު ާއައި.ޑީ ާއެހެންވީމަ، ާކ ޑުކަން. ާއައި.ޑީ ާއެމީހެްއގެ ާވ ނީ އެްއޗަކަށް

ާއެފަރ ތްތަކުަގއިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްސަލަތަކުަގއިެވްސ ާއަންނަ ާހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާވަޑަާ ާޔުނިޓަށް ާކ ޑު ާއައި.ީޑ ާފުރަތަމަ ާއަދިާދަންނަވަނީ ާކުރެްއވުަމށް. ާެއކަން އިގަްނނަވަިއގެން

ާކަށަވަުރުކރެއްވީމ ާ ާެއކަން ާމެދުވެރިކުރަްއވަިއގެން ާކޯޓު ާހަމަ ާއުޅެންޏ  ާމައްސަލަ މިކަހަލަ

ާތަނަށްވެސްާ ާނުލިބޭ ާއެހީ ާއެއީ ާއަިދ ާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ާއަުލން ާހަމަ  240އަޅުަގނޑުމެނަށް

ާތަށްާއޮންނަނީ.އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބޭފުޅުންަނށްާފައިސ ާއަރުވ ގޮ

ާ

ާުސވ ލަީކާާވިލިގިނލީާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާމިނިސްަޓރ  ާއަޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮކްޓޯބަުރމަހުގެ ާމިދިޔަ ާވަނީ ާޞިއްޙީމަރުަކޒު ާފެށިގެނ27ާާްގއ.ކޮލަމ ފުށީ ާދުވަހުްނ ވަނަ

ާނުހުުޅވ ގޮތަްށާހުކުރުދުވަ ާދުވަސްތަކުަގއި ާބަންދު ާރަސްމީ ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާހޮނިހިރުދުވަްސ  245ހ އި

ާކެކުޅުންާ ާވޭނ އި ާވަނީ ާއަންހެނުން ނޑު ާމ ބަ ާބަލިމީހުންނ އި ާަސބަބުން ާމިކަމުގެ ހަމަޖައްސަވ ފައި.

ާންތޯ.ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފައި.ާމިފަދަާލ އިންސ ނީާފިޔަވަެޅއްާތިަޔެއޅުއްވީާޚަރަުދކުޑަކުަރްއވަ

ާ

ާކުަރއްވަމުްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސުވ ލެއް ާނެތް ާގުޅުމެއް ާެއއްގޮަތކަށްެވސް ާސުވ ލ  ާމިއަދުގެ ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭީތ،ާއެހެންވީމަ،ާިމައދުގެާުސވ ލ ާއަިދާމިނިސްޓަރުާދެއްިވާ  250ގެންދަވ ކަމަށްާއަުޅގަ

ާްއވުމަށްާދަންނަވަން.ޖަވ ބ ާގުޅުންހުރިގޮތަށްާުސވ ުލކުރެ

ާ

ާލ އިންސ ނީާާވިލިގިނލީާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމި ާގަސްުދކުރެްއވީ، ާކުަޑކުރަްއވަން ާމިކުރަނީ. ާސުވ ލު ާއެ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ،

ާކުރިަމތިާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަރއްޔިތުންނަށް ާމިަރށުގެ ާުނވަތަ ާޚަރަދުުކޑަކުރަްއވަންތޯ ާިތއެުޅއްީވ ކުރެްއވިާފިޔަވަޅު

 255ާދަތިކުރުމުގެާފިޔަަވޅެއްތޯ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާގުޅުންުހރިކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ބ  ާދެއްވި ާައދި ާސުވ ލ  ާމިއަދުގެ ާމިނިްސޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އ ދެ،

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާަބއިތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށް.

ާ

ާަދންނަވ ލަން.ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާވ ހަކަ ާއުޒުިރވެރިވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ ާސުވ ަލކަށްވ ތީ ާނުގުޅޭ  260ާސުވ ލ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަށްާފަހުންާއަދިާގުޅުްއވީމަާޖަވ ބުެއރުވޭނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލްާ
ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ ާނ ޒިމް ާމެްނަބރު ާދ އިރ ގެ ާޝުކުރިއްާތުޅ ދޫ ނޑުެގާ`. ާައޅުގަ ާުގޅިގެން ާޖަވ ބ  ާމިނިސްޓަރުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޔ 

ާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޭވތިވެދިޔަ ާސުވ ލަީކ، ާއުފެދޭ ާާ>ހިތުގައި 289ާާމަސްދުވަހު ާރުިފޔ  ާގިނަ  98ާ265މިލިއަނަށްވުރެން

ާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމިަފދަ ާދެވިފަިއވ އިުރ،ާރ އްޖެއިން ާމީހުންނަށް ާމަތީގެ ާުކރިމަތިވެާއަހަރުން ދަތިކަމެްއ

އަހަރުންާމަތީގެާމީހުންނަށްާމިދެވ98ާާޭސަރުކ ރުާމުވަްއޒަފުންގެާމުސ ރަާކުޑަކުެރވިގެންާދ ހިނދު،ާ

ވަނަާސުވ ލަީކ2ާާުކަޑކުރަްއވަންާޚިޔ ލުފުޅުާކުރަްއަވންތޯއޭ.ާއަުޅަގނުޑގެާރުފިޔ ގެާޢިނ ޔަތ2999ާާް

ާއު ާމިމުޖުތަމަޢުގައި ާއިސްމ ީލ ާދިވެހި ާފެޒަމ ނުއްސުރެ ާއ ދ ކ ދަތަކަށް، ާރީތި ާދަރީންާދިފައިވ  އ ދެ،

ާ ާމި ާއ ދަކ ަދއަށް ާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގެ ާކަންތައްތަުކަގިއ ާސަބަބުނ2999ާާްމައިބަފައިންގެ  270ރުފިޔ ގެ

ާއެްއވެްސވަރެްއގެާައސަރެއްާުކރ ކަމަށްާކަމަނ ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތއޭ.ާޝުކުިރއްޔ .
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ާއ ދެާނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާމި ާސުވ ލުުޝކު، ާފުރަތަމަ ާއަުޅަގނޑުމެންާާރިްއޔ . ާއަދަދު ާއެ ާއަދި ާދެންެނވޭނީ ާަޖވ ބުަގއި

ާދެވަނަާާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ ާދެން ާގެންދ ކަމަށް. ާދެމުން ާމިހ ރުވެްސ ާއެވަރު ާހަމަ ާޤަސްދެއްނުކުރަމޭ. ާކުޑަކުރ ކަށް

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވ ނީ، ާައޅުަގނޑު ާަޖވ ބުަގއި ާމީގެާސުވ ލުގެ ާއެްއގޮތަކަްށެވސް ާއެދެނީ  275މެން

ސަބަބުންާއެްއވެްސކަހަލަާނ ޖައިޒުާަފއިދ ެއއްާޢ އިލ ގެާފަރ ތުންާނުނަގ ނެކަމަށް.ާއެހެންަނމަވެސް،ާ

ާމިކަހަލަާ ާއެބަހުރި ާފެނިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާމަދުން ާވަރަށް މިދެންނެވިހެން

ާައޅު ާއެހެންވީމ ، ާހުރިކަން. ާވެފައި ާޢިނ ޔަތުންވެސްާކަންތައްތައް ާމިލިބޭ ާއުންމީދުކުރަނީ ަގނޑުމެން

ާޖީބަށްވެްސާ ާމެންބަރުންގެ ާޢ އިލ ގެ ާއެމީހުންގެ ާުލޔެއް ާކޮންމެެވސްވަރެްއގެ ާތެޭރގައި އެޢ އިލ 

ާ ާއަދި ާކަންތައްާއިހަށްވުރެާލިބިގެން ާމީހ މެދުގައި ާހުރި ާުދވަްސވެފައި ާއެ ާރަނގަޅަށް  280ެވސް

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއިކޮށްދޭނެކަމަށް. ާހޭލުންތެރިކަން ާމިއ ެއީކަގއި ތުުރުކރުމަށްވެސްާން

ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދ ެނ ާަމސައްކަތްކުރަމުން ާޙަރުދަނ ކުރުމަށް ާއ ދަކ ަދތައް ކުީރގެ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަާަރއީސްގެާާޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ . ނުޑ ާައުޅގަ  285ާސުވ ލަށްާާފުރަތަމަވެސްާއިލްތިމ ްސއ ެއކު

ާޭބފުޅުންާާދެވޭތޯާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދުގެ ާބަލ ނަން.

ާޢިއްޒަތްތެިރާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިތިއްެބވީ. ާވަަޑއިގަންަނވ  ާމަދުން ާވަރަށް ާމަޖިލީހަށް ާކުރަްއވ ީތ ާހުވ  ާކެބިނެޓް މި

ާައޅުަގނ ާރައީސް، ާސުވ ލަކީ، ާމިއުފެދޭ ާއެްނމެފުރަތަމަ ާދުވަްސވ98ާާީުޑގެ އަހަރުންމަތީގެ

ާކު ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހީއެށް، ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވެސް ާވަނީާރީގެ ާދިނުމަށް ާޢިނ ޔަެތއް ަފއިސ ގެ

ާަމޢުލޫމ ތެއްާ ާެއއްވެސް ާކަމުގެ ާދޫކުރައްވ ފަިއވ  ާމިފައިސ  ާމިނިސްޓްރީން ާކަމަނ ގެ  290ހަމަޖެހިފައޭ.

ާ ާއަލިބިފައިވޭތޯ. ާވަރަށްބޮޑެތި ާބަަޔކަށްވަީނ ާގ ތްތިމ ގެ ާމަދު ާފައިސ ާހަމައެހެންމެ، ދަދެްއގެ

ާލެއްާމިނިސްޓްރީގައިާއެަބހުރިތޯ.ާދޫކުރެވިފައޭ.ާމިފަެަިއސ ގެާަތފްޞީ

ާ

ނޑުމެާނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާމި ނޑުމެްނގެާމިނިސްޓްރީއ އިާމިކަމ އިާޙަވ ުލވިއިރުާއަުޅގަ ާންގެާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާިމހ ތަނަށްާާޖަމީލްާާއ މިނަތުާފެމިލީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާތިދެއްވި ާދެން ާޕްރޮގްރ މް. ާމިފަށ  ާއަލަށް ާމިއޮތީ  295ާމެންޑޭޓަކަށް

ާތިީއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ާތިއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާެނތް. ާކޮށްފަެއއް ާރިޢ ޔަތް އަދި

ނޑުާެއކަްނާރިޢ ޔަތްކުރ ނެާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާވަރަށްާމުހިންމުާމަޢުލޫމ ތެ އް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ
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ާޢިއްޒަތްތެިރާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމ ލަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާަވގުތު ާސުވ ލުކުރުުމގެ ާއިތުރު ާމިހ ހިސ ބުން  300އ ދެ،

ާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުދެއްވަންާަވޑަިއގެންނެވިާކަމަށްަޓކައިާވަަރށް

ާ

ކޮމިޓީއިންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް. .3

ާ

 305ާކުރާ ގޯނ ާޖިންސީާޑަކުދިންނަށްށް.ާއެއީާކުާއ2ާައ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޓްކުރުމުގެރިޕޯާާކިޔުމުގެާދެވަނަާބިލުގެާޢަމަލުކުރުމުގެާއުސޫލުތަކަކުންާޚ އްޞަާމީހުންނ މެދުާ

ާއަުޅަގނޑުމެންާާކުިރއަށްާކިޔުންާތިންވަނަާއ އިާމަރުޙަލ  ާމިހ ރު ާއ ދެ، ގެންދިއުަމށް.

ާޖަ ާކުރީދުވަހުެގ ާގެންދަނިކޮށް ާއަހަމުން ާވޯޓަށް ާއައިސްފައިޞްލ ޙުތަކަށް ާނިމުމަކަށް ާވަނީ .ާލްސ 

ާ ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަަކށް ާމިއޮތީ ާފުރަތަމަ ާހަމަ އެހެންވީމ ،ާވޯޓަށްާއެހެންވީމ ،ާމިއަުދވެސް

 310ާއެހުމުގެާކުރިންާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުމަށްާސެކްރެޓޭރިއަޓަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

ޅުަގނޑުާމަޖިލީހުގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަަކއެއްާއެބައޮތް.ާެއއީާމިއަދުާއ ދެ،ާއަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާލ ޒިމްވ ާއަ ާޢަމަލުކުރުން ާއެމައްޗަށް ާރަްއޔިތުްނ ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާމިފ ސްކުރަންުއޅޭ  315ޅުަގނޑުމެން

ާގިަނާ ާވަަރށް ާަކނަޑއެޅުމުގެ ާއަދަބު ާއަިދ ާމ އްދ ތަކެއް. ާހިމެނޭ ާޤ ނޫނެއްަގއި ާބިލެއްެގ ޤ ނޫނީ،

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ާީމގައި ާމ އްދާ ާ:;މ އްދ ވެސް ާ)ށ(ާވަނަ ެގ

ާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވަގުތު ާއަހ  ާމިވޯޓު ާމިދަންނަވަީނ،ާމިއަދު ާރިޢ ޔަތްކޮށް ށްވުރ2/6ާާެއަށް

ާކޮިމޓީތަކަށްާ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަޖެހޭ. ާތިއްަބަވން ާހ ޒިުރވެ ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުން ާއަދަެދއްެގ ގިނަ

ނޑ ލެ ާމެދުކަ ާކޮމިޓީތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމިމަޖިލިސްކުރ ާވަަޑއިގެންެނވި  320ްއވުމަށްފަހު

ާމިހުރިހާ  ާނިމެންދެކަށް. ާނަގ  ާމިވޯޓުތައް ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ާވަޑައިގަންަނވަން މ ލަމަށް

ާއެހެންނޫންނަމަާ ާމެދުވެިރވީމަ. ާއެކަން ާެއގޮތަށް ާއެހޭނީ ާވޯޓަށް ާއަުޅަގނަޑށް އިޞްލ ޙަކަްށވެސް

ާއައި ާއެހެން ާއެޖެންޑ ގެ ާފަސްކޮށްފައި ާއެހުން ާޯވޓަށް ާކުރިއަށްދ ންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑު ޓަމަކ ިއގެން

ާމެންބަުރންނަށްާ ާތިއްެބވި ާކޮިމޓީތަކުަގއި ާދަންނަވަން ާސެްކރެޓަރިއޭޓަށް ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭުރ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާދެންނެވުމަށް.  325މިވ ހަކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާ
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ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާމިބޭނުންވަނީާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާދަށުން ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާރައީްސ،  330ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބުނޭާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާއައިްސ ާހަމަވަުމން ާއަދަދު ާެމންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ާަބޣ ވ ތެއްާާރައްޔިތުންގެ ާއިއްެޔަގއި ާދެން ާއަދ ނުކުރެޭވނެކަމަށް. ާދެމަޤ މު ާމެްނބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

ާމިތަނަށްާ ާޙަވ ުލެވގެން ާމިނިސްޓަރުކަމ އި ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާބަދަލުކުރުަމށްފަހުގައި ާސަރުކ ރު ގެނެސް

ާވަަޑއިނުގެންެނވެނީތޯ،ާއެާސ ުފކޮށްލެވިދ ނެތޯ.ާ
ާ335 

ާ

ާބަލަެއއްނުަގންނަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއކަމަކަށް ާނިޒ މީ ާތިއީ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންކުރައްވަްނވ ނެާ ާދެއްކޭގޮަތކަށް ާބޭނުންގޮތަކަްށ ާވ ހަކަެއއް ާހުރިހ  ާބޭނުން މިމަޖިލީހަކީ

ާ)ަވގުތުކޮޅަާ ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާއ ެދ،ާމަޖިލީހެއް ކަށްފަހު(

ާސެކްރެަޓރިއޭޓަށްާ ާއަޅުަގނުޑ ާިމފަށަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަްށ ާއިޞްލ ޙުަތކަށް ާމިހ ރު  340އަޅުަގނުޑ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާހުށަހެޅިފަިއވ ާިއޞްލ ޙުާދަންނަވ ލަދެއްވުމަށް.8ާާއެދެންާފުރަތަމަާ

ާ

ާ

ާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމީހުާޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް ާބިލު.ާގޯނ ކުރ  ާޢަމަލުކުރުުމގެ ާއުސޫލުތަަކކަށް ާޚ އްަޞ ންނ އިމެދު

ާމަޑަވެލިާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  345ކުޅުދުއްފުށީ

ާުބނެވިދިޔަާ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީުދކުރަްއވ ފަިއވ  ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާމ އްދ 8ާބިލުގެ ާހ ޒިރުަގއިާވަނަ ާކުޑަުކއްޖެެެްއގެ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާ)ށ( ގެ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.ާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުށުގ8ާާެޢަމަލެއްާހިންގުން،ާާޖިންސީ

ާއަހަރ ާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.69ާާއަހަރ ާާ:އަދަބަކީާާ
ާ350 

ާ

ާމިއިޞްލ ޙަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ355 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 360ާ>6ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:6ާވޯޓުާދެްއވީ:

96ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ365 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ;6ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ ާޖުމ29ާް. .ާ .ާ;6ލަ

ާ ާއ ދެ،8ާާއެހެންކަމަށްވުމ ިއއެުކ، ާފ ސްވެއްެޖ. ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިްޞލ ޙެއް.ާއިޞްލ ޙުާދަންނަަވއިިދނުމަށް.9ާާދެންާއޮތީާ

 

ާ370 

ާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާދިއްދޫ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީރު އަޙްމަދު

ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(9ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާާޖިންސީތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާމަޖުބޫރުކުރުވުން. ާބަލަން ާމ އްދ ެގ9ާާޢަމަލެއް ވަނަ

ޢަމަލެއްާހިންގަމުންާގެންދ ތަންާބަލަންާކުޑަުކއްޖަކަށްާމަޖުބޫރުކުުރަވއިފިނަމަާާޖިންސީ)ހ(.ާމީހަކުާ

ާ ާނުވަތަާާާޖިންސީނުވަތަ ާފިލްމެއް ާނުވަތަ ާފޮޓޯއެއް ާނުަވތަ ާމަންޒަރެއް ާހިންގަމުންގެންދ   375ޢަމަލެއް

ާއަޑުާ ާހިންގ  ާޢަމަލެއް ާއެފަދަ ާނުަވތަ ާދައްަކއިފިނަމަ ާުކޑަުކއްޖަކަށް ާމަންޒަރެއް ފިލްމެއްގެ

ާްއވައިފިނަމަާއެމީހަކުާއެކުަރނީާކުށެކެވެ.ާއި

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާމިިއޞްލ ޙަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ380 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރު.ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 385ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ>6ާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 390 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާބަިއވެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާ>6ރިވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .29ާ ާޖުމްލަ .6<ާ.

ާއެހެންކަމުންާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 395 

ާ

ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާވިިލމ ފަންނުާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާމެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާިއޞްލ ޙު.ާދ އިރ ގެ ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ  ާމަނިކު ާޙުސައިން ާނިހ ން ންބަުރާއަޙްމަދު

ާ ާބިލުގެ 9ާާބުނެވިދިޔަ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިވިގޮަތށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ޢަމަލެއްާާޖިންސީާވަނަ

ާ ާމަޖުބޫރުކުރުވުން ާކުށުެގ9ާާބަލަން ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާަގއި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ެގ ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ  400ަވނަ

ާއަހަރ ާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.69ާާއަހަރ ާާ:އަދަބަކީާ
ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ405 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 410ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:6ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 415 01ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 37ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .19ާ ާޖުމްލަ .37ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުެވސްާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 420 

 

ާމުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ކުޅުދުއްފުށި ާނަޝީދު ާޙަންމަދު ާތިނަދޫާ،

ވަަނާާ;ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާ ާކުަޑކުްއޖަކުލައްވ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން، ާއަންނަނިިވގޮަތށް ާ)ށ( ާހިންގުމަށްާާޖިންސީމ އްދ ގެ ޢަމަލެއް

 425ފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްވަނަާމ ްއދ ގެާ)ށ(.ާާ;އެހީތެރިވެދިނުން.ާ

 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ.  69އަހަރާއި  :

 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަފްފަހު(

 430 

އާދެކ އަޅުގަދޑު ދެދްމެ އެދެދްދެވުދު އިޞްލާޙަފް ވޯޓަފް ދެދްދެވުމުގެ ކުރިދް އަޅުގަދޑު  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ގެ މި އަކުރަަފް އެހެދް މެދްބަރަކުވެސް އިޞްލާޙެއް ދަދްދަވާލަދް ބޭދުދްވޭކ ހަމަ މިމާއްދާ

ހުފަހަޅުއްވާފައިވޭ. އެހެދްވީމާކ އެކަދް ތިބޭފުޅުދްގެ ސަމާލުކަމަފް ދަދްދަވާލަދް. އެހެދްވީމާކ 

ދެދްމެ އެ އިއްވެވި އިޞްލާޙަފް ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް 

 435 ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް. 

ާ

ާ]ްއވުންާވޯޓުދެ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 440ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:6ާވޯޓުާދެްއވީ:

 445ާ-ާާާާާާވ :ވޯޓުާނުދެއްާ

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ:6ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .6<ާ ާޖުމްލަ .6:ާ.

ާމިމ އްދ އަްށާ ާދެން ާފ ސްވުމ ެއކު ާއިޞްލ ުޙ ާމި ާފ ސްވެއްޖެ. ާމިއިޞްލ ޙު  450އެހެންކަމުން،

ާާހުށަހެޅިފައިވ  ާއެހެންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ާއެހުމެއް ާޯވޓަށް ާިއޞްލ ޙުާާ>އިޞްލ ޙަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދަންނަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ކުޅުދުއްފުށި  455ތުޅ ދޫާ،

ާނ ޒިމް ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާާދ އިރ ގެ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީުދކުރަްއވ ފަިއވ  ވަަނާާ>ރަޝ ދު

ޢަމަލު  ޖިދްސީއިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ މ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިިވގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

 68ވަދަ މާއްދާގެ )ފ(. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ  >ހިދްގުދް. 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ.އަހަރާއި  ;6އަހަރާއި 

 460 

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ465 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާ.ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިތ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 77ާ470ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

76ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ475 

ާމެންބަރުންގެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަިއވެރިވި ާާވޯޓުަގއި 76ާއަދަދު ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .26ާ ާޖުމްލަ .76ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 

ާ

ާމުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ކުޅުދުއްފުށި ާނަޝީދު ާޙަންމަދު  480ަވއިކަރަދޫާ،

ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާާދ އިރ ގެ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ވަނ69ާާަތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ 

ޢަމަލެއް  ޖިދްސީއިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައިހުރެ މ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިވިގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

 68ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ  69ހިދްގުވުދް. 

 ދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ.އަހަރާއި ދެމެ ;6އަހަރާއި 

 485 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ490 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާާއީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ 

ާ
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 86ާ495ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

77ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ500 

ާއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާވޯޓުަގއި 77ާދަދު ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .26ާ ާޖުމްލަ .77ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  505މަޑަވެލިާާހުށަހަޅުއްވ ،ކުޅުދުއްފުށި

ަވަނ66ާާމްާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒި

ާ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިިވގޮަތށް ާ)ށ( އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މ އްދ ގެ

ާޢަމަލެއް ހިދްގުދް ޖިދްސީހާޒިރުގައި  .66ާާ ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ. ;6އަހަރާއި  68ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ 

 510 

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ515 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 86ާ520ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

79ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ525 

ާވޯޓުގަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 79ާއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .27ާ ާޖުމްލަ .79ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާާހުށަހަޅުއްވ ،ދިއްދޫ  530ވިލިމ ފަންނު

ވަނ62ާާައަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

މ އްދ ގެާ)ހ(ާތިރީގަިއވ ގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިތުބ ރުކުެރވޭާމަޤ މެއްގައިާހުރެާކުޑަުކއްަޖކުލަްއވ ާ

ާހިންގުން.ާާޖިންސީ ާމަޤ މ62ާެޢަމަލެއް ާއިތުބ ރުކުރަންޖެހޭ ާ)ހ(ާކުޑަުކއްޖަކު ާމ އްދ ގެ އްަގިއާވަނަ

ާ ާމީހަކު ާނުވަަތާާޖިންސީހުރި ާަދއްަކއިފިނަމަ ާެއކުޑަުކއްޖ އަށް ާމަންޒަރު ާހިްނގ  ާބަޔަކު ޢަމަލެއް

ާއެކަްނާ ާފެންނަގޮތަްށ ާއޭނ އަށް ާނުވަތަ ާމަޖުބޫރުކުރުވައިފިނަމަ ާކުަޑކުްއޖ އަށް ާެއ ާބަލަން  535އެމަންޒަރު

ާޤަބޫލު ާބަލ ފ ނެަކން ާނުވަތަ ާބަލަންހުރިކަން ާއޭނ  ާނުވަތަ ާއެކަްނާކޮށްފިނަމަ ާޙ ލަެތއްަގިއ ކުރެވޭ

ާއެތަނަށްާ ާކުަޑކުއްޖ  ާއެނގިހުރެ ާހިްނގަމުންދ ކަން ާބަޔަކު ާޢަމަލެއް ާއެފަދަ ާނުވަތަ ކޮސްފިނަމަ

ާދިއުމަށްާނުވަތަާވަނުމަށްާބުނެާމަޖުބޫރުކުރުވައިފިނަމަާއެމީހަކުާއެކުރަނީާކުެށކެވެ.ާ
 

ާ540 

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 545ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

82ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން

 86ާ550ާވޯޓުާދެްއވީ:
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ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 86ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .29ާ ާޖުމްލަ .86ާ.555 

ާޖެ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއް

 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ފުަވއްމުލަުކާާހުށަހަޅުއްވ ،ކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާ ާިއޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރެއްވި ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  62ާ560އުތުރު

އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކު ޞްލ ޙުކުރުން.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިިވގޮތަށްާއިާ

ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  62ޢަމަލެއް ބެލުވުދް.  ޖިދްސީލައްވާ 

 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ. ;6އަހަރާއި  68ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ 

 

 565 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  :ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 570ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމުޙަންމަދުާރަފީޤް.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

86ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 76ާ575ާވޯޓުާދެްއވީ:

97ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ:7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ ާޖުމ27ާް. .ާ  580.ާ:7ލަ

ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާނަޝީދު ާމުަޙންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު މަހިބަދޫާާހުށަހަޅުއްވ ،ކުޅުދުއްފުށި

ާ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާމުޙަންމަދު ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  68ާ585ދ އިރ ގެ

ާ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ޢަމަލެއް  ޖިދްސީޢާއިލާގެ މެދްބަރަކާއެކު ވަނަ

 29ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ  68ހިދްގުދް. 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ. 28އަހަރާއި 

 

 590 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  އްކެވުދް:ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 595ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޤިއްޔ ާމުޙަންމަދު.ާމަހިބަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

86ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 79ާ600ާވޯޓުާދެްއވީ:

97ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 89ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ ާޖުމްލ29ަ. .ާ89ާ.605 

ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ
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ާ

ދެކުނުާދ އިރ ގެާާމަްއޗަންގޮޅީާާހުށަހަޅުއްވ ،ރުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

 610)ހ(ާާވަނަާމ އްދ ގ69ާެއިޞްލ ޙު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ 

ާ ާއިޞްލ ުޙކުުރން. ޢަމަލެއް ހިދްގުމަފް ޢާއިލާގެ  ޖިދްސީކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ ތިރީގަިއވ ގޮތަށް

69ާާާ.މެދްބަރަކު ހިތްވަރު ދިދުދް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ޢާއިލާގެ މެދްބަރަކުކ އޭދާގެ ޢާއިލާގެ ވަނަ

 ކީ ކުފެކެވެ.އެކުއްޖާއަފް ހިތްވަރު ދިދުމަ ،ޢަމަލެއް ހިދްގުމަފް ޖިދްސީކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ 

 

ާ615 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަްނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދްއވުންާއެދެން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 620ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުއްޗަންޮގޅިާމަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

86ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 82ާ625ާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 82ާވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއަދަދު ާ:2ބޭނުންވ  ާޖުމްލަ .82ާ.630 

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.
ާ

ާ
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ހެދްވޭރު  ކކުޅުދުއްފުފި ދެކުދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މުޙަދްމަދު ދަޝީދު ހުފަހަޅުއްވާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

 635ރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ ތާއީދުކު ދެކުދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެެރި މެދްބަރު ހާމިޒު ޢަބްދުލްޢަފޫރު

ޢަމަލެއް  ޖިދްސީކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( އަދްދަދިވިގޮތަފް އިޞްލާޙުކުރުދް.  69

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަދަ މާއްދާގެ )ފ(  69ދް. ހިތްވަރުދިދު ހިދްގުމަފް ޢާއިލާގެ މެދްބަރަކު

 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ. 28އަހަރާއި  29ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީކ 

 

ާ640 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަްނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދްއވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 645ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 .ދު ދަޝީދުރާގެ މެދްބަރު މުޙަދްމަކުޅުދުއްފުފި ދެކުދު ދާއިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 .ޢަބްދުލްޢަފޫރުޙާމިދު ދެކުދު ދާއިރާގެ މެދްބަރު ހެދްވޭރު ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

86ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 76ާ650ާވޯޓުާދެްއވީ:

98ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާވޯޓުގަާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ;7އި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .28ާ ާޖުމްލަ .7;ާ.655 

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާދ އިރ ެގާ، ހުޅުހެންވޭުރ

ާމެންބަރުޢި ާާމޫސ މަނިކުާއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު. ާ)ހ(ާާ:6ތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާމ އްދ ގެ  660ވަނަ

ާއިޞްލ ުޙކުުރން. ާާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާާޖިންސީއަގުޭދގޮތަށް ާކުަޑކުއްޖަކ އެކު ާަޢމަލެއް ާ:6ހިްނުގން.
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ާ)ހ(ާ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާކުޑަކުއްަޖކ ެއކު ާމީހަކު ާާޖިންސީއަގުޭދގޮަތށް ާހިންގައިފިނަމަ ާނުވަތަޢަމަލެއް

ާއަެގއްާދޭނެކަމަށްާއެުކއްޖ އަްށާާއެކަން ކޮށްފަިއވަނީާއެކަންާުކރުމުގެާކުރިންާއެުކއްޖ އަށްާެއއްވެސް

ާވިސްނައިީދގެންކަމަށްާވ ނަމަާއެމީހަކުާއެކުރަނީާކުެށކެެވ.
ާ665 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަްނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދްއވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ޓުދެްއވުންާވޯ[

ާ670 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.މެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.މެންބަުރާމޫސ މަނިކުހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 87ާ675ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

86ާާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 86ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .2:ާ ާޖުމްލަ .86ާ.680 

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ފަރެސްމާތޮޑާ ،ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވާ ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާކުޅުދުއްފުށީާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

 685ާ:6ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ބިލުގެ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް.

ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ާއިޞްލ ޙުކުރުްނ. ާއަްނނަނިވިގޮތަށް ޢަމަލެއްާާޖިންސީއަގުޭދގޮތަށް

ާހިންގުން. ާ)ށ(ާ:6ާކުޑަުކއްޖަކ އެކު ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ މިމ އްދ ގެ

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަފް ޖަލަފްލުމެވެ.  21އަހަރާއި  15އަދަބަކީ 
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 690 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަްނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދްއވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 695ާގެާނަތީޖ :ވޯޓު

ާާ.މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުދެކުނުާދ އިރ ގެާާކުޅުދުއްފުށީާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 .ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެދްބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

82ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 76ާ700ާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ>7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .28ާ ާޖުމްލަ .7<ާ.705 

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ރި ތިދަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ،ާންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވާ ދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާ)ހ(ާ;6ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު.  މެދްބަރު މުޙަދްމަދު ޤަސަމް ާމ އްދ ެގ  710ާވަނަ

ާ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާނުވަތަާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާހެދުން ާކ ޑު ާއޮރިޔ ން ާމެދުވެރިކޮްށ ކުޑަކުދިން

ގައި ހަފިވިއްކުވައިފިދަމަކ ތުގަސް މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާާދ ގެާ)ހ(ވަނަާމ އްާ;6ާހަށިވިއްކުން.

 ޖިދްސީދުވަތަ އޮރިޔާދްކާޑު ހެދުމުގައި އެކުޑަކުއްޖާކ ބައިވެރިކުރުވައިފިދަމަކ ދުުވަތަ އެކުއްޖާގެ 

 އެމީހަކު އެކުރަދީ ކުފެކެވެ.  ހަދައިފިދަމަ އޮރިޔާދްކާޑު ދަވަދެއް ހާމަކޮފް ފެދްދަގޮތަފްގު

 715 

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަްނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދްއވުންާއެދެން.ާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި



 27 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ720 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 .މަދު ޤަސަމްމެދްބަރު މުޙަދްތިދަދޫ ދާއިރާގެ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 87ާ725ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

82ާާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ730 

ވީމ ،ާާ.82.ާޖުމްލަާ:2.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ82ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

 735ވަިއކަރަދޫާކ ކުޅުދުއްފުފި ދެކުދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މުޙަދްމަދު ދަޝީދު ހުފަހަޅުއްވާ ާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާ ާދ އިރ ގެ ާޢ ރިފްިޢއްޒަތްތެރި ާޢަލީ ާާމެންބަރު ާއިޞްލ ޙު. ވަދަ މާއްދާގެ  ;6ތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ 

ާހެވިގޮތަފް އިޞްލާޙުކުރުދް. އަދްދަދި )ފ( ާކ ޑު ާއޮރިޔ ން ާމެދުވެރިކޮށް ާނުވަތަާކުަޑކުދިން ދުން

 29ކުފުގެ އަދަބަކީ މ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާމިވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.ާާ;6ން.ާހަށިވިއްކު

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ. 28އަހަރާއި 

 740 

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަްނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދްއވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ745 



 28 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 ކުޅުދުއްފުފި ދެކުދު ދާއިރާގެ މެދްބަރު މުޙަދްމަދު ދަޝީދު ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 .ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 87ާ750ާޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ 

72ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:9ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ755 

.ާވީމ ،ާ>7.ާޖުމްލ28ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދުާ>7ވޯޓުަގއިާބަިއވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާފ ސްވެއްޖެ.ާމިއިޞްލ ޙު

ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  760ކުޅުދުއްފުށީ

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ވަނަާާ>6ދ އިރ ގެ

ާއިޞްލ  ާއަންނަނިިވޮގތަށް ާ)ށ( ާއޮިރޔ ންކ ޑުާމ އްދ ގެ ާހަށިވިއްކުވުމ އި ާމަޖުބޫރުން ޙުކުރުން.

ާ ާއަދަަބކީ ާުކށުގެ ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާގައި ާ)ހ( ާމިމ އްދ ެގ ާ)ށ(. 29ާާހެއްދުން، އަހަރ 28ާާއަހަރ 

ާދެމެދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.
ާާ765 

ާ

ާަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ770 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

 88ާ775ާދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަ

76ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:9ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ780 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 89ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .29ާ ާޖުމްލަ .89ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާދ އިރ ެގާާެވވުން:އިދ ރީމޭުޒންާިއއް ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ  785ދިއްދޫ

ވަނ29ާާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެއިންާމަނިކުާތ އިދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

29ާޢަމަލުާހިންގުން،ާާޖިންސީާމ އްދ ގެާ)ހ(ާތިރީގައިވ ގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމަސްތުކުރުވަިއގެން

ާއަމިއްލަާ ާއެުކއްޖ ގެ ާނުވަތަ ާދީގެން ާމަސްތުވ ެއްއޗެއް ާކުަޑުކއްޖަކަށް ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާަނފުސުގެާ ާއަމިއްލަ ާއެުކއްޖ ގެ ާުނވަތަ ާދީގެން ާއެއްެޗއް ާކަހަލަ ނުޑވ ލެޭވ ާކަ ާބ ރު ވިސްނުމުގެ

 790ާޖިންސީޗެއްާދީގެންާެއކުއްޖ އ އެުކާމީހަކުާމައްޗަށްާއެުކއްޖ ގެާއަމިއްލަާިއޚްތިޔ ރުާެގއްލޭކަހަލަާެއއްާ

ާޢަމަލެއްާހިންގައިފިނަާނުވަތަާހިންގުވައިފިނަމަާެއކުރަނީާކުެށކެވެ.ާ
ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދެން. ާވޯުޓދެއްވުން ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށް ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާރީސްޓާ  ާސިސްޓަމް ާމަުޑކޮށްލަެދއްވުމަށް.ާއ ދެ، ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާއެބަޖެހޭ.  795ޓްކޮށްލަން

ާއެންމެފަހުނ29ާާް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާ ާއިޞްލ ޙު ާފެންނަ ާގެްނނަން ާ)ހ(ާށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮތަކަްށާ ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާއެދެންނެވީ. އިދ ރީމޭޒުން

ާއެދެން.ވޯޓުދެްއވު ާާން ާ)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ާއ ދެ، ާމެްނބަރަކުާމި ާޢިްއޒަތްތެރި ާަނގަމުންދ އިރު ޯވޓު

ާދަންނަވަން.ާ ާނިކުންނެވުމަށް ާނައްަޓވ ލެްއވުަމށްފަހު ާކ ޑުކޮޅު ާނިކުންނަވ ކަމަށްވަންޏ  މ ލަމުން

ާމި ާވަގުތުެގއްލޭގޮތް ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާދިމ ވެ ާމައްސަލަތައް ާހ ޒިރީގެ ާމި  800ދިމ ވަނީ.ާއެހެންނޫނީ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާދެންމެާނެގުނުާވޯުޓގެާނަތީޖ .
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 805ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙުސައިންާމަނިކު.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

87ާާވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުވެާ

 79ާ810ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

92ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަުރންގެ ާަބއިވެިރވި ާއަދ79ަވޯޓުަގއި ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއެެހންކަމުން،27ާދު .815 

ާޖެ.ާފ ސްވެއްާމިއިޞްލ ޙު

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ާ820 

ާދ އިރ ގެާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:ާ ާވަިއކަރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީުރ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާ ާިއޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ަފއި ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާ)ނ(29ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ަވނަާމ އްދ ގ29ާާެޢަމަލުާހިންގުން؛ާާޖިްނސީުރން.ާމަސްތުކުރުަވއިގެންާތިރީގަިއވ ގޮތަށްާއިޞްލ ުޙކު

ާއަހަރުގެާމުއްދަތަށްާޖަލަްށލުމެވެ.28ާމިމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުުށގެާއަދަބަކީާާ-)ނ(
ާ825 

ާ

ާމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ830 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 87ާ835ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ>6ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ>9ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 92ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ840 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ;7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .28ާ ާޖުމްލަ .7;ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.

 

ާ

ާޢިާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ،ާކުޅުދުއްފުށި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  845ްއޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާ ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މަެައްޗަންޮގޅި

ާ ާބިލުގެ 26ާާއިޞްލ ޙް. ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިިވގޮަތށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ޢަމަލެއްާާޖިންސީވަނަ

ާވަނުން ާގެއަކަށް ާހިންގުމަށް ާ)ނ(26ާ؛ ާމ އްދ ގެ ާގަިއާާ-ވަނަ ާ)ނ( ާއ އި ާ)ހ( މިމ އްދ ގެ

ާއަހަރ އިާެދމދުގެާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.69ާއަހަރ އިާާ:ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކުށުގެާއަދަބަީކާ
 850 

ާ

ާ)ވަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދެން. ާވޯުޓދެއްވުން ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށް ާމެންބަރުންނަށް ުތކޮޅަަކށްފަހު(ާގުޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާދެްނނެވުނީ ާވޯޓަށް ާދެންމެ ާިއޞްލ ޙެއް.29ާާއ ދެ، ާގެންނަ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާިއޞްލ ޙެއްވެްސާއޮތީމަ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާ)ހ(ާއަށް އެހެންނަމަވެސް،ާއެމ އްދ ގެ

ާނަގާ  ާއަލުން ާެއވޯޓު ާއަޅުަގނޑު ާއޮތީމަ ާކަމެއް ާއިތުރު ާބަލ ލަންޖެހޭ ާމިާއިދ ރީގޮތުން  855ޮގތަށް

ާިމމ އްދ ެގާ ާފ ސްެވއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާއިޞްލ ެޙއް ާގެންނަ ާ)ހ(ާއަށް ާއެމ އްދ ެގ ާއެއީ ހަމަޖައްސަނީ.
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ާވޯޓުާ ާދެން ާފަހުން ާއިންަޓވަލްގެ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއަށް. ާ)ރ( ާބަދަުލވ ނީ ާއަކުރު އެ

ާށްާއަރުވަން.މިނެޓްގެާހުްސަވގުތުކޮެޅއްާމެންބަރުންނ69ާަކުރިއަްށގެންދ ނީ.ާމިހ ހިސ ބުންާ

ާ

ާް7އިންޓަވަލ:3ާާް77ނ:7ާްށާާ860 

ާ

ާޖަލްސ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ދެ، ާމިފަށަނީ. ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު .`

ާކުރުަމށްޓަކަިއާ ާމަސައްކަތް ާމިގެންދ  ާކުރިއަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިފަށަނީ. ާއަޅުަގނޑު ކުރިއަްށގެންދަން

ާކޯ ާޖަހަންޖެހޭާވަކި ާކުރިން ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު ާބޭނުންވޭ. ރަމެއް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން. ާޖެހުމަށް  865ރަނގަބީލު

ާއަދަދަށްާ ާބޭނުންވ  ާބަރ ބަރަށް ާކޯރަމް ާހަމަ ާތިބީ ާމިހ ރު ާދަންނަވަން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް

ާމިހ ރުާ ާއަދަދަށް ާބޭނުންވ  ާކޯރަމް ާއެދެން. ާނުނިކުންނެވުން ާމެންބަރަކު ާއެްއވެސް މެންބަރުން.

ާކުިރއަށްާމިގެންދަނީ.ާއ ެދ،ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާވޯޓަށްާއެހުުމގެާކަންތައް ނޑު މެންބަރުންާތިބީ.ާއަޅުގަ

ާ ާދިޔައީ ާއެހުމ އިގެްނާކުރިއަށް ާވޯޓަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާމ އްދ ެގ29ާާޖަލްސ  ވަނަ

ާ ާއ ދެ، ާިއސްލ ޙަކަށް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާށް 29ާާ)ނ( ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމ އްދ އަށް  870ވަނ2ާާަވަަނ

ާ ާެއެެއީ ާއެަބއޮތް. 89ާާއިސްލ ޙެްއވެސް ާދަށުން. ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ އަްށ26ާާވަނަ ވަނަ

ާ ާެއއީ ާއެަބއޮތް. ާއިސްލ ެޙއްވެސް ާއިތުރު ާދ89ާަހުށަހެޅިފައިވ  ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާއެއީާވަނަ ށުން

ާެއއިސްލ ޙުާ ާފަހުން. ާއަހ ނީ ާވޯޓަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއަށް ާެއހެންވީމ ، ާއިތުރުކުރުމަށް. ޢިބ ރ ތެއް

ާއެހޭނީ.ާ ާވޯޓަށް ާއިސްލ ޙަށް ާދެންނެވި ާކުރިން ާމިމ އްދ އަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ފ ސްވެއްޖެނަމަ

ާ ާބިލުގެ ާމިދަންނަވަެީ ާއަމީްނޢ ންމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އ22ާްއެހެންވީމ ، ާހުށަހެޅިފައިވ ާވަނަ  875ދ އަށް

ާއިސްލ ޙ ިއގެންާކުިރއަށްާދިއުަމށް.ާ

ާ

ާ

ާދ އިރ ެގާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާ ާއިސްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ަފއިވ  ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ީހމް ާމެންބަރު  880މ އްދ ގެާާވަނ22ާަޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއިސްލ ޙުކުރުން. ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާާޖިންސީ)ހ( ާ)ހ(.22ާާގުަނވަނެްއދެއްކުން. ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާއެމީހެްއގެ ާކުޑަކުއްޖަކަށް ާދަްއަކއިފިނަމަާާޖިންސީމީހަކު ާއެްއވެސްތަނެއް ާބެލެވޭ ގުނަވަނެްއކަމަށް

ގުނަވަނެއްާާޖިންސީނ ނެގޮތަށްާނުވަތަާއެމީހަކުާލައިގެންާހުރިާހެދުމެއްގެާބޭރުންާކުޑަކުއްޖަަކށްާފެން

ާހ މަކޮށްގެންާހުރިނަމަާމީހަކުާއެކުރަނީާކުށެެކވެ.ާ
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ާ885 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ890 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާދިއްދޫާދ އިރ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 79ާ895ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

67ާާވޯޓުާދެްއވީ:

96ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ900 

ާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 68ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .6;ާ ާޖުމްލަ .68ާ.

ާއެހެންކަމުންާމިއިސްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާތިނަޫދ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު  905ކުޅުދުއްފުށީ

ވަނަާމ އްދ ެގ22ާާދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިސްލ ޙު.ާބިލުގެާއީމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމްާތ ާރިޢިއްޒަތްތެ

ާ ާއިސްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިިވގޮތަށް ާާޖިންސީ)ށ( ާދެއްކުން. ާ)ށ(.22ާާގުނަވަެންއ ާމ އްދ ެގ ވަނަ

 ލަފްލުމެވެ.އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަ 6އަދަބަކީ ާގެ)ހ(ާގައިާަބޔ ންޮކށްފައިވ ާކުށުާމިމ އްދ ގެާ

 

 910 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 915ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާޅުދުއްފުށީކުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ދ އިރ ތިނަދޫާާރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަ

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 920ާ>6ާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަުރންގެ ާބަިއވެރިވި ާފ ްސވު>6ވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާއެެހންކަމުނ29ާްމަށް .925 

ާމިއިސްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

 

ާ

ާނަޝީާާޅުދުއްފުށީކުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާހުށަހަޅުއްވ ދެކުނު ާދު ާދ އިރ ، ެގާވަިއކަރަދޫ

 930ނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާވ26ާަދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިްސލ ޙު.ާބިލުގެާއީތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާތ ޢިއްޒަ

ވަނ26ާާައަންނަނިވިގޮތަށްާިއސްލ ޙުކުުރން.ާއެކަކަށްވުރެާގިނަާމީހުންާބައިވެިރެވގެންާކުށެއްކުރުން.ާ

އަހަރާ  28އަހަރާއި  29މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ މ އްދ ގެާ)ށ(.ާ

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ.

 

ާ935 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ދެއްކެވުދް:ރިޔާސަތުދް ވާހަކަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 940ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާޅުދުއްފުށީކުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރުާޢަލީާއ ރިފް.ާގެާމެންބަދ އިރ ވަިއކަރަދޫާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 67ާ945ާވޯޓުާދެްއވީ:

98ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ>6ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .29ާ ާޖުމްލަ .6<ާ.950 

ާއެހެންކަމުންާމިއިސްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.

 

ާ

ާނަޝީާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ކުޅުދުއްފުށި ާދު ،ާ ގެާދ އިރ މަޑަވެިލ

ާތ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ ޒިމް ާމުޙަންމަދު ާއީމެންބަރު ާބިުލގެ ާބުނެވިދިޔަ ާއިސްލ ޙު.  69ާ955ދުކުރައްވ ފަިއވ 

ާމ އް ާބަންދުގައިާވަނަ ާމަތިން ާދެމެހެއްޓެނިވިގޮުތގެ ާިއސްލ ޙުކުރުން. ާއަންަނނިވިގޮތަށް ާ)ހ( ދ ގެ

މި ޤާދޫދުގެ ދަފުދް ކުފުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.69ާާބެއްޓުމުގެާއަމުރަކަށްާއެދުން.ާ

ދްދަފް ފުލުހު ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަފް ޢަމަލުކުރުމަފް މީހަކާމެދުކ މި ޤާދޫދުދް

މި ޤާދޫދުގެ ދަފުދް ކުފެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ  ،ފެދިއްޖެހިދދެއްގައި

 960މުރެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ދިމެދްދެދް ބަދްދުގައި 

 ދަރ އޮފް ޕޮލިސްއަފްކޮމިޝަ ހޯދުމަފްކ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެދެރަލް ކޯޓަފް ހުފަހަޅައިދިދުދް އެދި

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެދެރަލްގެ ގާތުގައި އެދެވިދާދެއެވެ.

 

 

 965 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 970ާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާދެކުނުާދ ާޅުދުއްފުށީކުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާދ އިރާ މަޑަވެލިާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

79ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 99ާ975ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 79ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .26ާ ާޖުމްލަ .79ާ.

 980ާއެހެންކަމުންާމިއިސްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.

 

ާ

ާނަޝީާޅުދުއްފުށީކުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ދެކުނު ާދު ާދ އިރ ، ެގާވިލިމ ފަންނު

ާއަޢިއް ާމެންބަރު ާތ ޒަތްތެރި ާޙުސެންމަނިކު ާނިހ ން ާއީޙްމަދު ާއިސްލ ޙު. ވަނ62ާާަދުކުރައްވ ަފއިވ 

ާ ާކަންކަން. ާރިޔ ަޢތްކުރ ނެ ާކޯޓުން ާިއސްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާމ އްދ .62ާާމ އްދ   985ވަަނ

މި ޤާދޫދުގެ  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބަދްދުގައި މީހަކު ދެމެހެއްޓުމަފްކ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައާއި

އަދްދަދިވި  އްގައި އަމުރެއްކުރުމުގެ ކުރިދްވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދް ހުފަހަޅާ މައްސަލައެ 69

 ކަދްކަމަފް ކޯޓުދް ރިޢާޔަތްކުރަދްވާދެއެވެ.

 

ާ990 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާގޮތަކަފް ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ާ

ާ]ްއވުންާވޯޓުދެ[

ާ

 995ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާޅުދުއްފުށީކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެންމަނިކު.ާދ އިރ ވިލިމ ފަންނުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 76ާ1000ާވީ:ވޯޓުާދެއްާ

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 99ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 76ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .26ާ ާޖުމްލަ .76ާ.1005 

ާއެހެންކަމުންާމިއިސްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.

 

ާ

ދ އިރ ެގާހެންވޭރުާދެކުނުާ،ާދުާހުށަހަޅުއްވ ދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީާޅުދުއްފުށީކުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާ ާމެންބަރު ާޢަބްދުޙ ޢިއްޒަތްތެރި ާތ މިދު ާއީލްޣަފޫރު ާއިސްލ ޙު. ާމ އްދ ގ68ާާެދުކުރައްވ ފައިވ   1010ވަނަ

ާއަމުރު.ާ ާިއސްލ ޙުކުރުން.ާބަންދުގަިއާބެހެއްޓުުމގެ ާމ އ68ާް)ހ(ާއަންނަނިިވގޮތަށް ދ ެގާ)ހ(.ާވަނަ

ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި މީހަކު ބަދްދުގައި ދަމަހައްޓަދް ކޯޓަފް 

 ފެދިއްޖެދަމަކ ބަދްދުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަފް ކުރެވިދާދެއެވެ.

 

ާ1015 

ާޓުދެއްވުދް އެދެދް.ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާގޮތަކަފް ވޯ ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 1020ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

 76ާ1025ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 76ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .22ާ ާޖުމްލަ .76ާ.1030 

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާމ މިގިލީާާެވވުން:އިދ ރީމޭުޒންާިއއް ާހުށަހަޅުއްވ ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާ ާއިޞްލ ޙު؛ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1035ވަނ69ާާަދ އިރ ގެ

ވަަނާމ އްދ ެގާ)ހ(.69ާާާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަންނަނިިވގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއަމުރުާމުރ ޖަޢ ކުރުން.

ާދެމެހެއްޓުމަށްާ ާބަންދުގައި ާމީހަކު ާނިމެންދެން ާމަރުޙަލ  ާަޝރީޢަތުގެ ާމަރުޙަލ އ އި ތަޙުޤީޤުގެ

ާކޯޓަށްާ ާދިގުވެއްެޖކަމަށް ާމުއްދަތު ާހުރި ާބަންދުގައި ާމީހަކު ާދަށުން ާއަމުރެްއގެ ކޮށްފައިވ 

ފަރ ތުންާއެފަދަާމައްސަލައެއްާކޯޓަްށާާފ ހަގަކުރެިވއްޖެކަމަށްވ ނަމަާނުވަތަާއެމީހެްއގެާބަލަދުވެރިންގެާ

 1040ާހުށަހަޅައިފިކަމަށްވ ނަމަާކޯޓުްނާއެމައްސަލަާމުރ ޖަޢ ކުރަންވ ނެއެވެ.ާ

ާ

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1045ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާާމެންބަރު:ާހުށަހެޅުއްވި

ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ1050 

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

76ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްާ
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ާ1055 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 76ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .22ާ ާޖުމްލަ .76ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ1060 

ާނަާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމުަޙންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމަހިބަދޫާކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހަޅުއްވ ، ޝީދު

ާ ާއިޞްލ ޙު؛ ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާމުޙަންމަދު ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ވަނ69ާާަދ އިރ ގެ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(،69ާާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަިނވިގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއަމުރުާމުރ ޖަޢ ކުރުން.ާ

ާމު ާކޯޓުން ާމައްސަލައެއް ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާތުހުމަތުކުރިފައިވ ާމިމ އްދ ގެ ާކުށުގެ ރ ޖަޢ ކުރ އިރު

ާކޮްނމެހެންާ ާބެހެއްޓުން ާބަންދުގައި ާމަރުޙަލ ަގިއ ާޝަރީޢަުތގެ ާމަރުޙަލ ަގއ އި ާތަޙުޤީޤުގެ  1065މީހ އަކީ

ބޭނުންާމީހެއްނޫންކަމަށްާނުވަަތާއޭނ ާބަންދުަގއިާދެމެހެއްޓުަމށްާއަމުރުކުިރއިރުާއޮްތާޙ ލަުތާމިހ ރުާ

ާ ާކޯޓަށް ާބޭނުމެއްާބަދަލުވެއްޖެކަމަށް ާދެމެހެއްޓުމުގެ ާއެގޮތަށް ާއެއަުމެުރު ާނުވަތަ ފެނިއްޖެކަމަށްވ ނަމަ

ާކޯޓަށްާ ާބ ުރ ާބ ޠިލްކުރުމުގެ ާއެއަމުރު ާއެހިސ ބުްނ ާފެނިއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ާކޯޓަށް ާނެތްކަމަށް އިތުރަށް

ާލިބިގެންެވއެވެ.ާ
ާ1070 

ާ

ާަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1075 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަހިބަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަންމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 79ާ1080ާރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަ

77ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ1085 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 77ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .26ާ ާޖުމްލަ .77ާ.

ާހުށަހެޅިފަ ާދެން ާމިމ އްދ އަށް ާފ ސްވުމުން ާެއހުމެއްާމިއިޞްލ ޙު ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާއޮތް އި

ާނޯންނ ނެ.ާާ

ާ

ާ1090 

ދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ،ާމަްއޗަންގޮީޅާދެކުނުާދ އިރ ގެާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ގެާ)ހ(ާވަނަާމ ްއދ ާ:6ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު؛ާ

ާ ާއެދުން. ާއަމުރަށް ާބަލަހައްޓަމުންދިއުމުގެ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާމ އްދ ެގާާ:6ތިރީގަިއވ ގޮތަށް ވަނަ

ާ ާމީހަުކ ާކުަޑކުއްަޖކ އެުކ ާޙުކުމްާާޖިންސީ)ހ(، ާއެކުުށގެ ާސ ބިުތވެ ާކުށް ާހިންގުމުެގ ޢަމަލު

ާފަރ ތުން ާކުށްވެރިޔ ގެ ާއެ ާނިމުނުކަމަށްވީނަމަވެސް ާތަންފީޒުކޮށް  1095މުޖުތަމަޢުއަށްާާކުށްވެރިޔ އަށް

ާނުވަަތާ ާގެއްލުމަކަށްަޓކަިއ ާލިބިދ ނެ ާުކޑަުކއްޖަކަްށ ާއެހެން ާނުވަތަ ާގެއްލުމަކަށްޓަަކއި ލިބިދ ނެ

ާ ާއުފަންދަރިައކ ެއކު ާއެމީހެްއގެ ާނުވަތަ ާކުޑަުކއްޖަކ އި ާޢ އިލ ގެ ާއަމިއްލަ ޢަމަލެއްާާޖިންސީާއެމީހެއްގެ

ާ ާއުފަންދަރިންގެ ާއެމީެހއްގެ ާމީހަކުނަމަ ާހިންގ ފައިވ  ާއެފަދަާާ;6އުމުރުްނ ާފުރިހަމަވަންދެން އަހަރު

ާއޭނ ާާޖިންސީ ާދަޢުލަތުްނ ާމަގުފަހިުނވ ނޭގޮެތއްގެމަތީން ާހިންގުމަށް ާކުަޑކުއްަޖކ އެުކ ޢަމަލެއް

 1100ާބަލަހައްޓަމުންދިއުމުގެާއަމުރެްއާނެރެދިނުންާއެދިާކޯޓުގައިާަދޢުލަތަށްާއެދެވިދ ނެއެެވ.ާ

ާ

 

ާތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1105ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ1110 
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77ާާާެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރު

76ާާވޯޓުާދެްއވީ:

96ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ1115 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 72ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .22ާ ާޖުމްލަ .72ާ.

ާލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞް

ާ

ާ1120 

ދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ،ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާ ާއިޞްލ ުޙ؛ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާޤަސަމް ާމުޙަންމަދު ާތިރީަގިއވ ގޮތަށްާާ;7މެންބަރު ާމ އްދ  ވަނަ

ަވނަާމ އްދ ،ާމިޤ ނޫނުގެާބޭނުމަށްޓަކަިއާާ;7ޖެްއެގާހެކިބަސްާހޯދ ނެގޮތް.ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާުކޑަުކއް

ާބޭރުަގިއާ ާކޯޓުން ާހޯދަންވ ނީ ާހެކިބަސް ާއެުކއްޖެްއގެ ާހޯދ ކަމަށްވ ނަމަ ާހެކިބަސް ކުޑަުކއްޖެްއގެ

ާމ ޙައުލެއްަގިއާ ާފަރިތަ ާއެކުއްޖ އަށް ާބޭރުގައި ާއޮފީހުން ާފުލުސް ާބޭރުގައި ާމަޖިލީހުން  1125ޝަރީޢަތުގެ

ާއިންަޓިވުއކޮށްގެްނާއެުކއް ާހ ޒިުރގައި ާބަެއއްގެ ާއިތުބ ރުކުރެވޭ ާއެކުްއޖ އަށް ާދެކެފަރިތަ، ޖ 

ާކުއްެޖއްނަމަާ ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ ްއޞަ ާއެކުއްަޖކީ ާނުވަެަތަ ާރެޯކޑްކޮްށގެން ާވީިޑއޯ އެއިންަޓވިއު

ާހ ޒިރުގަ ާމީހެއްގެ ާޤ ބިލުަކންހުރި ާަތރުޖަމ ކޮށްދެވޭނެކަމުގެ ާއެްއޗެއް ާބުނ  ާއެުކއްޖ ާއެުކއްޖަކު އި

ދެކެފަރިތަާއެކުއްޖ އަށްާއިތުުރބ ރުކުރެވޭާބަެއްއގެާހ ޒިރުަގިއާއިންޓަިވއުކޮްށގެންާެއއިންޓަިވއުާީވޑިޯއާ

 1130ާރެކޯޑްކޮްށގެންނެވެ.ާ

ާ

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1135ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޤަސަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ1140 

76ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:6ާވޯޓުާދެްއވީ:

92ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށް

ާ1145 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ>6ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .29ާ ާޖުމްލަ .6<ާ.

ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ1150 

ާސަމީރުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ގެާާދިއްދޫ ާވަިއކަރަދޫ ހުށަހަޅުއްވ ،

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު؛ ާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ  ާޢ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާމ އްދާ ާ:8ޢިއްޒަތްތެރި ވަަނ

ާ ާޝ އިޢުކުރުން. ާދަފްތަރު ާކުށްވެރިންގެ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާމައްދ ،ާާ:8ތިރީގަިއވ ގޮތަށް ވަނަ

ާކުްށކުރާ  ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާކުށްކަމަށް ާޢ ންމުކޮށްާާމިޤ ނޫނުގައި ާމަޢުލޫމ ތު މީހުންގެ

ާރަްއިޔތުންގެާ ާއެހެން ާކިބައިން ާމީހުންގެ ާކުށްކުރ  ާމިފަދަ ާއަދި  1155ޝ އިޢުކުރަމުންގެންދަންވ ެނއެެވ.

ާމަުގފަހިވ ފަދަާ ާތަކުރ ރުކުރުމަށް ާޢަމަލެއް ާއެފަދަ ާރައްކ ެތރިކަމަށްޓަކައި ސަލަމ ތްތެރިކަމ އި

މީހުންގެާފުރިހަމަާމަޢުލޫމ ތުާޢ ންމުކޮށްާއިންޓަނެޓްާާފުރުޞަތެއްާނުދިނުމުގެގޮތުންާމިފަދަާކުށްކުރ 

ާޑިަވއިްސާ ާމޯބައިލް ާއަދި ާހުރުމ އި ާގ އިމްކޮށްފަިއ ާބެލޭނޭގޮތަށް ާފަސޭހައިްނ ވެބްސައިެޓްއގައި

ާއެފަދަާ ާޒަިރއްޔ އިންެވްސ ާއެސް.ެއމް.އެސްގެ ާސަރވިސް، ާމެސެޖް ާޝޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން

ާރައްޔިތެ ާދިެވހި ާމީހުންގެ ާބޭނުންކޮށްގެންާކުށްކޮށްފަިއވ  ާނަންބަރު ާކ ޑު ާއަންަގިއދޭ  1160އްކަން

ާކުަޑކުދިންެގާ ާއެކަންކުރ ނީ ާގ އިމްކުަރންވ ނެެއވެ. ާނިޒ މެއް ާދެނެގަނެވޭނެ ާއެމީހުން ފަސޭހަކަމ އެކު

ާރައްކ ތެރިކަމަށްާމަސަްއކަތްކުރ ާދައުލަތުގެާމުައއްސަސ އިންނެވެ.ާ
ާ

 

 1165ާންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ



 43 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1170ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަ

79ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 96ާ1175ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 92ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 76ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .26ާ ާޖުމްލަ .76ާ.

 1180ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާާުޒންާިއއްެވވުން:އިދ ރީމޭ ާމަަޑވެލި ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަީމރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާއިޞްލ ޙު؛ާ ާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ  ާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާ)ށ(99ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމ ނަކުރުން. ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާމ އްދ ގ99ާެތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާކަމަށްާާވަނަ ާ"ުކޑަކުއްަޖކު"  1185)ށ(،

ާ ާޢުމުރުން ާމިލ ދީގޮތުން ާުއފަންވީއްސުރެ ާކުއްޖަކު ާފުރިފައިނުވ ާާ;6ބުނެފައިއެވަީނ، އަހަރު

ާބޭނުންވ ާ ާޚ އްަޞއެހީއަށް ާތެޭރގައި ާމ ނަިއގެ ާބުނެފަިއވ  ާކަމަށް ާުކޑަުކއްޖަކު ާއަދި ކުއްޖަކަެށވެ.

ާ ާތެރެއިން ާފުރިފައިވީކަުމގަިއވިަޔސްާ;6ކުދިންގެ ާއަހަުރ ާކުދިންނ އިާ، ާތަަޞއްރަފްނުފުދޭ ުބއްދީގެ

ާމީހުންާހިމެނޭގޮތަށެވެ.ާާ
ާ1190 

 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ1195 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާސަމީރު.ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 76ާ1200ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

66ާާވޯޓުާދެްއވީ:

99ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 92ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ1205 

ާބަިއވެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާ>6ރިވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .29ާ ާޖުމްލަ .6<ާ.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ ިއާ)ށ(ާގ89ާާެއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާއ ެދ،ާމިހ ހިސ ބުންާ

ާ ާމިއޮތީ، ާދެން ާނިމުނީ. ާވޯޓަްށއަހ  ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާމ އްދ ެގ89ާާދަށުން ވަަނ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާާ)ނ(ާގެ ާއިތުރުކުރުމަށް ާިޢބ ރ ތެއް ާނުވަތަ ާމ އްދ އެއް ާބިލަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ދަށުން

ާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވޯޓަްށއެހުން. ާއިޞްލ ުޙ2ާާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމ އްދ އަށް  1210ވަނަ

ާދަންނަވައިދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަދިއްދޫ ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޅުއްވ ިރ ާދ އިރ ެގާ، ވިލިމ ފަންނު

 1215ވަނ2ާާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު؛ާާ

ާމަޤްޞަދު.ާ ާއިތުުރކުރުން. ާއަކުެރއް ާ)ކ(ާެގގޮތުަގއި ާފަހަތަށް ާ)ޅ(ާގެ ާމ އްދ ެގ2ާާމ އްދ ގެ ވަނަ

ގޯނ ާކުިރގޮތްާނުވަަތާެއކަންާހިންގިގޮތްާކުަޑކުއްޖ ގެާިކބައިން،ާާިޖންސީކުދިންނަށްާކުރ ާ)ކ(،ާކުޑަ

ޯގނ ާކުރިގޮތްާޝަރީޢަތުގެާމަިޖލީހުގަިއާޖިންސީޢަމަލުން،ާހަރަކ ތުން،ާނުވަތަާއެނޫންވެސްާގޮތަކުންާ

ާދެއްކުމަށްާނުއެދުން.ާ
ާ1220 

 

ާށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1225 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 76ާ1230ާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން

69ާާވޯޓުާދެްއވީ:

92ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 >9ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ1235 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .6:ާ ާޖުމްލަ .62ާ.

ާއްޖެ.އެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެ

ާ

ާ

ާމެންބަރުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ާދިއްދޫ ާސަމީރު ާދ އިރ ެގާާ،އަޙްމަދު  1240ވިލިމ ފަންނު

26ާީއދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާިބލުގެާތ ސެއިންމަނިކުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙު

މ އްދ ގެާ)ށ(ާއެއީާއެމ އްދ ގެާ)ނ(ާކަމުަގއިާހަމަޖައްސައިާއެ،ާވަނަާމ އްދ އަށްާއަކުެރއްާއިުތރުކޮށް

ާ ާތަރުތީބުކުރުން. ާއަކުރުަތއް ާއެމ އްދ ގެ ާއިްޞލ ޙުކޮށް ާ)ނ( ޢަމަލެއްާާޖިންސީތިރީގަިއވ ގޮތަށް

ާ ާވަނުްނ، ާގެއަކަށް 26ާާހިންގުމަށް ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ ޢަމަލެއް  ޖިދްސީކުޑަކުއްޖަކާއެކުކ ވަނަ

 1245ކުއްޖާ އެކަހެރިތަދަކަފްކ ގެއަކަފްކ ހޮޓަލަކަފްކ ކޮޓަރިއަކަފްކ ހިދްގުމުގެ ދިޔަތުގައި އެ ކުޑަ

ޢަމަލެއް ހިދްގުމުގެ ދިޔަތުގައި  ޖިދްސީ ހާ އެކުރަދީ އެކުޑަކުއްޖަކާއެކުގެދްދަދް މަސައްކަތްކުރާ މީ

 ކުރާކަމެކެވެ.

 

  ވޯޓުދެއްވުދް އެދެދް.ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރުދްދަފް ފެދިވަޑައިގަދްދަވާގޮތަކަފް  ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ާ1250 
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1255ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ންާޙުސެއިންާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާ:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު

67ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ;6ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1260 98ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .6:ާ ާޖުމްލަ .62ާ.

މިާދެންމެާހުށަހެޅުނުާިއޞްލ ޙުާ،ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއެހެންވީމަ

ާމ ފ ސްނުވު 26ާާގުިޅގެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނ ނީ. ާއޮތްޮގތަށް ާހަމަ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  26ާ1265ވަނަ

ާއެ ާހުށަހެޅިފައި. ާއިޞްލ ޙެއް ާަވނީ ާށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާދަންަނވައިދެާާވަނަ މަްށާއްވުއިޞްލ ޙު

ާއަމީންޢ ންމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ1270 

ާ

ާަމްއޗަންގޮޅީާ،ާޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުާކުޅުދުއްފުށީާދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:އި

ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

26ާާ ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅ  ާށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާވަނުން.ާޖިންސީވަނަ ާެގއަކަށް ާހިންގުމަށް  ޢަމަލެއް

 1275 69އަހަރާއި  :ވަދަ މާއްދާގެ )ދ(. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފުގެ އަދަބަކީ  26

ާާއަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަފް ޖަލަފްލުމެވެ.
ާ

ާ
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ާތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަސްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1280 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުެު.ާކުޅުދުއްފުށީާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1285ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާމައްޗަންޮގޅީާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

78ާާންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާމެާ

66ާާވޯޓުާދެްއވީ:

28ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1290 98ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 69ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .6<ާ ާޖުމްލަ .69ާ.

ާމިހ ހި ާފ ހެއްނުވި. ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއެހެންކަމުން، ާމިބިލުގެ ާރިޕޯްޓކުރުމުެގ2ާާސ ބުން ާކިޔުމުގެ ވަނަ

 1295މަރުޙަލ ާނިމުނީ.ާދެންއޮތީާބިލުގެ،ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއ ެދ،ާނިޒ މީާުނކުތ ެއއް،ާުތޅ ދޫާދ އިރ ެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިްއޒަތްތެާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާބައެްއާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުތަުކގެތެެރއިން ާތ އީދުލިބިަފއިވ  ާހުށަހެޅި ާަރއީސް.  1300ާރި

ާއެދެން.ާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުން ާއަުޅަގނުޑމެނަށް ާއެކަން ާއަްއސަވ ފައިނުވ ތީ ާވޯޓަށް އިޞްލ ޙަށް

ވެދ ނެތީެވާއެކަްނާާފަހަރެއްގައިާއިޞްލ ޙުތައްާައނބުރ ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުންާގެންދެވީކަމަށްެވސް

ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދޭާެއވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .
ާ

ާ1305 
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ާުނކުތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މީ ާބަލަެއއްއ ދެ، ނޑު ާއަުޅގަ ާުނޖެހިދ ނެާެއއްކަަމކަށް ާއަހަން ާވޯޓަށް ނުަގންނަން.

ާއެމ  ާދެން ާފ ްސވެއްޖިްއޔ  ާއިޞްލ ޙު ާއެްއ ާދިމ ވެދ ނެ. ާޙ ލަތްތަކެއް ާހުށަހެޅިފަިއ އޮްތާއްދ އަށް

ާެއާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާނުޖެހޭނެ.ާދެން،ާެއހެންނޫންކަމަށްވ ނަމަ ާވޯޓަްށާއަހ ކަށް ާާއިޞްލ ޙަކަށް އެހެން

ާނެތީ.ާ ާފޮނުއްވ ަފއި ާއިޞްލ ޙުތައް ާަގވ އިދުްނ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއަދި، ާގެންދެވީ. އަނބުރ 

ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާރިޕޯޓްކުާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމަރުޙަލ ބިލުގެ ާ،ާރުމުގެ ާމިފަށަނީ ނޑު  6ާ1310އަޅުގަ

ާ ާއ ދެ، ާމަރުޙަލ . ާފ6ާުވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިފަށަނީ. ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާކިޔުން ރުޞަތުާވަނަ

ާވ ހަކަފުޅު ާއެދުމަށް.ާމިހުޅުވ ލަނީ ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާބޭނުންފުޅުވ  ދަްއކަަވން

ާާއަޅުަގނޑު ާއޮތް ާކުރިއަްށ ާހުރިހ ާތެރޭގަާމިނެޓ8ާްއެދެން ާބޭނުްނވ  ާދަްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު އި

ާއަ ާޭއގެފަހުަގއި ާއެދިވަަޑއިގަތުމަށް. ާފުރުޞަތަށް ާބަންދުކުރ ނަންމެންބަރުން ާފުރުޞަތު .ާޅުަގނޑު

ާވިދ ޅުވ ންާ ާމެންބަރުން ާއަީލގައި ާއިޞްލ ުޙތަކުގެ ާމިގެެނވުނު ާއޮތްގޮތ އި ާމިހ ރު ާބިލު  1315މިމަރުޙަލ އަކީ

ާވިދ ުޅވު ާެއއްެޗއް ާބޭނުންފުޅުވ  ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަކަށްވެސް ާޮކންމެ ާފުރުޞަތެްއ. ާއޮތް 6ާމަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ަފންނު ާ)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. ާއަރުވ ަނން. ާފުރުޞަތެއް މިނެޓްގެ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމެންބަރުާޢަބްދު

 

ާުކޑަކުދީްނގެާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުްނާާޝުކުރިއްޔ  ާޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމުެގ  1320ާޙަްއޤުތައް

ާާާޢަްބދުްއރަީޙމްهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާކުޑަކުދިންނަްށ ާއުސޫލުތަކަކުންާާޖިންސީހުށަހެޅިފައިވ  ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ާގޯނ ކުރ 

ާދިޔުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފ ސްެވގެން ާއިޞްލ ޙުތަކ އެްއކޮށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލު މަކީާޢަމަލުކުރުމުގެ

ާޤަބޫލުުކރ ގޮތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެޭދނެކަމެއް. ާވަރަށް ާފ ސްެވގެންާއަޅުަގނުޑވެސް ާއިޞްލ ޙު ާމި ަގއި

ާޙިމ ޔަްތުކރުމުގަިއާއުދި ާޙައްޤުތައް ާުކޑަުކދިންގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާސަބަބުން މުގެ

ާ ާސ ބިުތވ ން ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާިމއަދު ާމިއީ ާުކޅޭކަން ާއިސްދައުރެއް ާަޙޤީޤަތެއް.ާމިމަޖިލީސް  1325އޮްތ

ނޑުމެންާއަަބދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާޤ ނޫނުތައްާހަދަމުންާދ އިރުަގއިާއަުޅގަ

ާފައިދ ކުރަނިިވގޮތެްއގަިއާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގުޅުންހުރި، ނޑުމެްނނ އި ާއަުޅގަ މިވިސްނަނީ

ާމަން ާއެކަމުެގ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާިދވެހި ާބައްޓަންކޮށް ާޤ ނޫނުތައްާމިޤ ނޫނުތައް ާއެ ާލިބޭނެގޮތަކަށް ފ 

ާމަޖިލީހުންާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލު ާމިައދު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާދިއުން. ބައްޓަންެވގެން

ާޔަީޤނުންވެސް ާހަމަ ާދ ނީ ާކުޑަކުދިާފ ސްވެގެން ާަބއިވަރު ާއެަތއް ާއުްނމީދުތަކެއްާދިވެހި  1330ންނަކަށް

ާކުަޑކުދީ ާނޫނިއްޔ މު ާފެޑަފައިލް ާދެމުން.ާއަދި ާތިިބބަޔަކަށްާޖިންސީންނަށް ާެވގެން ާގޯނ ކުރަން ގޮތުން

ާމެސެ ާނުރައްކ ތެރި ާދެމުން.ާމިމެސެޖްތަކުގެވަރަށް ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭާޖްތަކެއް ާައޅުަގނޑުމެން ތެރޭގައި

ާަސލ މަތުންާ ާގޯނ ކޮްށގެންނެއް ާކުަޑކުްއޖަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެތްކަން ާދެން އެބޭފުޅުންނަކަށް
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ާމަގެ ާއެްއވެސް ާީދާހުރެވޭނެ ާއަދަބުތަކެއް ާބޮޑެތި ާބަޔަކަށް ާމިއުޅެނީކީެއއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ އް.

ާކުރި ާކަންތައްަތކެއް ާޮބޑެތި ާމަރުަޙލ ގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާނޫން.ާެއހެނަނޫނިއްޔ މު ާކުރުވ ކަށް  1335ސް،ާމަތި

އަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާިމކުރަނީާކުޑަކުދީންގެާަޙއްޤުތަްއާޙިމ ޔަތްާކޮށްދިނުމަށް.ާކުޑަކުދީންނަށްާ

ާކު ާދޭ ާުކޑަކުިދންނަށް ާދުއްތުރ ތަކ އި، ާސަލ މަތްކުރުަމށްޓަކައި.ާާޖިންސީރ  ާއެކުދިން ާތަކުން ގޯނ 

ާރައްޔިަތކުވެސް ާކޮންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާރަނގަޅަްށާާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް މިޤ ނޫނު

ާަވޒަާއި،ބަލަ ާއަމިއްލައަށް ާއަސަރުތައް ާކުރ  ާެއބޭފުޅުންނަށް ާސަބަބުން ާކުަޑކުދިންެގާއެކަުމގެ ންކޮށް

ާހަމައެކަނިާ ާކުރަން. ާމަސައްކަތް ާޖެހޭނެ ާބޭފުޅަކުވެސް ާކޮންމެ ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށް  1340ޙައްޤުތައް

ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާހަދ ފައިާދިނުމަކުންާނޫނީާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފައިާދިނުމަކުންާއެާ

ާއަުޅގަ ާނުދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަްށ ާޙިމ ޔަްތވީ ާދިވެހިންެގާޙައްޤުތައް ާިމއީ ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު

ާދައުރުެގާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާކަެމއް. ާވަރުގެ ާއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ާހޭލުންތެރިކަންވެސް ތެރޭގައި

ނޑުމެްނާ ާައުޅގަ ާގޮތުން ާއިތުރުކުރުމުގެ ާހޭލުންތެރިކަން ާމިކަން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ތެރޭގައި

ާބިލަކަށް ާއެންމެބޮޑު ާފ ސްކުރި ާވަނީމިާއެންމެފުރަތަމަ ާމަޖިލީހުންާާ:6، ާރަްއޔިތުންގެ  1345ވަނަ

ާ ާުކޑަކުދީންނަށް ާބިަލކީ ާއެންމެބޮޑު ާޚ އްަޞާާޖިންސީފ ސްކުރ ނެ ާމެދު ާކުރ މީހުންނ އި ގޯނ 

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޑުމެްނެގާމުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ާއަޅުގަ ާޢަމަލުކުރުމުެގާބިލު.ާމިއީ އުސޫލުތަކަކުން

ނޑު ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤުބަލަށްޓަކަިއ ާކަމުގަިއާދަރިންގެ ާޚިދުމަތެއް ާވަރަށްޮބޑު ާކޮށްެދވޭ މެންނަށް

ާއަޅުަގނޑުާދެކެމުންާައޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަންާޝުކުިރއްޔ .ާ
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ާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކުަޑކުދީންނަށް ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާގޯނ ާާޖިންސީާއައްސަލަމ ޢަލަިއކުމް.

ާބިލުާާާވުްނ:ރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެ ާމިބެހޭ ާހުއްޓުވުމ  ާކުރުން ާމުޙަންމަދުާ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާމިހުށަހެޅުއްވި ާދަންނަވ ނީާާނަޝީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިބިލަކީ ނުޑމެންގެާ، ާއަޅުގަ ާމިއީ ާފުރިހަމަ ަވރަށް

ާ ާއ ދެ، ާބިލެކޭ. ާބޭނުންތެރި ާމުހިންމު ާވަަރށް ާމިވަގުތު ާއިޖުތިމ އަޅުގަާމުޖުތަމަޢުއަށް ާޢީާނަޑކީ

ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީަގއި ާގެނެވުނު ާއިޞްލ ޙުތައް ާމިބިލު ާދިރ ސ ކޮްށ ާމިބިލު  1355މެންބަރަކަށްާާކޮމިޓީގައި

ާވ ތީވެާ ާވަރަށް، ާމިޮކމިޓީން ާމަަސްއކަތްތަކެްއާއަޅުަގނޑުމެން ާތަފ ތު ާވަރަށް ާުމއްދަތެްއގަިއ ދިގު

ާމިބިލުަގއިާ ާއޭގެތެޭރގައި ާކުރަުމން. ާދިަޔއީ ާކުށްތައްާމިހިރަާއަޅުަގނޑުމެން ާައދަބުތަކ އިާ، އ ދެ

ާެގންދެވުނު.ާ ާބަދަލުކުރަމުން ާގޮްތގޮތަްށާޚިޔ ލުތައް ާތަފ ތު ާކޮމިޓީގައި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭތެރޭގައި

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީެވާ ާފެންނަކަމަށް ާޮބޑުުކރަން ާއަދަބުތައް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންަނށްވެސް ހަމައެއ ެއކު،

 1360އި،ާޓަރާެޖނެރަލްއ އުގެާރަީއސ އިާއަދިާޕްރޮސިކިާކޮމިޝަންާއަޅުަގނޑުމެންާޖުޑީޝަލްާަސރވިސަސްާ

ާއެބޭފުޅުންވެްސާ ާބައްދަލުކޮށްފައި ާބައްދަލުކުރިން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންނ އި ާމިދެންނެވި ތަފ ތު
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ާއެހެންކަމުން،ާ ާފެނެއޭ. ާބ ްއވަން ނޑުަތކެއް ާމިްނގަ ާަކނޑަައޅ އިުރގައި ާއަދަބެއް ާުޙކުމެއް ވިދ ޅުވީ

28ާއަަހރ އ2ާާިހަރ ިއ،ާއަާ;6ައހަރ އ2ާާިއަހަރ އި،68ާާއަހަރ އ2ާާިއޮތީާާކޮމިޓީންާނިންމ ފައި

ާއަހަރ އި ާަވރަށްގިނަާ، ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއިވ ާމިބިލު ާކޮްނމެއަކަސް މިމުއްދަތައް.

ނުޑމެންގެާ ާއަުޅގަ ާއަދަބުތަކެއް. ާވަރަށްބޮޑެތި ާމިދިޔައީ ާފެނިގެން ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް  1365އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާއަޅުޝަ ާނިޒ މަށް ާއިތުބ ރުރުޢީ ނޑުމެން ާޤަބޫލުކުރެޭވާގަ ާމީހުންނަށް ާބައެއް ނުކުރ ކަމަށް

ާފެނިގެންާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަންޒަރުތަކެއް ާޤަބޫލުކުރ ކަެަހަލަ ާބަެއއްބޭފުޅުން ކަހަލަގޮތަކަށް

ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުެމން ާއ ދެ، ާނިޒ މްާމިދިޔައީ. ާޝަރުޢީ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާތިބިާ، މިއަދު

ނ ާއެބަޖެހޭ.ާފަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިުތބ ރުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާމި ޑިޔ ރުންނ އި

ާނުުކރަނީއެޭކާ ާއިތުބ ރު ާއެމީހުންނަށް ާެއއީ ާބޭްއވުމަީކ ާލުއިކޮށްފަިއ ާއަަދބު ާމިދަންނަވަނީ  1370އަޅުަގނުޑ

ާވަރަށްބޮޑަްށާމިފަދަކަމެއް ާއެބަޖެހޭ ާިމކަމެއްެގާރައްޔި،ާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅަގނޑުމެން ތުން

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާހަދ އިރުގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާލ ޒިމްކުރ  ާމައްޗަްށ ާރައްޔިތުްނގެ މައްޗަށް

ާއެބައޮތޭާ ާއިސްލ މްދީނުަގއި ާކީްއވެތޯ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަކންތައްތައް. ާވަރަށްގިނަ ވިސްނަންޖެހޭ

ާ ާމިަކހަލަ ާތަފ ތު ާއަދިވެސް ާުކރުމ އި ާއަތްބުރި ާމީހ  ާކުރ ވަްއކަންކުރ  ާމަރަށްާާކަންތައްތައް މީހ 

ާ ާމިކަހަލަ ާމަރުހިފުމ އި ާމިތިބީ.ާތަފ ތު، ާނުނިންމަން ާމިކަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ  1375ކީްއވެތޯ

ާކަމަކ ާ ާވިދ ުޅިވ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދޭތެރެައކުން ާމި ާޤަބޫލުނުުކރެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކަމެ ާމިކަހަލަ ާތިމަންނަޔަށޭ ާއެްއގައި ާއިންޓަރިވއު ާހިފަންޖެހޭާބެހޭގޮތުން ާމަރު ާމަރަށް އްަގއި

ާެއަކހަލަކަމެއްާ ާކީކޭތޯ. ާވިދ ޅުީވ ާއޭރު ާއެމަނިކުފ ނު ާއަންނ ނީ. ާބުރަތަެކްއ ާހުރިހ  ކަމެއްަގއި

ާކުާ ާމިއަދު ާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިުއޅެނީ. ާާރިމަތިވެގެން ާފުރިމީހެއްގެ ހަމަގޮތުަގިއާމަްއޗަށް

ާކުރެެެވިއްޖެ ާސ ބިތު ާއ79ާޭކަމަްށވަްނޏ  ާއަޅުަގނޑުމެންާއަހަރަށް ާކުރަންވެސް ާޙުކުމް  1380ނައަްށ

ނޑުމެންާތެރޭ ފަހަރުާހުށަހެޅޭާމައްސަލަތަކަކީާމިއީާއެންެމާބައެއްާއެއްބަސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަ

ާމީހަކުާ ާކިިރޔ  ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަްއސަލަތައްކަމަށް ާހުންނަ ފުރިހަމަގޮތުގައި

ާމިވަރު ާދޭތެރެާގިލިގިިލކޮށްޓ ލަިއގެން ާައއިސްދ ނެކަމ  ާޙުކުމެއް ާބޮޑު ާމިވަރު ާއެމީހ އަށް ަކމެއްަގއި

ާވިސްނ ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދޭތެރެ ާމިކަމ  ާކޮމިޓީން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިރުހީވ ތީވެ އަޅުަގނޑުމެން

 1385އަޅުަގނޑުމެންާމިގޮތަށްާމިބިުލާބައްޓަންކުރެިވގެންދިަޔއީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުާަކންބޮޑުވ ާ

ާކަންަތއްވެްސާކަންތައްތަ ާއުފ ވ  ާދޭތެރެ ާމިކަމ  ާައޅުަގނޑު ާހަމައެއ ިއއެްއކޮށް ާއެބަހުރި. ެކއްެވސް

ާސަބަބުންާ ާމިކަމުގެ ާވިދ ުޅވިހެން ާމެންަބރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުުޅާދެއްކެވި ާދެންމެގައި އެބަހުރި.

ާއަ ާމިއީ ާވެއްޖިްއޔ  ާފިލައިގެްނގޮސްފިަކމަށް ާމިކަން ާމުޖުތަމަޢުއިން ުޅަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާކުށްވެރިންނ ާ ާއަދި ާދޭތެރޭގައި ާރަްއިޔތުންނ އި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާއަދި އުފ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ާމިކަންާ ާމިގޮތަށް ާމެންބަރުންނަށް ާމިމަޖިލީހުގެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާޢަމަލުތައް ާމިކަހަލަ  1390ދޭތެރޭގައި

ާއެހެ ާހުށަހަޅަން. ާެއގޮތަށް ާއަުޅަގނޑު ާއޮތީީތވެ ާހިނގ ާވިސްނިފައި ާމިގޮތަށް ާމިކަން ންކަމުން،

ާމިކަމ ާ ާރުޖޫޢަކުރަން ާކޮމިޓީއަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާމިބިލު ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ގޮސްފަިއވ ީތވެ

ާެއގޮތަށްާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާހުށަހަޅަން. ާައޅުަގނޑު ާފޮނުވަން ބެހޭގޮތުން

ާއަ ާރަނގަޅު. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނަޑށް ާއަުޅގަ ާެއއްގޮަތަކށްވެސްާތ އީދުކުރެްއިވއްޔ  ޅުަގނޑަށް

ާއިތުރަށްާ ާމި ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާމިގޮތަްށ ާއަދަދުތަެކއް ާޮބޑެތި ާމިހ   1395ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާމުރ ޖަޢ ކުރަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާބިލުާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއްާޝުކުރިއްޔ  ާކުރިއަށްދިއުމުަގިއ ާފެށިގެން ާމަރުޙަލ  ާތިންވަނަ ާގެ

ާއެްއޗެްއާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާކުރީބަިއަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާުގޅިެގން ާކަންކަމ  ާފ ހަގަކުަރއްވަފ ނެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަވ ުބ ާޝައްކުތަކަށް ާބައެއް ާއެ ާބޭނުންވަނީ. ާއަުޅަގނޑުެވސްާދަންނަވ ލަން ާގޮތުން.  1400ވުމުގެ

ާވަރަްށާ ާއަދަބުތައް ާބައެއް ާހަރުކަށިކަން. ާއަދަބުތައް ާގިނަވެފައި ާކުްށ ާބިލުގައި ޤަބޫލުކުރަން

ާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާދިވެހިާހަރުކަށިކަން. ާމިއަދުެގ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާއެދުްނވެރިކަ ާވަހުޝީ ާއަމިްއލަ ާތިމ ގެ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާޙ ސިލްކުރުމަށްޓަކަިއ ުކަޑކުދިންގެާްނ

ާހުއްުޓުވމަށްޓަކައިާ ާއެކަން ާއެބައުޅޭކަން. ާފޭރޭމީހުން ާވަކިއަޅ  ާނިޔަނެތިކަމުގަިއ މައުޞޫމް

ާޤައުމުެގާ ާިމއަދުގެ ާމިއީ ާއަދަުބތަކަށްކަން. ާހަރުކަށި ާގޮވ ލަނީ ާމިައދު ާޤައުމު  1405އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފެނިގެން ާއެކަން ާބިލުން ާއެހެންވީމަ، ާބޭނުންވ ތީ.ާާޙަޤީޤަތް. ާއެކަމަށް ާރައްޔިތުން ާޤައުމުގެ އެދަނީ

ާޤ ނޫނަކަށްެވާ ާގުޅިގެން ާހިނގަންފެށުމ  ާމިބިލު ާމިބިލުގައި ާޤަބޫލުކުރަްނ އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑުެމންނަށްާ ހިނގަންފެށީމަާމިއިންާނުކުންނަާމައްސަލަތަކެއްާހުރެދ ނެކަން.ާއެމައްސަލަތަކަށްާއަުޅގަ

ާޤަބޫލުކުރަންާާޙައްލުހޯދަންާއުޅެވުމުގެާފުުރޞަތު ނޑުެމންނަށްާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑު އަދިވެސްާއަުޅގަ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއެބަހުރިކަން. ާދިމ  ާބައިވަރު ާހިމުންވ ންޖެހޭ ާފުރިހަމަވެ ާއިތުރަށް  1410މިބިލުގައި

ާސަބަބަކަްށވ ވަުރެގާ ާހުރަސްއަޅ  ާހެދުމަކަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެީއކީެއއް

ނޑުމެންނަށްާބިލައިގެްނާކުިރއަށްދެވިދ ނެ.ާބައެްއާނުކިއްސަރުކަެމއްާ ނޫން.ާއެކަްނކަމ އެުކވެސްާއަުޅގަ

ާބޮލުގަިއާ ާމީހުންގެ ާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާސިޔ ީސ ާނުތަނަވަސްކަމެއް ާއުފެޭދ ާހިތްޕުޅުގައި ބޭފުޅުންގެ

ާ ާތެރެއިންާާޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް ާމިބިލުގެ ާއެމީހުންނަށް ާތުޙުމަތުއަުޅވ ފަިއ ޯގނ ކުރުމުގެ

ާއެބަޮއްތާދަ ާމިބިލުަގއި ާެއކަމަށްވެސް ާދެކޭގޮުތގައި ާލިބިދ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު  1415އިގަންނ ނެ
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ާމީހަކުާ ާމަރުޙަލ ަގިއ ާތަޙުޤީޤީ ާމަރުޙަލ ަގއ އި ާޝަރީޢަތުގެ ާފިަޔވަެޅއްެއޅެން ރައްކ ތެރިކަުމގެ

ާޢ އިލ އަ ާމީހެއްގެ ާހުރި ާބަންދުގަިއ ާއެމީހަކު ާދަމަހައްޓ ކަމަްށވ ނަމަ ާނުވަތަާބަންދުގައި ްށ

ާކޯޓަށްާ ާއެމީހަކު ާމުރ ޖަޢ ކޮށް ާއެއަމުރު ާމުރ ޖިޢ ކޮށް ާއެޙުކުމް ާިލބިދޭ ާއެބަ ާކޯޓަށް އެއަމުރެްއކުރި

ާއެމީހަކުާ ާއަިދ ާފުރުޞަތުވެސް ާީވއްލުމުގެ ާބަންދުން ާއެމީހަކު ާއަދި ާފުރުޞަތުެވްސ ހ ޒިރުކުރުމުގެ

ާވިސްނު ާިމކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާފުރުޞަތުވެސް. ާދޫކޮށްލުމުގެ ާެތރޭގަިއާބަންދުން  1420ންތަެކއްގެ

ާސަބަެބއްކަމަށްާ ާހަމަެއކަނި ާތ އީދުޮކށްދެއްވި ާމިބިލަށް ާެމންބަރުން ާނަމަވެސް ތިއްބަަވއިގެްނ

ާޙައްލުުކރުމަށްާ ާމިމަްއސަލަ ާހިތްޕުޅުގައިވެސް ާމެންބަރުންގެ ާއެޢިްއޒަްތތެރި ާެދކެނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާުކޑަކުދިންނަށް ާއަހަްނމިއްޔަތު. ާބޭނުންފުޅުވ  ާހަރުކަށިާާިޖންސީދެއްވަން ާމީހުންނަށް ގޯނ ކުރ 

ާހަރުކަށިކަމެއްތޯާ ާކިހ ވަރެްއގެ ާތަފ ތަކީ ާއެބަހުރި.ާހަމައެކަނި ާމެންބަރުންގެ ާވިސްނުން އަދަބުދިނުމުގެ

ާމެދުގަިއާ ާމެންބަރުންގެ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއް ާމި ާތެރޭަގއި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެކަމުަގއި  1425ގެންގުޅޭނީ.

ާިޚޔ ލުތަފ ތުެުވުންތަކ ެއުކވެ ާއެ ާއިޞްލ ުޙތަކަށްާއުޅެނީ. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމެންބަރުން ސް

ާދަްނނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާއިޚްލ ްޞތެރިކަމ އިެއކު ާއެބޭފުޅުންނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ވޯޓުދެްއވިކަމަށްޓަަކއި

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވިލުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންވޭ ާަދންނަވ ލަން ާެއްއޗެއް ާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ   1430ފުށި

ާއަލުންާައނބުރ ާ ާގުޭޅގޮތުން.ާެއއީާމިބިލު ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމ 

ާތިންވަަނކިއުުމެގާ ާއެއީީކއެއް ާނޫން ާއޮތްކަމެއް ާފުރުޞަތު ާދެން ާއެީއ ާފޮނުވ ލަން. ކޮމިޓީއަކަށް

ާޯވޓަކަ ާފޮނުވ ލުމަކަށް ާކޮމިޓީއަށް ާއަނބުރ  ާބިލު ާފ އިތުވެާމަރުޙަލ ގައި ާއެމަރުޙަލ  ާނޭހޭނެ. ށް

ާދ އި ާހޯރަފުށި ާމިއަރުވަީނ ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނުޑ ާމިހ ރު ާމެންބަރުާހިނގައްޖެ. ާިޢއްޒަތްތެރި ރ ގެ

 1435ާމަދުާރަޝީދަށް.ާއަޙް

ާ

ާޓީއަށްާގޯނ ކުރުންާމިބިލުާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިާޖިންސީޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާކުޑަކުދިންނަށްާާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާހިމެނޭ.ާާމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަޙްާ ާއަޅުަގނުޑވެްސ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާމަސައްކަތްކުރި ާކޮމިޓީގައި ާއިޖްތިމ ޢީ ފޮނުވި

ނޑުާހިމެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމބިލުގެާ ހަމައެހެންމެާހޮވިގެންދިޔަާސަްބާކޮމިޓީގަިއވެސްާއަުޅގަ

ާވޯޓެާ ާއަުޅަގނޑު ާޢަދަބުތަކަކަށް ާޤަސްދުގައި.ާބައެއް ާހަމަ ާވޯޓުނުދިނީ ާއަުޅަގނޑު  1440އްނުދެން.

ނޑަށްާމަޖުބޫރުކުރުވިާސަބަބުތަކުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާމިއަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޯވޓުނުދޭންާއަޅުގަ

ާތަޙުޤީޤީާ ާނެތްކަން.ާއަދި ާމުޖުތަމަޢުއެއް ާއޮތް ާފަރިތަވެފައި ާހޭނިފައި ާޢަދަބުތަކަކަށް ާހަރުކަށި މިފަދަ
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ނުޑާާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާައޅުގަ ާނެތްކަން. ާފަރިތަވެފައި ާިމކަމަށް ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ތަޙުޤީުޤކުރަން

ާބޭނުންވޭާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާމީަގއި ާތެރޭަގއި ާސަބަބުަތކުގެ ާބައެއް ވޯޓުނުދިން

ާކުޑަކުއްޖެްއެގާ ާމީހަކު ާހުރި ާުކޑަކުއްަޖކު ާއެ ާމަޤ މެްއގައި ާއިތުބ ރުކުރެވޭ ާރައީްސ،  1445ޢިއްޒަތްތެރި

ާހ  ޢަމަލެއްާިހންގުން.ާމިއަދުާޢ ންމުާދިރިއުޅުމުގެާޙ ލަތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާޖިންސީޒިރުގައި

ާފެންވަރުާ ާނިދިކުރުމުެގ ާމީހުން ާގެޮދރުގައި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާދެމަފިރިއަކު ާއެޙ ލަތުގައި ާވިސްނަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެްނ ލެއްާޢަމަާޖިންސީހުރިގޮތަށް

ނަޑއެޅިގެްނާ ާކަ ާމީގައި ާފެނުމުންވެސް ާެއކުއްޖ އަްށ ާހޭލައިގެންައއިސް ާކުޑަކުއްޖ  ހިންގަމުންދަނިކޮށް

 1450ވަރަކަށްާައހަރުާދުވަހަށްާޖަލަށްާވަނުމަށް.ާދެންާާ;6ވަރަށްާބޮޑުާޢަދަބެއްާމީގައިާިލބިގެންާމިދަނީާ

ާ ާކުޑަކުއްަޖކަށް ާމީގައި ާދެއްކުން.ާޖިންސީހަމައެހެންމެ ާއެމ އްދ އަަކށްވެްސާާގުނަވަނެއް އަޅުަގނޑު

ާނުރަނގަޅުާ ާފިލުވ ލުމަށް ާހަސަދަ ާމި ާދަނިކޮްށ ާހިނގ ފައި ާަމގުމަތިން ާއެ ާސަބަބަީކ ވޯޓެއްނުދެން.

ާ ާދަްއކ ފައި ާދެހެކިން ާމީގައި ާޝުޢޫރެއްގަިއ ާބަދަލުހިފުމުގެ ާކިބައިްނ ާމީހެއްގެ ާޖިންސީޢަމަލުތަކެއް

ާހިނގައް ާބުނެވިގެން ާމި ާދެއްކިކަމަށް ާމީހަކަށްާގުނަވަެނއް ާއިނޮސެންޓް ާމީހެއް ާކުެށްއނުކުރ  ިޖއްޔ 

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޮބޑަށް، ާމިބިލުގައި ާފުރުޞަތު ާލިބުމުގެ  1455ޢަދަބު

ނުރަނގަޅުގޮަތކަށްާމިބިލުގެާޭބނުންނުހިފ ނެކަމަށް.ާމިޢިއްޒަްތތެރިާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާ

ާމ ތް ާވަރަށް ާނައްތ ލުމަށް.ާާވޯޓުދެްއވީ ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާމި ާއ ދަ ާމިނުބައިނުލަފ  މަޤްޞަދެއްަގއި.

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލު ހަމައެހެންމެ

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާމިބިލު ާިވދ ޅުވި ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެަގއި ާމެންބަރު މިހ ރުގެާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާއެކަމަކަްށާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާމިއީާކުރިންސުެރާ  1460މުޖުތަމަޢުގައިާއުޅޭކަމެްއކަމަށްާވިދ ޅުިވ.ާއަުޅގަ

ާމިމަސައްކަތްުކރެވެނީ.ާ ާމިހ ރު ާނައްތ ލުމަށް ާއ ދަެއއް ާހިނގަމުންއައި ާއުފެދިގެން މިމުޖުތަމަޢުގައި

ާއު ާމިވަގުތު ާމިމުޖުތަމަޢުގައި ާމިހ ރު ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާމިއީާމިއީ ާނޫން. ާއުޭޅކަމެއް ފެދިގެން

ާމިކުރަނީ.ާ ާމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާަނއްތ ލުމަށް ާއަިއކަމެއް ާއުފެދިގެން މ ކުރިންސުރެ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއި.ާ

ާ1465 

ާތިންަވނަކިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިމއީ ާއ ދެ، ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ަހކަފުޅުާޝުކުރިއްޔ  ާމަރުޙަލ ގަިއ އުމުެގ

ާފުރުޞަތުގަިއާ ާހުުޅވ ލި ނޑު ާއަުޅގަ ާފުުރޞަތަށ68ާާްދެއްކެވުމަށް ާއެަބއޮތް ާމެންބަރަކު ިޢއްޒަްތތެރި

ާއެހެ ާޖަލްސ ާއެދިަވޑަިއގެންފައި. ާމިހ ުރ ާައޅުަގނޑު ާލަފ ކުެރވެނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ންީވމ ،

ާ ނޑ ލ ފައި 6ާާމެދުކަ ާފެށުމަށްފަހު ާމިާާހ އިރ78ާު=6ޖަހ އިރު ާމިބިލަކީ ާވޯޓަކަށްދ ނެކަމަށް. މިބިލު
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ާބިލަކަށްވ ތީެވާ ާތިއްބަވަންޖެހޭ ާމެންބަރުން ާއަދަދަކަށް ާަވކި ާހ ޒިރުވެ ާމަޖިލީހުގައި  1470ފ ސްކުރުމަށް

ާދަންނަވަން.ާ ާސަމ ލުކަންދެއްވުމަށް ާވަޑަިއގެންނެވުމަްށ ާމެންބަރުން ާެއަގޑިއަށް އަޅުަގނޑު

ނޑުާމެްނދުރަށްާޖަލްސ  ނޑ ލަނީ.ާދެންާޖަލްސ ާފަށ ނީާާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުގަ ާޖަހ އިރު.6ާމެދުކަ

ާ

ާ]ށ66:97ާްނ62:92ާާްހުސްވަގުތުކޮޅު:ާފުރަތަމަާ[

ާ1475 

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމިފަށަނީ. ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު .`

ާމްާއަޙްމަދަށް.ާހ ލްމިއަރުވަނީާގެމަނަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއި

ާ

ާވ ީތާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާުދވަހަށް ާނަޞްރުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާިއއްެޔއަކީ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދުވަހުެގާހެޔޮއެާމްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހ  ާރަްއޔިުތންނަށްާނަޞްރުގެ ާހުރިހ  ާތަހުދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަރިސްުކރަދުމ އި  6ާ1480ން.ާނިޔ 

ާ ާދިވެިހާާ;;>6ނޮވެމްބަރު ާހ ދިސ . ާހިތ މަވެރި ާއެންމެ ާދިމ ިވ ާރ އްޖެއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަކީ

ާރޭވުމެްއެގާމަތިންާ ާބައެްއގެ ާހ ދިސ .ާދިވެހިންގެ ާހިތ މަވެރި ާއެންމެ ާދުށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ތ ރީޚްގައި

ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާެއކަމުގެ ާވ ތީ ާަޝހީދުވެފައި ާރަްއޔިތުންތަކެއް ާދަންނަވަން.ާާރ އްޖޭގެ ނިހ ޔަތަށް

ާވ ހަކަތަކެއްވެްސާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ އި ހަމައެއ ެއކު

ާނުހުއްޓުވޭނެ.ާ ާކަންތައްަތކެއް ާބޮުޑވުމަކުން ާއަދަބު ާހަމައެކަނި ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1485އެބަހުރި.

ާދު ާކަންތައްަތއް ާހުއްޓުވުަމކީ ާމީހުން ާއޮންނަނީާކަންތައްތައް ާހުއްުޓވ ފައި ާަތންތ ނގަިއވެސް ނިޔޭގެ

ާއެެވައރނަސްާ ާދޭތެރޭަގއި ާބަޔަކ  ާކަންަތއްކުރ  ާދޭތެރޭަގއި ާއެމީހުންނ އި ާގޮތްގޮތަށް. އެކި

ާކުަރންޖެހޭާ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ާމިކަްނތައް ާކަންތައްތައްކޮށް ާަތފ ތު ާހިންގުމ އި ޕްރޮގްރ މްތައް

ާކޮ ާއަަދބުދޭ ާކޮށްގެންނޭ. ާބަންދުވަނީާކަންތައްތައް ާއެ ާއެމީހ  ާހަމަ ާޖަލަށްލީމަ ާގޮސް ާގަޑިައކު ންމެ

ާުއސޫލުތަކެްއާ ާކަހަލަ ާނުކުރެވޭނެ ާއެކަންތަްއ ާއަލަށް ާދ ނީ ާކުރަމުންނޭ  1490އަނެއްކ ވެސް

ނޑަށްާފެނިގެންާމިދަނީާކޮންމެާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީ،ާމިބިލުގަިއާއަޅުގަ

ާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމީހެއް.ާއެްއޗަކަށް ާހުންނަ ާދަރިައކު ާއަުޅަގނޑަީކވެސް ާހަމަަގއިމުވެސް ެތރޭގައި

ނޑުމެންާވަކިާގޮތަކަްށާ ނޑުމެންާއިމޯޝަނަލީާތިބެގެންާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާއަުޅގަ

ާ 28ާާމިބިލުގައި ާެދޭކގޮތުަގިއ29ާާއަހަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރ ތަން. ާޙުކުމް ާޖަލަށްލ ން އަހަރަށް

ާމިބި ާއަޅުަގނަޑކީ ާކުަޑކުދިންނަށް ާމިކަންތައް ާމީހެއް. ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް  1495ގޯނ ކުރ ާާޖިންސީލަށް

ާދެޭކޮގތުގަިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހައްޔަރުުކރަންޖެހޭ. ާަވގުތަށް ާވަގުތުން ާއަދަބުދޭންޖެހޭ، މީހުންނަށް
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ާމިީއާ ާލިސްޓް ާލިބިފައިވ  ާދަރިން ާއެމީހަކަށް ާލިސްޓް، ާޢ ިއލ އެްއގެ ާއެ ާލިސްޓް އެމީހުންގެ

ާޢ އިލ ތަްއާއަޅުަގނޑުމެ ާއެފަދަ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާޝ އިޢުކުރުވަންޖެހޭނެ. ާގެޒެެޓްއގަިއ ްނގެ

ާ ާކުަޑކުދިންނަށް ާލިބިފައިވ ާާޖިންސީއެބަތިބި ާއޭަނއަށް ާއެހެންވީމ ، ާޢ އިލ ތައް. ާމީހުންގެ ގޯނ ކުރ 

ާއަޅުާ ާއެބަޖެހޭ.ާމިއީ ާޢ ންމުުކރެވެން ާއެއްޗެްއވެސް ާމިހުރިހ  ާނަމ އި ާއެމީހ ގެ  1500ަގނޑުމެންާދަރިންނ އި

ާބޭނުންވ ާ ާދަންނަވ ލަން ާދެކެީނ.ާހަމައެއ ެއކު ާއަުޅަގނޑު ާކަމެއްކަމުަގއި ާމުހިންމު ާވަރަށް ކުރަންޖެހޭ

ާގަބޫެލއްނުކުރެޭވާމިކަންތަްއާހުއްިޓެގންދ ނެާ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާިދނުމަކުން ާއަދަބު ވ ހަކަައކީ،ާމިހ ބޮޑު

ާަދންނަވ ލިފަދައިން.ާއެހެންވީ ާކުރިންވެސް ނަޑއަޅ ފަިއާކަމަކަށް.ާހަމަ ާއަދަބުތައްާކަ ާބޮޑެތި މ ،ާމިހ 

ާދަންނަވ ލަްނާ ާހަމައެއ ެއކު ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުނުރެވޭ ނޑަކަްށ ާއަުޅގަ ާބިލަކަށް އޮތް

ނުޑާ ާައޅުގަ ާމިބިލުގައި ާއުންމީދުކުރަން. ާދެއްވ ނެކަމަށް ާމިނެޓް ާއެއް ާނުކުތ އަީކ، ާއަނެއް  1505ބޭނުންވ 

ާ ާުކށެއް ާއިންސ ނަކަްށ ާަވރަކަށްާދެކޭގޮުތގައި ާކޮންމެވެސް ާޮއންނަންޖެހޭނެ ާއޭަނއަށް ކުެރވުނީމަ

ާފުރުޞަތު.ާ ާއ ދެވުުމގެ ާއެނބުރި ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއަެނއްކ ވެސް 28ާާއޭނައަށް އަހަރަްށ29ާާއަހަރަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާ ނޑިަފއި.ާއެެހންވީމ ،ާއަުޅގަ ޖަލަށްލ ާމީހަކަށްާއޭނަގެާއުންމީދުާއެވަނީާކެ

ތްާމީހަކުާވަރަށްާނިކަމެތިާޙ ލުގައިާހުްނނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާގޮަތކަށްާބިލުާއެއީާއުންމީދެއްާނެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާނުުކރެވޭ ާތ އީދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީަމ ާގޮތަކަށް  1510މަގުފަހިވ 

ތަާދެކޭގޮުތގައިާކޮންެެމެާއިންސ ނަކަށްާކުށްކުރުމަށްފަހުގައިާޭއނައަށްާލިބެންޖެހޭނެާތަޢުބ ވެގެންާނުވަ

ާ ާފުރުޞަތު. ާއައުމުެގ 28ާާމުޖުތަމަޢުއަށް ާއެފުރުޞަތެްއ29ާާއަހަރަށް ާމީހަކަށް ާޖަލަށްލ  ައހަރަށް

ނޑުާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ

ާއަްއސަލ މްޢަލަާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާކުޑަކުދިންނަށް ާއ ދެ،  1515ާޯގނ ކުރ ާޖިންސީއިކުމް.

ާދ ދިއުމަކީާާމީާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އިމްތިޔ ޒްާފަހު ާފ ސްވެގެން ާމިމަޖިލީހުން ާބިލެއް ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫުލތަކުން ާޚ އްޞަ މީހުންނ މެދު

ާޤަބޫލުކުރަނީާ ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބުން ާމިބިުލެގ ާއުފ ކުރ ކަމެއް. ާބޮޑަްށ ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާދ ނެކަމަށް.ާއަޅު ާހ ސިލުވެގެން ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާކަންތައްތައް ާމިއުޅޭ ާހ ސިލުކުރަން ަގނޑުމެން

ާހިތަށްާ ާފިނިކަމެއް، ާަމއިންބަފައިންނަށް ާކުދިންގެ ާތުއްތު ާުކަޑކުދިން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ އެއީ

ާނުރައްކ ތެ ާމިފަދަ ާހަމައެހެންމެ، ާއަިދ ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބިގެންދ ނެކަމަްށ  1520ރިާފިނިކަމެއް

ާމިިބލުގަިއވ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާބިރުގެންނެވޭނެކަމަށް ާމީހުން ާހިންގ  ޢަމަލުތައް

ާެއބަހުރޭ.ާ ާމ އްދ ތަކެްއ ާރަނގަޅު ާވަރަްށ ާތ އީުދކުރެޭވ ާވަރަށް ާމ އްދ ތަކަށް ާގިނަ ވަރަށް

ާފ ހަގަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި ާކަންތައްަތއް ާބައެއް ާމިބިލުގަިއވ  ާމުޅިންާއެހެންނަމަވެސް، ކޮށްެލވޭ
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އެންމެާރަނގަޅުާނޫންގޮތަކަށްާހުރިކަމަށް.ާމިސ ލަކަށް،ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާމިބިލުގައިާވަރަށްާބޮޑެތިާ

ާބޭނުންާ ާމީެގ ާވުމުން ާމިޤ ނޫނަކަށް ާމިބިުލެގ ާހުންނ ތީވެ ާއަަދބުތަކެއް ާބޮޑެތި ާޚިލ ފު  1525އ ދަޔ ިއ

ާފްރޭމްކޮށްގެ ާހަދައިގެން ާހަތިޔ ރަކަށް ާނަގ  ާގޮތަކަްށާނ ޖ އިޒްގޮުތަގއި ާއަދަބުދޭ ާމީހުންނަށް ން

ާއަދިާ ާއެދޭކަެމއް. ާއަޅުަގނުޑވެސް ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާއެއީ ާޢަމަލުނުކުރުމަށް. ާފަރ ތަކުން އެްއވެސް

ނޑުމެންާކަންބޮޑުވޭާބައެއްފަހަރުާމިހ ާބޮޑެތިާ ރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާނިޒ މްާއޮތްގޮތުގެާސަބަބުންާއަުޅގަ

ާ ާމިސ ލަކަށް، ނޑައެޅިަފއިވ ތީ. ާކަ 68ާާއަދަބުތައް 29ާާއަހަރ އި ާމިދެމެދުގ28ާާެއަހަރ އި އަހަރ އި

ާ ާމިބިލުގެ ާދެން ާމިވަނީ. ާދީފައި ާބުއްދީެގ99ާާމުއްދަތުތައް ާއެަބއޮތް ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1530ވަނަ

ާ ާވަރިހަމަ ާއެއީ ާނުފުދެންޏ  ާކުަޑކުއްެޖއްކަމަްށ.ާމިއ99ާާީތަސައްރަފް ާެއއީ ާމީހަކަްށވިޔަސް އަހަރުގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާތަޢ  ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާުކަޑކުއްޖަކަށްާހަމަާސީދ  ާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ އެއްކަމަށް ރުޟު

ާ ާހަދ ފައ99ާާިނުވ ނެ ާކުޑަކުއްަޖކަށް ާއެއޮންނަނީ ާއެފުރުޞަތު ާމިބުނ ގޮތުން ާމީގައި ާވީމަ. އަހަރު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކަންަތއް ާބައެއް ާުނހިމެނޭ ާމިބިލުަގއި ާއަދި ާދެން ާއުމުރުފުރައަކަްށވިަޔްސ. ކޮންމެ

ާމިސ  ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއެގޮަތްށާޖިންސީލަކަށް، ާބަލިތައް. ާވ ރުތަވ  ާސަބަބުން  1535ގުޅުމުގެ

ާސީދާ ޖިންސީ ާހަަމ ާިމވެސް ާވ ުރތަކޮށްފިއްޔ  ާބައްެޔއް ާސަބަބުން ާހިންގުުމެގ ގުޅުމެެެއް

ާަރނގަޅުާ ާމިއީ ނަޑއެޅުން ާކަ ާއަަދބެއް ާބޮޑު ާފ ހަަގކޮށް ާޮގތުގައި ާކުެށްއގެ ނަޑއެިޅގެންވ  ކަ

ާޤަބޫުލކުރަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާއަދި ާނެތްާޖިންސީާން. ާމިބިލުގަިއ ާކުރުން. ާފުރައްސ ރަ ގޮތުން

ާ ާއިންނަނީ ާމީގަިއ ާމ އްދ ެއއް. ާެއީއާޖިންސީއެކަހަލަ ާކަންތައްަތކަކީ ާކުރ  ާނިޔަތަކ ެއކު ގޮތުން

ާހުރެދ ނެާ ާކަންތައްަތއް ާކުރެވޭނެ ާގޮތުން ާފުރައްސ ރަކުރުމުގެ ާއެހެންނަމަވެްސ،  1540ކުށެއްކަމަށް.

ާސަމ ސ އަކަށް ާބިރުދައްަކއިެގްނާާމަޖަލަކަށް ާބިރުދެއްކުން. ާއަދި ާދެން ާނެތްނަމަވެސް. އެނިޔަތް

ާގަދަކަމުންާ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާނެތް. ާހިމެނިފައެްއ ާމީަގއި ާކުުރންވެސް ާކަންަތއްތައް ގަދަކަމުން

ނަޑށްވެސްާ ާއަުޅގަ ާނެތް. ާހިމެނިފައެއް ާކަންތައްަތއްވެްސ ާކަހަލަ ާރޭޕްކުުރން ާގޮަތކަށް އަނިޔ ވެރި

ާކުަޑކު ާައނިޔ ވެރިާއެނގޭ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ނެ. ާރޭޕަކަްށ ާއެީއ ާނުދެވޭނެ. ާރުޙުެމއް އްޖަކ މެދު

ާރުޙުމެއްާނެތަސްާޮއެވގެންވިަޔސްާެއއީާބަެއއްާއަނިޔ ވެިރާނޫންގޮތަށްާ ާކުރ ާކަންތައްަތކަށް  1545ގޮތަކަށް

ާ ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާތަފ ތުވ ނެ. ާކަންތައްތަކ އި ާރަްއދުކުާޖިންސީކުރ  ާބަސްތައް ރުން.ާއެދުމުގެ

ާމިއީާ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކުޑަުކއްޖަކ މެދުަގއި. ާފ ޅުކުރުން ާޝުޢޫރުތައް މިސ ލަކަށް،

ާބިލުަގިއާ ާކަންަތއްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްކަމަށް. ނޑައެެޅންޖެހޭނެ ާކަ ާގޮތުން އަދަބެްއގެ

ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމަށް ާރަނގަޅުެވގެންދ ނެ ާވަރަށް ާހުރިނަމަހީ ާއަދި ާދެން .6;ާ

ާ ާހަމަ ާއުޅެދ ނެ ާރައްޓެހިެވެގން ާުކއްޖަކު ާކުއްޖަކ .ާާ;6އަހަރުގެ ާހުރި ާދެމަސްވެފައި ާފުރެން  1550އަހަރު
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ާވ ގޮތުންާ އަހަުރގެާއަދަބުތައްާމިއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،29ާާއަހަރ68ާާުދެންާމީގައިާމ އްދ ތަކުގައި

ާރަނގަޅުވ ެނަކމަ ާވަރަށް ާެގނައުން ާބެލެންސްެއއް ާކުޑަ ާވަރަށްާމީގައި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ށް

ާފުުރޞަތަށް.ާ ާެދއްވި ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް

ާ

ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާުކަޑކުދިންނަށް ާޝުކުރިްއޔ . ާއުސޫލުތަކަކަށްާޖިންސީ`. ާޚ އްސަ ާމީހުންނ މެދު  1555ާގޯނ ކުރ 

ާމަޖިލީހުންާބަލައިގަނެާފ ސްކުރުމ އިާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާ ާބިލު ނޑުެވްސާވަރަށްާާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއަޅުގަ ާދ ހިނދު ާހަަމއަށް

ާމުޖުތަާއަޫބބަކުރުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާރޫޙަީކވެސް ާމެންބަރުންގެ ާއަދި ާމަޤްޞަދަކީ ާމިބިލުގެ ާއ ެދ، ާމިހ ރުާއުފ ކުރަން. މަޢުގަިއ

ާބައެްއާ ާޙ ލެްއގަިއ ާއެްއވެސް ާސަލ މަތްކުރުން. ާމުޖުތަމަޢު ާބަލިން ާމިނުރައްކ ތެެެރި ފެތުރެމުންދ 

ާމެންބަރު ާފ ޅުކުރެއްވި ާބަޔަކަްށާޚިން ާޙ ލެްއަގއި ާއެްއވެސް ާމިއީވެސް ާވ ގޮތުގެމެތިން ޔ ުލފުޅުތަކުަގއި

ާނޫން.ާ ާބިލެްއ ާފ ސްކުރ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާބަލަިއގެން ާމަޤްޞަދެއްކަމުަގއި ާއެއީ  1560އަދަބުދިނުން

މ ޙައުލެްއާާމަޤްޞަދަކީާމިފަދަާއަދަބުތަކަށްާމީހުންާހުށަހެޅިނުގަނެ،ާކުޑަކުދިންާސަލ މަތުންާތިބުމުގެ

ާކަމަކީ،ާވަރަށްާ ާކަންބޮުޑވ  ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާޤ އިމްކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާމީގައި ާމުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހި

ާދިުގާ ާމުއްދަުތގެ ނަޑއެޅުުމގެ ާކަ ާއަދަބު ާމިދެންނެވީ ާބޭންޑް، ާއޮންނަ ާދީފައި ާމީގައި ޤ ޟީންނަށް

ާމަ ާމީެހއްެގ ާކުެށއް ާސަބަބަީކ، ާުކަޑކަން. ާއިޙްިތޔ ރު ާެއ ާތަފ ތުާކުޑަމިން ާސ ބިތުވެދ ެނ އްޗަްށ

ާަބެއއްކަހަލަާ ާއަދި ާކުށްތަކ އި ާކުރ  ާޙިއްޞ ވެގެްނ ާއޭނަ ާެއކަމުގައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް  1565ގޮތްގޮތުން.

ާބައިވެިރިވާ ާއޭނަ ާެއކަމެްއގައި ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްަތއް. ާސ ބިތުވ  ާކުިރކަމަްށ ާއެކަން ހެކިތަކުން

ާަކނ ާއަދަބު ާގޮތަކަށް ާބެލޭކަހަލަ ާބޮޑުމިނަށް ާރަނަގޅުވީްސ.ާކުޑަ ާތަންކޮެޅއް ާއޮތްނަމަ ަޑއެޅިފަިއ

ާެއއްވެސްާ ާފަދައިން، ާވިދ ޅުވި ާއަޙްމަދު ާއިލްޙ މް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ގެމަނަފުށި

ާ ާބަރ ބަރަށް ާހަމަ ާނެތްގޮތަކަށް ާފުުރޞަތު ާތަޢުބ ވުމުގެ ާކުށ28ާާްޙ ލެއްަގއި ާބައެްއ އަހަރު

ނޑައެ ާކަ ާއޭނައަށް ާހިނދެއްަގއި ާސަލ މަތްވުމަށްާސ ބިތުވެއްޖެ ާއެކަމުން ާއޭނައަށް ާއެީއ  1570ޅުަމކީ

ެަޅުަގނޑުމެންގެާ ާއުޤޫބ ެތއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަ ާއޮތް ާގޮތަކަށް ާަކހަލަ ާފުރުޞަތެއްާނެތް އެްއވެސް

ާއަދަބުާ ާކިތަންެމ ާވ ތީެވ، ާސަލ މަތްކުރުންކަމަށް ާމުޖުތަމަޢު ާމިކަމުން ާޙަޤީޤަތުަގއިެވސް ނިޔަތަކީ

ާމިކަހަކަާ ާކުރ ެނކަމެއް.ާާބޮޑުވިކަުމގަިއިވޔަސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާތ އީދުކުރުމަީކ ބިލަކަށް

ާބައެއްާ ާނަމަެވްސ ާމުސްތަޤްބަލެއްގައި ާއަވަސް ާއަދި ާއެދެން ާައޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ާހުސްާ ާލިބޭފަދަ ާފުރުޞަތު ާމީހުންނަށް ާގޮތެްއަގއި ާނ ޖ އިޒް ާހުށަހެޅިގެންެވްސާމީގައި  1575އިޞްލ ޙުތައް

ާހުރިކަމަށް ާމީގައި ާގެނެސްގެންާާތަންތަން ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ތަކަށް ާއެފަދަ ވ ނަމަ

ާމީހުންާ ާހުށަހަޅައިގެްނ ާމައްސަލަތައް ާމީހުން ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު
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ާމައްޗަްށާ ާމީހެްއގެ ާެހކިބަސް ާމިދަންނަވަނީ،ާބައެްއގެ ނޑު ސަލ މަތްކުރަންާމަސައްކަްތކުރުން.ާއަުޅގަ

ާމީހަ ާގޮތެްއަގިއ ާނ ޖ އިޒް ާއޭނަާދީގެން ާއެއީ ާއެމީހަކަށް ާތ ށިކުރ އިރުަގއި ާކުށެއްގައި ާމީގެ ކު

ާދެއްުކމަށްޓަކަިއާ ާއޭނައަށް ާމަޢުސޫމްކަން ާއެ ާމީހެއްކަމަށްވަންޏ   1580ނުކުރ ކަމެއްކަމަްށވަންޏ ،ާމަުއސޫމް

ާކަމެއްކަމުަގިއާ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާމައްޗަށް ާޙަސްމުގެ ާލިބޭ ާދަޢުވ  ާއެއީ ާކަންތައްަތކެްއވެސް ކުރެވޭނެ

ާހުުރމ އެކުަގިއާއަޅުަގނޑަ ާކަންަތއްތައް ާބައެއް ާމިކަަހލަ ާއެހެންވީމ ، ާަދންނަވަން. ާފެންނަވ ހަކަ ށް

ނޑުވެްސާ ާއަުޅގަ ާބޮޑުކަން ާހަރުކަށިކަން ާގޮތްތަުކގެ ާސ ބިތުކުރ  ާކުށް ާއަދަބުތަކ އި މީގެ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާއެނިޔަުތގައި ާނައްތ ލުމަށްޓަކައި ާމިބަލި ާމުޖުތަމަޢުއިން ާމިބިލަކީ ާފ ހަގަކުރ ހިނދު

 1585ާކުރ ކަމަކަށްާވ ީތވެާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާާމިލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާުކޑަކުދިންނަށް ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޚ އްަސާޖިންސީއ ދެ، ާމީހުންނ މެދު ާގޯނ ކުރ 

މަލުކުރުމުގެާބިލުާމަޖިލީހަށްާގިނަާއިޞްލ ޙުތަކަކ ެއކުާފ ސްވެގެންދ އިރު،ާމިބިލަކީާއުސޫލުތަކަކަށްާޢަާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަަދބުތަކެއްާ ާހަރުކަިށ ާއަދި ާޮބޑެތި ާދ އިރ އެްއގަިއ ާފުޅ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގިއ އަޅުަގނުޑ

ާހުރިކަމަށްާ ާކަންތައްަތއް ާބައެއް ާވިސްނ ލަްނޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލަކަްށވ އިުރ، ނަޑއެޅިފަިއވ   1590ކަ

ާތަސްދީދްޮކށްގެންާއަ ާފ ސްކޮށް ާމިބިލު ާފެޭނ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިގޮތުން، ާޤަބޫލުކުެރވޭ. ޅުަގނޑަްށވެސް

ާފުޅ ާ ާވަރަށް ާދީ ާމުއްދަތެއް ާގިނަ ާއެއަށްވުެރ ާނުވަތަ ާތިންމަސް ާފެށުމ މެދު ޢަމަލުކުރަން

ާއަދިާ ާމުޢައްަސސ ތަކުންނ އި ާއަމިއްލަ ާއަދި ާމީޑިއ ތަކުންނ އި ާސަުރކ ރުެގ ދ އިރ ެއއްަގއި

ހެނިހެންވެސްާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ ަތއްާމެދުވެރިކޮްށާނަމަވެްސާނުވަތަާރަށްރަށުެގާއޮފީސްތަކ އިާއަިދާއެ

ާފުރަތަމަާ ާމިކަމަށް ާަރއްޔިތުން ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާފޮނުވަިއގެން ާކޮޕީަތއް ާމީގެ  1595ގޭބިސީތަކަްށވެސް

ާދަން ާއެހެން ާހިންގަން. ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާެއވެއަރނަސް ާމިޖެހެނީ،ާހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ނަވ ލަން

ާއަދަބުތަކަކަްށާވ ީތެވާ ާގިނަ ާބޮޑެތި ާއަދަބުތަކަީކާވަަރށް ާގިނަ ާނުވަތަ ާކަންތައްަތކަކީ ާގިނަ މީގަިއވ 

ާދެންާ ާވ ތީވެ. ާމުހިންމުކަމަކަށް ާކޮންމެހެންެވސް ާކުރުވުމަކީ ާހޭލުންތެރި ާރަްއޔިތުން އެކަމަެަށް

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާޮގތުގައި ާޤަބޫލުކުެރވޭ 26ާާއަޅުަގނޑަށް ާވަަނ ާމިބިލުގެ ާމ އްދ 26ާާމ އްދ ، ވަަނ

ާ ާއެ ާނުކުެރޭވ ާޤަބޫލެއް 26ާާއަޅުަގނޑަށް ާެއއީ ާފ ސްކުރ ކަށް. ާއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާމ އްދ   26ާ1600ވަނަ

ާމީހުންގެާ ާކުށަކ ނުލަިއ ާއެއްވެސް ާގިނަފަހަރަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއެއީ ާމިއޮންނަގޮުތން ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާތުޙުމަތުކުރެ ާހިންގިކަމަށް ާޢަމަލު ާމި ާސަލ މަތްނުކުރެވިދ ނެާމައްޗަށް ާއަބުރު ާމީހުންގެ ާނުވަތަ ވިދ ނެ

ާގޮތެްއާ ާއެްއެވސް ާނެގޭނެ ާއެމ އްދ  ާވ ތީވެ. ާތުޙުަމތުކުރެވިދ ނެކަމަކަށް ާކަންތައްތަކަކަށް ފަދަ

ާއޮްތކަމަށްވަންޏ ާ ާގޮެތއް ާއެްއވެސް ާފ ްސކުރެވޭެނ ާނުލ  ާމ އްދ އ އި ާއެ ާުނވަތަ އޮތްކަމަށްވަންޏ 
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ނޑަްށާއެމ އްދ ާނެގުަމކީާނުވަތަާއެ ނުޑާއުންމީދުކުރ ގޮތް.ާައުޅގަ  1605ޮގތަށްާފ ސްވެގެންާިދއުމަކީާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ފ ސްކުރުމުގެާއެންމެާބޮޑުާބޭނުމަކީ،ާމިހ ރުާމުޖުތަމަޢުގެާތެރޭގައިާމިކަންާއަަށގަނެފަިއވ ާމިންވަުރާ

ާފަރ ތުންާާކުޑަކޮށް ާމިކަމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާގެެނސް ާސަމ ލުކަމަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާމިކަމަށް ުނވަތަ

ާފައިދ ތަކެއްާ ާގިނަ ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާމިކަމުގެ، ާކުދިންނަށް ާނުވަތަ ާބެލެނިވެރިންނަށް ނުވަތަ

ާކަާ ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާރޫޙަށް ާމިބިލުގެ  1610ންބޮޑުވ ާކުރުންކަމަށްވ ީތވެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާފުރުޞަތަށް ާދެްއވި ާޝުކުރިއްޔ  ާހޯދ ލީ. ާމިފުރުޞަތު ާދަންނަވ ލަން މައްސަލަތައް

ާރައީސް.ާ

ާ

ނޑުާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާައޅުގަ ާބިލެކޭ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާޖުމްލަކޮށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

 1615ާއަދިާމިބިލަށްާހުށަހެޅިގެންާދިޔަާއިޞްލ ޙުތައްާފ ސްެވގެންާދިއުމ ެއކުާމިބިލުާިއތުރަށްާާދަންނަވ ނީ.ާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާައޅުގަ ާހިނަގއްޖެއޭ ާޭބފުޅުނ26ާާްފުރިހަމަވެގެން ާަބެއއް ާވ ހަކަ ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާހަމައެކ26ާަދައްކަވ އިރު،ާ ާއެަދއްަކވަނީ ާއެބޭފުޅުން ާމ އްދ ގައި ާއަރިމަތީާސުރުޚީެގާވ ހަކަ.ާވަނަ ނި

ާ ާފ ހަގަކުރެިވގެންދ ނެ ާވިދ ުޅވެލަްއވައިިފނަމަ ާމ އްދ  ާވަނީ،26ާާމުޅި ާަގިއ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާެއކުއްޖ ާާޖިންސީކުޑަުކއްޖަކ އެކު ާނުވަތަ ާގެއަށް ާހުންނަ ާެއުކއްޖ  ާނިޔަުތަގއި ާހިންގުމުގެ ޢަމަލެއް

ާކުށެކެާ ާމީހަުކާވަނުމަކީ ާތަނަކަށް ާހުރި ާމިާއެަވގުތު ާވަުނން ާވަންނަ ާއެހެންކަމުން،ާއެނިޔަުތަގއި  1620ވެ.

ާދަްނނަވ ލަން.ާ ާއެވ ަހކަވެސް ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާވަނުެމއް ާެގއަެަށް ކުށްވެިރވަނީ.

ާތަންފީޒްކުރުމުެގާމަްއސަލަ.ާ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާކަންބޮުޑވަނީ ާހަމަ ނޑު ާަރއީސް،ާއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާބެޭހގޮތުންާާތަންފީޒް ާޙައްޤުަތކ އި ާކުޑަކުދިްނގެ ާއެހެންކަމުން، ުކރަންއެބަޖެހޭ.

ާފުލުހުންާ ާޚ އްސަކުެރވިފަިއވ  ާތަޙްީޤޤުކުރުމަށް ާމުޢައްސަސ ތަކ ިއާއަދި ާއުފެއްދިފަިއވ  ސަރުކ ރުަގއި

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަންފީޒްކޮށްެދއްވ ށޭ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ  1625މިޤ ެ ނޫނު

ާބޭނުންވޭ،ާބޭނުންވަ ާދަންނަވ ލަން ާގުޭޅގޮތުން ާޤ ނޫނަކ  ާމިފަދަ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއިތުރަށް ާއޭގެ ނީ.

ާތެރޭގަިއާ ނޑުަތކެްއގެ ާމިންގަ ާަވކި ާމައްސަލަތައް ާހިމެނޭ ާކުޑަކުދިން ާމަރުޙަލ ގަިއވެސް ތަޙްޤީޤުގެ

ާބަ ާތަޙްޤީޤުަގއި ާމުޢ މަލ ތްކުރުމުގައި، ާކުޑަކުދިންނ އި ާއެއީ ާމިޖެހެނީ. ޔ ންެނގުމުަގއިާތަޙްޤީޤުކުރަން

ާއެަކށީގެންވ ާ ާމިކަން ާރ އްޖޭގައި ާއެހެންަކމުން، ާއެބަހުރޭ. ާމިންގަނޑުތަެކއް ާވަކި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ާިހމެނިގެންާ ާމީގެތެޭރގައި ާތަމްރީނުކުރުންވެސް ާމީހުން ާއެގޮތުން ާއެބަެޖހޭ. ާކުެރވެން  1630ފެންވަރަކަށް

ާ ާހަމައެހެންމެ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ަގއިވެްސާދ ންޖެހޭނެކަމުގައި ޝަރީޢަތުގެ
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ާއެބަޭވ.ާ ނޑުތަެކްއ ާމިންގަ ާބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރުުމގަިއ ާޝަރީޢަތްަތއް ާހިމެނޭ ކުޑަކުދިން

ާުކރުމުގަިއާ ާޝަރީޢަތް ާކަންތައްތައް ާުގޅޭ ާުކޑަކުދިންނ އި ާމަރުޙަލ ގަިއވެސް ާޝަރީޢަުތގެ އެގޮތުން،

ާޤަ ާއަޅުަގނޑު ާދޭންޖެހޭކަމުގައި ާތަމްރީން ާދޭތެރޭގަިއާއިތުރަށް ާމިކަންކަމ  ާއެހެންކަމުން ބޫލުކުރަން.

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާވިސްނުމަށްފަހު ާފުންކޮށް ާފަރ ތްތަކުން ާކަމ ބެހޭ ާއަދި  1635ސަރުކ ރުންވެސް

ާ ާކުޑަކުދިންނަްށ ާއ ދެ، ާމުސްތަޤްބަލު، ާޤައުމުގެ ާފަރ ތުންާާޖިންސީމުސްތަޤްބަލު ާމީހުންގެ ގޯނ ކުރ 

ފެދިގެންދ ާޤ ނޫނަކީާމިިބލަކީ.ާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވގެްނދިއުންާއެކުދިންާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްާމިާއު

ާއިތުރަްށާ ާޭއގެ ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްކަުމގަިއ ާމުހިންމު ވަރަށް

ާތެރޭަގއިާ ާމުޖުތަމަޢު ާހުއްުޓވޭނެ ާުނއެްއ ާމިކަން ާހަމައެކަނި ާޤ ނޫނަުކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާުއސޫލުތަ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑުމެންެގާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދަތަކ އި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާހަމަތަކ އި  1640ކ އި

ާބޮޑެތިާ ާޫނން ާއެކަންެޏއް ާކުޑަކުދިންނ އި ާދަންނަވ ލ ނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަނގަުޅކުރަންޖެހެޭއ އަޙްލ ޤު

މީހުންނ ވެސްާމީހުންގެާއަނިބންވެސްާހަމަާގަަދކަމުންާވަިރުކރުވަިއގެންެވސްާއިންނަނީ.ާމިހެންގޮސްާ

ާކަން ާބޮޑަްށާމިކަހަލަ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުންނައިރު ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ތައްތައް

ާއަޙްލ ޤުާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާރަނގަުޅކުރުމަށް. ާއަޙްލ ޤު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ވިސްނަން

ނޑުމެންަނށްާކުޑަކުދިންވެސްާސަލ މަެތްއާނުވ ނެާއަދިާއެހެންާމީސްމީހުންވެސްާ  1645ރަނގަޅުނުވެާއަުޅގަ

ާދ އިރ ެގާސަލ  ާތަޢުލީމީ ާދޭތެރޭަގއި ާމިަކންކަމ އި ާބިލެއްަގއި ާމިފަދަ ާއެހެންަކމުން، ާނުވ ނެ. މަތެއް

ާބޭނުންވޭ.ާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭކަމުގަިއ ާަމސައްކަތްކުެރވެން ާރަނގަެަޅަށް ތެރެއިންވެސް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާއަްއސަލ މްޢަާއުނގޫރ ފުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ .`ާ ާކުޑަކުދިންނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   1650ގޯނ ާޖިންސީލައިުކމް.

ާކުރ ާ

މީހުންނ މެދުާޚ އްސަާއުސޫލުތަކަކުންާޢަމަލުކުރުމުގެާމިބިލުާއިޞްލ ޙުާކުރުމުގެާކޮމިޓީގެާަމރުޙަލ ގެާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހިތްހަމަާ ާވަރަށް ނުޑވެސް ާައުޅގަ ާދިޔަގޮތ މެދު ާޢިްއޒަތްތެރިާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާއެ ޖެހިގެން

ާުޝކުރުދަންނަވަން.ާ ާއިްޙލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާމުޤައްރިރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށ އި

ާމިބިލަށްާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާފަދަިއން ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާރައީްސ،  1655ޢިއްޒަތްތެރި

ާފަ ާއޮންނ ނެ ާދަންނަވ ލ ފައި ާައޅުަގނޑު ާކުޑަކުއްަޖކ ާވ ހަކަދެްއކިއިުރވެސް ާމީހަކު ާމިގޮތަށް ދައިން،

ާއެުކޑަކުްއޖ ާޖިންސީ ާސަބަބުން ާޢަމަލުގެ ާއެ ާތެރޭގައި ާހިންގުމުގެ ާޢަމަލެއް ާެއކަހަލަ ާނުވަތަ ގޯނ ކޮށް

ާ ާނުވ ވަރަްށ ާޝައްެކއް ާއެްއވެސް ާޝަރީޢަތައް ާޝަރުޠުމަރުވިކަން ާފުރިހަމަވެގެންާހުރިހ  ތަކެއް



 61 

ާ ާމީހަކު ާެއުކރި ާއެކަްނ ނޑުާސ ބިތުވެއްެޖއްޔ  ާައޅުގަ ާމަރ ލުމަށް ާއެމީހަކު ާނޫން، ާއަދަބެްއ މަރުގެ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމިހެން ާދަންނަވ ލ ނަން. ާހަމަ ާމިހ ރުވެްސ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުން  1660ހުށަހެޅި

ާމިއީ ާބިލަށްާާމިދަންނަވ ލަނީ ާކަަމކަށްވ ތީ. ާއިޖްމ ޢުވެވަަޑއިގެންަފއިވ  ާޢިލްމުވެރިން ާފިޤުޙު ހުރިހ 

ާވ ހަކަ ާއަނެއް ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާމިދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާމިހ ރު ާބިލަްށ ާތެރޭގަިއާއައަކީ ދަބުތަުކގެ

ާ ާމިދިޔަ ާޙަޤީޤަުތގަިއެވސްއަދައިޞްލ ޙުެވގެން ާތެޭރގައި ާާުބތަކުގެ ާއަޅުަގނޑު ވަަރށްބޮޑަށްާމިބިލަށް

ނޑުާހިތްހަމަނުޖެހޭާއަދަާތ އީދުކުރ ާހިނދުވެްސާެއާ ާއަުޅގަ ނޑު ބުތައްާަކނަޑއެޅިގެްނާއެދިަޔާމިންގަ

ާފ ހަ ާބޭފުޅުންނ އިާޝަރުޢީާވ ހަކަ ާޤ ނޫނީ ާަވރަށްގިނަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ  1665ގަކުރަން.ާައޅުަގނޑުމެން

ާކަްނތައްތަްއާ ާމިބިލުެގ ާދިޔައީ ނަޑައޅަމުން ާކަ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާމީަގއި ާލަފ ގެމަތިން ބޭފުޅުންގެ

ާ ާކަމެއް. ާއެކަށީގެްނވ  ާވަރަށް ާމިއީ ާސ ބިތުވުމަކީ ާކުށް ާމި ާމައްޗަްށ ާމީހެއްގެ މީހަކުާހުރިގޮތުން

ާގަިއގަާ ާކުށްކުރިާާއިކުޑަުކއްޖެ ާެއ ާސ ބިތުވެދ ނެ. ާުކށެއްކަމަށް ާއެެެއީ ާތަނުންވެސް ާބީހިލ  ހަމަ

ާ 69ާާއަހަރުެގ28ާާމީހ އ އި ާމީހަކު 2ާާައހަރުގެ 6ާާއަހަރު ާކުއްޖަކަށް ގޯނ ކުރުމުގެާާޖިންސީައހަރު

ާ ާމީހ އ އި ާކުރ  ާކަންަތއްަތއް ާއަނިޔ ވ ގޮތަށް ާބޮެޑތި ާޚިލ ފު ާއ ދިޔ  ާވ ންޖެހޭނެ.ާތެރޭގައި  1670ތަފ ތު

ާ ާއެކުށަްށ ާުކށްކުރީމަ ާތެރޭަގއި ާއިންސ ނުންެގ ާއިނގޭެނ ާޭދއިރުަގއިާއަދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ބު

ާކަންަތއްތަްއާ ާހަމަކޮށް ާހަމަ ާޢަދުލުވެރިކޮށް ާބަލަންޖެހޭނީ. ާނޫން ާއެކަންެޏއް ާމީހ އަށް ކުށްކުރެވުނު

ާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިހުރިާނިންމަންޖެހޭނީ. ނޑަެއޅިފަިއ ާކަ ާމި މީަގއި

ާއަދަ ާތަފ ތުކޮށްލަންޖެހޭ ާމިންަގނުޑތައް ާމިއީ ާމިއީާއަދަބުތަކަކީ ނަޑީކ ާމިންގަ ާފެށޭ ބުތަކެއް.

ާ ާފެށޭ ާދަށުން 2ާާތަންކޮޅެއް ާނުވަތަ ާކޮމިޓީގައ8ާާިއަހަރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެށުމަށް  1675އަހަރުން

ާމިދަންނަވ ލ ގޮ ާއަޅުަގނުޑ ާއެެެހެން ާހުންނ ނީ. ާަމްއސަލަތައްާނިންމ ފައި ާކަންތައްަތއް ތަކީ،

%ާ ާަޝރީޢަތަށ86ާާްނިމޭއިރުގައި ާކިރިޔ ވެސް ާކިރިޔަ ާަހމަ ާވިދ ޅުވ ގޮތް ާޤ ޟީން ާެއއީ ން

ާަކނޑަައޅ ާ ނޑު ާމިްނގަ ނޑު، ާއިންގަ ާފ ހަގަކުރުމަށްޓަަކިއ ާދެބައި ާެއ ާއެހެންވީމ ، ސ ބިތުވެދ ނެ.

ާރިޝްވަ ާމިީއ ާޤ ޟީންނަކީ ާހުރިހ  ާދުނިޭޔގެ ާޤ ޟީ. ާއެއީ ާޤ ޟީންނެއްނޫން.ާމީހަކީ ާހިފ  ތު

ާކަންތައްތަްއާ ާރީތިކޮށް ާޢަދުލުވެރިކޮށް ާކަންތައްތައް ާނުހިފ  ާރިޝްވަތު ާެއއީ ާއަސްލުގޮަތކީ  1680ޤ ޟީންގެ

ާޤ ޟީކަންާ ާަވޒީފ އަކީ ާދެވޭ ާފުރ ނ ލެވިގެން ާއެންމެބޮޑަށް ާބަލައިގެން ާއެންމެ ާއަސްލުަގއި ކުރުން.

ާދޫކޮ ާމިކަން ާރިޢ ޔަްތކުރުމަށް ާއެމީހުންގެ ާކަމުގަިއާކަމަށްވ ތީ ާގޮތް ާޢަދުލުވެރި ާއެންމެ ާމިއީ ށްލުމަކީ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާިމފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަން.ާުމޅިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

ނޑައެިޅެގންދިޔަގޮްތާއަދަތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހުށަހެޅިގެންާމިދިޔަާ ނޑުާކަ ބުތަކުގެާމިންގަ

ނޑުާހިތްހަ  1685ާމަނުޖެހޭާކަމެއްގެާވ ހަކަާދަންނަވަމުްނާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަާނިންމ ލަން.ާއެއީާއަުޅގަ
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ާ

ާފުުރޞަތަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވ ލިން ާަދންފަޅީގައި ާކުރީ ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެދިަވޑަިއގަ ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެހެންަނމަވެސް،ާއެދިަވޑަިއގަންނަވަން ންނަވ ށޭ.

ާމިބިލަކީާ ާގެންދަވ . ާއެިދވަަޑއިގަންަނވަމުން ާއެބަ ާއިތުރަށް ާމެންބަރުން ާވަރަށްގިނަ ާއަނެއްކ  މިހ ރު

ާއޮތްާ ާއެެހން ާވޯެޓއް ާތިއްބަަވއިގެން ާމެންބަރުން ާއަދަދަކަށް ާަވިކ ާމ ލަމްގައި  1690މަޖިލީހުގެ

ާއެދިވަަޑއިެގންނެ ާފުރުޞަތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ލިން.ާބިލެއްކަމަށްވ ތީ ާއޭރުވެސް ވުމަށް

ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާ ާދަްއކަވަން ާވ ަހކަފުޅު ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާއަނެްއކ ވެްސ އެހެންވީމ ،

ާ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާއަހ ނ8ާާެބޭފުޅުން ާވޯޓަށް ާމިބިލަށް ާއޭރުން ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ ށޭ. ާތެރޭގައި މިނެޓް

ާތިބޭ ާދަްނނަވ ލެވުނީމަ ާައޅުަގނޑަށް ާގަިޑ ާމ ލަމްގައިާސީދ  ާެވގެންދ ނެ ާފަސޭހަފުޅު ފުޅުންނަށްެވސް

ާޭބނުންފުޅުވ ާ ާދަްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމިއެެދނީ ާއަނެްއކ ވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  1695ތިއްބަވަން.

ނުޑ8ާާއެންމެހ ާމެންބަރުންާކުރިއަށްާއޮތްާ މިނެޓްާތެރޭަގއިާއެދިަވޑަިއގެންެެނެވުމަށް.ާމިހ ރުާައުޅގަ

ާ ާމިއަރުވަނީ ާރަޝ ދަތުޅ ފުރުޞަތު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމައްޗަންގޮިޅާދޫ ށް.

ނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީއަށްާ ާއަުޅގަ

ާ

ާއަޅުާާއުުތރުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީ ާއަޅުަގނުޑ، ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކިަޔަވއިގެްނާޝުކުރިއްޔ  ނޑު  1700ގަ

ާހުރިާ

ާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަުޙމަދުާދީދީާ ާހަރުކަށި ާެތރޭގަިއވެސް ާަވކީލުންގެ ާޤ ނޫނީ ާަވކީލެްއކަމަށްވ އިރު ާޤ ނޫނީ ާދެވަނަާއަދަދ އިރ އަކީ ާބ ،

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމި ާވިސްނ  ާގެނެވުމަށް ާމުޖްތަމަޢުއަށް ާއަނބުރ  ާމީހުން ާޤ ނޫނ2ާާީފުރުޞަތެއްދީ ބ ވަތުެގ

ާމުޖްތަމަޢުއަށްާވަކީލު ާމީހުން ާއަނބުރ  ާފުރުޞަތެްއދީ ާެދވަނަ ނަޑކީ ާައުޅގަ ާހިމެނޭނެ. ންނެއް

ާވަރަށްާ ާޖަމ ޢަތުގަިއ ާކުޑަކުދީންނަކީ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާވަކީލެއް. ާޤ ނޫނީ ާތ އީދުކުރ   1705ގެނެވުމަށް

ާނ ޒުުކާ ާވަރަްށ ާބަޔަކަްށވެފަިއ ާލިބިެގންވ  ާމަޤ މެއް ާޚ އްޞަ ާވަަރށް ާމުޖްތަމަޢުގައި ޚ އްޞަ

ާމީހެއްެގާބަ ާެއއްވެްސ ާކުދީންނަށް ާއެ ާކަމަށްވ އިރު. ާމުސްތަޤްބަލް ާަޤއުމުެގ ާއަދި ޔަކަށްވެަފއި

ާއޮްއވ ާ ާއެެެހެން ާރޫޙު ާމަޖިލީހުގެ ާއަިދ ާކަމެއްގައި ާފަދަ ާލިބިދ ނެ ާގެއްލުމެއް ސަބަބުން

ނޑުާކިތަންމެާބިރުންާއިނދެފައިވެސްާމިއަ ދުާއަޅުަގނަޑކަށްާހަމަާއެއްގޮަތަކށްވެސްާނުކުރެނުާއަުޅގަ

ާދޭކަށް.ާ ާވޯުޓ ާމިއަދު ާވިސްނ ގޮތަށް ާނަފްުސ ާއަމިއްލަ ނޑުެގ ާައޅުގަ ާއެނޫންގޮތަކަށް  1710މިބިލުގައި

ާމިހ ރުވެްސާ ާހަމަ ާއަިދވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާޯވޓު. ާއެްއގޮތަެަށް ާރޫޙ އި ާމަޖިލީހުގެ ާދިނީ އަޅުަގނޑު

ާތަންކޮޅެާ ާރޫޙެްއަގއި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިމަޖިލީހުން ާައޅުަގނުޑމެން ާކަންބޮުޑވޭ ާކުރީަގއިާވަރަށް ްއ
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ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނެްއވެްސާފ ސްކުރިކަމަށް މަސްތުވ ތަކެތީގެ

ާ ާސަބަބުން ާއެނޫްނާއަދައެޤ ނޫނުގެ ާއަދި ާވިޔ ފ ރިކުީރއޭ ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާމީހުންނަކީ ާލިބިގެންދ  ބު

ާ ާއަދަގޮތަށްިވޔަސް ާހަރުކަށި ާލިބިގެްނ ާއަދަބު 28ާާބުގައި ާމީހުންނަކީާައހަރު ާތިބޭ ާޖަލުގައި  1715ދުވަހު

ާކުރ ާ ާވިޔަފ ރި ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާެއއީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާމުޖްތަމަޢު ާމި ާމިހ ރު ކޮންމެހެން

ާމީހުންާ ާބޭނުންކުރަމުންދ  ާގިނަފަހަރަށް ާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ާޅަދަރީން ާމީހުންގެ ާނޫން. މީހުންނެއް

ާ ާގޮތްގޮތުން ާއެކި ާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ާހޯދަމުންދާ ނުވަތަ ާއެތިޮކޅު ާކިޔ ގޮތަށް ާެއމީހުން ޕީސްޮކޅޭ

ާހަމަާ ާކަންބޮުޑވ ަކމަށް ާވަރަށް ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާކުރެވެމުން ާއެކަން މީހުން

ނޑުާއަދަދަންނަވ ލަންާމިކަހަލަާހަރުކަށިާ  1720ބުތަކެއްާެދވޭނެާކަހަަލޮގތަކަށްާބިލުާފ ސްެވގެންދ ތީާައޅުގަ

ާ ާވިސްނ ވަަޑއިގެންފަިއާމީގަިއާއުންމީދުކުރަން.ާބިލު ާވިދ ޅުިވާވަރަްށާއަވަހަށް ާމެންބަރު ހުށަހެޅުްއވި

ާމިާ ާކުޑަކުދީްނނ އި ާތެރޭަގއި ާމިކަންތަކުގެ ާނުވަތަ ާހިނގަމުންދ  ާެއކަންތައް އެނޫންގޮތަކަށް

ާކަމުަގއިވަންޏ ާ ާމަދުވެގެންދ  ާތެރޭގަިއ ާމުޖްތަމަޢުގެ ާކަްނކަން ާހިންގުމުގެ ާޢަމަލު ބަދުއަޚްލ ޤީ

ާއެކަންާއެމަނި ާއެގޮތަށް ާއުންމީދުކުރަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާެގންނަވ ނެކަމަށް. ާއިޞްލ ޙެއް ކުފ ނު

 1725ބަދަލުވެާމިފަދަާނުރައްކ ތެރިާކަންތައްާރ އްޖޭގެާމިާމުޖްތަމަޢުއިންާފޮހެވިގެންދ ހ ާއަވަހަަކށްާނުވަތަާ

ާނަަމވެސްާ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއެމަނިކުފ ުނ ާވަރަކަށް ާުކޑަވަުމންދ  ާވަަރކަށް މިކަމ އިާާވީހ ވެްސ

ާއެެހންވިޔަްސ،ާ ާގެންނަވ ނެކަމަށް. ާއިޞްލ ެޙްއ ާއަވަަހކަށް ާވީހ ވެްސ ވިސްނ ަވޑަިއގެން

ާުހއްޓެިވދ ނެކަމަށްާ ާއެކަން ާލިބިގެން ާެގއްލުމެއް ާފަހަރެއްގަިއވެސް ާުކއްޖަަކށް ާކުޑަ މިދެންނެވިހެން

ނޑަަކށްާއެނޫންގޮތަކަ ށްާވޯޓުދޭންާުނކުރޭނެތީާމިމަޖިލީހުގެާވިސްނުންފުޅުާހުންނަހ ާއިރެއްަގއިާއަުޅގަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާއެވ ހަކަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާދޭނަން. ާވޯޓު ާމިބިލަށް ާމިއަދު  1730އަޅުަގނޑު

ނޑުާހަމަާދަންނަވ ނީާ ާބުތައްާބޮޑޭ.އަދައީށީނދެލ ނަންާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުގަ

ާ

ާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ ާުކޑަކުދީންނަށް ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެދުާާޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ާމީހުންނ އި ާކުރ  ާގޯނ 

ާހުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤްާ ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލު ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުަތކަކުން ާޚ އްޞަ ާމިހ ރު ާމަރުޙަލާ 6ާށަހެޅި ާވަނަ

ާމުޖްާޙަސަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާމިދަނީ.ާދ އިރުގަިއާއަުޅގަ  1735ތަމަޢުގަިއާނިމުމަކަށް

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ނޑުމެންގެ ާއުންީމދު.ާއަުޅގަ ާފޮނު ާއެންމެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުޑަކުދީންނަކީ ހިމެނޭ

ާ ާއެކުދީންނަށް ނޑުމެންެގާާޖިންސީރައުސުލްމ ލުކަމަށްވ އިރުަގއި ާއަޅުގަ ާމީހުން ާބައެއް ާކުރ  ގޯނ 

ާހުން ާޢަމަލުތައް ާމީހުންގެ ާއެފަދަ ާއ ދެ، ާހިމެނޭކަން. ާބައެްއާމުޖްތަމަޢުގައި ާބައެއްފަހަރަްށ ނަގޮތުން

ާނަފްސ ީނގޮުތންނ އި،ާ ާކޮށް، ާއަސަުރތައް ާނެެެދެވޭ ާވަަރށްބޮޑަށް ާޚަޔ ތަށް ކުޑަކުދީްނގެ
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ާމުސްތަޤްބަލްާ ާމުޅި ާއެކުދީްނގެ ާނަތީޖ ެއްއގޮތުން ާލިބޭ. ާގެއްލުންތައް ާވަރަށްބޮޑެތި  1740ޖިސްމ ނީގޮތުން

ާވެގެންާ ާމީހުންނަށް ާބޮޑެތި ާއެކުދީންނަީކ ާކުރިއަްށާާބަނަވެގެްނގޮސް ާދިރިއުޅުުމގަިއ އެކުދީންެގ

ާރަނގަުޅާ ާއަދި ާނ އުއްމީދުވެ ާދިރިއުޅުން ާމުޅި ާއެކުދީްނގެ ާކަންމަތީގައި ާމ ޔޫސް ާހިނދު ދ ންޖެހޭ

ދިރިއުޅުމަކަށްާކުރިމަތިލ ންާނުކުރޭާކުދިންނަށްާވަމުންދޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާކަމަކީާމިީއާ

ާއެކަމަށްާ ާޢިލްމްވެރިންނަށްވެސް ާކޮްނމެއަކަްސާާނަފްސ ނީ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ެއއްބަސްެވަވޑަިއގަންނަވ 

ާކުރިންާ ާބިލެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާދަންނަވ ލ ނީ ާޖުމްލަގޮތެްއަގއި  1745އަޅުަގނުޑވެސް

ާަވރަށްބޮޑަށްާ ާދުރުހެދިލ ވ ން ާކަންތައްތަކުން ާއެފަދަ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާޢަމަލުތައް ާފަދަ މިދެންނެވި

ާ ާވެގެންދ ނެ ާއަުޅަގނޑުެވްސާމަޖުބޫރު ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާކޮންމެއަަކސް ާއ ދެ، ާމިއީ. ކަމެއްަކން

ާ ާބަެއއް ާރަނގަުޅާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާީމގަިއާހުރި ާމިބިލަކީ ާބަލ އިުރާއަދަދަންނަވ ނީ ބުަތކަށް

ާ ާބޮެޑތި ާތަންކޮެޅއް ާވަރަށްވުރެ ާޤަބޫލުކުެރޭވ ނުޑާއަދައަޅުަގނޑަްށވެސް ާއަޅުގަ ާހުރުމުން ބުތައް

ާމިބިލުގެާާމިބިލުގެ ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިންވެސް ާކޮންމެއަކަސް ާނުދެން. ާވޯުޓެވސް  1750މ އްދ ތަކަށް

މިދެންނެވިާފަދަާބައެއްާކަންތައްާއެހެންާހުރުމ އެކުާއަޅުަގނޑުވެސްާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ުދުކރ ާވ ހަކަާވަނަާމ އްދ ާއެއްކޮށްާއުނިކުރަންާތ އ26ާީމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާއެހުށަހެޅުއްވިާމިބިލުގެާ

ނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުުކރިއްޔ . ާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާކޮްނމެވެސްާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާނެތެއްކަމަުކ ާދައްކ ކަްށ ާވ ހަކަެއްއ ާމ ގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ނުޑވެސް ާއަުޅގަ  1755ާއ ދެ،

ނޑުެވސްާބޭނުންވ ތީއ އެްއކޮށްާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާއަޅުަގނަޑީކވެްސާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަާއަްޙމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ންާއަުޅގަ

ާހިނގ ދިަޔާބަެއްއާ ާމަރުޙަލ ަގއި ާޮކމިޓީގެ ާމީހަކަށްވެަފއި ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓގައި ާމަސައްކަްތކުރި މިބިލުގެ

ާދަންނަވ ލަންާ ާެއއްެޗއް ާކޮންމެވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާީމގައި ާއަިލއަޅުވ  ާމަްއޗަށް ކަންތައްތަުކގެ

ާދަްނނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާރޫަޙށް ނޑު ާމަިއގަ ާބިލުގެ ާއ ދެ، ާއެހެްނވެގެން. ބޭނުންވ ތީވެ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާިމއީ ާތަފ ތެއްނުވޭ. ާިޚޔ ލު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއްވެްސ  1760މިބިލ އިދޭތެރޭގައި

ާިމާއެހެންވ ެިާާތޯ.ވަރަށްާައވަހަށްާކުރަންެވއްޖެާކަމެކޭ.ާހަދަންވެއްޖެާޤ ނޫނެކޭާއިނގޭ މަ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާބިލެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާދަންނަވަނީކަމަށްވަންޏ  މޭރުމުން

ާމިބިލަީކާ ާދެކި ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާއެފަދަިއން ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާފ ހަގަކުރ ތީ މެންބަރުންވެސް

ާޤ  ާފ ސްކުރަންވެއްޖެ ާކޮންމެހެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލެއް، ާމުހިންމު ާމިއީ.ާވަރަށް ނޫނެްއ

ާކޮމިޓީާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ ާއަދަބުތަކުަގއި ާބައެއް ާުހރި ާމީގައި  1765އެހެންނަމަވެސް،

ާެއހެންވީމަ،ާ ާއެއީ ާއިްނކ ރުކުރިން. ާއަުޅަގނޑު ނަޑއެޅުމަށް ާކަ ާދެމެދެއް ާއެހ ބޮުޑ މަރުޙަލ ގަިއވެސް
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ާދަންނަވ ލަން.ާދެން،ާއެހެން ާމަޖިލީހުެގާރެކޯޑަށްޓަކައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއޭގެާއެވ ހަކަ ނަމަވެސް،ާމިހ ރު

ާމިވަނީާ ާމެންބަރުންތަކެްއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާއިތުރުން ާމަސައްކަުތގެ ާކުރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަހުން

ާގޮސްފައި.ާ ާފ ްސވެ ާމިތަނުން ާއިްޞލ ޙުތަކެއް ާގިނަ ާހުށަހަޅ  ާގިނަާިއޞްލ ޙުތަކެްއާމިތަނަށް ވަރަށް

ާގި ާއިޞްލ ޙުތަަކކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަރަްށާއެހެންވީމަ، ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  1770ނަ

ފުންކޮށްާވިސްނަވ ފައިާމިކަންާކޮށްފައިވ ާކެެމކޭ.ާއެހެންވީމަާމިބިލުގެާއިޞްލ ޙުތަކ ާދޭތެރޭަގއިވެްސާ

ާމިލަންދޫާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާހ މަކު ާއެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަދާ ދ އިރ ގެ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާފަދައިން ރެްއވި

ާަޕބްލިކަށްާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކޮްނގޮަތކަށްކަން ާއޮތީ ާމިކަންކަން ާޤ ނޫނުަގއި ާމި ދޫކޮށްލ އިރުަގއި

ާކަމެްއާ ާބިރުގަންނަންޖެހޭ ާމ ބޮޑަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޭނގިއޮތުން  1775މިކަން

ާއެހެންެވއްޖެ ާމީހުންާކަންނޭނގެ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ަކމަށްވ ނަމަ

އިޞްލ ޙުކުރުންކަުމގައިާުނވެާމީހުންާކުށްވެރިކުރ ާކަމެްއގޮުތގައިާެވގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނެއްާ

ާވިްސނަމުންާ ާފޯރުކޮށްދޭން ާއެކަން ާމުޖުތަމަޢުތެރެއަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާސިފައިަގއި ާޤ ނޫނެއްގެ ހަދ 

ނޑުމެންާކަންތައްތަެކއްާކުުރންާއެއީާގެންދ އިުރގައިާޤ  ނޫނަށްާމީހުްނާހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިފަދަ ާހަމަ ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުަގއި ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން  1780ހަމަ

ާޤ ނޫނުތައް ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮތުަމކީ ާެއގޮތަށް ާމ އްދ ެއއްވެސް ާއެފަދަ ާހެދިގެންދ އިރުަގއި

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާއެޅޭ ާހ ސިލުކުރުމަށް ނޑި ާލަންޑުދަ ާފުރިހަމަ ާބޭނުންވ  ާއެ އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުންވާ  ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ނުޑގޮެތއްަގިއ ާމައިގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ބ ރަކަށްވ ނެހެން.

ާމިކަމު ާަރއްކ ތެރިކަން ާމިކަމުގެ ާފ ްސވެގެްނޮގސް ާއަވަހަށް ާވީހ ވެސް ާހަމަ ާމިބިލަކީ ެގާވ ހަކަައކީ.

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާކުރ  ނޑު ާައޅުގަ ާއުންމީދު ާލިބޭނެކަމުގެ ާމީހުންނަށް  1785ޝިކ ރައަކަްށވެފަިއވ 

ާމިާ ާފ ސްކުަރއްވ  ާޤ ނޫނު ާމި ާމެްނބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއަވަހަަކށް ާވީހ ެވސް އެހެންވީމަ،

ާއެ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާހަމަަގއިމުެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާިލބުމަކީ ާޙިމ ޔަތް ާދަށުން ާވ ހަކަކަމަްށާޤ ނޫނުގެ ދޭ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާެދްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާމެްނބަރުންާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާމިބިުލގައި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ1790 

ާވަރަާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަެދކެވެމުްނދ ތީ ާިމާތަފ ތުގޮތަކަށް ާދެންމެއަކު ާދ ދި ާއެއީ ާހިތ މަކުރަން. ށް

ާނިމިގެން.ާ ާފ ސްވެ ާމިދިަޔއީ ާއަދަބުތައް ާމި ާއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ާމަތީ ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

އަހަރުެވސްާރަނގަުޅކަމަްށާމިާނިންމީ.ާއަނެއްކ ާދެތިްނާސުކުންތެްއގެާފަހުންާމިދައްަކނީާާމ28ާާި
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ާއަ ާހުށަހެޅުނު ާމި ާޢިްއޒަތްތެރިާކަމަކުނުދެއޭ، ާމި ާކުރީ. ާމިކަން ާަބެއއްތޯ ާކޮން ާމ ބޮޑޭ. ދަބުތައް

 1795މިނެޓްާފަހުންާދިމ ާއިނދިކޮޅަށްާވ ހަކަދައްކަނ69ާާްމަޖިލީހުންާމިކަންާކޮށްާނިންމ ާއަނެއްކ ާޭއގެާ

ާވ ހަކަާ ާމި ާނޫންކަން ާއޮެވގެން ާއިޚްލ ސްތެރިަކމެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއީ ާއެނގޭ ާމި ފެށުނީމ 

ާމަ ާމި ާޢިއްޒަތްތެރިާމިދެކެވެނީ. ާމި ާކަށަވަރުވ ގޮތުަގއި ނަޑށް ާއަޅުގަ ާހިސ ބަކީ ާއުޅޭ އްސަލަޖެހިގެން

ާިޢއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކުޅދުއްފުށި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްިވ ާމިބިލު މަޖިލީހަށް

ާތި މަންނާ މެންބަރުާއަލްއުސްތ ޛުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެބަާވިދ ޅުވިާމިބިލުގެާއިޞްލ ޙުތައްާއައިމ 

 1800އަހަރުާއޮތްތަނަްށާބިލުގ28ާާެއަހަރ 2ާާމިބިލަށްާގިނަާއިޞްލ ޙުަތކެްއާއަނެއްކ ާހުށަހަޅަންމިޖެހުނީާ

ނަޑއެިޅގެންާ އަހަރުާގޮސްާމުޠުލަޤަށްާމިއޮންނަނީާލިޔެފައި.ާދެން،ާދެންމ2ާާެކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާކަ

.ާދެން،ާމިއޮތީާއެއްާއަހަރ ާސ ދަާއިތުރުފުޅެއްާވިދ ުޅވިާކޮމިޓީަގއިާހިމެނޭާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު

ާއެާ ާމިޖެހުނީ. ާމިމައްސަލަ ާއައިމ  ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާއަހަރުދުވަހަށް. ާއެްއ ާމިއޮތީ ާއޮތްތަން އަހަރަށް

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީ ާމިޖެހުނީ ާހުށަހަޅަން ާިމއަށް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާިގނަ ާމެންބަރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަ ާޢިއްޒަްތތެރި ާގޮަތކަށް ާދިމ ވެގެންުއޭޅާއެކަީށގެންވ  ާމި ާރަްއޔިތުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި  1805ޖިލީހ 

ާމައްސަލަޖެހިގެންާ ާމިއަދު ާނެތުނީމ  ާއަދަބުތަްއ ާމިބިލުގެ ާއަންނ ނެގޮތަކަށް ާޙައްލެއް މައްސަލައަށް

ާމިކަންާ ާނެތް ާދެން ާމައްސަލަ. ާއަނެއް ާމިއަންނަނީ ާއަނެއްކ ވެސް ާކުރީމ  ާމިކަން ާމިއަދު މިއުޅުނީ.

ާދެދުވަސްާ ާއިއްިތފ ޤުކޮށްާކުރެވޭކަން. ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނިންމ  ާކޮްށ ާމަސަްއކަތް ާމިބިލުގެ ވަންދެން

ާދިނީ،ާ ާވޯެޓއް ާއޮޅުވ ލުމަށްޓަަކއި ާރައްޔިތުންނަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާގޮތަކަށް ވ ހަކަހަލަ

ާބި ާހެވޭ.ާއެހެންަނމަވެސް،ާއިޚްލ ސްތެިރކަމ އެީކގައި ާރައްޔިތުންނަށް ާފެންނ ތީ.ާއެއީ  1810ުލާސްކްރީނުން

ާވޯޓުދޭކަށްާ ާމިބިލަކަށް ާިތމަންނ މެން ާމިދަންނަވަނީ ާވަގުުތަގއި ާައއި ާނިންމަން އެްއކޮށް

ާނިންމިާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެއީ ާއަންތަރީސްވެްއޖައިން. ާހައިރ ންވެ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ބޭނުމެއްނުވެއޭ.

ާ ާމަޖިލީހުން ާމި 28ާާކަމެއް. ާމަިޖލީހުން ާމި ާނިންމީ، 69ާާއަހަރުވެސް ާނިންމީ، މިާއަހަރުވެްސ

އަހަރުެވސްާިނންމީ.ާއެހެރީާވޯޓުތަްއާދީފައިހުރިގޮތްތައްާސ ުފކޮށްާފެންނަން.ާދެން،ާާ;6މަޖިލީހުންާ

ާއޮުޅވ ލުމަށްޓަކައިަކްނާ ާއެބައެނގޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާވ ހަކަދެއްީކމ  ާއިނދިޮކޅަށް  1815މިއ 

ާވ ހަކަ ާލ ދީނީ ާބޮލުގައި ާސަރުކ ރު ާމި ާއަބަުދެވސް ާމިދެކެވެނީ. ާމިދަނީ.ާމިވ ހަކަ ާދައްކަމުްނ ތައް

ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ާމި ާކޮންބައެއްކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންނަށް މިފަހަރުާފިސ ރިާއެނގިގެންދ ނެ

ާޯގސްކޮްށާ ާމީހަކު ާހެކިބަސް ާމިދަނީ. ާބައްޓަްނކުރަމުން ާކޮންގޮަތކަށް ާިމ ާކަންތައްތަްއވެސް ާދީނީ މި

ާއެކަނިތޯ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާމިއުޅެނީ. ާބިރުން ާއެހެންާާދީފ ނެތީ ާމިޖެހުނީ. ާއަންނަން ހެކިބަސް

ާދިވެިހރ އްޖޭގެާ ާލިބިގެންދ ނެ. ާއަދަބެއް ާނުބައި ާދީފިްއޔ  ާގޯސްކޮށް ާހެކިބަސް  1820ޤ ނޫނުތަކުންވެސް
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ާއެބައޮތްާ ާއެނގެން ާޙަދީސުން ާަރސޫލ ގެ ާޤުރުއ ނުންނ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގޔ 

ާއެާ ާދޭންޖެހޭ ާޢަދުލުވެރިކަމ ެއކީަގއި ާދޭންީވާހެކިބަހަކީ ާގޯސްކޮްށ ާހެކިބަސް ާީކްއކުރަންތޯ އްޗެޭކ.

ާއެކީަގއިާ ާޢަދުލުވެރިކަމ  ާނުވ ނެ. ާކޮށްގެްނވެސް ާއެކަން ާނުވ ނެ ާދީގެން ާއަނިޔ ެއއްދޭން. މީހަކައަށް

ާދޭޭނާކިޔަިއާ ާގޯސްކޮށް ާހެކިބަސް ާީމހަކު ާނުވ ނެ ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނެއް ާމި ާދޭންޖެހޭނީ. ހެކިބަސް

ާމިލި ާކުަޑކުދިންނަށް ާމި ާުކޑަެވގެންާއަދި ާއަދަބު ާނުވެވޭެނގޮތަކަށް ާސަލ ަމތް ާއެކުދިން ާއަނިޔ އިން  1825ބޭ

ާމިބިލުާ ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާއެންމެން ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޮގވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ނުވ ނެ.

ާސަލ މަތްކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ާޤައުމު ާމި ާމުސީބ ތުން ާމިއުޅޭ ާދިމ ވެގެން ާކުޑަކުދިންނަްށ ާމި ފ ސްކޮށް

ާކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޝު

ާ

 1830ާގޯނ ކުރ ާމީހުންނ މެދުާާޖިންސީ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާކުަޑކުިދންނަށްާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމިވަނީާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާކަންތައްތައް ާމިބިލުގެ ާމިހ ރު ާހުށަހެޅި ާބިލެއް ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަަކކަށް ާޚ އްޞަ

ާބޭނުންތެރިާާހަކަެދއްެކވުން:ވ  ާވަރަށް ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާމިބިލަކީ ާއ ދެ، ާނިމިފައި. ކޮމިޓީއަކުްނވެސް

ާމިާ ާބަްއެޔއް ާއޮންނަ ާފިލުވ ނުލެވިފައި ާޒަމ ނުްއސުރެން ާކިބަިއގަިއ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއ ެދ، ބިލެއް.

ީކއެްއާހަމައެކަިނާމިހ ރުާބައުޅޭ.ާއެީއއަޖުތަމަޢުގައިާިމކަންކުރ ާވަރަށްގިނަާމީހުންާއެާބައްޔަކީ.ާމިާމު

ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކަެމއްނޫން. ާާފެށިގެންއުޅޭ ާޒަިރއްޔ އިންާޓީ.ވީއ އި  1835ރޭިޑޯއގެ

ާފަސޭާޚަބަރުތައް ާއަދި ާއަަވްސކަމުން ާހޯދައިަގނެވޭތީވެާއަންނަލެއް ާޚަބަރުތައް ާމިތަންތަނުގެ ހައިން

ާކަމެއްކަމަ ާކުރ  ާމ ގިނައިން ާމިހ ރު ާަހމައެކަނިާމިއީ ާއޮންަނނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީ ާބެެލވިފައި ށް

ާނުބައިާ ާވަރަްށ ާހިފ ފައިވ  ާކިބ ަގއި ާމީހުންގެ ާބައެއް ާޒަމ ނުއްސުރެ ާކަމެއްނޫނޭ. ާކުރަމުންދ  މިހ ރު

ނުރަނގަޅުާއ ަދއެއް.ާމިއ ަދއަީކާމިކަންާފިލުވ ލަންވެއްޖެާމިަޤއުމުންާކޮންމެާގޮތެްއަގއިވެސް.ާއ ދެ،ާ

ާހ ސިލްުކރެވިދ ނެ.ާާއެހެންވީމަ، ާއެމަޤްޞަދުތަްއ ާބިލުްނ ާމި ާބަލ އިރު ާަމއްޗަށް  1840އެކަްނކަމުގެ

ާެއބަހުއްޭޓާ ާމ އްދ ތައް ާބައެއް ާބިލުގެ ާމި ާއެއްަޗކީ ާއޮތް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާެއގޮތުން ާމިހުރީ. ާފެންނަގޮތަކަށޭ ާމ ބޮުޑކަމަށް ާއަދަބުތައް ާބައެއް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއަޅުަގނުޑވެސް

ާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ 26ާާއެންމެ ާމިއޮންނަގޮތް. ާމ އްދ  ާމ އްދ ަގިއ26ާާވަނަ ވަނަ

ާ ާމީހަކު ާވީަނމަވެސްާާޖިންސީމިއޮންނަނީ، ާވަދެއްެޖކަމުަގއި ާގެައކަށް ާނިޔަުތގައި ާކުރުމުގެ ގޯނ ެއއް

 1845މިއީާބައެއްާއެހެންާ،ާއެމީހަކަށްާއަދަބުދޭން.ާއެާނިޔަތްާހޯދައިގަތުކީާވަރަށްާއުަދގޫަކމެއް.ާއެހެންވީމަ

ާނުސީދާ  ާނުވަަތ ާކުރުުމގެ ާގޯނ އެއް ާނުސީދ  ާނުރަނގަޅު ާމީހަކަށް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި މެންބަރުން

ާނަގަންާ ާމިމ އްދ  ާފެންނ ނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާކުރެވިދ ނެކަމަށް ާމިކަން ާބޭނުމުގަިއ ާދިނުމުގެ އަދަބެއް
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ާ ާަނގަން. ާމިމ އްދ  ާހަމަ ާއަެނއްކ ވެސް ާހުށަހަޅަން، ާބަެއްއާއަޅުަގނުޑ ާމިނޫނަސްވެްސ ދެން

ނޑުާޚ އްޞަކޮށްާދަންނަވ ަލންާ ާ;6މ އްދ ތަކުަގއިާވަރަށްޮބޑެތިާއަަދބުތައްާއެބަހުރި.ާއަނެްއކ ާއަުޅގަ

ާބައްޓަންުކރެވިފަިއާ ާޤ ނޫނުތަކުގަިއވެސް ާމިހ ރުގެ ާކައިވެނިކުެރވޭގޮަތކަށް ާކުދިންނަށް ާނުވ   1850އަހަރު

ާ ާއެހެންވީމަ، ާކުއްޖަކަާ;6މިއޮތީ. ާނުވ  ާއޭނ ެގާައހަރު ާދުޅަހެޔޮކަމުގެ، ާޖިސްމ ނީ ާއޭނ ައކީ ށް

ނުޑާ ާައޅުގަ ާދެން ާަކއވެނިކުެރޭވއިރުަގއި ާބަލައި ާމަށްޗަްށ ާދުަޅހެޔޮކަމުގެ ާޖިސްމ ނީގެ ނުޑގެ ހަށިގަ

ާމިާ ާކަންތައްތަްއކުރ ނީ.ާެއގޮތަށްެވސް ާމީހ  ާަކއިވެިނކުރ  ާކުއްޖަކ  ާމިފަދަ ާކިހިނެތްބ އޭ ހިތަށްއަރަނީ

ނުާމިހ ރުާހުއްދަކުރެވިފައިާއޮންނ ތީާއެވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީ.ާދެްނާބިލުގެާކަިއވެނިާކުެރވޭގޮތަށްާޤ ނޫ

ާއިޞްލ ޙުކުރުަމށްޓަކައިާ ާމިކަން ާަފހުން ާވީނަމަެވސް ާބޮޑުކަމުަގއި ާއަދަބުަތްއ ާމ އްދ ތަުކގެ  1855ބައެއް

ާ ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވ ތީ ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ޭނކަމަށް ާއަވަހަށް މިާވަރަށް

ާމިަވގުތުންާ ާއިޞްލ ޙުކުރަންނަމަވެސް ާފަހުން ާބަލައިގަނެ ާަމޖިލީހުން ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ބިލު

ާދަންނަވަމުންާ ާތ އީދުކުރ ކަމެްއކަމުަގއި ާވަރަށްޮބޑަްށ ާއަޅުަގނޑު ާބަލައިގަުތމަކީ ާބިލު ާމި މިވަގުތަށް

ާ.އަޅުަގނޑަށްާެދއްވިާފުރުޞަަތށްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ1860 

ާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކުަޑކުދިންނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޚ އްޞަާާޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ާމީހުންނ މެދު ާކުރ  ާގޯނ 

ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާބިލުގެ ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާކުރެވެުމންދ އިރ6ާާުއުސޫލުތަކަށް ާމިތަނުގައި ާބަޙުސް ާިކއުމުގެ ާވަނަ

ވަރަށްިގނަާބޭފުޅުންގެާއިއްތިފ ޤުންާަނމަވެސްާމިާފ ސްކުިރާއިޞްލ ޙުތަކަީކާާއަޅުަގނޑުމެންާދެންމެާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާރުހުމުންާ ާހިތުން ާހެޔޮހިތުން، ާހަމަ ާކަންތައްަތކަީކ ާގިނަ ާއޭގެެތރޭގައި ާހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ާމަރުޙަލ އަށްާ ާމި ާވ ހަކައަކީ ާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވ  ނޑު ާކަންތަްއތައް.ާއަުޅގަ ާތ އީުދކުރި  1865އަޅުަގނޑު

ނޑުާއައި ާައޅުގަ ާދިމ ވުމަކީ ާފ ސްނުކުރެޭވގޮތް ާބިލު ާމި ާތަފ ތުވެގެން ާޚިޔ ލު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ސް

ާޚ ްއޞަކޮށްާ ާމިއުޅޭ، ާދިމ ވެގެން ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ އަކީ ާމި އެދޭކަމެއްނޫނޭ.

ާމިާ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާއެކުިދން ާނުރައްކ ތެރިކަމުން ާުއޅޭ ާދިމ ެވގެން ާމިާކުޑަކުދިންނަށް އަދު

ނޑުާއެންމެާއެދ ާކަމެކޭ.ާެއހެންވީމަ،ާމިާމަރުޙަލ ގައިާޢިއްޒަތްތެިރާ މަޖިލީހުންާމީތިާނިމުމަކީާއަޅުގަ

ާދަންނަވ ލަންާ ާއެދޭވ ހަކަ ާހަމަ ާމިމަސައްކަްތކޮށްލުމަށް ާއެއްރޫެޙއްަގއި ާތަފ ތުނުވެ ާޚިޔ ލު  1870މެންބަރުން

ާޢިްއަޒތްތެރި ާދެން ާހިފީވެސް. ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުން ނުޑާާމިފުރުޞަތުގެ ާައޅުގަ ާއިތުރަށް ރައީސް،

ާީވނަމަވެްސާ ާހުރިކަުމގައި ާމީގައި ާމައްސަލަަތކެއް ާއެތައް ާސެންސިޓިވް ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާުޙކުމްތަކ ާ ާގޮތަކަށް ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެބަހުރި ާފ ހަގަކުރެވޭ ާަހމަ ނޑަްށވެސް ާއަުޅގަ އެބަހުރި

ާނޭނގުމެއްގެތެޭރގަ ާމިދެންނެވިގޮަތށް ާއަދި ާލައިފްާއެްއޗިހި. ާމުޅި ާއެމީހެްއގެ ާހެދިވެސް ާވ ކަަމކ  އި
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ާމީަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމ އްދ ތަކެއް ާހުރި ާދިމ ވެފައި ާގޮތަކަްށވެސް ާުއޅެންޖެހިދ ނެކަހަލަ  1875ޖަލުގައި

ާބިލުާ ާމި ާހަދައިގެން ާމަްއސަލައެްއކަމަށް ާކަންތައްތަކަކީ ާމިކަހަލަ ާމިކަމުން، ާމަރުޙަލ އަކީ މި

ާމަ ާދޫކޮށްލ ކަހަލަ ާމިއަށްާފ ސްނުކޮށް ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއިތުރަށް ާފ ސްކޮށްފައި ރުޙަލ އެއްނޫނޭ.

ާއަނެްއކ ވެްސާ ާދިމ ވެއްިޖއްޔ  ާކަެމއް ާކަމަކ ، ާދިމ ވ  ާދެން ޕްރެކްޓިސްކުރަންފެށީމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިގެންާއެކަްނތައްތައްާބެލުމަކީާައޅުަގނޑުާހަމަާއެދޭާ

ާހު ާމަރުޙަލ  ާމި ާިމާކަމެކޭ. ާތަފ ތުނުވެ ާޚިޔ ލު ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުން،ާހުރިހ   1880ރިހ 

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާބޭނުންވީ. ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާއެދޭތީ ާހަމަ ާނިންމ ލުމަށް ާއަވަހަށް ބިލު

ާވަރަށްބޮޑަށް.ާ

ާ

ާިދވެހިރ އްާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާިއއްެޔއަކީ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާނަޞްރުގެާ`. ޖޭެގ

 1885ާދުވަސްކަމަށްވީތީާ

ާާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބް ާނިޔ ެވގެންދިަޔ ާހަނދ ނުގަިއ ާހިތި ާއ ިއލ ތަކުެގާާ>6އެދުވަހުެގ ާއެ ާއ އިލ އަށ އި ާިދވެހިންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވަން. ާތައުޒިޔ  ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެުކ ާނުހަނު ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެްނގެާރ އްޖެއަށްާރައީސް،ާ މިއަދުާައޅުަގނޑުމެްނގެާކުރިމަށްޗަށްާމިައއިާޤ ނޫނަކީާމިއަދުާއަުޅގަ

ނޑުމެންެގާކޮންމެާމަޔަުކާކޮންމެާބަފަަޔުކާމިއަދުާ ވަރަށްާބޮޑަްށާބޭނުންެވގެންާުއޅޭާޤ ނޫނެއް.ާއަުޅގަ

ާފޮނުވު ާސްކޫލަށް ާދަރިން ާއަުޅަގނޑުމެންެގ ާބޭނުންވެފައި. ާޤ ނޫނަކަށް ާމިފަދަ  1890މަށްޓަކަިއާވަނީ

ާއަތުގަިއާ ާދަރިފުޅު ާއެ ާބަޔަކު ާކޮންމެވެސް ާނެތް ާތިބެވޭކަށް ާހިތްހަމަޖެހިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިއަދުާ ާއެހެންކަމ އެީކ ާނެތި. ާިބރު ާނުކޮށްލ ނެކަމުގެ ާަކމެއް ާކޮންމެވެސް ހިފައިގެން

ާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާފ ސްކޮށް ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާމަޖުބޫރުޭވ ހިތްހަމަޖެހުމ އިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އުފ ވެރިކަންާގެނެސްދޭން.ާޢިއްާޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާމިޤ ނޫނަށްާފ ޑުވިދ ޅުވ ާބަެއއްާބޭފުޅުންާ

ާރިޢ ޔަތްކޮްށާ ާއެަމއްސަލަތަކަށް ާމައްސަަލތަކެއް. ާކުދިކުދި ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ާކަންަތއްތަަކކީ  1895ވިދ ޅުވ 

ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލުމުން ާފ ސްނުކޮށް ާޤ ނޫނެއް ާމ ބޮޑުވ ނެ.ާމިފަދަ ާއެއަށްވުރެ ާވޭން ާލިބޭ މެންަނށް

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައިާޤ ނޫނެއްާފ ސްވުމުންާއެޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުގެނައުަމކީާކުރެޭވނެކަމެއް.ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާނުޖެހޭނެ. ާއޮންނ ކަެށއް ާތ އަބަދަްށ ާއެޤ ނޫނެއް ާމ ނައަކީ ާއޭެގ ާފ ސްވުމުން ޤ ނޫނެއް

ނޑުމެންާޚިޔ ލުާތަފ ތުެވގެންާމިއުޭޅާވަނަާމ އްދ ގަިއ26ާާރައީސް،ާ ވަަނ26ާާމިބުނ ގޮތަކީ،ާއަުޅގަ

ާ ާކުަޑކުްއޖަކ އެކު ާމިބުނަނީ ާހުންނަާާޖިންސީމ އްދ ގައި ާއެުކއްޖ  ާނިޔަުތގައި ާހިންގުމުގެ  1900ޢަމަލެއް

ާއެްއވެްސާ ާކުށެެކވެ. ާވަނުމަކީ ާމީހަކު ާތަނަކަށް ާހުރި ާއެަވގުތަކު ާއެުކއްޖ  ާނުވަތަ ގެައކަށް
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ާދީންާާމައްސަލަެއއްނެތް. ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިބުނެވެނީ. ާވ ހަކަެއއް ރަނގަޅު

ާއެމީހުންނ އެީކާ ާކޮޓަރިއަށްވަދެ ާތިބޭ ާއެމީހުން ާވަދެ ާގޭެގއަށް ާތިބޭ ާއަންހެނުން ހުއްދައެއްުނކުރޭ

ށްާއެތަންވެ،ާެއއްދ ންކޮށްާކަންތަްއކުރ ކަށެއް.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާެގއަކަށްާވަންނަންޏ ާވަރަްށާރީތިކޮ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާނިވ ުވމަށްފަހުގައި ާމީހުން ާނިވ ންވ ޖެހޭ ާއަންހެނުންނ   1905ސަލ ންގޮވ 

ނުޑގެާ ާމިންގަ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުއްދައެއްނުކުރޭ. ާއިސްލ ްމދީން ާވަނުމަކަށް ގޭެގއަށް

ާނުޖެހޭ ާިބރުގަންނ ކަށް ާމިކަމަށްަޓކައި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާތިޭބކަމަށްވ ނަމަ ާއަުޅަގނޑުމެންާތެރޭގައި .

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަިއވެނިާހެޔޮނުވ ާމީހުންާކައިތީާތިބެާއެމީހުންާގަޔަށްާއަތްލ ،ާތަންތުގައިާހިފާ 

ނޑުތައް،ާ ާމިންގަ ާއުސޫލީ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުޖެހޭ. ކަންތައްކުރ ކަށެއް

ާކަންތަ ާއެގޮތަށް ާތިބެގެން ާމަތީ ާއުސޫުލގެ ާރީތި ާައޅުަގނޑުމެންާއިސްލ މްދީނުގެ ާއޭރުން  1910އްކުރަން.

ނޑަށްާައޑުިއިވެގންާމިދިޔައީާ ވަަނާމ އްދ ެގާ)ށ(.99ާާމިކަމަށްާބިރުގަންނ ކަށްާނުޖެހޭ.ާދެންާއަުޅގަ

ާމިހ ރުާ ާމިޤ ނޫނުގަިއ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާެއއްެޗއްކަމަށް. ާތަޢ ރުޟްވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި އެއީ

އަހަރުާފުރިފައިވީކަުމގަިއވީނަމަެވސްާއެުކއްޖ އަީކާާ;6ާމ ނަކޮށްފައިާމިއޮތްގޮތުންާމީަގއިާމިއޮންނަނީ

ާނުބެލޭނެ.ާ ާޮބޑުމީހެއްކަމަށް ާއޭނައަކީ ާުފރިހަމަނޫންކަމަށްވ ނަމަ ާގޮތުން ނީޑގެ ސިކު

ާއެއީާ ާމީހަކު ާނުފުދޭ ާތަޞައްތަފް ާގޮތުން ނޑީގެ ާސިކު ާނުބުނޭ  1915ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސް

ާ ާއޭނައަްށ ާުހއްާ;6ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާފުރިފައި ާވ ެނަކމަކަށެެެއްާއަހަރު ާޮބޑުމީހަކަށް ޓަސް

ާތަޢ ރުޟްވ ކަމަކަްށާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާނުދެކެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން.

ާއެދެނީާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާމ އްދ ެއއް. ާއެއްވެސް މިޤ ނުނުގެ

ާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދަރިންނަށްޓަކައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއ އިލ ތަކަށްޓަަކއި ލޮބުެވތި

ާމިޤ ނޫނަށްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ ދަމ  ާފ ސްކޮށްދެއްވ ށޭ. ާމިޤ ނޫނު ާމިއަދު ާޤައުމަށްޓަަކއި  1920ދިވެހި

ާއިޞްލ ޙުާގެެނވޭނޭ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާނިޒ މަކީ ާޢަދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ާމީހުންނ699ާަ`. ާއެ ާދަޢުވ ކުރެޭވއިރު ާުކށްވެރިންާާ>>6ށް

ާމިއަުދާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ  ާސުވ ލަީކ ާމިއަދު ާނުދިނުން. ާއަދަބު ާމީހަކަށްވެސް ާެއންމެ ާމައުޞޫްމ ދޫކޮށްލެވުނަސް

ާއ ދެ،ާ ާފެތޭނެތޯ. ނޑުތެެރއަށް ާމިންގަ ާމިދެންނެވި ާއަބަދުތައް ނޑަެއިޅ ާމިކަ  1925އަޅުަގނޑުމެން

ގޮތުންާކުރ ާގޯނ ާޚ އްޞަގޮތުންާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއާާޖިންސީާސް،ާުކޑަކުިދންނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ނޑުމެންާވަރަށްާފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާމިތައްޔ ުރވަމުންާމިދ ާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާއުފެއްދުމަށްާއަޅުގަ

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަންގޮޅި ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު މ ރިޔ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ.
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ާއުފައްދ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާހަރުކަށި ާމަސްތުވ ތަކެީތގެ ާފަދައިން ާއެވިދ ޅުވި ާދީދީ އަޙްމަދު

ނުޑާ ާައުޅގަ ާއެނގޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއޮތްގޮތް ާމުުޖތަމަޢުއަށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ  1930މިއަދު

ބ ގެާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކަިއާހިތުންާއަޅުަގނުޑވެސްާބަފަަޔަކށްވީހިނދުާމިާދިވެހިރ އްޖެއަްށާމިހ ރުާވަ

ާހަމަާ ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަުމގައި ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ކުރަންޖެހޭ

ާފިކުރުާ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާިވސްނުމަށްވުރެ ާނަޒަރަކުން ާޖަޒުބ ތީ ާކަންަކމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެއ އެކު

ާކަމެއްކަމު ާމުހިންމު ާއިްސކުރުމަކީ ާމިއަދުާއެކަންކަމަށް ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ގައި

 1935އަޅުަގނޑުމެންާތިލަފަތްާހަމަކޮށްލަންޖެހޭާކަމަކީާމިފަދަާއަދަބުތައްާދެވޭާމީހުންާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާ

ނުޑާ އަޅުަގނޑުމެންާޤައުމީާއަދިާމ ލީާޤ ބިލުކަންާހުރީާކިހ ވަރަަކށްތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާައޅުގަ

ާބިލު ާމި ާއެއްފަރ ތަށްޖެހިާދަންނަވ ނީ ާމ ބޮޑަށް ާމިހ ރު ާހަމައެއްުނކުޭރ. ާމީޒ ން ާމިދެންނެވި ން

ާަކންކަމުގެާ ާމިދެންނެވި ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާޤަބޫލުކުެރވޭ. ާއަުޅަގނޑަށް ާއޮތްކަމަށް ބަރުވެފައި

ާބިނ ވެފަިއާ ާމިހ ރު ާނިޒ މު ާޢަދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ އަލީަގއި

ާސަލ މަތްކުރުމަށްާއޮތްގޮ ާމިހ ރު ާމުޖުތަމަޢުއިން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބިލުން ާމި ާބަލައި  1940ތަށް

ާިމާ ާގެނެސްފައިވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިބިލު ާމިހ ރު ާަސލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާވަބ އިން ހުށަހެޅިފައިމިވ 

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުތަެކއްކަމަށް ާޖަޒުބ ީތ ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުތަކަކީ

ާ ާދޭތެރޭގައި ާުކޑަކުދިންނ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަމަލުކުރ ާޖިންސީޤަބޫލުކުރެވޭ. ގޮތުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހަދ އިރު ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚ އްޞަގޮަތކުން

ާވިދ ޅުިވފަ ާމެންބަރުން ާއެހެން ާއިތުުރ ާހަމަ ާނުކުތ އަކީ ާއަނެއް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ  1945ދައިންާދެކޭގޮުތގައި

ާއެާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭ ާނިޒ މ  ާޢަދުލުގެ ާޖިނ ޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދިވެިހރ އްޖޭގެާ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަދަންޖެހެނީ. ާމިޤ ނޫނަކަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ވިސްނުމަށްފަހުގައި

ާައޅު ާފެންވަރު ާހުރި ާނިޒ މުގައި ާޝަރުޢީ ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާރަށްރަށުަގއި ަގނުޑމެންނަށްާޚ އްޞަކޮށް

ާއެަބާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިންވަރުތައް ާފުރިގެންވ  ާތަޢައްޞަބުން ާޒ ތީ ާރަށްރަށުގެ ާއެނގޭ. އެބަ

ާވިްސނުމަށްފަހުާ ާމިކަންކަމަށް ާއެނގޭ. ާއެަބ ާކަންކަން ާހުރި ާދިިރއުުޅންތައް ާރަށްރަުށގެ  1950އެނގޭ.

ާ ާކަމެއްކަމުަގއި ާމުހިންމު ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާދެކެން.ާއަޅުަގނޑުމެން ނުޑ އަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާوبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالم`. ާކުަޑކުދިންނަށް ާއ ދެ، ާކުރ ާާޖިންސީ. ާޯގނ 
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ާުމޙަްނމަދު ާުހށަހެޅުވ ހަކަެދއްެކވުން:ާސިޔ މް ާބިލެއް ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަކަށް ާޚ އްޞަ ާހުށަހެޅުއްިވާީމހުންނ މެދު ާބިލު ާމި  1955އްވީީތ،

ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރުދަންަނވަން. ާއިޙްލ ޞްެތރިކަމ އެކު ާހިތުގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެޤ ނޫނުތައްާ ާބޭނުމަކީ ާޙަޤީޤީ ާމީގެ ާހެދުމުެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ޫނނެއް ާފަދައިން އެނގިަލއްވ ނޭ

ާއެހެ ާއިމްޕްލިމެންޓްކުރުން. ާނޫނިއްޔ  ާއުމުރުންާތަންފީޒުކުރުން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ންނަމަވެސް،ާހިތ މައަކީ

ާޤ ޫނނުތަކެއްާ ާދިޔައިުރގަިއވެސް ާމިހ ހިސ ބަށް ާހިތ މައަކީ ާބަލ ލ އިުރަގއިވެްސ ާދުވަހަކަްށ ވީހ 

ާއެބަތިބި.ާ ާމީހުންވެސް ާޢަމަލުނުކުރ  ާމީހުންނ  ާޢަމަލުކުރ  ާއެޤ ނޫނުތަކަށް ާއަދި ާއެބަހުރި.  1960ހެދިފައި

ާމީހުންނަ ާޢަމަލުނުކުރ  ނޑުާއެކަމަކު ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމަ، ާެދވިފަެއއްނުވޭ. ާއަދަބެއް ާޭއގެ ކަށްވެސް

ާުކށްވެރިންާ ާނޫނިްއޔ  ާނިޔަތުަގއި ާއިތުުރކުުރމުގެ ާކުްށވެރިން ާނޫނިއްޔ މު ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް މިކަހަލަ

ނުޑާދެޭކގޮތުަގއިާހަްއތަހ ވެސްާ އިތުރުވ ެނގޮތުަގއިާމިކަހަލަާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާޫދކޮށްލުމަީކާއަުޅގަ

ާއިތުރުެވގެންދ ނެާއަޅުަގނ ާއަނިޔ ވެރިކަން ާޮއންނަ ާދޭތެރޭަގއި ާއަނެަކކ  ާެއކަކު ާތެރޭގައި ޑުމެްނގެ

ާއެބަޖެހޭާ ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއ ެއުކ ާހަމަ ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ  1965ކަމެއްކަުމގަިއވެސް

ާބޭނު ާގޮވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާފުރިހަމަވޭތޯ. ާކަމެއް ާހުރިހ  ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ންވޭާޤ ނޫނެއް

ާހެދުމަށްފަހުގަިއާ ާމިޤ ނޫނުތައް ާސަރުކ ރަށް ާހުންނެވި ާޙަވ ލުވެ ާހިންުގމ  ާމިވަގުތު ދިވެހިރ އްޖެ

ާެއބޭފުޅުންާ ާހިންގުމަށް ާއެޤ ނޫނުތައް ާއަދި ާޢަމަލުކުރުމަށް ާެއއްގޮްތވ ގޮުތގެމަިތން ޤ ނޫނ އި

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުގައިާމިކުރ ާމަސައްކަތަ ކީާއެްއގޮތަަކށްވެްސާފަސްނުޖެހުމަށް.ާއެހެންނޫނީާއަޅުގަ

ާމަސަްއކަތަީކާ ާމިކުރ  ާޚަަރދުކޮށްގެން ާބޭކ ުރގޮުތގައި ާއެތައް ާަފއިސ ތައް  1970ރައްޔިތުންގެ

ާަގިއމުވެްސާ ާައޅުަގނޑު ާމަސައްކަތެއްކަުމގައި ާބަލައިގަނެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާއިޞްލ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާބިލު ާމި ާއެދުމަކީ ނުޑގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނުދެކެން.ާއަޅުގަ ާއެްއކޮށް ޙުތަކ 

ާމިޤ ނޫނުާ ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަަކއި ާަޙއްުޤތައް ާުތއްތުކުދިންގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުގެާވ ަހކަާނިންމ  ާاسالمލީ.ާކޮންމެހެންާފ ސްވުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމުގައިާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

 1975ާާ.وبركاتهާهللاާورحوتާعليكن

ާ

ާއެންމެހ ާާރ ގެާެމންަބރުާވެލިދޫާދ އި ާރ އްޖޭގެ ާދަރިން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޢަލީާމުޙަންަމދު ާަރއްކ ތެރި ާއެކުދިންނަށް ާމ ޙައުލެއްާާޖިންސީކުޑަކުދިން، ާަރއްކ ތެރި ާގޯނ އިން ާކުުރން، ގޯނ 

ނޑު ާައޅުގަ ާމިއަދު ާމަރުޙަލ ގަިއާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާފަހު ާއެންމެ ާުހށަހެޅިފައިވ  ާކުރިމަްއޗަށް މެންގެ

ާަވރަށްގިނަާ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާއެއްޗެއް ާދެތިން ާފ ހަގަކުެރޭވ  1980އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާޚިލ ފަށް.ާ ާރިޕޯޓްގަިއވ ގޮތ  ާފޮނުވި ާކޮމިޓީން ާހިނަގއްޖެ ާބަދަލުވެގެން ާފ ސްެވގެން އިސްލ ޙްތަެކއް
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ނަޑއެޅިފަިއވ ާބޭންޑްތަުކގެާތެރެއިންާބޭންޑްގެާދަށުާއަދަުދާވަރަށްާާޚ އްޞަގޮެތްއގައިާކުށް އަދަބުާކަ

ާޖެހިލުމެއްނެތިާ ާެއއްެވސް ނޑުެވސް ާފ ަހގަކުެރވޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާައޅުގަ ނޑަށް ާއަުޅގަ މަތިކަމުގައި

ާދަންނަވަން.ާ ާއެޭދގޮތްކަުމގައި ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދިއުމަކީ ާފ ސްވެގެން ާމިއޮތްގޮތަށް ާބިލު މި

ާބޮޑުާ ާފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިްނ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަަކދެއްކެވި ާކުރިން  1985ޙަޤީޤަތުގައި

ާއެާ ނަޑއެޅުުނކަމުަގއިިވަޔސް ާކަ ާއަަދބެއް ާކުޑަ ނޑައެޅޭ ާކަ ާއަދަބުތަކަްށވުރެ އަދަބުތަކެއްނޫން،

ާވަރަށްބޮާ ާެއކަމަށް ާކަންތައް. ާމުހިންމު ާއެންމެ ާެއއީ ާދިއުަމކީ ާތަންފީުޒެވގެން ާބ ރުއަޅ ާއަދަބެއް ޑަށް

ާބަލ ލ އިރުަގއިާ ާބިލަށް ާމުޅި ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ާމަސައްކަތްކުރަން ާައޅުަގނޑުެމން ާކުރެވޭތޯ އެކަން

ާ ާާ:މިބުނަނީ، ާވ ހަކަ.28ާާއަހަރ  ާއިންނަ ާމީހަކު ާކުށެއްކުރ  ާމިފަދަ ާމުއްދަތަކަށް ާދެމެދުގެ އަހަރ 

ާނުކުްނނަންޖެހ28ާޭ ާއެމީހަކު ާުމޖުތަމަޢުއަށް ާއެފަދަާއަހަރަށްފަހުަގއިވެްސ ާއެހެންކަމަށްވުމ އެުކ .1990 

ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާބިލުގަިއ ާމި ާގޮތްތަެކއްވެސް ާއިޞްލ ޙްެވވޭނެ ފަރ ތްތައް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާމިދަނީ ާތަޢ ރަފްވެގެން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާޤަބޫުލކުރެވޭ. އަޅުަގނޑަށް

ާތަޢ ރަފްވެ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާދިރިއުޭޅާމުޖުތަމަޢުއަށް. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރުގައި ގެން

ާކައިބޮެއާ ާދިރިއުޅެ، ާނިދ ، ާިގނަބަޔަކު ާވަރަށް ާކޮޓަރިއެްއގައި ާއެްނމެ ާެގެއއްަގއި ާއެއް ތަނަކީ

ާިވސްނ ލަންޖެހޭާ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަްށވެްސ ާމިފަދަ ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއި  1995މިހަދަނީ.

ަގނޑުމެންާތެރެއަށްާތަޢ ރަފްކުރ އިރުަގއި.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިފަދަާބިލެއް،ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާއަޅު

ާެއހުންނަާ ާމީހުން ާތިމ ގެ ާައދިވެސް ާަމއިންބަފައިންނ  ާދޭތެރޭގައި ާދަރިންނ  އ އިީލގޮތުން

ާނުކުރެވޭގޮަތކަްށާ ާމ ނަ ާމ ނައެއްަގއި ާނުބައި ާެއއީ ާކަމަކަށްވެސް ާމިފަދަ ާލޯބި އަޅ ލުންތެރިކަމ 

ާދި ާބައްޓަންވެގެން ނުޑާމިޤ ނޫނު ާއެދޭކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާައުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުމަކީ އުމަކީ،ާފ ސްެވގެން

 2000ކުރިންާބަޙުސްގެާމަރުޙަލ ަގއިެވސްާދެންނެވިާފަދައިންާކުަޑުކދިންނަށްާތަފ ތުކުރުމ އިާއަނިޔ ކުރުމ އިާ

ާރަނގަުޅާ ާކުޑަކުދިންނަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާހިތުމަކީ ާއިހ ނ ތްތެރިކޮށް ާއެހެންމެ ާހަމަ އަދި

ާައޅުަގނޑުމެންާމ  ާޤ ނޫެނއް ާރައްކ ތެރި ާއެންެމ ާއެކުދިންނަށް ާނޫނީ ާހޯދައިދިނުމަށްޓަަކިއ ޙައުލެއް

ާބައެއްކަމުަގިއާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހިމަނަންޖެހޭ ާއަދި ާވިސްނަންޖެހޭ ާމި ާފ ސްކުރުމަށްޓަކައި މިތަނުން

ާ ާފަސްޖެހުމެއްެނތި ާއެްއވެސް ާއަޅުަގނުޑވެްސ ާދަންނަވަމުން ާތ އީދުކުރ  ާބިލަށް ވ ހަކަާމި

 2005ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާދަންނަވަމުންާމިފުރުޞަތު،ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތިމަރަފުށިާ ާކުޑަކުދިންނަށް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބ ރުއަޅ ާާޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ާހުއްުޓވުމަށް ާކުރުމަށް ާގޯނ 

ނޑުެވސްާމުޙަްނމަދުާމުސްތަފާ  ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމިވ  ާމައުޞޫމްާާހުށަހަޅ ފައި ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގުޑވެސް ާތ އީދުކުރަން.
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ާއެރުމ ިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިމ  ާގަޔަށް ާދަރި ާއަމިއްލަ ާތިމ ގެ ާބެހުމ އި، ާޅަދަރިންނ އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދީާ ާައދަބު ާގަދަފަދަ ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ  ާމިފަދަ ާކަންތައްތައް. ާކޮްށގެންނުވ ނެ  2010މިކަންތައްތަކަކީ

ާއަދަބުތަ ާިއންސ ނަކުާބޮޑެތި ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑެވސް ާއަޅުގަ ނޑަައަޅންޖެހޭނެކަމަށް ާކަ އް

ާގަތުލުކުުރންވެސް.ާ ާއޭނ  ާމަޖްބޫރުވެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވއްިޓއްޖެއްޔ  ާދަރަޖައަށް ހައިވ ނެްއގެ

ާިސޔ ސީގޮތުންާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާނަމަވެްސ، ާއެކަން. ާޤަބޫލުކުަރން އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާތިބެގެންާއަޅުަގނޑުމެ ާމޫޑެްއަގއި ާއިމޯޝަނަލް ާނޫނިއްޔ  ާތިބެގެން ާއެތެރޭަގިއާމަސްތުވެފައި ާމިތ  ން

ާމ ާ ާމިންަގނޑު ާަކނަޑއެޅުމުަގއި ާއަދަބުތައް ާބިލުތަކުަގއި ާފ ސްކުރަުމންގެންދ  ާމި  2015އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާމިހެންާމިދަންނަވަނީާމިރ އްޖޭގަިއާ ރުގެާައހަާ;6އަހަރުާނޫނިއްޔ ާާ:6މަތީގައޭާމިހުރީ.ާއަޅުގަ

އަންހެންކުއްޖަކުާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަންޏ ާމީހަކުާބުނެގެންާއޭނަާއަމިއްލަާފައިދ އެއްާހޯދުމަށްޓަކަިއާ

ނޫނިއްޔ ާއޭަނގެާއަިމއްލަާމަޤްޞަދެއްާހ ޞިލުކޮށްލުމަށްޓަކަިއާމީހަކުާބުނީމަާއޭނަާދަނީ.ާދިޔައީަމާ

ާއޭނ  ާބުނ ަކމެއް ާއޭނ  ާއުޅެަފއި ާގަިއގޯިޅެވގެން ާދެމީހުން ާއެ ާހ ޞިލުނުވީމ ،ާާއޭނަ ކިަބއިން

ާ ާމިއަންނަނީ ާމީހ އަށް ާހުށަހެޅީމ ،ާއެއްކަލަ ާމައްސަލަ 67ާާމިއަންހެންކުއްޖ  ާނޫނިްއޔ   68ާ2020އަހަުރގެ

ާ ާނޫނިްއޔ  ާކަންތައްތައް.69ާާއަހަރުގެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާިމއީ ާޙުކުމެއް. އަހަރުގެ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމ ބެހޭާާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކޮށްލ ފައި މިޤ ނޫނު

ާމިާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަވ ލުކުރީމ  ާތަންފީޒުކުރަން ާަހވ ލުކޮށްލަން ާކޯޓުތަކ  ފަރ ތްތަކަށް

ނޑުމެންނަށްާދޫކޮށްލެވޭ.ާމުޖްތަމަޢުގެާތެރެއަްށާ ފ ސްކޮށްލެވޭ.ާމިއީާޮބޑުސިންގ ާވައިރަްސއެކޭާއަުޅގަ

ާވައިރެްސއެ ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާހަމަ ާޙ ލެއްަގިއާދޫކޮށްލެވޭ ާއެްއވެްސ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ  2025ޭކ

ނޑުާަޤބޫލުނުކުރ ނަންާމިއީާހަމަޖެހޭާރަނގަޅުާ ާތިރިނުކުރަނީސްާއަުޅގަ މިބިލުގައިާމިހިރަާއަދަބުަތއް

ާއ އި.ާ ާޑރ.އަފްރ ޝިމް ާވ ަހަކދައްކ ލިން ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާއަޅުަގނޑު ނެޑއްކަމަށް. މިންގަ

ާަކއިރީގަާ ާއަޅުަގނޑު ާނުކުރެޭއާވ ހަކަދަްއކ ލީމަ ާހުއްދައެއް ާއިސްލ މްދީން ާވިދ ުޅވި ާއަމިއްަލގޮތުން އި

ާވިދ ުޅވިާ ާއެބޭފުޅ  ާދެންމެ ާއެކަަމކު ާޤަތުލުކުރ ކަށް. ާމައްސަލަެއއްަގިއ މިކަހަލަ

ާބައެްއާ ާދީނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާަމރަންވެސްޖެހޭނޭ.  2030ޤަތުލުކުރަންވެސްޖެހޭނޭ،

ާަޤބޫލުނުކު ާދައްކ ވ ހަކަ ާީމގެތެރޭަގިއާޢިލްމުވެރިން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހެންވެގެން. ރެވެނީ

ާ ާބިލުގެ ާިމސ ލަކަށް ާމައްސަލަަތއް، ާގެެއއްގ26ާާެވަރަށްގިނަ ާމީހެއްެގ ާއެބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑަށްާއެނގެނީ.ާޤ ޟީާިނންމަވ ނީާ ދޮރުންާއޭނަާއެތެރެވީާއެާނިަޔތުގައޭ.ާކިހިނެއްތޯާެއކަންާއަުޅގަ

ާނުޤަބޫ ާއޭނ  ާނިޔަތްާއެފަހަރު ާމީހެއްގެ ާއެނިޔަތުަގއިކަމަށް. ާވަނީ ާެއގެއަށް ާއޭނ  ާމީހެއްވެއްިޖއްޔ  ލު

ނަޑެއޅޭނެހެންާ ާކަ ާޤ ޟީައކަށް ާހިެއއްނުވޭ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާހިތުއޮްނނ ނެގޮތް ާއޭނަ  2035އޮންނ ނެގޮތް،
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ާ ާވަންނ ނީ ާއެމީހ ވެސް ާނިންމޭނެހެން. 67ާާނޫނީ ާނޫނިއްޔ  ާޖަލަށް.68ާާއަހަރަްށ އަހަރަށް

ާއަާ ާއެފަދަާއެހެންވީމ ، ާއިޙްތިރ މްކުރަމޭ ާއަޅުަގނޑު ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާމިބިލު ާދަންަނވ ނީ ޅުަގނޑު

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާބިލެކޭ. ާބޭނުންވެފައިވ  ާސޮސައިޓީތެެރއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ބިލެއް

ނުމުގެާއިޚްތިރ މ އެކުާޤަބޫުލވެސްކުރަޭމ.ާއިޚްތިރ މްވެސްާކުރަންާމިައށް.ާއެކަމަކުާީމގެާމިާއަދަބުާދި

ާހުށަހަޅ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ ާބިލު ާއަނބުރ  ާލުއިކޮށްފަިއާއަލުން ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑުަތއް  2040މިންގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާގޯނ ާކުރުމަކީާކޮަބއިކަމ ިއާާޖިންސީ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުަޑކުދިންނަށްާާާނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފު

ާާވުން:ޢަލީާސަެަލީމްާވ ހަކަެދއްކެާ ާައދަބެއްކަންާާޖިންސީއަދި ާކޮންކަހަލަ ާދޭނީ ާޤ ޫނނީގޮތުން ާބަަޔކަށް ާނުވަތަ ާީމހަކަށް ާކުރ  ގޯނ 

ާަދންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރުަގއި ާމަސަްއކަތްކުރަުމން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަރުޙަލ ަގއި ނަޑއެޅުމުގެ  2045ކަ

ާަޝއުުޤވެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ާަވރަށްގިނަބަޔަކު ާމުޖްތަމަޢުގައި ާދިވެހި ާފަރުވ ތެިރކަމ އެކުާާމިއީ ވަރަށް

ާމުޖްތަމަޢުގަިއ،ާމިާ ާިމއަުދާމިގެންދަނީ.ާއެއީ ާބަޙުސެކޭ ާބައްލަވަމުްނާގެންދަވ ނޭ ާއަދި އަުޑއަހަމުން

ާ ާމިފަދަ ާކުޑަކުދިންތަެކއް ާވަރަްށިގނަ ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ާމިުކަޑކުޑަ ާމުޖުމަތަޢުގައި، ާޖިންސީާދިވެހި

ާތިބިކަ ާިޝކ ރަައކަށްވެފަިއ ާފ ހަަގުކރަންޖެހޭ.ާއަނިޔ ވެރިކަމުަގއި ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެން ން

ާމިޤ ނޫނީާ ާމިއަދު ާހަމަކަށަވަރުންވެސް ާބަފައިންނަށް ާމައިންނ އި ާކުަޑކުދިންެގ ާއެ  2050އެހެންވީމ ،

ާލިބޭނެ،ާ ާތަޞައްލީެއއް ާހިތަށް ާއެަބއިމީހުންގެ ާއަުޑއަހަމުންދ އިރުަގއި ާމަރުޙަލ ގައި ބަޙުސްގައި

ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާލިބޭނެކަމެއް ނޑުާފިނިކަމެއް ާއަޅުގަ ާމިގެންދަނީ. ާކުރަމުން ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން

ދެކޭގޮުތގައިާމިފަދަާޤ ނޫނެއްގެާސަބަބުންާދިވެހިާމުޖްތަމަޢުގައިާފެތުރެމުންމިދ ާނުރައްކ ތެރިާވަބ ޭއާ

ާ ާުކަޑކުދިންނަށް ާދަންނަވ ނީ ާވަބ އިންާާޖިންސީއަޅުަގނޑު ާމިނުރައްކ ތެިރ ާކުރުމުގެ ގޯނ 

ާއަލި ާބިލަށްާސަލ މަތްވެވޭނެކަުމގެ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފެންނ ނެކަމަށް  2055މަެގއް

ނޑުވެްސާ ާއަުޅގަ ާދޭތެޭރގަިއ ާމިއޮތްގޮތ  ާފަރުމ ކުެރވިފަިއ ާަތއްޔ ރުކުެރވި ާމިހ ރު ާބިލު ބަލ ލ އިރުަގއި

ާވަރަށްާ ާވ ހަކަައީކ ާދަންނަވަންއޮތް ާައޅުަގނުޑ ާއެހެންނަމަވެސް ާމައްސަލަެއއްނެތް. މ ބޮޑު

ާޙ ޞިލުކުރަންާވިސްނުންތެރިކަމ އެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްަކތަކުން ާމިފަދަ ާނުކޮށްިފކަމަށްވަންޏ  ކު

ާދ ދިގ ތްާ ާފޫނުބެއްދުން ާހަމަކަށަވަރުްނވެސް ާކުރ ކަން ާނުނެރެވިދ ނެ. ާފަހަރެއްގަިއ ާނަތީޖ  ބޭނުންވ 

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމ ، ާތިބިއްޔ . ާނުބަލ  ާފަސްމޮޅަށް ާދުރ ލ  ާެއކަމެްއގަިއ  2060އަޅުަގނޑުމެން

ާފަސޭހައިްނާދަންނަ ާވަރަށް ާމީހުން ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްެގ ާހެދިގެންދ އިރުަގއި ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ވ ނީ

ާއެފަދަާ ާނުވަތަ ާމީހުން ާޖެހޭ ާއެމަޅީަގއި ާއަދި ާމިހުރީ. ާބަލ އިރުގައި ާމިޤ ނޫނުން ކުށްވެިރވ ގޮަތކަށް
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ބުތަކުެގާތެރޭގައިާކުށްކުރ ާމީހުންނަށްާދެވޭާޢަަދބުތައްވެްސާމިހިރީާވަރަށްާޮބުޑވެފައި.ާއަދިާއެާއަދަ

ާ 28ާާއެމީހ  ާއ ދެވޭނ29ާާެއަހަރު، ާމުޖްތަމަޢުއަށް ާއަނބުރ  ާއެ ާހޭދަކުރ އިރުަގއި ާޖަލުގައި އަަހރު

ނޑުާ ާައޅުގަ ާރިޔ ޢަތްކުރ އިރު ާމިަކންކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާފެންނ ކަށްނެތް. ާމިޤ ނޫނަކުން  2065މަގެްއވެސް

ފީޒުކުރުމުގެާމަރުޙަލ ަގއިާތަންފީޒުކުރ ާދަންނަވަންާއޮތްާއެންމެާމުހިންމުާނުކުތ އަކީ،ާމިޤ ނޫނުާތަން

ާަމސައްކަތްާ ާފަރުވ ތެރިކަމ ެއކު ާވަަރށް ާައއީމަ ާޤ ޫނނަކަށްެވގެން ާޙަޤީޤަތުގައި މީހުން

ާވެެގންދ ނީާ ާހަމަ ާމި ާކުރިހެން ާއިޝ ރ ތް ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.

ާނުބަލ ތިބިއްޔ .ާާކުރ ކަންާފޫނުބެއްދުންާދ ދިގ ޭތާދުރ ލ ާފަސްމޮޅަށް

ާ2070 

ާދާ  ާއިހަަވންދޫ ާެމންަބރު ާއިރ ގެ ާކުަޑކުދިންނަށް ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާނުރައްކ ތެރިާާޖިންސީ`. ާކުރުމުގެ ާގޯނ 

ާހިމ ތްކުރެވޭާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާސަލ މަތްކޮށް ާއެކުދިން ާެއކަންތަކުން ނޑިަވޅުަގއި ާމިދަ ާހިންގަމުންދ  ެނާޢަމަލުތަކެއް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާބޭނުންވެފައި. ާވަރަށްބޮޑަށް ާމިވަނީ ާމިޤައުމު ާމިއަދު ޤ ނޫނަކަށް

ާޮގސްފައިވ ާ ާއިތުރުެވގެން ާދަރަޖައަކަށް ާކަންބޮޑުވ  ާވަރަށް ާމިއީ ާމިކަން ާމިހ ރު ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާމިފަދަާ ާއެހެންކަމުން ާދަންނަވ ލަން. ާހިތ މައ އެކު ާަވރަށް ާއަުޅަގނޑު  2075ޤ ނޫނެއްެގާާކަމެއްކަުމގައި

ާއެީއާ ާެވގެންދިުއމަކީ ާލިބޭނެގޮތްތަކެއް ާރައްކ ތެރިކަން ާހިމ ޔަތ އި ާއެކުދިންނަށް މުހިންމުކަންބޮޑުވެ

ާރައީސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންވ ނެކަމެއް. ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ާކުދި ާނުކުޅޭދޭ ާމުޖްތަމަޢުގައި ާކުދިން ާލިބޭ ާއަނިޔ ތައް ާފިކުރީގޮތުންާމިފަދަ ާއެކުދިން ާނޫނީ ންނަށްވެ

ާއެތަެކްއާ ާއަރަިއގަތުމ އި ާކުށްތަކަށް ާއެަތކެްއ ާތަފ ތު ާބަދަލުވެގެްނގޮސް ާމީސްމީހުންނަށް އެހެން

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެންނަމުންދޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއުޅެމުންދ ތަން ާބެދި  2080ކަންތަކުަގއި

ކުދިންނެްއގެާދިރިުއޅުންާހަލ ކުވެގެްނގޮސްާއެބައިީމހުންނަކީާމިފަދަާކަންތައްތަކ ާގުޅިގެންާއެތައްާކުޑަާ

ާޤަޫބލުކުރަންާ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާގޮސްފަިއާއެބަވޭ. ާެވގެން ާބައެްއކަމުަގއި ާބޭނުންނުހިފޭ މުޖްތަމަޢުއަށް

ާކޮންމެހެންާ ާބޭނުމަކީ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހަރުކަށިކަމަށް. ާމީަގިއ ާއަދަބުަތއް ބައެއްކަހަލަ

ާ ާބޮޑަކަށްާހަރުކަށި ާވީހ ވެސް ާބޭނުމަކީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާދިނުމެއްނޫންކަން އަދަބުތަކެއް

ާމަެގްއާހޯދައިާ ާއުޭޅވޭނެ ާހަމަޖެހިލައިގެން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއެކުދިންނަށް ާލިބި ާޙިމ ޔަތްކަން  2085ކުދިންނަށް

ާަކންތައްތައް ާމިހ ރު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިނުންކަންވެސް

ާ ާނޫނީ ާއަނިޔ ތަކުްނ ާލިބޭ ާުކަޑކުދިންނަށް ާބަލ އިރު ާއެކުދިންާާޖިންސީހިގަމުންދ ގޮތަށް ގޯނ ތަކުން

ާއެހެނިހެންވެސްާ ާނޫނީ ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާއަދި ާަވރަށްމަދު. ާގޮތްަތއް ސަލ މަތްކުރެވޭނެ

ާތަންކޮ ާމަގުވެްސ ާހޯދޭނެ ާހެިކ ާސ ބިތުކުެރވޭނެ ާމިކަންަތއްތައް ާބަލ އިރު ާމިހ ރުާގޮތްގޮތަށް ެޅއް
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 2090މިއޮންނަނީާދަތިާއުނދަޫގާގޮަތކަށް.ާމިބިލުަގއިާއަޅުަގނޑަްށާވަރަށްާސ ފުކޮްށާެއިގގެންދ ާެއއްކަމަީކާ

ނޑަެއޅިފައިާއޮތްލެްއާ ނޑަެއޅިގެްނާއޮތްެލއްާސ ފުކަމ އިާއަދިާެއކުށުެގާއަަދބުގެާމިންވަުރާކަ ކުށްާކަ

ާކަންތައް ާމިފަދަގޮތަކަށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނީާސ ފުކަން. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޮތީމ ، ަތއް

މިފަދަާކަންތައްތައްާކުރ ާމީހުންނަށްާތިމަންނ މެންާމިކުރަނީާމިވެނިާކުށެއްކަމ އިާމިކުށުގެާސަބަބުންާ

ާއެގެްނާ ާހ މަކަންބޮޑުގޮތަކަްށ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާއަދަބެއްކަން ާމިވެނި ާލިބިގެންންދ ނީ ތިމަންނަމެންނަށް

ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހެޔޮބަދަލުތަކެްއ،ާއޮތީމަ ާހަމަ ާުމޖުތަމަޢުއަށް  2095ކަމުގެސަބަބުން

ާއަޅ ނުލ ާ ާއެކަންަތއްތަކ ިއ ާަކންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާރައީސް، ެްަޒތްތެރި ާޢިއެ ހެޔޮއަސަރެްއކުރ ނެ.

ާއިޖްތިމ ޢީގޮތުންާ ާމައްސަލަަތކެއް. ާމ ޮބޑު ާނުަރއްކ ތެރި ާމ  ާތިބެންވ ވަރަްށވުރެ ދޫކޮށްލައިގެްނ

ާވަރަ ާލިބިގެންދ  ާމިބިލުާޤައުމަށް ާދަންނަވަީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމ ، ާެގއްލުންތަެކއް. ށްޮބޑެތި

ޤ ނޫނަކަށްވެާމިކަމުެގާޙިމ ޔަތ އިާރަްއކ ތެރިކަންާކުދިންނަށްާލިބިާއަދިާމިކަންާކުރ ާމީހުންާޤައުމުެގާ

ާކަމެކޭ.ާ ާއެދޭެނ ާރައްޔިތަުކވެސް ާދިވެހި ާކޮންމެ ާހަމަ ާއެއީ ާދިއުމަކީ ާމަދުވެގެން  2100ނިސްބަތުން

ާައދަބުތަކުގެާއަޅުަގނޑުާ ާމިފަދަ ާއަދި ާޢަަމލުކުރަންފެށި ާޤ ނޫނަށް ާމި ާމިޤ ނޫނަކަށްވެ ާއެދެނީ ވެސް

ސަބަބުންާމީހުންާމަދުވެހެންދ ނަމަާދެންާފަހުންާމިޤ ނޫނަށްާގެނެވޭާއިޞްލ ެޙއްގެާދަށުންާއަދަބުތައްާ

ާޢަމަލުކުރަންފެށޭ ާމިއަށް ާފ ސްކޮށް ާމިޤ ނޫނު ާމިހ ރު ާބ ްއވ ފަިއ ާގޮތަކަްށާލުއިކުެރވޭނެގޮތަކަށް ނެ

ާވެގެންިދއުން.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ2105 

ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާއޭދަފުށި ާކުަޑކުދިންނަށް ާޢަަމލުކުރުމުގެާާޖިންސީ`. ާއުސޫލަކަށް ާޚ އްޞަ ާމެދު ާކުރ މީހުންނ  ގޯނ 

ާބިލުާ

ާދެންާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާުޝކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށް ާއެދޭަކމެއްނޫންާާހުށަހެޅުއްވި ނޑުެވސް އަޅުގަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާބެހުމަކީވެސް ާމީހުންނ އި ާބޮޑެތި ާއަދި ާމީހަކު. ާއެްއވެސް ާބެހުމަކީ ކުޑަކުދިންނ އި

ނޑުާ ާައޅުގަ ާބެހުމަކީވެސް ާއަންެހނުންނ އި ާކެޑިަފއިތިބޭ ާިއްއދައިން ާއަދި  2110އެދޭކަމެއްނޫން.

ާ ާމީހަކު ާެއއްވެސް ާމީޖިންސީއެދޭކަމެއްނޫން. ާއެއްެވސް ާމ ތްވެގެންވ ާގޮތުން ާކުރުމަކީ ާގޯނ  ހަކަށް

ާހަމައެކަނިާ ާފެނިގެންދަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމީގައި ާކުށެއް.ާދެން ާވަރަށްޮބޑު އިސްލ މްދީނުގައި

ާކުޑަުކަޑާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެްއާއެަބއުޅޭ.ާ ނުޑވެސް ާީމގަިއާއަުޅގަ ާވ ހަކަ.ާދެން ވަަނ26ާާކުޑަކުދީްނގެ

ާނިޔަ ާއެމީހެްއެގ ާއެބަބުނޭ ާކަމަކަށްާމ އްދ ގައި ާމީހަކު ާދެކޭގޮުތަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާގަންނަގޮތުން. ތް

ާއެމީހ ާ ާނޯވޭ. ާއިސްލ މްދީނަކު ާގޮތެއް ާއެއްވެްސ ާލިބޭނެ ާޢަދަބު ާއެމީހަަކށް  2115ނިޔަތްގަންނަގޮަތކުން

ާޙ ލަތެއްަގިއާ ާނުކުރ ހ  ާމިލިބެނީ. ާއަަދބެއް ާއެ ާއެމީހ އަށް ާނިޔަްތގަތަްސާކުރުމުން ާކުރުމުން އެކަން
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ާއަދަ ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެންާއެމީހ އަށް ާމިއީ ާއޮެވގެންނުވ ނެ. ާއެްއވެްސގޮތެއް ާިލބޭނެ ބު

ާނިޔަތްގަނެެގންގޮްސާ ާއެ ާއެމީހ  ާެއކަމުން ާނިޔަތްގަނެވިދ ނެ. ާކަމަަކށް ވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.

ާަކމަކަމަށްާ ާބަދަލުގައި. ާޭއގެ ާސަވ ބުލިބޭެނކަމެއް ާއޭަނއަށް ާއެއީ ާހުއްޓ ލުން އެހިސ ބަށްގޮސް

ާހި ާެއކުރެޭވ ާަސވ ބުިލބޭކަމެއް.ާނިޔަތްގަނެ ާއެކަމުން ާއޭނައަށް ާެއީއ ާހުއްޓ ަލއިފިއްޔ  ާއޭނަ  2120ސ ބުން

ާމ ތްވެގެްނވ ާ ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާއަދަުބދޭގޮތަށް ާއެމީހ އަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޭއގެބަދަލުަގއި އެހެންވީމ ،

ާއެ ާވަރަށްގިނައިން ާމިހ ރު ާދަްނނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްދަކުރ ކަމެއްނޫން.ާދެން ބަާއިސްލ މްދީނުގައި

ާ ާުކޑަކުދިން ާއުމުރުނ29ާާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވެދ ނެ ާއެ ާހިތ ވ ނެ. ާކޮންމެެވސްުކްއޖަކ އި އަހަުރގަިއ

22ާާ ާުކއްޖަކ ެވސް. ާމިކަހަލ68ާާައަހަރުގެ ާމިހެންގޮސް ާހިތ ވ ނެ. އަހަރުަގިއ

ާ ާއެބަ ާދެންާާޖިންސީމައްސަލަތަކުގެތެޭރަގއިވެސް ާއެއުފެދުނީަމ ާއުފެދޭނެ.  2125މައްސަލަތައް

ާފެންނަންާއަޅުަގނޑުމެ ާތ ރީުޚަގއި ާވޭތުވެދިޔަ ާއެަބހުރި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރ ނީ. ާކިހިެނއްބ  ން

ާައޅުަގނޑުމެްނާއަދަބުާ ާދެން ާބެހޭތަްނ.ާމީގައި ާަގޔަްށާއަރ ތަންވެސް.ާނޫނީ ާބޮޑެތިމީހުން ކުޑަކުދިން

ާކަމަކ ާ ާހުރިހ  ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރ އިރުަގއި ާޤ ޫނނެއް ާމިއީ ާކ ކަށްބ . ދޭނީ

ާއެބަޮއވޭާ ާމ އްދ އަކު ާއެހެން ާއަދި ާމީގެ ާއެބަޖެހޭ.ާދެން ާައޅުަގނޑުމެްނާވިސްނ ލަން ދޭތެރޭގަިއވެސް

ާއޭނަާ ާނޫނީ ާނިތްކުރީގައި ާއެމީހ ގެ ާކުށެއްކޮށްފިއްޔ  ާމިކަހަލަ ާެދން ާއެމީހަކު  2130އަޅުަގނޑުމެން،

ާއޭނަ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާވެބްސައިެޓްއގައި ާކޮންމެވެސް ާޫނނީ ާނޫސްތަުކގައި ުއމުރަށްާާއެޭގގޮތަކަށް

ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާިމއީެވސް ާއެކަމުަގއޭ. ާހުންނަންޖެހޭނީ ާއޭނަ އެކަމުަގއި

ާ ާބެހި ާމީހަކ  ާމީހަކު ާިއނގޭތޯ. ާއޮވޭ ާޢަބުރުވެސް ާއެާާޖިންސީމީހުންގެ ާއޭނަައށް ގޯނ އެްއކުރީމަ

ާމުޖްތަ ާދެން ާސަލ ަމތްވީއޭ. ާއެހިސ ބުން ާދެން ާޭއނަ ާލިބުމުން ާއަދަބު ާއޭނައަީކާލިބެންވ  މަޢުގައި

ާއެހެްނޮގތަކަށްާ ާނޫނީ ނުޑގައި ާހަށިގަ ާއޭނަގެ ާއެނޭގގޮތަށް ާމީހެއްކަން ާބެހިފައިހުރި  2135ކުޑަުކއްޖަކ 

ާއަބުރަށްާ ާިއސްލ މްދީނުގަިއ ާައރައިގަތުން. ާއަބުރަްށވެސް ާއޭނަގެ ާއެީއ ާހުރުމަކީ އެނޭގގޮތަށް

ާައޅުގަާ ާމިީއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާޯނންނޭނެ. ާމިބިލުގަިއާއަރަިއގަނެވޭެނގޮތެްއވެސް ނޑުމެން

ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް.ާއެމީހ އަށްާއެާއަދަބުލިބުމަށްފަހުގައިާދެންާއޭނަގެ....

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާަރީއސް.ާކުޑަކުދިންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަދަބުާާޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ާހަރުކަށި ާމީހުންނަށް ާކުރ   2140ާގޯނ 

ާދިނުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކުމޫސާ  ާކުޑަކުދިން ނުޑާވަރަްށާެއދޭކަމެއް.ާއަޅުަގނުޑާހަމަގައިުމވެސް ާއަުޅގަ ާކުރ ާާޖިންސީާމަކީ ގޯނ 

ާދައްކ ާ ާވ ަހކަ ާކުރ ކަމުގެ ާއެކަންކަން ާކުޑަކުދިން ާމުޚ ތަބުކޮށް ާކުޑަކުދިްނނަށް ާނަމުގައި މީހުންގެ

ާުކޑަކުދިންނަކީ ާހިތެްއނުވޭ. ާވަހަކަދަްއކ  ާރުހުމުން ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ނޑުމެންެގާާމީހަކ ވެސް އަުޅގަ
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ާދޭންޖެހޭބައެއް.ާ ާއިޙްތިރ މް ާލޯތްބ އި ާރައްކ ތެރިކަމ ިއ ާއެބަޔަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ މުޖްތަމަޢުގައި

ާ ާއަޅުަގނޑެްއާާޖިންސީކުޑަކުދިންނަށް ާތެދުވެ ާފަރ ތުން ާއެސޯސިޭއޝަނެްއގެ ާކުރުމުގެ  2145ގޯނ 

ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާނުބުނ ނަން. ާެއއްެޗއް ާެއްއވެސް ާޙައްުޤާާހަމަޤައިމުވެސް ދިރިހުރުމުގެ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިބުނަނީ،ާކޮންމެާމީހަކަށްމެާދިރިހުރުމުގެާޙައްޤ އިާއަމިއްލ26ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާޙައްޤުލިިބގެންެވއޭ.ާފަހެ،ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަްއކ ތެރިކުރުމުގެ ާނަފްސް ވަަނ69ާާމިނިވަންކަމ އި

ާހަދ ފައިވ  ާގޮތުގެމަތިން ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާއެްއވެްސާާމ އްދ ގައި ާމެނުވީ ާެއްއގޮތަށް ޤ ޫނނަކ އި

ާިނުގޅައެްއާ ާމިްނވަރެއް ާއެްއވެސް ާމިނިވަންކަެމްއ ާުނވަތަ ާަޙއްޤެއް ާމިއިން ާކިަބއިން  2150މީހެއްގެ

ާހަމަހަމަކަމ އެުކާ ާޢަދުލުވެރިކ މ  ާެއބަބުނޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެއ އެީކގައި ާހަމަ ާއ ެދ، ނުގަނެވޭނެ.

ާމަދަ ާކޮންމެމީހެއްގެ ާޖިނ ޢީާޝަރީޢަތްކުރުން. ާނުވަަތ ނޑަެއޅުމުަގއި ާކަ ާވ ޖިބުތައް ާޙައްޤުތަކ އި ނީ

ާއަދިާ ާމިނިވަްނ ާޤ އިމުކޮށްފަިއވ  ާޤ ނޫނަުކން ާއުފުލުމުގައި ާަމއްޗަށް ާމީހެްއގެ ާދަޢުވ  ކުށެްއގެ

ާެތރޭގަިއާ ާމުއްދަތެްއގެ ާއެކަީށގެންވ  ާޓްރައިބިއުނަްލއެްއަގއި ާުނވަތަ ާކޯޓެްއގައި މުސްތަޤިއްލު

ާހުޅުވ ލައި ާކޮންމެާޢ ންމުކޮށް ާޙައްުޤ ާޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ާއިންސ ފު ާއަުޑއެހުމުގައި ާބ އްވ   2155ގެން

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއޮތްހިނދުގައި، ާބުނެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާމިގޮތަށް ާއަިދ ާލިބިގެންވެއޭ. މީހަކަށްމެ

ާޤ ޟީންާ ާބަެއްއ ާތިބި ާތެރޭގައި ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާތ ރީޚުަގއި ާވޭުތވެދިޔަ ާމިރ އްޖޭގައި ދަންނަވ ނީ

ނޑުމެްނާމިފަދަާނުވަތަާބަ ނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާޢަމަލުކޮށްފައިވ ގޮތަކީާއަުޅގަ ނޑިޔ ރުންާައޅުގަ އެއްާފަ

ާއަުޅަގނޑުމެންގެާ ާނޫނޭ. ާއޮތްކަމެއް ާސަބަބެްއ ާެއއްވެސް ާދޫކޮްށލަންވީ ާފ ސްނުކޮށް ޤ ނޫނެއް

ާަދއުލަތުގެާ ާބ ރުތަކެއްލިބި ާަފރ ތްތަކަށް ާެއކި ާދ އިރ ަތކަށް ާއެކި ާދަށުން  2160މިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާކެމްޕޭނަކަށްގޮްސާ ނޑުމެން ާއަޅު ާއަދ ުކރުމުން ާަވޒީފ ތަކެއް ާދިނުމަށްފަހުގައި ާލ ރިތަކެއް މ ލިއްޔ އިން

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޝަްއުކވެގެން ާބެހިދ ނެކަމަށް ާުކޑަުކއްޖަކ  ާވަންނަތަނުން ގެައކަށް

ާއެހެ ާަކމެއްނޫން. ާކުރަންވ ވަރުެގ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާުކށްތަކަށްާފ ސްނުކޮށް ންކަންކަމަށް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނ ެދވޭނެ. ާއަތްިދްއކޮށްގެނެއް ާއެކަމުގެ ާހަމައަށް ނޑުމެްނނ  ާއަުޅގަ އަރައިުނގަތީމަ

ާތިބީާ ާމީހުންތޯ ާކިަތއް ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާުމޖްތަމަޢު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  2165މިއަދު

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޅަފަތުަގއި ާކޮާޖިންސީއަޅުަގނޑުމެން ާއަމިއްލަާގޯނ  ނޑުމެން ށްފައިތިބި.ާއަުޅގަ

ާދޭތެރޭާ ާދަރިންނ އި ާއަނބިންނ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާހަލ ކުވެފައިވަނީ ާމިއަދު ނަފްސް

ާއޮވެެގންނޫންބ އޭާ ާޖެހިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަވނީާމީގެންާމުސީބ ތެއް ހެޔޮގޮތުަގއިާނުވިސްނިފައި

ާ ާދެން ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ާހިތަށްއަރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަައކީ ާއޮތް ވަަނާމ އްދ 26ާާދަންނަވ ލަން

ާޞުރުޙީއަކަްށާނޫނޭ.ާ ާއަރިމަތީ ާމިއުޅެނީ ާޢަމަލުކުރަން ާރަނގަޅަްށ26ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމ އްދ   2170ވަނަ
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ާ ާއެނގޭ ާއަުޅަގނޑުެގ26ާާކިޔ ލުމުން ާއެބައޮތް. ާބަެއއްގޮުތގައި ާމީގެ ާމ އްދ ވެސް ަވނަ

ާ 26ާާމައްސަލަެއއްނެތް ާފ ސްކުރިއަސް ާމ އްދ  ާމިފަދަާވަނަ ާބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ނުކުިރއަސް.

ާ ާބޭރުކުރ ަކމަށްވިއްޔ 26ާާމަރުޙަލ އެއްަގއި ާމ އްދ ެއއް ާއެްއވެސް ާއަދި ާމ އްދ ވިއަސް ވަަނ

ާމިފަދަާ ާދަންަނވަންއޮީތ ާއަޅުަގނޑު ާވިސްނަންޖެހޭ. ާއެކަމ  ާބިލުތަކަށް ާއޮންނަ ާދެން އަޅުަގނޑުމެން

ާއެން ާދެެވންހުރި ާފަރ ތްތަކަށް ާމަްއސަލައ އިާކުށްތައްކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާއަދަބުދޭށޭ. ާހަރުކަށި  2175މެ

ނުޑމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާދަރިންނަށް ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާގޮސްފަިއވަނީ ާހަލ ކުވެ ާފަސ ދަވެ މިޤައުމު

ާމުޖަތަމަޢުާ ާމުޅި ާއަދި ާކުޑަކުދިްނވެސް ާބޭނުންގޮތަށް ާބޮޑެތިމީހުން ާމ ނައަީކ ާޭއގެ އަޅ ނުލެިވގެން.

ރަމަންފޯލިާކުޅެންާދޫކޮށްފައިާއޮީތމަ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާދެވެްނއޮތްާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަމަން

ާ ާހަމަގައިމުވެސް ާއަދަބުޭދން. ާހަރުކަށި ާއެންމެބޮޑު ާމައްޗަްށާهللا ނޑުެގ ާއަުޅގަ ިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ 

ާޔަޤީންކަމ އެީކަގިއާތުހުާމިއިންކަމަކަށް ާއެވަރުގެ ާނުޖެހޭނެ. ާއަންނ ކަށް ާމީހަކަށް  2180މަތުކުރެވިެގންވެސް

ާދަރިންެގާބަ ާމިރ އްޖޭެގ ާމިދަންނަވަނީ ާމަޤ މުގައިހުެރ ާކ ފަެއއްެގ ާމަޤ މުގައިހުރެ، އްޕަެއއްެގ

ާމިއަށްވުރެާ ާޙައްޤަށްޓަަކއި ނުޑާވެސް ާއަުޅގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއެދޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދަބުދޭން ބޮޑެތި

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަރުޙަލ ،ާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާމުހިންމު ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  ާޢިއްޒަތްތެރި  2185ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާައޅުގަ ާފ ްސކުރަންޖެހިފައި. ާބިލެްއޮގތުގައި ާމިތިބީ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަރުޙަލ ނިމި ާރިޕޯޓް

ާފަހަރަށްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކު ާމަނިކ ާާފުރަތަމަ ާމޫސ  ާރީކޯ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު މިތަޅުމުގައި

ނުޑާ ާައޅުގަ ާއެދެްއކެވީ. ާވ ހަކަފުޅެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާފަހަރަށް. ާފުރަތަމަ އެއްބ ްސވ ންއެބަޖެހޭ.

ާައދަބުތަކެ ާބޮޑެތި ާމިއަށްވުރެެވސް ާޤަބޫލުކުަރނީ ނޑު ާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާސ ބަސް ްއާއައްސަރިބަހ އި

ާ ާދުވަހުގަިއާާޖިންސީކުޑަކުދިންނ މެދު ާހުށަހެޅި ާމިބިލު ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް. ާމީހުންނަށް  2190ޯގނ ކުރ 

ާދުނިޔޭ ާދެންނެވިން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހަކދައްކަމުންވެސް ާމަރުޙަލ ަގއި ާބޮޑެތިާބަހުސްގެ ާއެންމެ ގެ

ނޑުމެއަނިޔ ވެރިން ާއަޅުގަ ާބަލ ލީމ  ާފަހަތަށް ާމީހުންގެ ާލިސްޓުގެ ާހިމެނުނު ާފެންނަންާގޮުތގައި ންނަށް

ާ ާހުރި ާލިބިފައި ާއެމީސްމީހުންނަށް ާޅަފުރައިަގއި ާއެމީސްމީހުންގެ އަނިޔ ތަްއ.ާާޖިންސީއެބައޮތޭ

ާމިާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާހިޓްލަރާއަޅުގަ ާއެޑޮލްފް ާއަދި ާޑަހްމ  ާޖެފްރީ ާބަންޑީ، ާޓެޑް މީގެތެރޭަގއި

ާދެ ާކުުޅދުއްފުށީ ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ްޛ ާބިލު ާމެންބަރުާމުހިންމު ާދ އިރ ގެ  2195ކުނު

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ާހ ސިލުކުރުމަށް. ާމަޤްޞަދެއް ާމުހިންމު ާަވރަށް ާހުށަހެޅުއްވީ މިމަޖިލީހަށް

ާސަލ މަތްކުރަންާ ާރަްއޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބަލިމަޑުކަމަކުން ާސަލ މަތްނުވެގެންއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގެ
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ާމުސްތަޤްބަލުކަމުގަ ާމ ދަމ ގެ ާއެބަޖެހޭ. ާިޙމ ޔަތ އިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުކޑަކުދިންނަށް ިއވ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމިވަރުގަދަ ާމިފެހި، ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަަނ68ާާރައްކ ތެރިކަންދިނުމަށްޓަަކއި

ާފަރ ތުންނ އިާ ާޖަމ ޢަތުގެ ާފަރ ތުންނ އި ާޢ އިލ ގެ ާދަންނަވ ލަދޭނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ހ(  2200މ އްދ ގެ

ާރަާ ާޚ އްޞަ ާއެހީތެރިކަމ އި ާޚ އްޞަ ާފަރ ތުން ާކުަޑުކދިންނ އިާދަޢުލަތުގެ ާލިޔުަމކީ އްކ ތެރިކަން

ާކުދިންނަށްާ ާޅަފުރަިއގެ ާކުޑަކުދިންނ ިއ ާއަދި ާަޙއްޤެެކވެ. ާލިބިގެންވ  ާކުދިންނަށް ޅަފުރައިގެ

ާ ާހ ނިކަކޮށް ާއެކަީށގެންނުވ ާޖިންސީއެްއވެްސގޮތަކުން ާތަފ ތުކޮށް ާއެްއވެްސގޮތަކުން ާއަނިޔ ކޮށް ގޮތުން

ާކަްނތައްތަުކގައި ާއިޖްތިމ ޢީ ާމަންފ ތައްާާއިޤްތިޞ ދީ ާނ ޖ އިޒް ާފުށުން ާެއމީހުންގެ ަބިއވެރިކޮށް

ާައދ ކުރަްނާ ާވ ޖިބު ާމިމުހިންމު ާނުވ ނެ. ާމަސައްކަްތކޮށްގެްނ ާއެަކކުެވސް ާހަމަ  2205ހ ސިލުކުރަން

ނޑުމެންާމިތިބީާމިބިލުގައިާހުރިާއަދަބުތަކަކީާބޮުޑާ ނީޑގައިާމިއަދުާއަުޅގަ ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގޮ

ާދެކެަވޑައިާ ާނަފްސުާއަދަބުތަކަށް ާއަިމއްލަ ާބޭނުން. ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭފުޅެއްކަމަށް ގަންނަވ 

ާމަނިކުާ ާމޫސ  ާނ ންނ ނަމޭ.ާދެންމެ ާމަޤ މަކަށް ާމިފަދަ ާތިމަންނަ ާވިދ ުޅވ ށޭ ާކެރިގެން ތ ހިރުކުރައްވ 

ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ާއެޔަޤީންކަން ާފަދައިން. ާއެވިދ ުޅވި ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި އެވިދ ުޅވި،

ާމ ދަމ ގެާއޮންނަންޖެ ާމިއަދު ާހައިސިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުހަދ   2210ހޭނެ.

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޖީލުާސަލ މަތްކުރުމަށްާކުރަންޖެހޭާބުރަާމަސައްކަެތއްކަމުަގއިާމިކަްނެވގެންދ ނެކަންާ

ާމިބިލ ބެހޭގޮތުންާ ާއިތުރަށް ާމިއަށްވުރެ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާޔަޤީންކަންދެން. އަޅުަގނޑު

ާއެީއާ ާހޯދ ލަފ ނެކަން ާކުރިފަސް ާފައިދ ިއން ާނ ޖ އިޒް ާމިބިލު ާމީހުން ާބަޔަުކ ވ ހަކަދަްއކ ލުމަށް

ާވަރަށްާ ާއަިދ ާބަދަލުވެފައިވ  ާސިޔ ސީޮގތުން ާވިސްަނންވެސްޖެހޭކަމެއް. ާއެއަށް އޮތްކަމެއް.

 2215ކަށްާމިބިލުގެާތަފ ތުވެފައިވ ާމިއަުދގެާމ ޙައުލުގައިާކުރިފަސްާހޯދުމަށްޓަކައިާބަޔަކުާތަފ ތުާއެހެންގޮތަ

ާނަމަވެސް،ާ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާމަސަްއކަތްކޮްށފ ނެކަމީ ާއަދަބުތަކުން ނޑިފަިއވ  ާކެ ާއަދި މ އްދ ތަކ އި

ާހުރިހާ  ާތަންފީޒުކުރ  ާޙުކުމް ާއަދި ާމަރުޙަލ އ އި ާޝަރުޢީ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާއަންނަ ތަރައްޤީވަމުން

ާމިބިލ  ާސަމ ލުވެ ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކުން ާހިމެނޭ ާއިތުރަށްާކެޓެގަރީތަެކްއގެ ާރައްޔިތުން ބެހޭގޮތުން

ނުޑާ ާައޅުގަ ާސަލ މަތްވެގެންދ ނެކަން ާޖީލު ާމ ދަމ ގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިބިލުން ހޭލުންތެރިކުރުވ 

ނޑުާމިދަނީާމިބިލުގައިާޚ އްޞަގޮތެްއަގިއާ  2220ޔަޤީންކުރަން.ާއ ދެ،ާމިވ ހަކަާމިހެންާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ ާ:މ އްދ  ،ާ ާމީާޖިންސީުކޑަކުދިން ާޢަމަލެއްާގޯނ ކުރުން. ާމިފަދަ ާކުަޑކުއްޖެްއެގގޮތުަގއިހުރެ ގައި

ާއެއީާ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީެވ ާއަދަބުވެސް ާލިބޭނެ ާފަރ ތަކަށް ާއެފަަދ ހިންގައިފިކަމަށްވ ނަމަ

ާހުރިާ ާުކޑަކުދިންނ ބެހޭގޮތުްނ ާކޯްޑެގވެސް ާޕީނަލް ާރ އްޖޭގެ ާމިއަުދެގ އުފ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ާއަދަބުތަ ާއެެހން ާއަދި ާނަމަވެްސާޤ ނޫނުތަކުގެެވސް ނޑައެޅިަފއިހުރި ާކަ ާއަދަބުތައް ކުެގވެސް
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ާދިވެިހރ އްޖެއަށްާ ާޙ ލަތެއް ާޚ އްޞަ ާޚ އްޞަވ ންޖެހުނީ ާމިބިލު ާޢަމަލުކުރަުމންދ   2225ޚ އްޞަގޮެތްއގައި

ާދެއްިވާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާޮގވ ލަމުން ާފ ސްކުރުަމށް ާމިބިލު ާޚ އްަޞގޮތްތަކެްއވެގެން. ދިމ ވެގެން

ާ.السالم عليكموކިވެލަން.ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާވަ

ާ

ނުޑާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާައޅުގަ ާދުވަްސކަމަށްވ ތީ ާނަޞްރުގެ ާއިްއޔެައކީ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިމީާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އަްޙމަދުާަމޚްލޫފްާ ާސުވަރުގޭެގ ާބަޠަލުންނަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޝަހީދުެވގެްނދިޔަ  2230ާއެޙ ދިސ ަގއި

ާފ ހަަގކޮށްލަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިފުރުޞަތުގައި ާދުޢ ކުރަން.ާއަދިއެހެންމެ،ާހަމަ ާއެދި ނިޢުމަތްލެއްވުމަށް

ާމަޤ މްތަކެއްާ ާމިއަދުާސަރުކ ުރގެާިއސް ާޚ އިނުންތަކަކަށް ާހަމަލ ަގިއާބައިވެިރވި ާޢުދުވ ނީ ާއެ ބޭނުން

ާވަކި ާަމޤ މުން ާއެބޭފުޅުން ާހިތ މަކުރ ކަމެއް. ާައޅުަގނޑު ނޑުާދީފައިވ ކަމީ ާައޅުގަ ކުރުމަށްވެސް

ާމިތަނަށްާ ާމިބިލު ާުފރަތަމައިނުން ާއެންމެ ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ގޮވ ލަން.

ާުމޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުީށ  2235ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަަކިއ

ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަަވން. ާޝުކުރު ާއިޚްލ ސްެތރިކަމ އެކު ާވަރަށް ފ ހަަގކޮށްލަންާާނަޝީދަށް

ނުޑމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރެްއވިހެން ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާހަމަ ބޭނުންވަނީ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާކޮންމެހެންވެސް ާމައްސަަލއެއް. ާސީިރއަސް ާވަރަށް ާމިމައްސަަލއަީކ ދިމ ވެފައިމިވ 

ާމައްސަ ާފުހެލަންޖެހިފައިވ  ާމިބަލި ާޤައުމުން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނުކުެމާމިއީ ާެއއްބަަޔކު ލައެކޭ.

ާމިގޮވަނީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުމެ ާއަެނއްަބޔަކު ާޮގވ އިރު ާހަްއޔަރުކުރަން ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  2240މައުމޫން

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުއްޓ ލ ފަިއ ާއެކަން ާއިސްތިުޢފ އަށް. ާނަޝީދުގެ ރައީސް

ނޑުމެންގެާަޤއުމުަގއިާއެމަރ ލިާ ގެާުތއްތުާުކއްޖ ާމަރ ލިކަމުގެާތުުހމަތުގަިއާމަހުާ;ދ ދިފަހުންާއަޅުގަ

ާެއއްވުްނާ ާކޯޓުދޮށަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާައޑުއުފުލުމަށް ާއިދިކޮޅަށް ާމީހ އ ިއ ާއެހ ޒިުރކުރ  ކޯޓަށް

ާވީހ ވެްސާ ާމިކަންކަން ާމިމައްސަލަ، ާބޭނުންަވނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، މ މުހިންމު.

ާައޅުަގނޑުމެން ާހުއްުޓވަން ާފ ސްވެގެްނދިޔައިމ ާާއަވަހަށް ާމިގޮތަށް ާމިބިލު  2245އެބަޖެހޭކަން.

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާހިންގ  ާކަންތައްތައް ާއެކަހަލަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާެއބަހުއްޓޭ.ާ ާއަދަބުތައް ާމިވެނިވަުރގެ ާކަލޭމެންނަށް ާތިބޭށޭ. ާަރއްކ ތެިރވެ ާކަލޭމެން ާމެސެޖްދެވޭ އެބަ

ނޑުެމންނަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެމީހުންނަށްާބޮޑެތިާއަދަބުތަކޭާމި އީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމެސެޖްާއަޅުގަ

ނޑުާޤަބޫލުުކރަން.ާދެން،ާބައެއްާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާހަމަާފ ހަގަކުރެއްިވގެްނާ ދެވޭކަމަށްާއަުޅގަ

ާހިފަންާ ާނ ޖ އިްޒގޮުތގަިއ ާބަޔަކު ާބޭުނން ާމިބިލުގެވެސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން  2250އަޅުަގނޑު

ާފަރ ތަކުން،ާއެީއާމަ ާއެއްެވސް ާއެދެނީ ނޑު ާއެކަންުކރެވިދ ނެއޭ.ާއެކަަމކު،ާއަުޅގަ ސައްކަތްކޮށްފިނަމަ
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ާކޯުޓތަކުގައިާ ާހަެަމައެހެންމެ، ެައްޔިތުންކަމަްށިވޔަސް ާރަ ާދިވެހި ާއަިދ ސަރުކ ރުންކަމަށްިވޔަސް

ާމީގެ ާނ ޖ އިޒްގޮުތަގއި ާމިއީ ާފަރ ތްތަކުންވިޔަސް ާތިއްބެވި ާޙުކުމްކުރަން ާނުހިފުމަކީާތިއްބެިވ، ބޭނުން

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާފެންބޯން ާނޫޅެވޭނެ. ާފެނ ނުލ ވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއދުމެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ

ާއޭގެްނާ ާބޮއެފިކަމަށްވ ނަަމ ާައޅުަގނޑުމެން ާގިނައިން ާވަިކަވރަކަށްވުރެ ާފެންވެސް  2255އެކަމަުކ،

ާބޮ ާމީގައި ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާގެއްލުްނވ ނެ. ާހުރީތީއޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދަބުތަކެއް ޑެތި

ާއެކަމަށްާ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތަގއި ާއަޅުަގނޑު ާދޫކޮށްލުމަީކ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފ ސްނުކޮށް ާއެބިލު ކިޔ ފައި

ާއަދިާ ާގޮވ ަލން ާސަރުކ ރަްށވެސް ާިދވެހި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ާޙައްެލއްނޫން. އޮތް

ާމިބިލ ބެހޭ ާމިޮގވ ލަނީ ާފަރ ތްތަކަށްވެސް ާއަދިާއެހެންކަމ ބެހޭ ާނޫންނަމަ ގޮތުން

ާވަރަށްާ ާހޭލުންތެރިކުރުމަކީވެްސ ާބޮޑަށް ާވީހ ވެސް ާމުޖުތަމަޢު  2260މިމައްސަލައ އިބެޭހގޮތުން

ާފަރުދުންނަށްވެސްާ ާވަިކވަިކ ާއަދި ާބެލެނިވެރިންނަށްވެްސ ާހަމަެއހެންމެ، މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި.

ާމިހ ރަށްވުރެ ާސީރިއަްސކަމުން ާމިމަްއސަލައިެގ ާމިޮގވ ލަނީ ާެއބޭފުޅުންާއަޅުަގނުޑ ާބޮޑަްށ ވެސް

ާމިފަދަާ ާމުޖުތަމަޢުަގިއ ާސަމ ުލކަންދެއްވ ށޭ. ާދޭތެރޭގައި ާތުއްުތކުދިންނ  ާކުޑަުކޑަ އެބޭފުޅުންގެ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާޖ ގަނުދެްއވ ށޭ. ާފުރުަޞތަކަށް ާއެްއވެސް ާހިތްވަރުލިބޭނެ ާމީހުންނަށް ކަންކަންކުރ 

 2265ގެންާިމކަންާހުއްުޓވުމަށްާކުެރވެންހުރިާހުރިހާ އެންމެންާއަތ އަްތގުޅ ަލއިގެްނާސަރުކ ރ ާރަްއޔިތުންވެާ

ާދެއްިވާ ާހުއްޓުވަންޖެހޭނެކަމެއް. ާމިއީ ާއެބައޮތް. ާމިއަށް ާތ އީދު ާައޅުަގނަޑށް މަސައްކަތެްއކުރ ށޭ.

 ފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

ާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާކުަޑކުދިންނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމީހުންނ މެދުާާންސީޖި`. ގޯނ ކުރ 

 2270ާޚ އްޞަާ

ާާމަީޞޙުާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާބިލުގެ ާޢަމަލުކުރުމުެގ ާމިއުޅެނީ.6ާާއުސޫލުތަކަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކިޔުމުގެ ާވަނަ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދުާ ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާދެްއކެވި ާބޭފުޅުްނވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާއަޅުަގނޑު ާބޮޑަްށާއ ދެ، ވަރަްށ

ާފ ހަގަުކރައްވަްނާ ާހަމަ ާބޭފުޅުންވެސް ާއެހެން ާއ ދެ، ާހުރީ. ާައޑުއަހަން ާކަނުލ  ޝައުޤުވެިރކަމ އެކު

ާަމއްސަލަެއއް.ާިމީއާވަރަށްާ ާމިީއާވަރަްށާސީރިއަސް ާފ ހަަގުކރެއްިވާފަދައިން ާއަދި ާފަދައިން އުޅުނު

ާދޫކޮށްލެވޭ ާސަމ ސ ކޮށްލ ފައި ާައޅުަގނޑުމެން ާިއޝޫެއއް. ާއިޫޝެއއްެވސްނޫން.ާސީރިއަސް  2275ކަހަލަ

ާގަވ އިދަށްާ ާެއްއގޮތަކަްށވެސް ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދަތުރުކުރ އިުރވެސް ާމަރުޙަލ ތައް އެހެންވީމ ،ާމިބިލުގެ

ާަދންނަވަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކޮށްގެންުނވ ނެކަމަށްވެސް ާއެއްވެްސކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ގޮންޖަހ 

ާ ާގަވ އިުދެގ ާމިދެންނެވީ، ާމ 87ާއެހެން ާވަނަ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތެއ6ާާްއްދ ގައި ާކިޔުމުގައި ަވނަ

ާދެނެއްާ ާއުނިއިތުެރއް ާއެއްެވސް ާބިލަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާމިމަރުޙަލ ގައި ާއެހެންވީމ ، އެބަބުނޭ.
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ާމިބިލަށްާ ާމިއަދު ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެީއ  2280ނުއެްއގެނެވޭނެ.

ާގެނެ ާއުނިއިތުެރއް ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާބިލަކަށް ާއަންނަ ާދެން ާމ ދަމ  ސްފިކަމަށްވަންޏ 

ާމަރުޙަލ ގައިާ ާބަހުސްކުރުމުގެ ާފުރަތަމަ ާމިއޮންނަނީ ާހެދިފައި ާަގވ ިއދުތައް ާހަދ ނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ާޮކމިޓީއަށްާ ާމިދަނީ. ާކޮމިީޓއަށް ާއޭގެަފހުގައި ާއެބަޖެހޭ. ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރަން ާހުންނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާމިިއޞްލ ޙުކޮށްގެްނާމަޖިލީހުގެާގޮްސގެން ާައނެއްކ  ާއިޞްލ ޙުޮކށްގެންާމިއަންނަނީ.ާއައިމ  ކޮމިޓީން

ާހުަށހަޅުއްވ .ާ ާއެބަ ާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާފޮނުއްވީމ  ާމެންބަރުންނަށް  2285ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިާ ާމަރުޙަލ ގަިއ ާރިޯޕޓްކުރުމުގެ ާެދވަނަކިޔުުމގެ ާއޭެގފަހުގައި ާހުށަހެޅުްއވީމ  ޞްލ ޙަށްާއިޞްލ ޙު

ާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން، ާމިއޮތީ. ާނިމިފައި ާބިލުެގ6ާާވޯޓަށްއަހ  ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކިޔުމުގެ ވަނަ

ާދެންާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއުިނކުރ ކަަމށްވަންޏ  ާމ އްދ ތައް ާިބލުގެ ާއިޞްލ ޙުކޮށް މ އްދ ތައް

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާމަރުޙަލ އަކަށް. ާއުނދަޫގ ާވަރަށް ނޑުާދަތުރުކުރ ނީ ާއަޅުގަ އީސަށް

ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަްއޗޭ.ާ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާކަންތައްކުރަްއވ އިރު ާތިޮގތަށް ާމިއަދު  2290އިލްތިމ ސްކުރަން

ާ ާއޮްތ ާމިހ ރު ާބިލުގަިއ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ާބައްަލވ ލަްއވައިފިކަމަްށވަންޏ  ވަަނ26ާާދެން،

ާމ އްދ  ާމައްސަލަެއްއއޮތް ާއެއީ ާޭއގެޒ ުތގަިއ ާެއއީ ާެއނިޔަްތާމ އްދ އަކީ ާނިޔަތަކީ އެއްނޫން.

ާކޮންމެާ ާސ ބިތުނުވ  ާކުެށއް ާމައްޗަށް ާއެމީހެްއެގ ާބުނަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ސ ބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ.

ާޮއންނ ނީާ ާޒިންމ  ާެއކަމުގެ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ، ާކުށްވެިރއެއްނޫނޭ. ާމީހެކޭ. ާމަުއސޫމް ާއެއީ މީހަކީ

ާއަޅު ާއެއީީކ ާއެހެންވީމ ، ާފަރ ތަށް. ާެއްއގޮތަކަްށވެްސާއެދަެަޢުވ ކުރ   2295ަގނޑުމެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެން ާއިލްިތމ ސްކުރުމ އެްއކޮށް ާމިކަންތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ބިރުގަންނަންޖެހޭކަމެއްނޫން.

ާބިލުާ ާފޮނުއްވިިއރު ާމަޖިލީހަށް ާމިބިލު ާކޮމިޓީން ާިއޖްތިމ ޢީކަންކަމުގެ ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާހުށަހަޅުއް ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރަތަމަާހުށަހެޅުއްވި ާއެއީ ާއަދަބު، ާއެންމެމަތީ ވ ފައިވ 

ާގެނެްސފަކ އެްއާ ާއިޞްލ ެޙއް ާއެްއވެްސކަހަލަ ާެއއަދަބަށް ާެއއަދަބު. ާއޮީތ ފިކްސްކުރަްއވ ފަިއ

ާެމންބަރުންާ ާކޮމިީޓގެ ާއިޖްތިމ ޢީކަންކަމުގެ ާޮއްއވ  ާއޮތްގޮތަށް. ާޮއތީ ާހަމަ ާއެއަދަބު  2300ނޯންނ ނެ.

ާއަދަދެއް ާތިރީ ާފ ސްކުރެްއވީ ާމިމަޖިލީހުގައިާާއިއްތިފ ޤުން ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ނަޑއަޅަން. ކަ

ާޖައްސ ލީ.ާ ާމައްޗަްށ ާތަންކޮޅެްއ ާއަދަުދ ާއެތިރީ ާމިދިޔައީ ާފެނިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެްއވެްސވަރަކަްށާ ާކޮމިޓީންވެސް ާއިޖްތިމ ޢީކަންކަމުގެ ާއަދަދު ާމަތީަގއިއިްނ އެހެންނަމަވެސް،

ާއަޅުާ ާއެެހންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ާފ ްސވެްސކޮށްފައިާކުރެވިފަކ އެއް ާމިވޯޓުަލއިގެން ާއަނެއްކ  ނޑުމެން ގަ

ާބަލައިގެން.ާ ާއިޫޝގެގޮުތަގއި ާސީރިއަސް ާހެޔޮހިތުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން  2305މިއޮތީ

ާ ާނިންމ ފައި ާފ ްސކޮށް ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެނ6ާާްއެހެންވީމ ، ާދެން ާމަރުޙަލ ަގއި ާިކޔުުމގެ ވަނަ
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ާގެންނަކަަމށްވަ ާއިޞްލ ޙު ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާބިލަށް ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ންޏ 

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާފަށ ފ ނެ. ާދެކެން ާރައްިޔތުން ާބަެއއްެގގޮުތގަިއ ާސަމ ސ ކުރ  ާމިތ  އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2310 

ާމިއަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެކުނުާޝުކުރިއްޔ  ާކުޅުުދއްފުށީ ރުވަނީ

ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުާދ އިރ ގެ ާކުރިން ނޑު އެުރވިއިުރާާއ ދެ،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާއަުޅގަ

ާދ އިރ ެގާ ާތުޅ ދޫ ާެއއީ ާއެބައިންނެިވ. ާވަޑަިއގެން ާމިހ ރު ާމެންބަރެއް ާަވޑަިއގެންނެތް މ ލަމުގައި

ާފުރުޞަުތއަރުވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާއަޅުަގނޑު

ާ2315 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުޑަުކދިންނަށްާާ.ورحمة هللا وبركاته السالم عليكم`.ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާމަޖިލީހަށްާާޖިންސީާނ ޒިމްާަރޝ ދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިޢިއްޒަތްތެިރ ާބިލު ާޢަމަލުުކރުމުގެ ާއުސޫލުތަކުން ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ގޯނ 

ާނަޝީދަށްާފޮ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުީށ ނުއްވައިެދްއވީތީ

ާބިލެކޭ.ާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ،ާމިބިލަކީ ާދަންނަަވން. އަޅުަގނުޑާޝުކުރު

ާމިފަދަ ާމިހ ރުވެސް ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް  2320ޤ ނޫނެއްގެާާމިބިލަކީ

ާއެބަތިއްބެވި.ާ ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބެލެނިވެރިންނެއް ާއެތަްއާބައިވަރު ާތިއްެބވި އިންޒިތ ުރގައި

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާމައިންބަފައިންނެއް ާބައިވަުރ ާއެތައް ާއިންތިޒ ރުކުރަމުންދ  ާޤ ނޫނަކަށް މިފަދަ

ާިބލެ ާމިފަދަ ާއެފަރ ތްތަކަށް ާއެހެންކަމުން، ާއެބަތިބި. ާޤ ނޫނެއްާތެރޭގައި ާމިފަދަ ާގެނެސްދިނުމަީކ، އް

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ާކޮންމެހެން ާމަޖިލީހުން ެެރި ާމިޢިއްޒަތްތެ ގެނެސްދިނުމަކީ

ާމިވަނީާ ާމަރުޙަލ ގައި ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާނިންމެވުމަށްފަހު ާމަރުޙަލ އިން ާކޮމިޓީ ާމިބިލު  2325އ ދެ،

ާހުށަހެ ާއިޞްލ ޙުަތކެއް ާބޮޑެތި ާަދންނަވ ނީާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނނަމަވެސް، ޅިފައި.

ާއ ދެ،ާ ާހަނިކުރުމަށޭ. ާބޭންްޑ ާއަަދބުތަކުގެ ާމިވަނީ ާހުށަހެޅިފައި ާއިޞްލ ުޙތައް ނޑުގޮެތްއގައި މައިގަ

ާސީލިްނގާއެންމެާ ާކުރިްނވެސް ާމިބިލުގައި ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ކުރިންވެސް

އަދަބުތައްާހަމަާމިހ ރުވެސްާިމހިރީާއެވަރަށް.ާއެހެންނަމަވެްސާއެންމެާާމައްޗަށްާަކނަޑއެޅިފައިާހުރި

ާހަނިކޮށްލެވިަފއި.ާއ ދެ،ާ ާތަންކޮޅެއް ާބޭްނޑް ާއެ ާމިހިރީ ާއަދަބުތައް ާނިންމ ފައިވ  ާކޮމިީޓއިން  2330ކުޑަކޮށް

ާ ާގެެނވިފައި ާއެބަހުރި ާއިޞްލ ޙުުކރެއްިވއިރުަގއި ާކޮމިީޓއިން ާކުރީގައި ާދަންނަވ ނަމަ 2ާމިސ ލެއް

ާއަހަ ާއ ދެ،68ާާާރ އި ާކުރެވިދ ނެކަމަށް. ާޙުކުމް ާކުރ ގޮތަްށ. ާޙުކުެމއް ާޭދތެރޭގައި އަހަރ އި

ނަޑއެޅުމަށްާޤ ޟީއަްށާ ާއަދަބެއްާކަ ާމިގޮތަށް ާމިއުޅެނީ ާޤަބޫލުކުރެިވގެން ާމަޖިލީހަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއެން ާއޮންނަ ާއޭަގއި ނޑައެިޅގެްނދ ނީ ާކަ ާގިނަފަހަރަށް ާެދވިއްޖެކަމަްށވ ނަމަ ާލުިއާއިޚްތިޔ ރު މެ

ާަރނގަުޅާ ާިއޞްލ ޙުތަކަކީ ާމިގެނެވުނު ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާައޅުަގނޑަށް  2335އަދަބަކަށްކަމަށް

ާއ ދެ،ާ ާދަންނަވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކުރ ވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު އިޞްލ ޙުތައްކަމަށް

ނޫން.ާޤ ނޫނުތައްާއަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއިާޤ ޫނނުތައްާމިހެދެނީކީާކޮންމެހެންާމީހުންާކުށްވެރިކުރ ކަށް

ނޑައެޅިަފިއާ ާކަ ާބޮޑުކޮށް ާއަދަބުތަކެއް ާއ ދެ، ާސަލ މަތްކުރުން. ާކުށުން ާމީހުން ާބޭނުމަކީ ހެދުމުގެ

ާލިބިގެންދ ނެކަމަށްާ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއަދަބުތައް އޮތެއްކަަމކު

ނޑަާ ާއަޅުަގނޑުމެްނތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ކަށްުނޖެހޭ.ާއަދަބުތަކެްއާބޮޑެތިކޮްށާކަ  2340އެޅުނީމ 

އެންމެންވެސްާދަސްކުރަްނވީާުއސޫލަކީާެއއަދަބުތަކުންާއަުޅަގނޑުމެންާމިންޖުވެގެންާސަލ ަމތްވެގެްނާ

ާއުންމީދުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެކަމަށް ާމިޤ ނޫނުވެސް އުޅެވޭެނގޮތްތަެކއް.ާއެކަްނކަމަށް

ާއަދަބު ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާތަޢ ރަފްކުރަްނއުޅޭއިުރާހަމައެފަދައިން ާަކނޑަައޅަިއގެން ާޤ ނޫނުަގއި ތަެކއް

ާޤ ނޫނެއްާ ާމިފަދަ ާމުޖުތަމަޢު، ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާޤ ނޫނެއް ާިމފަދަ ާދަންަނވ ނީ، އަޅުަގނޑު

ާެއބަޖެހެއޭާ ާފަރުދުން ާމުޖުތަމަޢުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނަކ އިމެދު ާމި  2345ތަޢ ރަފްކުރެވެމުންދ އިރު

ާމި ާއެމީހުންނަށް ާހޭލުންތެރިކުރުމުގެާރަނގަޅަށް ާޤ ނޫނ އިމެދު ާމި ާއަންގައިދޭްނ. ާދަސްކޮށްދީ ޤ ނޫނު

ާމިފަދަާ ާބަޔަކަްށ، ާވަރަށްގިނަ ާސަބަބުން ާމީގެ ާނުހިންިގއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

ާލިޭބގޮތްވެްސާވެދ ނެ.ާއ ދެ،ާިޢްއޒަތްތެރިާ ނޑު ާލިިބާލަ ނޑި ާބޮ ާވަރަށްގިނަބަަޔކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދ 

ާދަތިކަމުެގާވ ހަކަ.ާރައީސް،ާބައެާ ާގެދޮުރގެ ާދައްަކވައިފި ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އް

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާދިރިއުޭޅ ާތަންތ ނގައި ާަބއެއް ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާބަެއއް ާދަތިކަމ އިހުރެ  2350ގެދޮރުގެ

ނިދ އިރުަގިއާާކުޑަކުދިންނ އިާެއއްކޮށްާނިދިުކރައްވަންާޖެހޭާވ ހަކައ ިއ،ާކުަޑކުދިންާއެމީހުންގެތެރޭގައި

ާެއމީހުންާ ާފެނި ާމިއިންކަމެއް ާކުަޑކުއްޖަަކށް ާސަބަބުން ާޢަމަލެއްގެ ާހިންގ  އެދެމަފިރިން

ާއެމީހުންގެާތެރޭަގިއާ ނޑުާދަންނަވ ީނާކުޑަކުދިންާއަދި ާވެދ ނެކަމަށް.ާއަުޅގަ ކުށްވެިރވެގެންދ ެނގޮތެއް

ނޫނީާއަދިާއެމީހުންގެާިއހުމ ލުންާާއުޅުނުކަމަށްިވޔަާމިފަދަާޢަމަލުާހިންގ އިުރގައިާަޤސްދަކ ިއާނުލައި

ާޝަީރޢަތުގައިާ ާއެމީހުންނަށްވެސް ާެވއްޖެަނމަ ާކުށްވެިރވ ގޮތް ާއެމީުހން ާީމގަިއ  2355ކަމެއްެވގެން

ނޑައެޅުމަީކާ ާކަ ާމިފަދަކަމެއް ާޤ ނޫނެއްަގއި ާއެހެންކަމުން ާލިބޭ. ާއެބަ ާފުރުޞަތުތަްއ ވ ހަކަދެްއކުމުގެ

ާނުދެކެން ނޑު ާައޅުގަ ާގޯހެއްކަމަކަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާާކޮންމެހެން ާުޝކުރިްއޔ  ެއއްގޮަތކަށްވެސް.

ާރައީސް.

ާ
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ާމިއަރުވަނީ،ާކުޅުދުއްފުީށާދެކުނުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާމެްނބަރު.ާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި  2360ޝުކުރިއްޔ 

ދޭތެރޭާބިލުާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުއަށް.ާއެީއާމިބިލުާމިހ ރުާއޮތްގޮތ އި

ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުގެާހައިިސއްޔަތުންާއެންމެފަހުާބަސްާވިދ ޅުވުމަށް.ާ

ާ

ާާދ ިއރ ގެާދެކުނުާާކުޅުުދއްފުށީ ާބިލުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފޯކަސްުކރެވިގެްނ6ާާޝުކުރިއްޔ  ާއެންމެބޮޑަށް ާިކުއމުގައި ާވަނަ

ނަޑއެޅިެގންާނަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާކަ ާބިލުގައި ާައދަބުތަކުގެާމިދަނީ ާހަރުކަށި ާއެ ާމައްޗަށ އި، ާހަރުކަށިކަުމެގ ާއަދަބުތައް  2365ާވ 

ާއިޙްސ ްސކުރެޭވވ ހަަކއިެގާމައްޗަށް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަބޔަުކާމީގަިއާބަނދެވިދ ނެކަމުެގާިބރު ާނުކުރ  ާކުށް ސަބަބުން

ާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބއެއް ާމ އްދ ތަްއވެސް ާބަެއއް ާމިކަމ ިއގުޭޅގޮތުން ެގންދަވަނީާއަދި

ާމިމަޖިލީހުގަިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާހަމައެކަނި ާއަޅުަގނުޑ ފ ހަގަކުރަްއވަމުން.

ާވ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާދައްކ ފަިއ،ާމިވ ހަކަ ާވ ހަކަ ާބޭފުޅުންނ އިވެސް ާިއސް ާދެޕ ޓީގެ ާއެންމެބޮޑު ހިމެނޭ

ާފ ސްކޮށްދެ ާމަޖިލީހުން ާމިއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާމިބިލު  2370އްވަންީވނޫންތޯއޭ.ާދަންނަވ ލ ފައި

ާުފރުޞަތުާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތަޞްދީޤުކުރަްއވައިިފކަމަށްވ ނަމަ ާމިބިުލ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާދޭށ އި،ާހިމުންކުރަންޖެހޭާ ާތަފްޞީލު ާދިމަދިމ ލަށް ާދޭންޖެހޭ ާތަފްޞީލު ާއިތުރަށް ާބިލުގައި އެބަލިބިދޭ

ާއިްނކަމަށްވ ނަމަ ނެޑއް ާގަ ާބ  ާހިމުންކުރ ށ އި، ާެއހެންވީމ ،ާާދިމަދިމ ތައް ބަންދުކުރަންވެސް.

ާކޮށްދިުނމަށްފަހުާ ާކޮށްދޭށޭ. ާމަތިން ާމަްޝވަރ ެގ ާއެދެޕ ޓީގެ ާިމހިރީ ާައޅުަގނޑު އެމަސައްކަްތ

ާގެނައުމުގެާ ާފުރިހަމަކަން ާއިތުރު ާގެންނަންޖެހޭ ާމިބިލަށް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާައވަހަށް  2375ވީހ ވެސް

ާމިާ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރ ށޭ. ާއިޞްލ ޙުތަކ ިއއެުކގަިއާމަސައްކަތް ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ބިލު

ާސިފަާ ާޤ ނޫެންއގެ ާފެންވަުރގެ ާދެވޭ ާަޖވ ބު ާއެދުމަށް ާއެދޭ ާއެ ާަޤއުމުގެ ާޙ ލަތަށް، ާމިއަދުެގ މިއޮތީ

ާމިއޮތްގޮތަށްާ ާމަޖިލީހުން ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެންމެންނަށް ާމިބިލު އައިސްަފއޭ.

ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާލިޭބނެގޮތެއްާާފ ސްކުރެްއވިކަމަށްވީނަަމވެްސ ާއަދަބު ާމީހަކަށް ާނުކުރ  ކުްށ

ާލިބޭނީ.ާ ާލިބެންޏ  ާއަދަބު ާމިބިލުން ާމީހަކަށް ާބެހޭ ާކުޑަކުދިންނ  ާނުިވސްނެއޭ.  2380އަޅުަގނަޑކަށް

ާމިބުނަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ނެކަމެއްޫނންކަމަށް ާކޮށްގެން ާބެހުމަކީ ާުކޑަކުދިންނ  އެހެންވީމ ،

ާބަ ާބެހެންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާއެކުދިންާކުޑަކުދިންނަކީ ާމިދެނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެސެޖް ާއެ އެއްނޫނޭ.

ާލިބެންޖެހޭާ ާޔަޤީންކަން ާއެ ާއެބަ ާމައިންބަފައިންނަށްވެްސ ާއެމީހުންގެ ާރައްކ ތެިރވ ންޖެހޭ. އެބަ

ާއެކުިދންނަށްާ ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާދަތުރުުކރ  ާއެ ާމައުސޫމްކަމުަގއި ާއެކުދިްނގެ އެކުދިންނަކީ

ާކުުރމެއް ާގޯނ އެއް ާމީހުންނަށްާއެްއވެސްކަހަލަ ާބޮޑެތި ާރައްކ ތެރިކަުމގައި ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ   2385ނެތި،

ާރައްކ ެތރިކަންާ ާއެ ާމިޙ ސިލުކޮށްދެނީ. ާމިބިލުން ާއެރަްއކ ތެރިކަމޭ ާކުދިންކަމުަގިއ. ބަދަލުވެގެންދ ނެ
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިދަނީ. ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއަދަބު ާމިބިލުން ާމީހުންނަށޭ ާމަަސއްކަތްކުރ  ފޫއަޅުވ ލަން

ާމި ާފެށުމެއްކަމަށްާމިބިލު ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާހަމަ ާޙ ލަތަށް ާމި ާޤައުމުގެ ާމިއަދު ާމިއޮތްގޮތަކީ ހ ރު

ާހިނގަްނފެށުމުންާ ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާބިލު ާކޮށްދޭށޭ. ާމަސައްކަތް ާމިހިރީ ާައޅުަގނުޑ ބައްލަަވއިދެްއވ ށޭ.

ާގެންނަންޖެ ާމަޝްަވރ އ ިއއެުކގަިއ ާޕ ީޓގެ ާދެ ާގެަނއުމުަގއި ާބަދަލުތައް ާއިތުރުާގެންނަންޖެހޭ  2390ހޭ

ާކަމެއްާ ާަކވަރުނުކުެރޭވ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާމިމައްސަލައިަގއި ާއަދި ާގެނެސްދިނުމުގައި. ފުރިހަމަކަން

ާވަަރށްބޮޑަށްާ ާމަސައްކަތްކޮށްދޭށޭ. ާިމހިރީ ާައޅުަގނޑު ާަކަވރުކުރުމަށްވެސް ާެއކަމެއް އޮތްކަމަށްވ ނަމަ

ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފަހުާފުުރޞަތަށް.ާ

ާ

ާމެންބަރު.ާެކވުން:ވ ހަކަެދއްރިޔ ސަތުންާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމިބިލުގެ ާދެންއޮތ6ާާީމިހ ހިސ ބުން ާނިމުނީ. ާކިޔުން  2395ވަނަ

ާއަދިާއޭގެފަހުންާމިާމަޖިލީހުގައިާފ ސްެވގެްނާ މިބިލުާކޮމިޓީންާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ަފއިާގެންެނވިގޮތަށ 

ާއެހެންވީމަ، ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާމިބިލަށް ާހިމެނޭޮގތުން ާއިޞްލ ޙުތަްއ ާއެހުމުގެގޮތުްނާާދިޔަ ވޯޓަށް

ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާ ާދަންނަވަން. ާސެކްރެޓޭިރއޭޓަށް ާޖައްސަވައިެދްއވުމަށް ާރަނގަބީލު ޖަހަންޖެހޭ

ާވޯޓަްށާ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާޗެކްކޮށްލަެދއްވުން ާކ ޑުކޮޅު ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދުާމިދަންނަވަނީ ާމުޙަންމަދު  2400ންބަރު

ާ ާކުަޑކުދިންނަށް ާއުސޫުލތަކަކަްށާާޖިންސީހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ގޯނ ކުރ 

ާފ ސްުކރުމ މެދުާ ާމަޖިލީހުން ާއިޞްލ ުޙތަކ އެކު ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ާބިލަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ

ާއްވުމަށް.ވޯުޓދެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާ

ާ

 2405ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

97ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 2410ާ;8ާވޯޓުާދެްއވީ:

92ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 96ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާބ99ޭވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއަދަދު 66ާނުންވ  ާޖުމްލަ .99ާ.2415 

ާމިބިލުާ ާމިފުރުޞަތުަގިއ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާފ ސްވެއްޖެ. ާމަޖިލީހުން ާމިބިލު އެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،

ާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާމަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާ

ާ

. .ްސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓ

ާ2420 

ާމިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާެއއ6ާީދަނީ ާކިޔުމުގެާާދެވަނަާބިލުގެާހެއްކ ބެހޭާކަށް.

ނާމަރުޙަލ ާބަހުސްގެ ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަށް. ާމިއަރުވަނީ،ާކުރިއަށް ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ތިމަރަފުށީާޑު

ާއ ެދ،ާކޮިމޓީތަކަ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ާމުސްޠަފ އަށް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ށްާދ އިރ ގެ

ާިތމަރަފުށީާ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅުންނަށް ވަަޑއިގަންަނވ 

 2425ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާ

ާ

ާއިނގޭތޯ.ާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާފުރުޞަތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތިދެްއވީ ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާައވަހަށް ާމ  ާއ ދެ،ާާރައީސް،

ާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާދަންނަވ ނީ، ާބިލ އަޅުަގނޑު ާހެއްކަކީާހެއްކ ބެހޭ ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު ާއިބެހޭގޮތުްނ

ާ%ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބައެްއެގ9ާާ>ޝަރީޢަތުގައި ާއެަތއް ާމިރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާެހކީގެ ާއެއީ ާެއއްެޗކޭ. ާކުޅޭ ރޯލް

 2430ބުންާއެތަެކއްެގާބައެްއާއެތިބީާއުމުރަށްާޖަލަްށލ ފައި.ާޙައްޤުތައްާވަނީާިނގުަޅއިގެންަފއި.ާހެީކގެާސަބަ

އެެެހެންވީމ ،ާހެކިބަސްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާހެކިބަހ ބެހޭާޤ ނޫނެއްާހެދިގެންާއަންނައިރުަގއިާ

ާދެވެ ާހެކިބަސް ާޝަރީޢަތު، ާހަމައެކަނި ާންޖެހޭނީ ާނޫނިއްޔ ާޤ ޟީެީހަމައެކަނި ާފެންނަގޮތަކަށް އަށް

ާއުޅުުނގޮތަކުން ާކަުމަގއިވ ނަމަާާއެމީހ  ާދޭ ާހެކިބަސް ާބަލ ފައި ާެއއްަޗކަށް ާބުނ  ާއެމީހ  ނޫނިްއޔ 

ާ ާދަންނަވ ނީ، ާދ ނީ.ާއަޅުަގނުޑ ާއޮތްގޮެަތަޭށ ާޤ ނޫނު ާެހކިބަހ ބެހޭ ާމިރ އްޖޭގެ ާކުރީަގއި ހަަމ

ާދ ދިފަ ާކުރިމަތީަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަންޏ  ާމިސ ލަކަށް ާމީހެއްގެ ާފެނުނު  2435ފޫޓްެގާައކ2899ާަހުން

ާއޭނ  ާއަތުންާާބިމެއް ާއޭނ  ާމިވ ގޮތަކީ ާއެންމެފަހުން ާވަނީ. ާއިޢުތިރ ފް ާއިދިކޮޅަށް ާއޭނ އ އި ދެމީ

ާ ާބިން ާއަމިއްލަ ާދަނީ.89ާާއޭނ ގެ ާނިގުަޅއިގެެނެގން ާއަތުން ާއޭނ  ާބިމެއް ާރުފިޔ ގެ ލައްކަ

އޭނ ާގެްނގޮސްަފއިާޝަރީޢަތުގައިާއިިދކޮޅުާމީހ ާމިބުނަނީާކަޭލާގޮތް.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނގޭާއެކަންވީާ

ާދަރ ާބުނ  ާތިމަންނ ައށް ާެއއީ ާވިްއކ ލެވޭނޭ. ާިތގޯތި ާއޭރުން ާނަގައިފީމޭ. ާފައިސ  ާމިހ  ާތިމަންނަ ށޭ

ާލިބޭނެއޭާއޮތީމަ ާހުއްދައެްއ ާނުލިބޭ.ާވިއްކ ލުުމގެ ާހުއްަދއެްއ ާވިއްކުމުގެ ާބިން ާދވެހިރ އްޖޭގެ ާއޭރު .2440 

ާޝަރީޢަތު ާއޭނ  ާނުލިބި ާލ ރިއެްއވެސް ާއެންމެ ާޭއނައަށް ާއެއްަޗކީ ާވ  ާމިބުނަނީާއެންމެފަހުން ގައި
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ާ ާއެަބއޮތޭ ާދަރ  ާއޭނ އަށް 66ާާތިމަންނ  ާޙަޤީޤަތެްއ. ާހިނގ ަފއިވ  ާމިއީ ާރުފިޔ އަށް. ޤ ޟީާަލއްަކ

ާ ާމަހަކު ނޑައަޅަީނ ާކަ ާއިނޭގ699ާާޙުކުމް ާމިކަްނ ާއަދ ކުރ ގޮތަށް. ާއެަދރަނި ާދަްއކ  ރުފިޔ 

ާޤ ޟީ ާއަދ ކުެރވެނީ ާދަރަނި ާމި ާބަލަލ އިރުަގއި ާއަސްަލށް ާމީގެ ާއ699ާައަށްވެްސ. ޤ ޟީާހަރުްނ.

ާ ާކުރ އިރުގައި ާޙުކުމެއް ާޤ ޟީމިފަދަ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަަވންޖެހޭނެ ާދަރަންޏެއްާއ699ާައަށް  2445ހަރުން

ާ ާމަްއސަލައެްއާދައްކ ގޮތަްށ، ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާބިނ ުކރެވިގެން ާމަްއޗަށް ާއަސްލެްއގެ ާރަނގަުޅ ެއއީކީ

ެައި އްލުންހުރިާތިމ އަށްާދެވޭާއަމިއްލަާމިއުޅެނީާތިމ ގެާއަމިއްަލައށްާގެާނޫންކަން.ާއެއީާމިއަށްާކިޔަ

ާ ާއަމިއްލަ ާމިފަދަ ާމިއީ. ާހުއިޢުތިރ ފް ާބ ޠިލުކުރެވޭނެ ާމިޤ ނޫނުގައިާއިޢުތިރ ފްތައް ދޫދެއް

ާލިބޭާ ާތަިރކައިްނ ާއެިރގެން ާބޮުލތެރެއަށް ާމީހުންގެ ާމީހުން ާެއއީ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ނަޑއެޅިފަިއ ކަ

ާމަސައްކަތް ާއަމިއްލަައށް ާއެމީހ ގެ ާކޮށްގެމުދަލ އި ާމުދަލ އި، ާހޯދ ފައިހުރި ާއެތަކެްއާން  2450މިކަހަލަ

ތުގަިއާއެްއޗެހިތަކެއްާއެމީހުންގެާކިަބއިންާބީެވގެންާގޮސްފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިރ އްޖޭގެާޝަީރޢަ

ާގިނަފަ ނަޑއަޅ އިރުަގއި ާކަ ާބައްލަވ ޤ ޟީހަރު ާނުބަލ  ާއަސްަލަކށް ާއޭގެ ާކިތ ބީާންނެއް ާނެތް. ފައެއް

ާހެ ާއޯރަލް ާބޮޑަށް ާހެއްކަތުރެ ާޙ ލަތްތަކުގަިއ. ާބައެއް ާހިފަނީ ާދަންނަވ ނީާކީގައި ނޑު އަުޅގަ

ާމައްޗަށޭާ ާހެކީގެ ާކިތ ބީ ާބޮޑަށް ާއަންނަންޖެހޭނީ ާބައްޓަންެވގެން ާމިބިލުން މުސްތަޤްބަލުގަިއވެސް

ާއަނގަބަހުން ާމުޢ މަލ ތްކުރަނީ ާމީހުން ާގިނަ ާނުހުންނ ނެ.ާބުރަވ ންޖެހޭނީ. ާމީހަކު  2455ދެންާާއެފަހަރަކު

ާ ާކޮންމެވެމިދިމ ވ ގޮތަކީ ާއޭނ  ާގޮސްފައި ާމީހ ޝަރީޢަތަށް ާއަނެއް ާއޭނަ ާެއއްގޮަތކުން ާޙައްޤުާސް ގެ

ާ ާވެްއޖިއްޔ  ާބޭނުން ާނިގުޅަިއގަންނަން ާމިހ ރަކަށްއަިއސް، ާގަންނަނީ. ާމިރ އްޖޭަގއިާހެކި ދ ދިފަހުން

ާރުފިޔ ާ ާހ ސް ާފަންސ ހަކަށް ާނޫނިއްޔ  ާރުިފޔ  ާހ ސް ާވިްއސަކަށް ާޫނނީ ާރުފިޔ  ާދެހ ހެއްހ  ހ ހެއް،

ާސަބަބުންާދި ާހެކިބަހުގެ ާއެ ާކަމެއްނޫން. ާމ ބޮޑު ާމިރ އްޖޭަގއި ާއެއީކީ ާދޭކަށް ާހެކިބަސް ނީމ 

ާހަނދ ންާ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާނިުގޅައިގަެނގެން. ާއެދަނީ ާޙައްޤު ާމުޅި ާއެމީހ ެގ ާދަނީ  2460ނިގުޅަިއގެން

ާކުންފުން ާކިޔ  ާއ ރް.ކޭ.އެލް ާމިރ އްޖޭގައި ާއެބަހުރި 29ާާޏެއް ާވަންެދކަށް ާދުވަސް ޖޭަގިއާމިރ އްއަހަރު

ާ ާފަިއސ  ާލިބުނު ާމިތިޒަކ ތަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއުފުލިތަން ާދެކެފައި.ާޮކނޑުޖަހައިގެން އަހަރ29ާާުބީ

ާހަމައެކަިނާހެކިންާވަންދެކަށް.ާ ނުޑާދަންނަވ ނީ ާހެިކާހޯދައިގެން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާމިގޮތަށް ހަމަ

ާމި ާކަަމކުނުދ ނެއޭ. ާއޮތަސް ާޤ ނޫނަށް ާހެއްކ ބެހޭ ާފ ސްކުރިމަތީ ާއަންނަިއރުގަިއާބިލު ވެގެން

ާވ ހިޤ ނޫނަކަށް ނޑިޔ ރުންނ އި، ާފަ ާމިރ އްޖޭގެ ާމިޤ ނޫނަީކާނދު ާއެބަޖެހޭ ާލޯޔަރުން  2465މިރ ްއޖޭގެ

ާރަނ ާތަންފީޒުވެގެްނވ  ާކުެރވިގެްނވ  ާަބއްޓަން ާަގޅަށް ާަބލަންޖެހޭާޤ ނޫނަަކށްވ ހިނދު، ާއެބަ އެމީހުން

ާެއްއވެސްާ ާބަލަިއގަންނަން. ާހެޮޔގޮތުަގއި ާރަނގަޅުގޮުތަގއި ާހެދުންާާމި ާގަެނ ާިވއްކ  ާހެިކ ޙ ލެއްަގއި

ނޑުމެންާމިތިބީާމިރ އްޖޭަގއިާމިތަޖުރިބ ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްފައިާ އެީއކީާކުެރވޭނެކަމެއްާނޫން.ާައޅުގަ
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ައކަފޫޓުގެާމ ލޭގެާމަޖީދީމަގުގައިާޮއތްާބިމެއ2899ާާްމިތިބީ.ާދެންމެާމިދެންނެވިހެންާމިމީހ ާމިހ ރުާ

ާ ާއެމީހ  ާއުޅެނީ، ާމިހ ރު ާއޭނައަްށާއެމީހ  ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެހެރީ. ާމަގުަމތިވެފައި ާއެމީހ   2470ދޫކޮށްލައިފި.

ާލިބިގަްނނަންޖެހޭާ ާމިފައިސ  ާލޯޔަރ އި، ާޤ ޟީއ އި، ާއޮތީ ާމީގައި ާނުލިބޭ. ާލ ރިއެްއވެސް އެންމެ

ާދަްނނަވ ނީާ ނޑު ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާމިީއ. ާޑީްލއެއް ާއޮތް ާއެްއވެގެްނާހަދ ފައި ާތިންމީހުން މީހ އ އި

ާއަމިއްލަ ާިއޢުތިރ ފޭ.ާމިއީ ާެދވޭ ާއަމިއްލައަށް ާދެރަވ ގޮތަށް ާތިމ އަށް ާއިިދކޮޅަށް ާތިމ އ އި ާެދވޭ، އަށް

ާ ާއެބަޖެހެއޭ ާވިްސނަވަން ާދޭއިުރގަިއާޤ ޟީ ާއިޢުތިރ ްފތައް 699ާާއެހެންވީމަ،ާމިފަދަ 799ާއަހަުރން

ާހަާ ާމިއީ ާޙުކުމެްއކަން. ާުނޞައްޙަ ާެއއީ ާޙުކުމެއްކުރ އިރުަގއި ާފައިސ ދައްކ ގޮތަށް ާބުއްދިާއަހަރުން  2475މަ

ނުޑާމިދަންނަވަނީ.ާައޅުަގނޑަށްާއެބަހުރިާމިކަންކަންާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަހަލަާވ ހަކަެއްއެވސްާނޫންާއަުޅގަ

ާއިްޞލ ޙުތަްއާ ާއެކަހަލަ ާގިނަ ާއެބަހުއްޭޓާވަރަށް ާމިބިލުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ފެނިފައި.ާވީމ ،ާއަުޅގަ

ާފިންގަ ާބުނ ކަމަށްވަންޏ ، ާމިސ ލަކަށް ާގެންނަންޖެހޭ. ާދެމީހެއްާއަދިވެސް ާއެއްެވސް ރޕްރިންޓްނުޖަހ 

ާއޮވެގެންުނވ ނެކަމަށްާ ާމުޢ މަލ ތެއް ާނޯްނނަ ާފިންގަރޕްރިންޓް ާމުޢ މަލ ތެްއގައި ާކުރ  ދޭތެރޭގައި

ނަޑއަޅަންާއެބަެޖހޭ.ާއެއީާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިހެންާހުވައަކީާކޯއްެޗއްކަމެްއާ  2480މިބިލުގައިާކަ

ާ ާއޭނަ ާމީހ  ާހުވ ކުރ  ާގިނަފަހަރު ާއ ޚިރަތ ާނޭނގޭ ާއޭނ އ އި ާނަގަނީ. ާޒިންމ އެްއކަމެއް ކިހ ވަރެްއގެ

ާފަންސ ސްހ ސްާ ާލ ރިކޮެޅއްދީފައި ާކުަޑކުޑަ ާއެކަމެއް. ާނޭނގެ ާއޭނައަކަށް ާގެއްިލގެންދ ކަމެއް ދުނިޔެ

ރުފިޔ ދީފައިާޭއގެާދިހަގުނަާޫނނިއްޔ ާތިރީސްާގުނަާމިރ އްޭޖގައިާއެބަހުރިާނަގ ަފއިާރިބ ގެާގޮތުަގއި.ާ

ާރު ާިމލިޔަންާފަސްލައްކަ ާއެއް ާނަގ ފައި. ާމިރ އްޖޭަގއި ާރުފިޔ  ާލައްކަ ާފަންސ ސް ާއެބަހުރި ފިޔ 

ނޑުާދަންނަންާއެކަން.ާހަމަާ  2485ޑޮލަރަށްާއެބަހުރިާމިރ އްޖޭގަިއާފަސްާމިލިޔަންާޑޮލަރުާނަގ ފައި.ާއަުޅގަ

ނޑުާ ާައޅުގަ ާމައްސަަލއަކީ ާހެކީގެ ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާހޯދައިގެން. ާޝަރީޢަތަށް ާމިގޮތަށް މިހެކި

ާުއނިކަންާދަން ާެއއަށް ާއެހެންވީމ ، ާެއއީ. ާހިތޭ ާޝަރީޢަުތގެ ާެހއްކަކީ ާޝަރީޢަތުގައި ނަވ ނީ

ާެއހެންވީމަ،ާ ާއައިސްގެންުނވ ނެއޭ. ާބައްޓަންވެެގން ާމިޤ ނޫނު ާބަލިވ ގޮތަަކށެއް ާއެ އަންނަގޮތަށް

ާހަމަާމިބި ނޑު ާއަުޅގަ ާަކނޑަެއޅިގެން ާަކނަޑއަޅަމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ލުާމުސްތަޤްބަލުގައި

ާކުރ ާ ާދޭތެރޭގައި ާދެމީހެއް ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިެއކު ާވަރަށް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތަށް  2490ހުށަހެޅި

ާއެމުޢ މަލ ތްކުރުމަށްާ ާނޫންގޮތަކަށް ާިލޔެކިއުުމން ާދޫނުކޮށްލ ށޭ. ާހެްއކަކަށް ާއޯރަލް ާއެއީ މުޢ މަލ ތެއް

ާފިންގަރޕްރި ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާލިޔުންތަކުަގއި ާއެފަދަ ާއެފަދަާދޫނުކޮށްލ ށޭ. ާއެީއ ާޖެހިފައޭ. ންޓުވެސް

ާުޝކުރިއްޔ ާ ާޙިމ ޔަތެއްުނވ ނެ. ާމ ލު ާމުދަލ ިއ ާމީހުންގެ ާނޫންވިއްޔ  ާބައްޓަންކުެރިވގެން ގޮތްގޮތަްށ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2495 
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ާމިހ ރުާާގެމަނަުފށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާހެއްކ އިބެހޭ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ 

ާފ ސްވެާާަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހ މްާައޙް ާއަވަހަކަްށ ާވީހ  ާމިބިލު ާބިލެކޭ. ާމުހިންމުވެފައިވ  ާވަރަށް ާރ އްޖެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވަރަށްާއެޭދކަމެްއކަމުގަިއާދަންނަވ ލަން.ާހަމަެއއ ިއއެުކާ ނުޑާހަމަގައިމުެވސް ާއަުޅގަ ޤ ނޫނަކަށްވުމަކީ

ާނު ާމުހިންމު ާބޭނުންވ  ާަކންތައްތަްއާދަންނަވ ލަން ާފ ހަަގކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިބިލުން ކުތ އަކީ

ާވ ހަކައެްއާ ާހުރިހ  ާއަޅުަގނޑު ާމ ކުޑަވީމަ ާވަގުތުޮކޅު ާމިލިބޭ ނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަ  2500އެބަހުރި.

ާއެބަބުނޭާ ާމިބިުލގަިއ ާަމސައްކަތްކުރ ނަން. ާދަންނަވ ެލވޭތޯ ާނުކުތ ތަކެއް ާމުހިންމު ނުދެންނެވޭތީ

ާނިންމުމުގެާާވަިކވައްތަެރއްގެ ާމައްސަލަ ާލ ޒިމްކުރަން ާަވިކގޮތަަކށް ާއެ ާޤ ޟީއަށް ާދައްަކިއފިއްޔ  ެހކި

ާޤ ޟީއަށްާ ާހެކިެދއްކުނަސް ާވަިކަވްއތަރެއްގެ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ވ ހަކަ.

ނޑުމެންާބިލުާފަރުމ ކޮށްގެންާޤ ނޫނެއްާހެދިފައިާއޮންނައިރުާމިވެނިކަމެްއާޙުކު މްާވަިކގޮތަކަށްާއަުޅގަ

ާހަމަޖެހޭާގޮތެއްކަމަކަށްާއަުޅަގނޑުާނުދެކެން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަާ ާއޮތުމަކީާެއއީ ނަޑއެޅިފައި  2505ނުޑާކަ

ާ ާމަްއޗަށް ާޭއގެ ާޤ ީޟ ާވ ހަަކދެއްކި ާދެފަރ ތުން ާބެލިާދެކޭގޮުތގައި ާބެލުންތައް ާބަލަންޖެހޭ ބިނ ކޮށް

ާވަިކވަ ާެއއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާދައްކ ތަނުންާކަންތައްތައް ާހެކި އްތަެރްއގެ

ނޑުާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައިާހަމަޖެހޭާއުސޫލެްއާނޫން.ާ އެމައްސަލަާވަިކގޮތަކަށްާނިމޭނެކަމަށްާއެއީާއަުޅގަ

ާހަމައެއ އިެއުކާ ާދެން ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާތ އީދުނުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާެއގޮތަށް އެހެންވީމަ،

ާއެބަ ާބ ލިޣްވުން ާނުުކތ އަކީ ާބޭނުންވ  ާލިުޔއްވ ަފއި.ާފ ހަގަކޮށްލަން ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާިމބިލުގައި  2510ޮއވޭ

ާޑޮކްޓަރަކަްށާ ާޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއ ާބ ލިޣްވުން ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު އޮންނައިރުަގއި

ާގެންދަން.ާ ާމަރުޙަލ  ާޗެކްކުރުުމގެ ާއެީމހަކު ާނުވަތަ ާއެުކއްޖަކު ާދަްއކަިއގެން ާޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން.

ހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާޤ ނޫނެއްާހަދ އިރުާބ ލިޣްވުންާއެީއކީާފަސޭހަކަމެއްެވސްާނޫން.ާއެ

ާ ާަކނޑަައޅ ފައި ާއުމުރުފުރައެއް ާކޮންމެވެސް ާބަދަލުަގއި ާލިޔުމުގެ 69ާާއެގޮތަށް އަހަރުާާ;6ނުވަތަ

ާމިގޮތަށްާ ާބ ލިޣްވުްނ ާއެހެންވީމަ، ާމުހިންމުކަމެއް. ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑު ާއޮތުމަކީ  2515ލިޔުްއވ ފައި

ާއޮތް ާާލިޔެފައި ާބަދަލުގައި 69ާާލަފްޒުތަުކގެ ާނުވަތަާާ;6އަހަރ  ާކުދިްނ ާފުރިފައިވ  އަހަރު

ާމުހިންމުކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާލިޔުމަކީ ާެއޮގތަށް ާބެލެވިގެން މީހުންކަމަށް

ާިނޒ މެްއގަިއާ ާއޮންނަ ާވަިކވެފައި ާބ ރު ާތިްނ ާމި ާނުކުތ އަކީ ާބޭނުންވ  ާފ ހަަގކޮށްލަން ހަމައެއ ިއއެކު

ާބޭފުޅުންގެާބިލުތައްާހުށަހެޅިެގންދ އިރުާއަޅު ނިޑޔ ރުންނ އިާކޯޓުަތކ އިާމިފަދަ ަގނޑުާެދކޭގޮުތގަިއާފަ

ާދެކޭގޮުތަގިއާ ާައޅުަގނޑު ާދަށުންވިއްޔ  ާނިޒ ުމގެ ާވަކިވެަފއިވ  ާތިންބ ރު ާހުށަހެޅިގެންދ ނީ  2520މި

ާެއއަ ާމެދުވެރިކޮށް ާމެންބަރަކު ާކޮންމެވެްސ ާނުވަތަ ާމެންބަަރކު ާއަމިއްލަ ންނަންޖެހޭނީާކޮންމެވެސް

ާއިޙްތިޞ ސްތަކ އިާ ާކޯޓުތަުކގެ ާއިޙްތިޞ ސްއ ިއއެްއކޮްށާނުވަތަ ާކޯުޓތަކުގެ ާނުވަތަ ާރަޢުޔު ކޯޓުތަުކގެ
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ާމަޝްވަރ ގެމަތިްނާ ާއެބޭފުޅުްނގެ ާނުވަތަ ާޮއެވގެން ާރަޢުެޔއް ާއެބޭފުޅުންގެ ާނުވަތަ ގުިޅގެން

ާޮކންމެވެސްގޮ ާއަމިއްލަފުޅަށް ާއެބޭފުޅުން ާނުވަތަ ާބިލުާމަޝްވަރ ކުެރވިގެން ާމެދުވެރިެވގެްނ ެތއް

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާނިޒ ެމއްަގއި. ާަވިކވެފަިއވ  ާތިންބ ރު ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު  2525ފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށް

ާމިޖެހޭނީާ ާހުށަހެޅުމުން ާމީތި ާބަޔަކަށް ާުނވަތަ ާޕ ީޓއަކުން ާވަކި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާނުވަތަ ސަރުކ ރު

ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭކަމަށް ާމައްސަލަަތކެްއ ާބޮޑު ާަމޢުލޫމ ތުާާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ަޤބޫލުކުރަނީ.

ނޑިޔ ރުންނ އިާމ ބޮޑަށްާަމޝްވަރ ނުކޮށްާުކޑަުކޑަާމަރުޙަލ އެްއގަިއާ ލިބިފައިވ ގޮތުަގއިާމިބިލުވެސްާފަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަނީ ާމިބިލު ާކުއްލިައކަށް ާލިބިފައި ާއެއްުދވަސް ާނުވަތަ ާދެތިންދުވަސް ގ ތްަގނޑަކަށް

ާއެޭބފުޅު ާއެހެންވީމަ، ާތަޖުރިބ ތަކެއްާފޮނުވ ފައި. ާއެބަހުރި ާެއބޭފުޅުންވެސް ާމަޝްވަރ ނުކޮށް،  2530ންނ 

ާުކރެވިފަިއާ ާތަޖުރިބ ތަްއ ާއެބަހުރި ާއެބޭފުޅުންެވސް ާަޙޔ ތުަގއި ާމިވޭުތވެދިޔަ ާމިރ އްޭޖގަިއ ކުރެވިފައި.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާަމޝްވަރ ގެމަތިން ާޚިޔ ލ  ާއެބޭފުޅުްނގެ ާއެހެންވީަމ، މިކަންތައްތަުކގައި.

ާހެ ާއަިދާދެކޭގޮުތގައި ާބިލެއް ނޑިޔ ރުންނ އިބެހޭ ާފަ ާއަދި ާބިލެއް ާކޯޓުތަކ އިބެހޭ ާއަދި ާބިލެްއ ްއކ ބެހޭ

ާނޫން.ާ ާހަމަޖެހޭކަމެއް ާދެކޭގޮުތގަިއ ާައޅުަގނުޑ ާލުމަކީ ާބެހޭގޮތުން ާޯކޓުތަކ ިއ ާބިެލއް އެްއވެސް

ާއެޭބފުޅުން ާތެރެއިން ާނިޒ ެމއްެގ ާވަިކވެަފިއވ  ާތިންބ ރު ާދެންނެވިގޮތަށް ާކުރިްނވެސް  2535ނާ އަނެއްކ 

ާބިލެްއާ ާމިފަދަ ާލިބިގެންނޫނީ ާރުހުން ާހަމަ ާއެބޭފުޅުންެގ ާސީދ  ާހަމަ ާއެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރ ނުކޮށް

ާއެެެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނީާ ާެއބޭފުޅުންނަށް ާނޫން. ާހަމަޖެހޭގޮތެއް ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ލުމަކީ

ާމަޝްވަރ ކުރުމަ ާމަިޖލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮގތްވެސް. ާމިޖެހޭ ާކުރަން ާކަންތައްާމިކަންތައް ށްފަހު

ާހިތ މަކުރަން.ާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާދ ތީ ާކަންތައް ާމިކަހަލަގޮތަކަށް ާއެހެންވީމަ، ނިންމަންޖެހޭނީ.

ާއެހެންވީމަ،ާ ާވ ހަކައެއް. ާމިކަހަލަ ާބިލަކަށް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ލިން ނޑު ާއަުޅގަ  2540ކުރީދުވަހުވެސް

ނޑިޔ ރުން ާފަ ާހޯދުމަށްޓަކަިއ ާހެކި ާަޞއްޙަ ާމަޖިލީހުގައި ާނުލިބޭގޮތަްށާޝަރީޢަތުގެ ާފުރުޞަތު ނަށް

ާރަނގަުޅކުރުމަށްާ ާއެެެކަންތައްަތއް ާއުނިކޮްށ ާއެކަންަތއް ނޑު ާއަުޅގަ ާފަރުމ ކޮށްފައިވ ތީ ބިލު

ާ ާައޅުަގނުޑމެން ާއިްއޔެައކީ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެއ ިއއެކު 6ާދަންނަވ ލަން.

ާ ާބަޔަާާ;;>6ނޮވެމްބަރު ާރ އްޭޖގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރ އްޖެއަްށާަގއި ާގުޅިގެން ާބައެއް ާޓަމަލް ކ 

ާ ާދުވަެހއް. ާއައި ާދުވަހެއް ާހިތ މަވެރި ާވަނ6ާާީވަރަށް ާބަޔަުކ ާއެަތއް ާރ އްޭޖގެ  2545ނޮވެމްބަުރގައި

ާމިހ ރުާ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގަިއ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެދުވަހުވެސް ާއެހެންވީމަ، ޝަހީދުވެފައި.

ާ ާހަމަެއއ ިއއެުކ ާވިދ ޅުވޭ ާއެަބ ާމީގަިއާއެމް.ޑީ.ޕީންެވސް ާވިދ ުޅޭވ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ސިޔ ީސ

ާޒަކީެގާ ާޙުސައިްނ ާއިބްރ ހީމް ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވެއްޖިްއޔ  ާހުރިކަމަށް. މައްސަލަތަކެއް

ާއުޅުްއވިާ ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާއެމަިނކުފ ނުވެސް ާިއވޭ ާޮކންމެވެސްވަރަކަށް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ވ ހަކަ
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ާވިދ ޅުާ ާބޭބޭފުޅުން ާހަމަ ާނުފެިނެގންތޯއޭާބޭފުޅެއްކަމަށް ާހެކި ާޞައްޙަ ާއެޭބފުޅ  ާއެބައޮތް.  2550ވެފައި

ނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާ އެބޭފުޅ ގެާމަްއސަލަާކުީރގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނުބެއްެލވީ.ާދެންާއަޅުގަ

ާަފއިލްތައްާ ާތިބޭފުޅުންގެ ާމިހ ރު ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެކަްނނޭނގެ ާއޮފީުހަގއި ާނައިބު ާބަންޑ ރަ ހަމަ

ާހުޅުއްވ ަލއްވާ  ާެއާ، ާޓިޕެކްސްޖެހިފައި. ާނަންނަމުގައި ާބައެއް ާހުންނ ނެ ާފައިލްތަކުަގއި މައްސަލަިއގެ

ާނުފެނިގެންތޯާ ާހެކި ާޞައްޙަ ާހަމަ ާއެީއ ާއުސޫލަކުންތޯ. ާކޮން ާއެީއ ާހުރީ ޓިޕެކްސްޖަހ ފައި

ާބެއްލެވިޔަްސާ ާގޮސް ާތިބޭފުޅުން ާމިައދު ާއޮފީސް ާނައިބު ާބަންޑ ރަ ާމި  2555ޓިޕެކްސްޖަހަންޖެހުނީ.

ާުހންނ ނީާމައްސަލައެާ ާތަންތ ނގައި ާބަެއއް ާމައްސަލަިއގެ ާހުންނ ނީ ާފައިލްތަކުަގއި ާނެތް އް

ާވ ހަަކދައްކ އިުރާ ާހެކިތަކުގެ ާޞައްޙަ ާއެހެންވީަމ، ާއިނގޭތޯ. ާމައްސަލައެއް ާމިއީ ޓިޕެކްސްޖެހިފައި.

ނޑުމެންާވިސްނ ަލންޖެހޭާމުހިންމުާނުކުތ އަކަށްވ ތީާހިތަށްއެރީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލ ނަ މޭ.ާމިއީާއަުޅގަ

ާޙުސައިްނާ ާއިބްރ ހީމް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުކުތ އަީކ ާއަެނއް ާޭބނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ހަމައެއ ިއއެުކ

ާފޮރިންާ ާކުރީަގިއ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ާބޭފުޅެއް. ާހުންނެިވ ާަވޒީރަކަށް ާދ ޚިލީ ާއޭރު  2560ޒަކީައކީ

ާމިކަހަ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާމަޢުޟޫޢުތަކަށް ާމިފަދަ ާހުންނަވަިއގެން، ާވ ަހކަވެްސާމިނިސްޓަރަކަށް ލަ

ާ ާވިދ ޅުވި ާމަނިކުފ ނު ާއިނގޭތޯ. ާވ ހަކަދެއްކީޭމާާ;6ދައްކަންޖެހޭނެ ާތިމަންނަ ގަިޑއިރުވަންދެން

ނޑުާހިތަށްއަަރނީާއޭރުާާ;6އިންޑިޔ ގެާކޮންެމވެސްާބޭފުޅަކ ާ ނޑި.ާއަުޅގަ ަގޑިއިުރވަންދެންާމެދުނުކެ

ާ ާސިސްޓަމަކުްނ ާދިރ ގު ާނުދެއްވ . ާއެޚިދުމަތެއް ާފޯނެއްކުެރްއވިކަމެްއާގަިޑއިާ;6ދިރ ގަކުން ރު

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިވ ހަަކ ާއެކަމަުކ، ާކުރީ. ާމަސައްކަެތއްބ އޭ ާކޮްނ ާއެމަނިކުފ ނު  2565ނުދައްކ .

ާ ާވ ަހކަައކީ ާމިދަންނަވަންއުޅޭ ާއިނގޭތޯ. ާެއބައުޅެޭއ6ާާދައްކ ކަށްނެތިން ާމައްސަލަިއގައި ނޮވެމްބަރު

ާއިބްރ ހީމްާ ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިކަމުގަިއ،ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭފުޅުން ާޒަކީފަދަ ޙުސައިން

ާމިމައްސަލަާ ާޮގވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާމިސަރުކ ަރށް ާއެހެންވީަމ، ާކޮށްަފއި. ާކަންތައްަތއް އަނެއްކ 

ާމިއީާ ާކޮންބަެއއްތޯ. ާކުރެްއވީ ާމިކަްނތައް ާކޮންބައެއްތޯ، ާބެދެނީ ާމީަގއި ބައްލަަވއިދެްއވ 

ާރަ ާރ އްޖޭގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމިވަނީާކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ާބަޔަކު ާތެރެއިން  2570އްިޔތުންގެ

ާމިމައްސަލަތަކަީކާ ާއެހެްނވީމަ، ާޝަހީދުވެފައި. ާނުވަތަ ާމަުރވެގެްނގޮސް ާނުވަތަ ނިޔ ެވގެންގޮސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދު ާދެން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލަތައްކަމަްށ ބެލެންޖެހޭ

ާބައް ާމިމައްސަލަ ާގޮވ ަލން ާޒަީކވެްސާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކު ާޙުސައިން ާއިބްރ ހީމް ލަަވއިދެްއވ ށޭ.

ާތަނަކ އި،ާ ާަބއްދަލުކުެރއްިވ ާއެބޭފުޅ  ާކުެރއްިވކަމަކ ިއ، ާއެމަނިކުފ ނު ާހިމެނުްއވެންޏ  ާތެރޭަގއި މީގެ

ާތ ރީޚަކ ާ ާބައްދަލުކުެރއްވި ާބައްދަުލކުރެްއވިްއޔ  ާބަޔަކ  ާެޓރަރިސްޓުންގެ ާތ ރީޚަކ އި،  2575ލަންކ އަށްދިޔަ

ާއެ ާއިނގެން ާމިނިސްޓަރުާއެްއޗެހި ާފޮރިން ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާެއއީ ބަޖެެހއޭ.
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ާމިދޭތެރެއިންާ ާއެމަނިކުފ ނު ާލިބުނުގޮތުަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާައޅުގަ ކޮށްގެްނވ ނެކަމަކަށްނުވ ތީ

ާއަުޅގަ ާއޮތީމަ ާއަެަިއސްފައި ާނަންވެސް ާއެމަނިކުފ ނު ާބަޔ ންތަުކގައި ާިހތަށްއެރީާއެމަނިކުފ ނުގެ ނޑު

ނޑުމެންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެންާނެއްާއިބެހޭާޤ ނޫވ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާހެއްކާ މިވ ހަކަާދަންނަ އަޅުގަ

ާެއީއާ ާބުންޏަސް ާބޭރުމީހަކު ާމި ާނުކުތ އެްއ ާވިސްނަންޖެހޭ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2580ވ ހަކަދަްއކ އިުރ

ާއެ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބުންޏަސް ާބޭރުަބޔަކު ާހެއްކެްއެގގޮުތގައި ާއެބަޖެހޭ ބަޖެހޭާބަލަން

ާއެބޭފުޅ ާ ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނަސް ާތެދުކަމަށް ާއެއީ ާވ ހަކައަކީ ާބުނ  ބޭރުބަޔަކު

ާޮގތްގޮތުންާ ާއެހެން ާފޯނުތަކުންނ އި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކުރެްއވިތޯ ާަކމެއް ާވަަޑިއގެންނެވިތޯ، އެތަނަށް

ާދެކޭގޮތުގަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާހެކިންގެ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަޖެހޭ. ާއެބަާބަލަން ާބޭރުމީހުންވެސް އި

ާހިަތށްއެީރާ ާއެހެންވީމަ، ާބަލައިނުގަތަސް. ާގޮުތގަިއ ާހެއްެކއްެގ ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް  2585ހިމަނަންޖެހޭ

ާ ާދަންނަވ ަލންޖެހުނީ. ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީމަ، ާދަންނަވ ލ ނަމޭ. 6ާާމިވ ހަކަ އަީކާާ;;>6ނޮވެމްބަރު

ާރަާ ާިދވެހި ާރ ވަިއގެން ާަބޔަކު ާރ އްޭޖގެ ާދުވަސް.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާލޭއޮހޮުރވ ލި އްޔިތުންތަެކއް

ާރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާހިތުންފިލައިގެންނުދ ނެ ާއަުޅަގނޑުެމންގެ އެހަނދ ންތަކެއް

ާނުކައިހުރީާ ާއެދުވަހު ާހަނދ ންވޭ ާއަުޅަގނޑު ާމީހެއް. ާއުޅުނު ާރަށެއްަގއި ާރ އްޖެތެރެ އަޅުަގނަޑކީ

ނޑުމެންގެާޢ ިއލ ާއޮތީާބިކަވެފައި  2590އެުދވަހު.ާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖެތެރޭގެާަރއްޔިތުންާާބިރުން.ާއަޅުގަ

ާ ާއެހެންވީމަ، ާފޮހެވިގެންނުދ ނެ. ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާހަނދ ންތަކެއް ާއެުދވަހުގެ ާބިކަވެފައި. 6ާތިބީ

ާ ާވަރަށްާާ;;>6ނޮވެމްބަރު ާގުޭޅ ާމިބިލ  ާއެއީ ާދަންނަވ ލ ނަމޭ. ާރިޕީޓްކޮށް ާހިތަށްއެރީ ާވ ހަަކ ގެ

ާގޮވ ލަންާމިކަުމގައިާަބއިވެިރިވާމީހުންާމުހިންމުާވ ހަކައަކަށްވ ތީ.ާއަދިާ ވެސްާެއއްފަހަރުާސަރުކ ރަށް

ާކުރިާ ާގޮތ ިއ، ާކަންކުެރއްވި ާލިސްޓ ، ާނަމ އި ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާކުެރްއިވ ާމިކަންތައް ހިފައިގެން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހައްަދވައިެދއްވ ށޭ ާިއނގޭގޮތަށް ާއެއްެޗއް ާހުރިހ   2595ފޯނުތަކ އި

ާވަރަށްާއަޅުގަާ ާނަން ާމަނިކުފ ނު ާޒަީކވ ނަމަ ާޙުސައިްނ ާއިބްރ ހީމް ާތެރޭގައި ާީމގެ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުިރއްޔ  ާއެްއޗެއް. ާހުރިހ  ާފޯނ  ާކުރި ާލިޔުއްަވންޖެހޭނެ ާޢިބ ރ ތުން ޞަރީޙަ

ާރައީސް.ާ

ާ

ާވަރަޙުމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާރައީސް.ާވަބަަރކ هللاާ`. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   2600ތުހޫ.

ާއ ދެ،ާ

ާފަށަން.ާއ ދެ،ާާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވަމުން ާބިލެއްކަމަށް ާުމހިންމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ހެއްކ އިބެހޭ

ާކިޔ ފަިއާ ާބިލެކޭ ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާޝުކުރުދަންނަވ ފައި ާނައިބަށް ާބަންޑ ރަ ާދަޢުލަތުގެ މިބިލަކީ
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ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާމ މުހިންމު ާފުއްދ ލެވޭވަރަްށވުރެ ާއިށީނދެ އަޅުަގނޑުމެން

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާބިަލކަށްވ ހިނދު ާގުޅިލ މެިހފައިވ  ާފަންތިއަކ އި ާހުރިހ  ާގިންތިައކ ިއ ާހުރިހ   2605މިބިލަކީ

ސ ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް.ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނިމިގެންދ ންޖެހޭނީާވަރަށްާރަނގަަޅށްާބަލ ާދިރ 

ާ ާބިލުގެ ާބަލައިލ އިރު ާމިބިލަށް ާރައީސް، ާފަނޑިޔ ރަުކ8ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ އަށް ވަަނ

ާޙަޤީޤަތަކީާ ާހުށަހަޅ  ާޝަރީޢަތަށް ާޚަސްމަކު ާހިމެނޭ ާެއމައްސަލަެއއްަގއި ާމައްސަލައެްއގައި ބަލަމުންދ 

ާުނވިޔަސްާ ާހިމެނޭކަމެްއކަމުގައި ާއެމައްސަަލއިަގއި ާމަްއސަލައ ިއާ، ާއެޙަޤީޤަތް ނުިވނަމަވެސް

ާިމފަދަކަމެއްާ ާއަދި ާޤަރީނ އެކޭ. ާހިމެނުމަކީ ާެއކަން ާެއމުޢ މަލ ތެއްގައި ާޮބޑުކަމުން  2610ގުޅިފަިއވ ލެއް

ާއެްއާ ާބެލެވޭެނއެެވ. ާޤަރީނ އެއްކަުމގައި ާއެޙަޤީޤަތް ާތަފ ުތވިނަމަވެސް ާވަގުތު ހިނގިތަނ އި

ާއަޅުަގނޑަށް ާއޮންނައިރު ާހަމަެއފަދައިންާާމުޢ މަލ ތެއްގައި ާއެަބއަރ . ާޮއޅުމެއް ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ާ ާމިސ ލު ާބަލައިލ އިރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިސ ލަށް ާމީހަކ6ާާުމީގެ ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާމިއޮންނަނީ، ގައި

ާކުޑަހިނދުކޮޅެްއާ ާހިންގިތ  ާއެމ ރ މ ރީ ާޤަޟިއްޔ ެއއްަގއި ާހިނގަމުންދ  ާސ ބިތުކުރުމަށް މަރ ލިކަން

ާޭއގެފަހުން ާނުވަތަ ާމީހުންާާކުރިން ާފެނުުނ ާއަދި ާމީހ އ އި ާމަރުވި ާމީހ އ އި ާހިންގި ާމ ރ މ ރީ  2615ެއ

ާމީހ ާ ާމަުރވި ާޤަރީނ އެކޭ. ާޢަމަލުތަކަކީ ާވ ހަަކއ އި ާދައްކ  ާގުޅޭގޮތުްނ އެމ ރ މ ރިއ އި

ާެއްއގޮތަަކށްވެސްާ ާހަމަ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާވ ހަކަދެއްކިދ ނެކަމަކަްށވެސް ާއަދި ވ ހަކަދަްއކ ނެގޮެތއް

ާއެ ާމީގަިއާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާއޮޅުްނއަރ ގޮްތ ާބޮޑަށް ާހައްަތހ ވެސް ާއައިަމވެސް ާމިމިސ ލު ހެންެވގެްނ

ާމިވަނީާ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާބަލ  ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމ އްދ ތައް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ، މިދިމ ވަނީ.

ނޑުެމންާމިކަހަލަާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާ  2620ާކީއްތޯާމިބުނެވެނީާކީޭކކަންާެއނގިހުރެާދެނެތިބެާއަޅުގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާބަލައިލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރަންވ ނީ.ާއ ދެ،ާދެވަނައަށް ާ)ށ(ާގެާާ;މި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

2ާާ ާއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ާދެނެގަންނަށް. ާޕެރޭޑްަގއި ާމަދުެވގެން ާވައްތަރު ާމީހ އ އި ާބޭނުންވ  ާ;ން

ާއެްއަވއްތަރު ާބޭނުންކުރ ނެ ާޕެރޭޑެްއަގއި ާމިކަހަލަ ާބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއޭ. މީހުންާާމީހުން

ާއުފެދޭާ ާހިތުަގިއ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާލިބިދ ނެބ ވަޭއ ާބައިވަރު ާއެހ  ާރ އްޖެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާަރއްިޔތުންގެާ ާމިކަމ  ާސުވ ަލކީ، ާއަެނއް ާއުފެދޭ ާމިކަމ އިމެދު ާައޅުަގނޑު ާއަނެްއކ   2625ސުވ ލެއް.

ާއަުޅގަ ާއެއްބ ރުލުމެްއ ާކިހ ވަެރއްެގ ާފަރ ތުން ާރައްޔިުތންގެ ާޢ ންމު ނުޑމެންނަށްާފަރ ތުން،

ާމިދައްކަނީ.ާ ާވ ހަކަ ާަބއެްއގެ ާއުޅޭ ާކުްށކޮްށގެން ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ ާކުެށއްެގ ާެއއީ ލިބިދ ނެބ ވައޭ.

ާބ އްވ ާ ާބެލުމަށް ާކޮންަބއެއްތޯ ާއެކުރީ ާއެކަން ާނުވަތަ ާހެކިދިނުމަށް ާމީހުން އެހެންކަމަށްވ އިރު

ާލި ާޢަދަބު ާމީހަކަށް ާކުށްނުކުރ  ާަބއިވެިރވ އިުރަގއި ާބިރަށްޓަކަިއވެްސާޕެރޭޑެްއގައި ބިދ ނެކަމުގެ

ާހިތުގަިއާއުފެދޭާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޢުޒުރުވެރިނުވ ނެބ ވައޭ ާހ ޒިރުވުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާޝަރީޢަތުގެ  2630އެމީހުން
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ާއ ާ ާމުިޅން ާތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާކަންތައްތަަކކީ ާިމކަހަލަ ާއެއީ ާިމއީ. ސުވ ލެއް

އްތައްކަމަްށވ ތީާމިފަދަާކަންތައްަތއްާޤ ޫނނެއްަގއިާކަންތައްތަްއކަމަށްވަތީާއަލަށްާަތޢ ރަފްކުރެވޭާކަންތަާ

ލިޔެގެންާގެންނައިުރގަިއާމިކަްނާތަންފީޒުކުެރވޭނެާކޮންމެެވްސކަހަލަާގޮތްތަެކއްާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ާަބލައިލ ނީާ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާބަލައިލ އިރުަގއި ާބިލަށް ާމިގޮތަށް ާދެން ާއ ެދ، ާދެކެން. އަޅުަގނޑު

ާ ާމ އްދާ 26ާބިލުގެ ާވަނަ 26ާާއަށް. ާބިުލގެ ާމ އްދ ެގ،ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި. ާމ ްއދ އަށް.66ާާވަނަ  2635ވަނަ

ާކަމެްއކުރުމަށ66ާާް ާއެނގިފަިއވުމ އި ާމީހަކަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާކަމެއްގެ ާމިއޮްނނަނީ، ާމ އްދ ގައި ާވަނަ

ާނަތީޖ އ އިމެދު ާއޭގެ ާކުރުމުން ާފަރުވ ތެިރކަމެއް ާބެލުމެއް ާކަމެއްކުރުުމގަިއާއެްއވެސް ާޤަސްދުކުރުމ އި

ވ ގޮތްަތކ އިާބެހޭގޮތުންާލިޔެަފިއާއޮތްާމ އްދ އެއް.ާީމގެާޝަަރޙައިަގއިާމިއޮންނަނީާލިޔެފައިާކުށެއްގެާ

ާއޭނ އަށްާ ާއެކުށަށް ާކޮށްފ އިވ ކަމ އި ާކުެށްއ ާކުރިން ާއޭނ  ާޝަީރޢަތުގައި ާމީހެއްގެ ތުޙުމަތުކުރެވޭ

ާބެލެވޭ ާޤަރީނ އެއްކަމުަގިއ ާދަށުން ާމިމ ްއދ ގެ ާލިބިފައިވ ކަމަކީ ާކުށެއްާޢަދަބު ާކުރިްނ ާއ ދެ،  2640ނެއެވެ.

ާއެކުށަށްާތަުޢބ ވުމަށްފަހުގައިާއިސްލ މްދީނުަގއިވެްސާއޭަނއަީކާކުްށވެރިެއއްަކމަކަށްާ ާމީހަކު ކޮށްފައިވ 

ާޖ ަގއެްއވެސްާ ާބެލެވޭނެ ާކުރ ނެކަމަށް ާތަކުރ ުރކޮްށ ާެއކުށް ާއޭނަ ާެނތް. ާގޮެތއް ާެއއްެވސް ބެލެވޭނެ

ާތެ ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއަުޅަގނޑުމެންާނެތް. ާޤ ނޫނެއްގައި ާހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރޭަގއި

ާއޭނަެގާ ާއެހެންކަމެއް ާެއޒ ތުގެ ާއޮތްކަމަްށވ ނަމަ ާކޮށްފައި ާކުށެއް ާޭއނަ ާކޮށްފަިއ، ާކުރިން މިލިޔަނީ

ާއެއީާ ާކޮށްފަިއވ ަކން ާއެކުށް ާއޭނަ ާކުރިްނ ާޤަރީނ އެޭކ. ާއެއީ ާތުޙުމަތުކުރެިވއްޖިްއޔ   2645މައްޗަށް

ާބަލަން ާޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ.ާޤަރީނ އެއްކަމަށް ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާހަމަ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ޖެހޭނެކަމަކަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާވިސްނަންޖެހޭކަމަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމެދުގައިވެސް ާމިމ އްދ އ ިއ އެހެންކަމުން،

ާ ާއ ދެ، ާވ ަހކަތަކެްއ2ާާދަންނަވަން. ާއެކަހަލަ ާމިއޮތީ ާަހމަ ާމިސ ލެްއގަިއވެސް ވަނަ

ާބެހޭޮގތު ާއޭނަާކައުންޓަރފީޑްކުރުމ  ާކުރިްނ ާމައްސަލައެއް ާކައުންޓަރފީްޑެގ ންވެސް.

ާލިބިފައިާ ާޢަދަބު ާއޭނައަށް ާބެދިފައިވ ަކމަށްވ ނަމަ ާއޭނަ ާކުރިން ާނޫނިއްޔ   2650ތުޙުމަތުކުރެވިގެން

ާނުވަަތާ ާނޭނގިގެްނ ާއޭނައަށް ާއެއީ ާހުށަހެޅިއްޖިއްޔ  ާމައްސަލަެއއް ާއެފަދަ ާދެން އޮތްއިުރގައި

ާިދއްކޮ ާއަތަށް ާއޭނަގެ ާއެބަާއެހެންމީހަކު ާޭއނަ ާއޮތްކަމަށްިވޔަސް ާހިފިފައި ާއޭނައަށް ާއެްއޗަކަށް ށްލި

ާ ާކުުށގައި.ާއ ދެ،ާމިބިލުގެ ާދެަވނަފަހަރަށްާކައުންޓަރފީޑްކުރުމުގެ ާއަެނއްކ ވެސް ަވަނ26ާާކުށްވެިރވޭ

ާ ާަޝރީޢަތުގ26ާާެމ އްދ . ާމިއޮންނަނީ ާސުރުޚީގައި ާއަރިމަތީ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާއިޤްރ  ާމަިޖލީހުގައިާމަޖިލީހުގައިވ  ާޝަރީޢަތުގެ ާމިއޮންނަނީ ާމިމ އްދ ަގިއ ާބުރަދަން. ާއިޢުިތރ ފުގެ  2655ރ 

ާހަމައެކަިނާ ާއިޢުތިރ ފެއްެވއްޖެނަމަ، ާތެދު ާއަދި ާޞައްޙަ ާކުށަކަށް ާޖިނ ޢީ ާކުރި ާއޭނ  މީހަކު

ާތެދުާ ާައދި ާޞައްޙަ ާމި ާސ ބިތުވ ނެއޭ. ާކުށް ާމަްއޗަށް ާއެމީހ ގެ ާބިނ ޮކށް ާމައްޗަްށ އެއިޢުތިރ ފުެގ
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ާއެދައްކ ާއިޢުތި ާއޭނަ ާނިންމ ނީ ނޑިޔ ރު ާފަ ާނޫނިއްޔ  ާޤ ޟީ ާކިހިނެއްތޯ ާމީގަިއ ާއޮންނައިރު ރ ފެކޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއެެެބަވޭ. ާއިޢުތިރ ފެއް ާއަމިއްލައަށް ާއޭނަ ާތެދެއްކަމަށް. ވ ހަކަައކީ

ާތެދުާ ާއެއިޢުތިރ ފަީކ ާެއހެންނަމަވެސް، ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާޤ ޟީއަްށ  2660އެއިޢުތިރ ފްވ ކަން

ާމައްޗަށްާއިޢުތި ާއެކަުކގެ ާހަމައެކަނި ާކިހިނެއްތޯ. ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނީ ާޤ ޟީއަށް ރ ފެއްކަން

ބިނ ކޮށްާޙުކުމްާއިްއވިދ ނެ.ާުޙކުމްާިއއްވަްނ،ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިޢިބ ރ ތުގަިއާޞައްަޙާއަިދާތެދު،ާ

ާއިޢުތިރ ފު ާއޭަނގެ ާނޫން، ާެއއެްއ ާއުފެދޭ. ާސުވ ެލއް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއޮންނ ތީ ާމައްޗަްށާމިތަންކޮޅު ގެ

ާދެން،ާހަމަެއފަދައިންާ ާޤަބޫލުކުރ ކަމެއް. ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮތުން ާއިްއވ ގޮތަށް ާޙުކުމް ބިނ ކޮށް

 2665ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާމުއްތަޙަމްގެާފަރ ތުންާކުެށއްުކރިކަމުެގާާ>2ވަނަާމ އްދ .ާާ>2މިބިލުގެާ

ާދަށުގަާ ާބެލުމުގެ ާނުވަތަ ާބަންދުގައި ާފުލުހުން ާމަޢުލޫމ ތަކ ިއާތުޙުމަތުގައި ާދީފައިވ  ާމީހަކު އިހުރެ

ާދީފައިވ ާ ާއޭނ  ާގުޭޅގޮތުން ާއެޙަޤީޤަތ  ާސީދ  ާހުށަހަޅ އިރު ާޝަރީޢަތަށް ާޙަޤީޤަތެއް ާހޯދުން ގުިޅގެން

ާރަނގަުޅ،ާ ާހުށަހެޅިދ ނެއޭ. ާހެީކގެގޮުތަގއި ާނުވިޔަސް ާއަދި ާއިޢުތިރ ފަކަށްވިޔަސް މަޢުލޫމ ތު

ާކޮންމެވެްސވަ ާމިމ އްދ އަްށ ާއެަބާއެހެންނަމަވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ކަމަށް ާތަޢ ަރޟްވުމެއް ރެްއގެ

ާ ާ)ނ(.22ާާފ ހަގަކުރެވޭ ާމ އްދ ގެ 22ާާވަނަ ާބަލ އިރު ާ)ނ(ާށް ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގ22ާާވަނަ  2670ވަނަ

)ނ(ާގައިާމިއޮންނަނީާމުޅިންާތަފ ތުާވ ހަކައެއް.ާމީަގއިާމިޮއންނަނީ،ާމިމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއާއެހެންާ

ާބަންދުގައި ާފުލުހުން ާިއޢުތިރ ފުާާއޮތްނަމަވެސް ާކުރިމަީތގަިއވ  ާއޮފިސަރެްއގެ ާފުލުހުންގެ ާމީހަކު ހުރި

ާމިއޮންނަނީާ ާމ އްދ ގައި ާއެހެން ާއެހެންނަމަެވސް، ާހުށައެއްނޭޅޭެނއޭ. ާގޮުތގަިއވެސް ޤަރީނ އެއް

ާުއޅޭކަމަށްާ ާމިކަމުގައި ާތަޢ ރަޟްވުންތަެކއް ާކޮންމެވެސްވަެރްއގެ ާއެހެންވީމަ، ހުށަހެޅިދ ނެކަމަށް.

ާފެ ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށް ާމިބިލުގެ،ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެން،ާހަމައެފަދައިން ާދަންނަވ ލަން. ާވ ަހކަ  2675ންނަ

ާބެހޭގޮ ާބިލަކ  ާބޮޑު ާމިކަހަލަ ާއެއީ ާއުނަދގޫވޭ. ާތަންކޮޅެއް ާުކޑަކަުމން ާވަރަށް ތުންާމިވަގުތުޮކޅު

އިަގިއާވަަނާމ އްދ ،ާހެކިބަސްދޭާމީހ ގެާޝަރުޠު.ާހެކިބަސްދޭާމީހ ގެާިކބ626ާަވ ހަކަދަްއކ އިުރގައި.ާ

ތިރީގައިާމިވ ާޝަރުޠުަތއްާފުރިހަމަވ ންޖެހޭނެއެވެ.ާމިމ އްދ ގެާމިާޕޮއިންޓ އިާބެހޭގޮތުންާކޮްނމެވެސްާ

ާ)ހ(ާގައިާ ާމ އްދ ގެ ާމި ާމިވަނީ. ާމިހ ުރވެސް ާދައްަކވ ފައި ާވ ހަަކދައްކަފުޅު ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާބ ލިުޢވެފައިާ ާމީހެއްކަމުގަިއވުން. ާބ ލިޢުވެފަިއވ  ާޝަރީޢަތަށްާމިއޮންނަނީ، ާމީހެއްކަުމގައި  2680ވ 

ާޝަރީޢަތަށްާ ާއޭނަ ާއެކަން ާުނވަތަ ާކުއްެޖއްތޯއޭ ާއަހަރުވެފަިއވ  ާކިތައް ބަލައިގަންނ ނީ

ާސެޓްފިކެޓެްއެގާ ާޑޮްކޓަރީ ާމިސ ލަކަށް، ާނެތް. ާބަޔ ންކުރެވިަފއެއް ާީމގައި ސ ބިތުކުރ ނެގޮތެއް

ާ ާޮގތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމިކަހަލަ ާސ ބިތުކުެރވިދ ނެ. ާއެބަޖެހޭާސަބަބުންވެސް ާމިކަން މިމ އްދ ަގއި

ާމ އްދ ަގއިާ ާމި ާވ ެނގޮތަކީ ާވ ނަމަ ާއެހެންނޫންކަމަށް ާތަފްީޞލުކޮށްދޭން. ާއިތުރަށް ކަންނޭނގެ
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ާފެންނ ތީާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދިމ ވެދ ނެކަމަށް ާދަތިތަކެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެްސ  2685ޢަމަލުކުރުމުގައި

ާހަމައެހެންމެ،ާމި ާދަންނަވ ލަން.ާއަދި ާައޅުަގނޑު ާއެވ ހަަކވެސް ާމ އްދ ،ާހެއްކ ިއ679ާާބިލުގެ ވަނަ

ބެހޭގޮތުންާމިމ އްދ ގައިާިމއޮްނނަނީާބުނެވިފައި،ާމިގޮތުންާުހށަހެޅޭާހެއްކ އިާަމއްސަލަެައ ިއާގުޅުންާ

ާަމއްަސލައ އިާ ާހެކި ާއެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަންވ ނެއެވެ. ާހެކި ާއެ ާފެނިއްޖެނަމަ ާޝަރީޢަތަށް ހުރިކަމަށް

ާނު ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާނެްތކަމަށް ާޭއާގުޅުމެއް ާމިބުނެެވނީ. ާކަންނޭނެގ ާއެަކއްެޗއް ާހަމަ ާިމއީ ވ ެނއެވެ.

ާމިާ ާމިޮއތީ ާމިމ އްދ ގަިއވެސް ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ާހަމަ ާނުފުރ ނަމޭ. ާނުކައެއް ާފުރ ނީ  2690ކަިއގެންނޭ

ަވނަާމ އްދ 699ާާަވނަާމ އްދ ،ާމިބިލުގ699ާާެޢިބ ރ ތްާކުރެވިފައި.ާހަމަާއެަފދައިން،ާމިާމ އްދ ގެާ

ާޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައިާާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށް ާއިތުރަށް ާހެކި ާމިމ އްދ ެވސްެް. ާިބނ ކުރެވިފައި މިއޮތީ

ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮތަށްާ ާމިކަން ާސުވ ުލކުުރމަށްފަހުގައި ާެއގޮތަށް ާުސވ ލުކުރަން. ާމިއޮންނަނީ އެމ އްދ ަގއި

ާދަންނަވ ލަން ާމިވ ހަކަވެސް ާވ ތީ ާގޮެތއްކަަމށް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއޮތުން .ާއޮންނަ

ާވަގުުތާހަމަވެއްޖެހެން.ާެއހެންވީމ ،ާ ާިމހ ރު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާލިބިަފއިވ   2695އަޅުަގނޑަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޢަާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާސ މިރު ާއ ދެ، ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖަނަވަރީާޝުކުރިއްޔ  ާބްދުލްމުޢީން

މަގުަގއިާރޯމ ދުވ ލުާއެންމެންެގާކުރިމަތީގައިާތޫނުާހަތިޔ ރެއްާބޭނުންކޮށްގެންާމަރ ލިާމައްސަލައިަގއިާާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދިއުމަކީާ ާދިޔަ ާސ ބިތުނުވެ ާކުށެއް ާއެްއެވސް ާޯކޓުން ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާއެްއވެސް ާއުފުލުނު  2700ދަޢުވ 

ާމިފަދަާާއަޅުަގނޑު ާތަހުޒީބީ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާކަންބޮޑުވިކަމެއް. ާަވރަށް ާބިރުގަތް ވަރަށް

ާަމޢުލޫމ ތުާ ާައޅުަގނޑަށް ާހަމައެކަނި ާެވގެންދ ނެކަމަކަްށ. ާކަންތައްތައް ާިމގޮތަކަށް މުޖުތަމަޢުއެއްގައި

ާއަ ާހެކިބަސް ާބައެއްގެ ާހެކިދިން ާލިބުނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާފަރ ތުން ާމީޑިއ ގެ ާގެަނއުމުގެާލިބުނީ، ނބުރ 

ާމިަޒމ ނުގައިާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާސ ބިތުނުވީކަން. ާކުށް ާމައްަޗށް ާއެމީހުންގެ ސަބަބުން

ާސ ިބތުވެގެްނާ ާމައްސަލައެއް ާމައްސަލަ ާބަލަންޖެހޭނީކީ ާނޫނޭ ާހެކިބަހަކަށް ާހެކިންގެ  2705ހަމައެކަނި

ާކަންތައްތަ ާމިޒަމ ނުގަިއ ާގޮތަކަށް ާހަރުދަނ  ާމ  ާއެއަްށވުރެ ާެއބަހުރި.ާދިއުމަށް. ާކުެރވެން އް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާކެނެރީގޭ ހަމައެހެންމެ،

ާއުފުލުނުާ ާއުފުލުނިއްޔ  ާއުޑުދަށުން ާމި ާމައްޗަށްެވސް ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

އެބަހުރިާސ ބިތުވެަފއިާއަިދާއެތަްއާާދައުވ ތަެކއްާއުފުލ ފައިވޭ.ާއަިދާއެްއވެސްާހެްއކަކ އިާނުލަިއެވސް

ާއިްނޞ ފުވެރިާ ާނޫނީ ާޓްރަޔަލްެއއް ާެފއަރ ާނުލައި ާހެއްކަކ އި ާަހމަ ާޖަލުަގިއވެސް  2710އަނިޔ ތަެކއް

ާއަދަބުާ ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާލިބިވަަޑއިގެންފަިއވޭ. ާނުހިންގ  ޝަރީޢަތެއް
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ާމު ާވަރަށް ާލިބުން ާއަދަބު ާމީހަކަށް ާއަދަުބާލިބެންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާނުޖެހޭ ާލިބެން ާައދަބު ހިންމޭ.

ާހުށަހެޅުއްވިަކމަށްޓަކައިާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޤ ނޫނެއް ާހެއްކ ބެހޭ ާއ ދެ، ާނުވ ެނއޭ. ލިބިގެންވެސް

ާަދންނަވަން.ާއ ދެ،ާހެކީެގާމުހިންމުކަމަކީާ ާޝުކުެރއް ާޚ ްއސަ ާވަރަށް ާބަންޑ ަރާނ އިބަށް ދައުލަތުގެ

ާއަ ާއުުފލި ާދަުއވ  ާނުލައި ާލެއ މެދުާހެއްކ އި ާމުދަލ އި ާއެަނކެުކގެ ާއެކަކު ާލިބެމުންދ ނަމަ  2715ދަބު

ާއަިދާ ާހަދީސްފުޅެއްަގއިެވސްވޭ. ާކީރިތިރަސޫލ ގެ ާދ ނެކަމަށް ާއުފުލިެގން ާދައުވ  ނުޙައްޤުން

ާކުށްނުކުރ ާ ާބޮޑުެވގެންވޭ ާއަޢުލ ކަން ާދިއުންެވސް ާދޫެވގެން ާއޮޅުމަކުން ާމީހަކު ާކުށްކުރި ހަމައެހެންމެ

ާއަދަބުލިބުމަ ާުއޅޭކަމަށްާމީހަކަށް ާަޝއްެކއް ާމިންވަރުވެސް ާޝުބްޙ ެއްއެގ ާއެހެންވެ ާއ ދެ، ށްވުރެ.

ާއަޅުަގނޑުމެންގެާ ާނުދިނުމަށް ާައދަބުތައް ާބޮޑެތި ާބޮޑެތި ާމީހުންނަށް ާމައްޗަށް ާމީހުންގެ ވަނީނަމަ

ާބިރުވެތިވެވަަޑއިގެން.ާ ާމިކަމަށް ާސަޙ ބުބޭކަލުން ާބޭކަލުންނ އި ާއަސްޙ ބު ާއެހެންވެ  2720ދީނުގަިއވޭ.

ާމިހ ތަނަށްވެްސާއެހެންނަ ާެވގެން ާއެކަންތައްަތއް ާމިޤައުމުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތ މައަކީ މަވެސް،

ާމިޤައުމުަގިއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިތ މަކުރ ކަމެއް. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާމިގޮތަކަށް ގޮސްފަިއވަނީ

ނީމަާއެހިސ ބުންާމީހެއްގެާމަްއޗަށްާތުހުމަތުާުކރެވެނީވެްސާތުހުމަތުކުރެޭވގޮތަަކށްާނޫން.ާތުހުމަތޭާބު

ާއެެހންވީމ ،ާ ާއޮންނަނީ. ާވެފައި ާގޮުތަގއި ާވ ެއްއޗެްއގެ ާމެޖިކެއްހެން ާތުހުމަތަކީ ތުޙުމަތުވީ.

ާވަރަްށާ ާމިބިލުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާބަދަލުކުރަން ާެއގޮްތގޮތް  2725އަޅުަގނޑުމެން

ާހުށަާ ާފެތޭގޮތަށް ާމިޒަމ ނަށް ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާއެބަހުރިާމުހިންމު ާހެކިބަސްވެސް ާއަދި ހެޅިފައި

ާލިބިވަޑައިގެްނފައިވ ާ ާރަނގަޅަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންތައްތަުކގެ ާނޫނިއްޔ  ާއެްކސްޕަރޓް އިޢުތިރ ފްވެސް

ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮތަްށ.ާ ާއެވިޑެންްސވެސް ާސައިންޓިފިްކ ާޤަބޫލުކުރެޭވގޮތަށް. ާހެކިބަސްވެސް މީހުންގެ

ާރަސޫލުއް ާދީނުަގއިވެްސ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާهللا ާހަދީސްފުޅުކުރައްވ ަފއިވަނީ ާފ ނުެވސް ާ'ަބއްޔިނ 'ގެ

 2730އެއީާހެކީެގގޮުތގައިާއިނގޭތޯ.ާއެއީާކޮންމެާއެްއޗެްއވެސްާޒަމ ނަށްާފެތޭގޮތަށްާކުށެއްާސ ބިތުކުރުމަށްާ

ާބަެއއްމ ްއދ ތަކަށްާ ާމިބިލުގެ ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންކުރެވިދ ނެކަމަށް. ާކަމެއްވެސް ާކޮންމެ ބޭނުންކުރެވޭނެ

ާ ާކުށްތަކުެގ626ާާބަލ ލ އިރު ާބޮޑެތި ާއެންމެ ާމ އްދ ގެ ާމި ާބުނ ގޮތުން، ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ތެރޭގައިާހިމެނޭާކުށްަތކެްއގެާވ ހަކަާބަޔ ންކުރުމަށްފަހު،ާކުށްާސ ބިތުވ ާމިންވަރުާއ ދެ،ާސްޭޓންޑެޑްާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ާޝަރީޢަތަށް ާަމއްަސލަތަށް ާއެ ާަބޔ ންކޮށްފަިއވަނީ ާގޮތުަގއި ާޕްރޫފްގެ ާއޮފް

ާމިފަދައިން.ާ ާފުދެއޭ ާކުށްާސ ބިތުކުރުމަށް ާމައްޗަށް ާމީހ ގެ ާލިބޭ  2735މިންވަރަކަށްާސ ބިތުކުރުމުންާދައުވ 

ާއަުޅަގނޑެއްާ ނޑެްއކަމުަގއި ާމިންގަ ާސ ބިތުކުރެވެންޖެހޭެނ ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާޖިނ ޢީ ާމިއީ އ ދެ،

ާކުޑަ ާއެންމެ ނޑަކީ ާމިންގަ ާސ ބިތުކުރަންޖެހޭނެ ާކުށްތައް ާޖިނ ޢީ ާއެއީ ާެއއްވެްސާނުދެކެން. މިނުން

ާަޤއުުމތަކުަގއިާ ެެއް ާބައެ ާއެީއ ާޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިްނަވރަށްކަން ާޔަޤީން ޝައްެކއްނެތް
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ާސ ިބތުވ ންޖެހޭާ ާއެކަން ާބޮޑަށް ާމިައށްވުރެ ާބޮޑެިތކޮށް ާމިއަށްވުރެ ާއަިދ ާޤައުމުތައް އެމެރިކ ފަދަ

ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާޑައުޓް. ާއޮފް ާޝެޑޯ ާދަ ާބިޔޯންްޑ ާއެކިޔަނީ ާމީގެާާއެމީހުން  2740ފ ހަަގކޮށްލަން

ާޕްރައިވެްޓާ ާދެން ާބަޔ ންކުރެވިަފއި. ާމިބިލުގައި ާއެބައޮތް ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއެވިޑެންްސއަށް ފޮރެންސިކް

ާވަރަށްާ ާނުލިބޭީތެވ ާެއކްސެސް ާމިއަށް ާމީހުންނަށް ާޑިފެންސްެގ ާނޫނީ ާލޯޔަރުންނަށް މީހުންނަށް

ެއއީާައޅުަގނޑުާކަންބޮުޑވ ކަމެއް.ާއ ދެ،ާކަންބޮޑުވ ކަމެއްާފޮރެންސިްކާެލބޯޓްރީސްތައްާނުހުންނަކަމީާ

ާ ާމެސެޖ6ާާް>ދެން ާމެޝިނަކުން ާއިލެކްޓްރޯނިކް ާބަލ ލ އިރުގައި ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާނުކުރެވޭނެކަމަށް ާއިފްިތރ ޟް ާކ ކުކަން ާފަހ6ާާު>ފޮނުވ ފައިވަނީ ާއެްނމެ ާ)ހ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ  2745ވަނަ

ާއިފްތިރ  ާނަމަވެސް، ާޮއވޭ. ާލިެޔވިފަިއ ާެދިވއްޖެނަމަާފޮޅުވަތުަގއި ާހެކި ާމިންވަރަށް ާުކރެވޭނެ ޟް

ާނުވަތަާ ާމެޝިން ާފޮނުވި ާދެކެން.ާސަބަަބކީ،ާމެސެޖް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުެރވެންޖެހޭނެކަމަށް އިފްތިރ ޟް

ާއަތުވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާޙ ލަތެއް ާއެނިގދ ނެ ާމީހ ވެސް ާފޮނުވި ާމެސެޖް ާފަދައިން ާއެނގޭ ނަންބަރު

ާއިފްތި ާޙ ލަތެްއަގިއވެސް ާއެނގިއްޖެ ާހަމަޖެހޭނެާމީހ  ާއެންމެ ާއޮތުމީ ާނުކުރެޭވނެކަމަށް ރ ޟް

ާ ާއަދި ާއ ދެ، ާނުދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދައުލަތްާާ;62ގޮތެްއކަމުަގއި ާއެބަޮއވޭ، ާމ އްދ ަގއި  2750ވަނަ

ާލިެޔކިޔުމުްނާ ާއެ ާނުވަތަ ާލިޔެކިޔުންތައް ާރަސްމީ ާޝ ިއޢުކޮށްފައިނުވ  ާގުޭޅގޮތުން ހިންގުމ އި

ާފަރ ތުގެ ާކަމ ބެހޭ ާހެއްެކއް ާހުށަހެޅިގެްނާާނެގިފަިއވ  ާމަޖިލީހަކަށް ާޝަރީޢަތުގެ ާލިބިގެންނޫނީ ހުއްދަ

ާއަމިއްލައަްށާ ާސަބަބަކީ، ާފެންނަނީ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ާނޫންކަމަށް ާަރނގަޅު ާއޮތުން ާއޮތް ނުވ ނެކަމަށް

ާގޮތުަގިއާ ާހެއްެކގެ ާއެކަީށގެްނވޭ ާނުލިބުންވެސް ާލިޔެކިޔުން ާއެ ާހޯދ ނަމަ ާލިޔެިކޔުން ާއެ އެދިގެން

ާލީުކެވގެންވެްސާާބޭނުންކުރެވިދ ނެފަދަ ާކަންތައްަތއް ާޢ ްނމުވެފައިވ  ާމިސ ލަކަްށ، ާއ ދެ،  2755ލިޔެކިުޔން.

ާޝަރީޢަތްާ ާއިންސ ފަށް ާސަބަބުން ާއެކަުމެގ ާލިިބއްޖެނަމަ ާކަންތައްަތކެއް. ާއެކަހަލަ ހުރެދ ނެ

ާެއފޮޅުވަތްާ ާެއއޮތް ާޭއަގއި ާއެހެންވީމ ، ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާދ ނެކަމަށް ާމަގުފަހިވެގެން ނިންމުމުގެ

ާއުނި ާއ ދެ، ާދެެކން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބުނ 666ާާކުރުން ާމިމ އްދ ަގއި ާއެބަޮއވޭ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ޕްރޮފެޝަނަލްާއިމްތިޔ ޒްތަުކެގާތެރޭގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާޤ ނޫނީާވަކީލ އިާުމވަްއކިލ އިާެދމެދުގަިއވ ާ

ާއަޅުަގނެޑއް ާވ ހަކަތަކެްއކަމަކަށް ާހިމަނަންޖެހޭނެ ާމިބިލުަގއި ާވ ަހކަތަކަކީ ާއެއީާާގުޅުމުގެ  2760ނުދެކެން.

ނޑަްށާފެންނަނީ.ާދެންާ ވަނަާމ އްދ ެގާާ:67އެހެންާބިލެއްަގއިާހުށަހެޅިދ ނެާވ ހަކަތަެކއްކަމަށްާއަުޅގަ

ާމ އްދ ގެާ ާއެ ާދޭހަވަނީ ާގޮތުން ާޢިބ ރ ތްކޮްށފައިވ  ާމ އްދ ގެ ާމި ާއ ދެ، ާގަިއ، ާ)ނ( ާ)ށ(، )ހ(،

ާނަ ާކިޔ  ާސުވ ލުކުރުމަށް ާހެކިވެރިޔ އ އި ާކަމަކީ ާމުހިންމު ާނަމަވެސް،ާއެންމެ ާއެނގުންހެން. ންތައް

ާގޮތްތަެކއްާ ނޑައެޅިަފއިވ  ާބޭނުންމަކީާކެހިވެރިޔ އ އިާުސވ ލުކުރުމަށްާކަ ލަފ ކުރެވޭގޮުތަގއިާއެމ އްދ ގެ

ާޢިބ ރ ތްތައްާ ާއެ ާމަްއޗަށް ާދޭކަމެއްގެ ާމުހިންމުކަން ާެއހެންވީމ ، ާއަްނގައިދިނުން.  2765އޮތްކަން
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ާއަޅުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުހިންމު. ާޢިބ ރ ތްާބަދަލުކުރުން ާއެ ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާފެނުނީ ނޑަށް ގަ

ާރީާ ާނޫިނއްޔ  ާކުރެވިދ ނެއޭ ާެއްގޒަމިނޭޝަން ާކްރޮސް ާމިސ ަލކަށް، ާވ ކަން. ކުރެވިފައި

ާކަމެއްކަމަށްާ ާކުރެވެންޖެހޭނެ ާމުހިންމީ.ާމިއީ ާނޫން ާނަންތަެކއް ާކުރެވިދ ެނއޭ.ާއޭގެ އެްގޒަމިނޭޝަން

ާމީ ާއަދި ާދެން ާމުހިންމީ. ާަބޔ ންކުރުން ާފޮޓޯާމީގައި ާަބެއއް ާފ ހަަގކުރެވޭ ާއެބިލުަގއި ެައޮްތ ާއެބަ ަގއި

ާމިާ ާޤަބޫލުުކރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންކުރެވިދ ެނކަމަށް. ާއެއްޗެހި ާމިފަދަ  2770ފިންގަރޕްރިންޓްސް

ާމިީއާ ާއެއްޗެއްަސކީެވސް ާކަހަލަ ާއަތުލިޔުން ާޚ އްސަކޮށް ާއަދި ާމަގްޝޮޓް ާފޮޓޯ ފިންގަރޕްރިންޓްސް

ާބޭ ާޝަރީޢަތަށް ާއެްއޗެްއކަންާމަޖުބޫރުކުރެވިގެން ާމަޖުބޫރުކުރެވެންޖެހޭނެ ާޙ ލަތެއްގަިއ ނުންވެއްޖެ

ާތަޢ ުރޟުވ ކަެމއްާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާއެހެނީ، ާބަޔ ްނކުރަންޖެހޭނެ. މިޤ ނޫނުގައި

ާއެްއޗެްއާ ާއަންނަ ާދަށުން ާހަނުހުރުމުގެ ާެއއީ ާއެއްެޗއްސެއް. ާމިފަދަ ާމަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ ނޫން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާޑިމޮކްރެޓިްކާޤައުމެއް.ާެއމެރިކ ެގާާނޫންކަމަށް  2775ދެކެނީ.ާއެހެނީ،ާއެމެރިކ ،ާއ ދެ،ާަވރަށް

ާެއބަބުނޭާ ާޤ ނޫނުަގިއވެސް ާއިންޑިއ ގެ ާއަދި ާނިންމ ފައިވަނީ. ާެއގޮތަށް ާކޯޓުތަކުަގިއވެސް ސުޕްރިމް

ާައތުލި ޔުންާއެއީާމަޖުބޫރުކުެރވޭނެާެއއްެޗޭކާބޭނުންވެއްޖެާޙ ލަތެްއގަިއާފިންގަރޕްރިންޓްސްާނޫނިއްޔ 

ާކަްނތައްތަްއާ ާޢިބ ރ ތްތަކ އި ާބައެއް ާފ ހަގަކޮށްލެޭވ ާމިބިލުން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަދި ާދެން ހޯދަން.

ާރަނގަޅަްށާ ާއެންމެ ާމިކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާހުރިކަން. ާގޮތްަތކެއް ާފުށިއަރ  ހުރިގޮތުން

ާދައްަކއިގެންާ ާއެވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ާހުރިހ   2780ާއިޞްލ ޙުކުެރވިގެން

ާބިލެއްަކމަށްވ ތީާ ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާމިއީ ާހެދިދ ނެތީ ާއެއްަޗކަށް ާފުރިހަމަ އިޞްލ ޙުކުެރވިގެްނާމިބިލު

ާއަޅުަގނޑުާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ .ާ

ާ

ާންމަދުާނަޝީދުއ އިާދެމީހުންގެާމައްޗަންޮގޅިާފޮސީޕިއ ާމުޙަންމަދުާޝަފީޤުއ އިާގަލޮޅުާކެނެީރގޭާމުޙަާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ

 2785ގުޅުންާހުރިގޮތުންާމަންޗަްނގޮިޅާފޮސީޕިއ ާމުޙަންމަދުާޝަފީޤްާގަލޮޅުާކެނެރީގޭާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއީވ ާަޢބްދު

ާައހަރ އިާ ާެއއް ާނަޝީދުއަށް ާމުޙަންމަދު ާކެނެރީޭގ ާގަލޮޅު ާޤަބޫުލނުކުރެވޭތީ ާނުބުނ ނެކަމަށް ގ ތުަގއި

ާެހއްކ ބެހޭާއެއްމަސްދުާ ާނިޒ މްގެ ާޝަރުޢީ ާިދވެިހރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއީ ާޖަލަށްލުމަށް. ވަހަށް

ާ ާމިސ ލެއް. 67ާާކުޑަުކޑަ ާައނގައަްށ67ާާރެއ އި ާބަނދެ، ާޖަނަރޭޓަރެއްގައި ާވަންދެން ދުަވސް

ާ ާބަނދެ، ާރުކެއްަގއި ާހަކުުރއަޅ ފަިއ ާގަިއގައި ާޓޭްޕއަޅ ، ާއަނގ ގައި އަހަރުެގ69ާާގޮބޮޅިެއއްލ ،

ާއަ ާަބަކރިކޮށްޓަކަށްލ ، ާބަނދެ، ނޑިެއއް ާފަތްބޮ ާަގއިަގިއ ާކުއްެޖއްގެ 28ާާންހެން  2790ރ28ާާޭދުވަހ ިއ

ާހިންގ .ާ ާކުރިމަތީަގިއ ާރަްއޔިތުން ާޖަހައިގެން ާޗޭނު ާފޯކޮށްފައި ާަނޖިހުން ާގައިން ާއަމިއްލަ ވަންދެން

ާއ ބ  ާރ އްޖޭެގ ާމިސ ލު. ާިނޒ މްގެ ާޝަރުޢީ ާިދވެހި ާހައްތަހ ވެސް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި 99ާީދގެ
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އަހަރުންާޙަޤުާމީހުނ66ާާްއަހަރ69ާާުއިންސައްަތކަކީާއަޅުަގނޑ އިާދ ދިާއެއްާއުމުރެްއގެާއުމުރުްނާ

ާ ާވ ރުަތވީާޝަރުޢ99ާާީއ ބ ދީގެ ާޖީލަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިދަންނަވ ލީ އިންަސއްތަކަކީ.ާއަޅުަގނޑު

ާކުރިމަތީގައި ާތ ރީޚް. ާދިވެހި ާވ ރުތަވީ ާޖީލަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިފެށޭާާނިޒ މް، ާބިލުން  2795މިއޮތް

ާޤ ނޫނެއްާ ާެއއްކިބ ކޮށްފައި ނޑި ާެއްއހޮޅިބޮ ާޗޭނ އި ާފުޅިތޮށި، ނޑިއ އި ާއަނދަގޮ މަސައްކަތަކީ

ާެއޅުއްވީީތެވާ ާފިޔަވަޅެއް ާމިފަދަ ާހަރުދަނ ކުރަން. ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ާރ އްޖޭގެ އެކުަލވ ލަިއގެން

ާބަންޑ ަރާނ އިބަްށާފަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަުދގެ ާއަޅުަގނުޑާރ އްޭޖގެ ާޝުކުރުދަންނަވަްނ. 9ާ>ށްފަށުން

ާިވދ ޅުވީ،ާ ާތަޤުރީރެްއަގއި ާދެްއވި ާއެދިލައްވ  ާމަޢ ފަށް ާފަހުން ާމަިނކުފ ނު ާއަހަރުތަކުެގާބަންޑ ރަ ގެ

ާތިމަންމަނިކުފ ނުާ ާމައްޗަްށ ާިއޢުތިރ ފްގެ ާހަމައެކަނި ާކުރުވ ަފއިވ  ާތިެބެގން ާހައްޔަުރގައި  2800ފުލުހުންގެ

ާރައްޔިތަކަ ާދިވެހި ާއެތައްހ ސް ާއަޅުަގނޑުމެންގެާސ ޅީސް ާމިއަދު ާއެެހންނަމަވެސް، ާޙުކުމްކުރީމޭ. ށް

ާ ާބިލުގެ ާމިއޮތް ާުފލުހުންގ22ާާެކުރިމަތީގައި ާބަޔ ންކޮށްަފއިވަނީ، ާގަިއ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަަނ

ާޤަރީނ އެްއގެާ ާއިޢުތިރ ފް ާުކރިމަތީގަިއވ  ެެގެ ާއޮފިސަރެއް ާފުލުހުންގެ ާމީހަކު ާހުރި ބަންދުގައި

ާހުށައެއްނޭޅޭެނއެާ ާގޮތުަގިއވެސް ާމިބިލުގެ ާހިޔަރސްއެްއ69ާާވެ.ާހަމަމިހެންމެ ާމަނ ކުރ  ާބ ބުގައި ވަނަ

ނަޑއަޅ ަފއިާތިބިާމީހުންގެާލިސްްޓވެސްާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ  2805ނުވަތަާބުންޏޭާބުންޏޭާމިއަށްާނިޔ ކަ

ާ ާމިދެންނެވި ާމިބިލުގައި ާދަންނަވ ލަފ ނަން. ާލިސްޓަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާގ ތުްނވެސް ވަަނ22ާާވަރަށް

ާ ާރައީސް،ާވ69ާަމ އްދ އ އި ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅ ިކޔ ލިޔަސް ާތ ރީޚ އި ާބ ބު ާދެމ އްދ އަށް ާމި ާބ ބު ނަ

ާވޭތުވެިދަޔާ ާއިންޤިލ ބެއް. ާގެެނވޭ ާނިޒ މަށް ާޝަރުޢީ ާދިވެހި ާމިއޮތީ ާކުރިމަީތގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާސިޔ ސީާ ާޚ އްސަކޮށް ާމުއްދަތަށް ާދިގު ާެއކިެއކި ާއަދިވެސް ާމަރަށ ިއާއުމުރަށް ާތެޭރގައި ާއަހަރުތަކުގެ

ާ ާވޭުތވެދިޔަ ާމަދެއްނޫން. ާތިިބވަރެއް ާޖަލަށްލ ފައި ާެއކަންޏެްއ69ާާކުށްވެރިން ާވ ހަކަ  2810އަހަރުގެ

ާބަޤ ވ ުތަގއިވެްސާ ާހުވަދޫ ާބައްލަވ ލެއްިވޔަސް ާކުިރއަށް ާއޭގެ ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް އަޅުަގނޑު

ާއިޢުތިރ ފްގެ ާކުރުވ ފަިއވ  ާދީގެްނ ާއަނިޔ  ާއިންތިހ ގެ ާއެންމެންނަީކ ނަޑއެޅުނު މައްޗަްށާާނިޔ ކަ

ާެފންނަންާ ާބުިރކުރިކަމަށް ާއަތް ާހަމަެއކަނި ާތ ރީްޚަގއި ާރ އްޖޭގެ ާުޙކުމްތަކެއް. ނަޑއަޅ ފަިއވ  ކަ

ާއަެަުރވަިއގެްނާ ާއޭްނގަލަށް ާކުރުވ ފަިއވަނީ ާއިޢުތިރ ފް ާތިންމީހުންވެސް ާމި ާމީހުން. ާތިން އޮތީވެސް

ާެއއްވެސްާ ާއިޢުތިރ ފަށް ާމިފަދަ ާމިިބލުގައި ާތަުޅވަިއގެން. ާނުދޭ.ާާދުއްރ އިން ާފުރުޞަތެްއ  2815ވަަރކަށް

ާ ާޝުކުރުވެިރވަން. ާހަމަ ާމީހުން ާގިނަ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާައހަރުނ99ާާް>6މިކަމަށްޓަކައި ވަނަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ާރ އްޭޖގެ ާއިްސވެިރއަކީ ާޝަރީޢަތުގެ ާޝަީރޢަތަކީ، ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ފެށިގެން

ާބޭއިންސ ފުނ79ާާް ާމިއަދު ާތ ރީޚަަކށްފަހު ާދިގު ާނިޒ މްާާއަހަރުގެ ާޝަރުޢީ ާދިވެހި އިންސ ފަށް
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ާުޝކުރިްއޔ ާ ާއެޅެނީ. ާފިޔަވަެޅއް ާމިމަޖިލީހުންވެސް ާއަނެއްކ ވެސް ާކުރުމަށް ާހަރުދަނ  ދަތުރުކޮށް

 2820ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ނޑ ލަނީ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެދުކަ ާމި ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ދެންާާޝުކުރިއްޔ 

ާގަިއ.28ާ=6އަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ

 2825ާ]ށ68:66ާާްނ68:96ާާްހުސްވަގުުތކޮޅު:ާާދެވަނަ[

ާ

ނުޑާފުރަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނުޑާޖަލްސ ާކުރިއަްށގެންދަންާމިފަށަނީ.ާއަުޅގަ ތަމަާފުރުޞަތުާހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހުާއަުޅގަ

ާރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދު.ަނއިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަމިއަރުވަނީ،ާ

ާ

ާކުިރއަށްދ ިއރުގަިއާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހުށަހެޅި ާޤ ނޫނެއް ާެހއްކ ބެހޭ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2830ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެންެމާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާމިޤ ނޫނަކީ ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު

ާޤ ނޫނެއްާާެކވުން:ކަެދއްވ ހަ ާހެްއކ ބެހޭ ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ާޤ ނޫނެކޭ. ާހިމެނޭ ާތެޭރަގއި ާޤ ނޫނުތަކުގެ ރަނގަޅު

ވުޖޫދަށްާއައިސްާނިމޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިޤ ނޫނުގެާސަބަބުންާޤ ޟީންނަށްާމައްސަލަތަްއާ

ާޝައްކެތްހުރިކަ ާކުރިމަތިެވގެންދ ނެކަމީ ާފަޭސހައެއް ާވަރަށްބޮޑު ާއ ދެ،ާމިހ ރުާނިންމުމުގައި މެއްނޫން.

ާމިއުޅެނީާ ާކުރިމަިތވެގެްނ ާދައްެޗއް ާއެންެމބޮޑު ާޤ ޟީންނަށް ާސ ބިތުުކރުމުގައި ާމައްސަލަތައް  2835ގިނަ

ާހެކިާ ާއެ ާއ ދެ، ާސަބަބުން. ާހެކިނެތުމުގެ ާފުރިހަމަ ާބޭނުންވ ނޭ ާސ ބިތުކުރުމަށްަޓކައި މައްސަލަތައް

ންދިުއމަކީާއެީއާެއްއގޮތަކަށްެވސްާޤ ޟީންގެާނެތުމުގެާސަބަބުންާމައްސަލަަތއްާެއގޮތްމިގޮތަށްާނިިމގެ

ާމިނަަގންޖެހެނީާ ާޒިންމ އެއް ާހުރިހ ވެސް ާއެކަމުގެ ާައޅަންޖެހޭކަމެއްނޫން. ާބަދުނ މު ާެއކަމުގެ ބޮލުގައި

ާގިނަާ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާހެދިފައި ާޤ ނޫނެއް ާރަނގަޅު ާކަމ ބެހޭ ާއެއީ ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާސީދ  ހަމަ

ާިނމިގެ ާސ ބިތުުނވެ ާހެކީެގާމައްސަލަތައް ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާވަނީ.  2840ންގޮސްފަިއ

ގޮތުަގއިާދެވޭާބަޔ ނ ިއ،ާހެކީެގާގޮތުގައިާހުށަހެޅޭާހަބީރުންގެާބަސްތަކ އި،ާހެީކގެާގޮުތގައިާހުށަހެޅޭާ

ސައިންޓިފިކްާހޯދުންތަކ އިާއަިދާއޯިޑޔޯ،ާވީިޑޔޯއ އި،ާމެސެޖ ިއ،ާއިލެކްޓްރޯިނކްެގާގޮތުންާހޯަދންޖެހޭާ

ާހެ ާގޮތުަގއިާހުރިހ  ާހެކީގެ ާއަދި ާއެބައޮތް. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާތަފްސީލުކޮށް ާަވރަށް ާވ ހަކަ ކިތަކުގެ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެަބއޮތް. ާަބޔ ްނކޮށްދެއްވ ަފއި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާވ ހަަކވެްސ ާޤަރީނ ގެ ހުށަހެޅޭ

ާބި ާމި ާބިލެކޭ. ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބަލ އިުރގަިއ ާޒ ތަށް ާމީގެ ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ  2845ލުގަިއާއަޅުަގނޑު
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ާިމކަންކަްނާ ާގެންޮގސްގެން ާކޮިމޓީއަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަްއ ާބައެއް ހުރި

ާސަބަބުންާ ާމިކަމުގެ ާފ ސްވުމަކީ ާއަަވހަކަށް ާވީހ ވެސް ާބިލު ާމި ާއެހެންީވމަ، އިޞްލ ޙުކުެރވިދ ނެ.

ާމަ ާއަދި ާފަސޭހަެވގެންދ ނެކަމަށް. ާގޮތްގޮތުން ާއެތަކެއް ާމީހުންނަށް އްސަލަތަކުަގިއާޝަރީޢަތްތައްކުރ 

ާމިކަމުންާސަލ މަތްވ ނެގޮތްތަކ އި،ާކުރަްނީވާހުރިހާ  ާއެމީސްމީހުން ާމީހުންނ  ާމީހުންނ ،ާނުބެދޭ ބެދޭ

ާއެންމެާ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާމިބިލުން ާދެން ާއެބައޮްތ. ާބަޔ ންކޮށްފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމިބިލުގައި  2850ކަމެއް

ާމިބިާ ާއެއީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާެއއްކަެމްއ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާބޮޑަށް ާޖަދުވަލު ާމިޮއންނަނ6ާާީލުގެ ަގއި

ާަކނަޑއެޅިފަިއވ ާ ާހައްދު ާކަންތައްތަްއ، ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާއަދަދު ާެހީކންގެ ާޝަރީޢަތުގައި އިސްލ މީ

ާއެބަޮއވޭ.ާއޭަގއިާމިއޮންނަނީ،ާ ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާިކޔ  ާމީހެއްގެާާ-6ކުށްތަކޭ ާކުށް ޒިނޭކުރުން؛ާޒިނޭގެ

ާއިޚް ާއަމިއްލަ ާއެމީހ  ާސ ބިތުވ ނީ ާކުށަށްާމައްޗަށް ާމަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ާއެްއވެސް ތިޔ ރުަގއި

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާނުވަތަ ާފުރިހަމަވާ 626ާއިޢުތިރ ފްވުން ާޝަރުތުތައް ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ަގއި  2855ވަނަ

ފިރިހެނުންގެާހެކިބަހުންާނުވަތަާކަިއވެނިނުކޮށްާހުރިާއަްނހެނަކުާބަލިވެާއިނުމ އި،ާވަކިާމީހަކަށ7ާާް

ާވިހެއުމާ  ާއޭނ ެގާނުލައްވ ގޮތަށް ާފިރިއަުކ ާނުވަތަ ާދެކޮޅުނުހެދުމ އި ާކުްށކުރިކަމ މެދު ާޒިނޭގެ ާައދި އި،

ާއިސްލ މްދީނުެގާޝަރީޢަތުގަިއވ ާ ާދެޮކޅަށް ާއަންހެންމީހ އ އި ާލިޢ ްނކުރުމުން ާެދކޮޅަށް އަނބިމީހ އ އި

ާމިާ ނޑު، ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭަގއި ާމ އްދ އ އި ާމި ާދެކޮޅުހެދުމުންނެވެ. ާހުވ ކުރުމަށް ގޮތުގެމަތީން

ާޖަދު ާދަންނަވ ލ ަނން.ާއ ދެ,6ާާވަލުގަިއވ  ާުކޑަކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާބެހޭގޮތުން ާމ އްދ އ އި  2860ވަނަ

ާއެމީހާ  ާއެްއގޮތަީކ، ާދެގޮތެއް. ާމިއޮްނނަނީ ާސ ބިތުވުުމގައި ާސ ބިތުކުރުުމަގއި، ާކުށް ޒިނޭގެ

ުތކުުރން.ާމީގެާފިރިހެނުންާހިކިބަހުންާއެކަންާސ ބ7ާިޒިނޭކުރިމަކަށްާއިޢުތިރ ފްވުން،ާއަނެްއގޮތަީކ،ާ

ާަކިއވެންޏެްއނުކޮށްާ ާމިއޮންނަ ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާކުްށކަމުަގއި ާޒިޭނގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމީގަިއ އިތުރަށް

ާޒިނޭގެާ ާމިީއ ާމިދެބައި ާވިހެމ އި، ާނުލައްވ ޮގތަށް ާމީހަކަށް ާަވކި ާބަލިވެއިނުމ އި، ާއަންހެނަކު ހުރި

ާއޮތުމަކީ ާއޮތް ާހިމެނިފައި ާކުށްކަުމގަިއ ާޒިނޭެގ ާޤަބޫލުކުެރވޭގޮެތއްނޫން.ާާތެރޭގައި  2865އަޅުަގނަޑކަށް

ާއޮްތާ ާހިމަނ ފައި ާއަނެއްހެން ާޤަސްދުގައި ާހަމަ ާމިއީ ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާމިމައްސަލަ އެހެންވީމަ،

ނޑުާަވރަށްބޮޑަށްާ އެްއޗެއްތޯާނުވަތަާއަނެއްހެންާލިޔުމުގެާކުށަކުންާހިމެނިފައިާއޮތްާއެްއޗެއްތޯާއަުޅގަ

ާ ާއެހެނީ، ާބޭނުންވޭ. ާޒިނޭެގާސ ފުކޮށްލަން ާމިީއ ާބަލިވެއިނދެގެން ާކަިއވެންޏެްއނުކޮށް މިހ ރުވެސް

ާޒިނޭެގާ ާމިީއވެްސ ާވިހެއުން ާނުލަްއވ ގޮތަށް ާވަކިމީހަކަށް ާއަދި ނޑައަޅ ަފއެއްުނވޭ ާކަ ކުށްކަމަށް

ާަވކިމީހަކަށްާ ާއޮންނަނީ ާމިކަން ާަދއުވ ކުރުމުަގއިވެްސ ާމިހ ރުގެ ާނޯވޭ. ނޑަައޅ ފަެއއް ާކަ  2870ކުށްކަމަށް

ާވި ާއިޢުތިރ ްފނުވ ތީ.ާނުލައްވ ގޮތަށް ާއޭނަ ާސ ބިތުޮކށްދީފައެއްނުވޭ ާގޮތުަގއި ާކުށެްއގެ ާޒިޭނެގ ެހއީމ 

ާކުްށކަމަކަށްާ ާޒިނޭގެ ާބަލިވެއިނދެގެން ާކަިއވެނިނުކޮށް ާައނެއްހެން ާަވކިމީހަކަށް ހަމައެގޮތަށް
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ހެކިންާާދަޢުވ ކޮށްފަެއއްނުެވއޭާއޭނަާެއާކުށުގެާމައްޗަށްާއިޢުތިރ ފްނުވ ކަމަށްވަންޏ ާނުވަތަާއެކަމ ެބހޭ

ާ ާހެިކ، ާއިްސލ ޙްކުރަނ7ާާްއެގޮތަށް ާމިބައި ާއެހެންވީމަ، ާނުވ ކަމަްށވަންޏ . ާހެކިދީފައި ހެކިން

 2875އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްބޮޑަށްާފެނޭ.ާއެއީާއެްއގޮތަކަްށވެސްާމިއީާޒިނޭާކުށްާސ ބިތުކުެރވޭނެާކަެމއްނޫން.ާ

ާއަ ާކުށ އި ާވިެހއުމުެގ ާނުލައްވ ގޮތަށް ާަވކިމީހަކަށް ާނުލައިާއެހެންކަމަށްވ ތީ ާކަިއވެންޏަކ  ދި

ާިޒނޭކަމުގެާ ާއެއީ ާވަނީިވއްޔ  ާއިޢުތިރ ފްނުވ ކަމުގައި ާކުށަށް ާޒިނޭގެ ާއެމީހ  ާކުށް ބަލިވެއިނުމުގެ

ާއިޞްލ ޙްޮކށްލުމަކީާ ާމިކަން ާފެންނަކަަމށްނުވ ތީ ާއޮތުމަކީ ާބ އްވ ަފއި ނޑަައޅަން ާކަ ކުށްކަމުަގއި

ާކުދި ާބައެއް ާމިނޫނަސް ާއަދި ާކަމެއް. ާފެންނަ ާމ ފަންނުާއަޅުަގނޑަށް ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ުކދި

ާަފދައިންާ ާހުށަހެޅުއްވި ާފަހުމީވެސް ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2880އުތުރު

ާގެްނޮގސްގެންާ ާކޮމިޓީއަށް ާއަނެއްހެން ާމިކަމަކީ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތައް ާބައެއް އިޞްލ ޙްކޮށްލަންޖެހޭ

ާކޮމިޓީއަ ާކަންކަމަށްވ ތީ ާައވަހަކަށްާއިޞްލ ޙްކުެރވިދ ނެ ާވީހ ވެސް ާމިބިލު ާފޮނުަވިއގެން ކަށް

ާބޭނުންކުރަން.ާ ާމިފުރުޞަތުގެ ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ ާކަމެއްގެ ާއެދޭ ާއަޅުަގނުޑވެްސ ފ ސްކުރުމަކީ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާ

ާ2885 

ާތެރިާމެންބަރުާއަލްއުސްތ ޛްާއަޙްމަދުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާމުޙަންމަދުާއެދެއްކެިވާވ ހަކަުފޅުތަކަށ ިއ،ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާަރޝ ދުެގާާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދު

ާހަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ަހކަޮކޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރަމުން ާވަރަށްބޮޑަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ވ ހަކަފުޅުތަކަށް

ާފުޞަތަކަްށާކޮ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރުމ އެކު ާވ ހަކަތަްއ ާފަންނީ ާބައެއް ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ންމެހެންވެސް

 2890ގަިއާއެބައޮތްާައއިޑެންޓިފިކޭޝަްނާޕެރޭޑްެގ2ާާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާާ;އެދުނީ.ާއ ދެ،ާމިބިލުގެާ

ާބަލ ލ އިރުަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއުސޫލުތަކަށް ާފޮރެންސިކް ާދެން ާމިާާވ ހަކަ. ާޕެރޭޑް މި

ާ ާމި ާެއބޭފުޅުންާާ;އަތުރ ގޮްތ، ާތަރުތީބ އި ާއެތުރޭ ާބޭބޭފުޅުން ާހިމެނޭ ާޕެރޭޑްގައި މީހުންގެ

ާމިހުރިހާ  ާކުލައ އި ާއެއްޗިީހގެ ާތިބޭ ާލައިގެްނ ާއެމީހުން ާއެތުރިފައިތިބޭގޮތ އި ާމީހުން ޝައްކުކުެރވޭ

ާޤަބޫ ާކުްށވެރިވ ކަމަށް ާނުވަތަ ާމީހަކު ާކުށްވެިރވ  ާމީހަކުާކަންތައްތަކަީކވެސް ލުކުރެޭވ

ާޙަޤީަޤތްތަކުންާ ާސައިންްސގެ ާިމއަދުގެ ާފޯރ ކަެމއްކަން ާއަަސރުތަކެއް  2895އަިއޑެންޓިފައިކުރުުމގަިއ

ާތެރޭގަިއާ ާމިބިލުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިވ ހަކަތައް ާެއހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ސ ބިތުވ ން

ާމީހަ ާހަމަ ާަވިކގޮތަކަށް ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާވަކިމީހަކުާއަންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަށް

ފްރޭމްކުރެވޭނޭގޮތަކަްށާމިާޕެޭރޑްާއެތުރިދ ނެ.ާިމއަދުެގާސަިއންސްާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާހަމަާއެމީހުންާ

ާލައިޓިންގާ ާނުވަތަ ާތަރުތީބަކުން ާއެތުރޭ ާއެމީހުން ާނޫންނަމަ ާކޮްސޓިއުަމކުން ާހުންނަ ލައްވ ފައި
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ާކަހަ ާޝައްކުކުރެވޭނެ ާމީހަކަށް ާވަކި ާހުންނަގޮތަކުން ާއިނގިިލާހަދ ފައި ާަވކިމީހަކަށް  2900ލަގޮތަކަށް،

ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާއެތުރިދ ނެ. ާޕެރޭްޑ ާމި ދިމ ކުރެވޭނެގޮތަކަށް

ނޑުެމންނަށްާ ާއަުޅގަ ާވަސީލަތްތައް ާފަަދ ާޑީ.އެން.އޭ ާމިއަދު ާއެހެން ާހަމަ ާދެން ޙަޤީޤަތެއް.

ާއެ ާވަސީލަތްުކގެ ާފަދަ ާމައްޗަްށާޒިނޭާލިބިފައިމިވަނީ.ާޑީ.އެން.އޭ ާއަންހެންމީހ ގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ހީަގއި

ާއޭނަާ ާވިެހީއމަ ާއޭަނާއިޢުތިރ ފްވުންާނުވަތަ ާޢ ންމުގޮތެއްކަމަށްާމިއޮންނަން ާއެންމެ މިއަދުާސ ބިތުވ 

ާއޭނަާ ާޙަވ ލުނުީވމަ ާއެކަމ  ާފިރިހެންމީހ  ާއެހެންނަމަވެްސ، ާޒިޭނކުރިކަމަށް. ާއޭނަ ާމިވަނީ  2905އިޢުތިރ ފް

ާކު ާފަސޭހައިން ާިއސްލ މީާވަރަށް ާޙ ލަތްތަކުގައިވެސް ާމިފަދަ ާބަރީޢަވެގެންދޭ. ާއެބަ ށުން

ާބޭނުންުކރެވޭކަްށާ ާޑީ.އެން.އޭ ާނެތް ނޑުމެންނަަކށް ާއަުޅގަ ާހުރިގޮތުން ާުއސޫލުތައް ޝަރީޢަތްތަކުގެ

ާއެބަާ ާޢިލްމުވެިރން ާބައެއް ާެގންގުޅެން ާގަވ އިދުތައް ާމިކަހަލަ ާކޮމިޑިފައިކޮށްގެްނ ޝަރީޢ 

ާއެހެ ާމެންބަރުާދެކޮޅުހައްދަވ . ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާދެންމެ ާޙ ލަތެއްގައި ާމިފަދަ ްނވީމަ،

ާއެއ އެުކާ ާހަމަ ާދެން ާދެންނެވީ. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާވިދ ުޅވުންތަކަށް  2910އެވިދ ުޅވި

ާދޮގުހެކިާ ާމި ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ާވ ހަކަދަްއކ ިއރުވެސް ާފުރިހަމަކަމ ބެހޭގޮތުން ާބިުލގެ ާމި ާއަޅުަގނޑު

ާމިީއާ ާަބއި ާދޮގުހެކިދިނުމުެގ ާެއހެންވީމަ، ާނެްތކަން. ާހިމެނިފައި ާަބއެއް ާއެްއވެސް ދިނުމ ބެހޭގޮތުން

ާމިބ ބުގެާ ާޤަބޫލުކޮްށ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަަމށް ާއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ާތެރެއަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޤަބޫުލކުރެވޭ.ާމިއ އެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބައެްއކަމަށް ާއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ާތެރެއަށް ާމިބިުލގެ ވަަނާާ;67ކު

ާ ާއަދި ާއ އި ާ)ށ( ާއެްއާާ;67މ އްދ ގެ ާގ ތްަގނޑަަކށް ާމިވަނީ ާގައި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  2915ވަނަ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއެބަޖެހޭ ާމިކަން ާއެހެންވީަމ، ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަޅުަގނޑަްށ މަފްޙޫމެއްކަމަށް

ާުފރުޞަތު ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާހެިކންނ  ާޭއގެއިތުރުން ާއަދި ާދެން ާރަނގަޅުކޮށްލަން.

ާުސވ ުލކުރުމުގެާ ާހެކިންނ  ާެދމ އްދ ގައި ާމި ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ހަމަހަމަވ ންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާދެްނާމިއ އެުކާ ފުރުޞަތުާދެހަސްމުންނަށްާއެއްވަރަށްާލިބިފަިއާނެތްކަންާައޅުގަ

ާހުށަހެޅުާ>7 ާއެލިޔުމެްއ ާފަރ ްތ ާހުށަހަޅ  ާލިޔުމެއް ާއެބަުބނޭ ާމ އްދ ަގއި ާސަބަބުންާވަނަ  2920މުގެ

ާނޫނީާ ާހ ޒިުރކުރުމަށް ާޝަރީޢަތަށް ާގޮުތގައި ާހެްއކެްއގެ ާއޭނ  ާއަދި ާނުބެލެވޭނޭ. ހެކިވެރިެއއްކަމަށް

ާފަރ ތެއްާ ާހުށަހަޅ  ާލިޔުމެއް ާމި ާހެކިދޭ ާމި ާވިދ ޅުވެފައި ާމިހެން ާނުކުެރޭވނޭ. ާެއގްޒަމިެނއް ކްރޮސް

ާއެ ާނެތީމަ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާޮގތެއް ާއެްއވެސް ާީމެގތެރެއަށްާހ ޒިރުކުރެވިދ ނޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ީއވެސް

ާ ާދެން ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމަްށ ާމިވަނ689ާާީއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

 2925މީހެއްގެާޞަޙްޞިއްޔަތ ާުގޅޭޮގތުންާހެކިބަސްދިނުމަށްާހ ޒިރުކުރެވޭާހެްއކަުކާކްރޮްސާެއގްޒަިމންކޮށްާ

ނަާމ އްދ ގައިާެދންހުރިާމަފްޙޫމްތަކަށްާބަލ އިރުާ)ށ(،ާވަާ;67އަދިާރީެއގްޒަމިންާކުެރވިދ ނޭ.ާމިއީާ
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ާމީގަިއާ ާހަމައެހެން ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާައޅުަގނަޑށް ާތަފ ތުގޮތެއްކަމަށް ާތަރުތީބ  ާަގއިވ  ާ)ރ( )ނ(،

ާަދއްކަން.ާ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާގެނެސްފަިއވ  ާމަފްހޫމްތަކެއް ާއ  ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިންވެސް ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއ ިއ ާޑީ.އެން.އޭ ނެވިފަދައިން

ާދީފައިވ ާ ާގޮުތގައި ާހެްއކެްއގެ ާއަޑު، ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާގެންނައިރުަގއި  2930މިގެންނަނީ.

ާޭބނުންކުރެވޭާ ާގޮތަކަށް ާނޭނގޭނެކަހަލަ ާއަެޑއްކަްނ ާކ ުކގެ ާެއއީ ާޑިްސއައުްޓކޮްށގެން ާައޑު މީހެއްގެ

ާވަރަ ާއެބައޮތް.ާވ ހަކަ ާފުރުޞަތުދީފައި ާއެކަމަށް ާއެބައޮްތ، ާބަޔ ންކުރައްވ ަފއި ާތަފްސީލުކޮށް ށް

ާޑިސްްޓއައުްޓކޮށްގެްނާ ާައޑު ާއޭނަގެ ާގޮުތަގއި ާހެއްކެއްގެ ާއެ ާމީހ ، ާދޭ ާައޑު ާއެ އެހެންނަމަވެސް،

ޖީއ މެދުާބޭނުންކުރ އިރުަގއިާއެާއަުޑގެާވެރިފަރ ތަށްާޔަޤީންކަންާއޮންނަންވ ނެާމިބޭނުންކުރ ާޓެކްނޮލޮާ

ާދެނެނުގަެނވޭނެކަހަލަާ ާކ ކުކަން ާއެއީ ާއޭނަެގ، ާއަިއޑެންޓިފައިނުވ ގޮތަށް ާކ ކުކަން ާއޭނައަކީ  2935އަދި

ާމީގެތެރޭަގއިާ ާމ އްދ އެއް ާލިބޭނޭ ާއެީމހަކަށް ާޔަޤީންކަން ާބޭނުންކުރެވިދ ނެކަމުގެ ާހެކި ާމި ގޮތަކަށް

ާ ާއަދި ާޤަބޫލުުކރެވޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއޮތ6:8ާީއޮތުން ާމ އްދ ަގއި ާހެކިބަސްދޭާާވަނަ މިގޮތުން

ާދޭއިރުަގިއާ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާދެިވދ ނޭ. ާހެކިބަސް ާޑިސްޓްއަުއޓްކޮށް ާބަދަލުކޮށް ާއަޑު މީހުންގެ

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމަާވަރަްށބޮޑަށްާއެދޭކަމެްއކަމުަގއި ާައޅުަގނޑު ާއެއީ ާގެންުގޅުން މިދެންނެވިާއުސޫލު

ާތ ރީ ާފަށ ނެ ާޢަމަލުކުރަން ާމިބިލަށް ާދެން ާެގޒެޓްަގއިާބޭނުންވޭ. ާމި ާމިވަނީ ާބުނެވިަފއި  2940ޚެއްކަމުަގއި

ާ ާފެށިެގން ާުދވަހުން ނޑުވެްސ9ާާ>ޝ އިރުކުރ  ާއަުޅގަ ާފެށިގެންނޭ. ާތ ރީޚުން ާހަަމވ  ދުވަސް

ާގުޅިގެން.ާ ާފ ސްވުމ އި ާމިގޮތަށް ާބިލު ާމި ާއަންނ ނެ ާބަދަލުތަކެއް ާިއދ ރީ ޤަބޫލުކުރަން،ާވަރަށްބޮޑެތި

ާތަންކޮޅެ ާއެުމއްދަތު ނޑަށްާއެހެންނަމަވެސް، ާައޅުގަ ާދިުގކަމަށް ާތަންކޮޅެއް ާައވަސްކަމަްށ، އް

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ާައަވސްކުރެވިދ ނެކަމަށް ާެއއަށްވުެރ 99ާފ ހަގަކުރެވޭ.

ާހުިރގޮތުންާ ާދަތިަތއް ާއިދ ރީ ާމި ާއެދޭކަމެޭކ ާއެންމެ ާއަޅުަގނުޑ ާައވަްސވުމަކީެވސް  2945ދުވަހަށް

މ އްދ ގައިާމިބުނ ާމިޤ ނޫނުާހިންގުމަށްޓަކައިާހަދަންޖެހޭާގަވ އިދުތައްާވަނ6ާާަ;6ބަލ އިރުަގއި.ާދެންާ

ާމިާ ާމިަވނީ. ާމިބަޔ ންކޮށްފައި ާލިބިގެްނވ ކަމަށް ާކައުންސިލަށް ާޖުޑިޝަލް ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ހެދުމ އި

ކައުންސިލެްއާއަދިާހެދިފަިއވ ަކމަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެނގިފައެްއނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާފަހަރެްއަގިއާވެދ ެނާ

އަޅުަގނޑުާމަޢުލޫމ ތުގެާކުެށްއކަމަށްވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާކައުްނސިލްާހެދިފައިާނެތްނަމަާއެއީާ

ާކުރިމަތިވެގެންދ ެނކަމެއް.ާ ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާދަތިތަކެއް ާއަނެއްކ ވެސް  2950މިކަންކުރުމަށްޓަކައި

ނޑު ތ އީދުކުަރން.ާއަދިާާއެހެންވީމަ،ާމިކަންތައްަތއްާިއޞްލ ޙްކުރެިވގެންާމިާބިލުގެާމަފްޙޫމަށްާއަޅުގަ

ާޝަރީޢަތ އިާ ާއިސްލ މީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއުސޫލުތައް ާގެންަނވ ފަިއވ  މިބިލުގައި
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ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނ އިބަށް ާބަންޑ ރަ ާިޢއްަޒތްތެރި ާއުސޫލުތަކަށް ާގެންގުުޅއްވ ަފއިވ  އެްއގޮތްކުރުމަށްޓަަކއި

ނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްަލން. ާއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ޝުކުރިާހަމަާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ2955 

ާަވކ ލ ތުކުރ ާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާމަޖިލީހަށްާވ ހަކަދައްކަން ާމި ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާހެްއކ ބެހޭ ާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑު

ާފުރިހަާާޢަްބދުްއރަީޙމްهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާއެންމެ ާމީގެ ާމިއޮީތ ާމިބިލުވެސް ާބުނ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަގޮތުަގއެއްނޫނޭ.ާމެންބަރެއްގެގޮތުްނ

ާނޫންކަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދުއްތުރ ތަކެްއކުރަން ާއިތުރު ާނިޒ މަށް ާމިއުޅެީނާޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ާހުށަހެޅިގެން.ާ ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާރަނގަުޅ ާއެބަޖެހޭ ާސ ބިތުކޮށްޭދން އަޅުަގނޑުމެން

ާމަ ާފަންނީ ާމިކަމަީކ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާބައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަްނނީ ާމިމަސަްއކަތުަގއި  2960ސަްއަކތެއް.

ވަރަށް،ާފުޭދވަރަކަށްާފުރިހަމަޮކށްާކުރަްއވ ފައި.ާއެހެްނވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބައޮތްާުފރުޞަތުާ

ާވަަރށްގިނަާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ާއަުޅަގނޑު ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާިމބިލު ާކޮމިޓީއެްއގައި މަޖިލީހުގެ

ހަމަާއެއްވ ހަަކއެްއ.ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއިާމިާޒިނޭގެާަމްއސަލ ގައިާިމާާމެންބަރުންވެސްާހަމަާދައްކަަވނީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއަދި ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާބޭނުންވ ގޮުތެގ ސ ބިތުކުރަން

%ާ ާައކީ ާޑީ.އެން.އޭ ާބޭނުންޭވ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު  2965ެއކިއުރޭްޓ699ާާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކަިއވެސް

ގެރެންޓީާެއއްެޗއް.ާއެެހންވީމަ،ާާ>9>>ންސިކްާތަޙްލީލްތަކުންާޑީ.އެން.އޭާއަކީާ%އެްއޗެއްނޫނޭ.ާފޮރެ

ާމިއޮްނނަނީާ% ާިއސްލ މ699ާާީއިސްލ މީާޝަރީޢަތުަގއި ާމައްޗަށް ާއެމީހެްއގެ ާޙ ެލތްގައި ޔަޤީންުނވ 

ާމައްޗަްށާ ާމީހެއްެގ ާޒިނޭކުރ  ާައޅުަގނޑުމެން ާކިހިނެތްތޯއޭ ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާނުހިންގޭނޭ. ޝަރީޢަތް

ާއަދަބަީކާ ާމީހެއް ާޒިނޭކުރ  ާލިޔ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގައި ާޙުކުމްކުރ ނީ. ރަޖަމްކުރަން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާދެން ާހިސ ބަށްގޮްސފައި. ާތަޢ ރުޟްވ  ާވަރަށްބޮަޑށް ާއެއޮތީ  2970ރަޖަމްކުރުމޭ.

ާ ާމެންބަރުވެސް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާބޭނުންވޭ ާފަދައިންާފ ހަގަކޮށްލަން އެފ ހަގަކޮށްިލ

ާުޖޑިޝަލްާ ާެއއްެޗއް. ާއުޅޭ ާތަޢ ރަފްކުރަން ާއަލަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާިމީއ ާކައުންސިލް" "ޖުޑިޝަލް

ސަރވިްސގެާމައްޗަށްާނުފޫޒުޯފރުވަންާމިއަދުގެާސަުރކ ރުންާރ ވަިއގެންާހިންގ ާކުިޅއެްއ.ާމީގެކުރިްނާ

ާއޮތީ ާއެަކއުންސިލް ާބިލެްއގަިއ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއެާާމިތަނަށް ާޚިލ ފުކަމަްށވ ީތވެ، ޤ ޫނނުއަސ ސީއ އި

ާޖެނެރަލްާ ާއެޓަރނީ ާވަނީ ާއަނބުރ  ާއެބިުލ ާބުނ ތީވެ ާބައެްއކަމަށް ާތަޢ ރުޟްވ   2975ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާހިމެނިފައިވ ީތާ ާވ ހަކަ ާަކއުންސިލެްއގެ ާޖުޑިޝަލް ާއެ ާމިބިލުގައިވެްސ ާހަމަ ގެންދަވ ފައި.

ާއަ ާއުނިކޮށްދިނުން. ާއެަކން ާއެދެން ާސަރވިްސާއަޅުަގނުޑވެސް ާޖުޑިޝަލް ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ުޅގަ

ާނުފޫޒުފޯރުވ ނެާ ާމަްއޗަށް ާޭއގެ ާއަދި ާހަދ ފައިވ ހިނދުަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާބ ރުދީގެން ކޮމިޝަނެއް

ާއެަތންތ ނގެާ ާބަހައްޓ ކަށް.ާެއއީ ާމިނިްސޓަރެއް ާސްޓޭޓް ާއެހެން ާނޫނިްއޔ މުން ާކައުންސިެލއް އެހެން
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ާއަރަ ާމުސްތަޤިއްލުަކމަށް ާކޮންމެފަދަަކމެއްވެްސާމިނިވަންކަމ އި ާސަރުކ ރުން ާމިއަުދގެ  2980އިގަެނވުން.

ާ ާއަދި ާދުވަހެއްވެސްުނވެ، ާމ ގިނަ ާއިހަކަށްދުވަހު ާދ ދި ާނުވ ނ27ާާެކޮށްފ ނެ. ގަިޑއިރުެވްސ

ާ ާެއވިދ ޅުވީ ާފުރ ވަޑަިއގަންނަވަމުން ާަނަގންޖެހޭނެއޭާމިސަުރކ ރު ާޒިންމ  ާސަރުކ ރުން ވޭުތވެދިަޔ

ާ ާރަނގަޅ6ާުނޮވެމްބަރު ާޙ ދިސ . ާތިބިާގެ ާެއވަގުުތ ާސަރުކ ރުަގއި ާވޭތުެވދިޔަ ވ ހަަކއެއް

ާއަމިއްލައަށް،ާ ާމިނިސްޓަރަކަށް ާުހންނެވި ާކެިރގެން ާއެންމެ ާޭބރުގަިއ ާެއވަގުުތ މިނިސްޓަރުން،

 2985ނޫނިއްޔ މުންާއެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގައިާއަމިއްަލއަށްާއެންެމާއިސްކޮށްާއުުޅއްިވކަމަށްާޤަޫބލުކުރަްއވ ާ

ާއެބުނުއްވީ ާއެހެން ާޔަޤީންވެއްޖެ.ާބޭފުޅަކު ާމިހ ރު ނޑަށްެވސް ާައޅުގަ ާވ ކަމަށް ާއަެތއް ާއެބޭފުޅ ގެ .

ާމިހ ރުގެާ ާބެލޭނީވެސް ާއަިދ ާހޯދޭނީވެސް ާހަމަ ާހޯދ ނީ. ާހެކި ާކޮންތ ުކންތޯ ާައޅުަގނޑު އެކަމުން

ނޑަށްާޤަބޫލުކުެރވޭ.ާއެާދިރ ސ އަީކާ ތަހުލީލުތައްކޮށްގެންާޢިލްމީާދިރ ސ ތަކެއްާކޮްށގެންކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާދިރ ސ އެއްާކުރަްނެވގެންާމިއުޅެނީާތ ރީޚުާތ ރީޚުާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭާދިރ ސ އެއްނޫން.ާއަުޅގަ

ާ ާބަދަލެއްނުވ ނެ.ާނޮވެމްބަރު ާޙަމަލާ 6ާބަދަލުކުރަންވެގެން.ާތ ރީޚެއް ާޢުދުވ ނީ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް  2990ގައި

ނޑު ާނިންމ ފައި.ާއަޅުގަ ނޑައަޅ  ާކަ ާޝަރީޢަތުން ާޮއތީ ާވަކިބަެއއްކަން ާބަޔަކީ ާމިއަދުާާދިން ޮގވ ލަން

ާައވަހަކަްށާ ާވީހ ވެސް ާަވޒީރުން ާއެފަދަ ާޙަވ ުލވެތިބި ާހިންގުމ  ާުވޒ ރ ތަްއ ސަރުކ ރުެގ

ާސ ބިތުހެކިާ ާވަރަށް ާއެބަހުއްޓޭ ާައތުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަވޑަިއގަންނަވ ށޭ. ާެގއަށް އިސްތިޢުފ ދީފައި

ނުޑގެާވ ހަަކާާއެބޭފުޅުންނ އިާދެކޮޅަށްާދަޢުވ ކުރުމުގައިާއަދިާއިތުރަްށވެސް.ާހަމަ އެއ އެްއކޮށްާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހުންާ ާފ ސްވެގެން ާމިބިލު ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ  2995މ ދިގެއްނުކުރ ނަން.

ނިކުމެގެންދ އިުރގައިާިދވެހިރ ްއޖޭގެާޝަރުޢީާނިޒ މުާއަދިާަތއްޔ ެރއްނުެވއޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާ

ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާތަްއޔ ރުވ ން. ާއެބަޖެހޭ ާއެްއޗެހިތަްއާާނިޒ މު ާހެކިތަކ އި ާފޮރެންސިކް ކޯޓުަތކުަގިއ

ާޖިނ ޢީާ ާޖ ގަނެިތގެން، ާކޯޓުގައި ާމަދަނީ ާއެބަޖެހޭ. ާމެދުވެރިވ ން ާހުރިހ އެްއޗެްއ ދެއްކޭނެގޮތ އި

ާޤަބޫލުކުރ ނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާިކހިނެއްތޯ ާއޮންނަނީ. ާނުކުރެވިފައި ާމިކަންތައް ާޖ ގަނެތިގެން ކޯޓުަގއި

ާކުރިމަތީ ާިކހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާަދއްކަިއގެން. ާވަކިން ާޤ ީޟއަްށ ާނުދައްކ ެއއްެޗއް  3000ަގިއ

ާފުލުހުންާ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާޓެސްޓެްއ ާނެހެދޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރ ީނ އަޅުަގނޑުމެން

ާިއންތިހާ  ާމައްޗަށްވަނީ ާފުލުހުންގެ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން. ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާމިއީ ހަދައިގެން.

ާސިޔ  ާފޯރުވަމުންދ ާދަރަޖައަށް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާޚ އްަޞގޮތެްއަގިއ ާފޯރުވ ފައި. ާނުފޫޒު ސީ

ާމައިާ ާފުލުހުންގެ ާލެބޯޓްރީ ާފޮރެންސިކް ާއަޅުަގނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯ ާއެހެންވީމ ، ާވަރަށްބޮޑު. ނުފޫޒު

ާޤަބޫލުކޮްށދެވޭނެތޯ ާއެކަން ާޝަރީޢަތަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާެއކަން ާބަހަްއޓަިއގެން  3005.ާމަރުކަޒެްއގެތެރޭަގއި

ާމިބިލުާ ާއެދެން ާއަުޅަގނޑުމެން ާބައެއް. ާކުޅެންޖެހޭ ާބޮޑުބައެއް ާއެންމެ ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙްޤީޤު މިއީ
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ާއެކަންތައްތަްއާ ާއެބަތިބެންޖެހޭ ާބައެއްވެސް ާމިނިވަން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހަމަ ާދ އިުރގައި ފ ސްވެގެން

ާސަ ާޙުސެން ާމައްސަލަޖެހިގެންދިޔަ ާމީގެކުރިން ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ާމައްސަލަ.ާކުރުމަށް. ލ ޙުގެ

ާވަކ ލ ތުާ ާއިންވެލިްޑކަމަށް ާޕޯސްމޯޓަމެއް ާކުެރވުނު ާހ ޒިރުގައި ާކޮރޯނ ެއްއެގ އިންޑިޕެންޑެންޓް

 3010ކުރެވެމުންދިޔަާއެމް.ޑީ.ޕީާސަުރކ ރުގެާޚ ރިޖީާަވޒީރަކަށްާއެހުންނެވީާއެުދވަހުާެއާއިްނވެލިްޑާރިޕޯްޓާ

ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާބޭފުޅ ކަމަށް ާޢިްއޒަތްތެެެރިާާގެނައި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ މިއަދު

ާެއގޮތަކަށްޫނންކަން.ާ ާކުރައްވ ަފއިވަނީ ާމަސައްކަތް ާޝަހީދު ާޑރ. ާޤަބޫލުކުރައްވ ނެ މެންބަރުންވެސް

ާެއކަމުންާ ާއޮތީ. ާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާއިްނޑިޕެންޑެންޓްކޮށްޭނ ާަކމެއްަގއި ާއިންޑިޕެންޑެންްޓ ޙަޤީޤަތަކީ

ާނުފޫ ާިސޔ ސީ ާޤަބޫލުކުރަްނވީ ާނޫނޭ.ާއެދުވަހު ާެއްއޗެްއ ާއިްނޑިޕެންޑެންޓް ާިމއީ ާޖެހިގެން ޒު

ާކޮށްގެންާ ާއެފަދަކަމެްއ ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިއަދުގެ ާބޭނުންވޭ ާޤަބޫލުކުރަްނ  3015އަޅުަގނުޑވެސް

ާދުއްތުރ ބޮޑުާ ާމ  ާއުނދަގޫބޮޑު ާމ  ާއެއަްށވުރެްނ ާސަރުކ ރަކީ ާމިއަުދގެ ާއެކަމަކު ނުވ ނެކަމަށް.

ާ ާހަމަ ާސަުރކ ރަުކންނެއް ާއެ ާަރްއޔިތަކަށްާސަރުކ ރެއް. ާެއްއވެސް ާދިވެހި އެްއގޮތަކަްށެވސް

ނޑުމެްނނ ާދެކޮޅަށްާކޮންމެފަދަކަމެއްވެސްާކޮށްފ ނެ.ާރައީސްާވިދ ޅުިވފަދައިންާ ބަލައެއްނުލ ނެ.ާއަުޅގަ

ާމީހެްއެްނޫން.ާ ާޖެހިލުންވ ނެ ާުކރަންވެސް ާކަމެއް ާކޮންމެފަދަ ާޙ ލަެތއްަގއި ާކޮންމެފަދަ އެބޭފުޅ ައކީ

ާބި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަުޅަގނޑުމެންާއެކަމު ާނުގަންނ ނެ ާބިރެއް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނުގަންނ ނެ.  3020ރެްއ

ާސަރުކ ުރާ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާވ ޮގތްބަލ ލަން. ާބައިންދ ލަބަލަ ާަބއިންދ ލިއަސް. ާކުަޑގޮީޅގައި ގެންގޮސް

ާދަުއވ ކޮށްފައޭާ ާކުީރަގއި ާމީގެ ާޤަރީނ ެއއްނެތި ާހެްއކެއް ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ވެއްޓޭނެ.

ާޤަރީނާ ކިޔައިާ ާހެއްކ ިއ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާދޮގު. ާރޯބުހުތ ނު ާހަމަ ާވ ހަކަަތަކކީ ާމިދެއްކޭ ގެން

ާއަޅ ފަިއވަނީެވސްާހަމަާހެއްކ ިއާ ލިބިގެންާދައުވ ކޮށްަފއިވަނީ.ާެއާދަޢުވ ާކުރިބަޔަކ ާދެމެދުާފިޔަވަޅު

ާއެގޮުތގެ ާހަމަ ާކުރެވިފައިވަނީވެސް ާތަންފީޒު ާޙުކުމް ާއެބައެްއެގ ާލިބިގެން. ާދެންާޤަރީނ   3025މަތިން.

ާނުކުރ ނަންާ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިރ ސ ކޮށްގެން ާޢިލްމީ ާކިޔ ފައި ާހޯދ ށޭ ާހެކި އިތުރަށް

ާބަދަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ ާތ ރީޚު ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާެއއްވެްސގޮތަކަށް ާއަދި ސިޔ ސީގޮތުްނވެސް

ޭއގެާހެްއކެްއެގާގޮތުަގޭއާގެާޙ ދިސ އަކީާިހގ ފަިއވ ކަމެކޭ.6ާާގެާޙ ދިސ .ާޮނވެމްބަރ6ާާުނޮވެމްބަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންިދޔައިެީާެއއިރުާއެތ ާޑިފެންސްާމިނިސްޓްރީގައިާިތއްެބވިާބަެއްއބޭފުޅުންާ

ނޑިާެގއަށްގެންދިޔަާމައްސަަލވެސް.ާމިއީވެްސާ  3030އެކަމުަގއިާބަިއވެރިިވކަން.ާއަިދާބަޑިާގުދަނުގެާތަޅުދަ

ެްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހަމަާއެބޭފުޅުންާއަމިއްލައަށްާރ ވަިއގެންާކުރެާ ާއްިވކަމެކޭ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިއެ

ާ

ާދެްއވިަކމަށްޓަކަިއާާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލު ާޢަލަިއކުމް.ާހެއްކ ބެހޭ ާ`.ާައއްސަލ މް
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ާކޮށްާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާ ާމަސައްކަތެއް ާފުރިހަމަ ާމިފަދަ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާސަުރކ ރަށް ާފުރިހަމަާއަދުގެ ާފައިވ 

ާއަުޅަގނޑުގެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަންޑ ރަނ އިބަށް ާދައުަލތުގެ ާެދއްިވކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހަޅުއްވައި ާމިމަޖިލީހަށް  3035ާބިލެއް

ދ އިރ އަށްާނިސްބަްތވ ާއެންމެހ ާއަޚުންނ އިާއުޚުތުންގެާނަުމގައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ށްާހެދިފައިވ ާމިފަދަާމުހިންމުާޤ ނޫނެއްާމިރ އްޖެއަށްާބޭނުންވ ތ ާރައީސް،ާޒަމ ނ އިާއެކަީށގެންވ ގޮތަ

ާ ާގަވ އިދަކީ ާހެއްކ ބެހޭ ާމިދ  ާބޭނުންކުރަމުން ާމިހ ރު ާދުވަހެްއެވއްޖެ. ާަމއްޗަްށ2ާާއެތަކެްއ ސޮފްޙ ގެ

ާއެންމެާ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނެއްކަމަށްވުމުެގ ާއަލިއަުޅވ ެލވިފަިއވ  ާހަނިދ ިއރ އަކަށް ާވަރަްށ އެކުެލވިފަިއވ 

ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއެ ާނުދ ކަމަށް ާހިނގަމުްނ ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާރ އްޭޖެގ  3040ކަީށގެންވ ގޮތެްއަގއި

ނޑުތަކަށްާތަޙުލީުލކުރުމ ިއާ ދިވެހިާފުލުހުންގެާފޮރެންސިްކާލެބޯޓްރީންާައއި.އޯ.ސީާގަބޫލުކުރ ާމިންގަ

ާލިބި ާޤ ބިލްކަން ާހޯދ ނެ ާހެކި ާފޮރިންސިކް ާމިފަދަ ާވެސް ާއަދި ާއ އި ާމިހ ރުާޑީ.އެން.އޭ ފައިވ އިުރ،

ާުބރަދަނެއްާ ާއެކަީށގެންވ  ާހެކިތައް ާމިބ ވަތުެގ ާޤ ނޫނުން ާބެހޭ ާހެއްކ  ާމިދ  އަމަލުކުރަމުން

ވަނަާބ ބުާފޮރިންސިކްާހެކި،ާމިބ ބުންާކުިރމަތިމިވ ާާ;ދެވިފައިނުވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިބިލްގެާ

ާއުއްމީދުކުރަ ާއަޅުަގނޑު ާލިބޭނެަކމަށް ާޙައްެލއް ާމިއަށްާމައްސަލަތައް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ  3045ްނ.ާއަދި

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުއްމީދުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާބައްލަވ ނެކަމަށްވެސް ާމެންބަރު ާކޮމިޓީ އިތުރަށް

ާޙައްުޤާލިބިފައިވުުމެގާ ާހަނުހުރުމުގެ ާމީހ އަށް ާތުހުމަތުަގިއވ  ާކުށުގެ ާޤ ނޫުނއަސ ީސން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމަޖިލީހުގަ ާޝަރީޢަތުގެ ާހެއްެކއްެގާސަބަބުން ާއިޢުތިރ ފްތަކަީކ ާއެހެން ާނޫްނ ާއިޢުތިރ ފު ާއެވ  އި

ާބިނ ޮކށްގެން.ާ ާމަްއޗަށް ާހެީކގެ ާއެކަީށގެންވ  ާތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހެނީ ާމައްސަލަަތއް ާނުބެލޭތީ ގޮތުަގއި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާބޭނުންވެފައޭ. ާމިވަނީ ާއިންތިހ ައށް ާމުހިންމުކަމުކަން ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ  3050އެހެންކަމުން

މިހ ރުާރ އްޖޭގެާކުުށގެާޙ ލަތުާހުރިގޮތުްނާޝަރީޢަތުގެާކުރިމަީތގަިއާހެކިބަސްދޭނެާމީހުންާ،ާރައީސް

ާހ މަކަންބޮޑުާ ާފެންނަގޮތަށް ާލޮލަށް ާއެަތކެްއ ާރޯމ ދުވ ލު ާއުނދަގޫކަމަަކށްވެފައި. ާމިވަނީ ހޯދުން

ާހިންގ އިުރގަިއވެ ާޖަރީމ ތައް ާބޮޑެތި ާމެރުންފަދަ ާމީހުން ާހަތިޔ ރުން ާތޫނު ާރަްއޔިތުންެގާގޮތެްއގައި ސް

ާަކމ އިބެހޭާ ާވ ހަކަ ާޖަރީމ ތަކުގެ ާެއފަދަ ާހިނގ  ާކުރިމަތީގައި ާއެމީހުންގެ ާގިނަބަޔަކަށް ތެރޭން

ާަޔޤީންކަންާ ާއޮންނަ ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާސަލ މަތ ިއ ާއެމީހުންގެ ާނުކެރެނީ ާހ މަކުރަން  3055ފަރ ތްތަކަށް

ާޙ ދި ާކުުށގެ ާރައީސް،ާއެިކއެކި ާސަބަބުން.ާޢިއްޒަްތތެެެރި ާފެނިގެންާކުޑަވުުމގެ ާމަންޒަރު ސ ތަކުަގއި

ާހެކިބަްސާ ާގޮސް ާމަޖިލީހަށް ާޝަރީޢަތު ާދޭފަރ ތައްވެސް ާސަރވިްސާމަޢުލޫމ ތު ާޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

ާމިހެންާ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާވިސްނ ލަްނވެއްޖެކަެމއް. ާމި ާއިޢުތިރ ޟްކުރ ކަމީެވސް ދިނުމަށް

ާމުއް ާދިގު ާދެމެދު ާޝަރީޢަތ އި ާކުށްހިނގ ަވގުތ އި ާމިމުއްދަތުެގާދިމ ވަނީ ާސަބަބުން ާނެގުމުގެ ދަތެއް

 3060ތެރޭގައިާކުްށކުރ ާމީހުންާމުޖުތަމަޢުާތެރެއަށްާދޫވެާއުޅޭތީާއެމީހުންގެާފުށުންާލިބިދ ނެާގެއްލުމަކަށްާ
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ާދަންނަވ ލަންާ ާގުިޅގެންކަމަށް ާއިންޒ ރުތަކ އި ާބިރުވެރި ާމީހުންގެ ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާގަންނ ތީ ބިރު

ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހުންާޖެހެނީ. ާދޭ ާހެކިބަސް ާޙައްލެްއގެނެސް ކަމަށް

ާހެިކވެރިންާ ާނުވަތަ ާނަމަވެސް ާތެރެއިްނ ާމިބިލުގެ ާހެްއކ އިބެހޭ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަަކއި

ާއުންމީުދކުރަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާއައުމަކީ ާމިުވޖޫދަށް ާޤ ނޫނެއް ޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ

ާމަޖިލީހަ ާޤ ނޫނެއްާމި ާމިފަދަ  3065ށްާހުށަހެޅިގެންދ ނެކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިބިލަކީާސަރުކ ރުން

ާކޮމިޓީެގާ ާބިލަކަށްވުމ އެކު، ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާދެންނެވިފަދައިްނ ކުރިންވެސް

ާއެންމެހ ާ ާލިބޭ ާމިބިލުން ާއެދުމަކީ ާައޅުަގނުޑގެ ާބައްަލވ ފައި ާމިއަށް ާއިތުރަށް މެންބަރުންވެސް

ާރަްއޔި ާދިވެހި ާފުރުޞަތަްއާފައިދ ތައް ާދެްއވި ާލިބިގެންދިއުން. ާައވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ތުންނަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ3070 

ާޙަޤީޤަތުގައިާާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާހެއްކ ބެހޭ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާޢަލީ ަގއިާއެންމެާބ ރުގަދަާއެްއާވަޞީަލތަކީާހެކިބަސްާދިނުން.ާއެހެންކަމުންާަމއްސަލަތައްާސ ބިތުކުރުމުާއަފްރ ީޝމް

ާބަލ ލުމުންާ ާމިބިލު ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާސަރުކ ރަށް ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ މިބިލު

ާބިލެއް.ާ ާހަދ ފައިވ  ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިބިލަކީ ާޙަޤީޤަތަކީ، ާދިޔަ ާފެނިގެން އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާއިން ާަކންކަންާއެހެންނަމަވެސް ާއަެނއްދުވަހަށް ާެއއްުދވަހުން ާކުރ ކަންކަުމގަިއ  3075ސ ނުްނ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާގަިއ626ާާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާއިޞްލ ޙުކުރަންކުރަންޖެހޭ.ާމިގޮތުންާމިބިލުގެާ

ާމިހެންާ ާމުސްލިމަކަށްވުން. ާތެރޭގައި ާޝަރުޠުތަކުގެ ާފުރިހަމަވ ންޖެހޭ ާކިބައިގައި ާދޭމީހ ގެ ހެކިބަސް

ބްރެކެޓެްއގައިާމިއޮްނނަނީާމިޝަރުޠުާފުރިހަމަވ ންޖެހޭނީާއިސްލ މީާޝަރީޢ ގައިާހެކިވެރިޔ ާާއޮވެަފއި

ާމިހެންާ ާކަންކަުމގައޭ. ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާފުރިހަމަވ ންޖެހޭނެކަމަށް ާމިޝަރުޠު ާދިނުމުގައި ހެކިބަސް

ާިވސްނައިފިނަމަާ ާމީހަކު ާއަނެއްކޮޅަށް ާމީގެ ާނުވަތަ ާމުޚ ލަފ  ާމަފްހޫމުލް ާމީގެ  3080ާއޮތުމުން

ާމުސްލިމަކަށްވ ަކންނުޖެހޭ.ާ ާހެކިވެރިޔ އަކީ ާމައްސަލަތަކުަގއި ާބަެއްއ މ ނަކުރެވިގެންދ ނީ،

ާއިސްލ މީ ާބަލ އިރު ާޙަޤީަޤތަށް ާކަމުގެ ާާއެހެންނަމަވެސް ެހކިބަސްދޭާާތެޭރގައިމުސްލިމުންގެފިޤުޙުގައި

ާމުސްލިމު ާމައްސަލައެްއގަިއވެސް ާކޮންމެ ާމީހެއް. ާމުސްލިމަކަށްވ ންޖެހޭނެ ާތެރޭގަިއާމީހ އަކީ ންގެ

ާޙ ލަތު.ާ ާމަޖުބޫރު ާއަންނ ނީ ާދެން، ާމީހެއް. ާމުްސލިމަކަށްވ ންޖެހޭނެ ާމީހ އަކީ ހެކިބަސްދޭ

ާމީހަކަށްާ ާނޫން ާމުސްލިމް ާމައްސަަލެއއްަގއިެވސް ާކޮންމެ ާއެޙ ލަތުގައި ާޙ ލަތު.  3085އިސްތިސްނ ޢީ

ާމަރުޙަ ާކޮމިޓީގެ ާަޤބޫލުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ލ ގައިާހެކިބަސްދެވޭނެ.

ާޝަރުޠުާ ާމުސްލިމަކަްށވުމުގެ ާމިމ އްދ ަގއި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަަމ އިޞްލ ޙުކުަރއްވ ނެކަމަށް.
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ާމިީއާ ާއެްއޗެހި ާމިކަހަލަ ާެއހެންނަމަވެސް، ާފަހަތުަގއި. ާތަންކޮޅެއް ާބަލ އިރު ާތަރުތީބުން މިއޮންނަނީ

ާޢިލްމުވެ ާޮބޑެތި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާހެދުމުގައި ާޤ ނޫނުތައް ާމިއީ ާމުސްލިމަކަށްވުމުގެާކޮޑިފަިއ، ރިން

ާއެންމެާ ާޙައްޤެްއ ާލިބިގެންވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާއެއީ ާފުރަތަމަ. ާއެންމެ ާއޮންނަެަނީ  3090ޝަރުޠު

ާއެއީާ ާގެނައުން ާއެޝަރުޠު ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާމީގަިއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާއޮތުން. ާއެޝަރުޠު ފުރަތަމަ

ާއަުޅގަާ ާމައްސަލައަކަށް ާދެވަނަ ާއެދޭކަމެއް. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަގަކޮށްލަން 672ާނޑު

ާުމސްލިމުންގެާ ާޣައިރު ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާމިއޮންނަގޮތަކީ، ާމިހ ރު ާއެމ އްދ ަގއި ާމ އްދ . ވަނަ

ނޑަައޅ ފަިއވ ަކންކަމ ިއާ ާކަ ާހުށަނޭޅެކަމަށް ާސ ބިތުކުރުމަށް ާކަމެއް ާމައްޗަށް ާމުސްލިމުންގެ ހެކިބަސް

ާއެހެންަކންކަމުގަ ާފިޔަަވއި ާހެކިބަހ ާޙ ލަތުތައް ާމުސްލިމުންެގ ާހެކިބަސް ާމުސްލިމުންގެ ާަޣއިރު  3095އި

ާިމއަންނަނީާ ާބައިަގއި ާފުރަތަމަ ާދެބަިއޮކށްލ އިރު ާދެބައިކޮށްލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާމިމ އްދ  ހަމަހަމައޭ.

ާމައްޗަށްާ ާމުސްލިމުންގެ ާހެކިބަްސ، ާމީހުންގެ ާނޫން ާމުސްލިމް ާޤ ނޫުނގަިއ ާއިސްލ މީ ޙަޤީޤަތުގައި

ާސ ބިތުކުރުމަ ާޙ ލަތެއްާކަމެއް ާެއއްެވްސ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ނަޑއެޅިގެްނ ާކަ ާހުށަނޭޅޭނެކަމަށް ށް

ާސ ބިތުކުރުަމށްޓަކަިއާ ާކަމެއް ާމުސްލިމެްއެގާމައްޗައް ާހެކިބަސް ާމީހެއްގެ ާނޫން ނޯންނ ނެ.ާމުސްލިމް

ާނޯންނ ނެ.ާއެެހންވީމ ،ާ ާޙ ލަތެއް ާެއްއވެސް ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާބޭނުންނުކުރެޭވނެކަމަށް ނަޑއެިޅގެން  3100ކަ

ާފ ހަަގޮކށްލަންާއެ ާއަޅުަގނޑު ާދެން، ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ާއެަކން ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ އީ

ާނުކުތ އަީކ،ާ ާއަނެއް ާޝަރީޢަތުގަިއ676ާާބޭނުން ާއިސްލ މީ ާމިއިންނަނީ ާއެމ އްދ ގަިއ ާމ އްދ . ވަނަ

ާހެކިބަ ާފިރިހެނުންގެ ާނުވަތަ ާބަސް ާފިރިހެނުންގެ ާއަދަދަކަށް ާވަިކ ާސ ބިތުކުރުމަށް ސްާކަމެއް

ާފިރިހެނުންނ އިާ ާފިޔަވައި،ާއެހެންކަންކަުމގައި ާކަންކަން،ާޙ ލަތުތައް ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ބޭނުންވ ކަމަށް

ާެއާ ާޖިންސަށްބަލައި ާމީހ ގެ ާހެިކބަސްދޭ ާއަދި ާހަމަހަމައެވެ. ާހެކިބަސްދިނުމުަގއި  3105އަންހެނުންގެ

ާތަފ ތުކޮްށގެންނުވ ެނޭއ.ާމީގެވެސްާ ާޤަބޫލުކުރުމުގައި ާފުރަތަމަާާހެކިބަސްާޝަރީޢަތަށް ދެބައިކޮށްލ އިރު

ވަކިާއަދަދަކަށްާިފރިހެނުންާ،7ާބައިވެސްާިއޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާއިސްލ މީާޝަރީޢ ގައިާ

ާހުރިާ ނޑައަުޅްއވ ފަިއ ާކަ ާދަންނަބޭކަލުން ާއެއީ ނަޑއެޅިގެެނއްނޯޭވ. ާކަ އޮންނަންޖެހޭކަމަކަށް

ާ ާތެރޭަގއި ާދަންނަބޭކަލުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްތައް. ާތަފ ތުވޭ ާޒިނޭގ7ާާެޚިޔ ލު ހެކިްނ

ާޤުުރޢ ނަކުންާ ާދަންނަބޭކަލުން. ާވިދ ޅުވަނީ ާއެހެންވެްސ ާބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއޭ.  3110މައްސަލަިއގަިއ

ާމިހެންާ ާބަަޔކު ާވަރަށްގިނަ ާމިއެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަބޭކަލުން ާނޭނގޭނެ ސުންނަތަކުންާސީދ ސީދ 

ާމޮޅެ ާނަމަވެސް ާބައެްއ ާމަދު ާހަމަ ާއިމ މުންާވިދ ޅުވިނަަމވެސް ާމޮޅެިތ ާބޭކަލުންނ އި، ާތ ބީޢީ ިތ

ާކޮމިޓީެގާ ާއެހެންވީމ ، ާމިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް. ާއެބަވިދ ުޅވޭ ާޢިލްމުެވރިން ާބޮޑެތި ފެންވަރުގެ

ާފިޤުޙުާ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާރިޢ ޔަތްކުރުން ާމިކަންކަމަށް މަރުޙަލ ގައި
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ާމިހެ ާހުންނައިރުަގއި ާދެާކޮޑިފަިއކޮށްފައި ާމުހިންމު ާޮއެވއްޖެއްޔ ، ާޚިޔ ލެެެއް ާދެ ާމުހިންމު  3115ން

ާއަޅުަގނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނުގައި. ާބ އްވ ެނ ާރަޢުޔުވެސް ާދެ ާެއ ާޮއެވއްޖެއްޔ  ރަޢުޔުއެއް

ާ ާބަލ އިރު ާބަސްތަކަށް ާޢިލްމުވެިރންގެ ާއެ 7ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ ،ާ ާފިިރހެނުންނ7ާާޭއަދަދަކީ ނުވަތަ

ާޚިޔ ލު ާއަެނއް ާއޭެގ ާއޮންނައިރުަގއި 6ާާކަމުަގއި ާެއއަށްވުރ2ާާެފިރިހެނުންނ އި ާނުވަތަ އަންހެނުން

ާވިދ ުޅވ ކަމުގަިއާ ާޢިލްމުވެރިން ާސ ބިތުކުރެވޭކަަމށްވެސް ާމައްސަލަ ާއެކުލެޭވގޮަތށް ާއަންހެނުން ގިނަ

ާބައިަގއިާ ާދެވަނަ ާބުއްދިވެރިކަެމއް. ާހިތުްނ ާައޅުަގނޑު ާއެއީ ާއޮުތން ނަޑއަޅ ފައި ާކަ  3120އެހެން

ާއެކަންތައް ާއަންހެނުންާމިއިންނަނީ، ާފިރިހެނުންނ އި ާކަްނކަމުގައި ާއެހެން ާފިޔަވައި ަތްއ

ާކޮންމެާ ާޝަރީޢ ގަިއ ާއިސްލ މީ ާނުކުެރވޭނެކަމެއް. ާމިއީ ާހަމަހަމައޭ. ހެކިބަސްދިނުމުގައި

ާބަދަލުގަިއާ ާފިރިހެނެއްގެ ާފިރިހެނަކަށް ާެއއް ާހެކިބަސްިދންކަމުގަިއވިަޔސްވެްސ މައްސަލަެއއްަގއި

ންޏ ާދެާއަންހެނުންާގެންނަންޖެހޭނެ.ާފިރިހެނަކ ާއަންހެނަކ ާކަމަުކނުދ ނެ.ާއަންހެނަކުާގެންނަކަމަްށވަ

 3125ފިރިހެނަކަށްާއަންނަންޖެހޭނެާއަންހެނެއްާއަންނަންޏ ާދެާއަންހެނުން.ާމީތިާބަދަލެއްނުކުރެޭވނެ.ާމިއީާ

ާޖެހޭނީާ ާއެމަްއސަލަިއގަިއ ާމަްއސަލައެްއވިޔަްސ ާކޮންމެ ާމައްސަލަެއއް. ާއޮންނަ ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ާގެންނަން.ާފިރި ާއަންހެނުން ާދެ ާޖެހޭނެ ާހެކިބަސްދޭކަމަށްވަންޏ  ާއެ ާއަންހެނެްއ ހެނަކ އެކުަގއި

ާ ާއަންނަނީ ާދެން ާމިންވަރު. ާއޮްތ ާއެނގިފައި ާއަޅުަގނޑަްށ ާެއއީ ވަަނާާ>8ހަމަހަމަވެގެނެއްނުވ ނެ.

ާމަސްދަރުތަ ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާޝަރީޢަތަށް ާސ ބިތުކުރުމަކ ނުލ  ާއިތުރަްށ ާމިއިންނަނީ، އް.ާމ އްދ .

ާ ާެގ ާ)ހ( ާޭއގެ ާިއސްލ މ2ާާީއަންނައިރުަގއި ާޢިލްމުވެރިން ާޖަމ ޢަތުގެ ާސުންަނތް ާމިއިންނަނީ  3130ގަިއ

ާމިހެންާ ާޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގިއ ާއަުޅަގނޑަށް ާއުސޫލުަތކޭ. ާިއއްތިފ ޤުވެަފއިވ  ޝަރީޢަތުގައި

ާބަދަލު ާޢިލްމުވެރިންގެ ާޖަމ ޢަތުގެ ާސުންނަތް ާޮއންނަންވީގޮތަކީ ާމީެގ ގަިއާއޮެވގެނެއްުނވ ނެ.

ާމީެގާ ާއިއްތިފ ޤުވެަފިއވ ، ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާހަމައެހެންމެ، ާޢިލްމުވެރިން. ާފިޤުޙު އޮންނަންވީ

ާިއޞްލ ޙުކުރަްއވ ނެ.ާ ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާދެން ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮިމޓީ ާއޮންނަންވީ، ބަދަލުގައި

ާ ާއިޖްމ ޢަކުން ާޞަރީޙަ ާއޮންނަންީވ، ާަބދަލުގައި ާއޮތުމުގެ ާއެހެންާއިއްތިފ ޤުވެަފިއވ   3135އިޖްމ ޢުވުން.

ާ ާމިދަންނަވ ިލ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުކރިން ާމިދަންނަވ ލަނީ ާމިއ7ާާީއަޅުަގނުޑ ާމައްސަަލެވސް ފިރިހެނުންެގ

ާއިޖުމ ޢުވެވޭީނާ ާކިހިނެއްތޯ ާަޙޤީޤަތުގައި ާއެކަމަކު، ާއިޖުމ ޢުއެކޭ. ާހުންނ ނެ ާފޮތްތަކުަގއި ވަރަށްގިނަ

ާނު ާއިދިކޮޅަްށ ާއެއ  ާއިމ މުން ާބޮޑެތި ާބޭކަލުން، ާއެެހންވީމ ،ާތ ބީޢީ ާހުއްޓ . ާޚިޔ ުލ ާއެނޫން ވަަތ

ާމަޒްަހބެއްަގއިާ ާަވކި ާޚިޔ ލުަތފ ތުވުމަކަށްވެސް. ާތެރޭަގއި ާމަޒްހަބުގެ ާހަމަ ާޮއވެދ ނެ އިއްތިފ ޤެއް

ނުޑާ  3140އެންމެންާއެއްބަްސވ ީތވެސްާިއއްތިފ ޤުާޮއވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއިޖުމ ޢުާއޮންނައިުރވެސްާައޅުގަ

.ާ…ރީޙަާއިޖުމ ޢު.ާހަމަޔަޤީނުންވެސްާއެންމެންާެއއްބަސްާއިޖުމ ޢުޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާއޮންނަންވީާޞަ
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ާޝަރީޢަތްތަކަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސ ބިތުކުރުމަކ ނުލ  ާއިތުރު ާއެްއވެްސކަހަލަ ާއެއީ ކީްއވެގެންޯތ،

ނަޑއަޅަނީާއިޖުމ ޢު.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއިޖުމ ޢުައކީާވަރަްށާބ ރުގަދަާ ޤަބޫލުކުރ ާހެއްެކއްެގގޮުތގައިާިމކަ

ާމިާާޞައްޙަ، ާއިޖުމ ޢަކަށްވ ންޖެހޭތީ ާވެަފއިއޮތްާސ ފު ާޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މައްސަލ7ާާަޔަޤީނީ،ާހަމަ

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީގެ ާއިޞްލ ޙުކޮށްދެއްވުމަށްޓަަކއި. ާމިގޮތަށް ާމިކަންކަން ާމިހުށަހަޅަނީ  3145އަޅުަގނޑު

ގެާަމއްސަަލތަކުަގއިާބަލ ލުންާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްާއެއީާަސއިންޓިފިކްާހެކިަތއް.ާބަލ އިރުަގއިާހައްދު

އެއެތިާނަގަންޖެހޭނީާއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާޤަރީނ އެްއގޮތުަގއި.ާއިތުރުާތ ޒ ކަެމއްާެގނެސްދޭާ

ާއެްއޗެްއެގގޮތުަގއި...

ާ

ާަވގުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑަެއޅިފައިއޮްތ ާކަ ާމިޖަލްސ އަށް ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  3150ުތާޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާމިގެންނަނީ. ާނިމުމަކަށް ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަވުމ އެކު

ާދުވަހަކީ ާބުރ ސްފަތި ާބޭނުންވޭ، ާދުވަހެްއގެގޮުތަގިއާާދަންނަވ ލަން ާނުބ އްވ  ާޖަލްސ ތައް މަޖިލީހުގެ

ާއެހެންނަ ާބޭްއވުމަށްޓަކަިއ. ާޖަލްސ ތައް ާކޮމިޓީތަުކެގ ނޑުމެންާހަމަޖެހިގެންދިޔައީ ާއަުޅގަ މަވެސް،

ާކޮމިޓީތައް.ާ ާަބއެއް ާބޭއްވިަފއެއްުނވޭ ާކޮމިޓީތަްއ ާދުވަހު ާބުރ ސްފަތި ާތަޖުރިބ ައކީ ވޭތުވެިދޔަތަނުގެ

ާކޮމިޓީާ ާމަޖިލީހުގެ ާއިލްތިމ ސްކުރަން ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާުހރިހ  ާައޅުަގނޑު  3155އެހެންވީމ ،

ާހ ޒި ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީތަކަށް ާއެއަްނަގވ ގޮތަްށ ާމ ދަމ ވެސްާސެކްޝަނުން ރުެވވަަޑިއގެންދެއްވުމަށް.

ާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތައްާއޮންނ ނެ.ާ

ާ

ޖަލްސ ާނިންމުން. .5
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ާގައި.99ާ=>ވ ާހޯމަދުވަހުާހެނދުނުާާ>299ނޮވެމްބަރުާާ>ދެން،ާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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