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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /18 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ 18 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް ބުދަ  ވީ  2010 އޭޕްރީލް 7 ތާރީޚް: 

 1431 އާޚީރުރަބީޢުލް 22 

 

 ަގއި   9:02 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:05ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:05ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  18 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  -ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރަ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 

 48، އިންޓަވަލް ފަހުން 55އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 68ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 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  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ރު ޢަލީ އާރިފްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ޝީމް ޢަލީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާ 

 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  

 މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  ކެންދޫ ދާއިރާެގ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  

 ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ުުެގ މެންބަރު ޔޫސފެލިދޫ ދާއިރާ 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަުގށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް 

 ފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ެގމަނަފުށި 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 V 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެ 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

  ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ : ން މެންބަރު   ުި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

    

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙުލޫފް  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

 - ން: ސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލް 

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
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 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ކޮމަން   * ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖްާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ޙުސައިން  އިންޓަވަލްފަހު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޑޫ 

ޔާމީން، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ هللا ވަޙީދު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝީދު އިބްރާހީމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންޓަވަލްފަހު، މައްޗަންގޮޅި  މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، އަދި އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ

هللا، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، 

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އިނގުރައިދޫ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  ކުޅުދުއްފުިށ

ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  ޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

ޤަސަ މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  ރާމިޒް،  ޢަބްދުމުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  މުޙަންމަދު هللا މް،  ޖަލްސާއިން    މަސީޙު 

 ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ވަކި

ލިމާފަންނު  ޢަބްދުއްރަޙީމް،  ވިهللا މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  هللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އަލިފުިށ އަޙްމަދު ޢީސާ،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ  ދާއިރާގެ  މިލަންދޫ  ނާޝިޒް، އިނގުރައިދޫ  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   

މް  ޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިهللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  ސިޔާމް  އިބްރާހީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ޙަމީދު،  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  މުޙަންމަދު،  ޤިއްޔާ 

މަނަފުށި  މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ގެމުޙަންމަދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ޢަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  ޤަސަމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  މުޙަންމަދު هللا ބްދުދާއިރާގެ    މަސީޙު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
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ާވަނަާޖަލްސ .1ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާދުާބުދ0707ާަާލްއޭޕްރ75ާީާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

ާ. ދުޢ.ާ5 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.وااله

10 

ާ ޒިރީާއިއްވެވުންާ.ާޖަލްސ ގެާޙ.

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.03ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

ާ15 

ާ..ްފ ސްކުރުނ ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ.0707/0/06އެޖެންޑ ގެާަނންބަރަކީާއޖ/ާމިއަދުގެާ-1.0

1.0-ާާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ ގެ 1ާާމިއަދުގެ ާނަންބަރުގެ ާޔައުމިއްޔ 1.0ާާވަނަ ާފ ސްކުރުން. ާަޔއުމިްއޔ  ާމިއޮތީ  20ގައި

ވަަނާއަހަރުގެާފުރަތަމަާަދއުރުެގ0707ާާޖަލްސ ެއްއގެާޔައުމިްއޔ ާއެީއ1ާާއަށ0707/00ާާްއިނ0707/07ާާްނަންބަރާ

ާޖަލްސ ގ07ާެ ާާވަނަ ާފެށިގެން ާއިން ާޔައުމިްއޔ ތަްއ00ާާޔައުިމްއޔ  ާމި ާހަމައަށް. ާއ އި ާަޔއުމިއްޔ  ާޖަލްސ ގެ ވަަނ

ާނުވ ީތާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއިޞްލ ެޙްއ ާމެންބަރަކު ާެއއްވެްސ ާޝ އިރުކުރުމަށްފަހު ާވެބްސަިއޓުަގއި މަޖިލީހުގެ

ާރިޔ ސަ ާމަޖިލީހުގެ ާޔައުމިްއޔ ތަކަަކކީ ާމި ާމަތިްނ ާގޮތުގެ ާކަމަްށާގަވ އިދުަގިއވ  ާޔައުމިްއޔ ތަެކއް ާޤަބޫލުކުރ  ތުން

 25ާނިންމައިފިން.



ާ.ާްއެންގުން.ރިޔ ސަތުނ ާާއަންގާ 
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 30ޔ ސަުތންާއަންގ ާއެންގުން.ާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާއަށް.ާރ2ާިޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާއަ

ާގޮުތގ006ާެ ާމ އްދ ގަިއވ  ާނިންމަވ ެނާާވަނަ ާއެކޮމިޓީތަކުން ާމައްސަލަތައް ާފޮނުވޭ ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ މަތިން

ނޑަްށާއަްނގަވ ަފއިވ ާކޮމިީޓތަކ އިާއެާސުްނގަޑިތަްއާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުގެާ ނަޑއަުޅްއވ ާައުޅގަ ވަނ006ާާަސުންގަޑިާކަ

ާ ާއިޢުލ ންކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާދިވެހިރ އްޖ0ޭމ އްދ ގަިއވ  ާއުސޫލުްނާ. ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ގެ

ާކަމަށްާ ާެއއް ާސުންގަޑި ާނިންމަވ ެނ ާބިލު ާއެ ާކޮމިީޓން ާހޮްއވެިވ ާކުރެްއވުމަށް ާދިރ ސ  ާބިލު ހިންގުމުގެ

ާ ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވަނީ 00ާާކަ ާގެންަދވ 0707ާއޭޕްރީލް ާކުރައްވަމުން ާކޮމިޓީްނ ާަގވ އިދު ާހަމައެއ ެއކު ާއަދި .35 

ންމަވ ނެާސުންގަޑިަތއްާއަންަގވ ފަިއވޭ.ާގަވ އިދުާކޮމިޓީންާކުރަްއަވމުންާގެންދަވ ާގަވ އިދުތަްއާމަސައްކަތްތަްއާވެްސާނި

ާއަންނ ނެާ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމެވުމަށްފަހު ާމަސަްއކަތް ާއެ ާއެކޮމިޓީން ާމަސައްަކތަކީ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް

ާއިޢުލ ން ާސުންަގޑިަތއް ާއެ ާއެެހންނަމަވެސް ާނޫން. ާއިޢުލ ންކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަެކއް ާއޮންަނންޖެހޭ. ކުރުމަށް

ނޑުާކުރަން.ާ އިންާއުފައްަދވ ފަިއވ 04/0777ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤަރ ރުާނަންބަރުާާ-0ކަމަށްވ ތީާެއކަންާއަުޅގަ

ާ ާއަކީ ާސުްނގަޑި ނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާކަ ާނިންމަވަން ާަގވ އިުދ ާކޮމިޝަންގެ 07ާާރިޔ ސީ 0707ާޭއޕްރީލް  40ޖަލުާާ-0.

ާގަވ އިދު ާއަކީ ާގަވ އިދު.ާސުންަގޑި ާގެންގުޅުުމގެ ާިބޑި ާއެުޅވުމ އި ާިބޑި ާއ އި ާތޭރަ ާއަމުރު ާއުމުރު،ާޖަލު ާޖަލު 07ާެގ

ާ 0707ާއޭޕްރީލް ާފަރުވ ދިނުމުގެާާ-1. ާަގއިދީންނަށް ާތިބި ާޖަލުގައި ާގުިޅގެން ާމައްސަލަތަކ ިއ ާތަކެީތގެ މަސްތުވ 

ސިއްޙީާފަރުވ ދޭާކުލިނިކުަތްއާހިންގުމ އިބެހޭާގަވ އިދު.ާާރ އްޖޭގައިާާ-0707ާ.2އޭޕްރީލ07ާާްގަވ އިދު.ާސުްނގަޑިާައކީާ

ާ ާއަކީ 00ާާސުންގަޑި 0707ާއޭޕްރީްލ ާލިބިދިނުމ އިާާ-3. ާބޭސް ާިވްއކުމ އި ާއެތެރެކުރުމ އި ާބޭސް ާއަްށ ރ އްޖެ

 45ާ-0707ާ.4އޭޕްރިލ00ާާްއުފުލ ގެންުގޅުމ އިާއަދިާގުދަންާކުރުމ އިބެހޭާގަވ އިދު.ާބޭހ ިއާބެހޭާަގވ އިދު.ާސުންަގޑިާއަީކާ

ގ ތުންދޭާކިރުގެާބަދަލުަގއިާކުަޑކުދިންނަށްާދޭާބ ވަތްތައްާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމ ިއ،ާއުފެއްދުމ އި،ާވިޔަފ ީރަގިއާ

ާ ާައކީ ާސުްނަގޑި ާގަވ އިދު. ާގޮުތގެ ާއަމަލުކުރ ެނ 10ާާބޭނުންކުރުމުގައި 0707ާޖުލައި ާވިްއކ ާާ-5. ޕެޓްރޯލް

ާއަކީާ ާަގވ އިދު.ާސުންގަޑި 10ާާާތަންތަނ އިބެހޭ ާކަންކަމ ބެހ0707ާޭޖުލައި ާމަޖިލީހުެގާއިޤްތިޞ ދީ ާހަމަެއއ ެއކު .ާއަދި

ާ ާފޮނުއްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހުން ާއަށް ާއެްއ1ާާކޮމިޓީ ާސިޓީ ާއަޅުަގނޑަށް ާވަނީ ާކޮމިޓީން ާއެ ާބެޭހގޮތުން ބިލަކ އި

ާޓެްކސްާނެގު ާއިން ާފައިދ  ާވިޔަފ ރީގެ ާެއއްކަމަކީ ާިވދ ޅުވެފަިއވ  ާއަްށާފޮނުއްވ ފައި.ާއެާސިީޓގައި ާކޮމިޓީ ާއެ ާބިލު  50މުގެ

ާ ާގަވ އިދުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާޮފނުއްވުން. ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާމުިޅ005ާާމަޖިލީހުން ާބިލަކީ ާެއ ާމަތިން ާގޮުތގެ ގަިއވ 

ާގޮތެއްާ ާރިޔ ސަތުން ާބެހޭގޮުތން ާއެބިލ އި ާބިލަކަށްވ ތީ ާނިންމަންޖެހޭ ާގޮސްގެން ާކޮމިޓީައަކށް ާއެކީގައި މަޖިލިސް

ާނިންމައިދިނުމަށް.ާމަ ާގަވ އިދުގެ ާމުޅ020ާާިޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާބިލުެގާމަސައްކަތް ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ ެގާދަށުން ވަނަ

ާޤ ނޫނުާ ާހަމައެއ އެކު ާއަދި ާހަމަޖައްސައިފިން. ާގޮތުަގއި ާބިލެއްެގ ާނިންމަންޖެހޭ ާގޮްސގެން ާކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލިސް
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ާ ާބިލ 0776/0ާނަންބަރު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙް ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާަޙއްޤުެގާަވޒީފ އ  ާލިބިގަތުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު  55އި

ބިލު.0ާާބިލަކީާވެސްާއިްޤތިޞ ދީާކޮމިޓީންާމިހ ރުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާއަށްާމަޖިލީހުންާފޮނުއްވ ފަިއވ 0ާާބިލު.ާމިާ

ެގާބިލުގެާމަަސއްކަތްާވެްސާއެާކޮމިޓީންާއަޅުަގނޑަށްާިލޔުްއވ ފަިއވަނީާއެާކޮމިޓީގެާިނންމަވ ފައިވަނީާއެާކޮމިޓ0ާާީމިާ

ާ ާދ އިރ ާނުގުޅޭ 0ާާމަސައްކަުތގެ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމުން ާކަމުގައި.ާއެހެން ާދަށުންާމ020ާާިބިލު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާިމހ ރުވަނީާބަދަލުކޮށްފައި.ާިމއަދުާރިޔ ސަތުންާދަންނަވ ލަްނ0ާާ ބިލުެގާމަސަްއކަތްާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީާއަްށާއަުޅގަ

 60ާހުރިާވ ހަކަތަކަކީާއެއީ.ާ

ާ

ާލު..ާސުވ 3ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 65ާުސވ ލުުކރުމުގެާއަިއޓަމެއްާނެތް.ާާ.ާސުވ ލުާމިއަދ3ުމިއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމާދެންާ

ާ

ކަންކަން.4 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 70ާއެކަުމގެާކަމެއްާވެސްާނެތް.4ާާމްާއެޖެންޑ ާައިއޓަާހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާުހށަހަޅ ާކަންކަން.މަޖިލީ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލު.5

ާ

ާކަދެްއެކވުން:ވ ހަރިޔ ސަތުންާ

 75ހަށްާތަޢ ރަފްާކުރަންޖެހޭާބިލު.ާއެާއައިޓަްމގެާދަށުންާެވްސާއަށް.ާމަޖިލ5ާީނޑުާމިދަނީާއެޖެްނޑ ާައއިޓަމްާދެންާއަޅުގަާ

ާއިތުރުާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާކުރުން.ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރެވިފައިވ ާ.ާކުރިންާތަޢ ފަރ6ާު

ާ

 80ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާދެ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ ާތަޢ 6ން ާކުރިން ާމިއެޖެންޑ ާ. ާއިސްލ ޙުކުރުން. ާކުެށއް ާބިލެއްގެ ރަފްކުރެވިފަިއވ 

ާއައިޓަްމގެާދަށުންާވެސްާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ ާމިއަދަކުާކަެމއްާނެތް.ާ

ާާ

ާދ ޢީާބަހުސް..ާއިބްތ7ާި

ާ85 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާ.ާއ7ިމިއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާދެންާ-7.0 ަގޑިިއރުާމިއަދުގެާމަަސއްކަުތެގ0ާާބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާމީާއަުޅގަ

ާމިއޮ ާއަިއޓަމަށް ާއެޖެންޑ  ާފުރަތަމަ ާއޮތް ާމިއަދު ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާަމސައްކަެތއް. ާހަމަޖެހިފައިވ  ީތާތ ވަލުަގއި

ާކުޅުުދއްފުށީާ ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަނީ ާހުށަހަޅުއްވ ނީ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާބިލު. ާދޫކުރުމުގެ ާކުްއޔަށް ާތަންތަން ދިރިއުޅޭ

ާ ާިއްއވ ފަިއވަނީ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާ ާނަޝީދު. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ  03ާ90ދެކުނު

ާ 0777ާނޮވެމްބަރު ާރައްޔިތުންގ05ާާެ، ާާަވނަ ާދެކުނ46ާާުމަޖިލީހުގެ ާުކޅުދުއްފުށީ ާއަުޅަގނޑު ާޖަލްސ ގައި. ވަނަ

ާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާދެއްވުމަްށ ާހުށަހަޅުއްވައި ާބިލު ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި 07ާދ އިރ ގެ

ާމިނިޓުގެާފުރުޞަތެއްާޕޯޑިއަަމށްާވަަޑއިގެންާހުށަހަޅުްއވައިެދްއވުމަށް.ާ

ާ

 95ާއްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާށީާދެކުނުކުޅުދުއްފުާ

ާިމާ ާއިނގޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާބިލު. ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްޔަްށ ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު .`

މ ލެާއަށްާާބިލަކީާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުގެާކުރިންާވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ުޑކިޔުންާއަމ ުޒވެފަިއވ ާބިލެްއަކން.ާޚ އްޞަކޮށް

ާކަހަލަާ ާކޮންމެވެސް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާެމންބަރުން ާބަެއއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވޑަިއގަންނަވ  ނިސްބަތްވެ

ާކަމަށް.ާ ާކުރެއްވޭ ާޤަބޫލުފުޅު ާކަމަށް ާބިލެއް ާކުރ  ާކޮންޓްރޯލް ާކުލި ާބިލަކީ ާމި ާގެންގުުޅްއވ ކަން. ނުތަނަވަސްކަމެއް

ާބިލަ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާބިެލްއާއަޅުަގނޑު ނޑަައޅ  ާކަ ާކުލި ާނުަވތަ ާކުރ  ާކޮންޓްރޯލް ާކުލި ާކޮންމެހެން  100ކީ

ނޑަައޅ ާބިލެއްާނޫނޭާމީ.ާއެއ1ާާީކޮޓަރީގެާފްލެޓެއްާމިހ ވަރަށް.0ާާނޫނޭ.ާ ކޮޓަީރގެާފްލެޓެްއާމިހ ވަރަށް.ާމިގޮތަށްާކަ

ާބި ނޑަައޅައިދޭ ާކަ ާުއސޫލުތައް ާދޫކުރުމ އިބެހޭ ާކުްއޔަށް ާބިލަކީ ާމި ާޮއޅުމެކޭ. ާބޮޑު ާެއއްބަސްވުުމެގާވަރަށް ާކުީލގެ ެލއް.

ނޑައަަޅއިދޭާބިލެއް.ާުކއްޔަްށާ ނޑައަަޅއިދޭާބިލެއް.ާުކއްޔަށްާޫދކުރ ާފަރ ތުގެާޙައްޤުަތއްާކަ ހުންނަންޖެހޭާޝަރުތުތައްާކަ

ާމިކަންކަމ ިއގުޅޭާ ާދިއުމ އި ާކުރަމުން ާބޮޑު ާކުޑަކުރުމ އި ާކުލި ާބިލެއް. ނޑަައޅައިދޭ ާކަ ާޙައްޤުތައް ާފަރ ތުގެ ހިފ 

ާޙ ލަތްތަކ ިއާާއުސޫލުތައްާ ާއަންނ ނެ ާނިމުަމކަށް ާގޮތުން ާތަބީޢީ ާޒ ތުގަިއ ާއޭެގ ާއެއްބަްސވުން ާިބލެއް. ނޑަައޅައިދޭ  105ކަ

ާެއގްރިމެންްޓާ ާއަދި ާގޮތ ިއ ާގެނެވިދ ނެ ާނިމުމަކަށް ާދަށުން ާއެއްަބސްވުެމއްެގ ާިއތުރު ާދެފަރ ތުެގ އެއްބަްސވުން

ެލއް.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިާިބލުގައިާހިމެނޭާއިތުރުާބަެއއްާއެކަހެރިކޮށްާބ ޠިލްާކުރެވިދ ެނާގޮތްތަްއާބަޔ ންކުރުުމގެާބި



 5 

ނޑުާަދންނަވ ލ ނަން.ާމިއަދުގެާމިާޒަމ ނުގައިާހަމައެކަނިާދެފަރ ތުގެާކޮންޓްރެކްޓްާކޮށްލުމަކަށްާ ސިފަތައްާވެސްާއަުޅގަ

ާދެފަރ ތުގެ ާވިސްނުމަކީ ާއަންނަ ާއުފެދެމުން ާއަލަށް ާމިހ ރު ާނުކޮށްލެވޭ. ާދުލެއް ާކޮންޓްރެކްްޓާާކަންތައްތަެކއް ދޭތެރޭގައި

ާއިންސ ފުވެިރާ ާކަންތައްތަކަީކާޢަދުލުވެރި ާހިމެނޭ ާކޮންޓްެރކްޓްަގއި ާއެ ާނަމަވެސް ާވީ ާއޮްތކަމަށް ާމިނިވަންކަން  110ކުރުމުގެ

ކަންތައްތަކަކަްށާވ ންޖެހޭނެާަކމަށް.ާއެކަީށގެންާނުވ ާޢަދުލުެވރިާނޫންާއިންސ ފުވެިރާނޫންާމ އްދ ތަކެއްާޭއގަިއާހިމަނ ާ

ރިާފަރ ތަކުންާބ ރެއްާނެތްާފަރ ތުގެާމައްޗަށްާކަންތަްއތަކެއްާލ ޒިމްކުރ ާކަމަށްވ ނަަމާއެކަންާކޮންމެވެސްާއެހެންާބ ރުވެ

ފަރ ތަކުންާބަލ ާއެކަންާޢަދުލުވެރިާކަުމގެާދ އިރ ގެާތެރެއަްށާއިންސ ފުވެރިާމ އްދ އެްއގެާޮގތަށްާއެާބަދަލުާކުރެވިދ ެނާ

ާިއނގިރޭސި ާމިއުޅެީނ ާދަންނަވަން ާޓ ރމްސް.ާކަން. ާއަންފެއ ރާކޮންޓްރެކް ާއުޅެނީ ާކިޔ  ާމިއަށް އަންފެއ ރާާބަހުން

ާމީހާ  ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށްޓަކަިއ ާއެއް ާގެ ާހިމެނިފައިވ ނެ. ާތެރޭގައި ާބިލުގެ ާމި ާއުސޫުލ ާޓ ރމްސްގެ  115ކޮންޓްރެކް

ާތަނެ ާދިރިއުޅޭނެ ާމީހެއް. ާހުންނަ ާމަޤ މެއްގައި ާފަދަ ާފޯރުވޭ ާަމއްޗަްށ ާއޭނަގެ ާނުފޫޒު ާވަންނ ެނާއަކީ ާނުލިބިގެން އް

ތަނެއްާނުލިބިގެންާއެކަީށގެންވ ާކުްއޔަކަށްާތަެނއްާނުލިބިފަާހުންނަާމީހ ާއަކީާއޭނ ގެާމަްއޗަށްާެގެއއްގެާވެރިފަރ ތުްނާ

ާވެްސާކުރަންޖެޭހާ ާޤަބޫލު ާޙ ލަތުަގއި ާގިނަ ާއަދި ާމީހެއް. ާހުށަހެޅިދ ނެ ާޝަރުތުތަކެއް ާިގނަ ާވަރަށް ބޭނުންކަމަށްވ ނަމަ

ާމަޤ މެއްގެާާޙ ލަތުގައި ާދެރަ ާހުރި ާީމހަކު ާނުފޫޒެްއާފޯރުަވއިގެން ާމީހެއްެގާމައްޗަްށާގަދަ ާމީހެއް.ާއެހެންވީމަ ހުންނ ނެ

ާޙަޤީޤަތުަގާ ާކޮްނޓްރެކްޓްތަުކގައި ާކުރެވޭ ާތެރެއިން ާބ ރުވެރިކަމެއްގެ ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާމައްޗަށް ާއޭނަގެ  120ސަބަބުން

މަކީާމިއަުދގެާމިޒަމ ނުަގއިާމީހުންާކޮށްުއޅޭާކަމެއް.ާއެާއުސޫލުާިމާވެސްާއިންސ ފުވެރިާނޫންާމ ްއދ ާއެއްާހުރިތޯާބެލު

ާިމާ ާތެޭރގައި ާއެއްަބސްވުންތަުކގެ ާއެ ާކުރ އިރުަގއި ާެއއްބަސްވުްނތައް ާކުލީގެ ާތަޢ ރަފްކުެރިވފައިވ ނެ. ާތެރޭަގއި ބިލުގެ

ާމަ ާއުސޫލެްއގެ ާއޮންނަ ނަޑއެޅިަފއި ާކަ ާވ ނަމަ ާއިންކަމަށް ާއެއް ާމ އްދ  ާކަހަލަ ާބެލޭނެ.ާއަދިާދެންނެވި ާއެކަންކަން ތިން

ާޒަމ ން.ާ ާޙައްޤުތަކުގެ ާއިންސ ނީ ާޒަމ ނަކީ ާމި ާވ ނެ.ާމިއަދުގެ ާހިމަނައިދީފައި ާކުެރވޭެނާނިޒ މެއް އެކަންކަންާއިޞްލ ޙް

ާޤ ނޫނ0773ާާީ ާރ އްޖޭގެ ާއަލަށް ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާޙަމްޒ މެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާއަހަރު  125ވަނަ

ާކޮ ާމިާވަކީލުކަން ާދިޔ މަ ާކުރަންެވގެން ާެއއްބަްސވުމެއް ާދޫކުރުމުގެ ާުކްއޔަށް ާފެށިއިުރގައި ާމަސައްކަތް ާައއިސް ްށގެން

ާ ާމީހ އޭ.ާތިމަންނަ ާބޭނުންވ  ާހިފަން ާކުއްަޔށް ާގެ ާއަކީ ާެވރިފަރ ތޭ.ާމީނަ ާގޭގެ ާއަކީ ާތިމަންނަ ރުފިޔ 07777ާާބުނަނީ

ާއެހެރީ ާއޭނަ ާތައްޔ ރަށޭ. ާމިހުރީ ާުކއްޔަށްދޭން ާެއގެ ާދެނ07777ާާްާއަށް ާތައްޔ ރަށޭ. ާހިފަން ާކުްއޔަްށ ާއަށް ރުފިޔ 

ާދޭން.ާ ާލ ރިތަކެއް ާއިތުރު ާައށް ާހޭ.ާއޭނަ ާއެއްބަްސވުމެއް ާިލޔ  ާީކއްކުރަން ާލަްއވ  ާެއއްބަސްވުެމއްހޭ.ާަވކީލަކު ކީއްކުރ 

ާވިސް ާއެ ާލިޔެޭވކަން. ާއެއްބަސްވުންަތއް ާދިގު ާވަރަށް ާތަފްސީލު ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތަކީ ާމިއަދުގެ ާތެރެއިންާއެކަމަކު  130ނުމުގެ

ާޒަމ ނަކަށް.ާ ާޙައްޤުތަކުގެ ާއިންސ ީނ ާދަށުން ާޤ ނޫނުައސ ސިެއއްގެ ާއައު ާމިތިބީ ާހިޖުރަކޮށްގެން ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާެވްސާ ާމައްޗަށް ާމުދައްރިސުގެ ާދަރިވަރު ާމައްޗަށް ާދަރިވަރުގެ ާމުދައްރިސަށް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާަބލި ާހުންނ ނެކަން. ާަޙއްޤުތަކެްއާާޙައްޤުތަކެއް ާވެސް ާަމއްޗަށް ާބަލިމީހ ގެ ާޑޮކްޓަރަށް ާމަްއޗަށް ާޑޮކްޓަުރގެ ާއަށް މީހ 

ާޙައްޤުަތކެްއާ ާމަްއޗަށް ާމީހ ގެ ާދޭ ާުކއްޔަށް ާެގ ާއަށް ާމީހ  ާހިފ  ާކުްއޔަށް ާގެ ާބީދައިން ާއެ ާހަމަ ހުންނ ނެކަން.
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ާމައްޗަ ާމީހ ގެ ާކުްއޔަްށާހިފ  ާގެ ާއަށް ާމީހ  ާދޭ ާކުްއަޔށް ާގެ ާޙައްޤުތަކެްއާހުންނ ނެކަން.ާހުންނ ނެކަން.ާއަދި ާވެސް  135ށް

ާ ާމިދެންނެވި ާތިޭބ0ާާބޭނުމަކީ 0ާާފަރ ުތގައި ާހަމަކޮށްދީ ާަވޒަން ާވެސ0ާާްމީހުންެގާޙައްުޤތައް ާޙައްޤުަތއް ަބއިމީހުންގެ

ާބުނެދިނުން.ާ ާސ ފުބަހުން ާބަޔ ންކޮްށ ާމުތުލަޤަށް ާަޙއްޤުތައް ާފަރ ތްތަުކގެ ާހިފ  ާކުއްޔަށް ާފަރ ތްތަކ އި ާޫދކުރ  ކުއްޔަށް

ާއެކަްނާ ނޑިަވޅުތަުކގައި ާދަ ާޖެހޭ ާމައްސަލަތަްއ ާދޭތެރޭ ާަބއިމީހުންެގ ާދެ ާވަގުތުަތކުަގއި ާފުށުއަރ  ާޙައްޤުަތއް ާެއ އަދި

ާދިއުމުގެާ ާކޯޓަށް ާމަދަނީ ާައީކ ާސިފަ ާއަނެއް ާހިމެނޭ ާބިލުަގއި ާމި ާހަމަޖައްސައިދިނުން. ާނިޒ މެްއ ާަވކި ޙައްލުކުރެވޭެނ

ާމިާ ާއުފެދޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމެދުވެިރކޮށްާާބަދަލުގައި ާޓްރައިބިއުނަލެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއުފެއްދުމަށް ާދަށުން  140ބިލުގެ

މިކަންކަންާހަމަޖެއްސޭނެާގޮތްާހަދައިދިނުން.ާކޯޓުތަކުެގާބުރަާކުޑަކޮށްދިނުން.ާއަދިާކޯޓުތަކަްށާދ ންޖެހޭާމައްސަލަާއަީކާ

ާމައްސަލަތަ ާދ  ާނުނިންމިެގން ާވެސް ާފެންވަރުގަ ާޓްރައިބިއުނަލްގެ ާމިކަމުގައިާހަމައެކަނި ާމީ ާހެދުން. ާކަމަށް އް

ނުޑާސިފަތަކަކީ.ާމިނިވަންާވިޔަފ ރިއެްއގެާއުސޫލަށްާތ އީދުާކުަރއްވ ާބޭފުޅުންާވިދ ުޅވެދ ެނާ ގެންގުެޅވިފައިާހުރިާމަިއގަ

ަދާމިާބިލަކީާދެބައިމީހުންގެާދޭތެރޭާކުރެވޭާކޮންޓްެރކްޓެްއގެާެތރެއަށްާބޭނިގަންނަާބިލެކޭ.ާއެެހންވީމަާއެީއކީާެއއްާހުއް

ާެވްސާ ާތެޭރަގއި ާިނޒ މްތަކުގެ ާިވޔަފ ރިއެްއގެ ާމިނިވަން ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާނޫނޭ. ާކަެމއް  145ކުރެވޭނެ

ާގ އިމްކުެރވިފައިާ ާބިލުތައް ާމި ާހަމަ ާެވސް ާތެރޭގަިއ ާނިޒ މްތަުކެގ ާމަސައްކަްތކުރ  ާއުސޫލަްށ ާވިޔަފ ީރގެ މިނިވަން

ާކުރެވިފައި ާގ އިމު ާއުސޫލުތައް ާމި ާހަމައެކަިނާާއެބަހުއްޓޭ. ާއެއް ާވިޔަފ ރި ާމިނިވަން ާނެތޭ ާމިއަދަކު ާއަދި އެބަުހއްޓޭ.

ާކުޑަުކޑަާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް. ާސަރުކ ެރއް ާވެސް. ާދައުލަެތްއ ާއުޅޭ ާަކނޑަައޅަިއގެން ާސިޔ ސަތުތަެކއް ޤަބޫލުކުރ 

ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއަށް ާވިޔަފ ރި ާމިނިަވން ާސަރުކ ަރކީ ާމި ާމިއަދުގެ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަދިާާމިސ ލެއް ތ އީދުކުަރއްވ 

ާިވޔަފ ރީެގާ ާމިނިވަން ާހަމައެަކނި ާހަމަެއކަނި ާއެީއކީ ާއެހެންނަމަވެްސ ާސަރުކ ރެއް. ާކުރަްއވ  ާވަކ ލ ތު  150އެކަމަށް

ާކަންތަްއތަކަކީާސޯޝަލިސްްޓާިވސްނުމުގެާކަންަތއްތައް.ާޯއގ ތެރިާ ސަރުކ ރެއްާނޫން.ާއެާސަުރކ ރުންާކުރަްއވ ާބަެއއް

ާ ާޢިބ ރ ތަކީ ާމި ާވިޔަފ ރިތަކ އިާސަރުކ ރުގެ ާބަލ ނީކީ ާތިމަންނަމެން ާހަމައެކަނި ާވިސްުނމެއް. ާސޯޝަލިސްޓް ވެސް

ާއޯގ ތެރިާ ާމީހުންނަށް ާނެތް ާފުދުންތެރިކަމެއް ާނޫނޭ. ާކަންތައްކުރ ކަށް ާފަހިވ ގޮތަށް ާވެރިްނނަށް ާވިޔަފ ރި ރައްޓެހިެވގެން

.ޑީ.ޕީާއަކީާއިނިގރޭސިވިލ ތުގެާކޮްނޒަވޭިޓްވާވުމަކީާވެސްާނުވަތަާއަޅ ލުމަީކާވެސްާތިމަންނަމެންާކުރ ނެާކަމެކޭ.ާއެމް

ނޑުމެންާއެންމެންާދަންނަން.ާ  155ޕ ޓީާއ އިާގުޅުންހުރިާޕ ިޓއެްއކަންާެއއްާފަލްސަފ ާެއއްާޙިްއސ ކުރ ާޕ ޓީެއއްކަންާއަުޅގަ

ާވަަޑިއގެނ0773ާް ާލީޑަރަކަށްާޭޑވިޑްާކެމަރަންާމިއަދުާއިދިކޮޅުާލީޑަރުާއިނގިޭރސިވިލ ތުގެ ނެިވާވަނަާއަހަރުާއެތ ނގެ

ާވިސްނުްނާ ާއޮތް ާިވސްނިފައި ާޕ ޓީއެއްކަން ާގުޅުންހުރި ާވިޔަފ ރިވެރިންނ ިއ ާހަމައެކަނި ާކޮންަޒވޭިޓވުންނަކީ އިރުަގއި

ާއުޭޅާ ާގެނެސްގެން ާއެމީހުން ާކޮންޒަވޭިޓޒަމަކީ ާޮކމްޕެޝެނެޓް ާވިސްނުންމަކީ ާސަރުކ ރުގެ ާޯއގ ތެރި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ާއެްއޗަ ާމިުއޅޭ ާދަންނަވަން ާެވްސާވިސްނުމެއް. ާތެރޭަގއި ާޕޮލިސީގެ ާމ ރކެޓް ާފްރީ ާވިސްނުމަކީ ާސޯޝަލިްސޓް ކީ

 160ކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއަަށގެންފައިާހުރިާވިސްނުމެކޭ.ާއެހެންީވމަާމީާހަމައެކަނިާފްރީާމ ރެކޓަށްާތ އީދުކުރ ާމީހުންނަށްާ

ާކޮ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެގޮތަށް ާވ ކަށްނުެޖހެއޭ. ާބިލަކަށް ާޤ ނޫނުގެާދެކޮޅުވެރި ާކުރުމުގެ ންޓްރެކްޓް
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ާެއއްެޗއްާކަމަްށވިޔަްސާމިއަދުެގާ ާކޮންޓްރެކްަޓކީާރަނގަުޅާޤ ނޫނީާމަގުންާކުެރވޭ ާކުރެވޭ ދަށުންާދެފަރ ތުގެާދޭތެރޭަގއި

ާމ އްދ ތަކަކަްށާ ާއެކަށަައޅައިދޭ ާޙައްޤުަތއް ާމައްޗަށް ާޙައްުޤތަކުގެ ާވެސް ާމ އްދ ތަކަކީ ާހުންނަ ާޭއގައި މިޒަމ ނުގައި

ާފ ސްކޮށްގެންާވ ންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާޚ އްަޞ ާއަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނޫ ާއޮތް ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިސ ލަކަށް .

ާމަރުޙަލާ  ާދަތުރުކުރި ާއެެހންވީމަ ާެއއްެޗއް. ާއޮތް ާފ ސްވެފައި ާނުދީ ާވޯޓު ާމީހުން ާބައެއް ާދީގެން ާވޯޓު ާމީހުން  165ބައެއް

ާހު ާޭއގަިއ ާއެހެންނަމަވެސް ާޑިމޮކްރެިޓކް. ާވެސް ާނުވ ާކިތަންމެހ  ާފަހި ާއަށް ާިޑމޮކްރެސީ ާބޮޑަށް ާއެހ  ާކަންތައްތައް ރި

ާދަތުރުކުރ ާ ާއެްއޗެއް ާމިއަދު ާިމއޮތީ. ާގެނެއްސަ ާއެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާބެލެވިގެން ކަމަށް

ާމިކަހަލަ ާަކމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާވުމަކީ ާޑިމޮކްރެިޓްކ ާެވސް ާދެބައި ާއެްއޗަކ އި ާހުންނަ ާއޭަގއި ނޑުާާމަގ އި މައިގަ

ާބިލެއްާ ާދޫކުރުުމގެ ާކުއްޔަށް ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާމައްޗަށް ާހަމަތަކެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާމައްޗަށް ާވިސްނުންތަެކްއގެ ސިޔ ސީ

ާވެރިފަރ ތްތަކަށްާ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާގެންގުުޅްއވ  ާގެދޮރު ާމ ލޭގައި ާސަބަބުން ާއައުުމގެ ާބިލު ާމި ާމިއޮތީ.  170ގެނެއްސަ

ާމ ލޭގައި ާއަދި ާފަސޭހަ. ާވ ނީ ާބިލ އިާާވެސް ާމި ާފަސޭހަ. ާވ ނީ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާއުޅޭ ާހިފައިެގން ާކުްއޔަށް ގެ

ާ ާބިލުެގ ާތަފްސީލުަތއް ާއިތުރު ާމ34ާާިބެހޭގޮތުން ނުޑ ާމަިއގަ ާހަމައެކަނި ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ީތ ާއަޅުަގނުޑ ޞަފްޙ ަގއި

ކުރީަބއިަގއިާެއއްެޗއްާބުނެލ ފައިާާސަބަބުތައްާދަންނަވ ލ ފައިާމިައށްާއަތުވެދ ނެާފ ޑުކިޔުންަތކަްށާހަމައެކަނިާއަމ ޒުކޮށް

ާއަޅުަގނޑުާވަިކވެލ ނަން.ާޝުުކރިއްޔ .ާ

ާ175 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ާކަ ާބަހުސްކުރުމަށް ާބިލަށް ާގޮތ1ާާްމި ާބެހިގެްނވ  ާަވގުތު ާމަަސއްކަުތެގ ާބިލުގެ ާމި ގަިޑިއރު.

ާ ާައށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެމް.ޑ47ާީދަންނަވ ލ ނަން. ާމިނިުޓއިރު، ާއަށް ާނިސްބަތްނުވ 47ާާ.ީޕ ާޕ ޓީއަކަށް ާަވިކ މިނިޓުއިުރ،

ާ ާމެންބަރުންނަށް 06ާާޢިއްޒަތްތެރި 04ާާމިނިޓުއިުރ،ާޕީ.ޭއާއަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރ3ާާީމިނިޓު،ާަޤއުމީ ާއަދި މިނިޓު

ާ ާއަށް ާއެދިވަަޑއިގަނ1ާްޕ ޓީ ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހިރީ. ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާވަގުތު ާތަރުތީބުން ާމި  180ަނވ ާމިނިޓު.

ާމ ފަންނުާ ާއަރުވަނީ، ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

ާިޢއްޒަތް ާމ ލޭގެާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ނަން ާއަުޅަގނޑު ާދޭތެރޭ ާެއއްަޗކ  ާިވދ ޅުވި ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާަރީއސް.  185ތެރި

ނޑުާހުށަހެޅުއްވިާިޢއްޒަތްތެިރާ ރައްޔިތުންނޭާވިދ ުޅވެފަިއ،ާައނެއްކ ާމ ލޭާމެންބަރުންނޭ،ާބިލުާޑްރ ފްޓުާފެނިގެންާއަުޅގަ

ާމަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާކުރިން. ާވެސް ާމަޝްވަރ  ާމިކަމ  ާވިސްނުުމގަިއާމެންބަރ  ާވިސްނި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ޤްޞަދަކީ

ާވެްސާ ާވީހ  ާއުޅެނީ ާވެގެން ާމި ާމަޤްޞަދަކަށް ާހުށަހެޅި ާއެބޭފުޅ  ާހުށަހަޅ  ާބިލު ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްޔަށް ާތަންތަން ދިރިއުޅޭ
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ާގޮތަަކށް،ާެއކަންކަ ާކުަޑވ ނެ ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާމައްސަލަތަކ އި ާޖެހޭ ާމި ާތެެރއިން ާފަހިވ ެނާރައްޔިތުންނަށްާމީގެ ން

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަށް ާބިލެއް ާއޮްތ ާހުށަހަޅ ފައި ާމަޤްޞަދުަގއި ާކުރުުމގެ ާމިކަްނކަން  190ގޮތަކަށް

އެހެންނަމަވެސް،ާީމގަިއާފ ހަަގކުރެވޭާުނކުތ ތަެކއްާއެބަހުރި.ާއެީއާުކއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތުންާައދިާކުްއޔަށްާދޭާފަރ ުތގައިާ

ާފަރ ތުން ާދޭ ާކުއްޔަްށ ާހިމެނޭ ާާއެބަ ާބުނ ގޮތުްނެވްއޖިއްޔ  ާުކއްެޔއ0ާާްމީގައި ާގިނަ ާުކްއޔަށްވުރެ މަސްދުވަުހގެ

ާނުނެގޭކަމުގަިއާ ާބިލުން ާއޭނަ ާކުއްޔަކީ ާމަސްދުވަހުގެ ާދެ ާެއ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުނެގޭ. ާބުނ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްުޓގައި

ާ ާއެއީ ާހުރިގޮތުން ާދަތިކަން ާގެދޮރުގެ ާހުރިގޮތުން، ާއަދި ާގެދޮރު ާމ ލޭ ާއެއީ ާއޭގ0ާާެވ ނަމަ ާކުލި މަހުގެ

ާއެހެންާ ާކޮންމެވެސް ާފަރ ތުން ާދޭ ާކުއްޔަށް ާއެ ާގޮސްފިނަމަ ާފ ސްވެގެން ާބިލުން ާބުނ ގޮތުްނ  195ކޮންޓްރެކްޓަރުަގއި

އުސޫލަކުންާނަމަވެސް،ާމ ލޭާއިމ ރ ތްކުރ އިުރގައިާއެހެންާުއސޫލަކުންާނަމަވެސްާއެާކުއްަޔށްާހިފ ާފަރ ތުންާނެގުމަކީާ

ާައޅުގަާ ާކަެމއްވ ތީ ާއަންނައިރުަގިއާއެކަީށގެންވ  ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީ ާޑްރ ފްޓް ާމި ާޑްރ ފްޓްކޮށް ާބިލު ާމި ާދެންނެވީ ނޑު

ާ ާމިސ ލަކަށް ާނ ންނ ނެގޮތަށް، ާމައްސަލަަތްއ ާވަރަކަށް ާކޮންެމެވސް ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާކުލ0ާާިއެއަށް މަސްދުވަހުގެ

ާ ާވ0777ާިކަމަށްވަންޏ  ާފަރ ތުން ާދޭ ާކުއްޔަށް ާމި ާދެން ާިމާނަގަނީ.ާނަގ ފައި ާނެގޭނީާރުފިޔ  ާއަށް ާތިމަންނަ ދ ޅުަވނީ

0777ާާ ާދޭނަމޭ ާއަށް ާތިމަްނނަ ާއަޅަން ާސީޓެއް ާއެޑްވ ސަށް ާބުނޭ ާއެބަ ާެއހެންމީހަކު ާއެކަމަކު  200ލައްކ0ާާަރުފިޔ އޭ.

ާ ާއެ ާއެްއޗެްއ0ާާރުފިޔ .ާދެން ާހިޑެން ާއެ ާނުހިމަނ .ާނަގ ފައި ާތެރޭަގއި ާކޮންޓެރެކްޓްގެ ާމި ާނަގަނީ ާމި ާރުފިޔ  ލައްކަ

ާބ އްވަނީ ާމި ާގޮތަށް ާއެކަމަުކ ާއެހެންވީަމ،0ާާ. ާއެއްލ ލަނީ. ާމީހ  ާނިކަމެތި ާއެއްލ ލަނީ. ާނެރި ާއޭނަ ާހަމަވީމަ މަސް

އަޅުަގނޑުާދެންެނވީާމިާކޮމިީޓާތެރޭގަިއާވެްސާމިއަށްާރިޢ ަޔތްކޮށްާމިާޖެހިގެންާއުޅޭާަމްއސަލަތަކަށްާކޯޓުތަކަށްާބ ުރާ

ާކުޑަވ ގޮ ާމައްސަލަތައް ާޖެހޭ ާފަރުދުންގެ ާދޭދޭ ާދެންާބޮޑުނުވ ގޮތަށް، ާމިކަންތައްތަކަށް. ާވިސްނ ވަަޑިއގެން ތަށް

ާގޮތުންާ ާސިޔ ސީ ާހުަށހަޅަމުން ާބިލު ާިމއަދު ާއެހެްނނަމަވެސް، ާެއއްބަްސވަމޭ. ާވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަނީ  205ވިދ ޅުވެަފއި

ާލ ަބއަށްޓަަކއިާ ާފައިދ އ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާމިއީ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮންޖެހުމ އި، ާސަރުކ ރަށް ާވެސް އަނެއްކ 

ާިމާހު ާސޯޝަލިސްޓް ާކޮމިޔުިނސްޓް، ާޭއގެތެރޭަގއި ާިސޔ ސަތު ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެއް. ށަހެޅި

ާިއކޮނޮމީެގާ ާމ ކެޓް ާފްރީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރުމ އި. ާބޭނުްނ ާެއއްޗިހި އިބ ރ ތްތަކ ިއ

ާބޭން ާއަިދ ާފަރ ތ އި ާހިފ  ާުކއްަޔށް ާވެސް. ާމިއޮތީ ާެއާތެރޭގަިއ ާމަތިން. ާހަމަތަކެއްެގ ާވަިކ ާެވސް ާދޭނީ ާލޯނު ުކތަކުން

ާހިމެނޭާ ާމީގެ ާއަދި ާބުމުން ާބިލު،ާމިހެން ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްަޔށް ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާއިމ ރ ތް ާގޮެތއް ާދެއްކޭނެ  210އަނބުރ 

ާގޯތި ާބުނުމުން، ާމިހެން ާބިލޭ ާދޫކުރުމުގެ ާުކްއޔަށް ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާއެަބއުޅޭ. ާވެސް ގެދޮރުާާއިސްތިސްނ ތަެކއް

ާކޮޓަރިާ ާދެ ާނުވަތަ ާއެއް ާކޮޓަރި ާމިއީ ާމިންވަރު. ާއެއް ާކޮަޓރި ާދިރިނޫޅެވިގެން ާމީހުންނަށް ާމ ލޭގައި ާމިވ  ތޮއްޖެހިފައި

ާސަބަބުްނާ ާއެހެްނނަމަވެސް،ާީމގެ ާކަމެއް. ާކުރ  ާަބޔަުކާމީހުން ާމަޤްޞަދުގައި ާހޯދުމުގެ ާއ މްދަނީ ާއެ ކުއްޔަްށާދީގެން

ާޭއގެން ާވަންދެން ާއަހަރެއް ާިމއަްށާާއެތައް ާދެންނެވީ ނޑު ާައޅުގަ ާހިނގަންޖެހިދ ނެތީ ާކޯޓުަތކުަގއި ާނުލިބި އ މްދަނީ
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ާވަރަކަްށާ ާކޮންމެވެސް ާރައްޔިތުންަނށް ާސްޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާފަރުމ ކޮށް ާމި ާވިސްނ ަވޑަިއގެން ާވަަރކަށް  215ކޮންމެވެސް

ާޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާމީގެންާފައިދ ާއެއްާކުރަނިވިާގޮތަކަށްާމިކަންކަންާކުިރއަްށެގންދެވުން.ާޝުކުރިއްާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތަށްާ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާެއދިވަަޑއިގެންެނވި ާަދއްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާދެން ާައޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާކުރިން 7817ާާއެރުވުުމގެ ާކޮމިޓީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާޢިއްޒަތ1ާްަގއި ާވ ހަކަ ާފެށޭނެ ާކޮޓަރީގައި ާކޮމިޓީ  220ތެރިާނަންބަރު

ނޑުާދެންާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ މެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާއަުޅގަ

ާޢަލީާމުޙައްމަދަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާ

ާފުރުޞަތެއް ާައވަހަށް ާރައީސް،ާމިހ  ާޢިްއަޒތްތެރި ނޑުމެންެގާާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާއަޅުގަ ާއ ދެ،ާދެންމެ  225ދެއްވީތީ.

ާތަޢ ރަފްވެގެންދިޔަާ ާމަިޖލީހަށް ާމި ާތެރޭަގއި ާމަހުގެ ާނޮވެްމބަރު ާއަހަރުެގ ާމިދިޔަ ާދިޔައީ ާމި ާހުށަހެިޅގެން ކުރިމައްޗަށް

ޖިލީހުގެާދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުްއޔަށްާދޫކުރުމުގެާބިލ ާބެހޭގޮތުންާބިުލާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތުންާއެާިބލުާރަސްމީގޮތުންާމަ

ާހިމެނޭާ ާވަރަށް،ާބިލުަގއި ާގޮތެްއގަިއ ާމައިަގނޑު ާވެްސާބިލުގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާހުށަހެޅުއްވުން. ާހުށަހެޅުއްވި ފްލޯރާއަށް

ނުޑާ ހުރިހ ާބައިތަކެއްާކަހަލަާގޮތަކަށްާވަރަށްާކުރުކުރުާއިބ ރ ތްތަކުންާދަންނަވ ާދެއްވައިފި.ާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާއަުޅގަ

ާފަރުމ ކުރައްވ  ާބިލު ާދެކުނުާާމި ާުކޅުދުއްފުށީ ާތައްޔ ުރކުުރމުގައި ާބިލުތައް ާއަދި ާގޮތ ިއ ާމިވ  ާފޮނުވ ފައި  230މިތަނަށް

ާމަަސއްކަތްަތކަށްާ ާއެކުަރއްވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާނަޝީދު،ާއަްލުއސްތ ޛް ާމެންބަުރާމުޙައްމަދު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ނޑުމެ ާައޅުގަ ާވެްސ ާމިީއ ާބޭނުންވޭ. ާޝުކުރުދަންނަަވން ާއ އި ާގުޅުންހުިރާމަރުޙަބ  ާރަްއޔިތުންތަކަކަށް ާގިނަގިަނ ންގެ

ާއައުމަީކާހަމަާމިހ ރުާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެްނގެާތެޭރގަިއާޤ ނޫނަކަށްާެވގެން މުހިންމުާބިލެއް.ާމިާބިލުާއަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެްނާކަމެއްާކަުމގަިއާައޅުަގނޑުާެދކެން.ާއ ދެ،ާުކއްޔަށްާޭދާތަންތަނުގެާވ ަހކަާދަްއކ އިުރާއެްނމެާބޮޑަށްާމިާއަާ

 235ތަނުގެާކުއްޔަށްދޭާތަންތަނަކީާޙަޤީޤަތުގައިާވެްސ1ާާހިތުތެރޭގައިާމިއޮންނަނީާމ ލެާއ ިއ،ާވިލިނިގއްޔ އި،ާހުޅުމ ލެ.ާމިާ

ނަޑއެޅޭާުކއްޔ އިާއަދިާއެތަންތަނުންާުކއްޔަްށާލިބޭާތަންތަނަށްާބަލ އިރުގައިާމިހ ރުާއަލުންާދިރ ސ ކޮށްާ އެތަންތަނަށްާކަ

ާ ާވަޒީފ ގެާރިވަިއޒްކުރަންޖެހޭ ާނޫނީ ާބޭނުންތަކަށް ާހ ސިލްކުރުމަށް،ާޞިއްޚީ ާފެނޭ.ާތަޢުލީމް ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަމެއްކަުމަގއި

ާއެްއާތަނެްއގައި.ާ ާވެސް ާކޮްނމެ ާމިއިން ާޖެހޭނީ ާައއިްސާތިބެން ާވެސް ާައދ ކުރުމަށްޓަކައި ާަވޒީފ  ާލިބިގެން ފުރުޞަތު

ާމިއޮ ާއުސޫލުތަްއ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއަދި ާރ އްޭޖގަިއ ާގިަނާތިބޭއިރުަގއި ާނޫނީ ާގެދޮެރއް ާއަމިއްލަ ާއެމީހުންގެ ާގޮތުން ތް

 240ބަޔަކަށްާއެމީހުންެގާއަިމއްލަާގެދޮރުާހެދުމުގެާފުރުޞަތެްއާލިބިފަާއެއްާުނވޭ،ާތަަނވަްސެވފަާއެއްާުނވޭ.ާއެހެންކަމުންާ

ާބިލު ާމި ާއ ެދ، ާައވަށުަގއި. ާދެ ާަކއިރީަގއިވ  ާމ ލެ ާމ ލެގައ އި ާދަނީ ާދިރިއުެޅމުން ާބަަޔކު ާގިނަ ހުށަހެޅުމުންާާކުއްޔަށް
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ާފަރ ތ އި،ާ ާހިފ  ާކުްއޔަށް ާބުނެދޭ ާއެބަ ާބިލުގައި ާމި ާތަފްސީލުޮކށް ާވަރަށް ާނަމަވެސް ާީވ ާވިދ ޅުިވކަމުަގއި ކުރުކޮށް

ކުއްޔަށްާޫދކުރ ާފަރ ތ އި،ާއެަތނުގެާފެންވަރ އިާއަދިާހަމަާެއހެންމެާއެާދެފަރ ތުންާމައްސަލަާޖެހިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއެާ

ާގޮްސގެންާއެަމއްސަލަާެއްއާދެާފަރ ތުގެާޙައްަޤކަށްާ ާގުޅުންހުރިާޓްރައިިބއުނަލަކަށް އުިނަކމެއްާލިބޭކަމަށްވަންޏ ާމިކަމ 

ާނިންމާ  ާއެތަނުން ާނޫނީ ާހައްުލކުރުމަށް ާވ ހަކަދައްަކއިގެން ާހައްލުކުރުމަށް ާެވސް ާކުީރަގއި ާދިއުމުގެ  245ޝަރީޢަތަށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާމިާބިލުންާޓޯޓަލްާނިންމުމަކަށްާޢަމަލުކުރުމަށްާމިާބިލުގައިާހިމަނުްއވ ފަިއވޭ.ާެއހެ ންކަމުންާއަޅުގަ

ާއެހެންކަމުންާ ާފެނޭ. ާއަުޅަގނޑަށް ާބިލެްއކަމަށް ާދ ނެ ާޢ އްމުގޮެތްއގައި ާހައްުލވެގެން ާމައްސަލަތަކެއް ާހުރިހ  ާމުޅި ނޫނީ

ާފަރ ތްތަކުެގާަޙއްޤުތައް ާހުރިހ  ާކަމަކީ.ާމި ާތ އީދުކުެރވޭ ާބޮޑަށް ާެއންމެ ާބިލަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ީމގަިއާހިމެނިފައިާާއެއީ

ނުޑާ އަދިާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއގަިއާމިކަމަށްާބޭނުންވ ާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާއެކުެލިވގެންާވ ީތ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާބިލުަގިއާ ާމި ާރަނގަޅަށް ާގެންޮގސް ާކޮމިިޓއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާބޭުނންވަނީ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި  250ހަމަ

ާމިވ  ާދިނުމ އިާާހިމެނިފައި ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާގެންނަން. ާމިތަނަށް ާދިރ ސ ކޮށްގެން ާރަނގަޅަށް ާވެސް ވަރަށްވުެރްއ

ާގިނަގުނަާ ާވަރަށް ާވެސް ާސަުރކ ުރން ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާެވސް ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާިދނުމަކީ ާތަނަަވސްކަން ގޯތީގެދޮުރގެ

ާގި ާޙަީޤޤަތަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާކުރަމުންދ  ާތިބިާމަސައްކަތްތަެކއް ާއެދިއެދި ާއެކަމަށް ާރައްޔިތުންތަކަކަްށ ނަ

ާކައިިރާ ާއަދި ާނުވެފައި. ާވެސް ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާއަދި ާނުލިބި. ާފުރުޞަތު ާމި ާަވނީ ާއަދިެވސް ާބަޔަކަށް ގިނަ

ާބިުލގަިއާ ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ަލން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާނެތް ާވެްސ ާުއއްމީދެއް ާލިބޭނެކަމުގެ  255މުސްތަޤްބަލެއްގަިއ

ައޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކުރެޭވާކުީލގަިއ،ާަކނަޑއެޭޅާކުލި.ާޙަޤީޤަތުަގއިާތަެނއްާުކއްޔަށްާހިފ އިުރަގއިާއެންެމާާބަލ ލ އިރުަގއި

ާއެްއާ ާއެއީ ާއެތަނަކުން ާައދި ާފެންވަރަކ އި ާހުންނަ ާއެތަނެްއގައި ާކުްއޔ ިއ، ނަޑއެޅޭ ާކަ ާއެތަނަށް ާއެއްކަމަކީ މުހިންމު

ާތަ ާކޮޓަރި ާތިން ާނޫނީ ާކޮޓަރިތޯ ާދެ ާނުވަތަ ާކުލިާކޮޓަރިތޯ ާކުލި. ނޑަެއޅޭ ާކަ ާއެތަނަކަްށ ނެއްެވއްޖިއްޔ 

ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގިއާ ާއެަބއޮްތ. ާަޙއްޤު ާދިއުމުގެ ާހިފ ފަރ ތުން ާކުްއޔަށް ާޓްަރއިބިއުނަލަށް ބޮޑުެވއްޖެކަމަށްވަންޏ 

 260ންގެާތެެރއަށްާފުދޭވަރެްއގެާގިަނގިނަާމައްަސލަތަކެއްާމިކަމަށްާޖެހިގެންާމިާޤ ނޫނަށްާމިހ ރުާމިއޮތްާގޮތަށްާއަޅުަގނޑުމެ

ާމިކަމ ާ ާވެސް ާވަގުތަކީ ާދުވަހަކީ،ާޮކންމެ ާކޮންމެ ާމައްސަލަަތކެއްޖެހި ާގިނަގުނަ ާގޮސްފިކަމަްށަވނީވިްއޔ  ތަޢ ރަފްވެގެން

ާބިލުގައިާ ާމި ާކަމެކޭ.ާދެން ާބަލަމުންދ ނެ ާއަދި ާހުށަހެޅިގެންދ ނެ ާޓްރައިިބއުނަލަށް ާމައްސަަލތަކެއް ާގިަނގިނަ ގުޅުންހުރި

ާ ާމ 1ާއެބައޮތް ާމިސ ލަކަށްާވަނަ ާހިމެނޭ ާއެބަ ާއޭގެތެޭރގައި ާތަންތަން. ާއިސްިތސްނ ެވގެްނވ  ާއެބައޮތް އްދ ަގިއ

ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާއެަބއުޅޭ ާއަދިވެްސ ާނޫނީ ާްސކޫލުތައް ާއިސްތިސްނ 00ާާހޮސްޕިޓަލްތައް، ާއެބައޮތް ާަތން ވަަރކަށް

ާ ާހޮސްޕިޓަލް. ާމިސ ލަަކށް، ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ާައޅުަގނޑު ާއޭތެރެއިން ާވެސްާގޮތުަގއި. ާތަންތަނުގައި ާކަހަލަ  265ހޮސްޕިޓަލް

ާއެކޮމޮޭޑޝަން.ާ ާޚ އްަޞކުރެވިފަިއވ  ާމުވަްއޒިފުންނަށް ާނޫިނއްޔ  ާކްއ ރޓަރ ާްސޓ ފް ާއެތަންތަނުގެ އެބަހުރޭ

ާކަމެްއ.ާ ާއިްސތިސްނ ކުރެވިފަިއވ  ާތަންތަނުގެ ާކުރެވޭ ާއިސްތިްސނ  ާދިނުމުން ާކުއްޔަށް ާމި ާދިނުމަކީ އެކޮމޮޑޭޝަން

ންތަނުަގއިާވެސްާއެބަާތިބޭާހަމަާދިެވހިާޑޮކްޓަރުންނ އިާއަދިާަބއެްއާއެހެންާމީހުންާވެސްާއެަބާއެހެންނަމަވެސް،ާއެތަ
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ާހަމަާ ާހިފ ގޮތަށް ާތަންތަން ާބޭރުގެ ާތަންތަން ާއެހެންވެސް ާހަމަ ާކުރެިވގެން ާެއގްރީމެންޓް ާދީގެން ާކުއްޔަށް ާހަމަ ތިބޭ

ާއަޅުަގނޑު ާބަލ ލ އިރު ާބިލު ާމުޅި ާމިީއ ާކުެރިވގެން. ާހެދުމަށްާއެގްރީމަންޓް ާެއގްރީމަންޓެއް ާހިފުމަށްޓަކައި ާތަނެއް  270މެން

ބޭނުންވ ާހަމަާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާއެބައޮތް.ާހުރިހ ާމަުޢލޫމ ތުތަކެއްާއެަބއޮތްާ.ދެފަރ ުތގެާޙައްޤުަތއްާވެސްާވަރަށްާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާކުރިންާެއވިދ ޅުވިހެންާމިީއކީާހުސްެއކަނި، މީގައިާނެތްާއެްއވެްސާާރަނގަޅަށްާހިމަޔ ތްކޮށްދޭން.ާައޅުގަ

ާއެތަުނގެާ ާއެބަޖެހޭ ާދޫުކރ އިރު ާުނވަތަ ާހިފ އިރު ާކުއްޔަށް ާތަނެއް ާއެހެންނަމަވެްސ، ނޑައަޅ ަފެއއް. ާކަ ާކުްއޔެއް ތަނެއް

ާެއއްބަްސވ .ާ ާވެސް ާދެފަރ ތުން ާހަމަ ާއެީއ ާއެބަޖެހޭ. ާނަގަްނ ާެއއް ާފަިއސ  ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް ސެކިއުރިީޓއަކަށް

ާުބނަނީާާއެހެންނަމަވެސްާމީގައި ާދައްކ އިރުަގއިާމ0777ާާިމި ާދޭވ ހަކަ.ާމިާކޮމިޝަންާވ ހަކަ ާކޮމިޝަނަށް ާއެ  275ރުފިޔ 

ާބޮޑަްށާ ާއެހ  ާމީހެއްކަން ާކުރ  ާމަސައްކަެތއް ާކޮން ާެއީއ ާކޮމިޝަންގެ ާނުވަތަ ާއޮފީހެްއ ާކޮމިޝަންގެ ބިލުން

ާ ާޓްރައިިބއުނަލެްއގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތިބޭނ3ާެތަފްސީލުވެގެެނއްނުދޭ. ާޓްރައިބިއުނަްލެގާމެންބަރުން ކަމ އި

ާފ ހަަގކުރެވިަފިއާ ާބިލުގައި ާމި ާވީނަމަވެސް ާނޫންކަމުގައި ާތަފްސީލުކޮށް ާއެންމެ ާަވރަކަށް، ާކޮންމެވެސް މަސައްކަތްތައް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާެވސް ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާބިލަކީ ާމި ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަުތަގއި އެބައޮތް.

ާބޭނުން ާއެހެންކަމަށްާތެރެއަށް ާބިލެކޭ. ާައއިސްަފއިވ  ާފަރުމ ކުރެވިގެން ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާފުރިހަމަ، ާއަދި  280ވެފައިވ 

ނޑުާއިށީނުމުގެާކުރިްނާެވސްާދަންނަވ ނީާދޫކުރެވޭާތަެނއްަގއިާއުޅެންޖެހޭާމީހުންގެާއަދަދަީކާޞިްއީޙާ ވުމ ިއއެކުާއަުޅގަ

ާކަ ާނޫނީ ާހުއްދަކުރެވޭ ާއުޅުމަްށ ާއެތަނެްއގައި ާެއއްާގޮތުން ާއެއްތަެނއްަގއި ނޑުަތކަކަްށ، ާމިންގަ ާަވކި ނަޑއެޅޭ

ާގޮެތއްާ ާރަނަގޅު ާވެސް ާހަަމގައިުމ ާއެއީކީ ާވަންޏ  ާއުޅޭަކމަށް ާމީހުން ާތިރީސް ާވިހި ާމީހުން ާދިހަބ ރަ ކޮޓަރިެއއްަގއި

ާގޮަތކަ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމިކަމަށް ާވިސްނ ފައި ާކޮމިޓީން ާވެސް ާަކންތައްތަކަށް ާބިލުާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާމި ށް

ނޑުމެްނެގާތެރޭގައިާހަމަާޔަޤީނުންާ ާއަުޅގަ  285ކޮމިޓީއެްއަގއިާދިރ ސ ާކުެރވިެގންާގެނެސްާމިާޤ ނޫނަކަށްާެވގެންާދިއުމަކީ

ާއެަތްއާ ާރ އްޭޖގެ ާއަދިވެްސ ާވިލިނިގއްޔ  ާއ އި ާމ ލެ ާަބަޔކު ާބަިއވަރު ާއެތަްއ ާނެތް ާގެދޮރު ާބަިއވަރު ާއެތަްއ ވެސް

ާއަޅުގަާ ާމީހުންނަށް ާއުޅޭ ާެދްއވިާމިތަނުގައި ާދަންނަވަމުން، ާކަުމަގއި ާެއއް ާއެހީ ާބޮޑު ާަވރަށް ާވެދެޭވ ނޑުމެންނަށް

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 290ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުާވެސްާހަމަާަވރަށްާބޮޑަށްާޝު ކުރުާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާއެިކއެިކާ ާއިން ާރ އްޖެތެރެ ާޚ އްޞަކޮށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑުމެން ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ. ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް މިފަދަ

ާއެްއާމިީއާ ާޝަކުވ  ާައންނަ ާކުރަމުން ާޒަމ ނުއްސުރެ ާބޭފުުޅން ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޑުުކރަން ާމ ލެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި

ާަގވ އިދެންާމ  ާއުސޫލެއް ާއެްއެވސް ާދިނުމުގެ ާކުއްޔަށް ާޢިމ ރ ތް ާއުސޫލެްއ، ާއެްއވެސް ާދިނުމުގެ ާކުއްޔަށް ާބިން ލޭގައި

 295ނޯންނަާވ ހަކަ.ާމިހ ާދުވަސްެވގެންާދިޔައިރުާވެސްާެއކަމަށްާއުސޫލެއްާަކނޑަނޭޅިާރ އްޖެެތރެއަށްާދަތުރުކުރ ާއޮޑިދޯނިާ
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ނަޑއަޅ ާއެކަންާސަރުކ ރުންާކޮްނޓްރޯލްާކުރަމުންާއަންނައިރުާފަހަރުންާމުދަލުންާނ ލުާނެގުމ އިާކުލިާޒަމ  ނުއްސުރެާކަ

ނުޑާ މިކަމަށްާޙައްލެއްާހޯދަންާމަސައްކަތްާނުކުރީތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާޝަކުވ އަކަްށާވެފައިާއޮތީ.ާއަުޅގަ

ާދިރިއު ާކަމެއް. ާކުރަންވެއްޖެ ާމުހިންމުކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއީ ާގޮތުަގއި ާހުރިގޮތުންާޤަބޫލުކުރ  ާކަންތައްތައް ޅުުމެގ

ވޭތުވެިދޔަާދިގުާޒަމ ންތަކުަގިއާރ އްޖެތެރޭާއ އިލ ތަކަށްާމިއޮތީާމ ލެާއަށްާހިޖުރަކުރަންާޖެހިފައި.ާދަރިންގެާތަޢުލީމ އިާ

ާސަބަބުން ާނެތުުމގެ ާޤ އިމްކުެރވިފައި ާގޮެތްއގަިއާރ އްޖެތެރޭަގއި ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާޚިދުމަތްަތއް ާމިފަދަ  300.ާޞިއްޙަތ އި

ާހަމަާ ާކުރަމުން ާޚަރަދު ާތަނަށް ާދިރިުއޅޭ ާބަެއއް ާބޮޑު ާހަމަ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާއ ިއލ ތައް ާހިޖުރަކުރެވުނު މިގޮތަށް

ާުއޅުމަކީާ ާުއޅޭ ާވެްސާފުއްދަިއާނުގަނެިވގެން ާކުދިާއަސ ީސާބޭނުންތައް ާއެންމެ ާދެކޮުޅާނުޖެހި ާޚަރަދުަތއް ދިރިއުޅުމުގެ

އްސުރެންާފ ަހަގކުރަމުންާއައިާމަްއސަލަާެއއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާއެއީާހަމަާއަުޅަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްާޒަމ ނު

ނުޑާެވސްާޤަބޫލުކުރަންާަހމަާގ ތްަގނަޑކަށްާމުހިންމުާހުރިހ ާދިމ ލަކަށްާހަމަާވަރަށްާ ބިލުާޑްރ ފްޓްާކުރުމުަގއިާއަުޅގަ

ނޑުާހަމަާދެ ނޑުގެާމިާބިލ ިއާފުރިހަމަާއަށްާބައްލަވ ލައްވ ފަިއާއެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަ  305ތިންާޚިޔ ލެއްާއަޅުގަ

ާއެއްބަްސވުން.ާ ާނޫނީ ާަކނަޑއެޅުމ އި ާކުލި ާސުވ ލަކީ، ާއުފެދޭ ާހިތުގައި ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެްއކަމަކަްށ ާއުފެދޭތީ. ގުިޅގެން

ނޑައަޅ ާ ާކަ ާކުލި ާދަށުން ާއެއްަބސްވުެމއްެގ ާއެއީ ާއަކީ ާކޮޓަރި ާދޫކުރ  ާކުއްޔަށް ާދުވަހު ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް އަޅުަގނޑު

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާމިކަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާކަމެްއ ާކުެރވޭނެ ންތައްތައް

ާވަޒީފ އަދ ކުރަމުންާ ާކައިރީަގއި ާމ ލެ ާއ އި ާމ ލެ ާބޭނުންތަކުގައި ާއެކިއެކި ާއަދަދަކަށް ާިގނަ ާވަރަށް ާބޭނުން، އަރުވަން

ާމަޑުކު ާމ ލޭގައި ާބޭފުޅުްނ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާކުލީާގެންދ  ާމިހ ރު ާުކރައްވަންޖެހޭ. ާބޭނުން ާކޮޓަރީގެ ާކުލީ ާގޮުތން  310ރުމުގެ

ޫދކުރ ާާކޮޓަރިކުއްޔަްށާުކރެވޭވަރަްށވުރެާމ ާދަުށގައިާިގނަާކޮޓަރިތަކުެގާފެންވަރުާހުރީާެއއްގޮަތކަށްާެވސްާހަމަާޤަބޫލު

ާ ާހުރީ.ާއެގްޒޯެސއް ާއ ަދއިގެތަންތަން ާދެން ާވެސް ާބުނާ ާެވސްާނީންނ ނެ.ާކޮޓަރިތަކުގެާސައިޒް ާބަހުން ާދިވެހި މިހެން

އިްނާާރުފިޔ 177ާާ.ކަމަށްވަންޏ ާކޮތަރުާކޮށިތަކެއްާފަދަާމިސ ލުގައިާހުރިާތަންތަންާއެބަހުރިާވަރަށްާބޮޑެތިާކުލިާނަގ 

ާ ާއެބަހުރި.ާގިނަފަހަރަށްާާރުފިޔާ 0777ާފެށިގެންާގޮސް ާެވސް ާކޮޓަރިަތއް ާަނގ  ާޮބޑެިތާއަގުަތއް ާެއއަށްވުރެ އަށް.ާއަދި

ާކެތްއިރުކޮާހަމަ ާކޮޓަިރތެރޭ ާވެސް ާމިކަހަލަާޅަކު ާބޭުރވެ ާވައި ާހަމަ ާމިދެންނެވިހެން. ާހޫނުގަދަވ ނެ ާވަރަްށވުރެ  315ކޮށްލެވޭ

ާފެންވަރެްއގަ ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންެމ ާވެސް ާގޮތުން ާހިތަށްާޞިއްޙީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރީ. ާނޫން ާމިޤ ނޫނުގެާާއެއް އަރަނީ

ާކޮންމެ ާގަވ އިދަކުން ާހަދ  ާާދަށުން ާއެއްފަރ ަތކަށް ާބ ަވއޭ.ާވެސް ާނުެދވޭނެ ާބ ރެއް ާކުރަްނ ާކޮންޓްރޯލް މިަކންތައްތައް

ާފެންވަރުާ ާކޮޓަރިތަކުގެ ާދޫުކރ  ާކުއްޔަށް ާދޭތެރޭ ާއަދަދަކ އި ާމިވެނި ާފެށިގެން ާއަދަދަކުން ާމިވެނި މިސ ލަކަށް

ާމިހެ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާވެންޓިލޭޝަން ާފެންވަރެްއގަޭއ. ާމިވެނި ާހުންނަންޖެހޭނީ ާޚިދުމަތްތައް ންނޭ.ާހުންނަންޖެހޭނީ

ާމިކަހަލަ ާުހންނަންޖެހޭނީ ާމިން ާުކޑަ ާޮބޑު ާއެކަހަލަާކޮޓަރީގެ ާގޮސް ާމިހެން ާސްޓޭްނޑަެޑއްާާގޮތަކަށޭ. ާއެ  320ގޮތަކަށް

ާމިނިވަންާ ާވެދ ނެ. ާފަހަރެއްަގއި ާއުނދަޫގކަމަކަށް ާވަރަށް ާމިއީ ާދަންނަވަން ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާބ ަވއޭ. ނޑަނޭޅޭނެ ކަ

ާއެކަ ާއެރުމަކީ ާފުށުން ާިސޔ ސަތ ިއ ާކަމެއް.ވިޔަފ ީރގެ ާހިތަާީށގެންވ  ނޑު ާައޅުގަ ާެއާއެހެންނަމަވެސް، ށްއަރަނީ
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ާމިވެނި ާފެންވަރު ާޮކޓަރިތަކުގެ ާދޫކުރ  ާުކއްޔަށް ާއަގުތަުކގައި ާމި ާބަހ ލ  ާހުންނަންޖެހޭނެއޭާާކެޓަގަރީތަަކކަށް ގޮތަކަށް

ާފ  ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަައކަށް ާދެވަަނ ާދެން ާއަޅުަގނޑު.. ާބަޔ ންކުރުމަީކ ާބޭނުންާއެކަހަލަގޮަތކަށް ހަގަކޮށްލަން

ާއައި ާޗެކް ާއިން، ާޗެކް ާދަންނަވ ނަމަ ާބަހުން ާޚުދުނގިރޭސި ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއޮންނަނީ ާމިހ ރު ާޓައިމް  325ާތ ރުމުހުާުއޓް

ާ ާދަންވަރު ނޑު ާޭރގަ ާޮކޓަރ1ާިގޮތަކަށް. ާއަނެއްާާޖަހ އިރު ާހަމަ ާވެސް ާމީހ  ާވަްނނަ ާާއަްށ ާމެންދުރު 00877ާދުވަހު

ވަރަކަށްާގަިޑއިރުާވެސްާކޮޓަީރަގއ3ާާިވަރަކަށްާަގޑިއިރ2ާާުއަށްާާހަމަވ ނެ.ާއޭނަާޖަހަންވ އިރަށްާޗެކްާައއުޓްާަޓއިމް

ަގޑިއިރަށްާނޫނީާއަެންއ02ާާމަޑުކޮށްލ ނެާފުރުޞަތެއްާނުލިބޭނެ.ާދެންާއަނެއްކ ާއިތުރަށްާހުންނަާކަމަށްވަންޏ ާއަނެއްާ

ާަޤބޫލުކުރ 00ާ ާއަޅުަގނޑު ާދައްކަންޖެހޭނެ. ާކުލި ާއޭނަ ާމިފަދަާާގޮތުަގއިާގަިޑއިރަށް ާވެސް ާޓައިމަށް ާއައުްޓ ޗެކް

ާއޮތުމަކީ،ާަވރަށް ނަޑއަޅ ފައި ާގަވ އިދެްއގަިއާކަ ާފަދަ ާކަެމއް.ާާމިދެންނެވި ާކުރެވޭނެ ާަޙއްޤުތަްއާޙިމ ޔަތް ާބަެއއްގެ  330ގިނަ

ާަގވ އިދ ާ ާމި ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ާއެދެން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިސްނ ލަން ާދ އިރ ތަކަށް ާފަދަ މިދެންނެވި

ާނިމުމަކަށްޚިލ  ާއެއްބަސްވުެމއް ާއަާފަށް ާއޮތް ާއެ ާޖުރުގެނެސްފިކަމަށްވ ނަމަ ާގޮތުަގއި ާހަމަާދަބެްއގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ މަނ 

ާާ ާދޭ ާކުްއަޔށް ާރުފިޔ  ާހ ސް ާފަންސަވީސް ާވިހި، ާުކޑަ. ާތަންކޮޅެއް ާއަތުލ ފައިއެޕ ޓްމަންޓް ާއަތުން 0777ާާމީހެއްެގ

ާޖުރު ާއެއަރުފިޔ  ާއަދި ާދެން ާދައްކ ފައި ާއަށް ާއަެގއްަގއިމަނ  ާބޮޑު ާއެއީީކާއެާްށވުރެން ާދިނުމަކީ ާީމހަކަށް ހެން

ާޭއގެ ާކަްނނޭނގެ. ާނުވ ނެ ާކަމަކަށް ާއުނދަނގޫ ާމ  ާހީވަނީ ާއައަޅުަގނޑަށް ާކޮންމެވެސް ާއެހެން ާވެްސާއިތުރުން  335ދަެބއް

ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއިޚްތިރ މްކުރަން. ާެއއްަބސްވުމ އި ާވެވޭ ާފަރ ތުން ާދެ ާބޭނުމަކީ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާމިާާމީގައި ޤ ނޫނު

ާފަރ ތެްއެގާ ާއެއް ާކޮންމެވެސް ާއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏ  ާކުރުވުން. ާމަޖުބޫރު ާކުރަން ާއިޚްތިރ މް ާއުސޫލުތަކަކަށް ހަދަނީ

ާއެހެ ާެގއްލޭތީ. ާއަޙައްޤު ާއެ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާދެންހަމަާންވީމ ، ާހެން. ާމުހިންމު ާކުރުން ާހަރުކަށި ާތަންކޮޅެއް ދަުބ

ާރަނގަާ ާފުޭދވަރަކަށް ާޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު ނޑު ާބިެލއް.ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައިފިން ާމިބިލަށް ާޅަށް

ާކުއް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާެވސް ާޭއގެއިތުރުން ާއަދި ާއެޕ ޓްމަންޓުގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރަްނާޔަްށާދޭ ާއަޅުަގނޑު ާެވސް  340ތަކުގައި

ާކުއްާ ާައގުތަެކއްަގއި ާމިވެނި ާމިސ ލަކަށް ާބަހ ލ ފައި ާމިވެނިާކެޓަގަރީތަަކކަށް ާހުންނަންޖެހޭނީ ާއެޕ ޓްމަންޓްަތއް ާދޭ ޔަށް

ާއުސޫލުތަކެްއާ ާމިކަހަލަ ާމިހެން ާހުންނަންޖެހޭނޭ. ާަވރެއްަގއި ާމިވެނި ާސަިއޒް ާކޮަޓރިތަކުގެ ާއެކުަގއޭ. ޚިދުމަތްތަކަކ 

ާއެހެން ާކަމެއްހެން. ާމުހިންމު ާހީވަނީ ނޑަށް ނޑަެއޅުމަކީ،ާައޅުގަ ާކަ ާގަވ އިދެްއގައި ާހަދ  ާދަށުން ވީމ ،ާމިާމިޤ ނޫނެއްގެ

ާޤަބޫލުކުރާ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެަނުއމުގައި ާއަގުތަްއ ާމި ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާކޮންޓްރޯލްކުރުން ާަމއްސަލަތަެކއްާާއަގު ގޮތުަގއި

ާެއާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއުއްީމދުކުރަން ާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުަގނޑު ާެވސް ާެއވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާއަޅުަގނޑަށް  345ދިމ ވެދ ނެކަމަށް

ާނުކުތ  ާމަރުޙަލ ާދެ ާކޮމިޓީ ާކޮްނމެއަށް ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާލިބޭާާގައި ާޙައްލެއް ާމިކަންތައްތަކަށް ާއެއްގޮަތކަށް ވެސް

ާކަހަލަގޮތަކަށްާމިޤ ނޫނުާބައްަޓންކުރެިވގެންާއަންނ ނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 14 

ާޝުކުިރއްޔ  ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާރައީްސ. ާދިޢިްއޒަތްތެރި ާކުްއޔަށް ާތަންތަން ާބިލެްއާރިއުޅޭ ާބެހޭ  350ދޫކުރުމ އި

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމުޙައްކުޅުދުއްފުށީ ާންބަރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާނަޝީދު ާމަދު ދެްއވިާހުށަހަޅުއްވައި

ާކަންޮކޅުތަކު ާމ ލޭގެ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާމިދާ ކަމަށްޓަކައި ާފެނިގެން ން

ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާމިއީ ާރ އްޖެާބިލްޑިންގތަކަކީ ާމ ލެާވެސް ާދައްަކއިގެްނާާތެރެއިން ާކުލި ާބަޔަކު ާތިބި ާހިޖުރަކޮށް އަށް

ާފަދައިންާ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަމްީސލުކުރަމުންދ  ާމ ލޭގައި ާކުރިން ާކުަޑއިރުޮކެޅއް ާމީގެ ދެންމެގައި

 355ކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިންާވ ަހކަފުޅުާދެްއކެވިާެދާތިންާާއިެގންާހަދަމުންދ ާތަންތަންއެްޑވ ންސަށްާފައިސ ާނަގަާ

ާާމެންބަރެއްގެ ާވ ަހކަވ ހަކަ ާދަންނަވ  ނޑު ާައޅުގަ ާހިނަގއްޖެ. ާސ ފުވެގެން ާވަަރށް ާމ ލެާއިން ާމިއީ. އަށްާާެއްއާނޫން

ާވ ހަކަ ާދެއްެކިވ ާމެންބަރަކު ާިޢްއޒަތްތެރި ާމިތ ނގައި.ާާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނެވ  ާކޮށްލީ ާރިޕީޓް ާައޅުަގނޑު ެއއް

ނޑުމެންާކަހަލަާއ ދައިގެާނިކަެމތިާމީހުންާމ ލެާއައިސްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމ ލޭގައިާދިރިއުޅެމުންާމިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއެއްާދީގެންާހުރިހ ާއ މްދަނީާއ މްދަނީ ފަދަާއެއްާދީގެންާއަުޅގަ

ާކުރެވޭނެ ާކޮންޓްރޯލް ާވެސް ާކުލި ާސަބަބުންާާބިލަކުން ާހަމައެހެންމެ،ާމިބިލުގެ ާއަދި ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާއޮތުމަކީ  360ގޮތެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނޫނޭ ާދިމ ލަކަށް ާއެޕ ޓްމަންޓްތަކަކ  ާނޫނީ ާގެ ާބަހައްޓަންޖެހޭނީ ާއަމ ޒު ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ހަމައެކަނި

ާައގ  ާކ ބޯތަކެީތގެ ާމިއަދު ާިމާާދަންނަވ ނީ. ާބޮޑުވަމުން. ާމިދަނީ ާއަުގ ާަޙއްޤުތަުކގެ ާއަސ ސީ ާރަްއޔިތުންެގ އަދި

ާައުގާ ާތަކެތީގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަން ާކީއްެވގެން ާއެބަ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދުވަސްވަުރަގއި ބޮޑުވަމުންދ 

ާމ ލޭގެ ާސަބަބަީކ ާެއއް ާބޮޑު ާއެްނމެ ާއުފުިލގެންދ  ާައގު ާަތކެތީގެ ާމިދަނީ. ާއުފުލިގެން ާއިންތިހ ާާމިއަދު ާައގު ބިމުގެ

ާވަރަށްާދަރަޖަ ާމިފަދަ ާގުދަނ ިއ،ާގަރ ޖ އި ާނުހިމެނޭ ާކަން.ާއ ެދ،ާމިބިލުެގާތެެރއިން ާގޮސްފަިއވ  ާމަްއޗަށް  365ގިނަާާއަށް

ާއަގުާ ާމުދަލުގެ ާމިއަދު ާބޮޑުެވގެން ާކުލި ާތަންތަނުގެ ާމިދެންނެވި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބ ޒ ުރަގއިާާ،ތަންތަން. ތަކެީތގެ

ާމިއުޭޅާ ާހަމައެކަިނާބޮޑުެވގެން ާދިރިއުޅެން ާނޫންަނމަ ާއެޕ ޓްމަންޓްތަކަކަށް ާިމއީ.ާއެހެްނވީމ ،ާއެްއާދިމ ލަކަށް ސަބަބަކީ

ާއެާދިމަދިމ ލަށްާމިބިލުާމުޅިންާޓ ގެޓްާެވގެންާދިއުމަކީާމިބިލުގެާމަޤްޞަދ އިާޭދތެރޭގައިާަބއެްއގެާހިތުަގިއާ އަމ ޒުކޮށް

ާދޭތެ ާއެއ އި ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާއުފެދިދ ނެ ާމިބިލުދާ ސުވ ލު ާކަމެއް ާއެދޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިސްނ ަވޑަިއގަތުމަކީ ރެގައި

ާހަ ާއަދި ާމިފަދަކޮމިޓީން. ާުއފެއްދުމަކީާމައެހެންމެ، ާވަރަށްާާ،ޓްރައިބިއުނަލެްއ ާދިޔުަމކީ ާަބއެްއެގާާއުފެދިގެން  370ގިނަ

ާިޒންމ  ާފަރ ތުގެ ާމިދެންނެވި ާއެހެްނީވމ ، ާކަމެްއ. ާދ ނެ ާކުެރިވގެން ާޙިމ ޔަތް ާވަރަށްާާއ އިާޙައްޤުތަކެްއ ރޯލު

ނޑުާޤަބޫލުކުަރން.ާއެއީާކުްއޔަށްާދޭާކޮންމެާތަނެއްާވެސްާޙަޤީޤަުތގަިއާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެާކަންާއަުޅގަ

ާއެނގެންޖެހޭނެ.ާ ާގުޅިގެން ާފ ސްވުމ އި ާމިޤ ނޫނު ާޓްރައިބިުއނަލަށް ާމިދެންނެވި ާދޭކަން ާވ ނީ ާދެވެން ާކުއްޔަށް ދެން

ެއނގެންވ ނީކީާދެާފަރ ތެްއގެާދެމެދުގައިާމައްސަލަޖެހޭާހިސ ބަކުންނެއްާނޫން.ާއޭެގކުރިްނާއެނގެންާވ ނެ.ާހަމަެއކަނިާ

ާއެނގޭނެ ާހެދިކަން ާކޮންޓްރެކްޓެްއ ާިމފަދަ ާދެމެދުގައި ާފަރ ތް ާދެ ާމި ާވ ީނ ާއޮންނަން ާމިކަން ާއޮތުމަީކާާވެސް  375ގޮތެްއ

ާއެކަ ާގައި ާމިބިލު ާހުށަހެޅުމަކީ ާިމބިލުގައި ާއެގޮތަށް ާމުހިންމުާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާބޭނުންތެރި ާވެސް ާބަޔ ންކުރުމަކީ ން
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ާގިަނާ ާއެކަކަށް ާދައްކަނީ ާމި ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ، ާއަދި ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއްކަމަށް

ާނުކުރެވޭނެާވ ހަކަ.އެންމެާރަނގަޅަށްާވަޒީފ ތަެކއްާނުދޭާވ ހަކަ.ާއެަކކަށްާގިނަާޒިންމ ތަކެއްާދީފިކަމަށްވަންޏ ާއެކަންާ

އަކީ،ާސިވިލްާސަރވިްސގެާމަޤ މެއްާނޫންނަމަާާޓަރ.ާމީނަޓްވަަނާމ އްދ ގައިާބުނ ާރަޖިސ32ާްއެހެންވީމ ،ާމިބިލުގެާ

ާނުކުރަްނާ ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަ. ާވެދ ނެ ާމީހަކަށް ާއަދ ކުެރވޭ ާމަޤ މެއް ާވެސް ާތަނެއްގެ  380އެހެން

ާއެއްާ ާއިތުރު ާމީހަކަށް ާހުންނަ ާތަނެއްގައި ާކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާމިފަދަ ާއަދ ކުރެވިދ ނެ ާތަނެއްެގާމަޤ މެއް ވެސް

ާމުހިންމުާ ާމިފަދަ ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާބިލުތަކުގައި ާހަދ  ާވެސް ާމުސްތަޤުބަލުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަނަކަށް އެްއވެސް

ާތ ާއިނދެގެންާއޭނަާބޭނުންވ ތަންތަނުގައިާތިބޭާމީހުންނަށްާއޭނަާހިތަށްއެރިާތަނެއްގައިާަވޒިފ ާއަދ ކޮށްފައިާައއިސްާއެ

ާބަދަލުކުރެވޭ ާކަންަތއްތަްއ ާއެތަނުގެ ާބޯޑެްއގަިއާާގޮތަށް ާހުންނަ ާަވޒީފ އެްއގައި ާއެތަނުގެ ާނުވ ނެ. ާއޮެވެގނެއް ގޮތަށް

ާވ ންވ ނެ.ާއޭނަ ާމީހަކަށް ާމުސްތަޤިއްލު ާމީހަކީ ާއޮންނަާާހުންނަ ާޔަޤީންކަން ާިއތުބ ރ އި ާމެދުގައި ާމީހުންގެ  385ައީކާއެހެން

ާވަާވ ންވ ނެ.ާއޭނަމީހަކަށްާ ާޤ ނޫނީ ާގެައކީ ާުނވ ނެ.ާމި ާެވގެނެއް ާމީނަާގޮސްާާކީލަކަށް ާހަދ ފައި ާކޮންޓްެރްކޓް އެްއގެ

ގޮތަށްާމައްސަލަާނިންމ ާމީހަކަށްާވެސްާވެގެންނެއްާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހިރަާާށްާވަދެާއޭނަާޭބނުންވ އިބިއުނަލަޓްރަ

ނޑުމެން ފުންކޮށްާިވސްނަންޖެހޭނެ.ާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާާކަހަލަާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާއަުޅގަ

ާވެްސާ ާކޮމިޓީން ާދ  ާމިބިލު ާއަދި ާއުއްމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާިވސްނ ނެކަމަށް ާދޭތެރޭގައި ާކަންތައްތަކ އި މިދެންނެވި

ާމަޖި ާުއއްމީދުކުރަން.ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު ާވިސްނ ނެކަމަށް ާދޭތެރޭ ާކަންތަކ އި ާގޮތުންާމިދެންނެވި ާދ   390ލީހުެގާކަންތައްތައް

ާއަެންއާ ާއެއްބަޔަކު ާނޫނީ ާވެްސ ާދޭތެރޭގައި ާދިނުމ އި ާކުއްޔަށް ާތަންތަން ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ވެސް

ާމިއީާ ާއެބަޖެހޭ. ާހެދެން ާއެއްަބސްުވމެއް ާކޮންޓްރެކްޓެއް ާމިކަަހލަ ާވެސް ާދޭތެރޭގައި ާތަންތަނ އި ާބޭނުންކުރެވޭ ބަޔަކަށް

ާމިކަްނާާހަމައެކަނި ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާނޫން. ާރައްޔިތުންނަކަށް ާދިވެހި ާޖެހޭނީ ާއަމ ޒުކުރަން ާމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ާލ ޒިމްުކރަންޖެހޭނެ.ާއަދިާމިނޫންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަށްާވެސް ާކުރަންެޖހޭނެ.ާރައްޔިތުންގެ ާލ ޒިމް އަޅުަގނޑުމެން

ާލ  ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާމުޢައްސަސ ތަކަށް ާެވސްާއެހެން ާކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާސަރުކ ރުން  395ޒިމް

ާކަންާ ާދ  ާދޫކުރަމުން ާކުްއޔަށް ާތަންތަން ާގުދަންތަކ އި ާަވއްތަރުެގ ާއެކި ާފިހ ރަތަކ އި ާމި ާއަގުތަކުަގއި ާބޮޑެތި ހަމަ

ާކުލި ާތަންތަނުގެ ާމިދެންނެވި ާއެހެންވީމ ، ާޔަޤީންކުެރވޭ. ާއެބަ ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާއެބަ ކޮންޓްރޯލްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާުމހިންމު ާބޭނުންތެރި ާވެސް ާދިއުމުގެާާކުރުމަކީ ާމިކަން ާދިމ ލަށް ާއެޕ ޓްމަންޓްަތކަކ ިއ ާަހމައެކަނި ާއެހެްނވީމ ، ކަމެއް.

ާޖުމްލަ ާކޮންޓްރޯލްާބަދަލުގައި ާއަުގ ާބިންތަކުގެ ާހުރި ާމ ލޭގައި ާތަންތަންާާގޮތެއްަގއި ާއެ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ކުރުމަކީ

ާރަާ ާހިފޭވަުރގައި ާކޮންމެާކުއްޔަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވެދ ނެކަމަށް ާކުރިމަތި ާދަށްޗެއް ާގެއްުލމެއް ާސަބަބުން ާއޭގެ  400އްޔިުތންނަށް

ާބިންތަކުން ާއެފަދަ ާބިމަކުން ާކޮންމެ ާކުރެވޭނެާ،ދިމ ލަކުން ާކޮންޓްރޯލް ާއަގު ާބޭނުންތެރިާބިން ާޮއތުމަކީ ކަމެއް.ާާގޮެތއް

ާވ ހަ ާބިލަކ އިމެދު ާމުހިންމު ާމިކަަހލަ ާރައީސް، ާލިބޭާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމީހަކަށް ާރ އްޖެތެރޭ ާއަމުދުން ކަދައްކަން

ނޑުމެންނ އިާގުޅުންާހުންނަާބިލުާއަންަނާ ވަގުުތކޮޅަީކާކުަޑާަވގުތުޮކޅެކޭާއަޅުަގނުޑާމިއަދުާދަންނަވ ަނން.ާއެީއާއަުޅގަ
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ާއިތުރު ާފުރުޞަތު ާމީހުންނަށް ާއަންނަ ާރ އްެޖތެރެއިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ކުރުމަކީާދުވަސްދުވަހު

 405މުހިންމުކަމެކޭ.ާމިާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުަގއިާއެކަްނާވިސްނ ނެކަމަށްާވެސްާއަުޅަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއަދިާ

ާއިޚްތިޔ ރެްއާ ާޚ އްޞަ ާބިލުތަކަށް ާމިކަހަލަ ާގެނެސްގެން ާބަދަލެއް ާގަވ އިދަށް ާމި ާއަވަހަށް ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށް

ާރައީސަށްާޮއވެގެން....

ާ

 ާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ 

ާަވރަޙްމަތު ާރަީއސް،ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް ާޢިްއޒަތްތެރި ާުކއްޔަްށާهللاާ`. ާތަންތަން ާއ ެދ،ާދިރިއުޅޭ  410ވަބަަރކ ތު.

ނޑުާަޤބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުން،ާދޫކުރުމުގެާބިލަކީާވަރަށްާޢިލްީމާގޮތެްއގައިާފަރުމ ކުަރއްވ ަފިއވ ާބިލެއްާކަމަށްާއަ ުޅގަ

މިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަަކއިާުކޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުަޙއްމަދުާނަޝީދަށްާޝުކުރުާ

ާކުްއޔަށްާދިނުމުގަިއާހަރުދަ ާއުއްމީދެްއާމިއީާތަންތަން ާއަންނަ ނ ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޒަމ ނުއްުސރެާދިވެހިންާކުރަމުން

ާޭދާ ާކުއްޔަށް ާިދއުން.ާއެހެންނޫނީ ާވެގެން ާއެކަންތައް ާަދށުން ާކަމުގެ ާބެލުންތެރި ނޑައެިޅ،ާަސރުކ ރުގެ އުސޫލުތަެކއްާކަ

 415ފަރ ތ އިާކުއްޔަށްާހިފ ާފަރ ތ އިާދެފަރ ތުގެާދެމެދުގައިާހިނގ ާމައްސަލަތަުކގެާކަންތައްތަްއާކޯޓުތަކުަގއިާއަބަދުާވެްސާ

ާޤަ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާމިާއުޅެންޖެހޭނީ. ާބަދަލުގައި ާބިލުގެ ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްޔަށް ާތަންތަން ާދިރިުއޅޭ ާގޮތުގައި ބޫލުކުރ 

ާެވސްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަސބަބަކީ، ާދޫކުރުން. ާކުްއޔަށް ާޢިމ ރ ތްތައް ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާފުޅ ކޮށްލަްނ ާތަންކޮޅެއް ނަން

ާދަ ާޮކންޓްރެކްޓެްއގެ ާިމކަހަލަ ާއެއް ާކޮޓަރި ާކުލީ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާކުރެވޭެނާޤަބޫލުކުރަން ާއެއީ ާުކއްޔަްށާދިނުމަކީ ށުން

ާގުދަނ ިއާ ާއ އި ާފިހ ރަ ާެވސް ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތްަތއް ާތަފ ތު ާގޮތެއްަގއި ާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދ އިމީ ކަމެއް

ނޑަށްާހީވަނީާހަމަާކުއްޔަށްާހިފ ާމީހުންނ އިާ  420ާއޮފީސްާފަދަާތަންތަންާދިގުާމުއްދަތަކަށްާކުްއޔަށްާހިފ ާތަންތަންާއަޅުގަ

ާކަންތައްތަެކްއާ ާކުރަންޖެހޭ ާޙިމ ޔަތް ާވެސް ާދެފަރ ތުން ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާޙައްޤުތަކެއް ާމެދުގަިއ ާމީހުންގެ ާދޭ ކުއްޔަށް

ާހުރިހާ  ާމި ާފުޅ ކުރެވި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބިލު ާމި ާގޮތެްއގައި ާފުޅ  ާތަންކޮޅެއް ާއެހެންވީމ ، އޮންނަންޖެހޭނެ.

ާކުރ ނެ ާފައިދ  ާބިލުން ާމި ާވެްސ ާއެދޭކަެމއް.ާާފަރ ތްތަކަށް ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާައޅުަގނުޑ ނޑައެޅުަމކީ ާކަ އުސޫެލްއ

ނޑަެއޅުމަީކާ ާކަ ާއަދަދު ާުކލީގެ ާތަނެއްގައި ާއޮންނަ ާއިޤްތިޞ ދެއް ާވިޔަފ ރީގެ ާމިނިވަން ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް އަޅުަގނޑު

ާފެންވަރުގެާ ާަދށް ާއެންމެ ާދޫކުެރވޭނެ ާުކްއޔަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާކަެމއް ާެއކަށީގެްނވ   425ސިއްީޙާާއެީއ

ާޙ ލެއްގަިއާ ާނިކަމެތި ާކަމެއް.ާސަބަބަކީ،ާކިަތންމެ ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާހިތުން ނޑު ާަކނަޑއެޅުމަީކާއަުޅގަ ނޑުތަެކއް މިންގަ

ާހިފ ނެ.ާ ާބޭނުންވެއްެޖއްޔ  ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާނަމަވެސް ާއެްއ ާކޮޓަރި ާފެންވަރުގެ ާދަށް ާކިތަންމެ ާމީހ  ހުންނަ

ނޑުމެންާމިކަހަލަާއުސޫ ނޑެްއާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ެލއްާަކނަޑައޅ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާިސއްޙީާއެންމެާދަށްާމިންގަ

ާބޭނުންވެފައިާ ާތަނަކަށް ާއެންމެ ާވ ނަމަ، ާއޮެވއްޖެކަމަށް ާބަޔ ންކޮށްފައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޤ ނޫނަކުން ނަޑއަޅ ފައި ކަ

ާތަނަކަ ާއެކަީށގެްނވ  ާގޮތުން ާސިއްޙީ ާވަދެވޭީނ ާގޮސް ާވެސް ާއަށް ާމީހ  ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާމިާހުންނަ ާއަޅުަގނޑު  430ށް.



 17 

ާކަމުދާ  ާދިރިއުޅެން ާިއންސ ނަކު ާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެތަނަކީ ާެއއް ާވ ހަކަ ނޑަައޅ  ާކަ ާމިން ާކޮޓަރީގެ ދަންނަވަނީ

ާނޫީނާ ާެވގެން ާތަނެއްކަމަށް ާކަހަލަ ާކަމުދ  ާހިންގަން ާއޮފީހެއް ާނުވަތަ ާކަމުދ  ާކުރަން ާިވޔަފ ރި ާއިންސ ަނކު ނުވަތަ

ާެއކަށީގެާ ާމީހަުކާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާނުތިބެވޭނެ. ާއެއް ާދެމި ާދުޅަހެޔޮކަެމއްަގއި ާސިއްޙީ ންވ 

ާޤ ނޫނަކުްނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިޔަްސ، ާބޭނުންވިކަމަށް ާނިަދން ާވެސް ާވަގެދެން ާގޮތަށް ާވަންނަ ާތެރެއަށް އަވަެނއްެގ

ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާދޭން ާކުްއޔަށް ާވެއްޖެްއޔ ، ާކަމަށް ާަކނަޑއަަޅިއފި ނޑުތަެކއް ާކުރިންާާމިންގަ ާދިނުމުގެ  435ކުއްޔަށް

ާމިާ ާދެން ނޑައަޅ ނެ. ާކަ ާމިންަގނޑުަތއް ާއެތަނުގެ ާފެންަވރަކަށް ާދަށް ާއެންމެ ާަޤބޫލުކުރެވޭ ާގޮތުން ާސިއްޙީ މިދެންނެވި

ނޑަށްާފ ހަގަކުެރވޭާވަރަށްާޚ އްޞަާކަމެއްާއެަބއޮތް.ާއެއީާސަލ މަތީާގޮތުންާރައްކ ތެރިކަމ އެކުާބަހައްޓ ާ ބިލުންާއަޅުގަ

ފައިސ ާކުްއޔަށްާދޭާފަރ ތުގައިާބެހެއްޓުަމކީާަވރަށްާގިނަާމައްސަލަަތއްާކުރިަމތިވ ާކަމެްއ.ާއ ެދ،ާވަރަްށާާފައިސ .ާއެާ

ާލިބުމުގަިއާ ާއަނބުރ  ާބޭނުންވެގެން ާފަރ ތަށް ާހިފ  ާުކއްޔަށް ާައކީ ާަފއިސ  ާބަހައްޓ  ާގޮުތގައި ާޑިޕޮސިޓްގެ ާފަހަރަށް ގިނަ

ާއަޅުާ ާކަމެއް. ާދިމ ވ  ާމައްސަލަތަެކއް ާދަތި ާމައްސަލަތަްއާވަރަށް ާމި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާގ ތް ާވަރަށް ނޑުމެންގެ  440ގަ

ާބޭނުންވ ،ާ ާފަރ ތުން ާފ ހަގަކޮށްލީ.ާއެހެންވީމ ،ާުކއްޔަްށާހިފ  ާމިކަން ާފ ހަގަކުރެވޭތީ ާައޅުަގނަޑށް ާުއޅޭކަން ދިމ ވެގެން

ާެއހެން ާބަޔ ންކުރ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާފައިސ  ާޑިޕޮސިްޓ ާބޭނުްނވ  ާފަރ ތުން ާދޭ ާބެލުމުގެާާކުއްޔަށް ފަރ ތެއްގެ

ާކުްއޔަްށާ ާސަބަބަކީ، ާަކމެއް. ާރައްކ ތެރި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާލިބިދޭނެ ާވެސް ާދެފަރ ތަށް ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާހުރުމަކީ ދަށުގައި

ހިފ ާފަރ ތުގައިާހުންނަާޑިޕޮސިޓްާފައިސ ާއޭނަާނުދެނީާވެސްާއޭނަާނުދޭންވެގެންނެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭނަގެާ

ާގޮތު ާހުންނަ ާއެތަންާޙ ލަތު ާމީހ  ާހިފ  ާުކއްޔަށް ާއެ ާދެން ާބޭނުންކޮށްލެވެނީ. ާހުރީމަ ާފައިސ ޮކޅެއް ާއަތުގައި  445ން

ާަވިކާ ނަޑއަޅ  ާކަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުެގ ާފަިއސ  ާމި ާއެެހންވީމ ، ާނޯންނަނީ. ާެދވެން ާފައިސ  ާެއ ާދ އިުރގަިއ ދޫކޮށްލ ފައި

ާދެފަރ ތަށް ާމި ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރުމަކީ ާދަށުަގިއ ާބެލުމުގެ ާރައްކ ތެިރކަމ ިއާާފަރ ތެއްގެ ާމިކަމުގެ ވެސް

ާބިލަީކާ ާމި ާފ ހަގަކޮށްލީ ާމި ާގޮތެްއގައި ނޑު ާމަިއގަ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްހެން. ާލިބިދޭނެ ޙިމ ޔަތްތެރިކަން

ާއަށްާ ާނުކުތ  ާމި ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ހަމައެކަނި

ާލައްާ ާގޮުތަގިއާއަލިއަުޅވ  ާބިލެއްގެ ާދޫުކރުމުގެ ާކުއްޔަށް ާޢިމ ރ ތް ާބަދަލުގައި ާތަންތަނުގެ ާދިރިއުޅޭ ާހަމައެަކނި  450ވައިފި.

ާުއއްމީދުކުރ ާ ާބަޔަުކ ާގިނަ ާޝަކުވ ަތކ ިއ ާއަންނަ ާކުަރމުން ާމިހ ރު ާބަޔަުކ ާގިނަ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ހަމަޖެހުމަކީ

ާކުެރވޭާ ާރިޢ ޔަތް ާވަރަކަްށ ާކޮންމެެވސް ާދޭާއުއްމީދުކުރުންތަކަށް ާކުްއޔަށް ާދުވަހަށް ާުދަވހުން ާވަގުީތގޮތުން ާކަމެއް. ނެ

ާހިމަނ ލުމަކީާ ާދިމ ލެއްގައި ާކޮންމެވެސް ާބިލުގެ ާމި ާތަންތަނެއް ާހުރިހ  ާދޭ ާކުއްޔަށް ާދެން ާބަދަލުގައި ތަންތަނުގެ

ާދޫކު ާކުްއޔަށް ާބަދަލުގަިއ، ާހުށަހެޅުމުގެ ާބިލު ާަވކިަވކި ާކަްނކަމަށް ާެއކި ާއިުރއިރުޮކޅ  ާހިތުން ާބެހޭާއަޅުަގނުޑ ރުމ އި

ާދަށުންާ ާމަރުޙަލ ގެ ާކޮމިޓީ ާއެހެްނވީމ ، ާކަމެއް. ާައންނ ނެ ާޙައްުލވެގެްނ ާއެކަންތަްއ ާދަުށން ާބިެލއްެގ ާއެއް ނޑު  455މައިގަ

ާއޮފީްސާ ާއަދި ާއ ިއ ާގޮތުގަ ާގުދަނުގެ ާހިންގުމަށ އި ާފިހ ރަ ާގެންދަވ އިރު، ާކުރަްއވަމުން ާމަަސއްކަްތ ާދޭތެރޭގައި ބިލ އި

ާ ާކަންކަމަށް ާފަދަ ާބ ބެްއަގއިާހިންގުން ާއެއް ާވެސް ާކޮންމެ ާބިލުގެ ާމި ާވެސް ާތަންތަން ާހިފ  ާުކއްޔަށް ާގޮތެއްަގއި ދ އިމީ
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ާޙައްލުެވގެންާ ާހަމަޖެހި ާވެސް ާކަންތައްަތއް ާދިނުމުގެ ާުކްއޔަށް ާތަންތަނުގެ ާއެ ާތެރޭގައި ާބިލުގެ ާމި ހިމަނުއްވަިއގެން

ާދޫކު ާުކއްޔަށް ާދެން ާކަމެއް. ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުންާދިއުމަކީ ާިސއްޙީ ާވެސް ާޢިމ ރ ތަކީ ާކޮންމެ ރ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަމެއްކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާފެންވަރަކަށް ާދަށް ާއެންެމ ާޤަބޫލުކުރެވޭ  460އެންމެ

ާބިލުގެާ ާމި ާކުރުކޮށްލ ނީ ާވ ހަކަޮކުޅ ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކޮށްލުމ އެކު ާނުކުތ  ާދެތިން ާމި ާއެހެންވީމ ، ޤަބޫލުކުރަން.

ނޑު އުސޫލުތަކ އިާމަްޤޞަދ އިާއަދިާބިުލަގއިާހުރިާަބއިތަކަީކާވަރަށްާހަރުދަނ ާގޮެތއްަގއިާަކނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ ާާމައިގަ

ާމިާ ާމަރުޙަލ ގައި ާގެންދެިވާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީައކަށް ާއަވަހަށް ާބިލު ާޤަބޫލުކުރަމުން.ާމި ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ބައިތަކެްއކަމަށް

ާތަޅު ާނިމިގެން ާބަހުސްކުރެިވ ާމައްޗަށް ާވަރަްށާބިލުގެ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާވުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލުގެ ާމި ާއައިސް މަށް

ާަޝކުވ ަތކެއް.ާ ާވ  ާއުފެދިފައި ާމިއަދު ާހިތުަގއި ާަބއެްއގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާަރއްޔިތުންެގ ާެއއީ ާއެދޭކަމެްއ.  465ބޮޑަށް

ާފު ާދެއްވި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާެވސް ާކަމުގައި ާކަމެއް ާައންނ ނެ ާޙައްލު ރުޞަތަށްޓަކައިާކަންބޮޑުވުންތަަކކަށް

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާކަމަށްޓަކަިއާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިެލްއ ާދޫކުރުމުގެ ާކުްއޔަށް ާތަންތަން ާދިރިއުޭޅ .`470 

ާ ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާދަންނަވަން.ާކުޅުދުއްފުށީ ާޝުކުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުމަީކާމިާމަޖިލީހަށްާކުރިމަތިިވާ

ނުޑާދަންނަވ ނީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާމިާބިލު މިހ ރުާއޮްތގޮތަްށާޤ ނޫނަކަށްާހަދައިފިނަމަާާވަރަށްާބޮޑުާގޮންޖެހުމެއް.ާައުޅގަ

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާއަންނ ނެ ާއަްށ ާިވޔަފ ރި ާކުރުމުގެ ާިޢމ ރ ތް ާކުރުމ އި ާޢިމ ރ ތް ާމިކިޔ  ާައޅުަގނޑުމެްނ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާފ ހަގަކުރެާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާބިލުން ާމި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ނޑު ާައޅުގަ ާކަަށވަރުކަން  475ވުނުާހުއްޓުމެއްކަން

ނުޑާޮގތެއްަގއިާއަމ ޒުކުެރވިފަިއާވަީނާމ ލެާއަށްާކަމަށް.ާއ ެދ،ާ އެންމެާމުހިންމުާއެއްާުނކުތ ާއަކީ،ާމިާބިލުެގާމަިއގަ

ާ ާުނވަތަ ާބެހިގެން ާސަރަޙައްަދކަށް ާހަތް ާތަަރއްީޤ07ާާދިވެހިރ އްޖެ ާރަށްރަށް ާއެ ާދ ިއރު، ާބެހިގެްނ ސަރަޙައްދަކަށް

ާރައީ ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެބަޖެހޭ. ާިބންތަކުރެވެން ާގިނަ ާމ ލޭގެ ާސް، ާތަރައްޤީކޮށްފަިއވަނީ ާގޮުތަގއިާއް ާރަށްވެހިންގެ މ ލޭގެ

ާއަށްާއައިްސާމަސައްކަްތާކުރަންާފެިށާ ާަކންކޮޅުތަކުންާމ ލެ ާއެކި ާބަެއއްާނޫން.ާއެީއާރ އްޭޖގެ ރަޖިސްޓަރީާވެފަިއާވ 

ާމިފަދަ ާގ އިމުވެފަިއާނުވަތަ ާބިލެއް ާއ ދެ،ާމިފަދަ ާކަަށވަރު. ާކަން ާމ ލެާާރައްޔިތުން ާނަމަ ާއޮތް ާގ އިމުވެފައި  480ޤ ނޫނެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާކަމެއް. ާއުނދަގޫ ާެވސް ާވަރަށް ާައއުމަކީ ާތަރައްޤީ ާއޮްތ ާއައިސް ާމި ާމިހ ރު އަށް

ާ ާގޮންޖެހުމަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމިއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާބޭނުންވަނީ ާމިއޮްތ00ާާދަންނަވ ލަން ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާކުލީގ00ާާެ.ާގޮންޖެހުން ާދަށުން ާއެއްަބސްވުމެްއގެ ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްޔަށް ާބުނެފައިާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގައި ވަނަ

ާެއްއާ ާފައިސ  ާއެއްވެސް ާއެހެން ާފިޔަަވއި ާފައިސ  ާދެވޭ ާގޮުތަގއި ާޑިޕޮސިްޓގެ ާސެކިއުރިޓީ ާއ އި ާފައިސ  ާދެވޭ ގޮތުަގއި
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 485ވަަނާމ އްދ ގ01ާާެފަރ ތުެގާމައްޗަްށާލ ޒިމެްއާނުކުރެވޭނެ.ާއަދިާާކުއްޔަްށާދޫކުރ ާފަރ ަތއްާދިުނމަކަށް،ާުކއްޔަްށާހިފ 

ާ ާދަށުން ާެއއްަބސްވުމެްއގެ ާދޫކުރުން ާކުއްޔަށް ާދޫކުރ 0ާާ)ހ( ާުކއްޔަށް ާެއްޑވ ންސް، ާކުލި ާމަހުގެ ާގިނަ ާވުރެ މަހަށް

ާއޮން ާހުުޅވ ލެވިފައި ާމިއީ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނޭ. ާހޯދައިގެން ާބ ޒ ެރްއަގިއާފަރ ތުން ނަ

ވަރަށްާބޮޑުާގޮންޖެހުމެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާކުރިމަތިވ .ާއަުޅަގނޑުާހިތުންާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނުޑާ

ާގިަނާ ާވަރަށް ާފީއަލީެގ ާމަޫގދޫ، ާބިލެތްދޫ، ާފ.އަތޮުޅ ާދ ިއރ ، ާއަޅުަގނުޑގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަްނ ާފ ހަަގކޮށް ވެސް

ާމ ލެ ާމިފަދަާާރައްޔިތުންތަެކއް ާިޞއްޙަތ އި ާތަޢުލީމ އި، ާޚ އްޞަކޮްށ، ާައސ ސީ ާއެބައިމީހުންގެ ާހިޖުރަކޮށް،  490އަށް

ާތަންތަުނގަިއާއެަބާއުޅޭ.ާއ ެދ،ާއެާ ާކުލިަތކުަގއި ާވަރަްށާބޮޑެތި ާއަިއސް ާއަށް ާމ ލެ ާކުރުމަށްަޓކައި ާމަގުފަހި ކަންކަމަށް

ާއެބަހުރި. ާތަންތަން ާހުރި ާދަށްކޮށް ާެވސް ާވަރަށް ާޙ ލަތު ާެދވޭާާތަންތަނުގެ ާުކއްޔަށް ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު އަުޅގަ

ާޖެހޭާ ާކުރަން ާމަޖިލީހުން ާިމ ާއަދި ާކަެމއް. ާރަނގަޅު ާކަމެއް، ާމުހިންމު ާހުރުމަކީ ާމިންަގނޑުަތކެއް ާވަކި ތަންތަނުގެ

ނޑުާދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެމީހެްއގެާދޭތެރޭ،ާދެާފަރ ތެއް ގެާކަމެއްާކަމުަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާދެކޭާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޭބނުމަކީ ާއަްތ ާިދގު ާޤ ނޫުނގެ ާއަތް، ާދިުގ ާސަުރކ ރުެގ ާތެރެއަށް ާމުޢ މަލ ތުެގ ާކުރެޭވ  495ދޭތެރޭގައި

ނޑުމެްނގެާމިާހުޅުވ ެލވޭާބ ޒ ރަށްާޖެހޭާވަރަށްާބޮުޑާގޮންޖެހުމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާ ގޮތުަގއިާފްރީާމ ކެޓަށްާުނވަަތާއަުޅގަ

ާތެރެ ާމ ކެޓް ާފްރީ ާމިހ ތަނަށް ާފިހުންާރައީސް، ާއެ ާނެތް. ާއެއް ާނުިފހި ާއަެތއް ާެއްއވެސް ާއުޅުނު ާބ ނަން ާއަތް އަށް

އޮންނ ނީާވަރަށްާވެސްާކައިރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިާބިލުގައިާރަނގަޅުާގިނަާކަންތަްއތަކެއްާހުށަހަޅ ފަިއވ ާކަމަްށާ

ާކުއްޔަ ާއަދި ާފަރ ތ އި ާދޭ ާކުްއޔަށް ާޚ އްޞަކޮށް ާެއޮގތުން ާޤަބޫލުކުރަން. ާޙައްޤުތައްާއަޅުަގނޑު ާފަރ ތުގެ ާހިފ  ށް

ާަރއީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫުލކުރަން. ާކަްނާވެްސާއަުޅަގނޑު ާކުރަްނާމަސައްކަްތާކޮށްފަިއވ  ާމިކަންކަން  500ބަޔ ންކޮށްދީ

ާމިާ ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިވެފަިއވ އިރު ާގޮންޖެހުމެއް ާބޮޑު ާމިހ  ާބަޖެޓަށް ާރ އްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މިާބުނެފަިއވ ާކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކަިއާސަރުކ ުރންާނުވަތަާދައުލަތުންާުނވަތަާއަޅުަގނޑުމެންާަރއްޔިތުްނާބިލުގައިާ

ލަްއކަާރުފިޔ ާހޭދަާުކރަންާޖެހޭނެކަންާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާޢިްއޒަތްތެިރ2ާާލަްއކަާުނވަތ1ާާަމަހަކުާމަދުވެގެންާ

ާމ ލޭގައި ާޚ ްއޞަކޮށް ާައޅުަގނޑުމެން ާރައީސް، ާވިޔަފ ރީގެާ، ާމި ާހިފުމުގެ ާކުްއޔަްށ ާދިނުމ އި ާކުއްޔަށް މިދެންނެިވ

 505ލައްކަާރުފިޔ 2ާާތެރޭގައިާމިއޮތްާކަންކަންާރެިގއުލޭޓްާކުރުމަށްާމިކަންކަންާރަނގަޅުާކުރުމަށްޓަަކއިާދައުލަތުންާމަހަކުާ

ާ ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާސުވ ލެްއ. ާމިއީ ާވެސް ާވީތޯ ާކުރަން ާޚަރަދު ނުޑާލައ2ާްއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރުފިޔ  ކަ

ާހުށަހަޅަންޖެހޭާ ާޮއފީސްތަކުން ާއުފައްަދއި،ާއެ ާއޮފީސްތައް ާިމވ  ާބުނެފައި ާމީަގއި ާޓްރިބިއުނަލ ިއާއަދި ާކުރަނީ އަންދ ޒ 

ާގ ތްަގނޑަކަށްާ ާެދކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ާކުރުމަށްޓަކައި ާއެކަންކަން ާހުށަހަޅައި، ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓު

ާޚަރަ ާއަީލަގިއާއެހ ކަންހ ވަރު ާކަންކަމުގެ ާރައީސް،ާމިދެންނެވި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ ނެ ދު

ާހޯދުމަށްާ ާފައިސ ތައް ާގިަނގުނަ ާބޭނުންވެފަިއވ  ާއަށް ާތަރައްޤީ ާރ އްޖޭަގއި ާދިވެހި ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން  510އަޅުަގނޑު

ާ ާއުނދަގޫތަކ އި ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމިވަނީ ާމިއަދު ާމީސްމީހުންާބޭންކުތަކުން ާއެކި ާރައްޔިތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާލ ފައޭ. ުކރިމަތި
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ރައްކ ކޮށްަފއިާހުންނަާފައިސ ޮކޅުާމ ލޭގައިާތަންތަންާކުްއޔަްށާހަދައިގެން،ާއެތަންތަންާުކްއޔަށްާދީގެން،ާއެާކަންކަންާ

ާޤަބޫލުކުރަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިނގަމުންދ ކަމީ ާިވޔަފ ރި ާއަނެއްާއެ ންޖެހޭ

ާމުހިންމުާ ާއޮތުމަީކ ާަކނަޑެއޅިފައި ާވެސް ާގޮތް ާލިބޭނެ ާފައިދ  ާއަށް ާއޭނ  ާކޮށްގެން ާމަސައްކަެތްއ ާމީހަކު ޙަޤީޤަތަކީ

ާމިހ ރުާ ާބިލު ާމި ާއެދެނީ ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް.  515ކަމެއް

ާހަމައެކަނި ާނަމަ ާހަދައި ާައޅުަގނޑުާާޤ ނޫނަކަށް ާަކންކޮޅުތަުކގައި ާރ އްޖޭގެ ާހެދުން. ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާއަށް މ ލެ

ާރަށެްއގެާ ާއެ ާނަމަ ާޮގތުން ާބުނ  ާބިލުގައި ާމި ާނަމަ ާހިފަންެވއްޖެ ާުކއްޔަށް ާތަެނއް ާސަރުކ ރުން ދަންނަވ ނީ

ާޤަ ާޑިޕޮސިޓް.ާމިީއކީ ާކުއްޔ ިއ،ާސެކިއުިރޓީ ާދުވަހުގެ ާމަސް ާދެ ާހަމައެަކނި ާދެވޭނީ ާގޮެތްއާރައްޔިތުންނަށް ބޫލުކުރެވޭނެ

ނޫން.ާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެގެންާއަންނައިރުާއަޅުަގނޑުާަދންނަވ ނީާވިޔަފ ރީގެާމުޢ މަލ ތްތައްާކުރެވޭނެާގޮުތގެާމަގުާ

 520އޮންނަންާޖެހޭނީާމިނިވަންކަމ އިެއކުާހުޅުވިަފއޭ.ާމިހ ރުާމިާބިލުާއަޅުަގނުޑ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއަނެްއާ

ގޮތަކަށްާވެްސާއެމް.ޑީ.ޕީާއަކީާއެްކސްޓްރީމްާރައިޓްާޕ ޓީާއެއްާނޫނޭ.ާހައްދުފަހަނައަޅ ފައިާވިޔަފ ރީެގާނުކުތ ާއަކީާއެއްާ

ާވިޔަފ ީރަގިއާ ާއ ެދ، ާއެއް. ާޕ ޓީ ާރައިޓް ާސެންޓަރ ާއަކީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނޫނޭ. ާއެއް ާޕ ޓީ ާހައްދުފަހަނައަޅ ފަިއވ  ގޮސް

ތ އީދުާކުރ ާޕ ޓީާއެއް.ާެއްއގޮތަކަްށވެސްާސޯޝަލިޒަމްާނުަވަތާާޤަބޫލުކުރެވޭާއުސޫލުަތކެްއގެާމަތިންާވިޔަފ ރިާކުރުމަށް

ާވަރަްށާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަލީަގިއ ާކަންކަމުގެ ާމިދެންނެވި ާއެހެންވީއިރު ާނޫނޭ. ާއެއް ާޕ ޓީ ާކުރ  ާތ އީދު ކޮމިއުނިޒަމަށް

ާޢި ާޤަބޫލުކުަރން ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ަލންޖެހޭ. ާނަޒަރުކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލ އިމެދު ާމި ާރައީސް،ާފުންކޮށް  525އްޒަތްތެރި

ާކުްއޔަށްާ ާދިނުމ އި ާކުއްޔަށް ާމ ލޭގެ ާމިހ ރު ާރައްޔިތުންނ ިއ، ާތިބި ާބޭނުންތަކުގައި ާޟަރޫރީ ާތިބި ާއައިސް ާއަށް މ ލެ

ާލުޔެްއާ ާެއކަމަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއިޚުސ ސްތަކުން ާިހތްދަތި ާއުނަދގޫތަކ އި، ާިދމ ވެފައިވ  ާވިޔަފ ީރގައި ާމި ހިފުމުގެ

ާކުރަން ާމަސައްކަތް ާކުރުމުަގިއާާހޯދަން ާކުރ  ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޯދުމަށް ާލުއި ާމިދެންނެވި ޖެހޭ.

ާމިާ ާއަޑުން ާހަރު ާއަޅުަގނޑު ާކަން ާނުވ ނެ ާކޮށްގެން ާހަލ ކު ާވިޔަފ ރި ާއޮތް ާހުޅުވ ލެިވފައި ާމި ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާވިސްނ ވަޑަާ ާފުންކޮށް ާމިކަމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާދަންނަވަން. ާހަލ ކުާމަޖިލީހުގައި ާވިޔަފ ރި ާމި  530ިއގެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާހަމައެއ ިއއެކު ާއަދި ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާގެންދެވުމަކީ ާމިކަންތައް ާގޮަތކަށް ނުވ ނެ

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ފ ހަގަކޮށް

ާބިލުތަކު ާބެލުމަށްާހުށަހެޅޭ ާކަމެއް ާކޮންމެ ާއުފެއްދުމ ިއ، ާކޮމިޝަނެއް ާެވސް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާވެއްޖޭ ާފެޝަނަކަށް ގެ

ާލޭބަރާ ާބެލިދ ނެ ާމައްސަލަ ާމި ާވެސް. ާޓްރިބިއުނަލެއް ާލޭބަރ ާއެބަހުރި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއުެފއްދުން. ޓްރިބިއުނަލެއް

ާއުފައް ާޓްރިބިުއނަލެއް ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް. ާއުަފއްދ އިުރާޓްރިބިއުނަލުން ާއޮފީހެއް ާކޮންމެ  535ަދއި،

ާއުމުރ ނީ،ާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާިސއްޙީ، ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާޖެހޭ. ާަދއްކަން ާަފއިސ  ާއެއަްށ ދިވެހިރައްޔިތުން

ާކުރަންާ ާހޭދަ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ާވަޒީފ ތަކަށް ާމިދެންނެވި ާފައިސ  ާހުރި ާއަށް ާތަރައްޤީ ާއެހެނިހެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުާދަްނނަވ ނީާޚ އްަޞކޮށްާމިފަދަާބިުލތަކެއްާއެކުަލވ ލެޭވއިރުާމިހ ރުާރ އްޖޭގެާޤ ނޫުނއަސ ީސގެާޖެހޭ.ާވީއިުރާއަޅުާ ގަ
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ާުކޑަާ ާޚަރަދުަތއް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާީދ، ާޒިންމ ތައް ާމި ާއޮފީސްތަކަްށ ާހުރި ާުއފައްދ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދަށުންނ އި

ނޑުމެންާައޅުަގނޑުމެންާގ ތުންާވިސްނަމުންާދ  ނޑުާމިާފުރުޞަތުގައިާއަދިާއިތުރަށްާކުރަންާއަުޅގަ  540ންާޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ނޑުެމންާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާޤަބޫލުޮކށްގެންާނުވ ނޭާދައުލަތުންާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެއީއ ާކަން. ާއެއްެޗއް ާނުޖެހޭ ާަދއްކަްނ ާައގެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާައކީ ާފައިސ  ާކުރެވޭ ޖީބުންާާހޭދަ

ާއިންޓްރެސްޓްާ ާއެއަށް ާގޮތުަގިއާނަގ  ާދަރަނީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އިެއކު ާފައިސ .ާއަދި ާދައްކ  ާދައުލަތަށް ދިވެހި

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާަކން ާފައިސ  ާގެންދ  ދައްކަމުން

ާނިންމ ުލމުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ ާާއަޅުަގނުޑާވ ހަަކކޮޅު ާމި ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމަޖިލީހުގައި ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި  545ކުރިން

ާމިާ ާހުށަހެޅުމުަގއި ާމި ާދެޭކގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުއްޓޭ. ާުހށަހެޅުން ާރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތަކުގައި

ނޑައެިޅގެން ާކަ ާވިޔަފ ރި ާމިދެންނެވި ާހުށަހެޅުމަކީ ާބަެއއް ާހުރި ާކަންާާބިލުގައި ާހުށަހެޅުންތަކެއް ާކޮށްލ ނެ ނޑު ނޑުފު ފު

ާވިސްނަިއ،ާ ާފުންކޮށް ާަވރަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާއަލީަގއި ާގޮންޖެހުންތަކުެގ ާމިދެންނެވި ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ވެސް

ާގޮތަށްާ ާކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާއެއޮތް ާޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަކީާމުހިންމު ާމިާބިލު ާކުރުމަށްާފަހުގައި މިާދިރ ސ 

 550ާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާހަދައިާނަމަާހަދަންާވ ނީާހަމައެކަނިާމ ލެއަށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީ

ާދ  ާދެކުނު ާުކުޅދުއްފުށި ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާދިރިއުޅޭާތަންތަންާުކއްޔަށްާޫދކުރުމުގެާބިުލގައި،ާބިލުންާ

ާމަޤްޞަދެކޭ.ާ ާގަބޫލުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ނުޑާމަޤްޞަދަކީ ާމައިގަ ާއެންމެ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާކުރައްވަން ާހ ސިލު  555މި

ާދިރިއުޅޭ ާމިދަންނަވަނީ ާޤ ނޫނީާއުސޫލުތަކެއްާާމިހެން ާކުރ ނެ ާޢަމަލު ާހިފުމުަގއި ާދިނުމ އި،ާކުއްޔަށް ާކުއްޔަށް ތަންތަން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޤަޫބލުކުރ ތީ. ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންތެިރކަން ާއޮތުމުގެ ާަކނަޑއެޅިފައި ާހަމަތަެކއް ނަޑއެޅި، ކަ

ާ ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާލިބިފައިވ ާހަމައެއ ިއއެީކގައި ާމިހ ތަނަށް ާކުރުމުގައި އިމ ރ ތް

ާއުސޫލުންާ ާވިޔަފ ރީގެ ާމ ހަޢުލެއްަގިއ ާވިޔަފ ރީގެ ާމިނިަވން ާހުޅުވ ެލވިފަިއވ  ާވަނީ ާފަހަތުގައި ކުރިއެރުންތަުކގެ

ާމިާ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިގޮތަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާކަން. ާނަތީޖ  ާމަސަްއކަތްތަުކެގ  560ކުރެވިފަިއވ 

ާކުރުމުގަިއާއުސޫލުތަ ާކުރުމަށް ާމިކަންކަން ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރީގެ ާމިނިވަްނ ާމިދެންނެވި ނަޑއަޅ އިރު ާކަ ާހަމަތައް ކ އި

އެިކއެކިާގޮންޖެހުންތައްާދިމ ވ ާގޮތަށްާމިކަންާކުރުމަކީާމިާިވޔަފ ރިާދަށަށްާގޮސްާޭއގެާަސބަބުންާމިތަންތަންާކުއްޔަށްާ

ނޭެދވޭާއަަސރުާކުރ ނެާކަންކަންާކަުމގަިއާވެގެންާހިނގައިދ ނެތީ.ާމިާާހިފައިގެންާބޭނުންާކުރަންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާއޭގެ

ާބޮޑެތިާ ާކުރުމަށް ާމިކަންކަން ާކުރުމަށް ާމިކަން ާުއސޫލުން ާވިޔަފ ިރގެ ާގޮތުން ާޮއތް ާކުރެވިފައި ާފަރުމ  ބިލު

ާއަުޅގަ ާދޭތެޭރގައި ާއެއ އި ާއެބަހުރި. ާެވސް ާމ އްދ ތަކެއް ާހުރި ާގޮތަށް ާކުރިމަތިވ  ާހިތުންާގޮންޖެހުންތަކެއް  565ނޑު
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އަޅުަގނޑުމެންާޚ އްޞަާގޮތެްއގައިާސަމ ލުކަންާދީާިވސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާކުްއޔަށްާދޭާފަރ ްތތަކަށްާިވޔަފ ރިާއުސޫލުްނާ

ާޑިޮޕސިޓްާ ާސެކިއުރިޓީ ާކުރުވ . ާކުރިމަތި ާއެބަ ާބިލުން ާމި ާހިފެހެޓުންތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާކުރުމުަގއި ކަންކަން

ާ ާިވޔަފ ރިާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާވަަނާމ އްދ 07ާނެގުމުަގއިާމިާބިލުގެ ާކުރުމުަގއިާއެ ނޑަައޅައި،ާއެކަން ާއަދަދެއްާކަ ގައި

00ާއޮތްާފުރުޞަތުތައްާވަރަށްާބޮޑަށްާހަނިކޮށްލެވިފައިވޭ.ާއަދިާެއނޫންާގޮތްާގޮތުންާފައިސ ާނެގުންާވެސްާމިާބިލުގެާ

ާސަބަބުން ާމީގެ ާއެހެންީވމ ، ާގެަނއްސަ. ާހުއްޓުމަކަށް ާމިވަނީ ާއިން ާމ އްދ  ާވިޔަފ ރިާާވަނަ ާމި ާއަށް، ާވިޔަފ ރި  570މި

ނޑަްށާ ތަރައްޤީވެާކުރިއަރ ާއޭެގާމަންފ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާލިބުމަށްާބޮޑެތިާހުރަސްތަކެއްާއަތުެވދ ނެާކަމުގައިާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ާއަކީާއަުޅަގނޑުމެންާއެއ އިާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާފުންކޮށ04ާާްވެސްާޤަބޫލުކުެރވޭ.ާހަމައެހެންމެާމިާބިލުގެާ

ާފަރ ތ އިާވި ާދޭ ާފަރ ތ އި،ާކުްއޔަށް ާހިފ  ާކުއްޔަށް ާއެ ާކުރ އިރު ާކަމެއް ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރި ާއެއް. ާމ އްދ  ސްނަންޖެހޭ

ާސަުރކ ރުެގާ ާކުލި ާއެ ާޗެލެންޖްޮކށް ާފަހުން ާއެއަށް ާފަހު ާަކނަޑއެޅުމަށް ާދަށުން ާއެއްަބސްުވމެއްގެ ާކުލި ާއެ ދޭތެރޭގައި

ނޑުާހިތުންާިމާފަރ ތުންާހަމަޖައްސ ފައިާއޮންނަާމުއައްސަސ   575އަކުންާކޮންޓްޯރލްާކުރ ާއުސޫލުާތަޢ ރުފުާކުރުމަކީާއަޅުގަ

ވިޔަފ ރިާއަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާނޭދެވޭާއަސަރުާކޮްށގެންާދ ނެާކަމެއް.ާއަދިާިވޔަފ ރީގެާުއސޫލުންާކުރ ާކޮންމެާކަމަކަށްާ

ނޑުމެންާާވެސްާއިދ ރީާގޮތުންާމިކަހަލަާހިފެހެއްޓުންތައްާއަންނަންާވެްއޖެއްޔ ާކުރ ެނާނޭދެވޭ އަސަރ ާދޭތެރޭގައިާއަުޅގަ

ާހުންަނާ ާލިބެން ާކުްއޔަށް ާިމގޮތަށް ާހީނަރުެވ، ާވިޔަފ ރި ާމި ާވ ނީ ާނަތީޖ އަކަްށ ާމީގެ ާޖެހޭނެ. ާވިސްނަން ފުންކޮށް

ާޚިދުމަތްާ ާމި ާލިބިގަންނަ، ާމި ާގޮސް ާމައްޗަށް ާއަގު ާކުލީގެ ާމިތަންތަނުގެ ާފަހުން ާއެންމެ ާމަދުވެ، ތަންތަން

ާފަރ ތް ާލިބިގަންނަންޖެހޭ ާބިލުގެ ާކުރުން.ާހަމައެެހންމެ،ާމި ާދ އިރ ެއއްަގއި ާުފޅ  ާއަސަރު ާނޭެދވޭ ާއޭގެ  580ވަަނ07ާާތަކަށް

ާވެްސާ ާފުރުޞަތުތަކަކީ ާމިވ  ާދީފައި ާކުރުމަށް ާމަރ މ ތު ާއަށް ާއަމިއްލަ ާފަރ ތުން ާބަލ އިރު،ާކުއްޔަްށާހިފ  ާއަށް މ އްދ 

ާހި ާުކއްޔަށް ާދޫކުރުމ އި، ާތަންތަން ާުކއްަޔށް ާމި ާހިތުން ާއިތުުރާއަޅުަގނޑު ާދޭތެރޭަގއި ާފަރ ތްތަކ އި ާުއޅޭ ފަިއގެން

ާހަމައެހެންމެާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކަމެއް ާކިލަނބުވެގެންދ ނެ ާއިތުރަށް ާމިަކން ާކުރިމަތިވެ މައްސަލަތައް

ާ ާބިލުގެ ާފ15ާުމި ާދިނުމަށް ާފަރ ތަކަށް ާތިންވަނަ ާއެތަން ާަފރ ތުން ާހިފައި ާކުްއޔަށް ާތަނެއް ާާމ އްދ ަގއި ރުޞަތުާވަނަ

ާހުރެގެްނާ ާސަބަބުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާވިޔަސް ާނުވިކަމުަގއި ާބޭނުން ާފަރ ތުން ާދޭ ާކުްއޔަށް ާިމވަނީ. ާކުރެވިފައި  585ފުޅ 

ާކަމެްއ.ާ ާކުރ ނެ ާައސަރުތަކެއް ާނޭދެވޭ ާމިކަމަށް ާހިތުން ނޑު ާމިވެްސާއަުޅގަ ާމިވަނީ. ާގޮަތށް ާނުހުއްުޓވޭ ާއެކަން ނޫނީ

ާ ާބިލުގެ ާމ އްދ 54ާހަމައެހެންމެ، ާއެއްާަވނަ ާޖުރިމަނ  ާއެއް ާފީ ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާސަބަބުން ާނުދެްއކުުމގެ ާކުލި ގައި

ާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާކަމެއް ާދެކޮޅުޖެހޭ ާވެސް ާުއސޫލުން ާިވޔަފ ރި ާެވސް ާއޮތުމަކީ ާކޮށްަފއި ާބައްޓަން ާގޮތަށް ނުނެގޭ

ާުދވަ ާއޮންނަ ާދަްއކަން ާއެ ާވެސް ާތެޭރގަިއ ާކަންތައްތަުކގެ ާއަސ ސީ ާމ  ާވުރެ ާމިއަށް ާކުިލާކުރ  ާނުދެއްކީމ  ާފީ ހަށް

 590ނުދެއްކީމ ާއެކިާކަހަލަާޖުރުމަނ ާކުރުމުގެާއުސޫލަކީާއަުޅަގނޑުމެންާބަލައިގެންފައިާއޮތްާއުސޫލެއް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ

ާމިދަންނަވ ލީާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިވަނީ. ާކޮށްފައި ާުކރިމަތި ާހިފެހެއްޓުންތަކެއް ާވެސް ާެއކަަމށް ާގޮތުން ާމިވ  ާބިލުގެ މި

ާބަާ ާހުރި ާމިހައިާމީގައި ާގޮުތގަިއ ާަޤބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނުޑ ާައކީ ާވ ހަަކ ާިމުއޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ ތަްއ. އެްއ
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ާިވޔަފ ރިާ ާއެ ާފަށައިފިއްޔ  ާކުަރން ާރެގިއުލޭޓް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާތެރެއަށް ާކަމެްއގެ ާއުސޫލުްނާކުރެވޭ ާވިޔަފ ރި ާމި ބޮޑަށް

ާނަތީޖ އަ ާއޭގެ ާފަހުން ާއަސަރުކޮްށ،ާއެންމެ ާނޭދެވޭ ާދިއުމޭ.ާޭއގެާސަބަބުްނާއަށް ާހީނަރުެވގެން ާިވޔަފ ރި ާމި ކަްށާވ ނީ

ާބޭނުންވ ާ ާޚިދުމަތް ާމި ާސަބަބުްނ ާޭއގެ ާދިއުމޭ. ާދަްށެވގެން ާކުރުން ާއިމ ރ ތް ާތަްނތަން ާދިނުމަށްޓަކައި  595ކުއްޔަްށ

ާދިއުމޭ.ާ ާގެްއލިގެން ާފުރުޞަތުތައް ާއެ ާަތންތަން ާމަދުވެ،ާއެ ާއަދަދު ާތަންތަނުގެ ާހުރި ާލިބެން އެހެންވީމ ،ާމީހުންނަށް

ާިވޔަފ ރީެގާ ާމިނިވަން ާކުރިެއރުމަކީ ާލިބިފަިއވ  ާމި ާުކރުމުގައި ާއިމ ރ ތް ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާރ އްޖޭަގއި މިހ ތަނަށްާވެސް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކުރިއެރުެމއް ާލިބިފައިވ  ާަސބަބުން ާފުރުޞަތުތަުކެގ ާއޮތް ާކުރުމަށް ާމިކަން އުސޫލުން

ާމި ާޖެހޭތީ،ާއަޅުަގނޑު ާގެންޮގއްސިާާޤަބޫލުކުރަން ާބިުލާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާއަދި ާނިންމުމުގައި ާގޮެތއް ާދޭތެރޭގައި ބިލ އި

ާކަމަށްާ ާކުރައްވ ނެ ާރިޢ ޔަތް ާމިކަންކަމަށް ާކުރުމުގައި ާފުރިހަމަ ާއިތުރަށް ާބިލު ާމި ާމައްސަލަ ާމި ާކޮމިޓީން ާއެ  600ނަމަ،

ކަާދަންނަވ ލުަމށްާމިާފުރުޞަތުގެާބޭނުންާޤަބޫލުކުރ ،ާރިޢ ޔަތްާކުރެްއވުަމކީާބޭނުންތެރިާކަމެއްާކަމަށްާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަ

ާކުރީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ ާމިާ…އ ދެ! ާބެހޭގޮތުން ާދިނުމ އި ާކުްއޔަށް ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ .605 

ާމަޖިލީހަށް ާއެްއގޮްތވ ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތ އި ާބިލ އި ާމި ާޢިލްމުވެރި ާވަރަށް ާބިލަށް ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި މިވަގުތު

ާެއާ ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަްޙމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާވ ހަކަޮކޅެްއ ާޢިބުރަތްތެރި ާވަރަށް ގޮތުގެމަތިން

ާއެ ާއެމަނިކުފ ނު ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލުންާާދެއްކެީވ. ާމި ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ވިދ ޅުވެދެްއވީ

ާޙަޤީޤަތ ިއާ ާއަޅުަގނެޑއް ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންނެވީ. ާއެ ާއެވ ހަކަ ާބޮޑުވީމ  ާގެްއލުން ާވުރެ ާފައިދ އަށް ކުރ ނެ

ާހިފުމުަގއިާދެާ ާކުއްޔަށް ާދިނުމ އި ާދެްއކުމަކަްށާފަހެއްާނުޖެހެން.ާކުއްޔަށް ާވ ހަކަ  610ވޭ.ާޙައްޤުަތކެއްާާފަރ ތެއްގެއެްއގޮތަކަށް

ާބޮޑަށްާ ާބިލު ާމި ާނުދޭ. ާއެއް ާލިބި ާަޙއްޤެއް ާވެސް ާފަރ ތުގެ ާހިފ  ާކުްއޔަށް ާވެސް ާފަރ ތުގެ ާދޭ ާކުއްޔަށް ާބިލަކުން މި

ާމ އްދ ަތއް،ާ ާބިލުގައި ާމި ާއަދި ާއޮްތގޮތުން ާހުރިގޮތުްނ60ާާބައްޓަންކުރެވިަފއި ާމ އްދ ތައް ާގިނަ ާއޮތްއިރު ާއެއް މ އްދ 

ާވެ ާފަރ ތުގެ ާދޭ ާބިލަކީާކުއްޔަްށ ާމި ާމިހެންކަމުން ާގެއްިލގެންދަނީ. ާޙައްޤުތަެކއް ާވެްސ ާފަރ ތުގެ ާހިފ  ާކުއްޔަްށ ްސ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުނ ަސބުާނޫންާވަގުތެްއގައިާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާވަގުތުާަނގ ލުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިފަިއވ ާ

ާމިދެންނެ ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއްކަމަށް. ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިީމޑިއެޓްީލ12ާާވީ  615ޤ ނޫނެއް

ާކުެރވޭާ ާދެމެދުަގއި ާފަރ ތެއްގެ ާދެ ާހަދައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއިތުުރ ާމިފަދަ ާއޮްއވ  ާޖެހިފައި ާހަދަން ާމިަވގުތަށް މިވަގުތުން

ފަރ ތުެގާާވިޔަފ ރިައކަށްާސަުރކ ރުގެާއަްތާވެއްދުމަށްަޓކައިާުނވަތަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާހެދޭާޤ ނޫނަކުންާއެާދެ

ާކަމެއްާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާެއންމެ ާމިވަގުތަށް ާހެދުމަކީ ާޤ ޫނނެއް ާއެރުމަށްޓަކައި ާބުރޫ ާމިިނވަންކަަމށް ާއޮތް ދޭތެރޭގައި

ާބައްޓަންާ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނު ާމި ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދެކެން. ނޑެްއ ާއަުޅގަ ކަމަކަށް
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ާވަކީ ާޤ ނޫނީ ާއޮތްގޮތުން ާމިާކުރެވިފައި ާމިވަގުތު ާބިލު ާމި ާލިބިގެންދ ނެ.ާއަެނއްކ  ާއެއް ާވިަޔފ ރި ާބޮޑު ާވަރަށް  620ލުންނަށް

ާލިބޭނޭާ ާލިއުމުން ާއެގްރީމެންޓްތަކަށް،ާއެްގރީމެންޓް ާލިޔަުމންދ  ާދެމެދުގައި ާދެފަރ ތުގެ ާމި ާަވކީލުންނަށް ާމި އޮތްގޮތުން

ާމިހ  ާޖެހިގެން ާއޮްތގޮތުން ާކުރެވިފައި ާބަްއޓަން ާބިލު ާއަދި ާއ އި ާއެތައްާއުޖޫރަ ާނިކުމެގެންދ ނެ ާއިތުރަށް ރަށްވުރެ

ާއަދަދުާ ާދ ންޖެހޭ ާދެފަރ ތުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުތައް ާޓްރައިބިއުނަލަްށ ާއުފެދޭ ާމި ާޯކޓުތަކަށ ިއ މައްސަލަތަކަކަށް

ާއެ ާވަކީލުންނަށް،ާއަދި ާޤ ނޫނީ ާކުރިެއރުމެއް،ާޚ އްޞަކޮށް ާޮބޑު ާވަރަށް ާމ ލީގޮތުން ާމިހެންކަމަްށވުމުން ފަަދާގިނަވ ނެ.

ާދަންަނވަްނާ ާޔަޤީންކަމ އެކު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް ާބިލުން،ާަވރަށް ާމި ާވ ނެ.ާދެން ާބޭފުޅުންނަށް ާހިންގ   625އޮފީސްތައް

ާގުޅުެމްއާ ާބިލ އި ާމި ާވެސް ާނޫނޭ.ާކިރިޔ  ާބިލެއް ާއޮތް ާތަްއޔ ރުކުެރވިފައި ާގުޭޅގޮތަށް ާމ ހައުލ އި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ މިއީކީ

ާކު ާވެރިކަން ރ ާރަށްާމ ލެއ އޭ.ާޤ ނޫެންއާމިާރ އްޖޭގައިާހެދެންޖެހޭނީާދިވެހިރ އްޖެއަށޭ.ާމ ލެައކަށްާއޮތީާދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާހެދެންވ ނީާ ާޤ ނޫނެއް ާނޫނޭ. ާތުޅ ދޫއަކަށް ާނޫނޭ. ާތިނަދޫއަކަށް ާނޫނޭ. ާހޯރަފުށްޓަކަށް ާނޫނޭ. ާއަކަށް ާހިތަދޫ ނޫނޭ.

ފ ާެއއްާކުރ ޭނާޮގތަކަށޭ.ާމިާބިލުާހަމައެަކިނާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާއެންމެހ ާރައްޔިތުންނަށްާއޭގެންާލ ަބާއ އިާމަން

 630ބައްޓަންކުރެވިަފއިާހުރީާމ ލެާއަށް.ާމިާބިލަށްާބަލ އިުރަގއިާއިސްތިސްނ ވެަފއިާމިއިނީާަފިއސ ާެއއްާލިބިގެްނާއ މްދަނީާ

ާކުރަންޖެހިފަ ާތަޙައްމަލު ާދެރަ ާބިލުގެ ާމި ާފަރ ތޭ. ާހުރިހ  ާހިފ  ާކުްއޔަށް ާތަެނއް ާބޭނުމުގައި ާހޯދުމުގެ ާމިއޮތީާއެއް އި

ކުއްޔަްށާހިފައިގެްނ،ާމ ލޭަގއިާކުއްޔަްށާހިފައިގެްނާތަޢުލީމުާޙ ސިލުކުރުމުގެާބޭނުމުަގއ،ާިސއްޙީާފަރުވ ާެއއްާހޯދުމުެގާ

ާމިއީ.ާ ާބިލެއް ާއޮތް ާުކރެވިފައި ާބައްޓަން ާގޮތަށް ާއަސަރުކުރ  ާއަށް ާމީހ  ާރައްޔިތު ާނިކަމެތި ާއެންމެ ާތިބި ބޭނުމުގައި

ާވެ ާއެމް.ޑީ.ޕީާއެހެންވީމ ،ާއެްއގޮތަކަށް ާމަސައްކަތް ާުބރަ ާދިއުމަށްޓަަކއި ާއަށް ާދިވެިހރ އްޖެ ާއަެނއް ްސާއަޅުަގނޑުމެން

ާޙައްޤުތަަކކަްށާ ާބޮޑު ާަވރަށް ާދިއުަމކީ ާފ ސްެވގެން ާބިެލއް ާމިކަހަލަ ާވަގުތު ާކުަރމުންދ  ާސަރުކ ރުން  635އިއްތިހ ދުގެ

ާގެއްލު ާއުިނވެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙަްއޤުތަކެއް ާލިބިގެން، ާއަޅުަގނޑުާގެއްލުންތަެކއް ާކަމެއްކަން ާލިބިގެންދ ނެ ންތަެކއް

ފ ހަގަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާކުރަންޖެހޭާވަރަށްާގިނަާމަސައްކަތްތަެކއްާއެބަހުރި.ާ

ާ ާއެބަހުރި. ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް 35ާާހަދަންޖެހޭ ާއެކުެލޭވ ާމައްޗަށް ާމަްއޗަށ65ާްޞަފުޙ ގެ ާމ އްދ ެއއްގެ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަންާ 60ާބިނ ވެގެްނވ ާބިލެއްާހުށަހެޅުަމކުންާއަދިާއެާބިލުާފުރިހަމަާެއއްާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުގަ

ނޑުާގޯޭހާ  640މ އްދ ާއެއްާބިެލއްަގއިާއިންނައިރެްއގައިާކޮންމެވެސްާމިންަވރެއްގެާރަނގަޅުާކަންަތއްތަެކްއާހުންނ ނެ.ާއަޅުގަ

މިާބިލުގައިާނުބައިާކަންަތއްތައްާގިނަވީމަ.ާރަނގަޅުާކަމެއްާނެތްާވ ހަކަާެއއްާނޫންާާމިާދަންނަވަނީާމިއީާޙަޤީޤަތުގައި

ާދޭާ ާުކއްޔަށް ާމިވަގުތު ާމ ލޭގެ ާދިއުމަކީ ާފ ސްވެގެން ާމިވަގުތަށް ާމިވަގުތުން ާބިލު ާއެހެންނަމަވެސް މިދަންނަވަނީ.

ާލިބޭ ާގެއްލުން ާޙައްޤުތަކުެގ ާފަރ ތުގެ ާއުޅޭ ާހިފައިެގން ާކުްއޔަށް ާގެންދިޔަާފަރ ތްތަކ އި ާދަންނަވަމުން ާއަޅުަގނޑު ނެއޭ

އެންމެާބޮޑުާއެއްާސަބަބުާތެރޭގައިާހިމެނޭާކުއްޔަށްާދޭާފަރ ތުންާއެާޢިމ ރ ތެއްާހަދައިގެންާގެންގުޅެނީާވެސްާވަރަށްާ

ާހަދަމުންާ ާހޯދައިގެން ާފަރ ތްތަުކން ާއެދޭ ާހެޔޮ ާއަިދ ާބެންކުންނ އި ާފަިއސ  ާހެުދމަށްޓަކައި ާއަދި ާމަސައްކަތުން.  645ބުރަ

ާގެ ާޖުރުމަނ  ާޓްރައިބިއުނަލުން ާފަރ ތަކުން ާދޭ ާގެއްލުން ާޢިމ ރ ތަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރ0777ާާިންދ  ާކޯއްެޗއްތޯ ާމި ރުފިޔ .



 25 

ާބަލ އިރު،ާ ާކަމަކަށް ާމިުހރިހ  ާައގ އި ާޢިމ ރ ތުގެ ާފެންަވރ އި، ާޢިމ ރ ތްތަކުެގ ާހެދިފައިވ  ާމ ލޭގަިއ ާމިހ ރު ރައީސް.

ރުފިޔ ކަމަށްާބިލުގަިއާމިާއޮތީ.ާދެނ0777ާާްއުނަލުންާކުރ ާުޖރުމަނ ާއަކީާޢިމ ރ ތަށްާގެއްލުންާލިބޭާފަރ ތުންާޓްރައިބި

ާފުރިހަމަކަންާ ާބިލުގެ ާވިްސނަވ  ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާފަރ ތުންނ އި ާައއްސަވ  ާައޑު އަޅުަގނުޑގެ

ާ ާތ ކ0777ާުއިނގޭތޯ. ާތ ކުން ާދޯދިޔ  ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާނިމުނީ. ާކުރީމަ ާޖުުރމަނ  ާމިީއާާރުފިޔ  ާބިލެއް،  650ނުޖެހޭ

ާިމާ ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެްއޗެއް. ާއިން ާކުރެވިފައި ާތަރުޖަމ  ާބަހަށް ާދިވެހި ާޮކށްގެން ާޑައުންލޯޑް އިންޓަރނެޓުން

ާއޮްތާ ާލިެޔވިފައި ާގުޭޅގޮތަށް ާވެސް ާއ އި ާމ ލެ ާއަިދާމި ާމ ހައުލ އި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާޙ ލެއްަގއި ދެންނެވީ.ާމިއީީކާެއއްެވސް

ާަގނޑުާުނދަންނަވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލެއްާކަމަކަށްާއަޅުާ

ާ

 655 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަގުެތްއގަިއާ ާބޭނުންވެފައިވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައްިޔތުންނަށް ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާބޭނުންވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދ އިރ ގެާާރައްޔިތުންނަށް ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށީ ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ބިލެއް

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާވަރަށްާއިޚްލ ްޞތެރިކަމ އެކުާުޝކުރުާދަންނަަވން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާ

ާއަ ާފުރިހަމަ ާަޙއްޤުަތއް ާދެފަރ ތުގެ ނުޑާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާބިލެއް.ާމި ާފަރުމ ކޮށްފައިވ  ާލިބިދެޭވގޮަތށް ށް

ާސަބަބުންާ ާބިލުގެ ާމި ާކަމަށްވ އިުރަގިއ، ާގެނެސްދިނުން ާގެދޮރު ާގޯތި ާފޯރ ފަށަށް ާއަްތ ާިސޔ ސަތަކީ  660ސަރުކ ރުގެ

ާކުލިާ ާނުކުޅެދޭވަރަށް ާއަށް ާމީހ  ާސަބަބުން ާބ ރުގެ ާލިބިދޭ ާއެ ާޓްރައިބިއުނަލަށް ާެއ ާއުފައްދ  ޓްރައިބިއުނަލެއް

ާޤަބޫލުކުރަނީާާދައްކަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާލިބޭ. ާއެބަ ާފުުރޞަތު ާކުޑަކޮށްދިނުމުގެ ާކުލި ާެއ ޙ ލަތްތަކުގައި

ާގެނައުމުގެާ ާބަދަލު ާޙ ލަތަށް ާމީހުންގެ ާނޫޅެވޭ ާދައްކައިގެްނާކައިބޮއި ާލިބޭ،ާކުލި ާމުސ ރަ ާކުދިކުދި ާސަބަބުން މިކަމުގެ

ާލިބިގެންދ  ާބިލުން ާމި ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާިމާފުރުޞަތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ނުޑމެންނަށް، ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނެ.

 665މަޖިލީހުންާއަޑުއިިވގެންާދިޔަީއާއިންވެސްޓަރުްނގެާވ ަހކަ.ާިއންވެސްޓްމެންޓެއްާޙިމ ޔަތްާުކރުމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުމެްނާ

ާހަމަޖެހިާ ާއެތަންތަނުގައި ާމީހުން ާދިރިއުޅޭ ާކުއްޔަށް ާޤ ނޫނެއް. ާއިންވެސްޓްމެންޓް ާކުްއޔެްއާހަދަންވީ ާއުޅެޭވވަރު ގެން

ާދަންނަވ ނީ.ާ ާއަޅުަގނުޑ ާބޭނުމޭ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާޤ ނޫނު ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ކަ

ާ ާގެދޮރު ާގޯތި ާވެްސ ާމިއަދު ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ާދެޭވ.13ާާއިންވެސްޓްމެންޓްަތއް ާކުއްޔަށް ާދުވަހަށް އަހަރު

ރިކަވަރާކުރުމަށްަޓކައިާނުވަތަާއިންވެސްޓްމެންްޓތައްާޙިމ ޔަތްާކުރުމަށްޓަކަިއާާއެހެންކަމަށްވ ނަމަާއިންެވސްްޓމެންޓްތައް

ާމިއަުދާ ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމުއްދަެތއްކަމަށް ާއެކަީށގެންވ  ާވަރަށް ާމުއްދަތަކީ  670އެ

ާހު ާުކއްޔަށް ާޙ ލަީކ، ާއުޅޭ ާަރއްޔިތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙ ލަީކ، ާއުޅޭ ާހުންނަާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކުްއޔަށް ާމީހ  ންަނ

ާކޮންެމާ ާހަދ އިރުަގއި ާއެގްރީމެްނޓެއް ާނުލ ނެކަމަކަށް. ާބޮޑުކޮްށ ާކުލި ާއެ ާނޯވޭ ާޔަޤީންަކމެއް ާތެރޭަގއި މުއްދަތުގެ

0ާމަސްދުވަސްާނޯޓިސްާިދނުމަށްފަހުާނެރެވޭކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަާއެާހެދެނ1ާާީއެގްރީމެންޓެްއަގއިާއެބަާލިެޔޭވާ
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ާދުވަހުާ ާއަހަރު ާނަމަވެސް ާެއގްރީމެންޓެްއ 1ާާގެ ާއަދި ާެއގްރީމެންޓެއް. ާުދވަހުެގ ާދީފަިއ1ާާމަސް ާެއ ަމސްވުމުެގކުރިން

ާތަންާ ާބޭނުމެއްގައި ާމުހިންމު ާވަރަށް ާތިމަންނަމެން ާއެަބބުނޭ ާނުކުެރވެނީސް ާވެސް ާަކވަރު ާއެޑްވ ންްސާފައިސ   675ހުންނަ

ާނެރުމެއް ާއެމީހުން ާސަބަބަކީ ާނުކުންނ ށޭ. ާައވަހަށް ާމ ޔޫސްކަމެއްާާބޭނުންވެއޭ ާއެތަނުން ާއެމީހުން ާބޭނުމަކީ ނޫން.

ާހިނގަމުންދ ކަމެއް.ާ ާގޮތަށް ާފެށަނެއް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާމިއީ ާބޮޑުުކރުން. ާކުލި ާއަލުން ގެނުަވއި

ލޭގަިއާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާފެނިގެންާއުޅެނީާމިާރައްޔިތުންާނިކަމެތިާވަމުންދ ތަން.ާޚ އްޞަކޮށްާމ 

ާކޮންމެާ ާގެންނަ ާޢ އްުމާޚިދުމަތަށް ާރައީސް،ާސަރުކ ރުން ާދ ތަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަމުން ާނިކަމެތި ާމީހުން ާއުޅޭ ކުއްޔަށް

ާއިތުރުާ ާއަތުން ާމީހުން ާުއޅޭ ާކުއްޔަށް ާއެމީހުން ާއެމީހުންގެ، ާމީހުން ާދޭ ާކުއްޔަށް ާެގދޮރު ާގޯތި ާމ ލޭގެ ާއެއީ  680ބަދަލެއް

އްާގޮތަށްާމިއަދުާމިދަނީާބޭނުންކުރަމުން.ާދ ދިފަހުންާކަރަންޓްގެާޚަރަދުާބޮުޑވުމ ިއާފައިސ ާހޯދުމަށްާއޮންނަާފުރުޞަތެ

އެްއކޮށްާމ ލޭގެާދިިރއުޅޭާތަންަތނުގެާކުލިާެއގްރީމެންޓްާއޮްތޮގތަށްާއޮްއވ ާކޮންމެާތަނަކުންާދެހ ސްާތިންާހ ސްާރުފިޔ ާ

ައުގާބޮުޑވެއްޖެނަމަާއެަތންތަނުގެާކުލިާޮބޑުެވގެންާާބޮޑުެވގެންާދިަޔއީ.ާއެހެންވުމުްނާެއއީ،ާހަމައެހެންމެާމ ދަންާެފނުގެ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމ ލޭގެާތަންތަންާ ނުދ ނެކަމުގައިާައޅުަގނޑުމެްނނަކަށްާބެލެވޭކަށެއްާނެތް.ާއެހެންކަމ އިާއެީކަގއިާއަުޅގަ

ާ ާތަނެއް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެްއޗެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާމިހ ރު ާދިނުމުަގއި ާހިފަންާކުއްޔަށް  685ކުއްޔަށް

ާ ާހުރެމެ ާހުރިގޮތަށް ާކުލި ާއެތަންތަނުގެ 0ާާދ އިރުަގއި ާއިން ާރުފިޔ  ާއެްޑވ ންްސ0ާާލައްކަ ާއިން ާރުފިޔ  ލަްއކަ

ހޯދުމަށްޓަކައިާއެބަާއެދޭ.ާއެީއާގިނަާފަޤީރުންނަކަށެްއާެއކަީށގެންވ ާވަެރއްާނޫން.ާއަދިާެދއްކޭނެާވަރެްއާެވސްާނޫން.ާ

ާނޫ ާކުލި ާޤ ނޫނަކު ާހުރިހާ އެހެންކަމުން ާއެ ާއޮތުމަކީ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމުއްދަތެއް ާނެގޭނެ ާފައިސ  ާއެޑްވ ންސް ނީ

ާ ާލިބޭ ނޑަށް ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަސޭހަެވެގންދ ނެ ާވެސް ާމިވ ހަަކ1ާާފަރ ތްތަކަށް ާތެރޭގައި މިނިޓު

ާދައްކ  ާމެންބަރުން ާއެހެން ާައޅުަގނޑުމެން ާނޫން. ާއެއް ާފަސޭހަ ާނިންމ ލުން ާބެއްލެވުމަށްފަހުާާމިވަގުތު  690ވ ހަކަފުޅަށް

ާމިަވގުތަށްާނިންމ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވަމުން ާދަްއކ ނެާވ ހަކަ ާބިލަށްާވ ހަކަ ާމި ާފަހުން ާއޮތްނަމަ ވަގުތު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

 ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަެދއްެކުވން:

ާޢިއްޒަާ ާޝުކުރިްއޔ  ާދެކުނުާ`. ާކުޅުދުއްފުށީ ާބިލު ާދޫކުރުމުގެ ާކުއްޔަށް ާތަންތަން ާދިރިއުޅޭ ާރައީސް.  695ތްތެރި

ާދެްއވިކަމަށްޓަަކިއާ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާދޫާ ާކުއްޔަށް ާތަްނތަން ާރައީސް،ާދިިރއުޅޭ ާޢިްއޒަްތތެރި ާދަންނަވަން. ާވަރަްށާޝުކުރު ާެއއީ ާއޮތުމަކީ ާޤ ޫނނެއް ކުރުމުގެ

ާއޮންނަންޖެހޭާ ާހެދިފައި ާކުރީއްސުރެ ާމ  ާމީގެ ާނޫން، ާެވސް ާއިްއޔެައކު ާނޫން ާވެސް ާމިއަދަކު ާއެއީ ާކަމެއް. މުހިންމު

ާބިލުގެާ ާމި ާދައްކަވ އިުރގައި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާބައެއް ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްެތރި ާޤ ނޫނެއް.ާއ ދެ،ާމި

 700މަޤްޞަދުާއޮޅޭާގޮތަށްާވ ހަކަފުޅުާއެބަދައްަކވ .ާއެއީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުންާއަޑުއިވެމުންދ ާއަޑުާިއވުމުަގއިާ
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ާގޮތަށްާ ާކުރެވޭ ާޙިމ ޔަތް ާފަރ ތް ާހިފ  ާކުްއޔަށް ާފަރ ތ އި ާދޭ ާކުްއޔަށް ާބިލުގައި ާމި ާއ ެދ، ާނޫން. ާކަެމއް ާއ  އެީއކީ

އްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާމީގައިާއިސްިތސްނ ާއެއްާއެބައޮތް.ާއެީއާއެބައޮތްާލިެޔވިފައި.ާއަދިާއެެހންާޢި

ގުދަންތައްާނުވަތަާއެނޫންާެވސްާއެހެންާގޮްތގޮތަށްާހެދޭާތަންތަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާައބަދުާވެސްާލިބޭާޝަުކވ ެއްއާ

ާވ ަހކަ. ާޮބުޑވ  ާއަގު ާތަންތަނުގެ ާދިރިއުޅޭ ާވ ހަަކ. ާބޮުޑވ  ާއަުގ ާމިާާމުދަލުގެ ާމިދަނީ ާބޮުޑވެގެން ާައގު އ ެދ،ާމުދަލުގެ

ާވެްސާ ާއަދަދު ާއެްޑވ ންސްެގ ާނަގ  ާއެތަނަށް ާއަދި ާބޮޑުވެ ާއަށް ާއިންތިހ  ާައގު ާގުދަްނތަކުގެ ާޮބޑެތި ާމ ލޭގައި  705ފުރަ

ާމިހުިރާ ާމ ލޭގައި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުލިޭބކަމަށްވަންޏ  ާަޙއްލެއް ާއެކަމަށް ާޤ ނޫނުން ާމި ާދ ތީ. ބޮޑުެވގެން

ާމިާގުދަންތަ ާހަދަން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަޖެހޭ ާޮގތްތަކެއްާސަރުކ ރުން ާކުަޑކުރެވޭނެ ާކުލި ާަބދަލުކޮށް ާތަނަކަށް ާއެހެން އް

ފުރަާމ ލޭގައިާމުދ ާނުބެހެއްޓޭާގޮތަށްާހަދައިގެންާނަަމވެސްާެއާކުޑަކޮްށގެންާމުދަލުގެާއަުގާިތރިކުރެވެންާއެބަޖެހޭާއެއީާ

ާއެ ާމީގެ ާއ ދެ، ާކަމަށްވަންޏ . ާޙައްލެއް ާކުިރން ާއަހަރު 1ާާތަެކއް ާއެޕ ޓްމެންެޓއް ާއަްށ07ާާކޮޓަީރގެ ާރުފިޔ  ހ ސް

ާ ާމިހ ރު ާދެއްޭކ. ާވެސް ާލޯނު ާބޭންކް ާއަދި ާފައިދ ވޭ. ާވެސް ާދިންއިުރަގއި 03ާާކުއްޔަށް ާއަށް ާރުފިޔ   710ހ ްސ07ާާހ ސް

ދެއްކޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާރުފިޔ ާއަށްާކުއްޔަށްާދޫކުރ ިއރުގައިާެވސްާފައިދ ާވެސްާވޭ.ާއަދިާއެތަނުގެާބޭންކްާލޯނުާވެސް

ާ ާލޯނު ާމިހަދ ާތަންތަނުގެ ާދިރިއުޅެން ާޢ އްމުޮކށް ާމ ލޭގައި ާދުވަހުނ3ާާްރައީސް،ާމި ާދުވަހުންާކަވަރ4ާާުއަހަރު އަހަރު

ނުކުރެވޭާއެްއވެސްާޢިމ ރ ތެއްާނުހުންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަށްާއެކަންާވަރަށްާރަނަގަޅށްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާ

ާސީދ ާއ ދެ،ާހުޅުވ ެލވި ާޖީބަށް ާވ ހަކަ ާދ  ާބަނގުރޫުޓވެގެން ާވިޔަފ ރި ާައދި ާވ ހަކަ ާދ  ނޑުފުޑުެވގެން ާފު ާމ ކެޓް ފަިއވ 

ާުނވަަތާ ާތެޭރގައި ާދަންނަވ ލ ަނން.ާއަތޮޅު ާމިސ ެލއް ާުކޑަކުޑަ ނޑު ާދައްކ ނެ.ާއަުޅގަ ާއެވ ހަކަ ާބޭފުޅުން ާވަންނަ  715ފައިސ 

ާަސރުކ ރު ާކުރީގެ ާވ ހަކަ ާހަދ  ާހަުއސް ާގެސްޓް ާވިދ ުޅީވާރ އްޖެތެރޭގައި ާޢިލްމްވެރިއަކު ާދީނީ ާއޭުރގެ ާދެއްކީމ  ން

ާނެހެދިާهللاާސުބުޙ ނަ ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާުނވަތަ ާއަތޮޅުތެޭރގައި ާހައުސް ާގެްސޓް ާއެ ާބ ަވއިލަްއވ ނެއޭ.ާނަތީޖ އަކަްށވީ ކޯފ 

ާހައު ާގެްސޓް ާެއ ާއެހެންނަމަވެސް ާޖެހެންދެން. ާދުވަަހކ އި ާމިދ ކަށް ާދ ދި ާދިޔައީ ާެވގެން ާދުވަސްަތކެއް ސްާގިނަ

ާގެސްޓްާ ާމ ލޭގެ ާއެބޭފުޅުން ާނުވަތަ ާވިޔަފ ރިވެރިން ާހެދި ާހައުސް ާގެސްޓް ާމ ލޭގެ ާސަބަބުން ާނެހެދުމުގެ އަތޮޅުތެރޭަގއި

ާއެާ ާހަަދއި ާހައުސް ާެގސްޓް ާއަދި ާބިންގަނެ ާަޤއުމުތަކުން ާއެނޫން ާނުވަތަ ާޔޫރަޕުން ާއެބޭފުޅުން ާހަދައި  720ހައުސް

ާއެބޭބޭ ާހޯދައި ާަތޢުލީމު ާމަތީ ާދަރިން ާޖެހެންދެންާބޭބޭފުޅުންގެ ާމެންދުރ އި ާއިްއޔެ ާދިަޔއީ. ާމުއްސަނދިެވގެން ފުޅުން

ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާ ާލިިބފައި. ާހުއްދަ ާެއ ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާނެހެދޭ. ާަހއުެސއް ާގެސްޓް އަތޮޅުތެރޭަގއި

ާގޮއްަސ. ާފައިދަށުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންަތއްތަެކްއ ާވަރަށްގިނަ ާމިޮއތީ ާޖެހުނުއިރުަގއި ާދެތިންާާކުރެވެން ާމި އ ދެ،

ާއިްނާ ާގިނަ ާވަރަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ާމިކަންކަން ާނަމަވެްސ ާހެދި ސަބަބުތަކ އި

ާއެހެްނވީމ ،ާޤ ނޫނެްއާ ާެއއް. ާވަރަށްބޮުޑާޝަުކވ  ާރަްއިޔތުންގެ ާމިއަދު ާއަީކ. ާމައްސަލަ ާކުީލގެ ާެއއް ާޝަުކވ   725އަންނަ

ާގޮ ާތަޢ ރަފުކުރ އިރުަގއި ނޑުާއަލަށް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެކަން ާހުންނ ނެ. ންޖެހުންތަކެއް

ާުނކުތްއިރުާ ާޙަވ ުލވެގެން ާވެރިކަމ ިއ ާސަރުކ ރު ާިއއްިތހ ދުގެ ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާދަްނނަވ ލ ނަން. ާމިސ ލެއް އަނެއްކ ވެްސ
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ނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާކޮންމެާބޭފުޅަުކާއަޅުަގނޑުމެންާބުނިންާއަުޅަގނޑުމެންާދަތުރުފަތުރުގެާނިޒ ަމކުންާރ އްޖެާގުޅ ލ 

ާތިއީކީާ ާކުރ ނީ. ާތިކަން ާކިހިނެްއހޭ ާވިދ ޅުވަނީ ާބޭފުޅުން ާގިަނ ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބޭފުޅުން، ާއިދިކޮޅު ވެސް،

ާތިންާ ާފެށި ާދަތުރުކުރަން ާމިހ ރު ާދަންނަވަނީ ާމި ާތެދެއް ާރައީްސ،ާހަމަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނޭ. ާެއއް ާވ ހަކަ ާޖެހޭ  730ދެކޮޅު

ވިންސްަގއިާލައްަކއަކ އިާގ ތަށްާދަތުރުކޮށްފި.ާވަރަށްާކ މިޔ ބުކަމ ިއއެކުާއެކަންާކުެރވިްއޖެ.ާދެވަނަާމިސ ލު.ާކުރީގެާޕްރޮ

ާދެާ ާތޮޅިތޮޅިތޮޅި ާއެކަމ  ާބޭފުޅުން ާދެ ާމިނިސްޓްރީއެްއގެ ާދެ ާދޭންވެގެން ާއިންޝުއަރެންސެއް ާހެލްތު ސަރުކ ރުން

ާމިހ ރު ާނުވި. ާއެކަެމްއ ާމީހުންާާއަހަރުެވގެންދިޔައިރު ާހ ސް ާތިރީހަކަށް ާދަށުން ާމަދަނަިއގެ ާޕްލަސްގެ މަދަނަ

ާކުރަްނާ ާކަމެއް ާައޅުަގނޑުމެން ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެހެންވީަމ، ާކުެރވިއްޖެ. ާއެކަްނވެސް ާއެބަދޭ. ބޭސްކުރަމުން

 735ނެތިާމިާރ އްޖޭގެާާމަސައްކަތްކުރ އިރުަގއިާމިާރ ްއޖޭގައިާކަންކަންާދިމ ވ ނެ.ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތެއްާއޮވެގެންާޤ ޫނނުތަކެއް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާޮކމިޓީގެ ާފްލޯރގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާވެްސާހިންގައިފި. ާތިރީްސާއަހަރު ވެރިކަން

ާއަންނަނީ.ާ ާމި ާޤ ނޫނުތައް ާފުލުފުލުގައި ާހަމަ ާވެސް ާމިހ ރު ާއަދި ާއެބައޮތް. ާޤ ނޫނު ާތިރީހަކަްށ ާގޮތުަގއި ހަނދ ންވ 

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ނޑުމެންާއެހެންވީމަ، ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުންނ ނެ. ާގޮންޖެހުންތަކެއް ާކުރުމަށް ާކަންކަން ށް

ކެތްތެރިކަމ ިއއެކުާމިކަންާކުުރމަކީާއެއީާކުެރވެންޖެހޭނެކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާޖީބަށްާނުަވތަާވިޔަފ ރިވެިރޔ ގެާޖީބަްށާ

 740ވެސްާބަނގުރޫޓްވ ނެ.ާއެްއގޮތަކަްށާވެްސާކުރަންާާފައިސ ާވަންނަާގޮތްާކިރިޔ ެވސްާހުއްޓޭާހިސ ބަށްާދަންޏ ާވިޔަފ ރި

ާހެޔޮވ ވަރުެގާ ާދައްކަން ާެވސް ާއެއްގޮަތކަށް ާއުސޫލުން ާއިންސ ނީ ާމިއީކީ ާއެހެންވީމަ، ާނުވ ނެ. ާކަމަކަށް ހެޔޮވ ވަުރގެ

ާ ާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއި ާވަރަށް ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާެނތީމު. ާދިުގކުރ ކަށް ާމ  ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާެއއް އެހެންާވ ހަކަ

ާވ ހަަކާ ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ާބިލަށް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަދައްކ ނެތީ ާބިލަށް ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާކޮިމޓީާސްޓޭޖުަގއިާގެނެްސގެންާަނމަވެސްާމިއަދުންާމިއަދަށްާ ދަންނަވަމުން،ާހުރިާއިޞްލ ުޙތަކެއްނަމަާއަުޅގަ

ނޑުާޤަބޫ ނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ކުރެވެންޖެހޭާކަމެއްކަމަށްާއަުޅގަ  745 ުލކުރ ތީާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިހ ރު ާފެށިތ  ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 0ާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއިބްތިދ ޢީ ާިމއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނިމުނީކަމަށްާގަިޑއިރުވީ. ާމިހިސ ބުން ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ބަހުސްގެ

 750ާނިންމަން.ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.07

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ
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 755މިާހުރިާމަސައްކަތް.ާިމއީާެވސްާައޅުަގނޑުމެންާކަްށ.ާނުނ07ާިމިހ ރުާމިަދނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާއަޅުަގނޑުާާ-07.0

ތުާތ ވަުލގައިާއޮންނަާމަސަްއކަތެއް.ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދުާބަހުސަށްާގަިޑއިރަށްާމިއަދުެގާމަސަްއކ0ާަ

އޮތްާބިލަކީ،ާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާެއއްޗެތިާގެްނގުޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުގެާބަހުސްާކުރިއަށްާ

ާ ާއެބައޮތް ާބ ކީ ާބަހުސްކުރުމަށް ާބިލަށް ާމި ނޑ5ާާުާަގޑިއިރ 0ާގެންދިއުން. ާއަުޅގަ ާހުރިގޮތް ާބ ކީ ާވަގުތުަތްއ މިނިޓު.

ާ ާައށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ 03ާާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނިސްބަތްނުވ 00ާާމިނިޓުއިރު. ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި މިނިޓު.

ާ ާމެންބަރުންނަށް 03ާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާހުސްވެފައި.ާޖުމްހޫރ07ާާީމިނިޓު.ާޕީ.އޭ ާަވނީ ާވަގުތު ާޕ ޓީގެ  760ާމިނިޓު.ާޤައުމީ

ާ ާއަށް ާނަންފުޅުތަްއ1ާާޕ ޓީ ާބޭފުޅުންގެ ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާމިހ ތަނަށް ާބަހުސްގަިއާވ ހަކަފުުޅާދައްަކވަން މިނިޓު.ާމި

ާހޯރަފުށިާ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާފަސޭހަފުޅުވ ނެތީ. ާިތއްބެުވމަށް ާތައްޔ ުރވެަވޑަިއގެން ާއޭރުން ާދަންނަވ ލ ނަން. ވެސް

ޙުމަދުާރަޝީދު،ާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައލްހ ންާފަހުމީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީގެާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއ ޒިމް، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާހެންވޭރު ާމެދު ފަރ ތުން

ާޢަބްދު ާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަهللاާމެންބަރު ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާޢަބްދުއްރަޙީމް. ާގައްދ0ާާޫންނަވ  ާމެންބަރަކު.  765ޢިްއަޒތްތެރި

ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް،ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާއަދިާޕީ.ޭއގެާ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާފަރ ތުން ާފުރުޞަތަށްާهللا. ާމިހ ތަނަށް މިއީ

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާމިާފުރުޞަތުާއަުރވަނީާޯހރަފުށިާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާއެދި ަވޑަިއގަންނަވ ފަިއވ ާބޭފުޅުން.ާއަުޅގަ

ާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ770 

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާބިރުދެއްކުމ އި ާރަީއސް. ާމަނ ކުރުމުެގާނުރައްކ ތެތްތެރި ާގެންގުޅުން ާއެއްޗެހި ާތޫނު ާހަތިޔ ރު ރި

ާައވަސްާ ާވަރަށް ާބިލު ާމި ާުއއްމީދުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާހުށަހެޅުން. ާަމޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ބިލެއް

ާވަގުެތްއގަިއާ ާމުނ ސަބު ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ނެކަމަށް. ާފ ްސވެގެން ފުރުޞަތެއްަގއި

ާޙ ލަތަށްާ ާމ ލޭގެ ާމި ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަނީ ާމި ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިލެްއ. ާމުހިއްމު  775ހުށަހެޅިފައިވ 

ާހަަދއިގެންާ ާގޭންގް ާއަދި ާމިްނވަރު. ާގެންގުޅޭ ާހަތިޔ ރު ާނުރައްކ ތެރި ާމިންވަރު. ާޮއތް ާދެއްކުން ާބިރު ބެއްލެވީމަ

ާމި ާއޮތް ާގޯނ ކުރުން ާގެއްލުންދިނުމ އި ާމިާމީސްމީހުންނަށް ާއަދި ާރައްޔިތަކަށް ާލޮބުެވތި ާއެްއވެސް ާމިރ އްޖޭގެ ންވަުރ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާުނވ ނެ. ާއެއް ާއޮޅިަވޑަިއގެންފަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއެވސް ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާދިރިއު ާރަްއޔިތަކު ާއެީކގައި ާމަސަލަސްަކމ އި ާއަމ ންކަމ ިއ،ާއޮމ ންކަމ އި،ާސުލްޙަ ާވަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި ާދ ކަމަށް ޅެމުން

ާބޭނުންކުެރވެނީާ ާކަތިވަޅި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިވަނީ ާބޭނުން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާނުވ ނެ. ާބޭނުމެއް ާބިލެއް  780މިފަދަ

ާރުއްާ ާދަނީ ާޭބނުންކުރެވެމުން ާަރއީސް،ާފުރޯ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެޅުމަށްޓަަކއި. ާަގިއގައި ާއިންސ ނުންގެ ާނޫން މަދުފަޅ ކަށް
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ާމީހުން ާނޫން ާނޫންާކޮށ ކަށް ާކުރުމަކަށް ާޢިމ ރ ތް ާބޭނުންކުެރވެނީ ނޑު ާދަގަ ާކޮންކްީރޓް ާތެޅުމަށްަޓކައި. ާަގިއގައި ގެ

ާމިީއާ ާހެރުމަށްޓަކައި. ާގަޔަށް ާމީހުންގެ ާނޫން ާމަސްެކނޑުމަކަށް ާބޭނުންކުރެވެނީ ާވަޅި ާފެޅުމަށްޓަކައި. ާބޯ މީހުންގެ

ާ ާނުރަނގަޅު ާނުބައި ާވަރަށް ާވެފަިއވ  ާޢ އްމު ާމިަވގުތު ާޢިއްޒަތްތެރިާމިރ އްޖޭގައި ާމި ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއް. އ ދަ

ާއެީކގަިއާެއކުވެިރާ ނޑުމެންާސުލްޙަާމަސަަލސްކަމ އި ާމުހިއްމުާވަނީާމިާސަބަބަށްަޓކައި.ާައޅުގަ ާޤ ނޫނު ާމި  785މަޖިލީހުން

ާޢިްއޒަ ާނުވީސް. ާމުހިންމެއް ާބިލު ާމި ާއުޅޭނަމަކ  ާދަެނގެން ާރައްޔިތެއްކަން ާދިރިުއޅެްނޖެހޭ ާމ ޙައުެލްއގައި ތްތެރިާއެއް

ާނޫން.ާ ާކުރިައކުން ާއަަހރެއްހ  ާދެތިން ާމީގެ ާިމދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން، ާމީގެ ާއަީކ ާިދވެހިރ އްޖެ ާމި ރައީސް،

ނޑުާކީުމާ އަށ ރަާވަަރކަށްާވިއްަސކަށްާައހަރުާކުރިންާމުޅިާދުނިޔޭަގއިާނަމޫނ ާޤައުމެއް.ާައޅުަގނޑުާއަުޑއެހިންާއަުޅގަ

ާމަޖައްލ ތަ ާބޭރުގެ ާދުށީމު ާވުރެާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާދުލުން ާފަތުރުވެރިންގެ ާއެިކއެކި ާބޭރުގެ ާލިޔެފައި ކުަގއި

ާނެތްކަމަށް.ާ ާތަނެއް ާަރނގަޅު ނޑު ާމިންގަ ާއަޙްލ ޤީ ާވުރެން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭެގ  790ހިތްފަސޭހަ،

ާ ާމިަވނީ ާަރއްޔިތުންނަށް ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާިމއަދު ނޑުމެންާއެހެންނަމަވެސް، ާއަުޅގަ ޙުދު

ާނޫންާ ާއެުޅވުމެއް ާބޮލުގައި ާބޭފުޅެްއެގ ާވަކި ާޒިންމ  ާމިަކމުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަދަލުވެފައި. ދުޝްމަނުންނަށް

ާކުރުން.ާ ާމަސަްއކަތް ާހިތްަވރ އެކު ނަޑއަޅ  ާކަ ާޢަޒުމް ާސަލ މަތްވުަމށް ާމިކަންތައްތަކުން ާކަމަކީ. ާކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު

ާމ ތް ާމިهللا ާމިާއިރ ދަފުޅ އި ާޤައުމަކަށް ާފ ގަތި ާއޮމ ން ާއަމ ން ާމިއަށްވުރެ ާއުއްމީދުުކރަން ނޑު ާއަޅުގަ ންވަުރފުޅުން

ާހަމަާ ާގޮތް ާއޮތް ާމި ާމިހ ރު ާމ އްދ ތައް ާބިލުގެ ާމި ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ނެކަމަށް. ާބަދަލުެވގެން  795ދިވެހިރ އްޖެ

ާގެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާއެންމެާރަނގަޅު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާއަވަހަކަށްާނިންމައިގެންާއަޅުަގނޑަށް ާއެްނމެ ާވީ ންޮގސް

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދަރިންނ އި ާލޮބުވެިތ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިއުމަީކ ާފ ސްެވގެން ާެގނެސް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިވަގުތަށް ާޖީލުތަކަށް ާއޮތް ާއަންނަން ޤައުމުގެ

ާސިޔ ސީާ ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާބަެއއް ާވ ހަކަދެއްެކވި ާބިލަށް ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ރައީސް،ާހަމައެހެންމެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމުހިންމުވީ. ާބިލު ާމި ާއޮވެގެންނޭ ާމިހެން ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމި ާމިއަދު ާވ ހަކަދެްއކެިވއިރު  800ރޫޙެއްަގއި

އްޖޭގެާކުށުެގާިރކޯޑްާބަލަހައްޓ ާފަރ ތްތަކަްށާޮގސްާރަނގަޅަށްާމަޢުލޫމ ތުާރައީސް،ާހަނދުމަފުޅުާބަހައްަޓވ ާއަިދާމިރ 

ސ ފުކޮށްފިއްޔ ާއެހެންާވިދ ޅުވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެނިގގެންދ ނެ،ާމިރ އްޖޭަގއިާމިަވގުތުާިމކަހަލަާނުބައިާޢަމަލެއްާހިްނގ ާ

ާކުީރގެާދެ ާެދއަހަރުގެ ާކުށުގެ ާބޭފުޅެއްގެާވެސް ާކޮްނމެ ާރެކޯެޑއްާއެބައޮތް.ާކޮންމެާކުއްޖެްއގެާވެސް ާުވރެާދިގު އަހަރަށް

ާމިކަހަލަާ ާބަޔަކު ާތިބި ާކުީރަގއި ާވެިރކަމުގައި ާޤައުމުގެ ާމި ާދަނީ ާސ ބިތުވެގެން ާމިއިްނ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާސަލ މަތްވ ނީ.ާ ާޤައުމު ާކަންތައްތަކުން ާމިކަހަލަ ާޤަބޫލުކުރީމަ ާމިކަން ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާފަރުވ ުކޑަކުރިްނ.  805ކަންތައްތަކަށް

ާމެުދވެރިވަނީީކާޢިއް ާބަޔަކަށް ާޤައުމަަކށް ާޢަމަލެްއ ާނުރަނގަޅު ާކަމެްއ، ާނުރަނގަުޅ ާކަމެއް، ާނުބަިއ ާަރއީސް، ޒަތްތެރި

ާއަށް.ާ ާއަމިއްލަ ާއެބަޔަކު ާޙުދު ާހ ސިލުކުރަނީ ާއެ ާެއަކމެއް ާނޫން. ާއޮޓަމެޓިކުންނެއް ާއަށް ާއަމިއްލަ ކުއްލިައކަށް

ާއިރ  ާމިއީ ާނޯންނ ނެ ާބުނެވޭކަށް ާެވސް ާލިބިގެންާއެްއގޮތަކަށް ާއަށް ާއަމިއްލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވީގޮތޭ.ާމިއީ ދަކުރެއްީވތީ
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ނޑުމެންާއަމިއްަލާއަްށާ ނޑުމެންާއަމިއްލަާއަށްާލިބިގަްތާދެރަާެއއް.ާމިަކމުންާސަލ މަތްާވ ނީާެވސްާައޅުގަ ގޮތް.ާއަުޅގަ

ާހަރުާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާައޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާއަދަބުތަކެްއާމަސައްކަތްކޮްށގެން. ާބޮޑެތި  810ކަށި

ާވެްސާ ާދިނުމަކުން ާއަދަބުތަކެއް ާއުނދަގޫ ާދަތި ާަކނޑަައޅ ، ާއަދަބުތަެކއް ާބޮޑެތި ާަބޔަކަށް ާކުރ  ާކުށްތަެކއް ނަޑއަޅ  ކަ

ާއަށަގަެނގެން.ާ ާހިތުގައި ާއިންސ ނިްއޔަތުކަްނ ާރަނގަުޅވ ނީ ާމިކަންތައްތައް ާނުވ ނެ. ާރަނގަޅެއް މިކަންތައްތަކެއް

ާއޯ ާއ އި، ާއިންސ ނުްނާހަމްދަރުދީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާދެނެގަނެ، ާކޮބައިކަން ާކުލުުނވެރިކަމަީކ ާރަޙުމ އި ގ ވެރިކަމ އި،

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަޙުލުވެރިްނާهللاާކަން ާބުއްދީގެ ާދެނެގަެނގެން ާވިސްނ  ނޑިން ާސިކު ާދެއްވި ާވަތަޢ ލ  ސުބްޙ ނަހޫ

ާިޢއްޒަތް ާގޮތަކަށް ާމިނޫން ާޢަމަލުކޮށްގެން. ާއެއަށް ާތިބެ ާހަދ ާކަމުގަިއވެ ާޤ ނޫނެއް ާނުވ ނެ. ާރަނގަެޅއް ާަރއީސް،  815ތެރި

ާކުށަށްާ ާއެ ާވެސް ާއަެނއްކ  ާއައިސް ާސަލ މަތްވެގެން ާމަގަކުން ާއޮންނަ ާސަލ މަތްވ ން ާެލވިދ ނެ. ކުޑަޮގޅިއަށް

ާވ ހަކަޮކޅުާ ާއަޅުަގނޑު ާނުވ ެނ. ާސަލ މަތެއް ާޤައުމު ާމި ާކަންަތއްތަަކކުން ާމިބ ވަތުގެ ާވަންޏ  އަރަިއގަނެޭވކަމަށް

ާމ ތްނިންމ ލަ ާދަންނަވަން. ާމުން ާމިބ ވަުތގެާهللا ާއަދި ާތަނަވަސް ާމިއަށްވުރެ ާޤައުމު ާމި ާމިންވަރުފުޅުން އިރ ދަފުޅ އި

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާއުއްމީދު ާދ ނޭކަމުގެ ާވެގެން ާޤައުމަކަށް ާސަލ މަތްވެގެންވ  ާޢަމަލުތަކަކުން ާހުރިހ  ާނުރަނގަޅު ނުބައި

ާ ާއަދި ާމިކަންތަهللاާއެބައޮތޭ. ާމިންވަރުފުޅުން ާޝުކުރިްއޔ ާއިރ ދަފުޅ އި ާއެބައޮތޭ. ާެވސް ާޔަޤީންކަން ާވ ނޭކަމުގެ  820އްތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާ

ާިމާ ާކޮމިޓީން، ާސުނ މީ ާމިތ ނގެ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާވ ހަކަ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. .`

ާމަޖިލީ ާއިންތިޒ މްާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބޭނޭ ާބޯފެން ާސ ފު ާރައްޔިތުންނަށް ާދ އިރ ގެ ާމަޑިފުށީ ާކޮމިޓީން ާސުނ މީ  825ހުގެ

ާއަދ ކޮށްލަމުްނާ ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު ާއަށް ާކޮމިޓީ ާެއ ާކުރެްއވީީތވެ ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް

ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާނުފޫޒުތައް ާބޭރުގެ ާއ ދެ، ާފަށ ނަން. ާވ ަހކަ ާމިާާއަޅުަގނުޑގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ މުޖުތަމަޢުއަށް

ނޑުމެންެގާ ނޑުާަދންނަވ ނީާމިާބިރުވެރިކަމ އިާނ މ ންކަންާއަޅުގަ ނޑިަވޅުަގއި،ާއަުޅގަ މ ޙައުލަށްާއަންނަމުންާމިާދ ާދަ

ާނުރަްއކ ތެރިާ ާބިރުދެއްކުމ އި ާއ ދެ، ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމިފަަދ ނިޑވަުޅގައި، ާދަ ާމިވ  ާއަށަގެންފައި މުޖުތަމަޢުގައި

ާހަމަާހަތިޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅި ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް ާމުހިންމު ާމަނ ކުރ  ާގެްނގުޅުން ާއެއްޗެތި ާތޫނު  830ރ އި

ާސަުރކ ރުގެާ ާސުވ ލަކީ، ާއުފެޭދ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އެްއކޮށް ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަަވމޭ. ާޝުކުރު ސަރުކ ރަށް

ާކޮބައިބ އޭ ާއަކީ ާޕޮލިސީ ާސަރުކ ުރގެ ާނުވަތަ ާދުވަހުާސިޔ ސަތަކީ ާމިދ ކަށް ާދ ދި ާދަންނަވަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެން .

ާމިކަހަލަާ ާއުޅެނިކޮށް ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާމުހިންމު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާކުރިން ާދެރެެއއްގެ މީގެ

ާކަންަތއްތައް ާމިފަދަ ާައޑުގަދަކުރުމ އި ާމ ލެތެރޭަގއި ާގ އުކުރުމ ިއ، ާކަންަތއްތަްއ ާރަނގަުޅާާނުރައްކ ތެރި ކުރުމަކީ

ާވ ހަކަފުުޅާ ާވެސް ާދުވަހަކު ާމިދ ކަށް ާދ ދި ާވަނީ ާވަޒީރު ާހ ރިޖީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއިޝ ރ ތްކޮށް  835ކަމެއްކަމަށް
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ނޑުާހިތަށްާއަރަނީ،ާސަރުކ ރުގެާސިޔ ސަތުާކޮންާޮގތަކަށްާބައްޓަންވެފައިާބ ޭއާ ދައްކަވ ަފއި.ާމިާސަބަބަށްޓަކަިއާއަޅުގަ

ނިޑވަ ާދަ ާއެ ާހަމަ ާދެން ާބ ޭއާމިއޮތީ. ާހުރެ ާކައިީރަގއި ާޕޯިޑައމެއް ާކޮން ާއެކަަމކު ާހިތަށްއެރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ުޅގައި

ާދައްކަވ .ާ ާވ ހަކަފުޅު ާތަފ ތު ާހުރެ ާކައިީރގައި ާޕޯޑިއަމް ާތަފ ތު ާދެއްކެީވ. ާމި ާވ ހަކަފުޅެއް ާމިފަދަ ާޝަހީދު ޑޮކްޓަރ

ާކަންބޮ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބަލައިގަންނަން ާއެ ާހަމަ ާަދއްަކވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަފުޅުތައް ާކަހަލަ ުޑވ 

ާަދއްކ ާ ާހުރެ ާގޮުތގައި ާރަނިންގމޭެޓއްގެ ާޕ ޓީގެ ާވ ހަކަފުޅުަތކ ިއ،ާޖުމްހޫރީ ާދައްކަވ  ާހުރެ ާމަޢުމޫންާއަރިހުަގއި  840ރައީސް

ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ ކަން ާދިމ ނުވެގެން ާހަމަ ާވަރަށް ާވ ހަކަަތއް ާދައްކ  ާހަރުގޭަގއި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ މިާާވ ހަކަފުޅުތަކ އި،

ނޑުމެްނގެާމިާުމޖުތަމަޢުގެާބިރުވެރިކަމ ިއާނ މ ންކަމުގެާއެންމެާބޮޑުާއެްއާ ފުރުޞަތުގައިާފ ަހގަކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާމިކަންތައްތައްާ ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާހިތ މައ އެކު ާހަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ބަޔަކީ

ާމިކަންަތއް ާނުވަތަ ާއައީ ާހިންގަންާފެށިގެން ާސަރުކ ުރގެ ާމިއަުދގެ ާމިހ ރުގެ ާބަޔަކީ ާއެއް ާދިން ާހިތްވަރު ާއެންމެ ތަކަށް

ނޑުމެންާވީހ ާވެސްާ  845ތިބިާއިސްާވެރިންނޭ.ާމިކަމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުާހަމަާމިކަންާކުށްވެރިކޮށްާމިކަންތައްތަކުްނާއަޅުގަ

ާއަުޅގަނ ާވ ތީވެ ާކަމެްއކަމަށް ާބުއްދިވެރި ާަހމަ ާސަލ މަތްވުމަކީ ާކުރަނީ.ާއަވަހަށް ާތ އީދު ާމި ާބިލަށް ާމި ޑު

ނޑުާއަނެްއކ ާ ނޑުެމންނަށްާއެހީތައްާހުއްޓޭނެކަމަށްާޑރ.ޝަހީދުާވިދ ޅުވިާވިދ ުޅވުމަކީާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެާމުޖުތަމަޢުގައިާމ ލޭގައި،ާ ވެސްާހަމަާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރުމ ާދޭތެރޭާހަމަާކަންބޮޑުވ ާއެއްާކަންތަްއ.ާއަުޅގަ

ާއަދަދެްއެގާޚ އް ާގިނަ ާމިއޮންނަނީ ާބަލ ލ އިރުގައި ާތަފ ތުހިސ ބަށް ާމީހުންގެ ާކުށްކުރ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމ ލޭަގއި ޞަކޮށް

ނޑުމެްނެގާ ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާވިސްނުމަކުން ާއެހެން ާއެބަ ާދޭތެރޭ ާޒުވ ނުންނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ  850ޒުވ ނުން.

ާއަުޅގަ ާއެމީހުންނަށް ާގޮތްޮގތުން ާތަފ ތު ނޑުމެްނާޒުވ ނުންނަށް ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަން ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ނޑުމެންގެ

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާމަގުތައް ާހޭދަކުރ ނެ ާގޮތުަގއި ާފަިއދ ހުރި ާއެންމެ ާހުސްަވގުތު ާުޒވ ުނންގެ ާއެބަޖެހޭ. އަންަގއިދޭން

ާކަޓަުރއެޅު ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާނޫންނަމަ ާއެހެން ާޖެހިފައި. ާދައްކަދޭން ާމިވަނީ ާމިއަދު މ ިއ،ާސަރުކ ރުން

ާއެހެންެވސް ާއަދި ާޢަާބިރުދެއްކުމ އި ާަޝއްެކްއާގޯސް ާއަޅުަގނޑު ާކަމ މެދު ާހިނގ ނެ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި މަލުތައް

ާހުއްޓުވުމަްށާ ާފަރ ތްތައް ާކުށްުކރ  ާމި ާއެކަނި ާއަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުން ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަ ާވުމ އެކު  855ނުކުރަން.

ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާލުމުގެ ާބިލުތައް ާގޮތަކުންާތަފ ތު ާއެހެން ާމައްސަލަތަކަށް ާދިމ ވ  ާމި ާމުޖުތަމަޢުގައި މެންގެ

ާމުޖުތަމަޢެއްާ ާދުޅަހެޔޮ ާވުމ ެއކު ާޖެހޭ. ާއެބަ ާގެްނގުޅެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިްސނުމެއް ާއެހެން ޓެކްލްކުރ ނެ

ާފަރ ތްތަކަށް ާކުށްކުރ  ާލައިގެން ާބިލުތައް ާހަމައެކަނި ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަދަބުތަްއާާބިނ ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި

ނުވަތަާކުށްކުރ ާފަރ ތްަތއްާަޖލަށްާލައިގެންާހުއްުޓވެނޭކަމަްށާޤަބޫލުކޮށްގެންާމިފަދަާބިލުތަްއާލައިގެންާއެާފަރ ތްތަކަށްާ

ނޑުާވ ހަކަާ  860ބޮޑެތިާއަދަބުތައްާދިނުމަކީާެއއްގޮަތކަށްާވެްސާބުއްިދވެރިާަކމެއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާނުދަްނނަވަން.ާއަުޅގަ

ާކުރު ާޚިޔ ލުތަކެއްާހަމަ ާތަފ ތު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާމި ކޮށްލ ނީ
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ާކޮމިޓީާ ާހަމަ ާހުރުމ އެކު ާޚިޔ ލުަތކެއް ާގިނަ ާތ އީދުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި ާޚިޔ ލުަތކުގެ ާއެ ފ ޅުކޮށްފައިވ ީތވެ

ާނަވ ލަުމން.ާޝުކުރިއްޔ .ާސްޓޭޖްގައިާީމގެާއިތުރުާއިންުޕޓެއްާދޭނެާވ ހަކަާދަން

ާ

 865 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޒް

ާއ ދެ،ާ ާއެޅުން. ާިފަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާުހއްޓުވުމަށްަޓކައި ާކުށްކުރުން ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާބިލަކ  ާމިފަދަ ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާމިފަަދ ާަރއީސް، ާމިދ ާާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެްއކެމުން ދޭތެރޭގަިއ

ނޑިަވޅުަގއިާެއކިާބޭބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެދ ނެ.ާއެީއީކާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލަށްާ ދަ

ާކުރުމަށްފަހުާ ާކުށް ާމީހ  ާކުށްުކރ  ާބޮޑުާއެއްާސަބަބަކީ ާއެންމެ ާޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކުރަން.ާތ ީއދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ާއަނެއްކ ާ ާނުކުމެ ާުމޖުތަމަޢަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާޭބނުންކޮށް ާޙައްޤުަތކެއް ާގިނަ ާލިބިގެންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން  870މިހ ރު

ާއ ދެ،ާަބއެްއާ ާސަބަބަކީ. ާތ އީުދކުރ  ާބިލަށް ާމި ނޑު ާއެީއާައޅުގަ ާކުރ ތީ. ާގޯނ ުކރ ތީ،ާއަނިޔ  ާމީހ އަށް ާއަނެއް ވެސް

ސީާަޙއްޤެްއގެާގޮތުަގއިާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާމިާބިލުންާވަކިާޙ ލަތެއްަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންގެާވ ހަަކފުޅުގައިާއަސ 

ާއެހެންާ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާކަންބޮޑުވޭ. ާބޭފުޅުން ާބައެްއ ާއެކަމ  ނިގުޅަިއގަންނ ތީ

ާހުރިކަުމގަ ާތަފ ތުވުންތަކެއް ާޚިޔ ލު ާފަދައިން ާއެިވދ ޅުވި ާމެންބަރުން ނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާީވ އި

ާއެާ ާކޮމިީޓގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއްކޮށް ާމުހިންމުކަން ާުހރި ާބިލުތައް ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަށްފަހު ާބަޙުސް  875ބިލުތައް

ާއެންެމާ ާޭއގެން ާފ ސްކޮށް ާބިލުތައް ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ާިމ ާގޮތަކަށް ާއިންޞ ފުވެރި ާއެްނމެ ާވ ހަކަދައްކ  ބިލުތަކ މެދު

ާލި ާޢިއްޒަތްތެިރާމަންފ  ާނެތިން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެކޭ. ާތ އީދުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާއެކަން ާގޮތަކަށް ބޭނެ

ާބިލުތައްާ ާމިފަދަ ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާބޭނުމަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދައްކ ކަށެއް. ާވ ހަކަ ާދިގު ާމ ގިނަ ާބިލަށް ާމި ރައީސް،

ާމީ ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާބިލުތައް ާމި ާދިއުން.ާޝުކުރިްއޔ ާފ ސްކޮށްގެން ާވެގެން ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާމަންފ  ގެ

 880ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމަަސްއކަތް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިހ ރ17ާާުޝުކުރިއްޔ  ާހަމައަށް ާހުސްަވގުުތކޮޅަކ އި މިނިޓުގެ

ނޑުމެންގެާމަ ަގއި.ާފަށ އިުރާމިާިބލަށްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ00877ާާސަްއކަތްާއަލުންާފަށ ީނާމިވަނީާއ ެދވިފައި.ާއަުޅގަ

ާކަމެއް.ާ ާމުހިންމު ާއެީއާވަރަށް ާތިއްެބވުން ާވަަޑިއގެން ާައށް ާޖަލްސ  ާމި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި  885އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ނޑިާކުިރއަށްގެންެދޭވނެާގޮތަކަށް.ާއަ ދިވެްސާެއއްާަފހަރުާދަންނަވ ލ ނަންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަސަްއކަތްާމެދުނުކެ

ާފަހުމީ،ާ ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާމެންބަރުން. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ފުރުޞަތަށް

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމެންާޢަބްދުއްރަޙީމް،هللاާމ ފަންނު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ބަރުާގައްދޫ
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ާއ ދަމް، ާރަޝ ދު،ާޒ ހިރު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާާުތޅ ދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޮނަދޫ

 890މަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާާމަޢުސޫމް،هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު،ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާއަދިާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާމަޑަވެލީާދ އިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ،

ާއަިދާ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ތަނަށް ާބޭބޭފުޅުން ާމި ާމޫސ . ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތަ ާވެސް ާއ މިުރ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއެހެންވީމަ،ާކުޑަހުވަދޫ ާއެދިަވަޑއިގެންފަިއވޭ. ށް

ާވެސްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާގޮތަކަށް ާގެންެދވޭނެ ާކުރިއަށް ނޑި ާމެދުނުކެ ާމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

 895ާަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.00877ާާވަަޑއިގެންާިތއްބެވުންާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ށ00877ާާްނ07817ާާްުތކޮޅުާހުސްވަގު[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން، ާމ17ާާި`. ާވެސް ާމިއަދު ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާބޭނުންކުރުމަށް ާހުސްވަގުުތކޮޅެްއ  900މިނިޓުގެ

ާ ާފެށުނީ ާނ13ާެމަސައްކަތް ާތަނުަގއި ާމި ާވަަޑއިގެން ާވަގުތު ާމި ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހުން. ްތާމިނިޓު

ާއިންތިޒ ްމާ ާފެށޭނެ ާމަސައްކަތް ާއަށް ާގަޑި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާލަްއވަިއގެން، ާހިތްވަރެއް ާއިތުރު ާވެސް ާބޭފުޅުން ހުރިހ 

ނޑުމެން،ާ ގައ00803ާާިހަމަޖައްސަވަމުންާގެންދެވުމަށް.ާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދިުއމުގެާކުރިންާދަންނަވ ލަންާއަުޅގަ

ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީގައި.0ާާގައިާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތް،00803ާާތިންާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާއެަބާފެށޭ.ާ

00.03ާާ ާކޮމިޓީ، ާސަބް ާކޮމިީޓގެ ާަގވ އިދު 0ާާަގއި ާކޮޓަރީގައި. ާކޮމިޓީ ާތަރައްީޤގ00803ާާެނަންބަރު ާޤައުމީ  905ގައި

ާ ާވ1ާަކޮމިޓީ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމަަސއްކަްތތަކަށް ާމި ާކޮޓަރީަގއި. ާކޮމިީޓ ާކަމަްށާނަންބަރު ަޑިއގަންނަވ ނެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތް ާމިއަދުގެ ާކުރަން. ާޔަޤީން ާމ އްދ ެގ60ާާއަޅުަގނޑު ވަނަ

ާމަޖިލީހުގެާާ ާރައްޔިތުން ާމަިތން ާގޮތުގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއުސޫުލ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާރިޔ ސަތު ާމަޖިލީހުގެ ާގައި )ށ(

ާ ާމ އްދ ގ07ާެގަވ އިދުެގ ާދ އިރ ެގާާވަނަ ާވެލިދޫ ާތެރެއިން ާބޭފުޅުްނގެ ާފަސް ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާދަށުން ާގެ )ހ(

ާއަޅުަގނުޑާ ާަވަޑއިގަންެނވުމަށް ާދެްއވުމަށް، ާހަވ ލުވެަވޑަިއގެން ާރިޔ ސަތ  ާމުޙައްމަދު، ާޢަލީ ާމެންބަރު  910ޢިއްޒަތްތެރި

ާގަވ އިދުެގާ ާމ އ07ާާްދަންނަވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ`.ާއ ދެ،ާމަޖިލިްސގެ ާމަތިންާވަނަ ާގޮުތގެ ާބުނ  ދ ގައި

ާމިތަނަށްާ ާެއދިވަަޑއިގަތުމަކަށް ާރައީްސގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބެލެހެއްޓުމަށްަޓކައި ާރިޔަސ ތު ާމިއަުދގެ ާވަނީ ާމި އަޅުަގނޑަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި ާމެންބަރުންގެ ާފަސް ނަޑއެިޅ ާކަ ާމަޖިލީހުން ާެބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާރިޔ ސަތު އަންނަޖެހިފައި.

ނަޑށްާމިއަދުާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާރިޔ ސަތުާބެލެހެއްޓުމަށްާބ ރުާދެވިފައިާމިާހިމެނޭތީާއެާގޮތު ންާއަޅުގަ

ާނައިބުާ ާރައީސަށ އި ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާހުރިހ  ާތި ާކުރަނީ ާއުއްމީދު ާައޅުަގނޑު  915ވަނީ.
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ާގެން ާބަލަހައްޓަވަުމން ާރިޔ ސަތު ާމި ާއެހެން ާހަމަ ާއަދި ާދެއްވިާރައީސަށ އި ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާއެހެން ދިޔަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއަރިހުން ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާތި ާއެކަަމށްޓަކައި ާކަމަށް، ާދެއްވ ނެ ާެވސް ނޑަށް ާއަުޅގަ އެއްބ ރުލުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދ ނަން. ާކުރިއަށް ާއެޖެންޑ ގެން ާއޮތް ާކުރިމަތީގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު އެދެމުން

ާބޭނުންޭވާއެން ާދަންނަވ ލަން ާއެޖެންޑ ެގާކުީރގަިއާތަކުރ ރުޮކށް ާކުރީަގއި ާދަންަނވ ލުމުގެ ާެއްއޗެއް ާއިނުން ާފުރަތަމަ މެ

ާިމާ ާކޯރަމް ާދެންނެވީ ާމި ާމިެހން ާވިދ ޅުިވާެއއްެޗއް ާދެންމެ ާަވކިެވވަަޑިއގަންނަވަމުން ާޢިއްޒަތްތެިރާރަީއސް  920މަޖިލިސްގެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާވަެރްއގައި، ާދެރަ ާވަރަށް ާހަމައެހެންމެ،ާދަނީ ާއަދި ާތިބީ. ާމި ާަވގުތު ާމި ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުެގ މެްނގެ

ާވުމ 00803ާާ ާވިދ ޅުވެަފއި ާކުރިއަށްދ ކަމަށް ާކޮޓަރީަގއި ާތިން ާއެްއ، ާކޮމިޓީ ާތިން ާތަފ ތު ާެއއް. ާކޮމިޓީ ާތިން ގައި

ނޑުާދަންނަވ ނީާކޮމިޓީގައިާހިމެނިވަޑައިާުނގަންނަވ ާއަދިާހަމައެހެންމެާ ސައިާކޮޓަރީަގއިާނޫނީާކުޑަާއެްއކޮށް،ާއަުޅގަ

ާޖަލްސ ާ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުިރހ  ާހިމެނިވަޑައިުނގަންނަވ  ާކޮމިީޓގަިއ ާއުުޅްއވ  ާތެރޭގަިއ ާޭގ ާމަޖިލިސްެގ ާނޫނީ ދޮށުގައި

ާމިހ ރުާ ާބ ރެއް.ާއ ދެ،ާއެޖެންޑ ގައި ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާެއއީ،ާއަުޅގަ ާދެްއވުމަކީ ާބަިއވެރި ާވަަޑއިގެން  925އަށް

ާއޮ ާއެޖެމި ާތީ ާއޮންނަނ07ާީންޑ ގެ ާމި ާދަށުން ާނުރައްކ ތެިރ07.0ާާާނަންބަރުގެ ާދެއްކުމ  ާބިރު ާއޮންނަ ާމި ާދަށުން ގެ

ާއެންމެާ ާބިލަށް ާމި ާގޮތުން ާމި ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާބިލު ާކުރުމުގެ ާމަނ  ާގެްނގުޅުން ާއެއްޗެތި ާތޫނު ހަތިޔ ރ 

ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާދެއްކުމަށް ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުާާފުރަތަމައިނުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނައިފަރު

ާދަންނަވ ލަްނާ ާެއއްެޗއް ާުކޑަ ާއަދި ާކުރިން ާދެންނެވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމުޙައްމަދަށް. އަޙުމަދު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވ ގޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާފުރުޞަތު ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަ ާނޫނީ ާޕ ޓީތަކަށް ާމި ާމިހ ރު ާއ ދެ،  930ބޭނުންވޭ.

ާދަންނަ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގޮތުން ާަވގުތުކޮުޅ،ާމި ާއޮތް ާބ ކީ 00ާާވ ލ ނަން. 02ާާމިނިޓު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ 2ާިސކުންތު.

ާ 34ާާމިނިޓ އި ާބޭފުޅުންނަށް ާނުވ  ާނިސްބަތް ާއަކަށް ާޕ ޓީ ާަވިކ 03ާާިސކުންތު. ާއެބައޮތް.26ާާމިނިޓ އި ިސކުންތު

ނޑަެއޅިފައިވ ާަވގުތުާހަމަވެަފއި.ާާސިކުންތު.ާަޤއުމީާޕ ޓ05ާީމިިނޓ އ07ާާިއެހެންމެާޕީ.އޭާއަށްާ އަށްާމިހ ރުާވަީނާކަ

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާމ1ާާިޖުމްހޫރީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާއޮތީ. ާހަމަޖެހިފައި ާގޮތަށް ާލިބޭ ާފުރުޞަތެއް މިނިޓުގެ

 935ާމަށް.ފުރުޞަތުާއަރުވަނީާނައިފަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމުޙައްމަދަށްާކުރިއަްށާގެންދެވު

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާގެންގުުޅްނާ ާއެއްޗެތި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތެރި ާދެއްުކމ  ާބިރު ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާެވއްޖެ ާދުވަސް ާދެތިން ާކުރަމުންދ ތ  ާބަހުސް ާމިހ ރު ާބިލަށް ާމި ާހުށަހެޅި ާބިލެއް ާމިާމަނ ކުރުމުގެ ާސަުރކ ރުން ާއަދި .

ާއިތުުރވުުމެގާ ާކުށްކުރުން ާއަީނޔ ވެިރ ާބޮޑެތި ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާވަނީ ާވިދ ޅުވެަފއި ާކަމަށް ާބޭނުމެއް ާހުށަހެޅުމުގެ  940ބިލު

ާމުޖުތަމަޢުގެާ ާމުޅި ާލިބި ާގެއްލުން ާމ ލަށް ާޖ ނ  ާރަްއޔިތުންގެ ާއިތުރުވެ ާބިރުވެރިކަން ާތެރޭަގއި ާރައްޔިތުންގެ ސަބަބުން

ާބު ާދައުލަުތގެާހަމަޖެހުމަށް ާެއާމަސައްކަތުަގއި ާއެޅުމަށ އި ާޚ އްަޞާފިޔަވަޅުތަެކއް ާހުއްޓުވުމަށް ާއެކަން ާއަރަމުންދ ތީ ރޫ
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ާގޮތުންާ ާޤ ނޫނީ ާއެޅުމަށް ާފަރ ތްތަކުްނ ާއެ ާފިޔަވަޅުަތއް ާއެފަަދ ާއެކު ާހުރުމ  ާދަތިތަކެއް ާމެދުވެިރވ  މުއައްސަސ ަތކަށް

ާމ ހައުލެ ާއަމ ން ާއަދި ާސަލ މަތްތެރި ާބިލުާމަގުފަހިކޮށްދީ ާމި ާނެތް ާޝަކެއް ާދިނުމަށް. ާހޯދ  ާިދވެހިރައްޔިތުންނަށް އް

ާކަަށވަރު.ާ ާކަްނ ާމަޤުަޞދެއްަގއި ާރަނަގޅު ާހުށަހަުޅއްވ ަފއި ާބަލ އިރު ާމަުޤޞަދަށް ާއޮތް  945ހުށަހަޅުއްވ ފަިއ

ާޢ  ާވަރަށް ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާދެއްކުމަކީ ާބިރު ާބަލ ލ އިރު ާެވއްޖެާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުެމން އްމު

ކަމެއްާކަމުަގއިާހަމަާކޮންމެާބޭފުޅަކުާވެސްާޤަބޫލުާކުރ ނެ.ާމިއީާވަރަށްާހުޟޫވަތްތެރިާމައްސަލަާއެއްާ.ވަރަށްާބޮޑަްށާ

ާމިކަުމެގާ ާމީހުންނަށް ާެއތަކެއް ާލިބި ާެގއްލުން ާކަމަށް ާއަމަންައމ ން ާަޤއުމުގެ ާމި ާެއއް. ާމަްއސަލަ ާޖެހިއްޖެ ވިސްނަން

ާމައްސަލަާެއއް.ާއ ދެ،ާމިާބިުރާދެއްކުންާޢ އްމުވެފަިއާމިާސަބަބުންާދަތިާއުނދަޫގާކަންާ ތައްތަކެްއާމެދުވެިރވެގެންާދ 

ާމިާ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަކީ ާވ ހަަކ ާނޫން. ާކަމެއް ާހިމެނޭ ާތެރޭަގިއ ާސަޤ ފަުތގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ  950ވަނީ

ާމި ާދަންނަވަނީ. ާމި ާކަމެްއާނޫނޭ ާއަންނަ ާކުީރއްސުރެްއާހިނގަުމން ާއަހަރުންާކަމަކީ ާހަެއއްކަ ާމީގެ ާގ ތްަގނޑަަކށް އީ

ާއަމަްނއަމ ންާ ާވަރަށް ާއަކީ ާރ އްޖެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުީރގައި ާމީގެ ާެއއް. ާމައްސަލަ ާއަންނަމުންދ  ާކުރިއަށް ފެށިގެން

ާރަށްތަ ާތޮއްޖެހިފައިވ  ާމީހުން ާރ އްޖެތެރޭގެ ާއަދި ާމަގުތަކ  ާމ ލޭގެ ާތަނެއް. ާދިޔަ ާކުރިައށް ާއޮމ ންކަމ ެއކު ކުެގާކަމ އެކު

ާމީހުންނަށްާ ާއަިއސް ާކަމެއް ާހަލަބޮލި ާމި ާހިނގައްޖެ. ާދުވަްސވަެރްއ ާއޮތް ާއަމ ންކަމ އެކު ާވަރަށް ާވެސް މަގުތައް

ާކަންތައްތައްާ ާހިސ ބަށް ާގަންަނން ާއަރައަރ އި ާއަެނއްބަޔަކަށް ާއެއްބަަޔކު ާދަތިވެ، ާއުުޅމަށް ާިބގ  ާހިނގ   955މަގުމަތީގައި

ވަރުންާފެށިގެްނނޭާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީ.ާމީގެާކުީރގަިއާޤައުުމގައިާިމާގޮސްފައިާވަނީާމީެގާހައެްއކަާއަހަރުާދުވަސްާ

ާއަިއާ ާއުޅަމުން ާހަމަހިމޭންކަމ އެކު ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުެމން ާނުވޭއޭ. ާއެއް ާހިނގ ފަ ާކަންތަެކއް ބ ވަތުގެ

ާމަަސއްކަތްކޮށްަފއި ާނައްތ ލުމަށްޓަކައި ާހަމަހިމޭންކަން ާމި ާއ ދެ، ާޤައުމަކީ. ާމި ާއަހަުރާޤައުމެކޭ ާފަސް ާހަތަރު ާީމގެ ވ 

ނުޑާހިތުންާދޮަގކަށްާނުވ ެނ.ާޤައުމަށްާހެޮޔާއެިދގެންާކަަމށްާބުނެ،ާޤައުުމގެާއެތަްއާ ކުރިންާމިާދެންނެވުމަކީ،ާައުޅގަ

ާމަގުަތކަށްާ ާމި ާދައްކ  ާބިރު ާމީހުންނަށް ާގޮތަށް ާމި ާގޮތް ާއެ ާނަމުގަިއ ާޑިމޮކްރަީސގެ ާކުރަމުްނ ާމުޒ ހަރ   960މިތ ނގައި

ާުމޒަ ާދަތިާހ އެްއވެ، ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާތެރެއަށް ާނަތީޖ އެއްގެ ާހިތި ާމިފަދަ ާޤައުމު ާގޮަތކަށް ާމިކަހަލަ ާހަޅޭފަޅޭަލވ  ރ ކޮށް

ާގަދަފަދަާ ާއެމީހުންގެ ާތިބި. ާއެބަ ާތެރޭަގއި ާޤައުމުގެ ާވެްސ ާހަމަގައިމު ާބަޔަކު ާަވްއޓ ލި ާތެެރއަށް އަނދަވަެޅއްގެ

ާހާ  ާބިރުވެރި ާވަރަށް ާވަނީ ާޤަުއމު ާމި ާމިއަދު ާދެންނެިވާމަސައްކަތުން ާމި ާދުވަސްވަަރކީ ާއެ ާއ ެދ، ާގޮްއސަ. ލަތަކަށް

ާއެއްވެ،ާ ާތަންތަނަށް ާއެކި ާފެށި ާމުޒ ހަރ ތައް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާެއކި ާޤައުމުގައި ާމި ާފެށިގެން ާވަުރން ާދުވަސް ާއަހަރު ހައެއްކަ

ާހިސ ބަ ާނުކުެރވޭ ާދަތުރު ާއެްއޗެއްސަށް ާުދއްވ  ާދަތިވެ، ާއުޅުމަށް ާހިނގ ބިގ ވެ ާމީހުންނަށް ާގޮްއސަފަިއާމަގުތަކުަގއި  965ށް

ާކުރެވުނީާ ާމި ާތިމަންނ މެންނަށް ާއެނގޭނެ ާބަޔަކަށް ާކުރި ާއެކަން ާމިއަދު ާވަރަކީ. ާދުަވސް ާއެ ާދުވަްސވަރެއް އޮތް

ާސަބަބުންާ ާކުރުމުގެ ާއެކަން ާއެދުވަހު ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާކަން. ާނޫން ާވ ނެކަމެއް ާކޮށްެގން ާމިއީ ާކަން. ގޯސްކަެމއް

ާބަ ާއެ ާމިއަުދ ާދަތިތައް ާއައި ާކުރީާލިބެމުން ާއެކަން ާކުރިބަޔަކު ާެއކަްނ ާެއކަމަކު ާއޭުރ، ާކުެރވެނޭ، ާއިހުސ ސް ޔަކަށް

ނޑުާކޮންމެހެންާވަކިާބަޔެްއގެާބޮލުަގިއާ ވަރަށްާރަނގަޅުާހެޔޮާނިޔަތެްއގައިާކަުމގައިާއެާބަޔަކުާޤަބޫލުާކުރ ނެ.ާއަޅުގަ
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ާބޭނުމެްއާނު ާކަން ާަބޔެްއގެާނަްނާކިޔ  ާވަކި ާުނވަތަ ާއަުޅވ ކަން ާކުރަމުްނާއެކަމުެގާޒިންމ  ާެއކަން  970ވޭ.ާއެހެްނނަމަވެސް

ާހީވޭ.ާއެމީހުންނަށްާ ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމަށް ާސ ފުވެވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާމިހ ރު ާޮގތް ާކުރި ާއެކަން ާބަަޔކަށް އައި

ާމިހ ރުާ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ާއެކަްނ ާޤަބޫލުކުރެވިަފއި ާކަން ާއުފެއްިދއްޖެ ާބިރުވެރިކަން ާިމ ާަޤއުމުަގއި ާމިއޮތީ މިއަދު

ާއެކަމަށްޓަަކއިާމަސަ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާވ ކަމަށް ާޖެހިފައި ާކުރަން އްކަތް

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާބިލު ާކުރެވުނީތީ.ާއ ދެ،ާމި ާޤަބޫލު ާޭބފުޅުންނަށް ާއެ ާކަެމއްާކަން ާުނރައްކ ތެރި ާކަންކަމަކީ އުފ ކުރަން.ާމި

ާއެްއގޮތަކަ ާބިލަކީ ާމި ާއަންނައިރު ާސަރުކ ރ ާވެގެން ާނުވަތަ ނުޑވ ލުަމށްޓަކައި ާކަ ާއަޑު ާޕ ޓީތަކުގެ ާިސޔ ީސ ާވެސް  975ށް

ނުޑވ ލުމަށްޓަަކިއާ ާކަ ާބ ރު ާމަސައްކަުތގެ ާކުރަމުންދ  ާހިންގުމަށްަޓކަިއ ާހަރަކ ތްތައް ާއިދިކޮުޅ ާފަރ ތްތަުކގެ އިދިކޮޅު

ާ ާމި ާއެކަަމކު ާނުވ ނެ. ާެވގެން ާވެސް ާގޮތަކަށް ާއެއް ާގޮުތގައި ާހަތިޔ ރެއް ާގޮތުންާބޭނުންކުރެވޭ ާއޮތް ާމިހ ރު ބިލު

ާހީވޭ.ާ ާއެބަ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާބިރު ާކަުމގެ ާެމދުވެރިވެދ ނެ ާކަންތައްތަކެއް ާމިފަދަ ާއަންނައިުރަގއި ޤ ނޫނަކަށްވެގެން

ާޤ ނޫނުންާ ާމި ާކަންތައްތަކެްއ ާުނވ  ާހިފަހައްޓިފައި ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާނުވަތަ ާނުލިބޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނ ކޮންމެއަކަްސ

ާޤަ ާކަމަށް ާބިލުގެާހިފެހެއްޓިދ ނެ ާމި ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާެވސް ާއިރުަގއި ާދަންނަވ  ާމިހެން ާައޅުަގނޑު ާކުރެވޭ.  980ބޫލު

ާކަންކަންާ ާމި ާއަދި ާުކރަން. ާތ އީދު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަފްޙޫމަށް ާބިލުގެ ާމި ާނޫން. ާއެއް ާނުކުރަނީ ާތ އީދު މަފްޙޫމަށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާކަންކަމަކީާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިާެއޅެންާހުރިާފިޔަވަޅުތަެކއްާައޅަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންނަ މަވެސްާއަުޅގަ

ނުޑވ ލުމަށްޓަކައިާހަތިޔ ެރއްެގާ ފަހަރެއްގައިާވެސްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާނުވަތަާސަުރކ ރ ާއިިދކޮޅުާފަރ ތްތަކުގެާައޑުާކަ

ާ ާގެންނަން ާގެްނޮގސްގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބިލު ާުނވ ނެޭއ.ާމި ާވެގެން ާބިލު ާމި ާެއއްަޗކަށް ާކުެރވޭ ާބޭނުން ފެންަނާގޮތުަގއި

ާގިަނާ ާވަރަށް ާބިލަށް ާމި ާކޮމިޓީން ާއެ ާގެންގޮްސގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާބިުލ ާގެނެްސގެން  985ބަދަލުތަކެއް

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާމިާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ާގައިާިމ1ާާއިޞްލ ޙުތަކެއްާގެންނަންާއެބަޖެހޭ.ާމިާގޮތުންާއަޅުގަ

ާެއއްާ ާއެހެން ާފިޔަަވއި ާތަނެއް ާޢ އްމު ާއެްއޗެްއާއޮންނަނީ ާތޫނު ާނުވަތަ ާހަތިޔ ރު ާނުރައްކ ތެރި ާަތނެއްަގއި ވެސް

ާހ ލަތްތަކުގަިއާ ާނޭނގޭ ާކަން ާކ ކު ާވަނީ ާބަހައްޓ ަފއި ާެއްއޗެއް ާއެ ާތަޙުޤީޤުގައި ާފެނިގެްނާހިންގޭ ާވަނިކޮށް ބަހައްޓ ފައި

ާއެތަނަާ ާނުވަތަ ާވެރިމީހ  ާަތނެއްގެ ާފެނުނު ާެއއްެޗއް ާއެފަދަ ާޖެހޭނީ ާޒިންމ ވ ން ާެއއްަޗކަށް ާެވގެންާއެ ާހަވ ލު ާއޭަރކު ކ 

 990އުޅޭާމީހެއްާނުވަތަާބަެޔކޭ.ާމިާއަކުރުާމިާގޮތަށްާއޮތުމުންާމީހަކަށްާބޮޑިާއެއްާދިނުމުގެާގޮުތންާވެސްާމީހަކުާއެމީހަކުާ

ޒިންމ ވ ާތަނެްއގަިއާެއއްެޗއްާބަހައްޓައިފ ނެ.ާއެހެންވީަމ،ާމިއިންާފަހަރެއްަގއިާވަރަށްާބޮުޑާގެއްލުެމއްާެއކަންާނުވެްސާ

ާ ާކަމަށްާދެނެ ާިވސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާކޮމިޓީން ާދޭތެރޭަގއި ާމިކަމ އި ާވ ތީ ާކަމަށް ާކަމެއް ާވެދ ނެ ާމީހަކަށް ހުރި

ާ ާއެޮގތަށް ާހަމަ ާދެކެން. ާތަނެއްަގިއ1ާާއަޅުަގނޑު ާއެހެން ާފިޔަވ  ާތަނެއް ާޢ އްމު ާއެަބވޭ ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ތޫުނާއެްއޗެއްާބެހެއްޓުަމކީާކުށެކޭ.ާމިހ ރުާމަގުބޫލުާސަބަބު.ާމަގުބޫލުާސަބަބެއްާނެތިާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރެއްާނުވަތަާ

 995އެއީާއަނެއްކ ،ާައޅުަގނޑުމެްނާމ ނަާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމަގުބޫލުާސަބަބު.ާމިވެސްާފަހަރެއްަގއިާމިާއަކުުރގެާސަބަބުންާ

ާކު ާމީހަކަށް ާނުކުރ  ާކުށް ާނުވަތަ ާގޮތްތަކެއް ާއުނދަގޫ ާދަތި ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާމީހުންނަށް ާކުށެްއާވެސް ށްކުރުމުގެ
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ާ ާއޮންނަނީ ާމި ާދެްނ، ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާމަގުފަހިވެދ ނެ ާގޮުތގަިއ ާބަލަިއގަނެވޭ ވަނ5ާާަކަމުގަިއ

ާަވނީާމީހަކުާބުނ ާބަހަކުންާ މ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާމ ނަާކުުރމުގައިާބިރުާދެްއކުން.ާބިރުާެދއްކުންާކަމަށްާބުނެފަިއ،ާއެ

ާނުާ ާލިޔުމަކުން ާލިޔ  ާއަށްާނުވަތަ ާއަެނކ  ާއިހުސ ސް ާކަމުެގ ާަދއްކ  ާބިރު ާވިޔަސް ާސަބަބުްނ ާކަމެްއގެ ާކުރ  ަވތަ

ާއެއް.ާމިާ ާމ އްދ  ާުނރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާގޮތުންނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީ ާހިމެނޭ ާކަމެއް ާޮކންމެ ާބެލެވޭ ާކަމުަގއި  1000ލިބިދެވޭނެ

ާކުރިންާ ާވެއްޖިްއޔ ،ާައޅުަގނޑުން ާގޮތުން ާބުނ  ާ)ހ(ާއަކީ.ާމީަގއި ާޕ ޓީތަކަށްާނުވަަތާމ އްދ ގެ ދެންނެވިހެންާސިޔ ސީ

ާމީަގއިާ ާއެީއ ާކުރެވޭ. ާަޤބޫލު ާކަމަށް ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާގޮންޖެހުންަތކެއް ާޮބޑު ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާއިދިކޮުޅ ސަރުކ ރ އި

ާއިހުސ ސެްއާ ާބިުރާދެއްކުމުގެ ާއެކަމުގެ ާއިހުސ ސެއް ާެވސް ާވިޔަސް ާކަމަކުން ާކުރ  ާެއއްަޗކުންާނުވަތަ ާލިޔ  ާޮއވޭ އެބަ

އްޖެކަުމގައިާވަީނވިްއޔ ާެވްސާފިޔަވަޅުާއެޅޭާފަދަާގޮތަކަށްާމީގެާމ ނަާކޮށްފައިާމިާއޮންަނނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާައކުރ ާވެ

ާއެހެންާ ާކޮމިޓީން. ާދެކެން ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާޖެހޭނެ ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަްނ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާވެސް  1005ދޭތެރޭގައި

ންާމިފަދަާސިޔ ސީާފަރ ތްތަކަށްާނޭދެވޭާއަަސރުތަކެއްާކުެރވޭނެާގޮތްތަެކއްާނޫނީވިއްޔ ާމިކަހަލަާމ އްދ ތަްއާބޭނުންކޮށްގެ

ާސަރުކ ރުާ ާދައްކ  ާއިން ާިގނަ ާވަރަށް ާމިހ ރަކަށް ާވެސް ާތަނެްއގަިއ ާކުރ  ާއެއް ާމުޒ ހަރ  ާމިސ ލަކަށް ާއަދި ވެދ ނެ.

ާުނވަތަ ާާވައްޓ ލަން ާވެދ ނެީމ ާވެސް ާމަްއޗަށް ާވ ހަކަަތުކގެ ާމިކަހަލަ ާކަމަށް.ާިމވެނިކަެމއްކުރަން. ބިރުދެއްކުން

ާކަމެއްނޫންހެން.ާއެއަށްުވެރާ ާކުރެވޭނެ ާވަޅިން ާއ އި ާއ ިއާފުރޮ ާކަތިވަޅި ާހަމައެކަނި ާބިރުދެއްުކމަކީ ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާދަރަޖައިގެާ ާދަށު ާއޭނ ގެ ާސަބަބުން ާމަޤ މެއްގެ ާހުންނަ ާތިމ ގެ ާިބރުދެއްކިދ ނެ.ާމިސ ލަކަށް ާވެސް ާގޮތްގޮތުން ާނޫން  1010އެ

ާމުަވއްޒިފުންނަްށާާމުވަްއޒިފުންނަށް ާސ ރވިްސގެ ާިސވިލް ާމިސ ލަކަށް ާމިދެންނެވި ާދެއްކިދ ނެ.ާޚ އްަޞކޮށް ާބިރު ވެސް

ނޑުާހިތުންާމިވެސްާބިރުދެއްކުމުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާކަމެއްަކމުގައިާނޫނީާނުބެލެވޭނެ.ާ ދައްކަމުންދ ާބިރަކީާވެސްާއަުޅގަ

ާސ ރވި ާސިވިލް ާސަރުކ ރުން ާފަހަރު ާބައެއްފަހަރު ާސަުރކ ރުންާމިސ ލަކަށް ާނުވަތަ ާއަދި ާމުަވއްޒިފުންނަށް ްސގެ

ާބިރަކީާ ާމިދައްކަމުންދ  ާމުވަްއޒިފުްނނަށް ާސ ރވިސްގެ ާސިވިލް ާމީސްމީހުން ާަކއުންިސލަރުންނ އި ޢައްޔަންކޮށްފައިތިބޭ

ާޕ ޓީާ ާަވކި ާަވދެގެން ާޕ ީޓއަކަްށ ާވަކި ާކަމ އި ާަވކިކުެރވިދ ނެ ާއިން ާަވޒީފ  ާބޭނުންކޮްށގެން ާމަޤ މުގެ  1015އެްއގަިއާއެމީހުންގެ

ާޤ ނޫނުާ ާމި ާއެހެންވީމަ ާހަމަ. ާދެްއކުން ާބިރު ާވެސް ާކަްނކަން ާމިދައްކ  ާކަމަށްބުނެ ާނުހުރެޭވނެ ާނޫނީ ސޮއިކޮްށގެން

ާެވްސާ ާމިބައި ާޤ ނޫނަަކށްވ އިުރގައި ާއަންނައިުރގައި ާކޮމިީޓއަށްގޮސް ާކުރެވިގެން ާއިސްލ ޙް ާބިލު ާމި އިސްލ ޙްކުެރވެން

ާކަމަށް ާހިމަނަންޖެހޭނެ ާތެރޭގައި ނުޑާާމީގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާދެކެން. ނޑު އަޅުގަ

ާއިށީންނަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ1020 

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީާއު

ާއެޅު ާފިަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުްއޓެވުމަށްަޓކައި ާކުށްކުރުން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެުޅއްިވާޝުކުރިއްޔ  ާބިލު މުގެ

ާމ ތްާ ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާވަަރށް ާސަރުކ ރަށް ކަމަށްޓަކައި
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ާޤ ނޫނަކަްށާ ާއަވަހަށް ާބިލު ާމި ާއެހެންކަމުން ާބިލެއް. ާހުށަހަުޅއްވ ފައިވ  ާގޮތެްއގައި ާމުނ ސަބަތު ާވަރަށް މަޤުޞަދެއްގައި

 1025ހިާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސްާއެންމެާބޮޑަށްާބޭނުންވ ާކަންތައް.ާއަުޅަގނޑުމެންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންާވުމަކީާމިއަދުާދިވެ

ާއުޅެންދަތިވެަފއިވ ާ ާނިކުމެ ާމަގުމަްއޗަށް ާކަމެއްާނެިތާރައްޔިތުންނަށް ާއަމަންއަމ ން ާަކހަލަ ާއެްއވެސް ާޤައުމުގައި ޖެހޭނެ

ާައއުމު ާވުޖޫދަށް ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާއެހެންކަމުން ާނިކުެމއުޅުމުެގާކަން. ާމަގުމައްޗަށް ާހަމަހަމަކަމ އެކު ާެއންމެންނަށް ން

ާޤައުުމގަިއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާލިބިގެންދ ނެކަން ފުރުޞަތު

ާވެ ާތަްނތަނަށް ާއަތްނުފޯރ ވަރުގެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމ ދަމ  ާޭގންގުތަކަކީ ާގުރޫޕްތަކ އި ާކަންާއުފެދިފައިވ  ގެންދ ނެ

ާެދާ ާެއއްދުވަހަކުން ާއައީ ާމިހ ހިސ ބަށް ާހިންގަމުންއައިސް ާޤައުމުގައި ާމިކަންތައް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.  1030އަޅުަގނޑުމެން

ާަބއެްއާފަރ ތްތަްއާ ާސިޔ ސީ ާލ ިރާހުރި ާފަހަުތގައި ާަކންތައްތަކެްއާނޫން.ާމިކަންތަްއތަކުގެ ާހިނގ ފަިއާހުރި ދުވަހަކުން

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއ އިާހިމެނުން ާފަސ ދަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަދު މެން

ާުނވ ނެ.ާ ާބަހައްަޓއިގެން ާޢަމަލުތައް ާފަރުދެްއގެ ާއެްއވެސް ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާޤައުމަށްޓަކައި ާގޮތަށް ާތަންދޭ ާއަށް ފަސ ދަ

ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ާއަމަލުތައް ާގުރޫޕްތަކުގެ ާމިފަދަ ާއެބަޖެހޭ.ާާއެހެންކަމުން ާއެއްކިބ ވ ން ާބޮަޑށް ާވަރަށް މިކަމުން

ާ ާވޭތުވެދިަޔ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ާމިއަދު 2ާާއަޅުަގނޑުމެން ާތެރޭަގއި ާކުދިންގ00ާާެއަހަރުގެ ާޔަތީމު  1035ވަރަކަށް

ާ ާކަންތައްތަެކއް ާހުރި ާހިނގ ފައި ާމިހ ތަނަށް ާތ ރީޚުަގއި ާމިޤައުމުގެ ާމީ ާގޮސްަފއިވ ކަން. ާގެއްލިގެން ނޫން.ާފުރ ނަ

ާކުރުމަކީާ ާޢަމަލު ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާމިކަންތައް ާނޫނިއްޔ  ާއޮެވގެން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ އެހެންކަމުން

ވެވޭނެާކަެމއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑެއްާޤަބޫެލއްާނުކުރަން.ާެއހެންކަމުންާމިޤ ނޫނުާއަވަހަށްާފ ސްކޮށްާމިޤ ނޫނުގެާދަށުންާ

ާރަ ާފެއްޓުމުން ާއުޅުުމެގާޢަމަލުކުރަން ާމިނިވަންކަމ އެުކ ާނިކުމެ ާަމގުމަްއޗަށް ާކަމ އެކު ާފުރިހަމަ އްޔިތުންނަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާކޮންމެާޤ ނޫނަކީާވެސްާއެާޤ ނޫނެއްގެާނ ޖ އިޒުާފައިދ ާ  1040ފުރުޞަތުތަކެއްާހުޅުިވގެންާދ ނެކަންާއަޅުގަ

ާކަމެއް. ާފަހިެވގެންދ ނެ ާމަގުތަކެއް ާބަަޔކަށް ާބޭނުންކުރ  ާކޮންެމާާނަހަމަގޮތުގައި ާމިޤ ނޫނުގައި ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި އެކަން

މަހަކުންާއެއްފަހަރުާމ1ާާިފަހަރުާމިާޤ ނޫނުާމުރ ޖ ާކުރުމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފައިވޭ.ާހަމައެއ އެކުާކޮންމ0ާާެމަހަކުނ4ާާް

ާ ާހުށަހެޅުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާރިޕޯޓް ާގޮތްތަުކގެ ާޢަމަލުކޮށްފައިވ  ާދަށުން ާމިާޤ ނޫނުގެ ވެސް

ޤ ނޫނުގައިާރިޢ ޔަްތކޮށްފަިއވޭ.ާމިާބިލުގައިާރިޢ ޔަްތކޮށްފަިއވޭ.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވގެންދ އިުރގަިއާމިާ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަްށ ާޙ ސިލްކުެރވޭނެ ާމަގުސަދުަތއް ާބޭނުންވ  ާޙ ސިލުުކރަން ާސަބަބުން  1045ބިލުގެ

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ާކުށްކުރަމުްނާާއަޅުަގނޑުމެން ާޒަމ ނުއްސުރެ ާގިނަެވގެންގޮސް ާކުށްކުރުން ާރ އްޖޭގައި ޙަޤީޤަތަކީ

ާހިސ ބަށްވެސްާ ާމިހ  ާދައުުރްއސުރެ ާއަމީން ާމުޙައްމަދު ާތިބިކަން. ާދެމި ާއެކަމުަގއި ާަހމަ ާއަިދވެސް ާފަރ ތްަތއް އައި

ފައިާއެތިީބ.ާއެހެންކަމުންާމިކަންތަްއާކުށްކުރ ާމީހުންާހަމަާއެކަންޮކށްާއަދިވެސްާއެކަުމގެާތެރެއިްނާނިކުންނަންާނޭނގި

ާތެރޭގައިާ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާހިންގ  ާޕްޮރގްރ މްތަކެއް ާކުރުމަށްޓަކައި ާރިހެބިލިޓޭޓް ާފަރ ތްތަކަށް ާމިފަދަ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

ާނޫންނަމަާ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހިފައިވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާހެދުމަކީ ާފަރ ތްތައް ާމިފަދަ ާމީހުންނަށް ާހިފޭ  1050ބޭނުން
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ލައްކަާމީހުންގ1ާާެކަމުގައިާބަިއވެިރވ ާމީހުންގެާއަދަދުާގިނަވެާމިމީހުންގެާމުޖުތަމަޢުާވަރަށްާބޮޑަށްާފުޅ ވެގެންދ ނެ.ާމި

ާމިކަންާ ާއެހެންކަމުން ާގޮްއސަ. ާއިތުރުެވގެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިވަނީ ާއަދަދު ާކުށްުކރ  ާމިއަދު އ ބ ދީއެްއަގއި

ާމަސައްކަތް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާމި ާފަރ ތުން ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާހަމައެކަނި ކުރ އިުރގަިއ

ާމިއަށްާ ާެއއްބ ރުލުން ާރަްއޔިުތންގެ ާފަރ ތްތަކ ިއ ާތަްނފީޛުކުރ  ާޤ ނޫނު ާުނވ ނެ. ާބަަލއިގެން ާކަމަކަށް ޙ ސިލްކުރެވޭނެ

ާޢަމަ ާގޮތުަގއި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމިައށް ާވިކަުމގަިއާިވޔަސް ާޤ ނޫނަކަށް ާޤ ނޫނު ާމި ާނުދ ނެކަންާލިބިގެންނޫނީ  1055ލުކުރަމުން

ާމިއ މެދުާވިސްނ ާމިާ ާއިޚްލ ސްތެިރކަމ އެކު ާވަރަށް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާތ އީުދކުރެވޭ ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާފޮނުވުމަްށ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކަށް ބިލު

ާރިާަރީއސް.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެ

ާ

 1060ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފޮނަދޫާ ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާފަރ ތުން ާޕީ.ޭއގެ ާއަރުވ ނީ ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާهللا ާއޮތީ ާބ ކީ ާމިހ ރު ާއަށް ާޕީ.އޭ 07ާާއަށް. 05ާމިނިޓު

ާމުހައްމަދުާާސިކުންތު. ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާއަރުވ ނީ ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމެންބަރަށްފަހު ޕީ.ޭއގެ

ާނ ޒިމަށް.ާ

ާ1065 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

އެއްޗެތިާގެްނގުޅުްނާާއ ދެ،ާބިރުދެްއކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ ިއާތޫނު`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާބިލ ދޭތެރޭގައި ާމި ާގަސްތުކުރީ ާބަިއެވރިވެލަން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބަޙުސްަގއި ާބިލުގެ މަނ ކުރުމުގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާމަޤްޞަދުގައި. ާިޙއްސ ކޮށްލުމުގެ ާމެންބަރުންނ އެކީަގއި ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާވެސް ާގޮތެއް ވިސްނުންހުރި

ާބިލުގެ ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ާރީއްޗޭާާވެސް ާވެސް ާވަރަށް ާބޭނުންތެރިއޭ.ާ…ނަން ާއެހ މެ ާހަމަ ާމުހިންމޭ. ާވެސް ާވަރަށް .1070 

ާއަޅުަގނުޑާ ާބަލ ލ އިރު ާބިލަށް ާމި ާއެކުަލވ ލ ފައިވ  ާދަށުގައި ާނަމުގެ ނޑު ާމަިއގަ ާދަުށގައި ާއެނަމުގެ އެހެންނަމަވެސް

ދ ާެއއްާމިާބިލުންާޙަޤީޤީާފައިދ ާއެއްާދަންނަވ ނީާމީާހަމަާވަރަށްާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާފޭރ ންދަށްާއެއްވެްސކަހަލަާފައި

ާހިންގަވަންާ ާސަރުކ ރު ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޤުޞަދެއްކަަމށް ނޑު ާމައިގަ ާބިލުގެ ާނޫނޭ.ާމި ާބިލެއް ލިބޭނެ

ާމަޤުޞަދުތަެކއްާ ާސިޔ ސީ ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެބޭފުޅުން ާބޭފުޅުްނ ާސަރުކ ުރގެ ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާުނވަތަ ާބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ާަމގުފަހިާޙ ސިލްކުރު ާހައްޔަރުކުރުމަށް ާހިފ  ާބަަޔކު ާބޭނުންވ  ާހައްޔަުރކުރަން ާހިފ  ާއެބޭފުޅުން ާގޮުތން ާސިޔ ީސ  1075މޭ.

ނޑުާނަމެއްގެާދަުށގައިާއެންމެާ މ އްދ ގެާމަްއޗަށްާއެކުެލޭވާގޮތަށްާއެްއވެސްާކަހަަލ4ާާކުރުމޭ.ާމިފަދަާމުހިންމުާމައިގަ

ާބައްޓަްނކޮށްފަިއވ  ާގޮުތަގއި ާނެތް ާކަމެއް ާމިހ ރަށްާާޒިންމ ދ ރު ާމިހ ރުން ާމިސަުރކ ރަށް ާގޮވ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިުލ މި
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ާތަފްސީލުކޮްށާ ާތަންކޮޅެއް ާމިއަްށވުެރ ާގޮެތއްަގއި ާބޮޑު ާޒިންމ ދ ރުކަން ާމިއަށްވުރެ ާގެްނގޮްއސަ ާގެންދަން. އަނބުރ 

ާ ާބައްޓަންކޮްށެގން ާބިލު ާމި ާގުޭޅގޮތަށް ާމ ހައުލ އި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާހެޔޮކޮށް ާފޭރ ން ާމަޖިލީހަށްާމިއަށްވުރެ ާމި އަލުން

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާެއދުމެއް. ާއެދޭ ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ާހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުަމކީ  1080ގެނެސް

ާބިލެއްގެާ ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާފައްތަރެްއގައޭ. ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާޙ ލަތު ޤައުމުގެ

ނޑުމެްނގެާ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސްާާމުހިންމުކަން ާބޭުނންތެރިއޭ. ާވެސް ާވަރަށް ާބޮޑޭ. ާެވސް ާވަރަށް ާމިވަގުތު ޤައުމަށް

ާއަޚްލ ީޤާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިިރއުޅުމ އި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފެތޭ ާމުޖުތަމަޢަށް ާދިވެހި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އެއީ

ނޑުތަކަށ އިާައޅުަގނޑުެމންގެާމ ތްެވގެންވ ާއިސްލ މްދީނ އިާމިާހުރިހ ާކަ މެއްގެާމަްއޗަށްާރިޢ ޔަތްކުރުމ ެއކީަގިއާާމިންގަ

ާމިހެންާ ާބިލެކޭ. ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާގޮުތަގއި ާބިލެއްގެ ާރަނގަޅު ާހެޔޮ ާފޭރ ން ާކަމުނުދ   1085އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިދަންނަވ ލަންާމިޖެހުނީާމިބިލެއްާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާމިވ ާބިލަށްާބަލ ލ އިރުާދެންމެގައިާނައިަފރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ންބަރުާއަޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވެސްާއެާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދަިއންާމިާބިލުންާމުޅިންާވެސްާފަހިވެގެންާމިދަނީާމިއަދުެގާމެ

ސަރުކ ރ ާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުްނާހިންގަފ ނެާނުވަތަާހިންގަމުންާގެންދ ާހަރަކ ތްތައްާހުއްޓުުވމަށްާމަގުފަހިވެގެންދ ާފަދަާ

ާހިމަނުއްވ ފަ ާމީަގއި ާމިއުޅެނީީކާމ އްދ ތަކެއް ާވެގެން ާމުހިންމު ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހ ލެްއގަިއ ާއެްއވެސް އިވ ތީ.

 1090ހަމައެކަނިާނަމަކަށްާކަމެއްާުކރުމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާކަމެއްކުރ އިރުާކުރަންވ ނީާހޯަރފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާވިދ ުޅވިފަދައިން ާވެސް ާރަޝީދު ާއަޙުމަދު ާއެްއާމެންބަރު ާގޮތެްއގަ ާމަންފ ކުރަނިވި ާބަޔަކަށް ަވކި

ނޫން.ާވަކިާޕ ޓީައކަށްާބޭނުންވ ާގޮތަކަށްާނޫން.ާަވކިާޖަމ ޢަތަކަށްާބޭނުންާހިފޭާގޮތަކަށްާެވސްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާގޮތަ ާލިބޭފަދަ ާމަންފ  ާއ އި ާފައިދ  ާއޭގެ ާޤައުމަށް ާދިވެހި ާމުޅި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަދަންވ ނީ ާހަދ އިރު ކަށް.ާޤ ނޫނެއް

ާގެްނގުޅުންާ ާއެއްޗެތި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާނުރައްކ ތެރި ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރު އެގޮތުން

ާގޮތަށްާ ާބޭނުންވެފައިވ  ާޤައުމަްށ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިވަގުުތ ާހ ލަތެއްަގއި ާއެްއވެސް ާމީކީ ާބިލު  1095މަނ ކުރ 

ާދަންނަ ާއެހެން ާނޫޭނ. ާބިލެއް ާބައްޓަންކޮށްފަިއވ  ާބިލުގެ ާމި ާމިޖެހުނީ ާަނއިފަރ1ާާުވ ލަން ާއ ދެ، ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވެސްާެއާފ ހަގަކުރެްއވިާފަދައިންާމީގަާމިާޢ އްމުާތަނެއްާފިޔަވަިއާ

ާބަހައްޓ  ާއެއްޗިހި ާތޫނު ާުނވަަތ ާހަތިޔ ރެއް ާނުރައްކ ތެރި ާތަނެްއަގއި ާއެްއވެސް ާހިންގޭާއެހެން ާފެނިގެން ާވަނިކޮށް ަފއި

ާއެފަދަާ ާޖެހޭނީ ާެއއެްއޗަކަްށާޒިންމ ވ ން ާހ ލަތްތަކުަގއި ާނޭނގޭ ާކ ކުކަން ާވަނީ ާަބހައްޓ ފައި ާެއްއޗެއް ާއެ ތަޙުޤީޤެއްަގއި

 1100ާއެްއޗެއްާފެނުނުތަކެްއގެާވެރިީމހ ާނުވަތަާއެތަނަކ ާއެއިަރކުާހަވ ލުެވގެންާއުޅޭާމީހެއްާނުަވޔަާބަޔެކޭާވިދ ުޅވެފައިާއޮތްާ

ާކުރިންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއ ދެ، ާއަކުރަކީ. ާބިނ ކުރި ާމަްއޗަށް ާއޭގެ ާވ ހަކަ ާމުޅި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ އޮތުން

ާހަރަކ ތަކަށްާ ާހިންގަފ ނެ ާއެފަރ ތްތަުކން ާއަދި ާޙަރަކ ތްތަކ އި ާހިންގ  ާފަރ ތްތަކުން ާިއދިކޮޅު ާފަދައިން އިޝ ރ ތްކުެރއްވި

ާމަގުފަހިވ ގޮތަށް ާހުއްޓުވަްނ ާއެކަން ނުޑާާހުރަސްއަޅ  ާއަޅުގަ ާދޭތެރެއަކު ާއަކުެރއްަކމ  ާއޮތް ާހިމަނުއްވ ފައި މީގައި

ާއެަބާ ާވެސް ާދިޔ މަ ާހުށަހެޅިގެން ާމިތަނަށް ާބިލުތައް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބޭބޭފުޅުން ާަބއެއް ާއ ދެ، ާނުކުރަން. ޝައްެކއް
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ާވިދ ުޅވަ ާމިދެންނެވީ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާބިލަކީ ާމި ާތެުދެވވަޑަިއގެންފަ ާއެްއވެްސާވިދ ޅުވޭ ާބިލަކީ ާމި  1105ނީ

ާއަިދާ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާބޭނުންވެފައިވ  ާމުޖުތަމަޢަށް ާދިވެހި ާނޫނޭ.ާނުވަތަ ާބިލެއް ާބޭނުންވ  ާއަށް ާިދވެހިރ އްޖެ ހ ލެއްގައި

ާތަރުޖަ ާޤ ނޫނެއް ާބޭރުެގ ާކޮންމެވެްސ ާހުށަހަޅުއްވ ބިލަކީ ާފެނިގެންާމ ކޮށްލައިގެްނ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާބިލެޭކ. ފަިއވ 

ާއަޅުގަާ ާހަމަާމިދަނީ، ާފަރ ތުން ާޭބފުޅުންގެ ާއެވިދ ޅުވ  ާއެހެން ާަމޖިލީހަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާައރަނީ ާހިތަށް ނޑު

ާބަދަލުގަިއާ ާފ ޑުވިދ ޅުމުެގ ާެއއަްށ ާހުށަހެޅުއްވީމަ ާބިލު ާބޭފުޅުން ާއެހެން ާނެތޭ. ާއެއް ާހުށަހެޅިފަ ާބިލެްއ އެްއވެސް

ާފުރިހަ ާއެންމެ ާބިލަކީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެ ާހިނގ ށޭ ާކުރެޭވާއަޅުަގނޑުމެން ާއިސްލ ޙް ާއެ ާނުވަންޏ  ާބިލެއްކަމަށް  1110މަ

ާދަްއކަމ .ާ ާވ ހަކަ ާގޮތަކަށް ާކަހަަލ ާބަލަިއގަންނަ ާވެސް ާއިޞްލ ޙްކޮްށގެން ާއެ ާބިލެްއކަމަށްވަންޏ  ާއޮތް ހ ލަތެއްގައި

ނޑުާިމާބިލުާއަނބުރ ާގެންދަާ ންާމިހެންާދަންނަވ އިރުާއަޅުަގނަޑށްާއިނގޭާބިލުާއަނބުރ ާގެންދަންާގޮވ ލިކަން.ާއަުޅގަ

ާއޮްތާ ާފޭރ ންދަށްކޮށް ާބޮޑަށް ާމ  ާވަރަްށވުރެ ާގެންދެވޭ ާއިސްލ ޙްކޮްށގެން ާފޮނުވައިގެން ާައށް ާކޮމިޓީ ާބިލަކީ ާމި މިގޮވ ލީ

ާނުކުރަން.ާ ާގަސްތެއް ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަ ާދިގުކޮށް ާމ  ާބިލ ދޭތެރޭގަިއ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމަ ބިލެއްކަމަށްވ ތީ.

ާގޮތުގަ ާޤަބޫލުުކރ  ާއަޅުަގނޑު ާމިއ ދޭތެރޭގަިއާސަބަބަކީ ާހުށަހެޅިގެން ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބިލަކީ ާމި  1115އި

ާަނގ ލ ވަރަށް ާަވގުތުތަެކއް ާގޮވ ލަނީާާބަހުސްކޮށް ާސަުރކ ރަށް ާއަުޅަގނޑު ާބިެލއް. ާއޮތް ާދަށްކޮށް ާފެންވަުރ ާމ  ވުރެ

ާހަދަން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާވަރަްށާމުހިންމު ާބޭުނންވެފަިއވ  ާޤައުމަށް ާމިފަދަާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑިަވޅެްއަގއި ާއޮްތާދަ ޖެހިފައި

ާމަސައްކަތް ާނަގ ލުމަށް ާަވުގތު ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހަޅައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާބިލުތައް ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ ާމިފަދަ ާނެތް ާފޭރ މެއް

ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާމެްނބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާނުކުރައްވ ށޭ.

ާމަޖިލީހުެގާ ނޑުމެްނާރައްޔިތިންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާއެފަދަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެީކަގއި ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ   1120ވަރަށް

ާވެްސާ ާއެއްގޮަތކަށް ާޚަރަދުކުރަން ާގޮތުގައި ާބޭކ ރު ާއަޅުަގނުޑމެން ާއިން ާފައިސ  ާސަރުކ ުރގެ ާބޭކ ރުކޮށްލ  ވަގުތު

ާދިނުމު ާއެފުރުޞަތު ާދީގެންނުވ ނޭ. ާބޭނުންތެރިާފުރުޞަތު ާަވގުތުތަކަކީ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުނުދީ ާއެގޮތަށް ގެ،

ާއިދިކޮޅުާ ާނުޖެހޭ ާތ ކުންތ ކު ާމިފަދަ ާހެދުމަށްޓަކައި ާވަުގތަށް ާހޭދަކުރެވޭ ާގޮެތއްަގއި ާބިނ ކުރަނިވި ާފައިދ ހުރި ޤައުމަށް

ނގަޅުާފޭރ ްނާހެޔޮާބިލުތައްާމަޖިލީހުގެާފަރ ތްތަކަށްާބިރުާދެއްކުމުގެާިބލުތައްާމިާމަޖިލީހަށްާނުފޮނުއްވ ާމިއަްށވުރެާރަ

 1125ާތަޅުމަށްާހުށަހަޅުއްވައިާެދއްވ ޭށ.ާއ ދެ،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއިާވަރަށްާބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެާ ާއަދިވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާެއއްބ ރުުލމަށްޓަކައި ާދެއްވ  ާތި ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި އްފަހަރުާޝުކުރިއްޔ 

ާދައްކަްނާ ާވ ހަކަ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަުތ ާއަޅުަގނޑު ާމިފަހަރު ާދަންނަވަމުން ޝުކުރު

 1130ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާ

ާ
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ާއްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާ ާއ ދެ،ާ`. ާމިއަދުގެ. ާދަންނަވަން ާމަރުޙަބ  ާރައީސަށް ާައއު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔ 

ާމިާ ާވެސް ާދުވަުހގަ ާއަިދާކުރީ ާެވސް ާިއއްެޔަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިލުަގއި ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ އަޅުަގނޑުމެން

ާމު ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާދެްއކިން. ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށްާބިލަށް ާމި ާވެސް ާމިއަދު ނުޑ ާއަޅުގަ  1135ހިންމުކަމުން

ާހުރުމ އެީކގަިއާ ާނުކުތ ތަކެއް ާމުހިންމު ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިތުރަށް ާވ ހަކައިގެ ާދެއްކުނު ާދުވަހުަގއި ކުރީ

ާކިތަން ާފޭރ ން ާދަށަސް ާކިތަންމެ ާފޭރ ން ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާފ ހަގަކޮށްލަނީ. މެާއެކަން

ނުރަނގަޅުާގޮތަށްާއޮތަސްާމިާދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮުބވެތިާރަްއިޔތުންގެާތެރެއިންާބަަޔކުާމިާުދނިޔެާދޫކޮށްފައިާއެބަދ ކަންާ

ތޫނުާއެއްޗެހިންާހަމަލަދީގެންާމިހިރީާތަފ ތުާހިސ ބުތަކުންާފެންނަން.ާމިާފޭރ ންާދަށެކޭާބުނެވޭނެާއެްއވެސްާޖ ގަެއްއާ

ާއަހަ ާއެތައް ާނަވ ރަސަތޭކަ ާމީހުންާނެތް. ާހަމަލަދީ ާެއއްޗެހިން ާތޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމި ާފެށިގެން ާކުރިން  1140ރެްއގެ

މެރުމުގެާތ ރީޚްތައްާުނވަތަާިފގ ރސްތަްއާއެބަހުރިާއެކަންާަކމ ބެހޭާފަރ ތްތަކުންާފެންނަން.ާއެކަންތަްއާބައްަލވ ފައިާއެާ

ާކޯާ ާމިވަނީ ާއެނގިގެންދ ެނ ާރައްޔިތުންނަށް ާވިދ ޅުވީމ  ާެއއްެޗއް ާއަީކާވިދ ޅުވ  ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމިދަްނނަވަން އްެޗއްކަން.

0776ާާ ާއަހަރުަގއި ާފޭރ ނ020ާާްވަނަ ާގަދަވިަޔސް ާފޭރ ން ާމި ާދެން ާހަމަލަދީފިއޭ. ާއެއްޗެހިން ާތޫނު މީހުންނަށް

މީހަކ7ާާުަވނަާއަހަރުގައ0777ާާާިމީހަކުާމިާދުނިޔެާދޫކޮށްާހިނގައްޖެ.3ާާދަށްވިޔަސްާމީާޙަޤީޤަތް.ާއޭގެާތެރެއިންާ

ާ ާމިދުނިޔެ ާތެޭރގައި ާއޭގެ ާހިނގައްޖެއޭ ާކިތަންމ020ާާެދޫކޮށް ާފޭރ ން ާހަމަލަދީފިއޭ.ާދެން ާއެއްޗެހިން ާތޫނު  1145މީހުންނަށް

ާ ާހަމައަށް ާމަހ އި ާމ ރޗް ާމިއަހަރުގައި ާޙަޤީޤަތް. ާމީ ާނުރަނގަޅަސް ާފޭރ ން ާއެއްޗެހިނ07ާާްހެވަސް ާތޫނު މީހަކަށް

ާަޤއުމުަގއި ާމި ާެއއް ާދަރި ާލޮބުެވތި ާމި ާއެެކއް ާހެވަްސާާހަމަލަދީފިއޭ. ާފޭރ ން ާކިތަންމެ ާހިނގައްެޖއޭ. ާދޫކޮށް ފުރ ނަ

ާމި ާޙަޤީޤަތް.ާއެހެންވީމަ ާމީ ާހިތ މަާފޭރ ންާނެތަސް ނުޑާހަމަ ާއަުޅގަ ާދެއްކުމަކީ ާއިދިކޮޅަްށާވ ހަކަ ާކަމެކޭ.ާާކަމ  ކުރ 

ާނުހިފެހެއްޓޭ ާޗެކުތައް ާބޭރަށްދ ން ާމީހުން ާތިބި ާވައްކަންކޮށްަފއި ާމިއުޅެނީ ާހުށަހެޅިގެން ާޕ ސްޕޯޓްާާމިތަނަކަށް ގޮތަށް

ާވ ހަކަ ާމިއަދު ާނުނޭ. ާބިލެއް ާސިޔ ސީ ާމީކީ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާގޮތަށް  1150ދަްއކަންޖެހެނީާާނުހިފެހެއްޓޭ

ާނޫން ާއެ ާޙައްުޤގައޭ. ާަޤއުމުގެ ާބިލުަގިއާާޤައުމަށްޓަކައޭ. ާމި ާކަންބޮޑުވޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެއްކުނީމ  ާވ ަހކަ ގޮތަކަށް

ާމ އްދ ތަކަކަ ާގިނަ ާހައްޔަރުހިމެނޭ ާހިފ  ާމީހުން ާޕ ީޓތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާކަންބޮޑުވ އިރު ާބިލުާާށް ާމި ާބިލަކަށް ކުރ 

ގައިާުޑވަނީާމިާބިލުގެާފުރަތަމަާސުރުޚީބައްޓަންކޮށްާމީގެާމ ނަާބަދަލުކުރ ތީާއަޅުަގނޑުާކަންބޮުޑވޭ.ާއަޅުަގނޑުާކަންބޮ

ާމި ާގެާވެސް ާއެއްޗެތި ާތޫނު ާހަތިޔ ރު ާނުރައްކ ތެރި ާދެއްކުމ އި ާބިރު ާމަނ އޮތީ ާމިާާންގުޅުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލު. ާކުރ 

ާމި ާފަރ ތްތަކުން ާއިިދކޮޅު ާކަންޮބޑުވަނީ ާމިާާވަގުތު ާދިއުންތޯ. ާހިފައިގެން ާެއއްޗެތި ާމި ާވައްޓ ލަން ާސަރުކ ރު  1155ާއުޅެނީ

ާމި ާހިސ ބަށް ާއޮޅޭ ާމީާާވެސް ާއޮންނަންޏ  ާބިރެއް ާފަރ ތްތަކަްށ ާސިޔ ސީ ާީމގެއިން ާވ ހަކަތައް. ާމިހ ރު ދަނީ

ވަނަާމ އްދ ގައިާވެސްާެއއްވެސްާމ އްދ ައކުންާއަޅުަގނަޑކަށްާނުފެނ1ާާޭކަންބޮުޑވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާާއަޅުަގނޑުމެން

ާިމާ ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާަކމަށް. ާލިބިގެންދ ނެ ާގެއްލުމެއް ާމީގެން ާފަރ ތްތަކަށް ސިޔ ސީ
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ާ ާެއއީ ާއެބައޮތް. ާޙަޤީަޤތް ާއެއް ާހިމެނޭ ާމ އ5ާްބިލުގައި ާެއއީާވަަނ ާކަންޮބޑުވޭ. ނޑު ާައޅުގަ ާެއއަށް ާ)ހ(. ދ ގެ

ާއަދި ާމިނިވަންކަމ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންނ އި ނޑުމެންގެ ާދައްކ ާާައޅުގަ ާމީހަކު ާފަރ ތަކަށް ާއެްއވެްސ ާބޭރުން ާޙުދޫދުގެ  1160އެ

ާއެކަްނާ ާނުވަތަ ާގޮތަކަށް ާކުރެޭވ ާތަހައްމަލު ާއެކަން ާދެއްކުްނަކން ާބިރު ާއެއީ ާަކމަކުން ާކުރ  ާނުވަތަ ވ ހަކަައކުން

ާވިސްނިގެްނާއި ާއަދި ާއެއީ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދީގެންުނވ ނެ ާގެއްލުެމއް ާއަށް ާއަެނކ  ާގޮތަށް ޚްސ ސްކުެރވޭ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއަށް ާމިމ އްދ  ާނުވ ނެ. ާކަމެއްކުެރިވގެން ާިޚޔ ލަކަްށ ާއަމިއްލަ ާއޭނ  ާެއއްޗަކަްށ ާއޮންނަ ނޑުަގއި ބަ

ާ ާކަމ5ާަކަންބޮޑުވޭ.ާއެއީ ާދެއްކުން ާ)ހ(.ާބިރު ާމ ްއދ ގެ ާލިޔާ ވަނަ ާނުވަތަ ާބަހަކުން ާބުނ  ާމީހަކު ާއެވަނީ ާބުނެފައި ށް

ާކަމުގަިއާ ާލިބިދެވޭނެ ާއަށް ާއަނެކ  ާއިޙްސ ސް ާކަމުގެ ާބިރުދަްއކ  ާވިޔަސް ާސަބަބުން ާކަމެްއގެ ާކުރ  ާނުވަތަ  1165ލިޔުމަކުން

ާއަ ާެއއީ ާގޮތުން. ާހިމެނޭ ާކުރުްނ ާކޮންމެކަެމއް ާބެލެވޭ ާއެއް. ާމ އްދ  ާކަންބޮުޑވ  ނޑު ާއަާުޅގަ ާބިލުގަިއ ޅުަގނޑުާމުޅި

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއުއްމީދުާކުރަނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއޮްތާ ާއެއީ ކަންބޮޑުވ ާމ އްދ ާއަކީ

ާ ާޒަމ ނެްއގައި ާޑޮމޮކްރަސީ ާހައްޔަުރވެގެްނ2ާާމި ާއޭނ  ާެއއްަޗކުން ާިލޔ  ާކަން.ާނޫސްވެރިޔ  ާބ ރަކީާނޫސްވެިރކަން ވަނަ

ާޭއނ ގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއޮންނަންޖެޭހާާނުވ ނެ. ާއެކަްނ ާޤައުމެްއގައި ާއިސްލ މީ ާޖެހޭނީ ާހުންނަން ާވެސް ލިޔުން

ާމީހ ެގާ ާނުވަތަ ާމަރ ލުން ާމީހަކު ާއަދި ާދައްކ  ާބިރު ާީމހަކަށް ާއަދި ާނުދެޭވގޮތަށް ާއިންޒ ރު ާމީހަކަށް  1170ރިވެތިގޮުތގަިއާއަދި

ާނޫން. ާވ ަހކަދެއްޭކާގޮތަކަށް ާކުރެވޭެނގޮތަށް ާފަސ ދަ ާބަޔަކު ާއެހެން ނުޑާާމައްޗަށް ާއަުޅގަ ާކަންބޮޑުވޭ ާހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ާތިންާ ާމި ާމިހިރީ ާވަގުެތކޭ ާމުނ ސަބު ާމިއީ ާމިވަގުުތގަިއ، ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެދުނިން ާއިއްެޔގަިއވެސް ހަމަ

ާބޮޑުާ ާމި ާދުނިޔެ، ާމި ާޫދކޮށް ާފުރ ނަ ާތެރެއިން ާަރްއޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ާތިބި ާޤައުމުަގއި ާމި ާތެޭރަގއި ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާމިާކަމެ ާއަދި ާލ  ާމީގެތެރެއަށް ާވ ހަކަ ާއަނިޔ ކުރ  ާމައިންބަފައިންނަށް ާއަދި ާކިޔ  ާޖޯކު ާިމއަށް ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ އްގެ

ާއެވ ހަކަދައްކ ީތާ ާލޯޔަރުން ާޤ ނޫނީ ާއުސް ާފުންނ ބު ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަދައިގެން ާޖޯކަކަށް  1175ބޮޑު

ށްާއަނިޔ ކުރުމަކީާބިރެއްކަމަށްާހަދައިގެންާއަދިާގޭތެރޭގައިާއޮންނަާވަިޅާއަޅުަގނޑުާކަންބޮުޑވޭ.ާއަދިާބައްޕަާމަންމަާއަ

ާލޮބުވެިތާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ނޑިވަޅެްއަގިއ ާދަ ާމުހިންމު ާމިަކހަލަ ާއުސޫލުން ާކިޔ  ާޖޯކު ާމި ާހަދަިއގެން ާބިެރއްކަމަށް އަކީ

ާބި ާއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާެގއްލިގެްނ ާފުރ ނަ ާބައެްއގެ ާއެަތްއ ާތެެރއިން ާިމގޮތަށްާރައްޔިތުންގެ ާބިލުގައި ާމި ާމިއީ. ލެއް

ާމިާ ާޮގވ ލަނީ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހ  ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ވ ހަކަދެްއކީތީ

ާެއކަންާ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާވަނީނަމަ ާއޮްތކަމަށް ާއިޞްލ ެޙއް ާބޭނުންވ  ާެގންނަން ާބޭފުޅުން ާިތޔަ  1180ބިލުގައި

ާމެރުންާާކުރުމަށްފަހުގައި ާހަމަލީ ާވަޅިން ާދަރިްނ ާަޤއުމުގެ ާމި ާގޮަވއޭ ާއެަބ ާޤައުމު ާމި ާބޭނުންވޭ ާެއބަ ާބިލު މި

ާކުެރވޭނެާ ާކޮށްގެން ާަބެއތުބ ޒީ ާމިތަނުގައި ާކިޔަިއގެން ާޖޯކު ާެއއީ ާވ ޖިެބއް. ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެއީ ހުއްޓުަވއިދިނުމަށް.

ާކުުރމަކީ ާމިކަން ާފިކުުރާދޫކޮށްލަްއވ ފައި ާނޫން.ާިސޔ ސީ ާޢިްއޒަތްތެރިާާކަމެއް ާކަމުަގއި.ާޝުކުރިްއޔ  ާކަމެއް މުހިންމު

ާރައީސް.

ާ1185 
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ

ނޑުާވެސްާމިއަދުާމިާބިލަށްާފ ޑުކިޔ ލަންާބޭނުންވޭ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުގަ

ނުޑާއު ާމީހެކޭާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭާނުވިސްނ  ާޤައުމ  ާައޅުަގނަޑކީ ާފ ޑުން ނުޑާމިިކޔ  ާއަުޅގަ އްމީދުކުރަން

ާއިިވގެންާ ާއައިއިުރގައި ާއުފެދިެގން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާނުވ ނެކަމަށް. ާވިދ ޅު ާފަރ ތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާއަނިޔ  ާމީހުންނަށް ާރެލީތަކުަގއި ާބ އްވަުމންދިޔަ ާއިން ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާފުލުހުންނަށްާދިޔަ ާައޑު. ާދިޔަ ާޮގވ ލަމުން  1190ކުރުމަށް

ާމިކަހަލަާ ާބޭފުޅަކު ާނިްސބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާއެކަހަލަ ާައޑު. ާގޮވ ލަމުންދިޔަ ާއަނިޔ ކުރުމަށް ާއެމީހުންނަށް ގޯނ ކޮށް

ާޙ ލަތަްށާ ާޤައުމުގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާިމއަދު ާއ ދެ، ާދެޮކޅުނުޖެހޭ. ާުކޑަކޮށް ާައޅުަގނޑަށް ާެދއްެކވީމަ ވ ހަކަތައް

ާމަގުމަްއޗަށްާވި ާއ ދެ، ާބޮޑުެވފައި. ާމިއޮތީ ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާބިރުދެއްކުމ އި ާކުރުމ އި ާއަިނޔ ަތއް ާބޮޑެތި ސްނ ލ އިރު

ނޑުާ ނޑުމެންނަށްާބިރުވެރިކަމުގެާއިްޙސ ސްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާލިބޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުގަ ނިކުމެލީމަާއަޅުގަ

ނޑުމެންާވަރަށްާމުހިންމުާފިޔަވަޅުތަެކއްާއެބަާއަަޅންާއެބަޖެހޭ.ާބިރުދެއްކުމަީކާހިތުންާމިއަދުާމިކަންކަމ ާދޭތެރޭާއަޅުާ  1195ގަ

ާނުވަތަާ ާގޮތަށް ާލިބޭ ާެގްއލުން ާމުދަލަށް ނޑަށް، ާހަށިގަ ާއ އި، ާފުރ ނަ ާމީސްމީހުންގެ ނަޑއެޅުމަށ ިއ ާކަ ކުށެއްކަުމގައި

ނޑުާވެްސާގެއްލުމެްއާލިބިދ ނެާފަދަާގޮަތކަށްާތޫނުާެއއްިޗއްސ އިާހަތިޔ ރުާފަދަާތަކެ ތިާގެންގުޅުންާަމނ ކުރަންާއަުޅގަ

ހަމަާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މަާއ އިާއެކީާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާމިފަދަާކަމަކަށްާއަދިާމިއަދުާ

ާއެކަ ާއެހ  ާބިލަކީ ާމިއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި ާކަމަކަށް ާމިފަދަ ާބަލ ފައި ާއޮތްގޮތަށް ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ށީގެންވ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވައްޓަފ ިޅާ ާޒ ތ އި ާކުށްތަކުގެ ާކުރ  ާކުށްވެރިން ާމިދަނީ ާފެންނަމުން ާމިއަދު ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާނޫނޭ.  1200ބިލެއް

ާއަނެްއާ ާދުވަހުން ާއެއް ާފެންަވރު ާކުށްކުށުގެ ާކުރ  ާއަދި ާބަދަލުވަމުންދ ތަން. ާބ ވަތް ާކުށްތަކުެގ ބަދަލުވަމުންދ ތަން.

ާމަތިކުރަމުންދ ތަން ާއެމީހުން ާއަޅަންާދުވަހަށް ާފިޔަވަެޅއް ާެއކަމަށް ާަހއްލުކުރަން ާއެކަންކަން ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއެކަމ  .

ާެއކަންކަމަށްާ ާދެރަވަރު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާހެދެންވ ނެ. ާޤ ނޫނުތަެކއް ާެއކަށީގެްނވ  ާހަދ އިރު ާޤ ނޫނު އަޅުަގނޑުމެން

ާހައްލުކުރަ ާއެކަންކަން ާހަދައިގެްނ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާނޭޭޅވަރު ާފިޔަަވޅެއް ާނިކުތަކަސްާއެކަީށގެންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ން

ާއެބަހުއްޓޭ.ާ ާގިަނާމައްސަލަތައް ާވަރަށް ާވެސް ާޤ ނޫނުގައި ާމިއޮތް ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ާނުކުެރވޭނެ.ާއަޅުަގނޑު  1205އެކަމެއް

ކިތަންމެާއަވަހަށްާއަދިާއަުޅަގނޑުމެންާމިކަންތައްާހައްުލކުަރންާބޭނުންވިާނަމަވެސްާެއކަީށގެންވ ާގޮތެްއަގއިާޤ ނޫނަކ ާ

ާބި ާއެހ ާނޫނީ ާހުށަހެޅުއްވުމަކީ ާމި ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާނޫނިއްޔ މުން ާވިސްނ ލައްވ ަފއި ާދޭތެރޭ ލަކ 

ާއަދަބުާ ާމީހަކަށް ާހުންނަންވ ނެ. ާހުދޫދުތަކެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެެވސް ާވިްއޔ  ާޤ ނޫނެއްގައި ާނުވ ނެ. ާގޮތަކަށް ޒިންމ ދ ރު

ނޑަެއޅޭނަމަާ އެާއަބަުދާދެވެނީާއެާއަދަބުާަޙއްުޤވ ާީމހަކަށްާކަންާެއާޤ ނޫނަކުންާދިނުމަށްާމިސ ލަކަށްާޤ ނޫނެއްގަިއާކަ

ާހުށަހަޅ ާ ާބިލު ާބަޔ ންކުރޭ ާއެބަ ާީމގަިއ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާބަލަންޖެހޭނެ. ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާޔަޤީންކޮށްެދވޭތޯ  1210ވީވަަރކުން

ސ ބިތުނުވ ާވ ހަކަާެއކަށީގެްނވ ާާސަބަބުތަކުގެާތެރޭަގއިާފަހަކަްށާއައިސްާބޮޑެތިާކުްށކުށުގެާަކންތަކުގައިާދަުޢވ ާކުރީމަ

ާއެކަީށގެްނވ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންކަންާސ ބިުތާނުވ ތީ ާހެކިނެތުމުގެާސަބަުބން ާނެތުމުގެާސަބަބުން.ާއެަކށީގެންވ  ހެކި
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ާކަމަކަްށާ ާގޮތެއް ާިޒންމ ދ ރު ާއެހ  ާެއއީ ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަނިކޮށްލުމަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮްތ ާމ ނަކުރ  ހެކި

ާނުކުރެވޭނެާާނުބެލެވޭނެ. ާބޭނުން ާނަހަމަ ާޤ ނޫނެްއގެ ާއެ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާވިްއޔ މުން ާޤ ނޫނެއްަގއި ާެއއ ެއކު ހަމަ

ާޖެހޭނެ.ާ ާވިސްނަން ާދޭތެރޭ ާޤ ނޫނަކ  ާެއ ާހަނިކުރަން ާީވވަރަކުްނ ާގޮްތ ާކުރެވޭެނ ާބޭުނން ާނަހަމަ ާނޫނީ  1215ގޮތަކަށް

ާމައްސަލަ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާހިތުން ނުޑާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާަބއެްއ ާއެބަހުރި. ތައް

ާ ާމިސ ލަކަށް، ާމިއޮންނަނ0ާާީފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ާގުޅުވ ަފއި ާބިރުދެްއުކމ  ާކުަޑކުޑަ ާވަރަށް ާިމއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދެއް ާބިރު ާޚ އްޞަކޮށް ާއެއްޗިހިން ާތޫނު ާބައެއްފަހަރު ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާއަދަބެްއގެ ާކުޑަުކޑަ ކުމުންާވަރަށް

ނޫނިއްޔ މުންާޮގވ ާތަކެިތާބޭނުންކޮށްގެންާނޫނީާއެހެންނޫނަްސާމިކަހަލަާބައެއްާނުަރއްކ ތެިރާހަތިޔ ރުާބޭނުންކޮށްގެްނާ

ާއެކަްނކަމުަގިއާ ާއުމުރުަގއި ާމުޅި ާބަދަލުވެ ާބައްޔަކަށް ާނަފްސ ނީ ާބޮޑު ާއެއީ ާމީހުންނަށް ާބައެއް  1220ބިރުދެއްކީމަ

ާއެހެންކަމުން ާއެބަހުރޭ. ނޑުާާއުޅެންޖެހިފައި ާއަޅުގަ ާބަލ ފައި ާޙ ަލތަށް ާގޮތ އި ާނިސްބަތަށ އި،ާބިރުދެއްކި ާބިރުދެއްކި އެ

ނޑަެއޅިގެންާއަންނަންާޖެހޭނެ.ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާގައިާމިއޮންނަނީ،1ާާދެކޭގޮުތގައިާމިއަްށވުރެާބޮޑެތިާއަދަބުތައްާކަ

ާޢާ  ާއެްއޗެއް ާތޫނު ާނުވަތަ ާހަތިޔ ެރއް ާނުރައްކ ތެރި ާނެތި ާސަބަބެއް ާކުށެްއެގާމަޤްބޫލު ާގެްނގުޅުމުގެ ާތަނެްއގައި އްމު

ދަޢުވ ާމީހެއްގެާމަްއޗަށްާކުެރޭވހިނދުާއޭނ ާތޫނުާއެއްެޗއްާުނވަތަާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ެރއްާގެންގުޅެަފއިާވަނީާމަޤްބޫލުާ

ާއޮންނަންޖެހޭ ާދެޭކގޮތުަގިއާމި ނޑު ާޒިންމ އެެކވެ.ާއަުޅގަ ާއެމީހ ގެ ާޮއވެގެްނކަމަށްާސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީ ާމީގެާސަބަބެއް  1225ނީ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(1ާާއަނެއްޮކޅަށް.ާދައުވ ާކުރ ާފަރ ތުންާއެާސ ބިތުކޮށްދޭގޮތަށްާެއާޒިންމ ާއޮންނަންާޖެހޭނީ.ާހަމަާ

ާނުވަތަާ ާހަތިޔ ރެއް ާނުރަްއކ ތެރި ާތަނެްއގައި ާއެއްވެސް ާއެހެން ާފިޔަވ  ާތަނެއް ާޢ އްމު ާމިވ ގޮތުްނ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ގައި

ާވަާ ާބަަހއްޓ ފައި ާއެްއޗެއް ާނޭނޭގާތޫނު ާކ ުކކަން ާވަނީ ާބަަހއްޓ ފައި ާެއްއޗެއް ާތަުޙޤީޤެއްަގއި ާހިންގޭ ާފެނިގެން ނިކޮށް

ާއެއިަރކުާ ާއެތަނަކ  ާނުވަތަ ާވެރިމީހ  ާތަނެއްގެ ާފެނުނު ާއެއްޗެްއ ާއެފަދަ ާޖެހޭނީ ާޒިްނމ ވ ން ާެއއްަޗކަށް ާއެ ޙ ލަތުގައި

 1230ވަރަށްާވަރަށްާކަްނބޮޑުވޭ.ާައޅުަގނޑުާހިތުްނާާޙަވ ލުެވގެންާއުޅޭާމީހެއްާނުަވތަާބައެކޭާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ތީާއަޅުަގނޑު

ާމީހަކަށްާ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން ާހުންނަ ާއ ދަަތއް ާބެލެހެއްޓުުމގެ ާކަންަތއްތައް ާގޯިތގެޮދރުގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބަހައްޓ ަފއި ާއެްއޗެއް ާތެޭރގައި ާގޭގެ ާމީހެއްގެ ާގޮތަކުން ާވެސް ާއެނޫން ާނޫނީ ާނިޔަތުގައި ާދިނުމުގެ ނޑެއް ާލަ ާހަމަ

ާެއއްެޗއްލީމަާ ާދަބަހަށް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާދ ތަނުން ާކޮޓަރިއަށް ާސައި ާބަހައްޓ ފައި ާދަބަސް ާމިތ  ާއަޅުަގނޑު އޮވެދ ނެ.

ާއެަބވޭާ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއ ާަގއި ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާއެހެންަކމުން ާނުެވވޭނެ. ާއެްއ ާޒިްނމ  ާައޅުަގނޑަކަްށ އެައކަށް

ާވ ހަކަ.ާ ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާއެީމހ  ާއެްއޗަކަށް ާއޮންނަ ާތަުޅަގނޑި ާއަުތގައި ާއެމީހެއްގެ ާުނަވތަ ާއެއް ާކޮޓަރި  1235އެމީހެއްގެ

ާދަށަށް ާމަިޑ ާސަިއކަލުގެ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާހަމައެަކިނާާމިސ ލަކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެައށް ާިދޔައީމަ ާލ ފައި ާެއއް ާަވޅި މީހަކު

ާުނޭވާ ާހިއެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާލުމަކީ ާޖަލަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަދައި ާކަމަށް ާއެއް ާކުށްވެރި ާައކީ ނޑު ާއަުޅގަ ޒިންމ ކޮށްލ ފައި

ާފޮރެންސިކް ާއިތުރު ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާއެްއކޮށް ާއެއ އި ާވ ނެހެނެއް. ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާހޯދެންޖެހޭނެ.ާާއެހ  ހެކިތައް

ާކަމަކުންާ ާމިކަހަލަ ާހަމައެކަނި ާއެހެންނޫނީ ާަބޔ ންޮކށްދެވެންވ ނެ. ާހެކިތައް ާގިނަ ާިމއަްށވުރެ ާސ ބިތުކޮށްދޭން އެކަން
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ާ ާނިންމިގެންނުވ ނެ. ާކުރީކަމަށް ާކުށެއް ާއެމީހަކު ާނޫނީ ާއަދަެބއް ާބޮލުގައި ާމިއޮންނަީނ2ާާމީހެއްގެ ާމ އްދ ގައި  1240ވަނަ

5ާނައިފ އިާބަޓަރާނައިފްާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމަކީާކުށެއްކަމަށްާބަޔ ްނކޮށްފައި.ާމިހެންާއޮތްއިރުާާހަމައެކަނިާފްލިކް

ާީމގެތެރޭަގއިާ ާއެަބވޭ. ާހިމަނ ފައި ާއެްއޗިހި ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮތުަގިއ ާހަތިޔ ުރގެ ާުނރައްކ ތެރި ާގަިއ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ހިމަނ ފައިާއެބަވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއެއްޗިހިާރ އްޖެާއަށްާާބައެލޮޖިކަލްާވެޕަންސ އިާއަދިާގޮވ ާފަދަާތަކެތިާވެސް

ާރަނގަޅު،ާ ާއެހ  ާބިލަކީ ާމި ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާުނވޭ.ާައޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީ ާއެއް ާބިލުގަ ާމި ާމަނ ކޮށްފައި އެތެރެކުރުން

ާބިލެާ ާަބއްދަުލވ ވަުރގެ ާސޮފިސްޓިކޭޝަނ އި ާކުށްތަކުެގ ާމިހިރަ ާެތރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނޫނޭ.ާމިހ ރު  1245އް

ާދުވަހުންާއަނެއްާުދވަހަށްާ ާެއއް ާހިނގ ާމ ރ މ ރީާއ އިާއެނޫްނެވސްާކުށްތަުކގެާކަންތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާމި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއިުތރުކުރަމުން. ާބޭނުންކުރުން ާޓެކްޓިކްސްތައް ާއެކި ާމިދަނީ ާކުށްވެރިން ާސޮފިސްޓިކޭޓްވަމުން. މިދަނީ

ާހަދަ ާޤ ނޫނެއް ާކަމަކަށްނުވ ނޭާއެކަމ ާނުބައްދަލު ާއެހ ާރަނގަޅު ާހައްލުކުރަންާނިކުތުމަކީ ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އިގެން

ާބިލުާ ާމި ާވިސްނ ލ ފައި ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާކަމަށް ާމުހިންމު ާމިކަމުގެ ާއެެހންނަމަވެސް، ާދަންނަވ ނީ. އަޅުަގނޑު

ާކޮށްގެ ާަމސައްކަތްތަެކއް ާއިތުރު ާސްޓޭޖުަގއި ާޮކމިޓީގެ ާބަލަިއގަނެ ާަޙއްލުާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1250ން

ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާހަމަ ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނިންކުންނަން ކުރަން

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަާ

ާބިލަ ާިމ ާމިއަުދގެ ާއ ދެ، ާދެއްކުމަްށވުރެާ`. ާބިރު ާެއއްެޗްއސ އި ާތޫނު ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ  1255ކީ

ވެސްާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރެޭކާފުރަތަމަާމިާބިލަކީާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުން،ާމިާބިުލެގާސަބަބުންާގަންނަާބިރުާ

ާފަ ާމެންބަރުންނ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދިއުމުން ާފ ސްވެގެން ާބިލު ާދުރުކަމެްއާމި ާވެސް ާކުރުމަކީ ާދަޢުވ  ހުން

ނޫން.ާއެއީާމިާބިލުާހެދިާމީހުންނަކީާޙަޤީޤަތުގައިާަރއްޔިތުްނނަށްާބިރުާދައްކ ާބަަޔކަށްާުވމަކީާވެސްާމިާމ ނަކުެރޭވާ

ާބިރުާ ާމީގައި ާބޭނުންވީ ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާބިލަށް ާމި ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް. ާއޮތް ާގޮތަކަށް ކަހަލަ

ާއެއްެޗއް.ާދެ ާއޮތް ާމ ނަކޮށްފައި ާގޮތަކަށް ާވަރަށްާނުރައްކ ތެރި ާޙަޤީޤަތުގައިާމިއީ ާބިލުގައިާއޮތްގޮތުން ާމި ާމ ނަ  1260އްކުމުގެ

އަޅުަގނޑުމެންާމ ތްެވގެންވ ާިއސްލ މްާދީނުގައިާކީރިތިާޤުރުޢ ނުގައިާމ ތްރަސްކަލ ނގެާވަީޚާބަސްފުޅެއްގެާމ ނަިއގަިއާ

ބުންާބިރުދެއްކުމަށ އިާސުވަރުޭގގެާވ ހަކަާއިންާއުފ ވެިރކަމުގެާޚަބަރުާދެއްވުމަށް.ާވޭ،ާމީސްތަކުންނަށްާނަރަކައިެގާއަޒ 

ނޑަެއޅިގެންާބިރުދެްއުކމަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއަޅުަގނުޑމެންނަށްާއިހަށްދުވަހުާފެނިގެންާދިޔައީާދީނީާވ ހަކަަތކެްއާ ހަމަާކަ

ާ ާދެއްކެވި ާއިލްޔ ސް ާޝޭޙް ާބެހޭގޮތުން ާއަންހެނުންނ އި ނޑުމެންެގާދެއްކިއިުރަގއި ާއަޅުގަ ާސީދ  ާވ ހަކަފުޅުަތކަށް ބަެއއް

 1265ޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރަީއސްާނަޝީދުާއެއަށްާެދކޮޅުާހެއްެދވިތަން.ާަބއެއްާއަްނހެންވެރިންާތިމަންނަާއަްށާ

ާވ ހަ ާނަރަކަިއގެ ާއަްނނ ނީ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންޭނނގެ ާދ ތަނުން ާބިލު ާމި ާމިހެން. ާބުނެފިއޭ ކަާފޯނުކޮށްފައި
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ާމީހުންާ ާއެބަ ާނުވ ނެއޭ ާދައްަކއިގެްނ ާވ ހަކަ ާނަރަކައިގެ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާބުނީމަ ާބިރުގަެނޭއ ާބަޔަކު ދައްކަިއގެން

ާމިހ ރުާ ާިމާބިލު ާމައްސަަލާައކީ.ާެއއްވެްސާޙ ލެްއގަިއާައޅުަގނޑުމެންގެ ާކަންބޮޑުވ  ނޑުެމން ާއަުޅގަ ބިރުގަނެއޭ.ާިމއީ

މިާޢިްއޒަތްތެރިާބަެއްއާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާގޮތަށްާހަމަާސިޔ ސީާމަޤްޞަދެއްާާބައްޓަންކުރެވިަފއިާމިއޮތީާޙަީޤޤަތުގައި

ާވެްސާ ާމިހ ރު ާނުކުރެވޭނެ. ާމަދެއް ާކުށް ާހަމައެކަނި ާބިލުތަކަކުން ާމިކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  1270ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި.

ާނުވ ނެ ާކުށްވެރި ާއެ ާވަޅިހަރ ކަށް. ާގަޔަށް ާމީހަކު ާނޯންނ ނެ ާޤ ނޫނެއް ާއެއްާާއެްއވެސް ާއަނިޔ  ާމީހަކަށް ގޮތަަކށް.

ާވެސްާ ާޤ ނޫނެްއާނޯންނ ނެ.ާމިހ ރު ާއެްއވެސް ާވެސް ާމިހ ރު ާގޮތަކަށް ާނުވ ނެ ާމިީއާކުށަކަށް ާދައްކ ކަށް ާބިރު ކުރ ކަށް

މިއީާމަނ ާކަންތައްތައް.ާމިހ ރުާމިއުޅެނީާމިާނުކުރ ާމީހުންާމިާމަޅީގައިާޖައްސަންެވގެން.ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެްނާ

އަކުންާގެއަށްާވަޅިާއެއްާހިފައިގެންާއައީާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާހަމަާއަންނަތަނުންާމިާބުނަނީާމިއީާފިހ ރަ

ާއިނގޭޯތާ ާޖަހަންވެގެން ާއެއް ާމަޅި ާކަހަލަ ާމި ާިމއުޅެނީ ާީވއޭ. ާޙައްޔަރުކުރަން ާމީހެކޭ ާގެްނގުޅުނު ާއެއްޗެހި  1275ތޫނު

ާމި ާވެސް ާފަހަރެއްގައި ާމިއީ ާރައީސް. ާނޫންާާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރ ކަށް ާޙައްޔަރު ާމީހުން ާހަރ  ާވަޅި ާމި ޙަޤީޤަތުގައި

ާނޫނީާ ާބަލަންެވގެން. ާކުެރވޭތޯ ާޙަްއޔަރު ާމެންބަރަކު ާކޮންެމެވސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާމިުއޅެނީ މިއުޅެނީކީ.

ލ ފައި.ާއެާހަރ ާސިޔ ސީާކޮންމެާވެސްާމީހަކުާޙައްޔަރުާކުެރވޭތޯާބަލަންެވގެން.ާވަޅިާހަރ ާމީހުންާހަމަާތިބޭނީާދޫކޮށް

މީހުންާހަރ ކަންާއެބަާއެނޭގާހަރައިގެންާހަމަާގެންދ ާގޮތަްށާތަޙުޤީޤުާކޮށްލ ފައިާއަނެއްދުަވހުާދޫކޮށްލަނީ.ާމިއީާޙަޤީޤީާ

ާިރޔ ސީާ ާގެންގޮސްފި ާއަުޅަގނޑު ާއިހަށްދުވަހު ާބިރު. ާގަންނަންޖެހޭ ާބިލުން ާމި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއީ  1280ބިރަކީ.

ާ ާއިސ ހިތަކު ާކުެރވޭނެ.ާމީހަުކާކޮމިޝަނަށް.ާހަމަ ާވެސް ާދަޢުވ  ާފ ސްވެއްޖެއްޔ  ާބިލު ާމި ނޑަށް ބިރުދައްކައިފި.ާއަުޅގަ

ާބުނ ާއެއްަޗކުންާވެސްާޖެހޭާިބރުގަންނަން.ާޢިއްޒަތް......

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ  ާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ާއިނގޭތޯ. ާހަމަވެއްޖެ ާަވގުތު ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާމެންބަރަށް ާވަގުތުާޢިއްޒަތްތެރި  1285ރު

ާހަމަީވާ ާމިނިޓު ާތިން ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާމިނިޓު. ާތިން ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާއެިދވަަޑއިގެންެނވި ާވަނީ ނަޑއަޅ ފައި ކަ

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހިސ ބުން ާދެކެވުނީމަ ާވ ހަކަ ާތިންމިނިޓަށް ާއެ ާގެްނދިޔައިރުަގއި ާކުިރއަށް ވ ހަކަދެްއކެވުން

ާހަމަވީާ ާވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާމިއަރުވަީނާކަ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަނީ. ާމި ކަމަށް

ާމަޢުސޫމަށް.ާއެއީާީޑ.އ ރު.ީޕގެާފަރ ތުންާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެއްެކވުމަށް.ާهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދު

ާ1290 

ާސޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޢުهللاާލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ާމަނ ކުރ ާޝު ާގެްނގުޅުން ާެއއްޗެތި ާތޫނު ާހަތިޔ ރ އި ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރި ާިޢއްޒަތްތެރި ކުރިއްޔ 

ާދަންނަވަން.ާ ާމަރުޙަބ  ާއަޅުަގނޑު ާމިކަމަށް ާވ ހަކަދެއްެކވީތީ ާކަންތައްތަކުަގއި ާބިލުގެ ާމި ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ބިލެއް
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ާމ  ާމިހ ރު ާިވޔަްސ ާގޮެތއް ާކޮންމެ ާމިކަހަލަާއެއީ ާތަފ ތު ާދ  ާހިނގަމުން ާރަށްަތކުަގއި ާބޮޑެތި ާރ އްޭޖގެ ާއ ިއ ލޭގަ

ާބޭފުޅުންާ ާގިނަ ާބިލުގައި ާނެތް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމި ާބޭުފޅެއް ާއެްއވެސް ާނުވ  ާކަންބޮޑު ާހަމަ ާސަބަބުން  1295ހ ދިސ ތަކުގެ

ާދެ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފަަދއިން، ނޑަށްާވ ހަކަދެްއކެވި ާއަުޅގަ ާފަދައިން، އްެކިވ

ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއިޞްލ ޙުުކރަންާޖެހޭކަން.ާއެހެންނޫނީާ ާއެބަ ާއެބަާބުަރވެޭވާމީަގއިާުހރިާބައެްއާކަންަތއްތައް ވެސް

ނޑުާމިެހންާދަންނަވ އިރުާއަދިާމިާ މީގެާނ ޖ އިްޒާފައިދ ާެނގިދ ނެކަންާސިޔ ީސާގޮތުން.ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާނަށްާފ ސްނުވެާމިއޮތީ.......ާބިލުާމިހ ތަ

ާ1300 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ާާބަރުާވ ހަކަާުކރިއަށްާގެންދިއުންޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ1305 

ާާސޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޢުهللاާލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ނޑުާދެންނެާ ބިލުާއަދިާމިހ ރުާމިއޮީތާމަޖިލީހުގައިާބަޙުސްކުެރވޭާާވީާމިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާކުރިއަށްމަރުޙަލ  ާމިހެން ާބަހުސް ާމިހިނދުކޮޅުގައި.ާމި ާހަމަ ާަވގުތު ާައޅުަގނޑަްށާއަޅުަގނޑުާާދ  ާއިންާވެސް ާދ އިރ  ގެ

ާ ާއަށް ާދ އިރ  ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުގެ ާލިބޭގޮތުން ާކެލ ޚަބަރު ާއެާނިސްބަތްވ  ާޒުވ ނުްނތަކެއް ާކެލ ގެ ާމިާއިން ާދަނީ ާމީހުން

ާމިހ ރު ާޖެހެމުން ާީޑ.އ ރް.ޕީާާެވސް.ާމިހ ރުާބިލުގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާާވެްސާޭއގެތެރެިއން ާހަރަކ ތްތެިރވ   1310ވަރަްށާއަށް

ާ ާދަށަްށާއިސް ާބެލުމުގެ ާފުލުހުންގެ ާއަދިވެސް ާލިބުނުގޮތުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއެންމެފަހުން ާައޅުަގނޑަށް ާވަނީ ުޒވ ނަކު

ާކެަލާއަށްާގެންގޮސްަފއި.ާ ާަވގުތެއްާއެމް.ޑީ.ީޕާޓީމެއްާިމއީ ާޚަބަރުތަެކްއާދ  ާހިނގ ފ ނެ ގަިއާނުރައްކ ތެިރާބިރުދެއްކުެމއް

ާކުރ  ާލިބިގެން ާގޮތުަގިއ ާކަެމއް ާއުޭޅާވ ހަަކ ާމަސަްއކަތު ާަގއި ާެކލ  ާުޒވ ނުންތަކެްއ ާހަމަ ާަގސްދުގަިއ ފަތުރައިގެްނ

ާނުލ ހިކު ާަހމަ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދައްކ  ާސަރުކ ރުްނ ާބިރުއުފެއްާޒުވ ނުންތަަކކަށް ާޒުވ ނުންތަަކކަށް ދަްއކ ާދުންތެރި

ާބިލު.ާދެ ާއަދި ާމިއީ ާމިއްކުން ާމިހިސ ބުން ނޑުމެްނގެ ާބޮޑަްށާާއަުޅގަ ާވަރަށް ާވުމަކީ ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ާފ ސްވީމަ  1315ބިލު

ާްއެކވިާދެވ ަހކަާދަންނަވ ލ ފައިާއެާމޭރުމުންާވ ހަކަާއެކަީށގެންވ ާކަމެއް.ާއެާބިރުާއަޅުަގނޑަށްާމިހެންާހީވ ތީާަހމަާއެ

ނޑުާތ އީުދކުރ ާވ ހަަކާދަންނަވަން.ާދެންާމީގައިާއަުޅަގނޑުމެންާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާ އެހެންާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަރަށްފަހުން ާމިއޮތީ ާއެްއކަމެއް ާއަހަރުތަކުަގިއާާއަޑުއެހިންޚަބަރުތަކުން ާހިނގ ދިޔަ ާމި ރ އްޖޭަގއި

ާޙ ދިސ ތަކެާ ާހިތ މަވެރި ާގޮތަށްމިދިޔަ ާވިާއް ާވެްސާސްޓޭާކްޯޓިޑއަރލަންޑަްނގެ ާސ03ާޮޝަންަތކުަގއި ފިޔ ންާއަހަރުގެ

ާމ ރ މ ރީ ާގްރޫަޕކުން ާކުއްޖަުކ ާެއއްާކިޔ  ާަވހަކަ ާމަރ ލި ާހިންގ  ާއެމީހުންާާއެްއ ާއެކަުމގައި ާއ ދެ، ާހަމަލަދީ.  1320ވަޅިން
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ާހަމަ ާޤ ނޫނުގެ ާހިތްވަރުޔޫޭކގެ ާއެކަމަށް ާތެރެއިން ާމިއޮންނަނީާތުގެ ާމީހުން ާއެހެންވީމ ،ާާދިން ާކުރެވޭގޮތަށް. ދަޢުވ 

ާ ާނުވަތަާާމިއަޅުަގނޑު ާއަށް ާފުރ ނަ ާމީހެްއގެ ާއެއީ ާހުށަހަޅަން. ާއިޞްލ ޙެއް ާކުޑަ ާއަށް ާމ އްދ  ާދެވަަނ ބިލުގެ

ާުނވަތަ ނޑަށް ާދީފ ނެކަމުެގާބިރުދެްއކުމަކީާނުވަަތާމިފަދަާހަށިގަ ާެގއްލުމެއް މިފަދަކަމެްއާާުކރުމަކީާނުވަތަާކަމެއްމުދަލަ

ާާކުރުމަށް ާމިހިތްވަރު ާެއގޮތަށް ާކުށެކޭ. ާބޮޑަްށާާދިނުމަކީ ާމިކަންތައްތައް ާދިނުމުން ާހިްތވަރު ާއެއީ ާއޮެވއްޖިއްޔ  ބިލު

ާފ ހަަގކުރެވޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއަޅުަގނޑަށް ާރ ްއޖޭގެ ާވެސް ާމީހެއް ާކުރ  ާއެއީ ާމިއޮންނަނީ. ާކުރެވިަފއި  1325ގޮުތގައި

ނުތިބޭާމީހުންާމިކަންތައްާާއިާކުރ އިރުާހަަމޔަކުާނޫނޭާތިބެނީ.ާހަމަިއގަވެސްާވިދ ުޅވީާގިަނާމީހުންާމިކަހަލަާކަންތައްާ

ާހިތަށް ާައޅުަގނޑު ާބަޔަާާކުރ އިރު ާއަނެއްކ  ާހިތްވަރުައރަނީ ާމީހުން ާދީކު ާމިހެން ާބ ަވއޭ ާދޫކޮށްލީމަ ވަނީ.ާދެންާމިާފައި

ާމި ާބުނެފ ނެ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާވަކީލުން ާޤ ނޫނީ ާމ އްދ ގެާ)ރ1ާބިލުގެާާކުޅަދ ނަ ާިމ0ާާ(ާެގާވަނަ ާމިއޮްތގޮތަށް ގައި

ވަނީާމަަސއްކަުތގެާބޭނުމަށްާމިކަހަލަާއެއްެޗްއާގެންގުޅެިފއްޔ ާއެއީާކުށެއްާނޫންކަމަށްާމިވަނީ.ާކުޅަދ ނަާއިސްތިސްނ ާ

ާ ާމިއީ ާމިހ ރު ާބުނެފ ނެ ާވަކީލުން ާމީހުންނަޤ ނޫނީ ާޮގސްފައި ާއޭަނާާށްމަސައްކަތެކޭ. ާކުރުމަކީ ާކަންތައް  1330ބިރުދެއްކުމ އި

ާއުޖޫ ާމިއަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާނުވެދ ނެ. ާކުެށއްަކމަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާމަސައްކަތެކޭ. ާލިބޭ ބިލުގަިއާާރަ

ާމި ާދެން ާއެބަޖެހޭ. ާއިޞްލ ޙުުކރެވެން ާޚިޔ ލުކޮށް ާދޭތެރޭ ާކަންތަކ އި ާކުދިކުދި ާމ ނަކުރުުމގަިއާާމިހިރަ ބިލުގައި

ާ ާކަންޮބޑުވ  ާއެންމެ ާއަޅުަގނުޑ ާބިއެްއ ާމިއޮތީ ާކަމަކަްށ ާމިއޮންނ5ާަުލެގ ާަގިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާޢ އްމުާާވަނަ ގޮތުން

ާފެރީާ ާދަތުރުކުރ  ާދޭތެރޭ ާއ އި ާމ ލެ ާއ އި ާހުޅުލެ ާމި ާނަގަންޖެހޭއިރު ާމީހުން ާޒިންމ  ާެއްއޗެްއގެ ާބަހައްޓ  ާއެ ތަނަކަށް

 1335ނީާކެޕްޓަންާވެްސާފަދަާއެއްެޗްއގައިާއޮންނަާެއްއޗެއްާބަހަްއޓ ފައިާއޮންނަާއެްއޗެްއގެާޒިންމ ާފެރީެގާއޯނަރުާއެހެންނޫ

ާނަގަންޖެހިދ ނެ.ާއެހެން....ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ކަންކަން.00  1340ާ.ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަންނަވ ލަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާާ.އ ދެ، ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާަކނަޑއެޅިފަިއވ ާއ07ާަމިހ ރު ށް

ާ.00މިދަނީ،ާދެންާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާގަިޑިއރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރ0ާާުާެއއީވަގުތުާހަމަވީ.ާ

ާމ00ާި ާާއޮތީަގއި ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާމައްސަލަާ،މިކަމަށްކޮމިޓީތަުކން ނޑުމެންާާއެފަދަ ާއަޅުގަ ާމިއަދަކު  1345އެއް

ާނެތް.ާދެން ާެއއް ާގޮސްާވޯޓަށްާއޮތީާކުރިމައްަޗކު ާހިސ ބަށް ާއެހުން.ާެއއީއަހަންޖެހޭ ާވޯޓަށް ާކަްނކަމަށް 00ާާފައިހުރި
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ާއެކަމަ ާއަހ ހިސ ބަށްާގޮސްފައިާާށްވަނަާނަންބަރު ާވޯޓަށް ާއޮެވއްޖިްއޔ ާވެސް ާކަމެއް ާކުރިއަށ0.17ާާްއޮތް ާެއކަން ގައި

ާގެންދެވޭނެ.ާ

ާ

 1350ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.01

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާ-07.0 އިންނަނީާާވަނަާނަންބަރުގެާދަށުންާމ01ާިާވަަނާނަންބަރަށް.01ާދ ންޖެހެނީާާއަނބުރ ާމިާދެންާއަޅުގަ

ާއެ ާައއިޓަމުާއިތުރު ާއެ ާމަސައްކަތް. ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާހެނިހެން ާދެންމެ ާގެންެދވޭނީ ާކުރިއަްށ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދަށުން ގެ

ާބިރުދެްއކުމ އިާނުަރއް ާމިދެންެނވީ ާއެހެން ާބަހުސް ާހުއްޓ ެލވުނު ާއެްއޗެތިާވަގުުތާހަމަވެގެްނާމި ާތޫނު  1355ކ ތެިރާހަތިޔ ރ އި

ާމިހ  ާބިުލގެ ާމަނ ކުރުުމގެ ާގެންގުޅުން ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ަފއިވ  ާވ ހަކަަދއްަކވަން ާމެންބަރުންރު ނަށްާިޢއްޒަތްތެރި

ނޑުާދެންާބަންދުކޮށްލ ނީ.ާއ ދެ،ާއަވ ހަކަދެްއކުންާެއއަށްފަހުަގއިާ ނޑުާކުރިމަތީގަިއާއޮތްާލިސްޓުާައޅުގަ ަގއިާމިހ ރުާުޅގަ

ާޕ ޓީއަކަްށާރު.އ ޑީ ާަވކި ާހަމަވެފައި. ާަވގުތު ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާަވނީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަމަވެފައި. ާަވގުތު ާވަނީ ާއަށް .ޕީ

ާ ާއެބައޮތް ާުނގަންނަވ  ާއެހެންނަމ0ާަނިސްބަތްވެަވޑައި ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ ފައި. ާމިަވގުުތާބޭފުޅަުކ ާއެބޭފުޅުން ވެސް،

ާހަމައެމ ލަމު ާއަދި ާނެތް ާވަަޑއިގެން ާހެންމެގައި ާމ ލަމް، ާެއއްޭބފުޅަކު ާއެދިވަޑަިއގެންނެވީ ާއިން ާވަަޑއިގެންާޕީ.އޭ  1360ގައި

ާ ާމިހ ރު ާބަޙުނެތުމ އެކު ާބިލުގެ ާމި ާޖެހެނީ ނަޑށް ާބަންދުކޮށްލައަޅުގަ ާަވގުތު ާބިލުގެާސްގެ ާމި ާއެހެންކަމުން، ން.

ާ ާނިންނ މުމަށްފަހުގައި ާނިންމ ލަނީ. ާމި ާބަޙުސް ާއަރުއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނިއްޔ ާވ ނަން ފަހުބަސް

ާބެ ާޮޕއިންޓްތަކ އި ާހ މަކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާވިދ ޅުވުމަށްޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްެޗއް ާފަހުާޭހގޮުތން ާބެހޭގޮތުން ބަސްާާބިލ އި

ާފަހު ާއަރުވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށް ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދިާާއިްއވުމަށްޓަަކއި ާދެންނެވުމަށ އި ބަސް

ާފ ޅުކުރެއްވިާޢިއްޒަތް ާމެންބަރުން ާމިއަރުވަނީާާ،ތެރި ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަށް ާޖަވ ބު ާސުވ ލުތަކަްށ  1365ކުރެްއވި

ާބަސްާއިއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާމަދުާނަޝީދަށްާފަހުރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްނޮޅިވަރަމްާދ އި

ާ

 ާވުން:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާގިނަ ާވަރަށް ާޝުއޫރުތަެކއް ާއޯގ ތެރި ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ އި ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވަން.ާނަމަވެސް،ާ ާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރު ާހުރިހ  ާއެކަމަށްަޓަކއި ނޑު ާވ ތީ،ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރައްވ ަފއި  1370މެންބަރުން

ާދެއް ާވ ހަކަފުުޅ ާބެހޭގޮތުން ާމަޤްޞަދެްއާބިލ އި ާސިޔ ސީ ާބިލަކީ ާމި ާމެންބަރުންކޮޅެއް ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ކެވި

ާތަފ ތު.ާ ާޚިޔ ލު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެކަމ މެދު ާގެންދ ތީ، ާވިދ ޅުަވމުން ާބިލެްއކަމަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާރޫޙުގައި ހ ސިލުކުރުމުގެ

ާވެ ާބިލަކުން ާކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހ ިސލުކުރެވިދ ނެ ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާވެސް.ާސިޔ ސީ ާކަމަކުން ާކޮންމެ ާައދި ސް
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ާކަންތައްތައްާ ާހުރި ާުކރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހީކޮށްގެން ާކޮށްފ ނެކަމަށް ާކަން ާައބަދު ާެއގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް،

 1375މަޑުޖައްސ ލ ފައިާބޭްއވުމަކީާަރނގަޅުާކަމެްއކަމަށްާވެދ ނެކަަމށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުުކރެވޭ.ާމިާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާ

ާފު ާދެާއެންމެ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށީ ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވި ރަތަމަ

ާހިންގައިފިްއޔ ާ ާޢަމަލުތައް ާދެްއކުމުެގ ާބިރު ާތަންތަނުގައި ާޚ އްޞަ ާސުވ ލަކީ، ާުފރަތަމަ ާކުރަްއވ ފަިއވޭ. ސުވ ލެއް

ާނު ާމަދަރުސ ތައް ާސްކޫލް ާނުަވތަ ާހޮސްޕިޓަލު ާޢަމަލުތައްާމިސ ލަކަށް، ާމި ާތަްނތ ނގައި ާފަދަ ާމިސްކިތްތައް ވަތަ

ާިމާ ާވ ނެއޭ. ާބެެލވެން ާގޮުތގައި ާކުށުެގ ާބޮޑު ާެއއީ ާކުށް ާއެ ާބޮުޑވ ންޖެހޭނެއޭ. ާއަދަބު ާކުުށގެ ާދެވޭ ހިންގައިފިްއޔ 

ާއަ ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދެން ާަދންނަވަން. ާވެސް ާވ ހަކަ ާކުރ  ާތ އީދު ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ  1380ދިާޚިޔ ލުފުޅަށް

ގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމަޚްލޫފްާއަދިާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާއަދިާ

ާއެކަެމްއާ ާގޮތް. ާއޮންނަ ާމި ާސ ބިުތކޮށްދޭން ާއެބައޮތް، ާފ ހަގަކުރައްވ ަފއި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ވަރަށް

ާދަޢު ާގޮުތން ާެއާކަމ ބެހޭ ާބަދަލުކުރުމަށްާނުކުރ ކަމަށް ާމަފްޙޫމް ާމި ާއޮތުން ާއޮންނަ ާސ ބިތުކޮށްދޭން ާފަރ ތުން ާކުެރވޭ ވ 

ާއުޭޅާ ާކޮށް ާމިކަން ާޤައުމުަތކުަގއި ާބަެއއް ާދުނިޔޭގެ ާމިއީ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާއެދިަވަޑއިގަންަނވ . ާބޭފުޅުން ާގިނަ ވަރަށް

ާއަ ާމިވަރަށް ާނިޒ މުގައި ާޝަރުޢީ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނިޒ މްާއުސޫލެއް. ާޝަރުޢީ ާައޅުަގނޑުމެންގެ  1385ދި

ާނުކުރ ކަމަށްާ ާކަމެއް ާއަދި ާބަލައިގަންނަން. ާހަމަ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަންބޮޑުވުން ާއެ ާއެބޭފުޅުްނެގ މެޗުއަރާނުވ ތީވެ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާދެްނާ ސ ބިތުކޮށްދިނުމުގެާބަދަލުގައިާކަމެއްާކުރިކަމަށްާސ ބިުތކޮށްދޭާގޮތަށްާއޮންނަާއޮތުމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެްނެގާާމި ނޑ ާވ ހަކަފުުޅާދައްކ ލެްއވީާއަުޅގަ ބިލުގެާބަހުސްާކުރިއަށްާިދޔަާަވގުތުަގއިާނުރަސްމީާގޮތެްއގައިާއަުޅގަ

ނޑިތީމުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންގެާވ ހަކަފުުޅގައިާވިދ ުޅވީ،ާމީހަކުާގެންގުޅޭާއެމީހެއްެގާ ކަ

 1390ގޯީތގެާތެެރއިންާނުވަތަާެއމީހެއްާދުއްވ ާެއއްެޗއްގެާތެެރިއންާފެންނަާކޮންމެާއެއްަޗކ ާާއަމިއްލަާމުދ ާނުވަތަާއެމީހެްއގެ

ާވ ގޮތަީކާ ާެއއީ ާެއކަމ . ާފ ޅުކުެރއްީވ ާއެމަނިކުފ ުނާވެްސާކަންބޮުޑވުން ާެއއީ ާއޮތުން ާއޮްނނަ ާވ ގޮތަށް ާޒިންމ  އެމީހަކު

ނޑުމެްނގެާދިރިއުޅުމުަގއިާހުންނަާގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއެމަނިކުފ ނުާފ ހަގަކުރެްއވިާކަންތައްތަުކގެާތެރޭ ގަިއ،ާއަުޅގަ

ާގެްނގުޅުުމގެާ ާގޮތަކަށް ާމިަކހަލަ ާތަޅުލައިގެން ާތަންތަން ާދިރިުއޅުމުަގިއ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއަދި ާޯގއްޗ އި ާފަޅު ބައެއް

ނޑެއްާލިބުުމގެާުފރުޞަތުާވަރަ ށްާބޮުޑެވގެންާއުސޫލެއްާނޫންާއަތޮޅުާތެޭރގަިއާމިާއޮންނަނީކީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމީހަކަށްާލަ

ާސްޓޭޖްގައިާ ާކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުކުތ  ާެއ ާއެހެްނވީމ ، ާފ ހަގަުކރެއްވި.  1395ހިނގައިދ ނެކަމަށް

ާރަޝ ދުާ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުތޅ ދޫ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަުޅަގނޑަށް ބަދަލުކޮށްލެވިދ ނެކަމަށް

ާމިކަ ާކުޑަކަން ާއަދަބު ާވިދ ޅުވި ާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާެއކަމަށް ާހަމަ ާދެއްވ ަފއިވ . ާކަންތަްއތަކަށް ހަލަ

ާއެކަމަނ ެގާ ާދެން ާދައްަކވ ފައިވޭ. ާވ ަހކަފުޅު ާވެސް ާޢ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ

ާއަޅުގަ ާދެން ާހިމެނޭތޯ. ާމިކަމުގައި ާބިރުދެްއކުން ާވަޒީފ ގެ ާވިދ ޅުވެަފއިވަީނ، ާލިބިފައިާވ ހަކަފުުޅގައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާދެން ާނުހިމެނޭނެ. ާމިކަަމށް ާބިރުެދއްކުން ާވަޒީފ ގެ ާބަލ އިރުަގިއ ާމިންވަރުން  1400އޮތް
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ާއެބަހުއްޓޭ.ާهللاމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު ާވިދ ުޅވެފަިއވޭާމީގައިާނުހިމެނޭާބަެއއްާބ ވަުތެގާކަންތައްތައް ގެާވ ހަކަފުުޅގައި

ޭރގައިާތޫނުާދަނަގނޑ ިއާމިކަހަލަާއެއްޗެީތގެާވ ހަކަާނުހިމެނޭކަމަށްާބަޔ ންކުރައްވ ަފއިވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާއޭގެތެ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާވ ކަމަށް ާހިމެނިަފއި ާމިބައި ާތެރޭަގއި ާތަކެީތގެ ާބެލެވޭނެ ާކަމުގަިއ ާެއްއެޗތި ާތޫނު ާތެރޭަގއި ބިލުގެ

ާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮުޅ ާދެން ާކުރިްނާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާެވސް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމަޚްލޫފްގެ ާމެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި

ާިޢއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފެިލދޫ ާނަޢީމް ާޔޫސުފް ާއެކަމަށް ާދެްއެކވި. ާވ ހަކަފުޅު ާަމއްސަަލއިަގއި ާއަދަބުގެ  1405މިދެންނެވި

ާއަޅުގަާ ާޤ ނޫނަކުން ާއެންމެ ާމީގެ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާސުވ ލުކުެރއްިވ.ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމުިޅާމެންބަރު ާމި ނޑުމެންގެ

ާމިކަންކަްނާ ާގެންގުޅުމ އި ާެއއްޗެތި ާތޫުނ ާިބރުދެއްކުމ އި ާޤ ނޫނަީކ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާުނވ ނެ. ާޙައްެލއް މައްސަލަ

ާތޫުނާ ާކުރެޭވއިރު، ާދަޢުވ  ާެއކަންކަމ މެދު ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނެއް. ާހެދޭ މަނ ކުރުމަށްޓަކައި

ާސަބަާ ާބޭނުންކުރުުމގެ ާއަދިާއެްއޗެއް ާލިބިއްޖެްއޔ  ާެގއްލުން ާއަށް ާފުރ ނަ ާމީހެއްެގ ާުނވަތަ ާމަރުވެއްޖެްއޔ  ާމީހަކު ބުން

ާޤ ނޫނުގެާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކުރެވޭނެ. ާދަޢުވ  ާއެމީހަކ މެދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއެހެން  1410އެބަހުރި

އެމީހ ާއަށްާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާދެވޭނީާތޫނުާދަށުންާއެމީހަކ މެދުާދަޢުވ ާކުރެވުނުާކަމުގައިާވިޔަްސ،ާއޭެގާމ ނަާއަކީާ

ާޙުކުެމްއާ ާމުއްދަުތގެ ާދުވަހުގެ ާދޮުޅއަހަރު ާނުވަތަ ާދުވަސް ާެދއަހަރު ާމިއޮތް ާމީގައި ާމިސ ލަކަށް ާބޭނުންކޮްށގެން އެްއޗެއް

އްޖެްއޔ ާއަންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއާތޫނުާއެއްެޗއްާބޭނުންކުރުމުެގާސަބަބުންާމީހެއްގެާފުރ ނަާައށްާގެއްލުންާލިބި

ާމަްއޗަށްާ ާކުރެިވާއެމީހ ގެ ާދަޢުވ  ާތެެރއިން ާކަންތައްތަުކގެ ާހިމެނޭ ާމި ާތެޭރަގއި ާއުޤޫބ ތްތަކުގެ ާޤ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން

 1415އަހަރުގެާޙުެމއްާެވސްާައއިސްދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެާޙުކުމްާއެްއކޮށްާއެމީހެްއގެާަމއްޗަށްާތަންފީޛުާކުރެިވގެްނ03ާާ

ާބ ވަތުާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއެްއާދ ނީ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދ އިރ އެްއަގއި ާފަހަރަކު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުށްތަކުަގއި ގެ

ާދ އިރ ެގާ ާމަޑަވެލި ާދެން ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ނެޑއް ާއަުޅގަ ާކުރެވިދ ނެކަމަށް ާކަވަރ ާދ އިރ  ާހުރިހ  ާމި ބިލަކުން

ކަމެއްާކުރުން"ާމިހެންާއޮތީމަާއެމަނިކުފ ނުާާޒިމްގެާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުވިާ"ބިުރާހީވ ގޮތަށްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ 

ާއެމީހަކުާ ާމީހަުކާނެތްާނަމަވެސް ާޕޮޒިޝަނެްއގައި ާކަހަލަ ާދެއްކޭނެ ާވ ގޮތަީކ،ާބިރު ާކަމަށް.ާޙަޤީޤަތުގަިއާމި ކަންބޮޑުވ 

ާމި ާުކރ ގޮތުން.ާޭއގެ ާޢަމަލު ާއޭނަ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަށް ާމީހ  ާއަނެއް ާކަމަށް ާގޮަތަކށް ާދެއްކިދ ނެ ާބިރު  1420ސ ލެްއ،ާއެހެރީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދެއްެކވި.ާމިސ ލަކަށް ާވެސް ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިސ ލު ާނެްނގެިވ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާމިސ ލަކަށް، ާބުނަންވީ ާގ ތުަގއި ާމީހެއްގެ ހަމަ

ާއެ ާދޮންކެޔޮވަކެއް ާމީހަުކާާބޭނުންކޮށްލ ނަން. ާގޮުތގައި. ާަވޅިއެްއގެ ާނުވަތަ ާގޮުތގައި ާބަޑިއެްއގެ ބޭނުންކުރަނީ

ާނުވ ނެ.ާ ާކަމަކަށް ާޖެހޭ ާބިރުގަންނަން ާއެއީ ާދިނަސް ާއިންޒ ރު ާކަމުގެ ާމަރ ލ ނެ ާެއމީހަކު ާދިްއކޮށްފައި ދޮންކެޔޮަވކެއް

ާަކން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފަރުދ  ާނޫން ާކަމެއް ާކަަހލަާސީރިއަސް ާއެްއވެސް ާެއއީ ާެއއްެޗްއާއެނގޭނެ ާފުަރގަހުަގއި  1425ެއއްގެ

ާމެދުވެރިކުރުން.ާ ާކަހަަލާޙ ލަތެއް ާހީވ  ާހީވުން.ާއެ ާކަމަށް ާވަިޅއެއް ާނުވަތަ ާކަމަށް ާަބިޑއެއް ާއެއީ ާޮއެވގެން ފޮރުވިފައި

ާދެންާ ާމިވަނީ. ާބަޔ ްނކުރެވިފައި ާއެގޮތަށް ާޤ ނޫނުގައި ާެއވ ހަަކ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަންނޭނގެ އެވ ހަކަ
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ާވައްތަރެްއެގާމަޑުއްވަ ާވަކި ާމި ާމ އްދ ގައި ާވަނަ ާހަތަރު ާވ ހަަކފުޅުގައި ާވިސ މްގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ރީ

ާކިހިނެއްޯތާ ާއެގޮތުްނ ާގެނަުއން. ާއަށް ާރ އްޖެ ާމިވަނީ ާމަނ ކުރެވިަފިއ ާއެަބއޮޭވ ާވިދ ޅުެވފައި ާެއކަނިކަމަށް ވަޅިތަްއ

ާރ އް ާވެސް ާދަށުން ާޤ ނޫުނގެ ާމި ާތަފ ތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާވަިޅއ އި ާގެްނގުޅޭ ާބަދިގެތަކުަގއި  1430ޖޭަގއި

ާއެއްާ ާނުކުރެވޭނެ ާއެއް ާމަނަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެްއޗެއް ާހުރިހ  ާގެންުގޅޭ ާސިނ ޢަުތތަކުަގއި ާއެ ނޑިވެިރކަމ އި ދަ

ާވ ގޮތަކީ ާގަާނޫންތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާމީހުންގެ ާޒ ުތގެ ާމި ާގޮތުަގއި ާދައްކ  ާހިސ ބުތަކުން ާއެޅުމ ިއ،ާތަފ ތު ާވަޅި ިއގައި

ާހުުޅވ ލައްޕ ާ ާގެންގުޅޭ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޢ އްމުކޮށް ާމިހުންނަނީ ާބޭނުންކޮށްފައި ާކަންތައްަތކަށް ާހިންގުމުގެ މ ރ މ ރީ

ނޑުމެންާމިާކިޔ ާޑަިއވިންގާވަޅިާއ އިާމިކަހަލަާވަިޅވަޅި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޒ ުތގެލާ ވަޅިާއ އިާޢ އްުމގޮތެްއގައިާއަުޅގަ

ާގެނަ ާކުުށެގާތަކެތި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރުމަށް ާކުށް ާވ ގޮތަކީ ާމި ާހުރީމ  ާލިބެން ާމީހުންނަށް ާގޮތެްއގަިއ  1435ްސާޢ އްމު

ާބޭނުންާ ާއެްއޗެހި ާމި ާއެހެންީވމ ، ާދަނީ. ާމަގުފަހިވެގެން ާގޮތަށް ާލިބޭ ާމިއެއްޗެހި ާގޮަތަކށް ާވ ނެ ާފަސޭހަ ވެއްޓަށް

ާ ާެއއްކޮށް ާމުޅިން ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާެއއް ާހުއްދަެއއްެގާނުކުރަނީކީ ާޚ އްޞަ ާޫނން. ާވެސް ާއެއް ހުއްޓުވ ލަނީކީ

ނޑައަޅަނީ.ާ ާކަ ާމި ާއުޫސލުތަކެއް ާގެނެވޭނެ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާއަށް. ާރ އްޖެ ާޖެހޭ ާވެސް ާގެންނަން ާއެއްޗެހި ާމި ދަށުން

ާގެންނަން ާއެްއޗެހި ާއ އި ާވަޅި ާހުރިހ  ާގެްނގުޅޭ ާގޭަގއި ާގެންނަ، ާއަށް ާރ އްޖެ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް،

ާކެލާ  ާދެން ާދ ނެ. ާވެގެން ާކަމަކަްށ ާދަތި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިއީ ާވެއްޖެްއޔ  ާނަގަން ާހުއްދަ  1440ކޮންމެފަހަރަކު

ާއެމް.ޑީ.ޕީންާ ާވ ހަކަފުޅެްއާވިދ ޅުިވ.ާެއއީ ާުނގުޅޭ ާއ އި ާމަޢުޫޟޢު ާމި ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާމެންބަުރގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާކެލ ގެ ާކުރ ީތވެ، ާއަށް ާކެލ  ާކުރ ާދަތުރެއް ާތ އީދު ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކ. ާއުޅޭ ާވެގެން ާހައްަޔރު ުޒވ ނުންތަެކއް

ާތަފ ުތާ ާރ އްޖޭެގ ާވެްސ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާެއއީ. ާވުން ާކަެމއް ާއެކަހަލަ ާނޫން ކަމެއް

ާކަންތައްަތކަ ާެއ ާދިމ ވޭ. ާކަންަތއްތަްއ ާމިކަހަލަ ާދަތުރުަތކުަގއި ާކުރ  ާހަމަާކަންކޮޅުތަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ްށ

ާވީނަމަވެްސާ ާކަމުަގއި ާމެންބަރެއް ާޑީ.އ ްރ.ޕީގެ ާެއއީ ާދިވެހިަރއްޔިެތއް، ާއެްއވެސް ާއެހެންނަމަެވސް،  1445ކުރިމަތިވެސްލަމު.

ާބިރުދެއްކުމުެގާ ާބޭނުމެއްނުވޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާީވނަމަވެސް ާކަމުަގއި ާބޭފުޅެއް ާޕ ޓީގެ ާނައްތ ލ  ާފަޤީރުކަން އަދި

ާމިރ އް ާހ ސިުލާކަންތައްތަެކއް ާމަޤްޞަދެއް ާހ ލެްއގަިއާިސޔ ސީ ާެއއްެވސް ާިބލަކީ ާކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމި ޭޖގަިއާހިނގ 

ނޑަައޅ ފައިާމިޮއތީާމިހިނދުންާމިހިނދަށްާ ނޑުމެންާކަ ކުރުމުގެާރޫޚުަގއިާވެފައިާއޮތްާކަމެއްާނޫނޭ.ާމިާބިލުގައިާއަުޅގަ

ާ ާމި ާކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ާއެިކއެކި ާތަފ ތު ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާމިކަންތައްަތްއާމ ލޭގައި ާޢަމަލުތައް، ާއެޅުމުެގ ާވަޅި ހިނގ 

 1450ހުއްޓުަވއިާމިކަހަލަާބިރުާެދއްުކންތައްާތޫނުާެއްއޗެތިންާބިރުާދެއްކުމ ިއ،ާމިކަންތައްަތއްާކޮްނޓްރޯލްާކުރެވޭޭނާގޮަތކަށްާ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާނޫންކަން ާޤ ނޫނެއް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމިއީ ާދެން މަގުފަހިކުރުން.

ާކޮންމެާ ާނުކުރ  ާމަނ  ާޤ ޫނނަކުން ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ާޤ ނޫނެއް ާކޮންމެވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިަވގުތު އެހެންނަމަވެސް،

ާިމވަގުތުާ ާއެހެންވީމ ، ާލިއްބައިދީަފއި. ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއައު ާމިިނވަންކަްނ ާކުރުމުގެ ކަމެއް

ާ ާހިނގ ށޭ ާބިލު ާމި ާހިނގ ށޭ، ާމިޤ ނޫނު ާފުރިހަމަކަންާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވ  ާއެައށް ާދެން ާހަދަން. ޤ ނޫނަކަށް
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ާެއާ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއެހެްނވީމ ، ާގެންނ ނީއޭ. ާތެޭރގައި ާދުވަސްތަުކގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާމި  1455އަޅުަގނޑުމެން

ުޅަގނުޑާފ ޅުކުރެްއވިާޝުޢޫރ އިާެއއްކޮްށާކޮމިޓީއަކަށްާގޮސްާމިާމަަސއްކަތްާވީހ ާައވަހަކަށްާނިމިެގންާދިއުންާެއއީާއަ

ާއެދޭާގޮތަކީ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުންާ

ާިބުރާާ-07.0 ާދެން ާއެިދޔައީ. ާނިމިގެން ާމުޅިން ާމަރުޙަލ  ާބަޙުސްގެ ާބިލުގެ ާމި ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަްތތެރި  1460ޝުކުރިއްޔ 

ކުރުމުގެާބިލުާކުރިައށްާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަނޭތޯާދެއްކުމ ިއ،ާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރ އި،ާތޫނުާެއއްޗެހިާގެންުގުޅންާމަނ ާ

ާދެން ާަގޑީަގއި. ާވ  ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާއަހ ނީ ާާވޯޓަށް ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ނޑު ެގ01ާާއަޅުގަ

ާއެގޮތުްނާ ާެގންދިއުމަށްޓަކައި. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާތެރެިއން ާމަސައްކަތުގެ ާނުނިމިހުރި ާެވސް ާއަނެއްކ  ދަށުން

ާއަޅު ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާހުޅުވ ލަނީ ާމި ާމިހ ރު ާދަށުނ07.0ާްަގނޑު ާޚ އްޞަާާގެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާކުރުން ކުށް

ާދަންނަވ ލ ނަްނާ ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދ އިރު ާކުރިއަށް ާބިލު ާމި ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާބިުލ ާއެޅުމުގެ  1465ފިޔަވަޅުތަެކއް

ާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ  ާޕ ޓީަތކަށް ާއަދި ާގޮތް.ާާޕ ޓީތަކަށ އި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާވަުގތު ާމެންބަރުންނަށް ިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއޮީތ ާބ ކީ ާމިހ ރު 16ާާމިގޮތުން 37ާާމިނިޓ ިއ ާއަށް ާޑީ.އ ރް.ީޕ 23ާާސިކުންތު. 04ާމިނިޓ އި

1ާޕ ޓީންާސިކުންތު.ާޤައުމީާޕ ޓީންާމިހ ރުާވަނީާވަގުތުާހަމަވެފައި.ާޖުމްހުރ17ާާީމިިނޓ އ5ާާިސިކުންތު.ާޕީ.އޭާއަށްާ

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާނިްސބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާބިލުެގ03ާާމިނިޓު.ާވަކި ާއެހެންކަމުން،ާމި ާއެބައޮތް. މިނިޓް

ާއަރުަވްނާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެްއކުމަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ާބިލަށް ާމިގޮތުން ާހުޅުވ ލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަރުހަލ   1470ބަޙުސްގެ

ާއެދިވަަޑިއގަންނަވާ  ާއަޅުަގނުޑާބަލައިލ އިރު ާދެން ާނެތް. ާފެންނ ކަށް ާމިތަނުން ާބޭފުޅަކު ާއެްއވެސް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ފައި

މިދަނީާޑީ.އ ރް.ޕީގެާފަރ ތުންާއެދިލަްއވ ފަިއވ ާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވ ނަންާމެދުާހެންވޭރުާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށް.ާ

ާ

 1475 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާޢަލީާޢ ޒިމްާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާޚ އްޞަާ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ާކުރުން ާކުށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. .`

ފިޔަވަޅިތަެކއްާއެޅުުމގެާބިލ އިާބެހޭގޮތުންާއަޅުަގނޑުާވެސްާަހމަާކޮންމެވެސްާވ ހަކަާއެއްާަދންނަވ ލުމަށްާމަސައްކަތްާ

ާކޮށްލ ނަން.ާއ ދެ،ާ ާހުށަހެޅުމުގެ ާޤ ނޫނ1ާާުބިލު ާއެބަޮއވޭ.ާމި ާލިޔެފައި ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާބިލު ާމި ާކަމަށް ސަބަބެއް

ާ ާއެްއކަމަކ1ާާީމެދުވެރިކޮށް ާއޭގެ ާހުށަހެޅީ. ާބިލު ާމި ާބޭނުންވ ތީއޭ ާސަރުކ ުރން ާކުރުމަށް ާހ ސިލު މަޤްޞަދެްއ

ނޑުާވެސްާގަބޫލުކުރ ާާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގައިާހެކިާބަސްާދޭާމީހުންާޙިމ ޔަތްާކުރ ާނިޒ މެއް  1480ގ އިމުާކުރުން.ާއަުޅގަ

ާބަސްާ ާހެކި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާކުރަންޖެހޭ.ާނޫންނަމަ ާއެަބާގ އިމު ާނިޒ މެއް ާމިފަދަ ގޮތުަގއި
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ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާމިއިނީ ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ާދެން ާޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވައޭ. ާނޫންނަމަ ާފަސްޖެހޭ. ާއެބަ 3ާާދިނުމަށް

ާއެާ ާޙައްޤުަތއް ާއަސ ސީ ާބައެްއ ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމީހުންނަށް ާކުރެވޭ ާބަންދު ާތުޙުމަތުގައި ާކުށުގެ ޖިނ ޢީ

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެާ ކުުށގެާތެރޭގައިާއެބަހުއްޓޭާލިޔަންާަވރަށްާމުހިންމުާކަންތައްތައް.3ާާމަޤްޞަދުގެާތެރޭގައިާއަުޅގަ

ާކު ާފ ހަަގކޮށްލ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑާއޭގެތެޭރގައި ާއަުޅގަ ާކުށަކީ ާކުށް ާމިފަދަ ާބެހުމ އި، ާައންހެނުންނ އި  1485ޑަކުދިންނ އި

ދަންނަވ ނީާހަމަާބޮޑެތިާކުށްކުށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާބަލަންޖެހެއޭ.ާފަހަރެއްގައިާެވސްާމުޖުތަމަޢުގެާތެރޭގައި،ާ

ާގޮ ާއުޅެލެވޭ ާފަސޭހަކޮށް ާއެންމެ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމިއޮތް ާގެއްލިފައި ާއަންހެނުންނަށ އިާއަމަން ާއެބަ ްތގޮަތށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކަުމގަިއ ާެއއް ާމައްސަލަ ާކުރަންޖެހޭ ާއިުތރު ާހަމަ ާމިީއ ާވުމ ެއކު ާހަދައިދޭންޖެހޭ. ކުޑަކުދިންނަށް

ާ ާހަމަޖެހުމަށްޓަކައ1ާާިޤަބޫލުކުރަމޭ. ާސަލ މަތ އި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާދިވެހި ާމިއިންނަނީ ާކަމަށް ާމަޤްޞަދެއް ވަނަ

ާ ނޑުާާވަނ04ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާުއނިކުރ  ާޙައްޤުތައް ާމިންވަރަކަށް ާކޮންމެވެްސ ާދަށުން  1490މ އްދ ގެ

ާޙައްޤުާ ާލިބިދީގެންވ  ާދިވެހިްނނަށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނ ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެްނާމި ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް.ާއެހެްނާމިދަންނަވަނީ ާމިާާއުނިކުރެވޭނެ ާބޭފުޅެއް ާކޮންމެ ބެހޭގޮތުން

ވ ހަކަާދައްކ އިރުާވެސްާއެބަާވިދ ޅުވަމުންދޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެއްދެވިާބޭފުޅުންާވަކިންާޚ ްއޞަކޮށްާމިއީާވަރަށްާބުރަާ

ާމިާ ާވުމ އެކު ާކަމުން. ާޤ ނޫނުައސ ީސާއެއް ާހެއްދެވި ާއެބޭުފޅުން ާހޭދަކޮށްގެން ާަވގުތުތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް މަސައްކަތުން

 1495އަސ ސީންާލިބިދީގެންވ ާއެންމެާޙައްޤެއްާވެސްާއުނިާުނކުރެވޭނެާކަމަށްާތަކުރ ރުކޮށްާމީގެާކުރިންާވިދ ުޅވަމުންާޤ ނޫނު

ާގިނަާ ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާޚ އްޞަކޮށް ދޭ.

ާހުށަހެ ާޚިލ ފަށް ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާތަްނކޮޅެްއާމެންބަރުންތަކެއް ާކުޑަ ާކަމަށް. ާެއްއ ާމައްސަލަ ާުއޅޭ ޅިގެން

ާހިތަށްއަރ ާ ާއެބަ ާމިއަދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާދައްަކވަމުންދ ތީވެ ާތަކުރ ރުކޮްށ ާެއވ ހަކަތަްއ ާނަަމވެސް ާއިން ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ނޑުމެްނެގާތެރެއިންާމިއަދުާމިާމަޖިލީހުގައިާއެފަދަާވ ހަކަާެއއްާއެްއެވސްާބޭފުޅަ ކުާނުދައްކަވަނީ.ާކީްއވެގެންބ އޭާއަުޅގަ

ާޙައްޤުތަެކއްާ ާބޮުޑ ާވަރަށް ާލިބިގެންވ  ާފަރުދުންނަށް ާވަިކަވކި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާހަމަ ާވެްސ  1500މިއީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެން ާބިލެކޭ. ާގެންދ  ާކުިރއަށް ާިވސްނައިގެން ާވިސްނ ފައި ާހަނިކުރުމަށް ާނޫނިްއޔ މު ނިގުޅަިއގަތުމުގެ

ނޑުާހަނދ ނުަގއިާމިާމަޖިލީހުގައި،ާމިާމަޖިީލހޭާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާމިދަންނަވ ާއެްއކަމަކީާައޅުގަާ ނޑުމެން،ާއަުޅގަ

ޤ ނޫނުާހެދިާމަޖިލީހުގައި،ާޚ ްއޞަާމަޖިލީހުގައިާވަކ ލ ތުާކުަރމުންާދިޔައިރުާމަދުާއަދަެދއްެގާބޭފުޅުންކޮޅެްއާނަމަވެްސާ

ާއަޅު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާަގދަކޮށްނޭ ާފޯރި ާވަރަށް ާބޮޑަށް ާފެނިގެންާވަރަށް ާމަޖިލީހެއް ާަހލަބޮލި ާމިކިޔ  ަގނޑުމެން

ާއަުޅަގނުޑާ ާދ ނޭ ާވެގެްނ ާަވގުތުކޮޅަށް ާނޫނީ ާއެުދަވސްކޮޅަށް ާދިަޔއީ ާފެނިގެން ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ  1505ފުރަތަމައިނުން

ާތެރޭގައިާ ާއެދުވަްސވަރު ާަވގުތުކޮަޅކީ. ާދުވަސްކޮަޅކީ ާކުިރއަށްދިޔަ ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްޞަ ާމި ާދަންނަވ ނީ

ާތެރޭާ ާމިތ  ާމަޑުމައިތިރިކޮށް ާވަރަށް ާތަޙައްމަލުކޮށް ާކަންތައްތަްއ ާވަރަށް ާފަރ ތްތައް ާނިސްބަތްވ  ސަރުކ ރަށް

ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާ ާޙަްއޤުތައް ާތަފ ތު ާރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމި ާވެސް ތިއްބަވ އިރުަގއި
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ާމަސައްކަ ާމިންނަތ އެކު ާވަރަށް ާބުރަކޮށް ނުޑާވަރަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާއުުޅްއވ . ާބޭފުޅުން ާކުެރއްވި ތް

ނޑުމެންގެާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާ  1510ފ ހަގަކޮށްލ ނަންާހަމަާމިާމަޖިލިސްާތެރެއިންާކަންަތއްތަްއާނުނިމޭާހ ލަތްތަކުގައިާއަުޅގަ

ާފޯރީގައި ާހަމަ ާވަރަށް ާބޭރުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވެސް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ހަޅުތ ލުކޮށްާާވެސް

ާދިަޔކަންާ ާހަޅޭލަވަމުން ާއަމ ުޒކޮށް ާކިޔުންަތއް ާފ ޑު ާގިަނ ާވަރަށް ާދެކޮޅަށް ާމިކަންތައްތަކ ިއ ނޫނިއްޔ މު

ާ ާޚުދުމުޚުތ ރު ާމިކިޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިފަދަ ާވުމ ިއއެކު ާދިޔަ. ާފެނިގެން ާތެރޭަގއ17ާާިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަހަުރގެ

ާއޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފެހި ާމިއޮތް ާއޮތްާހެދިފައި ާހެދިފައި ާމި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާތެރެއިން ާޚުދުުމޚުތ ރުގެ ާއެ ުރގެ

ާކޮްނާ ާދަްއކަވަނީ ާވ ހަކަ ާހަނިކުރުމަްށ ާނޫނީ ާނިއުޅައިގަނެ ާމި ާމިހ ރު ާޙައްޤުތައް ާލިބިދީގެންވ   1515ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާތަ ާމިދަންނަވަީނ ނޑު ާއަޅުގަ ާެއހެން ާހިތަށްއަރަނީ. ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮެވގެންބ އޭ ާމަޤްޞަދެއް ާހަމަ 17ާކުރ ރުކޮށް

ާވަނިކޮްށާ ާހަދައިފައި ާއެދުަވސްކޮޅު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެ ާގެންދަވަުމން ާވިދ ޅުވަމުން ާކަމަށް ާޚުދުމުޚުތ ރު ާތެރޭގައި އަހަރު

ާ ާމިއޮތީ ާއުިނކުރަން.04ާާކުއްލިައކަށް ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބިދީގެންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއަޅުަގނޑު ާއެބަޮއވޭާމ04ާާިގެ ާތަފުސީލުކޮށް ާވަރަށް ާބަލައިލ އިުރގައި ާ)ހ(ާމިސ ލަކަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޙައްޤުތަކ ިއާ ާއެންމެހައި ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާއެބަޮއވޭ ާބ ބުގައި ާކުރުުމގެ ާރައްކ ތެރި ާމިނިވަްނކަން ާޙައްޤުަތކ އި  1520އަސ ސީ

ާގޮތެްއގެ ާނުވ ޭނ ާޚިލ ފު ާއަސްލަކ އި ާއިސްލ މްދީނުެގ ާިމާމިނިވަންކަން ާކަން ާލިބިގެންވ  ާމީހަކަށް ާކޮންމެ މަތިން

ާމިނިވަްނާ ާނުވަތަ ާޙައްޤެއް ާއެއްެވސް ާމިއިން ާއަދި ާިއނދޭ ާއެބަ ާވ ހަކަ.ާހަމައެއ އެކު ާކަށަވަުރކޮށްދޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާވުމ އެކުާ ާކަމަށް. ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާނުވ  ާތަޢ ރުޟު ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމި ާމިންވަެރްއާހިފެހެއްޓޭނީ ާކަމެއްެގާެއއްެވސް

އަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާތަޢ ރުުޟވ ާޤ ނޫނެއްާމިތަނަށްާގެނަސްެގންާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ާއަްށާ

ާހަމަާ ާމަޖިލީހުން ާނޫނީ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަމަ ާގޮތުން ާބޭނުންކުރ  ާމެންބަރުން ާމި ާޢ އްމުކޮށް ާެވސް  1525ގެނައުމަކީ

ާމަޖިލި ާމި ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާޚިލ ފަށް ާކުިރއަްށާގަވ އިދ އި ާނުވަތަ ާކަމެކޭ. ާއުޅޭ ާކޮށްގެން ާޚިލ ފަށް ާގަވ ިއދ އި ސްގެ

ާއެބަހުރި.ާ ާސަބަބުތަކެއް ާބައިވަރު ާނުވ  ާބޭނުން ާބަލ ލަން ާައޅުަގނޑު ާމ އްދ ތަކަށް ާބިލުގެ ާމުޅި ާމަސައްކަތެޭކ. ގެންދ 

ާމ އްދ ތަކަ ާގިނަ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި ާއޭގެ ާމ އްދ ެގ26ާާށް. ވަނަ

ާ ާމިހެންގޮސް ާއަސ ީސ30ާާ)ނ(. ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޚިލ ުފވޭ. ާއެބަ ާމ އްދ ތަކ އި ާގިނަ ާވަރަށް ާމ އްދ . ވަަނ

ާޤަބޫުލކުރަްނާ ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާަޙއްޤުތައް. ާއަސ ސީ ާލިބިދީގެްނވ  ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  1530ޙައްޤުތައް.

ާމި ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޖެހޭ. ާކުަރން ާޙައްލު ާވ ންޖެހޭ. ާހައްލު ާއެބަ ާމައްސަލަތަްއ އޮތް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެްއގޮތަކަށްާެވސްާދިމ ނުވ ކަމީ ާމިއޮތްާގޮތ އިާބިުލގަާހުރިާަތފުސީލުތަކ އި މިފަދަާބިލެއްާމިާސުރުޚީަގއި

ާއުނދަ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލައިގަންނަން ާބިލު ާމި ާވުރެާދަންނަވ ނީ ާމިއަށް ާކަންތައްތަކޭ. ާެއްއ ޫގވ 

ާގޮތުަގިއާ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަކީ ާމަޖިލީހަށް ާިމ ާބިލު ާމި ާދ އިރ ެއްއގައި ާފުޅ  ާވުެރ ާމިއަށް ތަފުސީލުކޮށް

ާބ ރުއެޅޭނެ ާހެިދެގންާނުކުތުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެްއގެާސިަފއިަގއިާނޫނީ ާއެކަްނާޤަބޫލުކޮށް،ާމި ާމެންބަރުންތަކެއް  1535ާގިނަ
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ާއ ިއާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާސުރުޚީ ާނުދަންނަވ ނަން. ާސީދ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދަށެކޭ ާފޭރ ން ާމިފަދަ ާވުމ އިެއކު ާކަންަތއް. އެއް

ާކަމެއް.ާ ާދެކޮޅުހަދ  ާމިކަމ އިާވަރަްށާބޮޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވ ފަިއވ ަކމީ ާލިޔެފައި ާޕޮއިންޓްތަކެއް ާގިނަ ާގޮތަކަށް ނުގުޅޭ

ނޑުާޤަބޫލުކޮށް،ާކުށްާކުރުންާާވުމ ިއއެކުާކުށްާކުރުންާހުއްުޓވުމަށް ވަރަށްާގިނަާޤ ނޫނުތަެކއްާހެދިފައިާވ ކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާލިބިދީގެންވ ާ މަދުވެގެންާނޫނީާނުހުއްޓިގެންާމިއުޅެނީާފަހަރެއްގައިާވެސްާައޅުގަ

ނ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުން ާމި ާެއއް ާދަންނަވ ފަކ  ާހުރެގެްނނެކޭ ާަޙއްޤުތައް ާވ ހަކަާއަސ ސީ ާނުފެންނަ ާަހނިކުރަން ާއެ  1540ޑު

ާމަދުކޮށް،ާ ާކުރުން ާކުށް ާމި ާނަމަ ާކުރެވޭ ާތަންފީޛު ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާހަމަ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގިނަ ދަންނަވަމުން،

ާބޮޑަށްާ ާވަރަްށ ާއަޅުަގނުޑ ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާމި ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރ ީތވެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަަމށް ާކުރެވިދ ނެ މިކަންތައްތައް

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާދެކޮޅުހަދ ާވ ހަކަ

ާ

 1545 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެްއޗެއްާ ާބަިއވެިރވެ ާބަުޙސްގަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއްބ ރުލެއްވުމަށް. ާތިދެއްވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ނޑުާ ާމިހ ރުާންނަވ ލ ނަން.ދަާދެންނެވުމަކީާމިތަނުގައިާއިންަނާމީހަކުާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާިފޔަވަޅުަތކެްއާ ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ާކުށްކުރުން ާގެންދަީނ ާމި ާކުރިއަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ އެޖެންޑ ކުެރވިގެން

ާމިާ ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާެއ ާއެހެންވީމަ، ާއެޖެންޑ ކުރެވިފައި. ާބަލައިގަނެ ާަމޖިލީހުން ާވަނީ ާމި ާބިލު. އެޅުމުގެ

ނޑުާމިހ ރުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާކުރިއަށްދަނީ.ާމިގޮތުންާމިާބި ާއަުޅގަ  1550ލުގެާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންިދއުމަށްޓަކައި

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާއަށް.ާ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާޢިއް ާޢިއްޒަތްތެިރާ`. ާބިލު. ާއެޅުމުގެ ާފިަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާރަީއސް، ޒަތްތެރި

ާހިނދުާ ާނިސްބަތްވ  ާމީހަކަށް ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔިތުން ާހުރެ ާމަތީ ާފިޔަަވޅު ާމި ާވެސް ާއަބަދު ނޑު ާއަުޅގަ  1555ރައީސް،

އްޤުތައްާހަނިކުރުމަށްާިމާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާކޮންމެާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ީސގައިާބުނެފަިއވ ާއަސ ސީާޙަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާަވގުެތކެވެ. ާހ ްސވ  ާކަންބޮުޑވެ ާެއކަމ އި ާައޅުަގނޑުމެން ވަގުަތކީ

ނޑުާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ ނޑުާއަބަދުާވެސްާކުރިމަތިވ ާވަރަށްާޮބޑުާގޮންެޖހުމެއްކަންާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުާ ާއަްށާއަނިޔ ކުރުމަށް ާމީހ  ާތުޙުމަތުކުެރވޭ ާއަީކާއެ ާމ ނަ ާނިގުަޅއިގަތުުމގެ ާޙަްއޤު ާހަނުހުރުމުގެ ދަންނަވ ނީ

ާކުުށގެާ ާކުށްކުރުމ އި ާދިވެހިރ ްއޖޭގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުވ ލަނީކަމަްށ.  1560އަޅުަގނޑުމެން

ާބަންދު ާކަންތައްތަކެްއާތުޙުމަތުގައި ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާހިތަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިނދު ާދޫކޮށްލެވޭ ާމީހުން ކުރެވޭ

ާޖިނ ޢީާ ާމުޅި ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާެމންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއވެ. ނުތަނަވަސްވެިރވެގެންެދ
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ާ ާނިޒ މަކީ ާއެނ77ާްއަދުލުގެ ާމައުޞޫމް ާދޫކޮށްލެވުނުކަމުގަިއވިަޔސް ާނުދެޭވާކުށްެވރިން ާއަނިޔ  ާވެސް ާމީހަކަށް މެ

ާއެބަހުރި.ާ ާކަންބޮޑުވުންތަެކއް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާނިޒ މުެގ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނިޒ ެމކެވެ. ާއޮންނަ ގޮތަކަށް

ާއަނިޔ ީދާ ާޖިސްމަށް ާމީހެއްގެ ާދުވ ލު ާރޯމ  ާހ ޒިރުކުރެވި ާކޯޓުތަކަށް ާއެބަހުރި. ާނުތަނަވަސްުވންތަކެއް  1565އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަހަމުންދާ ާއޭނ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެީއ ާވ ހަކަ ާދޫކޮށްލ  ާކޯޓުަތކުން ާވެސް ާމީހ  ާކޮށްލ  ާޒަޚަމްތަެކއް ާބޮޑެތި އަްށ

ާއަކީާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރެވެނީ ާމި ާސިފަ ާިމއަދު ާައޅުަގނޑަށް ާަރީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ވ ހަކަެއއް.

ނޑަެއޅިާ ާކަ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ާތެޭރގައިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނިޒ މުގެ ާފުުލހުންގެ ާއަދި ާޝަރުޢީ ާމިވ  ފައި

ނޑުމެންާމިއުޅެނީާ ނޑުާދަންނަވ ނީ،ާެއީއާއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންާމިާބޭނުންކުރ ާސިސްޓަމްާއެއަށްާއޮބިނޯެވގެން.ާއަޅުގަ

ާ ާވިްނޑޯސް ާކޮމްިޕއުޓަރަކަށް ާސިކްްސގެ ާއެއިޓް ާއ ދެ،3ާާޓޫ ާމިދަނީ. ާވަމުންނޭ ާގޮތް ާވ ނެ ާދެން ާއެޅީމަ  1570ެއއް

އަޅުަގނޑުމެްނގެާމިއަދުަގއިާޮއތްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކީާވަރަްށާމަތީާއޮޕަރޭޓިންގާސިސްޓަމެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާ

ާގޮްތާ ާވ ނެ ާދެން ާއެޅީމަ ާކޮމްިޕއުޓަރަކަްށ ާސިކްސްގެ ާއެއިޓް ާޓޫ ާދެންނެވި ާމި ާިސސްޓަމް ާއޮޕަރޭޓިންގ އެ

ާދެންނެ ާިމ ާއ ދެ، ާމިދަނީ. ާކުރިމަތިެވގެން ާއޮތްކަުމގަިއވިަޔސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިކަްނތައް ާގޮތަށް ވި

ާވަރަްށާ ާހިތަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޫދކޮށްލ އިރު ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާދީަފއިވ  ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއޮތްއިުރގަިއާ ާކަންތައް ާިމ ާހ ލަތުގައި ާދެންނެވި ާމި ާކަށަވަރުކަެމއް. ާކުރަމުންދ ނެކަމީ ާއަސަރުތަެކއް  1575ބޮޑެތި

ާދޭތެރެާއަޅުަގނޑު ާމީހުންނ އި ާޢަަމލުކުރ  ާނަހަމަގޮތަށް ާދޭތެރެ ާކުަޑކުދިންނ އި ާވަނީ ާމަޖިލީހުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމި މެން

ާިމާ ާވެސް ާއެދުވަހު ާިނގުަޅއިގެްނފައި. ާޙައްޤު ާއަސ ސީ ާދެންނެވި ާމި ާބިލުަގއި ާޢަމަލުކުރުމަށްވ  ޚ އްޞަގޮަތކުން

ާގޮ ާމެންބަރެއްގެ ާއެކަނި ާހަމަ ާމަޖިލީހުގައި ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކޮޅުހެދީމު. ާއެަކމ އި ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރެގެން ުތަގއި

ކޮންމެހެންާއެާކުދިންނ އިާދޭތެރެާޢަމަލުކުރެވޭާމީހުންނަށްާތ އީދުކުރުމެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

 1580ނާބަސްާބުނިާހިނދުާބުނެފައިާއޮތްާދީފައިާއޮތްާޙައްޤެއްާނިގުަޅިއގަތުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާތ އީދުކޮށްާއ 

ާނިޒ މ ާ ާޝަރުޢީ ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކޮޅުހެދީމު. ާއެކަމ  އަޅުަގނޑު

ާކަން ާތަމްރީނުތަކ އި ާފުލުހުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއިތުރުކުރަންެވއްޖެއޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާކަން ާއިން ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާަޙއްޤެއް ާބިލުގަިއާާދީފައިވ  ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހިއްޖެނަމަ ާނިގުޅަިއގަންނަން ކޮންމެހެން

ނަޑއެޅެންާވ ނެއޭ.ާ ނަޑއެިޅގެންާމިާބިލުާމިާޤ ނޫނަކަށްވެ،ާއެާޤ ނޫނުާނިމުމަކަށްާއަންނ ނެާތ ރީޚެއްާމިާިބލުގައިާކަ ކަ

ނ ާއަޅުގަ ާއުނިކުރުމަށް ާޙައްޤު ާދެންނެވި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއެާއެ ާޙައްޤު ާއެ ާހުށަހަޅ ނަމަ  1585ޑުމެން

ާ ާތެރެއިްނ ާޤ ޫނނުގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއުިނކުރެވުްނ ާނިމުމަކަްށ0ާާއުނިކުރެޭވ ާތެެރއިން ާުދވަހުގެ އަހަރު

ާމިާ ާހެދުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާކަންތައްތަްއ ާމިވ  ާބިލުގަިއ ާިމ ާެދއަހަރު، ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާޤ ނޫނު ާމި އަންނަންވ ނެއޭ.

ާމަޖި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަްނާއޮޓަމެޓިކުން ާަވޑަިއގެންފިނަމަ ާއެއްަބސްވެ ާއަންނަންވ ނެ.ާ އަހަރ0ާުލީހުން ާނިމުމަކަށް ތެރޭ

ާ ާދަންަނވ ނީ ާއިތުރުކޮށް،0ާާއަޅުަގނޑު ާތަމްރީނުތައް ާފުލުހުންެގ ާއަދި ާކޯޓުތަކ އި ާމުއްދަތެޭކ. ާފުދޭވަރެްއގެ ައހަރަކީ
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ާއޮްނނަ ާކަންަތއްތައް ާމި ާނިޒ މުތަުކގައި ާޝަރުޢީ ާތަމްރީނުވެާާދުނިޔޭގެ ާމީހުން ާބައި ާެއ ާއަހުލުވެިރވެ  1590ގޮތަށް

ާކަުމގަިއާ ާމުއްދަތެއް ާދިގު ާފުދޭވަރެއްގެ ާދިނުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުްނނަށް ާޙައްޤުތައް ާމި ާގެެނސް ާވުޖޫދަށް އެކަންތައްަތއް

ާނުވަތަާ ާގޮންޖެހުންތައް ާކުރިމަތިވެފައިވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު

ާިނގުަޅއިގަތުމަީކާ ާޙައްޤުތައް ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާމި ާހައްލުކުރުމަްށޓަކައި ާދަތިވުންަތއް ާދަތިވެަފިއވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަންާރ އްޖޭގަިއާ އަޅުަގނަޑކަށްާތ އީދުާކުރެވޭާކަމެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާކަ ާޚ އްޞަޮކށް ާބިލުގައި ާމި ާއެިކއެިކާމިހ ރު ާބޮޑެތި ާބޭުނންކޮށްގެން ާމަސްތުވ ތަކެތި ާކުށްތަުކެގާތެރޭގައި  1595ނޑަެއޅިފަިއވ 

ާމުދަލަށްާ ާއެއ އިެއކު ާއަިދާހަމަ ާޖިސްމަށ  ާމީހުންެގާފުރ ނައަށ އި ާބޭނުންކޮށްގެން ާތަކެތި ާހިންގުން.ާތޫނު ާތައް ޖުރުމް

ާޒި ާގަދަކަމުން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަމުންދ ކަމީ ނޑުމެްނާއަނިޔ  ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިއީ ާކުރުން ނޭ

ފ ހަގަކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައް،ާބިރުދެއްކުމ އި.ާމިާކަންކަމަކީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންގެާމިާކުޑަކުޑަާމުޖުތަމަޢުގައިާތިބިާ

ފަިއވ ާހަމަހިމޭންކަމަށ އި،ާއަޅުަގނުޑމެންގެާޞުލްޙަާމަސަލަސްާަކމަށްާލޯބިކުރ ާރައްޔިތުްނގެާަވރަށްާބޮޑަށްާކަންބޮުޑވެ

 1600ކަމެއް.ާމިއަދުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާކުރިމަތީގައިާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާނުހަނުާބުރަާމަސައްކަތ އިާއެްއކޮށްާހޯދިާ

ާނުވަަތާ ާނިގުޅަިއގަންނ ނީތޯ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ާަކންތައްތައް ާދެންނެިވ ާމި ާއަތުން ާަރއްޔިުތންގެ ާަޙއްޤުތައް އަސ ސީ

ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާމި ނޑެްއގެާާނޫންތޯ. ާމިންގަ ާމެދުމިނުގެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާމި ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވ ލަން

ާ ާދަންނަވ ނީ،ާޕްޮރސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްާއެާހުަށހަޅުއްވ  ނޑު ާއެބަޖެހެއޭ.ާއަޅުގަ ާގެންުގޅެން މަސްދުވަުހގެ،1ާާހައްލެއް

1ާާ ާއ1ާެމަހުން ާތ އީެދއް ާއަުޅަގނޑަކަށް ާރިޕޯޓަކަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެ ނުޑާމަހުން ާއަުޅގަ ާނުކުރެވޭ. ހ ވަަރަކށް

ނޑުާހުށަހަޅަމޭާޤ ނޫނަކަށްާވ ާހިނދުާމިާބިލަށްާއިތުރުާމ އްދ ާއެއްާލުމަށް.ާއެާމ އްދ ާ  1605ދަންނަވ ނީ،ާމިާބިލުާއަޅުގަ

ާ 0ާާއަކީ ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާކުރެވޭ ާތަޞްދީޤު ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާމިބިލު ާދުވަްސ، ާހަމަވ އިރ0ާާުއަހަރު ާދުވަސް އަހަރު

ނޑަކަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާހަްއލެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާނިމުމަކަށްާއަ ންނަންވ ނެއޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާައޅުގަ

ނޑަކީާ ނުޑާދަންނަވ ަލންާބޭނުންވަނީ،ާޚ އްޞަާމަިޖލީހުގައިާވެސްާއަުޅގަ މިާފިޔަވަުޅގަިއާމިތ ާހުރެާހަުރއަޑުންާއަުޅގަ

ާކުރި ާމަސައްކަތް ާހޯދުމަށް ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާގޮތުގައޭ.ާއަިދާާހަމަ ާއެ ނުޑާމިހިރީ ާއަުޅގަ ާމިހ ރުވެސް މީހެކޭ.ާއަދި

ާއެާ ާސަރުކ ރުން ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާހުށަހަޅ ، ާއެ ާޭބފުޅުން ާތިަޔ ނޑު ާއަުޅގަ ާހައްލުތަކަށް ާގެންނަންޖެހޭ ާމި  1610މިހ ރު

ާ ާބަލައިގަންނަ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބަލަިއގަްނނަމޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންަތއްތަްއ ބަލަިއގަތުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާބަދަލުތައްާ ާގެންނަންޖެހޭ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާއެކުގައޭ. ާއ  ާހިތ މަ ާވަރަށް ާބަލައިގަްނނަނީ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާބަލަިއގަންނަވަްނާ ާއަންނ ނެގޮތަށް ާއުިނކަމެއް ާނުވަތަ ާިނގުޅަިއަގނެ ާޙައްޤުތައް ާމި ާހުށަހެޅޭހިނދު ާއެ ގެނައުމަށްޓަަކއި

ާވިސްނުންތެރިަކމ  ާވަރަށް ާނިންމ ލަން.ާވ ނީ ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުެގ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެުކކަމުަގއި އި

 1615 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ
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 މަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ާއަޅުގަ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފެހި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި މެންނަށްާޝުކުރިއްޔ 

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާައސްލެއް ާެއއް ާޮބޑު ާވަރަށް ާއަްސލަކީ، ާބޮޑު ާވަރަށް ާޑިމޮކްރަސީގެ ާފުރިހަމަ ާމިވ  ލިބިދީފައި

ާގޮތަކަށްާ ާެއއްެވސް ާަޙްއޤުތައް ާއަސ ސީ ާމި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއެހެންކަމުން ާަޙއްޤުތަކަކީ. ާައސ ސީ ާމިވ   1620ލިބިދީފައި

ާިވސްނ ކަމަށްވ ނަ ާހަނިކުރަން ާވިސްނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭ ާއެކަމ އި ނޑުެމން ާއަުޅގަ މަ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާނުވ ނެ. ާކޮށްގެން ާއެކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނީ ާހުރެގެން ާސަބަބުތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް އަދި

މިާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާާދެކޭގޮުތގަިއާސަރުކ ރުންާމިާުހށަހަޅުއްވ ަފއިާއޮްތާބިލުަގއިާައސ ސީާޙައްުޤާތަްއާހަނިކުރަްއވަން

އޮތްާހުށަހެޅުއްވުމަކީާެއކަށީެގންވ ާގޮތަކަށްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާއޮތްާހުށަހެޅުމެއްާނޫން.ާވަރަށްާބޮޑެތިާކުށްކުށުގެާވ ަހަކާ

ާއަދިާ ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާއެމީހެްއެގ ާމީހަކަށް ާގެންދ  ާތުހުމަތުަގއި ާކުށެއްގެ ާއެހެންނޫނަސް ާމިހުންނަނީ.  1625ދައްކަވ ަފއި

ާެގއްުލވ ލަިއާާނޫނިއް ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާކަންތައްތަްއ، ާކަހަލަ ާބެއްހެއްޓުން ާބަންދުގައި ާނިމެންދެން ާތަޙްޤީޤު ޔ މު

ބަންދުގައިާބެހެްއޓުންާކަހަލަާަކންތައްތައްާކުރުމަކީާއެީއާއަުޅަގނޑުާދެޭކގޮުތގަިއާބަެއއްާމީހުންނަށްާވަރަށްާެއކަށީެގްނާ

ހިނގައިދ ނެ.ާއ ެދ،ާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއޭރުަގިއާފަރުމ ކުރެއްވިާބޭފުޅުން،ާާނުވ ާއަދަބުާލިބުމުގެާއަސްލަަކށްާވެގެން

އޭރުގެާއެމް.ޑީ.ީޕގެާފަރ ތުންާދައްކަވަމުންާގެންދިޔަާވ ހަަކައކީާފުލުހުންާއަނިޔ ކުރ ާވ ހަަކާއ އި،ާއިޢުތިރ ފުގެާބަޔ ްނާ

ާ ާވ ހަކަ. ާހޯދ  ާަބޔ ން ާއިޢުތިރ ފުގެ ާމީހުންގެ ާގަދަކަމުން ނޑުމެންނަށްާއަނިޔ ކޮްށގެން ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ނީ  1630ައޅުަގނޑު

މިއަދުާކޮންާއިތުބ ރެއްތޯއޭާޮއތީާއެބޭފުޅުންާއެހެންގޮތަކަށްާޤަބޫލުކުރައްވ ކަމުގެ.ާމިއަުދެވސްާސަރުކ ރުންާވިދ ޅުވަމުންާ

ާމިހެ ާސަރުކ ރުން ާބަެއކޭ. ާއޮތް ާތަޤ ފަތެއް ާއަނިޔ ވެިރކަމުގެ ާތެރޭގައި ާެއމީހުންގެ ާފުލުހުންނަކީ ންާގެންދަވަނީއޭ

ާޤަބޫލުކުރައްވ ާ ާއެބޭފުޅުން ާޙ ލަތު، ާއޮތް ާކުރީަގއި ާއޮތީ ާއިތުބ ރެއްތޯއޭ ާކޮން ާރަްއިޔތުންނަށް ާގެންދ އިރު ވިދ ޅުވަމުން

ގޮތުަގއިާބަދަުލވެއްޖެކަން.ާއެެހންކަމަށްވ އިރުާއޭރުާއެހެންާިވދ ޅުވަމުންާގެންދިަޔާބަޔަުކާިމއަދުާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިާމިާ

ާހަނިކު ާތައް ާޙައްޤު ާހަމަާދިފައިވ  ާދޭތެރޭ ާމަޤްޞަދ އި ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާހުށަހެޅުއްވީމ   1635ރަން

ާޮބޑުެވާ ާވ ަދވެރިކަން ާިސޔ ސީ ާިމއަދު ާކަމެއް. ާއެަކށީގެންވ  ާއެންމެ ާހަމަ ާއުފެދުމަކީ ާޝަްއކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާކަމުެގ ާބޭނުންކުރެވިދ ނެ ާޤ ނޫނު ާމި ާދިނުމަށް ާއަދަބު ާނަހަމަގޮތުގައި ާމީހުންނަށް ނޑުމެްނގެާސިޔ ސީ ާއަުޅގަ ޝައްކު

ާއަދަބުާ ާނަހަމަގޮތުގައި ާދެޭކގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާހުރީމަ. ާސަބަބުތަކެއް ާމިކަހަލަ ާމިދަނީ ާއުފެދިގެން ހިތުގައި

ާނުވ ނެކަމެއް.ާ ާކޮށްގެން ާއެކަީށގެންނުވ ކަެމްއ. ާވަރަށް ާހިއްޕެވުމަކީ ާސަރުކ ރުން ާބޭނުން ާޤ ނުނެއްގެ ާމިކަހަލަ ދިނުމަށް

ާ ާމި ާމެންބަރަކުާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެްސ ާއެބަހުރި. ާތައް ާމަފްހޫމް ާބަެއއް ާތ ީއދުކުރެވޭ  1640ބިލުަގއި

ާތައްާ ާޙައްޤު ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމި ާނުވޭ ާބަލ ލ ހިތް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމުޅި ވިދ ޅުވިފަަދއިން

ާބޭ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާުހރީމަ. ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމިާހަނިކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިުލގައި ާމި ާއެްއކަމަކީ ނުންވި

ާޚ އްަޞާ ާގޮތުން، ާފިަޔވަޅެްއގެ ާއަޅ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާަޙއްލުކުަރން ާއެކަން ާއުޅޭތީ ާގިަނެވެގން ާކަންަތއް ކުށްކުރުމުގެ
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ާއަޅުާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާެއީއ ާއެބައ ދޭ. ާބިލުގައި ާމި ާދޭވ ހަކަ ާޙިމ ޔަތް ާމީހުންނަށް ާދޭ ާެހކިބަސް ާތެޭރގައި ނުޑާފިޔަވަޅު ގަ

ާވެގެންދ ެނާ ާޙައްލަކަށް ާމަްއސަލަިއގެ ާބޮޑު ާއޮތް ާދިމ ވެފައި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަިދ ާތ އީދުކުރ ކަެމއް.  1645ވަރަށް

ާދޭންޖެހޭ.ާ ާޙިމ ޔަތް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމީހ އަށް ާދޭ ާހެިކބަސް ާބަލ ކަެމއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ކަމެއްކަމަށް

ާކުށްކު ާމިކަހަލަ ާެއއްކޮށް ާލިބިދޭންޖެހޭ.ާހަމައެއ އި ާއެބަ ާޙިމ ޔަތް ާހަމަ ާވެސް ާޤ ޟީންނަށް ނަޑއަުޅްއވ  ާކަ ާނިޔ  ށުަގއި

ާއަނިޔ ކޮށްާ ާއެމީހަކަށް ާއަެނއްކ  ާނުދެވެނީސް ާހަމައަށް ާެގއ ިއ ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާނިޔ  ާއިިދކޮޅަްށ ާމީހަކ އި އެމީހަކު

ާގޮާ ާމިވަނީ ާކަންތައްަތްއާމިއަދު ނޑުމެްނގެ ާމަރ ލައި،ާމިހިސ ބަްށާއަުޅގަ އްސަ.ާއެހެންވީމ ،ާއެމީހުންނަށްވެްސާއެމީހަކު

ާއެވ ހަަކާ ާއިން ާމީޑިއ  ާފަހަރު ާބައެއް ާވ ހަކަ ާތަކުގެ ާކޭސް ާމިކަހަލަ ާއެއ އިެއއްކޮށް ާހަމަ ާލިބިދޭން. ާޙިމ ޔަތް  1650އެބަޖެހޭ

ނޑަާ ްށާތައްާކީމަާމީޑިއ ާތަކަށްާޙަމަލަދީާމީޑިއ ާތަކުަގއިާއުޭޅ،ާމަސައްކަތްާކުރ ާމީހުންގެާމުދަލަށްާގެއްލުންދީާހަށިގަ

ާއެަބާ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދޭތެޭރވެްސ ާކަންތައްތަކ އި ާެއކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާމެދުެވރިވެގެންދޭ. ާއެަބ ާޙ ލަތު އަނިޔ ކުރ 

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާމި ާދަންނަވ ނީ،ާސަރުކ ރުން ނުޑާނިންމ ލަމުންވެސް ާއަުޅގަ ާހަމަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާޙައްޤު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމި ާތ އީެދއްާބިލުގައި ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާަމއްސަލަިއގައި ާހަނިކުރުމުގެ ތައް

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލަިއގެން ާގޮތުގައި ާމުހިންމުކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެން ާމިީއ ާއެހެންނޫނަސް  1655ނުކުރެވޭ.

ާޤަބޫލުކުރ ހި ާއަޅަންޖެހިފައިވ ކަމަށް ާފިޔަވަޅެއް ާިއތުރު ާކަންތަކަށް ާމަޖިލީހަށްާކުށްކުރުމުގެ ާބިލު ާމި ނދު،

ާޙިމ ޔަތްާ ާމީހުންނަށް ާދޭ ާހެކިބަސް ާމި ާފަހުން ާުއނިވެފައި، ާއެބައިބަަައި ާއުންމިދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ބަލައިގެންފިނަމަ

 ލިބިދޭާބައިބައިާމިާބިލުގައިާޮބޑަށްާއައުމަށް.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 1660 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަ ާތިދެްއިވާޝުކުރިއްޔ  ާގެންދިއުމުަގއި ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމި ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ތްތެރި

ާމިހ ރުާ ާދެން ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާވަރަށްބޮޑަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  އެއްބ ރުެލއްވުމަށްޓަަކއި

ާ ާގަޑިން ާހުްސވަގުުތކޮޅ00.17ާާެއަޅުަގނުޑ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވުމ ިއއެކު ާވެފައި ާމިވަީނާވެސް ާމިހ ރު ާަވގުތު ާނަގ  އް

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެހެންކަމުން ާފެށޭނ17ާާީޖެހިފައި. ާޖަލްސ  ާދެން ާއަރުަވން. ާހުސްަވގުތުޮކޅެއް މިނިޓްގެ

 1665ާާ.ޖަހ އިރ0ާާުމިއަދުާމެންދުރުފަހުާ

ާ

 ]ށ01877ާާްނ00817ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާ

 1670 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާހުސ17ާް ާމިނެްޓގެ ާފެށުނީ ާމި ާވެސް ާއަނެްއކ  ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާވެސ13ާާްަވގުތުޮކޅަަކށް ާއަދި ާފަހުން. ިމނެޓު

ާއަށްާ ާގަޑި ާއަޅުަގނޑުމެންނަަަށް ާދަންނަވ ލަން، ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ އެއްފަހަރު

ާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިންތިޒ މުތައް ާގޮތަކަށް ާފެށޭނެ ާއެންމެާމަސައްކަތް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންެދވުމަށް. ކުރައްވަމުން

ާފިޔަަވޅުތަެކއްާ ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާކުށްކުރުން ާދ  ާވ ހަކަދެކެވެމުން ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއޮތީ،ާމިހ ރު ފުރަތަމަ

ާވ ހަ ާހަމަެވގެން ާވަގުތު ާގެންދިޔައިރު، ާކުރަމުން ާބަހުސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާބިލު.  1675ަކާއެޅުމުގެ

ާރަފީޤުާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާުފވައްމުލަކު ާޖެހިވަަޑިއގެންނެވި، ނޑ ލަްއވަން މެދުކަ

ާޙަސަނަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވަން.ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަުތާޝުކުރިއްޔ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރޫުޙގަިއ ާއަވަްސކޮށްލުމުގެ ާބިުލ ާމި ާައޅުަގނޑު  1680ަރއީސް.

ާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ިމާއޮތީާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއެންމެާބޮޑަށްާމިާބިލ ާމެދުާފ ޑުާކިޔުންާއަމ ުޒވެފައި

ނޑުާދެޭކގޮުތގައިާމިާމ އްދ ގައިާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާ  1685މުޅިންާހިފެހެއްޓުމ ާބެހޭާގޮތުންާއޮތްާމ އްދ ާއ ާމެދު.ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަފުުޅގަިއާ ާވެރިންގެ ާއިްސ ާޕ ޓީގެ ާދެ ނޑު ާމައިގަ ާތަމްސީލުވ  ާމިތ ނގައި ާެއބަހުރި. ާމައްސަލަަތކެއް ސީރިއަސް

ނޑަށްާހީވ ގޮުތަގއިާމިާމަްއސަލަާއެންމެާވެސްާފ ހަ ާކުރެވޭ.ާއަުޅގަ ނޑަށްާވެސްާތ އީދު ަގކުރެްއވިާުނކުތ ތަަކށްާއަުޅގަ

ާލިބިދޭާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއޮތީ ާބަޔ ންވެފައި ާހަމައެކަނި ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާމިވަގުތު ާސަބަބަކީ ާދިމ ވ  ާމި ބޮޑަށް

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮުތގައި. ާޙައްޤެްއގެ ާޙައްޤުގެާހަމައެކަނި ާހަނުހުރުމުގެ ާެނތް ާއެއް ާައއިސްފަ ނެޑއް ާއޮނިގަ ޤ ނޫނީ

ާތަފްސީލުާ ާވަރުގެ ާދޭހަވ  ާކަމެއް، ާކަންތައްތަކެއް ާކޮން ާނުހިމެނެނީ ާކަެމއް ާކަންތައްތަކެއް ާކޮން ާހިމެނެނީ  1690ތެރޭގައި

ާކަެމއްތޯ؟ާ ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި ާއެީއާހަނުހުރުމުގެ ާނުދިނުން ނޑެްއާނެތް.ާައތުލިޔުން ާއޮނިގަ ާސ މްޕަލްާޤ ނޫނީ ާގެ ޮސއި

ާހަނުހުރުމުގެާ ާއެއީ ާދިނުން ާއެްއޗެހި ާކުޑަކަމުދ  ާކަމެއްތޯ؟ ާނުހިމެނޭ ާތެރޭަގއި ާޙައްޤުގެ ާހަނުހުރުމުގެ ާއެއީ ދިނުން

ާހިފެހެއްޓުމަށްާ ާމުޅިން ާކަެމއް ާއޮތް ާތެޭރގައި ާތަކެއްގެ ާސުވ ލުމ ކު ާކަހަލަ ާމި ާކަމެއްތޯ؟ ާނުހިމެނޭ ާތެޭރގައި ޙައްޤުގެ

ާކަންނޭ ާދެެކވޭތީ ާއުޅެނީ.ާވ ހަކަ ާމި ާމައްސަލަތައް ާދޭތެރޭަގއި ާކަމ  ާމި ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް ާއެހ  ނގެ

ާހަނުހުރުމުގެާ ާކުށްތަކުަގއި ާބ ވަެތއްެގ ާހުރިހ  ާމިހިރަ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާބިުލގަިއ ާމި ާުކރެވޭ ާތ އީދު ާވެްސ  1695އަޅުަގނޑަްށ

ާކަމަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާހަނުހުރު ާހިފެހެއްޓިގެްނާނުވ ނެ ާެއއްކޮށް ާކަންތައްތަްއާޙައްޤު ާބައެއް ާެތރެއިން ާޙައްޤުގެ މުގެ

ނޑުާ ާމައިގަ ާފެނޭ. ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމަށް ާކަމެއް ާުކރެވިދ ނެ ާހިމެނުމަކީ ާމީގެތެރޭގައި ާކަންތައްތަްއ ާއެ ާފަހު ނެގުމަށް
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ާއެާ ާނުދިނުން ާއެހީތެރިވެ ާއަމިއްަލއަށް ާތިމ  ާކަމަކަށް ާދ ންޖެހޭ ާތެެރއަށް ާކުށުގެ ާނަްފސު ާއަމިއްލަ ާތިމ  އީާގޮތެްއގަިއ

ާކުރ ާ ާތުހުމަތު ާކުށުގެ ާވ ނަމަާއެ ާކަމަށް ާކުރ  ާކުުށެގާތުހުމަތު ާބަޔަކު ާމެދު ާޙައްޤެއް.ާތިމ އ  ާއޮންނަންޖެހޭނެ ތިމ އަށް

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާެއއީ ާކުރުން ާމަސައްކަތް ާސ ބިތުކުރުމަށް ާކުްށ ާހޯދައިގެން ާހެކި ާހޯދަންޖެހޭ ާދެކޮޅަށް ާއ  ާތިމ   1700މީހުން

ނެޑްއާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުގެާތެރޭަގިއާހި ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނީާއޮނިގަ މެނޭާމަފްހޫމަކީ.ާއެާމަފްހޫމުާދޭހަވ ާގޮތަށްާއަުޅގަ

ާއުސޫަލކީާ ާހިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާހެކިން ާނޫޅޭނެހެން. ާއެއް ާމައްަސލަ ާމީަގއި ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާވ ނަމަ ާކަމަށް ގެނެވޭ

ާ ާއުސޫެލއް.ާއެހެންނަަމވެސް،ާހެކިން ާއޮތް ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާބިލުގައި ާމި ާހިނގ ނީާވެސް ާކަންތައްަތއް ާކުރުުމގެ ހިމ ޔަތް

ާކޯޓ ާ ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލ އި ާނެތް. ާއެއް ާރަމްޒުކޮށްދީފަ ާބިލުގައި ާމި ާކަމެއް ާތަރުތީބަކުން ާކޮން ާކަމެއް ކިހިނެއް

ާކޯޓު ާބަޔ ންކުރުމުން ާވ ަހކަ ާހެކިންގެ ާކުރަންޖެހޭ ާބުނޭ.ާހިމ ޔަތް ާއެބަ ާމީަގއި ާވ ހަކަ ާުގޅުންތަކެއް ާއޮތް  1705ްނާދޭތެރޭގައި

ާކުށްތަަކކ ާ ާބ ވަތެްއގެ ާޮކން ާއެހެންނަމަވެްސ، ާވ ނެކަން. ާކުރެވެން ާހިމ ޔަތް ާހެކިން ާމައްޗަްށ ާނިންމުމެއްގެ ނިންމ 

ާމީހުންާ ާކުރ  ާމިކަން ާކަްނާއަދި ާބަެއއް ާކޮން ާކުރ ނީ ާމިީއާމިަކން ާކަމެއްކަން ާހ ލަތްތަކެްއަގިއާކުރެވޭ ާކޮން ގުިޅގެން

ާރައް ާމަޖިލީހުން ާޝަރީޢަތުގެ ާރައްކ ތެިރާހަމައެކަނި ާތެރޭަގއި ާދިރިއުުޅމުގެ ާޢ އްމު ާބަދަލުގައި، ާކޮށްދިނުމުެގ ކ ތެރި

ާބިލުގަިއާ ާމި ާއުސޫލު ާމި ާޙައްޤު ާމި ާމ ނައަކީ ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާތަފްީސލީ ާކަހަލަ ާމި ކުރެވޭތޯ.

ާއެ ނޑެއް ާއޮިނގަ ާއުސޫލީ ާނޫނީ ާއިދ ރީ ާޢ އްމު ާކުރުމުގެ ާިޙމ ޔަތް ާހެކިން ނަޑއަޅ އިރުަގއި ާއޮންނަންޖެހޭާކަ  1710ބަ

ާދ އިރ ާ ާމީެގ ާއުޅެނީ. ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނޭނގިގެން ާސައިޒް ާމީގެ ާނެތުމުން ާއެ ާތަނެްއަގއި. ކޮންމެވެސް

ާއެބަކުރޭ.ާ ާތަޢ ރަފު ާބިލުގައި ާމި ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާއ  ާެވސް ާބަލައިގަތުމުގެ ާހެކި ާއުޅެނީ. ާމި ާނޭނިގގެން ވަކިކުރަން

ާރެޯކޑިންގ،ާއިްނވެސްިޓގޭޝަންގެ ާހެްއކެްއާާވީިޑއޯ ާއެީއާބޭނުންކުރެވޭނެ ާކުރުން ާރެޯކޑު ާކުެރވޭ ާމަރުޙަލ ަގއި ތަޙުޤީޤީ

ާނެްތާ ާބ ުރވެރިކަެމއް ާނުޫފޒެއް ާކަހަލަ ާެއްއވެސް ާޭއނައަށް ާަވގުތަީކ ާކުރ  ާރެޯކޑު ާަވުގތަކީ ާެއ ާބަލ އިރުަގއި، ކަމަށް

ާބ  ާނުފޫެޒއްތޯ ާކިހ ަވރެއްގެ ާގެނައުމުަގއި ާހިސ ބަށް ާވިޔަްސ،ާއެ ާކަމަށް ާޭއގެާވަގުެތއް ާއަދި ާއޮތީ ާެގންގުޅެފައި  1715ެރއްތޯ

ާވެްސާ ާމިީއ ާކަމަކަށްތޯ ާބ ރުެވރި ާނުފޫަޒކ ިއ ާކިހ ވަރެްއގެ ާޖެހެނީ ާކުރިމަތިލ ން ާއޭނަ ާކުރުމަށްފަހު ާރެކޯުޑ ާއެ ފަހުން

ާކަްނާ ާއެ ާއުޅެނީ ާމި ާމައްސަަލތައް ާވެސް ާަބލައިގަތުމުަގއި ާއުސޫލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކަންތައްތައް. ާއުފެދޭނެ ޝައްކު

ާހި ާފެނޭ.ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާއައީމަ ާބިލުތެރެއަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާނެތި ާއެނގެން ނެޑއް ާޮއނިގަ ނޑު ާމައިގަ ނގ ނެ

ާވެސްާ ާމިއީ ާވެސް ާއޮތީމަ ާމީަގިއ ާވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބަޔ ން ާދޭ ާގޮތަށް ާނޭނގޭ ާކ ކުކަްނ ާބަދަލުކޮށްގެން އަޑު

 1720މެފަދަާކަމަކ ާުގޅޭާގޮތުންާޮކންމެފަދަާވ ހަކަާެއއްާވެްސާކަންބޮޑުވ ާމައްސަަލއަކަށްާއެަބވޭ.ާކޮންމެާފަދަާމީހަކަށްާކޮންާ

ާމައްސަލަައކަށްާ ާމިއީ ާކުރ އިުރގައި ާމިކަން ާމ ޙައުލެއްަގއި ާދެއްކިދ ނެ ާވެސް ާބަދަލުކޮށްގެން ާއަޑު ާގޮތަކަށް ކޮންމެފަދަ

ގަކޮށްފައިާވ ާނުކުތ ާވެދ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާިވސްނޭ.ާބަންދުގައިާދެމެހެއްޓުުމގެާުއސޫލަކީާވެސްާމިާބިުލގަިއާފ ހަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާއުނދަޫގވެގެން ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާމި ާއުޅޭީތވެ ާބިލުގައި ާމި ާސިފައި ާހަތަރު ނޑު ާމަިއގަ ާމި އެއް.

ާއަުޅަގނުޑާ ާވ ނަމަ ާަކމަށް ާބަލަިއގަންނަ ާބިލު ާމި ާފެންަނނީ. ާައޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާދަްއކަވ  ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރުން
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ާމަޖިލީހު ާމިހ ރު ާބިލ ިއާހުށަހަޅަނީ ާބެހޭ ާގެންގުޅުމ  ާހަތިޔ ުރ ާބިރުދެއްކުމ  ާއަދި ާބިލ އި ާކުށްތަުކގެ ާގޭންގު ާއޮތް  1725ގައި

ާމިާ ާތަންކޮޅެއް ާައއިސްފިްއޔ  ާނިކުމެގެން ާގޮުތަގއި ާބިލެއްގެ ާއެއް ާބިލު ާތިން ާމި ާބިލ  ާއެޅުުމެގ ާފިޔަވަޅުަތއް ޚ އްޞަ

ާފުރުހަމަާނިޒ މަކަށްާދެވޭނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާގެާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާކިނބިދޫާދ އިރ 

ާކުރިންާ ާފެށުމުގެ ާދަންަނވ ލަން ާެއްއޗެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުްނ ާބެހޭ ާބިލ އި ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1730ޝުކުރިއްޔ 

ާޔޫ.އެންާ ާަބއްދަލުވީ ނޑ  ާއަުޅގަ ާއަރިހުގައި ާމަނިކުފ ނުގެ ާެއ ާބޭނުންވީ، ާދަންނަވ ލަން ާމަނިކުފ ނަށް ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާއެާދުވަހުާފުރަތަމައިނުންާހައި ނޑުާހަނދ ންވ ާގޮުތަގއި ކޮމިޝަނަރާހިއުމަންާރަިއޓްސްާޑިޕިއުޓީާކޮމިޝަނަރާައޅުގަ

ާމިާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޗެލެންޖެްއހޭ ާކިހ ވަރެްއގެ ާގޮތުން ާޕ ލިމެންޓޭރިއަނެްއގެ ާއ  ާވިދ ުޅވީ ާހަިއކޮމިޝަނަރ ވެސް

ނޑުާދެންެނވިންާރ އްޖޭގެާހ ލަތުާމިހ ރުާހުރިާާދިމ ވަނީާކުށްވެރިްނގެާޙައްޤުަތއްާރަްއކ ތެރިާކުރުމ  ބެހޭާގޮުތން.ާއަުޅގަ

ާއުޅޭާ ާދިމ ެވގެން ާވެސް ާމިހ ުރ ާވެސް ާތަނެއްގައި ާހުިރހ  ާދުނިޔޭގެ ާމި ާަޙޤީޤަތަކީ، ާމީަގއި ާއެހެންވީމ ،  1735ގޮތް.

ނޑުމެންނަށްާހަމަާމައްސަލަތަކެއް.ާައޅުަގނޑުމެްނާކުށްވެރިންގެާޙައްޤުތަކޭާއަުޅަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަާދައްކ އިުރާއަޅު ގަ

ާހަމައެއ ެއކުަގިއާ ާބަލަިއގަންނަން. ާވެސް ާޙައްޤުތަކަށް ާމީހުންގެ ާތިބި ާނުކޮށް ާުކށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަޖެހޭ

ާއެޕްޯރޗެްއާ ާއެޑްހޮކް ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީގައި ާދެން ާއެއް. ާމައްސަލަ ާޖެހޭ ާބަލަިއގަންނަން އަޅުަގނޑުމެން

ާބައެއް ާގެންުގޅެނީ ާމި ާޖެހޭާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާީމގައި ާއިނގޭތޯ. ާނިގުަޅިއގަތުމުަގއި ޙައްޤުަތއް

ާލިބިދޭާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނޑުމެން ާއޮންނަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާއެބަ ާއެއް ާޕޮލިސީ ާދައުލަތުގެ ާކަހަލަ ާވެސް ާކޮންމެ  1740ޕޮލިސީ

ނޑުެމންާކަންތައްާކުރ ނެާގޮުތގެާއިޚްތިޔ ުރގެާތެރެއިން.ާައޅުަގނޑުމެންާމިާޙައްޤުތައްާނިުގަޅއިގަންނަާއިުރަގއިާއަޅުާ ގަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާކުރުމުގެ ާގޯނ  ާޖިންސީ ާމ ދަމ  ާކުއްލިއަކަށް ާދ ނީ. ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާހިސ ބަކަށްތޯ ކިހ 

އިޞްލ ޙެއްާގެނެސްަފއިާމިާަޙއްޤުތަުކގެާވ ހަކަާއެބަާދެެކވޭ.ާއަދިާއެއ އެްއކޮށްާހަމަާމިހ ރުާމިާއޮތީާއަނެްއކ ާއަނެްއާ

ާއަޅުގަ ާމިާބިލު ނޑުމެންނަށް ާނޭނގޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާބިލެއް ާއަންނ ނެ ާއަނެއްކ  ާއައިސްފައި.ާމ ދަމ  ނޑުމެންނަށް

ާޒިންމ ދ ރުކޮްށާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާކުރުމަކީ ާނޫނީ ާއެނގިގެން ާރަނގަޅަށް ާކަމެއް  1745ކުރެވޭ

ާޤ ނޫނުގެާ ާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާމި ާމ އްދާ 7ާކަންާނިންމ  ާމުރ ޖަޢާ ވަނަ ާކަންތައް ާމި ާހަމަހުން ާހަމަހުން ާޮއވޭ ާއެބަ ގައި

ނޑުމެންާކަންތަްއާކުރަންވ ނެާގޮތްާކަެމއް.ާ ާއެީއކީާއަުޅގަ ނަޑކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުެރވޭ ާއަުޅގަ ކުރުމުގެާވ ހަަކ.ާއެކަމަކު

ާވިދ ޅުވިހެން ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަުރ ާދ އިރ ގެ ާމައްޗަންޮގޅި ާއުޅެނީކީ ާމި ާމިާާއަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން

ާކަންަތއްާ ާބަލަިއގެން ާއަށް ާތަޖުރިބ  ާމީހުންގެ ާއެހެން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާނޫން.ާމިއީ ާކުރ ކަށް ާއިންވެންޓު ާވީލް އުޅެނީކީ

ާއައިސްަފިއާ ާނިޒ މަށް ާމަދުކުުރމުގެ ާކުށް ާއެމެރިކ ގައި ާތެރޭަގއި ާއަހަރުގެ ާވިއްަސކަށް ނޑަަކށް ާގ ްތގަ  1750ކުރެވިދ ނެ.ާމީގެ

ާބަދަލުތަ ާހެޔޮ ާމެދުާހުރި ާއެބަހުރި. ާބެލެން ާވެްސ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންތަްއތައް ާހުރި ާކޮށްފައި ާބަލ ިއރުގައި ކަށް
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ާއުސޫލުތަކެއްާ ާގެންދަންވީ ާކުިރއަްށ ނަޑއަަޅއިގެން ާކަ ާޓ ގެޓުތަެކއް ާރ ސްތ  ާދުރު ާައދި ާރ ސްތ ، ާކުރު ރ ސްތ ،

ާ ާކަހަލަ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާރޭވިދ ނެ. ާައޅުަގނޑުމެންެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުކްއލިއަކަށް ާނެތި އެޕްރޯޗެއް

ާވ ހަަކާެއއް.ާދެްނާ ާބިުރގަންނަ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާދެްއކުމަކީ ާވ ހަކަ ާމީހުންެގާޙައްޤުަތްއާނިގުަޅއިގަތުުމގެ ޙައްޤުތައް

ާކަންތައް.ާ ާހުރި ާކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާގޮތުަގއި، ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު  1755މީގައި

ާއެަބާއަ ާކުށްވެރިން ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާކުރެވޭނެ ާރަނގަޅު ާޖަލު ާފ ސްކޮށްފިން. ާބަޖެޓެއް ޅުަގނޑުމެން

ާކުރަންޖެހޭާ ާހައްލު ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްސަަލައކީ ާމި ާނެތިގެން. ާޖ ގަ ާޖަލުަގއި ާދޫކޮށްލެވިފައި ތިބި

ާމީާ ާކ ކުކަމެއް ާނޭނޭގ ާއަުޅަގނޑަކަށް ާނޫނީާކަމެއް. ާސަރުކ ރުންތޯއޭ ާޫނނީ ާައޅުަގނޑުމެންތޯއޭ ާނަގ ނީކީ. ާޒިންމ  ގައި

ާވިސްނާ  ާއެބަ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭ ާކަމ  ާމި ާވެސް ާސަުރކ ރުން ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ޖުޑިޝަރީންތޯއޭ.ާއަުޅގަ

ާސްޓި ާމިހ  ާމިކަމުަގއި ާޖެހޭ ާަވޑަިއގަންަނވަން ާވިސްނ  ާއެބަ ާަނިއބު ާމެޝަރާއެްއާވަަޑއިގަންަނވ .ާބަންޑ ރަ  1760ންޖެންޓު

ނަގ އިުރގަިއާމީގެާފަހުންާދިމ ވެދ ނެާމައްސަލަަތއް.ާައޅުަގނޑުމެންާކުރުާމުއްދަެތއްަގއިާަކމެއްާހައްލުކޮށްލުމަށްޓަަކިއާ

ާކުިރާ ާތެރޭގައި ާއަހަރެްއގެ ާއެތައް ާވޭތުވެދިޔަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤުބަލުގައި ާސަބަބުން، ާފިޔަަވޅެްއގެ އަޅ 

ާއެކުާ ާނޫން.ާާމަސައްކަތްތަކ  ާގޮެތއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާދިއުން ާފަހަތަށް ާއަނެއްކ  ާރިފޯމް ގެަނިއ

ނުޑމެންނަށްާކުރެވިދ ނެާކަމަކީާ ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާވެސްާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ާމީހުން ާެއ ާބައިތިއްބައިގެން ާމީހުން ާޖަލުގައި ާކުރުން. ާރަނގަޅު ާބަލަންޖެހޭ.ާާޖަލު ާއެބަ ާގޮތެއް ާކުރެވޭނެ  1765ރީހެބިލިޓޭޓު

ާޖަލުާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ. ާހަލ ކުކޮށްލ  ާޖަލު ާކިޔަނީ ާމި ާއަބަދުވެސް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ މިސ ލަކަށް،

ާޚިދުމަތްތަކ އިާ ާއަސ ސީ ާދޭންޖެހޭ ާއެ ާތެރޭގައި ާޖަލު ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާނުކުންނައިރުގައި ާމީހުން ހަލ ކުކޮށްލައިގެން

ނޑުމެންނަށްާރަނގަޅުާުނކުރެވިާއެއްާޖަުލގައިާތިބޭާމީުހންނެއްާނުތިބޭނެާއިނގޭތޯ.ާޙަ އްޤުތަކ ާމިާކަންަތއްތައްާައޅުގަ

ާކަހަލަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމީހުން ާއެ ާމީހުންގެ ާއެ ާކުރުވޭނެ ާމަސައްކަތް ާެއބަޖެހޭ ާއެމީހުންނަށް ާތ ނގައި އެ

ާދިިރއުެޅވޭނެ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާއެ ާވީމަ ާޤަބޫލުުކރ ާާއިންސަނުން ާއުސޫލު ާއިންސ ނީ ާގޮތްތަެކއް ާރަނގަޅު  1770ގޮތްަތކެއް

ާދެްނާ ާބަލަހައްޓަން. ާކަންަތއްތައް ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެަެރޭަގއި ާއުސޫލުތަުކގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާޕްރިންސިޕަލް ޕެރިސް

ާކުރެވޭ ާރިހިބިލިޓޭޓު ާއެމީހުން ާއަންނައިރު ާނުކުމެންގެން ާޖަލުން ާމިސ ލަަކށް ާއޭެގއިތުރުން ާމީހުންާއަދި ާއެ ނެ

މުޖުތަމަޢަށްާބަލައިގަނެވޭނެާނިޒ މުތަކެއްާޭރވެންާއެބަޖެހޭ.ާމިާކަހަލަާއެްއވެސްާކަމެއްާނެިތާކުއްލިައކަށްާޙައްޤުތަެކްއާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނޭގތޯ. ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާހައްލުވ ނެ ާމައްސަލަ ނިގުޅަިއގަތުކަމުން

ާމިހ ރު ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޯަގސްޓު ާމިއަހަރުގެ ާދަނީ. ާނިމެމުން ާމަރުޙަލ  ާއިންތިޤ ލީ ާއޮތް ާދުވަހަީކ5ާާމި  1775ވަނަ

ާމުއްދަތުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަނެއްކ ވެސް ާދުވަސް. ާހަމަވ ނެ ާމުއްދަތު ާއޮތް ާލިބިފައި ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކޮަބއި ާއެޖެންޑ . ާލެޖިސްލޭިޓވް ާކޮބައިތޯ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރ ާއިތުރުކުރަންވީ. ާސުވ ުލ ާމި ނުޑ ާައުޅގަ ތޯ؟

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާދައުރެއްތޯ. ާނައިބުެގ ާބަންޑ ރަ ާނޫނިއްޔ  ާދައުރެއްތޯ ާމަޖިލީހުގެ ާއަރ  ާހިތަށް އަޅުަގނުޑވެސް
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ާކޮމިޓީާ ާއެބަޖެހޭ ާތ ގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރަން. ާމަސަްއކަތް ާއެބަޖެހޭ ާއެކުަގއި ާައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާއެްއާއެއްާނަމަެވސްާކޮންމެ ާލެޖިސްލެޓިވްާއެޖެންޑ  ނޑުމެން  1780ެވސްާޮކމިޓީއަކުންާމިާމައްސަލަާބަަލންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަ

ާކޮންމެވެްސާ ާެދވޭނެ ާތެރޭގައި ާމުއްދަތު ާމި ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާެއއަށް ާޤ ނޫނުަތއް ާބެލެނިވެރިކަމުގެ ާއޮތް ާމިހ ރު ނަގަިއގެން

ާމި ާކަމަކ  ާހުރިހ  ާއެބަޖެހޭ.ާމި ާރ ަވން ނޑުމެން ާުގޅިލ މެހިފައި.ާޢިއްޒަތްތެިރާާއުސޫލެްއާއަުޅގަ ާކަންތައްަތއް ާމި ހުރީ

ާވިދ ޅުވިހެންާ ާނަޝީދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާވ ަހކަ. ާޙައްޤުގެ ާހަނުހުރުމުގެ ާބުަނނީ ާމި ނޑު ރައީސް،ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަާމިާގޮތަށްާަދއްކ އިުރގަިއާމިާހަނުހުރުމުގެާކަންތައްަތުކގަިއާވެްސާއަާ ޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާހަނުހުރުމުގެ

ނޑަނ ޅ ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާތިބެގެންާމިާ ނޑައަޅަން.ާއެާކަ  1785ޤ ނޫނެއްާގެނެސްގެންާމީގެާިއންތައްާއެބަޖެހޭާކަ

ާުނވ ނެާ ާހައްލެއް ާަމއްސަލަ ާމި ާކަމަކު ާދަމައިގަތެއް ާޙަްއޤު ާމީހެްއގެ ާކުއްލިއަކަށް ާހަމަ ާކަމަކު ާއެއް ާދެއްކި ވ ހަކަ

ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދީދީާާއިނގޭތޯ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާމި ދެން

ާގޮުތގައިާ ާކުެށއްގެ ާކުރި ާއޭަނ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއެީއ ާވެްސ ާކަމަކީ ާއެ ާހަނުހުރުން ާވިދ ުޅވި ވ ހަކަދަްއކަވަމުން

ާދުނިޔޭ ާބައްޓަންކުރެވިދ ނޭ.ާމިއީ ާޤ ނޫނުތައް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގޮތަށް ާވެސްާސ ބިތުކުރެވިދ ނެ ާތަންތ ގައި ެގާއެހެން

ާމިާ ާހަމަ ާދަންނަވ ލ ނީ ާކުުރކޮށްލަމުން ނޑު ާދަންނަވ ލީ،ާއަުޅގަ ނުޑާހަމަ ާގޮތް.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ ާކުރ  ާކަންަތއް  1790އެ

ާބިލުާ ާމި ާނުކުރަމޭ ާތ އީދެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާފެންނަ ާބަލައިގަންނަން ާމިވަގުަތށް ާވަގުތުން ާމި ބިލަކީ

ާއަ ާއިޞްލ ޙުާބަލައިގަންނ ކަށް. ާމީގަިއ ާައޅުަގނޑުެމންނަކީ ާކަންތައްތަކަީކ ާމި ނުޑ ާމަިއގަ ާހުރި ާީމގަިއ ާއެއީ ނޑު ުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާމިާ ކުރެވޭނެާކަންަތއްތަކެއްާނޫންާއިނގޭތޯ.ާމިާދެންނެވިާގޮތަށްާއެޖެންޑ ާެއއްާހެދިގެންާނޫނިްއޔ ާއަުޅގަ

ާތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ކަންތަކެއްާނުކުެރވޭނެާއެާގޮަތކަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަ

ާ1795 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީ

ާކުށްކުރުްނާ ާގެންދ  ާބަހުސްކުރަުމން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެޅުމުގެާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާގިނަާޢިއްޒަ ތްތެރިާމެންބަރުންގެާވ ހަކަފުޅުާތަފ ތުާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިާޚ އްޞަާފިަޔވަޅުތައް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުާހެދުމުގެާސަރުކ ރުންާޤ ނޫނެއްާ ގޮތްގޮތަށްާހިނަގއްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާކަހަލަާ ާވަކި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއެީއ ާޠަބީޢަތަކީ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާއޮވޭ. ާމަޤްޞަދުތަކެއް ާބައްޓަންކުރުމުެގ ާގޮަތކަށް  1800ވަކި

ާިދވެހިާޙަ ާމިއަދު ާކުށްތަކުން ާކަހަލަ ާބައެއް ާހިނދު،ާޖިނ ޢީ ާވީ ާކަމަކަށް ާކޮށްދޭ އްޤުތަކެްއާރަްއކ ތެރިކޮށްދިުނމަށްޓަކައި

ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާ ާދައުލަތުގެ ާހިނދު،ާދިވެހި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާސަރުކ ރަށް ާވ ކަމަށް ާޖެހިފައި ާހިމ ޔަތްކުރަން މުޖުތަމަޢު

ާއަ ާޙައްޤުތަކ އި ާކަހަލަ ާބައެއް ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނ އި ާއިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ދި

ާދ ާ ާގިަނވަމުން ާރ އްޖޭަގއި ާަވގުަތްއ ާަވގުތުން ާމި ާނުވ ތީ ާފުރިހަމަކުރެވިފައި ާެފންވަރަށް ާެއކަށީގެްނވ  ާއެންމެ އަދި

 1805ެކއްާއަޅަންޖެހޭާކަމަށްާސަރުކ ރަށްާފެންނ ތީާނުރައްކ ތެރިާކުށްތައްާހުްއޓުުވމަށްޓަކައިާޤ ނޫނީާބ ރުާލިބިގެންާފިޔަވަޅުތަ
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ނޑުމެންާޤަބޫލުާުކރ ާ ނޑުމެންާއެންމެންެވސްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާއަދިާައޅުގަ މިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާމިާޮއތީ.ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނަކު ާއެއީ ާއަސ ީސާޙައްޤަކީ ާއެްއވެސް ާބަޔ ންކޮށްދޭ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެއީ ާއަސްލެއް ްނާޤ ނޫނީ

ާނުވަަތާ ާހަނިކުރަން ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާބިލުގައި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާއެްއޗެްއ ާގަނެވޭނެ ނިގުޅައި

ާދަންަނވ ލަންާ ާއެްއޗެއް ާދެިތން ާައޅުަގނުޑވެސް ާގޮތުން ާބެހޭ ާހުށަހެޅުމ  ާއޮންނަ ާހުށަހެިޅފައި ާގޮތަށް ނިގުޅަިއގަެނވޭ

ާޖެހެނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާފުރަަަތަމަ ާއެންމެ ާާބޭނުން. ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާބިލުގައި ާހަވ ލ 04ާާމި ާއަށް ާމ އްދ   1810ވަނަ

ާވ ހަކަފުޅުަގއިާ ާމެންބަރުންގެ ާބައެއް ާއަދި ާބުނ އިރު ާކަމަށް ާދަށުްނާޙައްޤުތައްާނިގުަޅއިގަެނވޭނެ ާމ އްދ ގެ ާއެ ދެއްވ ފައި

ާނަމަ ާީވ ާކަމަށް ާއޮތް ާވިދ ުޅވެފައި ާކަމަށް ާިނގުަޅއިގަންނަ ާެއއްކޮށް ާޙައްުޤ ާމި ނަޑއެިޅގެން ނަޑކަްށާކަ ާއަުޅގަ ވެސް

ާކޮންމެާ ާެއއީ ާކަމަކަށް. ާިނގުަޅއިގަެނވޭ ާެއއްކޮށް ާޙައްޤު ާހަނުހުރުމުގެ ާލިބިދޭ ާމީހަކަށް ާބިލުަގިއ ާމި ާނުކުރެޭވ ޤަބޫލެއް

މީހަކަށްާވެސްާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާހުރިހ ާމައްސަލަތަކެއްަގިއާހުރިހ ާހ ލަތެއްގައިާވެސްާިލބިގެންވޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ

ާހަނު ާުނވަތަާމީހަކަށް ާކަމަށް ާނެތް ާހ ލަތަތްތަކެްއަގއި ާވަިކ ާބަޔ ންކުެރިވފައިވ  ާބިލުގަިއ ާމި ާޙައްުޤ  1815ހުރުމުގެ

ާއޮތްާިޖނ ޢީާކުށްތަކުންާރަްއޔިތުންާ ާކަމަށްާމިާބިުލގަިއާބުނުމަކީާެއއީާިމާދަންނަވ ާަޤއުމުާމިއަދުާމި ހަނިކުރެވިއްޖެ

ާއަޅުާ ާއޮތްއިރު ާއަިއސްފައި ާހ ލަތަކަށް ާމުޅިްނާސަލ މަތްކުރަންޖެހޭ ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެްއ. ާވިސްނަންޖެހޭ ަގނޑުމެން

ނޑުާފ ހަގަކޮްށލަންޖެހޭާމިާބިލުގެާ ވަނ7ާާަމިާޙައްޤުާނިގުޅައިގަންނަނީާަކމަކަށްާބެލެވޭކަށެއްާނެތް.ާހަމައެއ އެކުާއަުޅގަ

މަހަކުންާރަްއޔިތުންގ1ާާެމަހަކުްނ1ާާމަހަކުންާއަދ4ާާިމަހަކުްނ4ާާމ އްދ ާޤ ނޫނުާމުރ ޖަޢ ކުރަންާއެބަާޮއވޭ.ާކޮންމެާ

ާތަންފީޒުކުރެޭވާ ާބިލު ާމި ާކަންަތއްތަްއ ާތަންީފޒީ ާމި ާދަުށގައި ާބެލެނިވެރިކަުމގެ ާޕްރޮސެކިއުޓަރާެޖނެރަލްގެ  1820މަޖިލީހ އި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނޫން. ާެއއްެޗއް ާއަންނަ ާސިފައެްއގައި ާދ އިމީ ާއެހެންވީމ ،ާމިއީ ާއޮވޭ. ާެއބަ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާބަލަން ގޮތް

ާއެާ ާދެންާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަމަކަށް. ާބޭރުކޮށްލަންޖެހޭނެ ާބަލައިނުގަނެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް އްގޮަތކަށް

ާނިޒ މުާ ާޢަދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ާއަިދ ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާނުކުތ ައކީ ާއަނެްއ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއެއ ެއކު ހަމަ

ްނމެހެންާޖިނ ޢީާކުށެއްގެާމީހެްއގެާމައްޗަށްާސ ބިުތވ ކަެށއްާމިއަދ ާހަމައަށްާތަންފީޛުާކުރަމުންާއައިގޮތަށްާބަލ އިރުާކޮ

ާމިާކުރަންޖެހިފައިވ ާކަމަީކާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައިާމިއަދު ާއިޢުތިރ ފުާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމި  1825އެމީހެއްގެ

ާތަންތަނުން ާއެ ާހ ލަތްތަކުގައި ާހިނގ  ާކަމެއް ާހަރުދަނ ކުރުން. ާއިތުރަށް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާހެކިތައްާާހެއްކ  ާހުންނަ ލިބެން

ާ ާކުެރވެންޖެހޭނެ.ާއަދި ާތަޙުޤީޤު ާމައްސަލަ ާފުލުހުންނަށް ާލިބިގެްނ02ާާބޭނުންކޮށްގެން ާަވުގތެއް،ާމުއްދަެތއް ގަިޑއިުރގެ

ާމިވެނިާ ާމިވެނި ާމިވެނި ާކޮށްދެވެންޖެހޭނެ ާޖަސްޓިފައި ާއަށް ާޤ ޟީ ާދ އިރު ާއިތުރުކުރަން ާމުއްދަތު ާއަރިހަށް ޤ ޟީ

ާ ާހެދި ާކަހަލަާސަބަބުތަކަކ  ާދަންނަވ  ާމި ާއެހެންވީމ ،ާޝަރީޢަތަށް ާބޭނުންވޭ. ާބަންދުކުރަން ާތަޙުޤީޤަށް ާއިތުރަށް މީނަ

 1830އެިވޑެންސްތައްާެއކިެއކިާސަިއންޓިފިކްާހެކިތައްާނުވަތަާސ ަކމްސްޓެންސްާއެވިޑެންސްާަޝރީޢަތަށްާހުށަހެޅޭހިނދުާއެާ

ާއަުޅގަނ ާމިއަދު ާނޯންނ ތީވެ ާލިބިދީފައި ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާހަނުހުރުމުގެާހެކިތަކަށް ާމި ާަދއްަކންޖެހެނީ. ާވ ހަކަ ާމި ޑުމެން

ޙައްޤުާހަނިކުރަންާނުވަތަާަވިކާކުށްތަކެްއގެާއެާަޙއްޤުާލިބިނުދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވިސްުނމަކީާމީގެާޒ ުތގައިާމިއަުދާ
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ާމީހު ާބޭނުންކޮށްގެން ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާއަދި ާކަމަށް ާކުެރވެމުންދ  ާކުށްތައް ާނުަރއްކ ތެރި ާމަރަމުންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ން

ާޢަބޫލުކުރ ާ ާމުޖުތަމަޢު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމއީ ާކަްނތައްތަކަކީ ާމި ާގެންދ ކަމ  ާބިރުދައްކަމުން ާމީހުންނަށް ގެންދ ކަމ 

ާޤަބޫލުކުރ ާ ާބަޔަކު ާގިނަ ާތެރެއިްނ ާރައްޔިތުްނގެ ާުއސޫލަކީ ާއޮންނަ ާޖަސްޓިސްގައި ާނެޗުަރލް ާއެހެންވީމ ،  1835ޙަޤީޤަތެއް.

ހިާރަްއޔިތުންގެާއަޣުލަބިއްަޔތުާސައްތައިންާސައްތަާިދވެިހާމުޖުތަމަޢުާޤަބޫލުކުރޭާމިާގޮތަކީާއެީއާޤ ނޫނު.ާމިއަދުާިދވެ

ާސަރުކ ރުންާ ާމިއަދު ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާއެހެންވެއްޖެ ާޖެހިއްޖެކަން. ާހިމ ޔަތްކުރަން ާރ އްޖެ ާމި ާކުށްތަކުން ާފަދަ ދަންނަވ 

ާމަްއސަލައަކަށް ާފެންވަރުަގއި ާޤައުމީ ާމިއީ ާމައްސަލަައކީ ާހޯދުމުގެާާހުށަހަޅުއްވ  ާހައްލެއް ާޤ ނޫނީ ާގޮތުން ަވގުތީ

ާމިއަުދާ ާވިސްނުމެްއގައި. ާޤައުމީ ާވިސްނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭ ާމިއ  ާއެހެްނވީމ ، ާެއއް. މައްސަލަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާނުވަތަ ާހިނގ ނެގޮތ  ާކަންތައްތައް ާކޯޓެއްަގއި ާޝަރުޢީ ާކޮންމެހެން  1840އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ނަމަާާލިބިދީފައިވ  ާކަމަށް ާވެއްޖެ ާވ ހަކަދަްއަކން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިސްނުމެްއަގިއ ާސިޔ ސީ ާހަނިކުުރމުގެ ޙައްެޤއް

ާދަން ާނ ންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑު ާހުއްޓުމެއް ާޖަރީމ ތަކަކަށް ާބޮޑެތި ާދ  ާމި ާބޮޑެތިަވމުން ާއުފެދި ާމިއަދު ާރ އްޖޭގެ ާމި ނަވ ނީ

ނޑުމެންނަކަށްާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުާފުރިހަމަާއަޅުަގނަޑކަށްާުއއްމީދެއްާނެްތާމިާދައުރުާނިމިގެންާދ އި ރުަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާކުރާ  ާޝަރީޢަތް ާފުރިހަމަކޮށް ާޤ ނޫނުން ާބެހޭ ާހެއްކ އި ާނެތް ާުއއްމީދެއް ާައޅުަގނޑަކަށް ާކަމަކަށް. ކުރެވޭނެ

ނ ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާެބހޭ ާހެއްކ އި ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރ  ާތަޙުޤީޤު ާނުވަތަ ާއަދި ާޤ ޟީންނ އި  1845ޑަެއޭޅާފަރ ތްތަކަށ އި

ާދެވޭެނާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާދެވޭނެކަމުެގ ާހަމައަށް ާަޝރީޢަތ  ާބޭނުންކޮްށގެން ހެކިތައް

ާރަްއޔިތުންގެާ ާަޙއްޤުތަކަށްޓަަކއި ާރައްޔިތުންގެ ާޖެހެނީ ާމި ާކުރަްނ ާމަސައްކަތް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ކަމަކަށް.

ާ ާހިމ ޔަތްުކރަން ާަޙއްޤުތައް ާކުރަންޖެހޭނެ.ާހިފަހައްޓަންޖެހޭާއެިކއެކި ާމަޖިލީހުން ާމި ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ވަނަާމ އްދ ަގިއ04ާާވަނަާމ އްދ ގައިާމިާވ ގޮތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީގ04ާާެޙައްޤުތައްާހިފެހެއްޓެންާޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާގޮެތއް ާބަޔ ންކުރ  ާޤ ނޫނަކުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާބުނޭ ާއެބަ ނަޑއެިޅގެން ާހިފެހެއްޓިދ ނެއޭ.ާކަ ާޙަްއޤުތަކެއް ާމަތިން  1850ގެ

ާވިދ ޅުވ ާ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާކަމެްއާކަމަށް ާޚިލ ފުވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ނަޑއެިޅގެން އެހެންވީމަ،ާހިފެހެއްޓޭނެ.ާިމީއާކަ

ނޑުާއެްއގޮަތކަށްާެވސްާޤަބޫލެއްާުނކުރަން.ާދެން،ާައޅުަގނޑުމެންާވިްސނ ލަންޖެހޭާއަނެއްާމައްސަ ލަާވިދ ޅުވުްނާއަުޅގަ

ާފ ސްކޮށްފައިާ ާޤ ނޫނު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާއެބަހުރި. ާނަތީޖ ތަކެއް ާނިުކންނ ނެ ާމައްސަލ ަގއި ާމި އަކީ

ާކަމަށްާ ާގޮތަށް ާކުރ  ާަތންފީޛު ާުމއްދަތަކަށް ާދުވަހުގެ ާައހަރު ާދެ ާވިަޔސް ާދަށުން ާބެލެނިވެިރަކމެއްގެ ާއަދި ނިންމ ލ އިރު

ާމި ާއެބަޖެހޭ ާިވސްނަން ާައޅުަގނޑުމެން ާކުށްވެރިންނަްށާވިޔަްސ، ާގޮސް ާފުޅ ެވގެން ާަޙއްޤުތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  1855އަދު

ާިމާ ާކަމެއް ާއެކަށީގެްނވ  ާހަމަވަރަށް ާކަން. ާލިބިދެވޭ ާެވސް ާއެހީތެރިކަން ާއެމީހުންގެ ާހިމ ޔަތ ިއ ާވަކީލުންގެ ޤ ނޫނީ

ާތުސް ާޣައިރު ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާކޯޓުގައި ާސުޕްރީމް ާމ ދަމ  ާތަނުން ާކުރ  ާތަންފީޛު ާމި ާފ ސްކޮށް ާޤ ނޫނެއްާޤ ނޫނު ދޫރީ

ާވެސް.ާ ާދިއުން ާނިމިގެން ާގޮތަްށ ާނުކުރެވޭ ާއަމަލު ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާެއގޮތަށް ާަމއްސަލަ ާއެ ާކުރެވި ާދަޢުވ  ކަމަށް

އެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުާހަދ ިއރުގައިާޤ ނޫނުާތަރުޖަމ ާކުރަންާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާމައްސަލަާދ އިރުާސުޕްރީމްާކޯޓުަގިއާ
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ާޖެހޭނެ  1860މިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުާހެދިއިރުާޤ ނޫނުާހެދީާކޮންާޫރޙެއްަގއިާކޮންާމ ނެްއގަިއާާކޮންސިޑަރޭޝަނެްއާއަންނަން

ާއަސ ެސްއެގާ ާކޯޓަކުން ާސުޕްީރމް ާއެްއޗަކަށް ާދުސްތޫރީ ާޣައިުރ ާއެ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާކަން. ާސަބަބަކަށްޓަަކއި ކޮން

ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާބިނ ކޮެށއްާނުނިންމޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާމުޖުތަމަޢަށްާާމައްޗަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއަދު

ާބ ުރާ ާވެްސާހަމަ ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާަބއެއް ާުނރައްކަލަށް ާއެ ާއަދި ާނުރައްކަަލކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ކުރިމަތިވެފައި

ާބަެއްއާ ާލަްއވ  ާއިން ާގުންޑ  ާދަންނަވ ނަމަ ާބަހުން ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއުޅޭ ާފެންވަުރގަިއާމަގުމަތީގައި ާއެކި ާއަދި ދެއްވ 

ާހިްތވަރުާކަހަ ާއެސޯިސއޭޓުވެ ާެވްސ ާފަރ ތްތަކުން ާސިޔ ސީ ާކަންތައްތަުކަގިއ ާދެއްކުމުގެ ާިބރު ާކުރުވ  ާކަންތައްތައް  1865ލަ

ާމިާ ާގެނައުމަށްޓަަކއި ާހައްލެއް ާއަށް ާމައްސަލަ ާމި ާމަޖިލީހުން ާމި ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާގެންދ ތީ ދެމުން

ާކަން ާކުރަންޖެހޭ ާފ ސް ާއަވަހަށް ާވެސް ާވީހ  ާދިވެިހާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުންެނއް ާހ ލެއްަގއި ާއެއްވެސް .

ާނޫން.ާ ާއެއް ާހިތްވަރުދެނީކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާިނގުޅަިއގަތުމަށް ާޙައްޤުތަކެއް ާޔަޤީންކޮށްދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ދައުލަތުން

ާސަ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދަންނަވ  ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާނުދެން. ާހިތްވަރެއް ާއެކަމަކަށް ާެވސް ލ މަތްތެރިކަންާއަޅުަގނޑު

ާއެީއާ ާައޅަންޖެހޭނެ. ާފިޔަވަުޅތައް ާއަޅަންޖެހޭ ާޮކންމެހެން ާދެމެހެއްޓުމަށްަޓކައި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި  1870އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެިކެއިކާ ާގޮތް.ާޤ ނޫނެްއާނެތީތީާނުވަތަާޤ ނޫނީާހުސްކަމެއްގެާތެޭރގައި ދުނިޔޭގެާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާެވސްާއެކަންކުރ 

ާޖިނ  ާއޮތީތީ ާނެތީތީ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާދ އިރ ތައް ާޤ ނޫނުތައް ާބޭނުންވ  ާއޮތީތީ ާނުވެ ާފުރިހަމަ ާނިޒ މް ާޢަދުލުގެ ޢީ

ާސަރުކ ރުެގާ ާދައުލަތުގެ ާއެހެންވީމަ، ާނޯންނ ނެ. ާކަށް ާދޫކޮށްލެޭވ ާހ ލަތަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ މި

ާސަރުކ ރުން ާޒިންމ  ާމި ާއެހެންވީމަ، ާައކީ. ާޒިންމ  ާމި ާއެއް، ާބިލުާާޒިންމ  ާމި ާމަޖިލީހަށް ާމި އަދ ކުރުމަށްޓަަކިއ

ާބިލުާ ާމި ާިއޞްލ ޙުތަކަކ ެއކު ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާގެންނަންޖެހޭ ާމިއަށް ާކުރަނީ ާަޤބޫލު ާައޅުަގނޑު  1875ހުށަހެޅުއްވީމ ،

ާސަލ މަތްާ ާކުށްތަކުން ާއެކުރ  ާމީހުން ާއެ ާމީހުންނަށް، ާކުރ  ާކުށްތައް ާނުރައްކ ތެރި ާފަދަ ާދަންނަވ  ާމި ފ ސްކޮށް

ާދެންާނުވެވޭާ ާައޅުަގނޑު ާކުރުކޮށް ާކަން. ާޖެހިއްޖެ ާގ އިމުކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއޮނިަގނޑެއް ާޤ ނޫނީ ވަުރގެ

ާފުޅ ާ ާތަންކޮެޅއް ާއަދި ާެއއްކޮްށ ާކަންތައްތަކ  ާފ ަހގަކުރި ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލުގަިއ ާމި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާ ާއެތެެރއަށް ާނިޒ މުގެ ާޢަދުލުގެ ާޖިނ ޢީ ާމުޅި ާވިސްނ ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު،ާމެންބަރުންާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުންކޮށް ަތންކޮޅެއް

 1880މިާބިލުާކޮމިޓީެއއްަގއިާދިރ ސ ާކުރަްއވ ާވީހ ާވެސްާައވަހަަކށްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާބަދަުލކޮށްާދެްއވުން.ާުޝކުރިްއޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ާެއޅުމުގެާ` ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާޚ ްއަޞ ާހުއްޓުވުމަށްޓައި ާކުށްުކރުން ާއ ެދ، ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .

 1885ބިލެއްާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާހުށަހަޅުއްވ ާއަދިާމިާބިލަށްާމިާބިލުާދައުލަތުގެާފަރ ތުންާހުށަހަޅުއްވިާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާ

ާމުސްތަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާހުށަހަޅައްވ ީނާާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާގޮތުން ާހީވ  ާއަޅުަގނޑަށް ާވ ތީ، ކަމަށް
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ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާއެހެންވީމަ،ާއެކަމަށްަޓކަިއާއެމަނިކުފ ނަށް ާއެމަނިކުފ ނަކީ. ާބޭފުޅެއް އެކަހަލަ

ާހުށަ ާއެމަނިކުފ ނު ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެމަނިކުފ ނު ާީސދ  ާބިލެއް ާބ ވަތުެގ ާމި ާޤ ނޫނަީކާއެއީ ާމި ާއ ެދ، ހެޅުްއވީތީ.

ާހަނިކޮށް،ާ ާޙައްޤު ާހުރުމުގެ ާހަނު ާމަރުހަލ ގައި ާތަޙުޤީޤު ާކުރެޭވ ާތުހުމަތު ާކަމަށް ާުކށްކުރ  ާބޮޑެތި ާޖިނ ޢީ ޙަޤީޤަތުގައި

ާއެކުަލވ ލެވިަފއި،ާ ާގޮތުން ާބެޭހ ާބެހެއްޓުމ އި ާބަންދުގައި ާނިންމެންދެން ާގޮތެއް ާޝަީރޢަތުން ާމައްސަލަތަުކގެ  1890އެފަދަ

ނޑުމެންނަށްާމައިގަ ާއަުޅގަ ާހުއްުޓވުމަްށޓަކައި ާކުރުން ާކުށް ާއ ެދ، ާބިލެއް. ާއޮްތ ާެއކުަލވ ލެވިަފއި ާގޮތެްއަގއި ނޑު

ޤ ނޫނުތަކަކެއްާހެދިެއއްާކަމަުކާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދިއޭާކިޔ ަފިއާއެކަެމއްާމަނ ާކުެރވޭނެާހެންނެއްާހީެއއްާނުވޭ.ާޤ ނޫނު،ާ

ާހެ ާވެސް ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާހިންގ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސަރުކ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއެ ާއެަކމަކު ދިދ ނެ.

ާކުރަންޖެހޭާ ާދަނެގެން ާަކން ާޤ ނޫެނއް ާއެއީ ާޯބލަނބ ގެން ާފުރިހަމައަށް ާވެސް ާަރްއޔިތުން ާއަދި ާވެސް ފަރ ތްތަކުން

ާ ާހުްއޓުމަކަށް ާކަެމއް ާުއޅޭ ާހުއްޓަން ާހަދ ގެްނ ާޤ ނޫނު ާނޫނިއްޔަކ  ާކުރީމ  ާބަލ ގެން ާއ ދެ،ާކަމެއްކަމަށް  1895ނ ންނ ނެ.

ާކޯޓުތަކުްނާ ާނުވަތަ ާކުްށވެރިން ާކަމަކީ ާކުރަންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހުއްޓުވުމަށްަޓކަިއ ކުށްކުރުން

ާެއާ ާމީހުންތޯ ާކިތައް ާމިހ ރު ާގޮތްަތކެްއާރ ވަްނވީ. ާުކރެވޭނެ ާތަންފީޛު ާޙުކުމް ާެއާމީހުންގެ ާމީހުން ާތިބޭ ޙުކުމްކޮށްފައި

ާއެ ާޙުކުމްކޮށް ާކޯޓުން ާސަޭތކަާާތިބީ ާކިތައް ާވީއްލިގަނެގެން ާއެކަމުން ާނުބަލ  ާކަމަށް ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ޙުކުމަކީ

ާހޯދުމަށްޓަކަިއާ ާނުވަަތ ާއަތުލަިއގަތުމަށްޓަަކއި ާއެމީހުން ާދ ނީ. ާޙަރަކ ތްތެރިވަމުން ާރ އްޖޭތެޭރގަިއ ާއ އި ާމ ލޭ މީހުންތޯ

 1900ރެވޭތޯ.ާކުރެޭވކަމުަގއިާވ ަނާމިާއޮތްާުކޑަކުަޑާރ އްޖެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއކަށީގެްނވ ާވަރުެގާމަސަްއކަތްތަކެްއާއެަބާކު

ާނުވޭ.ާ ާހިއެއް ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއުޅެވޭނެހެންނެއް ާފިލ ގެންނެއް ާމީހުން ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާތިން އިން

ާމަދު ާމީސްކޮޅު ާކުަޑކަމ އި ާރ އްޭޖގެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގަެނވޭނެ. ާއަތުލައި ާއެމީހުން ާގޮަތކުން ާވެސް ކަމ ެއކުާކޮންމެ

ާމިާ ާވަީނވިްއޔ  ާކަމުގަިއ ާކުެރްއވިްއޖެ ާމަަސއްކަތް ާގޮެތއްަގއި ާެއކަށީގެްނވ  ާއަތުލައިަގތުމަށްޓަކައި ާމީސްމީހުން މިފަދަ

ާދިހަާ ާކުރިތ  ާޙުކުމް ާވެސް ާމިހ ރު ާއެކަމަކު ާނުވ ނެ. ާވެެގން ާބޮުޑކަމަކަށް ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ާއަތުލައިގަތުމަކީ މީހުން

ާމީ ާތިބި ާއަހަރުވެފައި ާުޙކުްމާބ ރު ާއަކީ ާމީނ  ާއެބަާއިނގޭ ާރ އްޖެތެރޭގަިއ،ާމީހުންނަށް ާއ އި ާމ ލެ ާއެަބއުޅޭ  1905ހުންާވެސް

ކޮށްފައިާހުންނަާމީހެއްާކަންާވެސް.ާއަެނއްކ ާަބއެއްާފަރ ްތތަކުންާއެބަާއަްނގ ާމީނ ާއަީކާޙުކުމްކޮށްފައިާއޮތްާމީހެްއާ

ާއަ ާހިފ  ާމީހުންނެއް ާއެ ާެއކަމަކު ާައންގ . ާވެސް ާފުލުހުންނަށް ާމިފަަދާކަން ާއެހެްނވީމަ، ާނުވޭ. ާގޮތެްއ ތުލައިގަެނވޭ

ާމީހުން،ާފޭރޭާ ާމީހުން،ާިޚޔ ނ ތްތެރިވ  ާކުރ  ާވަްއކަންތައް ާމީހުން،ާބޮޑެތި ާމަރ  ާޭއގެތެޭރގަިއާމީހުން ާމީހުން ކުށްކުރ 

ްއކ ާއަދިާމީހުން،ާމިހެންާގޮސްާމުޖުތަމަޢުގައިާހުރިާބޮޑެތިާކުށްާކުރ ާމަސްތުވ ތަކެތިާބޭނުންކުރ ،ާަމސްތުވ ތަކެތިާވި

 1910ވިޔަފ ރިާކުރުމަށްޓަަކއިާއަުތަގއިާބަހައްޓ ާމީސްމީހުންާހަމަާޙުކުމްކޮށްފައިާދޫކޮށްލެވިަފއިާެއބަތިބި.ާއެާމީސްމީހުންނަށްާ

ާވެސް.ާ ާއަހަރުވ އިރުަގއި ާބ ރު ާދިހަ ާދަނީ. ާމި ާނެތިގެންނޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާއެްއވެްސ ާގަނެވޭނެ އަތުލައި

ނޑުމެންާޤ ނޫނުތައްާހަދަންާޖެހިއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހިތުންާއެާމީހު ންާފިލ ގެންއުޅުމަށްޓަަކއިާމަުގހަނިކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާހިނގައިދ ނެކަމަށްޓަކަިއާ ާފިލ ގެން ާމީހުން ާމި ާމިސ ލަކަށް، ާއެބަޖެހޭ ާހަދަން ާޤ ނޫނުތަްއ ާއެ މިސ ލަކަށް،
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ާ ާމީހުންނަށް ާމި ާުނވަތަ ާއަންގ  ާބޭންކުތަކަށް ާނޫީނވިްއޔ  ާއަްނގ  ާފަރ ތްތަކަށްާއިމިގްރޭޝަނަށް ާހުރިހ  ާލިބޭ ޚިދުމަތް

ާމީހުންނަށްާ ާއެ ާވ ނަމަ ާހަދ ކަމުަގއި ާއަންގ  ާކަން ާމީހުން ާކުރެވިފަިއވ  ާޙުކުމް ާގޮތަށް ާމި ާމީހުންނަކީ ާމި  1915ވެސް

ާއެކަީށގެންވ ާ ާފިޔަވަޅުަތއް ާއެފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއކަމަކު، ާނޫެޅވޭނެ. ާުދަވހެއްަގއި ާގިނަ ާއެހ  ފިލ ގެންނެއް

ޅޭތީ،ާއެމީހުންާމިހ ާގިނަާދުވަސްވެގެންާދޫކޮށްެގންާމިާއުޅެނީ.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާއެންމެާފުރަތަމަާމިާގޮތެްއގައިާނޭ

ާގޮތަކަްށާ ާކަހަލަ ާނުދ  ާފިލ ގެން ާެއާމީސްމީހުން ާހަދަންވީ.ާއަނެއްކ  ާހައްޔަުރާކުރެވޭެނާގޮެތއް ާމީހުން ާކުރ  ކަންކަން

ާބަލަންވީ ާޤ އިމުކުރެވޭޯތ ާޖަލުތަްއ ާފެންވަުރގެ ާޖަލުާރަނގަޅު ާފަޅ ގެން. ާޖަލު ާއޮްނނަނީ ާމި ާއެއްުދވަހު ާެދދުވަހުން .

 1920ހަލ ކޮށްާކޮށްލ ގެންާާބަޔަކުާފިލ ގެންާގޮއްސަށް.ާއެމީހުންާވެސްާއަނެއްކ ާމިާނިކުންނަނީާމުޖުތަމަޢުާތެރެއަށްާނުކުމެާ

ާސަ ާއެތަްއ ާތެރެއިން ާކުށްވެރިންގެ ާގޮތަކީ ާހަދ  ާދެން،ާމި ާފަށަނީ. ާކުރަން ާކުށް ާއިތުރު ާމިހ ރުާއަނެއްކ  ާބަޔަކު ތޭކަ

ާތިިބ.ާ ާއެބަ ާދޫކޮށްލެވިފަިއ ާތެރެއަްށ ާމ ލެ ާބަަޔކު ާއެަތއް ާކުރަމުންދ  ާތަންފީޛު ާޙުުކމް ާޖަލުަގއި ާއެބަތިބި ވެސް

ާއުޅެނީާހަމަާ ާމި ާކުށް.ާކުށްކުރަން ާމިކުރަނީ ާއަނެއްކ  ާމީހުންާގޮސްެގން ާެއބަތިބި.ާއެމީސް ާދޫކޮށްލ ފައި ރ އްޖެތެރެއަށް

ާޭއގެތެރެއި ާދަނީ.ާއެއްަބއެއް. ާއިތުރުވަމުން ާތެރެއަށް ާޕ ޓީ ާއެ ާބަޔަކު ާމަދު ާވަރަށް ާނުހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާއޭގެ ާވަަރށް ން

ާއަދިާ ާވެސް ާފުލުހުންނަށް ާއަދި ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާއެ ާބަެއްއ. ާއެއް ާމިދަނީ ާުކށްކުރަމުން ާގޮތެްއަގއި ާޢ އްމު  1925އެކަމަކު

ާ ާއެނގޭނެ. ާވެސް ާޢ އްމުންނަށް ާެއނގޭނެ. ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާފިލ ގެންާއެހެން ާގޮތަށް ާމި ާމީސްީމހުން އެހެންވީމަ،

ާއެއްާ ާއަޅަންޖެހޭ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާކުުރން ާކުށް ާއެއީއޭ ާހެދުން ާޮގތެއް ާނޫޅެވޭ ާތެރޭގައި މުޖުތަމަޢު

ާވ ހަކަ.ާ ާކުރ  ާހަނި ާދ އިރ  ާގެ ާޙައްޤު ާހުރުމުގެ ާހަނު ާއެބަ ާޤ ނޫނުގަިއ ާމި ާޤ ޫނނަކީ ާމި ާދެން، ފިޔަވަަޅކީ.

ާޤ ނޫނު ާޙައްޤުތަކ ިއ04ާާއަސ ސީގެ ާއެންމެހައި ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބ ބުގައި ާމި ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާިމާ ާކަމަށް ާލިބިގެްނވ  ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާުނވ ނެ ާޚިލ ފު ާއަސްލަކ އި ާއިސްލ މްދީނުެގ  1930މިނިވަންކަން

ާޙަާ ާއެއްވެސް ާމިއިން ާއަދި ާކަށަވަުރކޮށްދޭ. ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހިފެހެއްޓެނީ ާިމނިވަނެއް ާއެްއވެސް ާމިއިން ްއޤެއްަގއި

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާތަޢ ރުުޟާނުވ ާގޮތެްއގެާމަތިންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްާކުރ ާޤ ނޫނަކުންނޭ.ާރައްޔިތުންާ

ާމިންވަ ާއެއްެވސް ާމިނިވަންކަެމއްެގ ާނުވަތަ ާޙައްެޤއްގެ ާއެއިން ާވެސް ާޤ ނޫނަކުން ާކުރ  ާފ ސް ރެްއާމަޖިލީހުން

ާކަމަށްާ ާހިފެހެއްޓިދ ނެ ާމިނިވަންަކމެއް ާނުވަތަ ާހައްޤެއް ާމިފަދަ ާމުޖުތަމައެއްގައި ާދިމުޤްރ ތީ ާމިނިވަން ހިފެހެއްޓޭނީ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާޮއވޭ. ާއެބަ ާަބޔ ންކޮށްދީަފއި ާވ ހަކަ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާމިންވަަރކަށޭ.  1935ޤަބޫލުކުރެވޭ

ާ ާހުރުމުގެ ާހަނު ާމި ާހަނުާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާލިޔުނުއިުރަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާފުރަތަމަ ޙައްޤު

ާހުރުމުގެާޙައްޤުާދިނުމ އިާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާދެކޮޅަށްާވ ހަކަާދެއްކިން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީން....

ާ

ާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެހުމަށްާ.ާވޯޓަށ00ާް

ާ1940 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެާ-00.0 ނޑުމެން ާމެންބަރު.ާއަޅުގަ ާދ ންޖެހޭ.0817ާރި ާމަސަްއކަތައް ާވޯޓުގެ ާއައިޓަމުާާަގއި ާއެހެންވީމ ،ާއެ

ނުޑާއިތުރަްށާފުރުޞަތުާއަުރވ ނެާވ ަހކަާދަްނނަވަން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ ނިމުމަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަުޅގަ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކުރިްނ ާދަންނަވ ލުމުގެ ާއަޅުަގނުޑާވޯޓަށް ާކޮށްލެއްވުމަށް ާޗެްކ ާކ ުޑކޮޅުތައް ާވެސް ންބަރުން

ާ ާއައިަޓމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަރުވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާއަުޅގަ ާއެހުމަށްާ،00ާހަނދުމަފުޅުކޮށް  1945ވޯޓަށް

ާ ާއެހުމަށް. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހިސ ބ00.0ާުހުރި ާނިންމ  ާވޯޓުން ާތެރެއިން ާމަސަްއކަތުގެ ާގޮސްފައިވ ާދުވަުހގެ ން

ާދެއްކުމ އިާ ާބިރު ާކަމަކީ ާގޮސްފަިއވ  ާހަމައަށް ާއެހުމ އި ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާގޮތުން ާމި ާއެހުން. ާވޯޓަށް ކަންކަމަށް

ާވޯަޓކަށްާ ާމެދު ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމަނ ކުރުމުގެ ާގެްނގުޅުން ާއެްއޗެތި ާތޫުނ ާހަތިޔ ރ އި ނުރައްކ ތެރި

ާހު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާެޗްކާދެންނެވުން. ާކ ުޑކޮޅުތައް ާއިށީނެދވަަޑއިގެން ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ރިހ 

ާިމާ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއަރުވަން. ާަހނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ  1950ކޮށްލެއްވުމަށް

ާމަނ  ާގެްނގުޅުން ާއެްއޗެތި ާތޫުނ ާހަތިޔ ރ  ާނުރައްކ ތެރި ާދެއްކުމ ިއ ާބިރު ާމަޖިލީހުންާދަންނަވ ލަނީ ާބިލު ުކރުމުގެ

ާބަލައިގަތުމ އިާމެދުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1955 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

45ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

44ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 1960ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1965.ާއެހެންކަމުން،ާވޯޓުަގިއ44ާ.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ44ާުވޯޓުަގއިާަބިއވެރިިވާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ރ އިާތޫނުާއެއްޗެތިާބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވިާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުންގެާއިއްތިފ ޤުންާބިރުާދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެިރާހަތިޔ 

ާވ ގޮތުެގާ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްކުރައްވ ފި. ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމަނ ކުރުމުގެ ގެންގުޅުން

ނަޑއަޅަން. ާމަތިންާމިާބިލުާޤައުމީާސަލ މަތ އިާބެހޭާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވިްއޖެާކަމުގައިާައޅުަގނޑުާކަ
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ާ

 1970ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.01

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާައއިޓަމްާާ-07.0 ާއެޖެންޑ  ާިމދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއ01ާިއަޅުގަ ާއެހެންާއަށް.ާެއއީ ާއެހެންާަމސައްކަތްަތއް.ާއިތުރު ތުރު

ާހަމައަްށާ ނޑ ލުމ  ާމެދުކަ ާވޯަޓށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެންދ ނީ ާކުރިއަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިައދު ާދަށުން މަސައްކަތްތަުކގެ

ާގެންދި ާކުކުރަމުން ާއެއީ ާމަސަްއކަތް. ާޚ އްޞަޔަ ާހުއްޓުމަށްަޓކައި ާބަހުސްގެާާށްކުރުން ާބިުލގެ ާއެޅުމުގެ  1975ފިޔަަވޅުތަެކއް

ާމަސައްކަތްތައްާ ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުެމން ާގެންދިއުމުގައި ާކުރިޔަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާގެންދިއުން.ާމި ާކުރިޔަށް މަރުޙަލ 

ާ ާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނު ާދެއްވުމަްށ ާގެްނގޮސް ާމަޖިލީހުގެާވ60ާާަކުރިޔަށް ާމަތިން ާޮގތުގެ ާގައިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ނަ

ނޑިތީމުާދ އިރ ގ07ާާެގަވ އިދުެގާ ނަޑއެޅިފަިއވ ާރިޔ ަސތުާބަލަހައްޓަވ ާބޭފުޅުްނގެާެތރެއިންާކަ ގެާ)ހ(ާެގާދަށުންާކަ

ާދަންނަވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާދެއްވުމަށް ާވަޑަިއގެން ާރިޔ ސަތަށް ާޙުސައިނަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރި

 1980)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ`.ާއ ދެ،ާވޯޓަށްާފަހުާއަޅުަގނުޑމެންާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާައނެއްކ ާވެސްާމިާފަށަނީ.ާ

ާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާފަށަނީ. ާގެންދަން ާގޮތުން.01ާކުރިޔަށް ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިޔަށް ާމަސައްކަތް ާދަށުން.ާނުނިމިހުރި ގެ

ާނައި ނޑުްއވ ލެްއވީ ާމެދުކަ ާވ ހަކަފުޅު ާއެހެންވީމ ާވޯޓަށް ާމުޙައްމަދު. ާއަޙުަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ފަރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާގެންދެވުމަށް ާކުރިޔަށް ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފުޅުާފައްަޓވ .

ާ1985 

ާުވން:އްމަދުާވ ހަކަދެއްކެާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙަ

ާަދއްކަމުްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާުހއްޓ ލިިއރު ާމަސައްކަތް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާވޯޓަށް ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޤަނޫނުައސ ީސގެ ާވ ހަަކއަކީ ނޑުެގ04ާާއައި ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާބެހޭ ާމިނިވަންކަމ  ާއޮންނަ ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާމ އްދ ގ04ާާަސުވ ލަކީ ާމިނިވަްނާވަނަ ާހިފެހެއްޓޭނީ ާޙައްެޤއް ާެއްއވެސް ާއެއިން ާަިބުނ  ާމ އި

ާމިާ ާމިންވަރަށޭ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާކަމަށް ާހިފެހެއްޓިދ ނެ ާމިނިވަްނކަމެއް ާޙައްޤެއްާނުވަތަ ާިމފަދަ ާމުޖުތަމަޢެއްގައި  1990ދިމިޤުރ ތީ

ނޑުމެންާމިާވ ހަކަާަދއްކ ާ ބިލުގައިާމިާޤ ނޫނުައސ ސީްނާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާމިހ ރުާއަުޅގަ

ާކޮްނާ ާނުވަތަ ާމުޖުތަމަޢެއްގަިއ ާކޮން ާވަނީ ާހިފަހައްޓ ފައި ާޙައްޤުަތއް ާހަނުހުރުމުގެ ާުނވަތަ ާއިޚުތިޔ ރުަތއް ާއޮތް ދީފައި

ާިމާ ާވ ހަަކއަކީ ާއަނެއް ާދަްނނަވ  ާއަޅުަގނޑު ާއުފެދޭ.ާދެން ާސުވ ލު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިންަވރަކަށްތޯ ާހިފަހައްޓ  ޤައުމެްއގައި

0ާވަނަާމ އްދ ގައިާމިާއޮންނަީނާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާވަރަށްާބޮޑަށްާހަނިކޮށްލެވިފައި.0ާާނުވަތަާމިާބިލުގެާާޤ ނޫނުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާއޮންނަނީ ާިމ ާ)ހ(ަގއި ާމ އްދ ގެ ާކ ކުކަނ25ާާްވަނަ ާތިމ އަކީ ާދަށުން ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ  1995ވަަނ
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ާނުީދާހަ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއިތުުރާއެްއވެސް ާފިޔަަވއި ާތިީރގަިއާއަންަގއިދިނުން ާީވާނަމަވެސް ާލިބިދީފައި ާޙައްޤު ނުހުރުމުގެ

ާމިންވަރަކަށްާ ާއެއްެވސް ާޙައްޤު ާއެ ާމީހުންނަށް ާކުރެވޭ ާބަންދު ާތުހުމަތުަގއި ާކުށްކުށުގެ ާކުށްކުރުމުގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާހަމަ ާެއކަމަކު ާނެތި. ާމިންވަރަކަށް ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާމިއޮތީ. ާހިފެހެއްޓިފައި ާމުޅިން ާނުެވއޭ. ާހަމަާާލިބިގެން ބުނެފ ނެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ނޑަށ25ާާްމިގޮތަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާހަދ ށޭ. ާމިހެން ާނަމަވެސް ާޮއތް ާމިހެން ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާުނވަތަ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާމިކަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ  2000ހީވަނީ

ާބަދަލުކުރަންވީ. ާފުރަތަމަ ާއެހެންގޮތަކަްށާާކަށްނޭނގެ ާކޮންމެވެސް ާބައި ާހަނުހުރުމުގެ ާއޮންނަ ާމި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ބަދަލުކުރުމަށްފަހުާދެންާމިާބިލުާހުށަހަޅައިގެންާކުރިޔަށްާިދޔަިއއްޔ ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމ ާރަނގަޅުވ ނެހެން.ާއެހެންާ

ާމި ާކަންތައްތަެކއް ާިގނަ ާވަރަށް ާތަޢ ރުުޟވ ނެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސާއ އި ާވިްއޔ  ާބިލުެގާާނޫނީ ާއޮތް.ާމި 1ާބިލުަގިއާއެބަ

ާއަނެްއާ ާއަެނއްކ  ާމިވެސް ާބެހެއްޓުން. ާ ާބަންދުގައި ާނިމެންދެން ާޝަރީޢަތް ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ހ(ގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮތ ިއާ ާބަންދުކުރެވޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙުޤީޤުގެ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާވެސް ާގޮތުން ާބެހޭ ާބަންދުކުރުމ   2005ކަންތައް.

ާމަރުޙަ ާެއ ާސ ފުކޮށްާއަދި ާވަރަްށ ާގޮތ އި ާބަންދުކުރެވޭެނ ާެމދުވެރިކޮްށގެން ާކޯުޓ ާނިމުމަށްފަހުގައި ާވަަރކަށް ާަވކި ލ 

ާލިބިދީފަިއވ ާ ާވެސް ާކަމުން ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާނަމަވެސް ާއެހެން ާޮއވޭ. ާއެބަ ާބަޔ ންކޮށްީދފައި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ންަތކެއްާމިާބިލުަގއިާހިމަނ ފައިާއެބަާއޮތް.ާއެންމެާފުރަތަމަާޙައްޤުތަކަށްާވަރަށްާޮބޑެތިާހަނިކުރުމެއްާނުވަތަާފުށުއެރު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާވެސް 27ާާމީގައި ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހިނދު ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ގެ ވަނ0ާާަވަނަ

 2010ނަމަާމުޖުތަމަޢުގެާމ އްދ ގެާ)ހ(ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކުެށއްގެާތުހުމަތުަގއިާބަންދުކޮށްފައިވ ާމީހ ާބަންދުންދޫކޮށްލައިފިާ

ާފޮރުވުމަށްާ ާހެކި ާއަދި ާަބލ  ާކަމަށް ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާނުރައްަކލެއް ާސަލ މަތަށް ާމުުޖމަތަޢުގެ ާނުރައްކަލެއް ސަލ މަތަށް

ާއ އިާ ާމަރުޙަލ  ާބަލ ،ާތަޙްޤީޤުގެ ާކަމަށް ާމަސައްކަތްކޮށްފ ނެ ާފޯރުވަން ާނުފޫޒެއް ާމީހަކަށް ާހުރި ާދޭން ާހެކިބަސް ނުވަތަ

ާމަރުޙަލ  ނޑިޔ ުރާާޝަރީޢަތުގެ ާފަ ާބެހެއްޓުމަށް ާބަންދުގަިއ ާމީހަކު ާއެ ާމަތިން ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާމި ނިމެންދެން

ާފުޅ ާ ާވަރަށް ާބަލ ،ާމިއީ ާކަަމށް ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާނުރައްކަލެއް ާސަލ މަތަށް ާެއވެ.ާީމގަިއާމުޖުތަމަޢުގެ އަމުރުކުރަންވ ނެ

ާިއނގޭތޯ.ާމިކަންާމިާގޮތަށްާބަަލންވެއް ާކަމެއް ާތަޙްޤީޤާަުކުރ ާފަރ ތަށްާދ އިރ ެއއްަގއިާއޮތް ާވިްއޔ  ާވަނީ  2015ޖެާކަުމގައި

އަބަދުވެްސާހީވ ނީާމީނ ައކީާުމޖުތަމަޢުގެާސަލ މަތަށްާނުރައްކ ކޮށްފ ނެާމީހެއްާކަމަށް.ާއެހެންކަމުގަިއާވަީނާިވއްޔ ާެއާ

ާ ާމިހެންކަން.ާެއހެންވީމ ،ާއޭނަ ާހުރީ ާކަންކަން ާމި ާދޭންވ ނެ ާވިސްަނއި ނިޑޔ ަރކަށް ާފަ ާުނވަތަ ބަންދުަގއިާޤ ޟީއަކަށް

ަެހެއްޓުމުގެާބ ރުާެވސްާމިާމ ްއދ ގެާދަށުންާލިބިދީފައިާއެބަާޮއތް.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްލަކޮށްާ އެތައްާޒަމ ނެއްާވަންދެންާބެ

ާޮބުޑާ ާވަރަށް ާއަސ ީސާޙައްޤުތަުކގެ ާހުރި ާމިހ ރު ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބިލަކީ ާމި ދަންނަވ ނަމަ

ާގޮަތކަާ ާއަރ ފަދަ ާބުރޫ ާބަލައިގަންނަްނާބަޔަކަށް ާބިލު ާމި ާފުރަތަމަ ާއެހެންވީމ ،ާއެންމެ ާބިލެކޭ. ާބައްޓަންކުެރވިފަިއވ   2020ށް

ާެއާ ާއެހެްނވީމ ، ާބަދަލުކޮށްގެން. ާމ އްދ ތައް ާމި ާވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާބެލެވޭނީ ާކަމަށް ާފެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެއީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާކޮންމެާގޮތެްއގަިއާާމ އްދ ތައްާބަދަލުކުރުމަށްފަހުާމިފަދަާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާގެނައުމަކީ
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ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިާ ާގިނަވެފައި.ާމިކަން ާއަށް ާދަރަޖަ ާއިްނތިހ  ާވަނީ ާމި ާމިއަދު ާުކށްކުރުން ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ވެސް

ާރައްޔިތުން ާމަސަްއކަތަށް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަށް ާދަރަޖަ ވެްސާާއިންތިހ 

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާއޮންނަނީ ާކުެރވެން ާެއކަން ާއެކަމަުކ ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާއެބަ ާކަްނކަން ާމި ާީދގެން  2025އެއްބ ރުލުން

ާނޯންނ ނެޔޭ.ާ ާކުރެޭވކަށް ާކަެމއް ާއެއްވެސް ާމިއިން ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާބޭރުގައި ާެއިއން ާދަށުަގއޭ. ނޑުގެ ގިުއގަ

ާކުށްކުރުން ާމިހ ރަށްާވެސް ާމިހ ރުން ާކޯޓުތަކުންާާއެހެންވީމ  ާމިހ ރު ާކަމަކީ ާކުރަންވީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ހުްއޓުމަށްޓަަކއި

ާފެންވަުރާ ާއަދި ާގެންދަންވީ. ާޖަލުތަކަށް ާއެކަށީގެްނވ  ާހައްޔަރުކޮށްެގން ާހިފ  ާކުށްވެރިން ާބޮޑެތި ާތިބި ޙުކުމްކޮށްފައި

ާހަދަ ާގޮތް ާބަންދުކުރެވޭ ާއެޖަލުތަުކގަިއ ާކުށްވެރިން ާަތއްޔ ރުޮކށް ާޖަލުތަެކއް ާެއކިެއިކާރަގަޅު ާހަމައެފަދައިން ންީވ.

ާކުްށކޮށްެގްނާ ާބޮޑެތި ާުކށްކުރ  ާޮބޑެތި ާތިބި ާދޫކޮށްލެވިފައި ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާޖަލަށްލެވިފަިއވ  ާުޙކުމްކޮށް  2030ކުށްތަކުަގއި

ާބ ވަތުެގާކަންތަްއާ ާމި ާމަރ  ާމީހުން ާއަދި ާމީސްމީހުންނ އި ާހަދ  ާވިޔަފ ިރކޮށް ާިވއްކ  ާމަސްތުވ ތަެކތި ާމީސްމީހުން ތިބި

ާވ ީތާކު ާކަމަށް ާބަެޔއް ާއެއް ާމިއުޅެީނ ާހަމަ ާތެރޭގައި ާކުށްކުުރމުގެ ާމި ާހައްޔަރުކުރަްނވީ. ާވަގުތުން ާހަމަ ާމީހުން ރ 

ާވިްއޔ ާ ާވަނީ ާކަމުގައި ާއެިޅްއޖެ ާފިޔަވަޅުަތއް ާއަޅަންޖެހޭ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާދޭތެރޭ ާމީުހންނ  ާމި ާހައްޔަރުކޮށް އެމީހުން

ާަބއި ާކުށްކުރުމުގެ ާވެސް ާމިހިނދަށް ާދަންނަވަމުންާާމިހިނދުން ާޝުކުރު ާފުރުޞަަތށް ާދެްއވި ާމަުދވެގެންދ ނެ. ވަރަށް

 2035ާއަޅުަގނޑުާއިށީންނަން.ާވަްއަސލ މްާޢަލައިކުމް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބިލަީކާ ާބިލު.ާމި ާއެުޅމުގެ ާފިަޔވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ާުހއްޓުމަށްޓަަކއި ާމެްނބަރު.ާކުށްކުރުން ާޢިްއޒަތްތެރި 1ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑިިއރަށްާވުރެާގިނަަވގުތުާމިާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރިާގަިޑއިރު ާަވގުތުާހަމަޖެހިފައިވ ާބިލެއް.ާމިހ ރުާދޮޅުގަ ގެ

 2040ަގޑިއިރަްށވުރެާގިނަާަވގުތުާއެބައޮތް.0ާާމެންބަރުންާބަހުސްާކުރައްަވިއފި.ާއަދިވެްސާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނެާފަދައިންާ

ާއެ ާވ ހަކަދައްަކވަން ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާފުރުޞަތުާމި ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާލިސްޓުން ާމެންބަރުންގެ ދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާއިްލޔ ްސާލަބީބަށް.ާޝުކުރިްއޔ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ އަރުވަނީ

ާކުރިޔަށްާގެންެދވުންާއެދެން.

ާ

 2045ާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ 

ާއެޅުމުގެާ ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާޚ އްަޞ ާހުއްޓުމަށްޓަކައި ާކުށްުކރުން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާވެްސާ ާެއްއގޮތަކަށް ނުޑވެސް ާފ ޅުކުރަްއވައިފި.ާއަުޅގަ ާިޚޔ ލު ާއެކި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ބިލު.ާމި

ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާނޫން ާއެދުމެްއ ާޤ ނޫނެްއާއެދޭ ާެއްއވެސް ާނިގުަޅިއގަނެވޭނެ ާަޙއްޤުތަްއ ާލިިބގެންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާސަރުކ ރުން ާފަރުމ ކޮށްފައި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަމަވެސް ާއެަެހެން ހެދުން.
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ާ ާއެންމެންވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާކީްއވެގެންތޯ. ާހުށަހެޅުއްވީ ާއަށް ާދިމ ވެފަިއވ ާމަޖިލިސް ާޤައުމަށް ާމި  2050އެބަޖެހޭ

ނޑުމެންާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުގައިާތިެބގެންާމިާ މުޖުތަމަޢަށްާދިމ ވެފައިވ ާބިުރވެރިކަމަށްާހައްެލއްާހޯދަިއާޭދން.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާރަްއޔިތުންނަށްާކޮށްދެވޭނެާމ ާބޮޑުާކަ ެމްއާކަމަށްޓަކައިާމަަސއްކަތްތަެކއްާނުކުރެވޭާކަމަށްާވަންޏ މުާއަުޅގަ

ނޑުާވެސްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާ އަޅުަގނަޑކަށްާނުފެނޭާރައްޔިުތންާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލަށްާއަޅުގަ

ާއިނގެޭޔާ ާވެސް ާފުލުހުންނަށް ާމީހުން ާކުރ  ާކުށް ާިވދ ޅުވި ާވ ހަކަދައްަކވަމުން ާެމންބަރުން ާަބއެއް ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާއެންމެނަށް ާއިނގެޔޭ ާވެސް ާމީހަކީާާސަރުކ ރަށް ާއެ ާމީހަކަށް ާޤަބޫުލކުރަން ާައޅުަގނުޑވެސް ާއ ދެ، ާއިނގެޭޔ.  2055ވެސް

ކުށްކުރ ާމީހެއްކަްނާއެނގުނަަކސްާއަދިާއެމާަީހަކުާކުށްވެިރވީކީާއެްއާނޫން.ާެއކަންާތަޙުީޤޤުކުރ ާފަރ ތްތަކުންާެއކަންާ

ެއާފަރ ތްތަކުންާސ ބިތުާކުރަންޖެހޭާާސ ބިތުކޮށްދޭންާއެބަޖެހޭ.ާެއަކންާސ ބިތުކުރުމަށްޓަކަިއާބޭުނންވ ާހެްއކ ިއާޤަރީނ 

ނޑުމެްނާ ފަރ ތްތަކަށްާދައްކަންާއެބަޖެހޭ.ާއެާކަމަށްޓަކައިާދިމ ވ ާދަތިތައްާހައްލުކުރެވޭނެާގޮތްތަެކއްާހޯދައިދޭންާއަޅުގަ

ާބައެއްާ ާދ ތީ ާވ ހަަކާދައްަކވަމުން ާަހވ ލ ދީ ާއ އި ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާއަުޅަގނޑު ާކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ާމި

ާކުރުމަކީާ ާޙިމ ޔަތް ާނަފްސު ާއ ދެ،ާމީސްަތކުންގެ ާގޮތުން. ާބެހޭ ާމިކަމ  ާމަޝްވަރ ކޮށްލިން ާވެސް ާޢިލްމުވެރިންނ   2060ދީނީ

ާޒަޚަމުކޮްށާ ާވަޅިހަރ  ާގަޔަށް ާމީސްމީހުންގެ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާދީފައިވ  ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް އިސްލ މްދީނުގައި

ފައިާވ ާކަެމްއ.ާމިކަންކަންާހުއްޓުމަށްޓަަކއިާކުރަންޖެހޭާކޮންމެާކަމެއްާޤަތުލުކުރުމަކީާއިސްލ މްދީނުަގިއާޙަރ މްާކުރަްއވ 

ާގޮތުންާ ާއެ ާވެްސާޤަބޫލުކުރޭ. ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާދެއްވ . ާލަފ  ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެ ާކަމަށް ކުރަންޖެހޭނެ

ާ ާަރއ04ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއަސްލުތައް ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ށ(ަގއި ާމ އްދ ގެ ކ ތެރިކޮށްާވަަނ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާމި ާމިނިވަންކަމެްއ ާނުވަތަ ާަޙއްެޤއް ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާބ ބުގައި ާމި  2065ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާ)ހ(ާ ާމ އްދ ގެ ާމި ާހިފެހެއްުޓމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކުން ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ  ާމަތިްނާރައްޔިތުްނގެ ާގޮުތގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރަންާިއސްލ މްދީނުގެާއަސްލަކ އިާޚިލ ފުާވ ާކަމެއްާކުރަންާބަޔަުކާާހުރަހެއްާނ ޅަާއެވެ.ާއެހެންވީމ ، އަުޅގަ

ނޑުާ އުޅޭތީާއެކަންާހުއްޓުމަށްޓަަކިއާޤ ނޫނުާހަދަންާއުޅޭއިރުާއެަކންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމަނ ާކުރ ާކަމަކަށް.ާއަޅުގަ

ކަންކުރެވޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންތަްއާޤަބޫލުކުރަންާމިާޤ ނޫނަކުންާމިކަންާކޮންމެާވެސްާވަރެއްާހިެފހެއްޓިާމި

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާއެއްގޮތަށް ާބިލ  ާމި ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަތް ާއެއްގޮތަށް ާޤ ނޫނ  ާމި  2070ކުރުމަށް

ާމީ ާދޭ ާހެކިބަސް ާޭބނުންވޭ ާފ ަހގަކޮށްލަން ނޑު ާބަލައިލ އިުރާއަުޅގަ ާބިލަށް ާދެކެން.ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ހާ ވ ޖިބެއް

ނޑުމެްނާ ހެކިބަސްާދޭާމީހ ގެާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިާކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާވެސްާމިާބިލުގައިާބ ރުތަކެްއާއަޅ ފަިއވޭ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެާތެރެިއންާއެތައްާބަޔަކުވަނީާމ ރ މ ރީާހިގަމުންާދިޔަާދުވަސްވަރުާ އެންމެންާވެސްާހަނދ ންާހުންނ ނެާއަޅުގަ

ާއެހެ ާޮގސްފައި. ާދޫކޮށް ާދުނިޔެ ާކޯޓުތަކަށްާމި ާމީސްމީހުން ާހިންގ  ާޢަމަލުތައް ާމި ާމީސްީމހުންގެ ާމި ންނަމަވެސް

 2075ހ ޒިރުކޮށްގެންާާތަޙްޤީޤުާކުަރމުންާދ އިރުާއެާމީހުންގެާހެކިބަސްާނުދެވިގެންާއެހެންނޫނީާއެާމީހުންާއެކަމަށްާސ ބިތުާ

ނޑުމެންނ ާކޯޓުތަކަށްާނުވެގެންާއެާމީހުންގެާމައްޗަްށާއެކަންާސ ބިތުކޮށްާނުދެވުމުެގާސަބަބުންާގިނަާމީ ހުންނަށްާއަޅުގަ
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ާބޭނުންވޭާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދިމ ވޭ. ާދަތިތައް ާފަރ ތްތަކަށް ާކުރ  ާތަޙުޤީޤު ާދިމ ވޭ. ާދަތިތައް ާކަމުގެ އެ

ާިމާ ާވަނީ ާކުއްޖަކު ާކިޔ  ާފަރުހ ދު ާކުރިން ާދުވަސްކޮެޅއް ާމީެގ ާވަނީ ާވެސް ާކުއްޖަކު ާދ އިރ ގެ ާނިސްބަތްވ  އަޅުަގނޑު

ާދޫކޮ ާބައެްއާދުނިޔެ ާގެންދިޔަ ާތަޙުޤީޤަށް ާެވސް ާމައްސަލަިއގައި ާމަރުގެ ާކުއްޖ ގެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާގޮސްފައި. ށް

 2080މީހުންާހެކިބަސްާދޭންާބިރުަގނެފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާޤ ނޫނުާމިާބިލުާމަޖިލިސްާއަށްާހުށަހެޅުމުންާއެާމީހުންނަށްާ

ާމީހުން ާއެ ާސަބަބުން ާހިތްހަމަޖެހުމުގެ ާކަހަލަ ާމަޢުލޫމ ތުާާކޮންމެވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާދީފައިވ  ާއެކިބަސް މިހ ރު

ާރައްކ ތެރިކޮށްދެޭވާ ާރަްއކ ތެރިކޮށްިދނުމަކީ ާޙައްޤުތައްާވެސް ާމީހުންގެ ާހެކިބަސްދޭ ލިބެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލަކުން

ާބިލަށްާބަ ާދެކެނީ.ާމި ާއަޅުަގނޑު ާކަމުަގއި ާއެއް ާފައިދ  ާމުޖުތަޢަށްާކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމީ ާބިލުގެ ާމި 7ާލައިލ އިރު

ާ ާކޮންމެ ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާފަށ  ާޢަމަލުކުރަން ާިމާޤ ނޫނަށް ާއޮތް ާއެބަ ާމ އްދ ަގއި 4ާާވަނަ ާމ4ާާިމަހަކުން މަހަކުން

ާގެންދަންވ ނޭ.ާ ާކުރަމުން ާމުރ ޖަޢ  ާކޮމިޓީއިން ާބެހޭ ާކަމ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާގޮތް ާތަންފީޛުކުރަމުނާދ   2085ޤ ނޫނު

ާިމާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާހަމަ ާަޙއްޤުތަްއާހަނިކުރިކަމުގަިއާިވޔަސް ާިލބިދީގެންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން

ާއެބަޖެހޭާ ާމުރ ޖަޢ ާކުރަން ާކަންަތއް ާއެ ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ނުޑ4ާާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ މަހުން

ާ ާކަްނތައް ާެއ ާރަނަގޅަށޭ. ާުކރެވޭނީ ާކަންތައް ާމި ާތަންފީޛުާދެންނެވޭނީ ާޤ ނޫނު ާމި ާޭއގެއިުތރަށް ާއަިދ ބެލޭނޭ.

މަހަކުާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްާރިޕޯޓެއ0ާާްކުރުމަށްޓަކައިާކުރަމުންދ އިރުާދިމ ވ ާމައްސަލަތައްާކޮންމެާތިންާމަހުންާ

ާކޮށް ާކުރަމުން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހަޅަންޖެހޭ. ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި  2090ގެންާތައްޔ ރުކޮށްަފއި

ާމީހުންެގާ ާކުރ  ާކުށްތައް ާމި ާދިމ ވެފަިއވ  ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކޮށްފިއްޔ މު ާމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެްނެވާ ޢަމަލުތައްާހުއްޓުވ ާއެާކަމަށްާރަނގަޅުާައސަރެއްާމިާމުޖުތަމަޢަށްާކުރ ނެާކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާމަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެދެން ާއިސްލ ޙުކުރަންޖެހޭާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާފޮނުވ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާބިލު ާމި ޖިލީހުން

ާގެންެދވުމަށް.ާ ާކުިރޔަށް ާކަންތައްަތއް ާމި ަްގޮތަށް ާއެއް ާޚިޔ ލުފުޅ  ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާއިސްލ ުޙކޮށް ކަންތައްތައް

 2095ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢި ާބޭފުޅަކަްށާޝުކުރިއްޔ  ާއިތުރު ާބަހުސްގައި ާގޮުތަގއި ާވިދ ޅުވ  ާއަމީންޢ އްމު ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ްއޒަތްތެރި

ާކުރީަގއި ާއެރުވުުމގެ ާފުރުޞަތު ާާއަޅުަގނޑު ާމިވ  ާބެހެއްޓިފައި ާއެބަޖެހޭ.ާމިތ  ާފައްޓަން ާއަލުން ާނިޒ މް އަޑުފެތުރުމުގެ

ާދަން ާސަމ ލުކަމަށް ާޭބފުޅުންގެ ާތިޔަ ާއެކަމަށް ާއަުޅަގނޑަްށާއެހެންވީމ ، ާޝުކުރިއްޔ  ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  2100ނަވ ލަން.

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާދެވިދ ނެ. ާކުރިއަށް ާބަޙުސައިގެން ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތުގައި ާލިބޭ މަޢުލޫމ ތު

ާނިސްބަތްވެ ާޕ ޓީައކަށް ާވަިކ ާވެަވަޑއިގަތުުމގައި ާއިންތިޚ ބު ާލިސްޓުގަިއ ާލިބިފަިއވ  ާިމއޮތީ ަވޑައިުނގަންނަވ ާއަރުވަން

ާމެންބަރަކަށް.ާއެއީާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.
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ާ

 2105ާރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެ

ާވަރަޙުމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް ާކުށްކުރުهللاާ`. ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ންާވަބަރަކ ތުހޫ.

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިަނ ާވަރަށް ާހަވ ސަިއަގއި ާބިލުެގ ާއެޅުުމގެ ާިފޔަވަޅުަތކެއް ާޚ އްޞަ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

ާމ އްދ ތަކަށް.ާބިލުެގާބަެއްއާ ާބަލައިލ ނަންާމިބިލުގެާބަެއއް ވ ހަކަފުޅުާަދއްަކވައިފި.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަ

ާމިބިުލގެ ާބަލ ލ އިރު ާާމ އްދ ތަކަށް ާެގ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާެގ، ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާނަންބަރުަގއ2ާާިދެވަނަ ވަނަ

ާމިާ ާހިންގުން. ާޢަމަލެއް ާބަދުއަޚްލ ޤީ ާގަދަކަމުން ާވެގެން ާމީހުން ާގިނަ ާއެއަްށވުރެ ާނުވަތަ ާދެމީހަކު  2110މިއޮންނަނީ

ާހި ާޢަމަލެއް ާބަދުއަޚްލ ޤީ ާަކމަކުން ާމިފަދަ ާމީހަކު ާއެންމެ ާއުފެދޭކަަމކީ، ާހުއްަދާއަޅުަގނުޑާސުވ ުލ ާހަމަ ާމިއީ ންގުން

ކުރެވިދ ނެާކަމެްއާބ ަވއޭ.ާނޫނީާއެާނުރައްކ ތެރިާކުށަކަށްާުނވަނީާބ ަވއޭ.ާއެންމެާމީހަކުާުކރިކަމަށްވިޔަސްާދެާމީހުްނާ

ާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވ1ާޭކުރިކަމަށްިވޔަސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުރިކަމަށްވިޔަސް ާާމީހުން ާެއކަން ާހަމަާގޮުތގައި ާކުށްވ ނީ ހަމަ

ާމިބިލުގެށް.ާއެހެކުށަ ާއެފަދައިން ާގޮުތަގއި.ާހަމަ ާކުށެއް ާބަލައިގަެނވެންޖެހޭނީ ާމ އްދ ެގ1ާާާންކަމުން،ާއެކަްނެވސް ވަނަ

ާ ނޑިޔ ރަުކ1ާާ)ށ(. ާފަ ާބެހެއްޓުމަށް ާބަންދުގައި ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާމިވަނީ، ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2115ވަނަ

ނިޑޔ ާއަމުރުކުރ ާކޮންމެާމީހަކުާބަްނދުގައިާބެެހއްޓުމަށް  17ް ދުވަހަކުނ 17 ުރާއަމުކުރ ާތ ރީޚުންާފެިށގެންާކޮންމެފަ

ާހ ޒިުރކުރަންވ ނެ ާކުރިމަްއޗަށް ނޑިޔ ރު ާފަ ާނިންމުމަށް ާގޮތެއް ާބަންދ މެދު ާއެމީހެްއގެ ިމގޮތުންާާ.ެއވެާދުވަހަކުން

ނޑިޔ ުރގެާކުރިމައްޗަށްާހ ިޒރުކުރެވޭާފުރަތަމަާފަހަރު،ާމަޤްބޫލުާސަބަބެއްާނެތި،ާއެމީހެއްގެާމައްސަ ލަާތަޙްޤީޤުކޮށް،ާފަ

ނޑިޔ ުރާ ާފަ ާފޮނުވ ފައިނުވ ނަމަ ާމައްސަލަ ާއޮފީހަށް ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްގެ ާއުފުލުމަށް ާދަޢުވ  ާމަްއޗަށް އެމީހެއްގެ

ާނު ާޝަރުޠުަތކަކ އެކު ނަޑއަޅ  ާއިޚުކަ ާދޫކޮށްލުމުެގ ާކަފ ލ ތުަގއި ާއެީމހަކު ާނުަލއި ާޝަރުޠަކ  ނޑިޔ ރަްށާވަތަ ާފަ  2120ތިޔ ރު

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާބައެއްާޙ ލަތްތަކުގައިާޢިއްާ.ެއވެާލިބިގެންވެ ދުވަސްާއަިދ47ާާދުވަސ17ާާްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ދުވަހަކީާެވސްާތަޙުޤީޤަށްާއެކަށީގެންވ ާަވރަށްވުރެާކުރުާމުއްދަތަކަށްާއެބަވޭ.ާއެކަންާނިންމަންޖެހޭނ77ާާީކިއްކުރަންތޯާ

ާކޮންމެފަހަރު ާބ ވަތުން ާމަްއސަލައިގެ ާބ ވަތުން. ާތަންޮކޅެްއ17ާާާމައްސަލަިއގެ ާއެ ާބަދަލުގައި ާގެަނއުމުެގ ުދވަސް

ާފަސޭހަވ ނެާފަސޭހަވ ނެ ާތަންކޮޅެއް ާވެސް ާފަރ ތްތައް ާތަޙުޤީޤުުކރ  ާމަްއސަލަާގޮތަކަށް ާރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާާގޮތަކަށް އަށް

ާޤަބޫލުުކރެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ާދެްއވުމަކީ ާަވގުތު ާެއކަމަށް ާާގ ޟީ ާވެގެންދ ނެ ާުފރިހަމަ ާިމއަށްވުރެ  2125ގޮތެއް.ާގޮުތގައި

ާ ާމިބިލުގެ 2ާާހަމައެފަދައިން ާމ އްދ . 2ާާަވނަ ާގަިއ ާ)ކ( ާމ އްދ ެގ ާަގިއާވ2ާަާ،މިއޮންނަނީވަނަ ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ނަ

ާމި ާނ)ާމ އްދ ގެާާމިވަނީ ާމީހ ( ާހެކިބަސްދޭ ާދަރަޖަުކރުމުގައި، ާގޮތުގެމަތިން ާފުރިހަމައަށްާާގަިއވ  ާއެންމެ އަކީ

ާ.ެއވެާބޫލުކުެރވޭނަމަ،ާއެކަންާކޯޓުންާނެރޭާއަމުރުގައިާފ ހަގަކުރަންވ ނެޙިމ ޔަތްދޭންޖެހޭާދަރަޖައިގެާމީހެއްާކަމުގައިާޤަ

ާމުޅިނ2ާް ާމިވަނީ ާމ އްދ ަގއި ާއެހެންނަމަވެސް،ާާވަނަ ާބެހޭގޮތުން. ާދިނުމ  ާޙިމ ޔަތް ާމީހ އަށް ާދޭ ާހެކިބަސް ވެސް

 2130ާ.ާކޮބައިތޯާއޭނަގެާމަންމަާއަށްާއެކަނިތޯއޭާކުށްކުރ ާމީހުންާޙަމަލ ދޭނީާއަޅުަގނޑުާުސވ ލުާއުފެދެނީާހެކިބަސްާދޭާމީހ 
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ާަބއްޕަ ާމިާާއ އި ާވ ހަަކ ާދިނުމުގެ ާޙިމ ޔަތެއް ާެއއްެވސްވަެރއްެގ ާފަރ ްތތަކަށް ާމި ާއަނބިދަރީން. ާޭއނަގެ ާކޮބައިތޯ އ އި

ނޑަށްާހީވަނީާއެާފަރ ތްަތކ ާމެދުަގއިާވެސްާކޮންެމވެސްާ ވަރެްއގެާވ ހަކަތަެކއްާމިންާބިލުގައިާައއިސްފައިާުނވ ތީާައޅުގަ

ާބިލުގައި ާއޭނަެގާާމި ާފ ހަގަކޮށް ާިމކަން ާމަރުޙަލ ަގއި ާކޮމިޓީ ާއެހެންކަމުން، ާޖެހޭހެން. ާބަޔ ންުކރަން އެބަ

ާކަމެއް ާމުހިންމު ާއޮުތމަކީ ާލިބެންޖެހޭގޮތަށް ާޙިމ ޔަތެއް ާވެސް ާވ ހަކަާާއަނބިދަރީންނަށް ާދެކޭ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަްށ

 2135ވަަނާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާހަމ4ާާަދ ގެާ)ނ(.ާވަނަާމ އ4ާްވަނަާމ އްދ .4ާާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ލަން.ާހަމައެފަދައިންާ

ާދަންނަވ ލަން ާއެވ ހަަކ ާފެންނ ތީ ާއިތުުރކޮށްލަން ާއަކުެރއް ާހެކިބަސްދޭާާ.އަޅުަގނޑަށް ާފަރ ތުން ާޝަރީޢަތްކުރ  އެީއ

ާވެސް ާފަރ ތުން ާަޝރީޢަތްކުރ  ާވެްސާކުށްވެރިވ ންޖެހޭނެ.ާއެއީ ާއޭނަ ާހ މަކުރިކަމުަގއިވީނަމަ ާމަޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާމީހ އ އި

މިާމަޢުލޫމ ތުތައްާހަމަާސިއްރެއްގޮުތގައިާަރއްކ ތެރިކޮށްދީަފިއާބަހައްޓަންޖެހޭނެާއެާފަރ ތުންާވެސްާމިފަދަާމަޢުލޫމ ތެއްާ

ާކުށްވެިރވ ންޖެހޭނެ ާވެސް ާފަރ ތް ާއެ ާފ ހަކޮށްލަންާާ.ހ މަކޮށްދީފިކަމަށްވ ނަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެންމެފަހުން ާއެފަދައިން ހަމަ

ާމ ނަކު ާމ ނަކުރުން. ނުޑާބޭނުންވަނީ ާއަުޅގަ ާބަހެއްކަމަށް ާކުެރވެންޖެހޭނެ ާމ ނަ ާމިއީ ާެވސް ނިޑޔ ރު ާފަ ާމި  2140ރުމުގަިއ

ާމ ނަކުރެވިގެްނާ ނޑިޔ ރު ާފަ ާތިއްބަވ ީތ ާވެސް ާމެޖިސްޓްރޭޓުން ާއަދި ާގ ޟީންނ އި ނޑިޔ ރުންނ އި، ާފަ ާއެއީ ދެކެން.

ާމުހިން ާބަޔ ްނުކރުމަކީ ާވެސް ާއެާމިޤ ނޫނުގައި ާއެހެނީ ާއެއީ ާދެކެން. ާކަމެއްކަމަށް ާތަކުގައިާހެމު ާޤ ނޫނު ން

ާދެކޭީތާ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާހަމަ ާދިނުމަކީ ާބަޔ ންކޮށް ާވެސް ާމިޤ ނޫުނގައި ާކަމުަގިއވިޔަސް ާއޮތް ބަޔ ންކޮށްދީފައި

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލ ާވ ހަކަޮކޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2145 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަޙުްސގަިއާބަިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަވަްނާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ަފިއވ ާޝުކުރިއްޔ  ާމި މިހ ރު

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެްއ ާައޅުަގނޑު ާކުރީަގއި ާއެުރވުމުެގ ާފުރުޞަތު ާޭބފުޅަކަށް ާއިތުރު ާތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ

ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާއިށީނދެފައި ާމިތ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންމެވެދިޔަާއެއީ ާހިނގައިފި.ާދިޔުމުަގއި ާއޮޅުމެއް ާަކހަލަ ސް

ާޙަވ ލުިވާ ާވ ވެލ ވެްއޔ  ާއ އި ާމީހ  ާދެްއކި ާއެ ާދެއްކީމ  ާވ ވެލ ވެލި ާޙަވ ުލިވއިރު ާއޮޑި ާދިމ ވިާސަބަބަކީ ާހިނގަން  2150އެކަން

ާފުރިހަމަާމީހ  ާރަނގަޅަށް ާމީހުންނަށް ާދެ ާބޭފުޅުންެގާާއ އި ާތިޔަ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވުނީ. ާމުޢ މަލ ތު އަށް

ާފަރުދ ާކުރިފުޅުމަތީގައި ާއެވ ާދުރަށްާދަްއކަިއގެންާއެ ނޑަްށާާާބެހެްއޓިފައި އިންާފެންނަމުންދ ާތަރުތީބ ާޚިލ ފަށްާއަޅުގަ

ާކުރިމަތީަގއިވ ާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެރުވިފަިއ. ާފުރުޞަތު ާވަނީ ާމިހ ރު އެއްބޭފުަޅކަށް

ާފުރު ާގޮުތގެމަތީން ާމިދެންނެވި ާތަރުތީުބ ާަބއެއްާލިސްޓްގަިއވ  ާއެރުމުަގއި ާފަހަތަށްާާަޞތު ާތަންކޮޅެްއ ބޭފުުޅން

ާބޭ ާއެ ާޭދތެރޭގައި ާދިޔަކަމ އި ާމަނައްޓ ލަިއގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަިރހުން ާމިދަންނަވ ލަނީާފުޅުންގެ ާމިހ ރު ާއެެދން.  2155ފަށް

ާ ާތަރުތީބުން. ާވ ހަލިސްޓް ާލިސްޓްަގއި ާޢިއްޒަތްތެރިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާދައްަކވަން މެންބަރުންެގާާކަފުޅު

ޢިްއޒަތްތެިރާކެނދިުކޅުދޫާދ އިރ ގެާާ،هللاތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުލިސްޓްގައިާިމއޮތީާއިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް
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ޢިއްޒަތްތެިރާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާާ،މަދުާނ ޒިމްއްމެންބަރުާމުޙަިޢއްޒަތްތެރިާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާާ،މެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ 

ާއަޙްމަ ާރަޝީދުމެންބަރު ާދ އިާ،ދު ާމުޙަބ ރަށު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާވ ހަކަފުުޅާއްރ ގެ ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާޝިފ ޒް. މަދު

 2160ާ،މެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްޢިއްޒަތްތެރިާދައްކަވަންާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ ާބޭފުޅުންގެާލިސްޓްގައިާމިއޮީތާފެލިދޫާދ އިރ ގެާ

ާމެންބަރުާޢަލިާސަލީމްފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢި ާ،ެމންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީިޢއްޒަތްތެރިާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ގެާާ،ްއޒަތްތެރި

ާ ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށި ާއަޙްމަދުޢިއްޒަތްެތރި ާއިލްހ މް ާާ،މެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާމެންބަރުންهللا ާއެދިވަަޑއިގެންފަިއވ  ާދައްކަވަްނ ާވ ހަކަފުޅު ާއިން ާޕީ.އޭ ާއެންމެާޢަބްދުއްރަޙީމް. ާލިސްޓްގައި ގެ

ާ ާދ އިރ ގެ ާމ ަވށު ާެއއީ ާމިއޮތީ. ާނަންފުޅެއް ާޕ ީޓއަަކްށާޢިްއޒަތްތެރި ާވަކި ާއަބޫބަކުރު. ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު

ާބޭފުޅަކަށްާ ާއެއް ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންެގ ާދެ ާއޮތް ާލިސްޓްަގއި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުގަންަނވ   2165ނިސްބަތްވެަވޑައި

ާމިހ  ާއަރުވ ަފއި.ާދެންއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު ާވަނީ ާާރު ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާނަންފުޅަކީ ާއޮތް މެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރި

ާމުއްޠަލިބް ާމިއަރުވަީނާއިބްރ ހީމް ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާފަހުގައި ާދަންނަވ ލުމަށް ާލިސްޓް ާމި ާނަންފުޅު. ގެ

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާފެއްޓެވުންާއެދެން.ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށް.ާޢިއް

 

 2170ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާމިއަދުާމިާ ާވ ހަކަ ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާއަޅަން ާގުޭޅގޮތުްނާފިޔަވަޅުތަކެއް ާރިޔ ސަތު.ާކުށްކުރުމ އި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނ ާދެކެވެނީ.ާދެން ާމި ާކަންބޮޑުވެާމަޖިލީހުގައި ާމިކަމ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާބައެއް ާއެބަ ާފ ހަގަކުރެވޭ ޑަށް

ާބިުރވެރިާ ާއޮތް ާޤައުމު ާޙ ަލތެއް ާބިރުވެރި ާަރއްޔިތުްނާމިވަގުުތާތިބި ާޤައުުމގެ ާބިުރވެިރާޙ ލަތެއް ާދިމ ވެފަިއވ  ޤައުމަށް

ާހިންާ ާޚ އްަޞކޮްށާސަރުކ ރު ާއެަބާދައްަކވ . ާވ ހަކަުފޅު ާމޭރުމުން ާމި ާއަްށާނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވ ާޙ ލަތެއް ާޕ ޓީ ގ 

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއަޑު ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާހިތްދަތިކަމ އެކު ާއ އި ާހިތ މަ ާވަރަށް ާމޭރުމުން ާމި ާމެންބަރުން  2175ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާއެބަދޭ. ާކުރެވެުމން ާވެސް ާއިހުސ ސް ާއެކަްނ ާއަދި ާިއވެމުންދޭ ާއެބަ ާއިންނައިުރގައި ާމިތ  ވެސް

ާނުވ ނެއޭ.ާއަޅުަގނ ާމިކަމެއް ާދެއްެކިވއެްއަކމަކު ާވ ހަކަފުޅު ާހަޑުހަރުކޮށް ާމޭރުމުން ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ޑު

ާއަދިާާއިޚްލ ޞްެތރިކަމ އެކުމިކަންާވެގެންދ ނީާހަމަާހިތްާނިޔަތްާހަލ ސްކޮށްާ މިާކުްށކުރުންާހުްއޓުވުމަށްާސަރުކ ރުން

ކަތްތަެކއްާކުރަްއވަިއގެންނޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހުނީާމިއަދުާމަސައްާއިޚްލ ްޞތެރިކަމ އެކުާއެާމެންބަރުންާވެސްާ

ާނުވަތަާ ާކުރި ާތަޢ ރުފު ާައށް ާރ އްޖެ ާއަލަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރުގައި ާބިލަށް ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި  2180މިތަނަށް

ާލިބިގެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފ ސްކުިރ ާމުހިންުމާއަޅުަގނޑުމެން ާވަރަށް ދ 

ާބަލ ލ އިރުގައި.ާ ާމިޤ ނޫނު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބަދޭ ާހިފެހެއްޓިގެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމި ާހިފެހެްއޓުން ާޙައްޤުަތކެއް އަސ ސީ

ާކަމެއްގެާގޮތުގައިާ ާފުންކޮށްާވިސްަނންޖެހޭ ާވަރަށް ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާބަލ ލ އިރުަގއި.ާމިއީ ާބިލު ާއޮތް މިހ ރުާމިއައިސް

ާއެހެންވީމ  ާނަގަނީ. ާމި ާކުރެވިފައިާ، ާފަރުމ  ާބިލު ާމި ާމިހ ރު ާއޮތީ ާދަންނަވަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ިމަކމަށް
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ާއެްއާ ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާބަލައިގަންނ ކަށް. ާބިލު ާމި ާައދި ާނުވ ނޭ ާހެޔޮ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ އިުރގައި  2185މިއޮތްގޮތަށް

ާގި ާއަށް ާއިންތިޚ  ާކުށްކުރުން ާގިނަވެފަިއ. ާަވނީ ާއަށް ާއިންތިޚ  ާއޮްތއިރުަގިއާކުށްކުރުން ާުމޖުތަމަޢުގައި ނަވެފައި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާމިދަނީާޙަޤީޤަތުގައިާމިހ ރުާވެްސާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުރި...

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ2190 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމަވެފައި.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާމިހ ރުާވަނީާކޯރަމްާހަ

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާދަންނަވ ލަްނާމި  2195އޮތީ.ާމިއަދުާއެންމެންނަށްާވެސްާާއުޅެނީާކުށްކުރުންާއިންތިޚ ާއަށްާގިނަވެަފއޭާމިާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ ާމިއޮތް ާމުޖުތަޢު ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަމ ހ އެބަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހިްތފަސޭހަކަމ ާންކަމ ލަތުން ާރ އްޖޭެގާާއެުކގައި އެކު

ާއުނދަގޫޢ  ާދިރިއުޅެްނ ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާާވ ާއިލ ތަކަށް ާމި ާއެެހންނަމަވެސް، ލަތަށްާހ ކަމަށް.

ނޑުމެންނަށްާދައްކައިދޭާމަންޒަރު ހުގެާއަދިާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމިާމަޖިލީާ،އަިއއިރުާެވސްާސަރުކ ުރގެާަޢމަލ އިާއަުޅގަ

ާހަމަާ ާައޅުަގނޑު ާގޮތަކަށް. ާހިތ މަވެރި ާވަރަށް ާހުރީ ާނަމޫނ ތައް ާދައްކައިދޭ ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް މެންބަރުން

ާމި ާލިބުނީމަ ާފުރުޞަތެއް ާހަމަާާމިކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިސ ލަކަށް ާބޭނުންވޭ. ާވެސް ާދަންނަވ ލަން  2200ވ ހަކަތައް

ާފެިނގެން ާގ ތުން ާދޮާވަރަށް ާމަޖިލިސް ާމި ާހިންގަމުންދިޔަ ާފަހަރު ާބައެއް ާޢަމަލުތަކެއް ާނޭްއގ ނީ ާވަރަށް ާެވސް ާށުގައި

ާގ  ާތަޅ ފޮޅުމ އި، ާމަންޒަރު. ާނުބެލެހެއްޓިގެންާާދިޔަ ާޕޮލިހުންނަށް ާތިބި ާބަލަހައްޓަން ާއަމަން ާއ އި ާމ ރ މ ރީ އުކުމ އި،

ާއެ ާދުާގޮސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަންޒަރުތައް ާިމ ާމަންޒަރ އި ާދެމުންދިޔަ ާއަިނޔ  ާއިހަށްދުވަހުާމީހުންނަށް ާއެީއ ށީމު.

ާރައްޔިތުްނގެާ ާހިތްވަރުދީ ާރަްއޔިތުންނަށް ާކުރުމުަގއި ާެއކަްނކަން ާކަންތައްަތއް. ާހިނގި ާކުރިމަތީަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބެލިކަމަށް ާސްކްރީނަކުން ާައޅުަގނޑުމެްނ ާމިއަދު ާަމންޒަރު ާއެުދވަހުގެ ާގޮުތަގއި ާމީުހންގެ ާނެރުނު ާބަޔަކު  2205ާތެރެއިން

ާއަދި ާވެްސ ާބެލިަކމުގައިާވިޔަްސ ާމެޝިނަކުްނ ާދައްކ  ާފެނިގެންދ ނީާާފިލްުމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ވިަޔސް

ާއެ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާސިޔ ސީ ާތިބި ާތަކުަގއި ާމަޤ މު ާއިސް ާއަދިާާސަރުކ ރުަގއި ާމަންޒަރު. ާއުޅުނު ާނެރެގެން ބޭފުޅުން

ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަްތތެރި ާދ ނެ ާފެނިގެން ާވީިޑއޯތަކުްނ ާވެސްާާހަމައެއ ެއކުަގއި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ާއެ ާޢަމަލުތައް ާއަނިޔ ވެރި ާގެންދިުޔމަށް ާހައްޔަރުކޮށްގެން ާކުްށވެިރން ާހުއްުޓވ  ާހިންގުމަށްާާއެކަންކަން ތަންތަނުގައި

ާބިޑި ާގެންދިއުމަށް ާހައްޔަރުކޮްށގެން ާބޭބޭފުޅުން ާއުޅުނު ާކުރިާހިތްވަރުދީ ާމަސައްކަތް ާނައްޓަވަްނާވެސް ާބިޑި  2210ާއެުޅވީމަ

ާމި ާހަމައެކަނި ާޤ ނޫނުތަކަކުން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތެއްގައި ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާމަންޒަރު.
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ާ ާމިހަކަންކަން ާޢަމަލުތައް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާުނވ ނެއޭ. ާކަމަށްާއްލެއް ާހުރި ާދަންނަވ ީނާާގޮތަށް ާއަޅުަގނޑު ވަްނޏ 

ާމުޖުތަމަޢު ާުދވަހަކަށް ާދުވަހެއް ާދ ނީ ާހަދ ާމިކަން ާޤ ނޫނުތައް ާހެދިޔަސް. ާޤ ނޫނެއް ާކޮންމެފަދަ ާގޯްސވަމުންނޭ ގައި

ާކުރިމަތީގަިއާާތަންފީޛު ާއަޅުަގނުޑގެ ާފެންނަނީ. ާފ ޅުަގއި ާމަންޒަރު ާއަރަިއގަންނަ ާކުށްކަށަށް ާމީހުން ާތިބި ކުރަން

ާ ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަްނގޮޅި ާއެީއ. ާމެންބަރު ާއެއް ާެއާއިންނަވ  ާދީދީ  2215އަޙްމަދު

ާމަންޒަރުންާ ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާީއވ  ާމެންބަރެއް ާޢިްއޒަތްެތރި ާގަލޮުޅގެ ާމެންބަރު ާއަނެްއ ާފެނޭ. ާއެބަ މަންޒަރުން

ާފެނިގެންދޭ.ާ ާަމންޒަރުތަކުން ާއެ ާފ ޅުަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމުސްޠަފ  ާމެންބަރެއް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާތ.އަތޮޅުގެ ފެނޭ.

ާސިާ ާއިހަށްރެއަކު ާމިާއަނެއްކ  ާބަސްފުޅެއްަގއި ާހަމަ ާވިދ ުޅވ  ާަވޒީރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރެއިން ާއެްއވުމެްއގެ ާޔ ސީ

ާގ  ާމިާއަންނަނީ ާހިންގުމ އި ާޕ ޓީތަކުްނާމ ރ މ ރީ ާހިންގުމ އިާސިޔ ސީ ާރަށުތެޭރގަިއާހަމަނުޖެހުން ކަްނކަމުެގާާއުކުމ އި

ާ ާމިކަހަލަ ާވަނީ. ާވެސް ާއެހީ ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ާޤައުމަށް ާކުރެވޭސަބަބުންނޭ ާމިާއިހުސ ސެއް  2220ކަހަލަާާާގޮތަކަށް

ާމި ާއެހެންކަމުން، ާވަނީ. ާދައްަކވ ފައި ާވ ހަކަފުޅު ާެވސް ާވަޒީރު ާއިޞްލ ޙުާމޭރުމަކުން ާެއްއާާކަންަކން ނުވެ

ާ ާހިފަހައްޓަމުންާއަޅުަގނޑުމެން ާޙައްޤުތައް ާއަސ ީސ ާލިބިދޭ ާަރއްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަދި ާހަަދއި ޤ ނޫނެއް

ާ ާޤ ނޫުނާހިފަހައްޓަމުން ާތިބޭގޮތަށް ާގޭަގއި ާބަނދެފައި ާރޯނުން ާފަލަ ާބިޑިއަުޅވ ފަިއ ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ގޮސް

ާއެއްކޮްށާ ާމޮހ ލުމ އި ާރޯނުަގނޑު ާހަމަ ާއެއްކޮށް ާނައްޓ ލުމ އި ާބިޑި ާހަމަ ާނުވ ނެ. ާމިކަމެްއ ާވެސް ހެދިއެއްކަމަކު

ާެއއްގޮތަށް. ާއ އި ާނަމޫނ  ާދެެކވޭ ާއެްއކަލަ ާދުްއަވއިގަންނ ެނ ާކުރަންީވާާރައްޔިތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2225އެހެންވީމަ،

ާކަންޮބޑުވ ކަްނާ ާކޮންސަރންވ ކަން، ާކަންކަމ އި ާމި ާަވރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާތިބެ ާނުކޮށް ކަންތައްތައް

ާމިސ ލަކަށް،ާ ާަޙއްލުެވެގނެއްނުދ ނެ. ާމިކަން ާލިޔެފައި ާފޮނުވިެއއްކަމަުކ ާމިތަނަށް ާއަދި ާޤ ނޫނުތަކެއް ދެއްކުމަށްޓަަކއި

ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއަ ާކުރިން ާމީގެ ާބޭނުން ާސުވ ލުކޮށްލަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާހުރީމަތޯ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާދަންނަވ ނަން ޅުަގނޑު

ާކަހަލަ،ާ ާބެނދެވޭ ާަރްއޔިތުން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާވަރުގަދަ ާބޮޑެިތ ާވަރަށް ާެއއިރު ާއުޅުނީ. ާމީހުން ސުލްޙަވެރިކަމ ިއއެކު

ާމިނިވަންކަ ާކަހަލަ، ާހިފެހެްއޓޭ ާަޙއްޤުތައް ާިދވެހިންާއަސ ސީ ާހުރެގެންތޯ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާކަހަލަ ާހިފެހެއްޓޭ  2230ްނ

ާމުދ ކޮޅުާ ާގެންގުޅޭ ާިވޔަފ ރިކުރަން ާނިދ ލައި،ާމަގުމަތީގައި ާނިދ ލައި،ާއަތިރިމަތީގައި ާމަގުމަތީަގއި ހިތްފަސޭހަކަމ އިއެކު

ާޤ  ާެވސް ާހަމަގައިމު ާފެންނ ނީ ާމ ީޒން ާއުޅުނީ. ާހިްތފަސޭހަކަމ އިއެކު ާނިކަން ާހުރެގެންާބަހައްޓ ލައިގެން ނޫނުތަކެއް

ާިމއަދުންާ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާިމއުޅެީނ. ާނޫން ާނެތިގެެނއް ާޤ ނޫނުތަެކއް ާވެްސ ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެހެންވީމަ، ނޫންކަން.

ާއަޅ ނުލ ާ ާކަންނެތްވެފައި ާވަރަށް ާފެންނަނީ ާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާސަރުކ ރުން ާފެންވަރުގައި ާފުދޭ ާވެސް މިއަދަށް

 2235ނުތައްާތަންފީޛުކުރުމުގައިާޙަޤީޤަުތގަިއާހުރިާމުއައްސަސ ތަުކގެާައުގާވައްޓ ަލއިާއެާތަންތަުނެގާއޮންނަާމަންޒަރު.ާޤ ނޫ

ނޑުމެންނަށްާފެންނަމުންާމިދިޔައީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާކަންކަންާއިޞްލ ޙުނުކޮށެްއާ ނޑުވ ލަމުންދ ާމަންޒަރުާއަޅުގަ ބ ރުާކަ

ާރަ ާެވސް ާހެދިކަމުގައިިވޔަސް ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ނީ ާހިތ މައ ިއއެުކާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާެއވެ. ނގަެޅއްނުވ ނެ

ާކުށްވެރިންާ ާއެވެ. ާރަނގަޅުކުރަްނޖެހެ ާއެބަ ާކަންކަން ާމި ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާއަސަރ އިެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ،
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ާޤައުމުާ ާމުޅި ާގޮސް ާގިނަަވމުން ާކުށްވެރިން ާޤ އިުމކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާނިޒ މެއް ާއިންތިޒ މެއް ާރަނގަޅު ބެލެހެއްޓޭނެ

ާހަރުދަނާ ާބަންޑުންލ  ާއ ދެވޭނެ ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަނބުރ  ާކުށްވެރިންނަށް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާކުށްވެރިން ާެވސް  2240ހިސ ބަށްދ އިރު

ާޤ ނޫނުތަްއާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންަނވަން ާހަމައެއ ިއއެުކގައި ާނުކުެރވޭ. ާޤ އިމެއް ާއަދިެވސް ާނިޒ މެއް ރަނގަޅު

ާކުށް ާހަމަ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާހަރުދަނ ކުރަން ާވެސް ާކުށްވެރިްނާތަންފީޛުކުރުން ާނުވަތަ ާދިނުމަށްޓަކައި ާޢަދަބު ވެރިންނަށް

ާއުފައްދަްނާ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާފަންނީ ާޤ ބިލު ާޢިލްމީގޮތުން ާފިސ ިރ ާރަނގަޅު ާވަކ ލ ުތކުރ ނެ ކުށްވެރިކުރުމަށްަޓކައި

ާއެމީހުން ާމީހުން ާކުރ  ާވިޔަފ ރި ާބޮޑެތި ާމަސްތުވ ަތކެތީގެ ާމީހުން ާކުރ  ާކުްށތައް ާބޮޑެތި ާއަތުަގއިާއެބަޖެހޭ.ާކުށްވެރި ގެ

ާމިާ ާދ އިރުގައި ާކޯޓަށް ާއެމީހުން ާތަނަވަސްކަން. ާމުއްސަނދިކަން. ާއަށް ާދަރަޖަ ާއިންތިހ  ާހުރޭ ާއަުތގައި  2245އެބައިމީހުންގެ

ާނުވަތަާ ާދ ންޖެހެނީ ާމި ާމީހ  ާލިބުނު ާއަނިޔ  ާއެ ާވަކީލު. ާޤ ނޫނީ ާވަުރގަދަ ާއެންމެ ާހުްނނަ ާޤައުމުަގއި ބޭނުންކުރަނީ

ދުވަހުާކިަޔވަިއގެންާއަންނަާކުއްޖަކު.ާއެހެންވީމަ،ާރަނގަަޅށްާތަޖުރިބ ާހުރިާހަރުދަނާ ސަރުކ ރުންާމިާފޮނުވަނީާއިަހށް

ނުޑާ ނުޑމެންާސަރުކ ރުާފަޅީގައިާއެބަާތިބެންޖެހޭކަމަށްާއަޅުގަ ތަޢުލީމެއްާލިބިފައިާހުރިާޤ ނޫނީާވަކީލުންާވެސްާއަުޅގަ

ާހެދިކަމުގަ ާޤ ނޫނަކަށް ާއަދި ާޤ ނޫނު ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވަންޖެހޭ. ާނުނިމޭނެ. ާމިަކމެއް ާވެސް ިއވިޔަސް

ާފ ސްކުރ ކަށްނުވ ނެ.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނު ާމި ާއޮްތގޮތަށް ާއައިސްފައި ާމި ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ  2250ދަންނަވަން

އެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާހުރިާމައްސަލަތަކަށްާކުޅުދުއްފުށިާެދކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ނޑުމެންާވިސްނައިާފިކުރުކޮށްެގންާރަނގަޅުާހަރުދަނ ގޮތެއްާވިދ  ޅުވިާފަދައިންާމިާހުރިހ ާއެއްެޗއްާއެްއކޮށްލ ފައިާއަުޅގަ

ާއަތުވެދ ނެ.ާ ާޙައްެލއް ާަވރެއްެގ ާކޮންމެވެްސ ާއަށް ާމަްއސަލަ ާހެދިއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާޤ ނޫނެްއ ހެދިއްޖެކަމަށްވަންޏ 

ާސަބަ ާއަސްލު ާމަްއސަލަިއެގ ާއޮތްހ ާއެހެންނަމަވެސް، ާެއގޮތަށް ާސަބަބުތައް ާބަލައިލި ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާަމއްަޗށް ބުތަުކގެ

 2255 ދުވަހަކުާމިކަންާޙައްލުނުވ ެނަކމުގައިާދަންނަވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލި ާކުރިމަތީގަިއވ  ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ސްޓުްނާޝުކުރިއްޔ 

ާއެރުވުމަށްފަހުާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާނ ޒިމަށް. ާމުޙައްމަދު ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ނުޑގެާލިސްޓުަގިއާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއޮތީާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއް  2260ޖަމ ލްާާޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުދެންާއަޅުގަ

ާވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާއަބޫބަކުރުކަުމގައިާދަންނަ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާބިރުެދްއކުމ އިާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރުާގެންގުޅުުމގެާބިލަކ އިާއަދިާ

ާފިޔަވަާ ާޚ ްއޞަ ާހުއްުޓވުމުެގ ާިމއަދުާކުށްކުރުން ާމަޖިލީހުގައި ާިޢްއޒަތްތެރި ާމި ާއެުކއެކީހެން ާބިލު ާދެ ާބިެލއް  2265ޅުއެޅުުމގެ
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ާކުަރްއވ .ާިމާ ާއެބަ ާފ ހަގަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަންތަްއތަކެއް ާކަންބޮޑުވ  ނޑުމެން ާމިދަނީ.ާއަުޅގަ ބަހުސްކުރެވެމުން

ާރައްޔިތު ާޙަްއޤުތައް ާމިނިވަންކަމ އި ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާތެރޭގައި ާއެންމެހ ާބިލުތަކުގެ ާއެކަމ  ާހަނިވެގެންދ ތީ ންނަށް

ާލިބިގެން ާމި ާޚަބަރު ާދ ދި ާދެންމެއަކު ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. ާކަންބޮޑުވެގެން ާދެންމެާާމެންބަރުން ދިޔައީ

ާިދޔަާއެއްަލއްަކއަށްާާއަޅުަގނުޑގެާފޯނަށްާއަިއާެއސް.އެމް.އެެސއް.ާދ ދިާދެންމެައކުާމީޑިޔ ާނެޓުންާފައިސ ާހިފައިގެން

ާއެއްަޗކުން ާތޫނު ާކުއްޖަކަށް ާދިޔަ ާޖަމ ކުރަން ާބޭންކަށް ާރުފިޔ  ާގިނަ ާޚަބަރު.ާހަާވުރެ ާޒަޚަމްކޮށްލައިފި ާއޭނ   2270މަލަދީ

ާނަސީުބާ ާިމއީ. ާއެސް.ެއމް.އެސެއް ާއަިއ ާފޯނަށް ާއަޅުަގނޑުެގ ާދެންމެަގއި ާމިއީ. ާހ ލަަތކީ ާއޮތް ާހ ލަތު ޤައުމުގެ

ާވ ހަކަދެްއކުމުާކަންދިމ ކުރި ާއަޅުަގނޑަށް ާދެއްާގޮތުން ާތި ާމަނިކުފ ނު ާވެސް ާފުރުޞަތު ާއެހެންވީމ ގެ ާވީ. ޤައުުމެގާ،

ާމިާ ާއޮތީ ާވ ހަކަާހ ލަތު ާެވސް ާބިލުގައި ާކުރީ ާައޅުަގނޑު ާކަމަށްވ އިރު ާއިޝ ރ ްތާާގޮތަށް ާވ ހަކަ ާމި ދެއްިކއިުރގައި

ާބޭނު ާޤައުމަށް ާޮގވަޭއ، ާއެބަ ާޤައުމު ާއެބަހުްއޓޭކުރިން. ާކަންތައްަތެކއް ާައމ ންގޮންވ  ާރަްއޔިތުން ާގެްނގުެޅވޭނެާ. ތުގަިއ

ާލިެޔވިފަިއވ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ނޑު ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ ނޑުމެްނާހަމަޖައްސަން ާއަުޅގަ  2275އިންތިޒ މުތަެކއް

ނޑުެމްނާ ާއަުޅގަ ާއަދި ާމިތިބެނީ. ާއަލީަގއި ާހިދ ޔަތުގެ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާމ ތްވެގެންވ  ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ އެްއޗެއް.

ާސަ ާމިއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޤަބޫލުކުރަނީ ާމި ާަވނީ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާޤައުމެްއކަމަށް ާމުސްލިމް އްަތއިްނސައްތަ

ާބ ޠިްލާ ާެއއީ ާޚިލ ފުވެއްޖެކަމަށް ާއަސްލަކ އި ާިއސްލ މްދީނުގެ ާވެސް ާޤ ނޫނަކުން ާހެދޭ ާތެރޭަގއި ާމ އްދ އެްއގެ އެްއވެސް

ނޑުމެން ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާއެީއާމަންސޫޚުެވއްޖެޭއާއެކަން. ާާއެްއޗެކޭ ާއެބަޖެހޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާބަލަން 07ާމިކަން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކީކޭތޯ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާެވސް ާެއއްެޗއް ާމ އްދ ގަިއވ  ާމ އްދ ގައ07ާާިވަނަ  2280ވަނަ

ާަމއިަގނޑުާމަސްދަުރ. ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުގައި ާއިސްލ މްދީނެވެ.ާއަދިާއިސްލ މްދީނުގެ ާދީނަކީ ާވަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެވެ.ާ ާނެހެދޭނެ ާޤ ނޫނެއް ާއެްއވެސް ާޚިލ ފު ާައސްލަކ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާ)ށ(. ާއޮތީ ދެވަނައަށް

ާ ާބެހޭގޮތުން ާކުރުމ އި ާޝަރީޢަތް ާިކހިނެއްތޯ ާއިސްލ މްދީނުަގއި ާއިންކ ެރްއާهللاާބަލަންވީ ާމިއަކ އި ާއޮތީ. ާވަޚީަގއި ގެ

ާއެްއާނޯންނ ނެ ާވ ހަކަ ާހުރުމުގެ ާހަނު ާމ އްދ ާނުކުރެވޭނެ. ާހުރުމުގެ ާހަނު ާިމއީ ާއެހެންވެއްެޖއްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި .

ާެއާ ާޤ ނޫނު. ާއިލ ޙީ ާފޮނުވި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތެއް. ާކުރަންވ  ާކަން ާޤ ނޫނުގައި ާއެބައޮޭތ ާއެްއޗެކޭ. ާބ ޠިލު  2285އަކީ

ާ ާބެހޭގޮތުން ާކުރުމ އި ާޝަރީޢަތް ާއެބައޮތޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤުރުهللاާޤ ނޫނުން ާކީިރތި ާވަޚީ. ާއެބައޮތޭ.ާގެ ޢ ނުގައި

ނޑިޔ ރުންގެާކުރިމަީތގައިާެދާހަޝްމުންގެާދޭތެރޭގައިާ ބައްލަވަްނވީާތިބޭފުޅުން.ާއެއްެވސްާތަނެއްގަާއެއްާނޯންނ ނެ.ާފަ

ާޖަހަިއގެންާ ާގަިއގައި ާތިމަންނަ ާއެމީހ  ާކަމަްށާބަޔ ންެވގެންވޭ. ނޑިޔ ރު ާފަ ާފަރ ތަކީ ާއުފެދި،ާތިްނަވނަ ާެއއް މައްސަލަ

ާހުށަ ާެއއް ާނެތޭ.ާމައްސަލަ ާއެނޭގކަށް ާޤުރުޢ ނަކުން ާކީރިތި ާޙައްެޤއް ާހުުރމުގެ ާހަނު ާއަނެްއކަކަށް ާދިޔ މ  ހަޅަން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހުރުމަކީ ާހަނު ާނުހުރެވޭނެ. ާހަނަކު ާހުރެވޭނީ. ާހަނު ާކިހިނެއްތޯ ާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ާނެތޭ.  2290ފެންނ ކަށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާހަނުާ ނޑުގެާބުއްީދގެާއަލީަގއިާއަުޅގަ ހުރުމަކީާއެއީާއަމިއްލަާއިޢުތިރ ފެކޭ.ާއަމިއްލަާމ ނަކުރަނީާއަޅުގަ

ާެއއްާ ާލީއިުރގައި ާމ އްދ  ާހުރުމުގެ ާހަނު ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާނުހުރެވޭނެ. ާއެހެންނެއް ާހުރުމަކީ. ާހަނު އިޢުތިރ ފެކޭ
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ާހެދެމުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބަލަމުން ާދިަޔއީ ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާދިޔައިރުަގއި ާގެންުގެޅމުން ާމިތ ނގައި މަފްޙޫމް

ާނުޙައްޤުންާދިޔަ ާތެެރއިން ާސަޤ ފަެތއްގެ ާއޮތް ާއޭުރގެ ާއޮތީ ާވިސްނުމުަގިއ ާބޭފުޅުންގެ ާގިނަ ާވެސް ާއޭރުަގއި އިރުަގއި.

ާުނކުރެވޭ.ާ ާއެކަން ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާދިޔ މ ، ާލިބިގެން ާއަދަބުތަެކްއ ާމީހުންނަށް ާެތރޭގައި ާމައްސަލަަތކެްއގެ  2295ސިޔ ސީ

ާމި ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ާދެން ާނުކުރެވޭނެ. ާގޮތުން ާބަލަންާާސިޔ ސީ ާހިސ ބުތަކެއް ާބެޭލނެ ނޑުަތއް ާމިންގަ ާހުރުމުގެ ހަނު

ާކަހަލަާ ާބައެއް ާމިދަނީ ާފުރަތަމަ ާމަރުޙަލ އެއްަގއި ާތަޙުޤީޤު ާމިސ ލަކަށް ާހުރެވޭނީ. ާަހނު ާކިހ ހިސ ބަކުންތޯ އެބައޮތް.

ާފެ ާމި ާމަރުޙަލ  ާފުރަތަމަ ާމިދަނީ ާނޫން. ާކުރިމަްއޗަކަްށ ނޑިޔ ރު ާފަ ާީސދ  ާމިދަނީ ާޖިނ ޢީާމައްސަލަތަކުަގއި އްޓެނީ

ާހަނުާ ާކިހ ހިސ ބަކަށްތޯ ާހަމައިން. ާފުލުހުންނ އި ާފެއްޓެނީ ާމި ާކުށްތަކުގައި ާމަދަނީ ާކަަހލަ ާބައެއް ާއަދި ކުށްތަކުަގއި

ނޑުމެންނަްށާ  2300ހުރެވޭނީ.ާޤ ޟީާކުރިމަީތގައިާހަނުާހުރެވޭނެތޯ.ާފުލުހުންގެާުކރިމަތީގައިާހަނުާހުރެވޭނެތޯ.ާިމވެސްާއަުޅގަ

ާއެބަޖެހޭ.ާކޮން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއެނގެން ާމައްސަލަތައް ާމި ާހުރެވޭނީ.ާއެހެންވީމ  ާހަނު ާކުށްތަެކްއގައިތޯ ބ ވަތެއްގެ

ާކަންތައްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިހިނެއްތޯ ާބޭނުންވީމ  ާދ ން ާކުރިއަށް ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔ  އެނިގގެން

ނުޑާބަލައިލ ަނން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވަނަާމ ްއދ ާވ30ާެކުރަން.ާހަމަާއެއ ިއއެީކގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ 30ާސްާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނަނީާކީކޭޯތ؟ާތުޙުމަތުާކުރެވޭާމީހ ާބުއްިދާސަލ މަތުންާހުރެާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގައިވ ާއިޢުތިރ ުފާ

ާހޯ ާބަޔ ން ާކޮށްގެން ާމަޖުބޫރު ާމީހަކު ާުނބެލެވޭނޭ. ާއެއް ާކަުމގަ ާހެއްކެއް ާއިޢުތިރ ފުތަކަކީ ާއެހެން  2305ދުމ އި،ާފިޔަވައި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަކީ. ާހަދަންޖެހޭ ާޤ ނޫނު ާމި ާކަމަކީ. ާއަންނަންޖެހޭ ާމިތަނަށް ާޤ ނޫނު ާމިއީ ާޚިލ ފަށް، ޤ ނޫނ އި

ާކަމެއްާ ާވ ނެ ާކޮށްގެން ާފަރ ތަުކން ާއެއްވެސް ާހޯދުމަކީ ާހެކި ާހޯދުމަކީ، ާހޯދޭ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ އި ތަކުރ ރުކޮށްލ ނަން.

ާހެ ާބަޔ ންތަކ އި ާހޯދައި ާއެގޮތަށް ާއަޅުަގނޑުމެންާނޫނެވެ. ާކިހިނެއްތޯ ާދެން ާނުވ ނޭ. ާޝަރީޢަތަްށާޤަބޫލުކޮށްގެން ކިތައް

ާހަުނާ ާއޭނ  ާގެްނގޮްސގެން،ާފުލުހުންެގާކުރިމަތީަގއި ާފުލުހަކަށް ާއިޝ ރ ްތާމިކުރަނީ ނޑު ާހުރެގެން،ާއަުޅގަ ާހަނު އޭނ 

ނޑިޔ ރުން ާފަ ާކިހިނެއްތޯ ާހިނދެއްގައި ާނުލިބޭހ  ާބަޔ ނެއް ާއިޢުތިރ ފު ާއޭނ ގެ ާހުކުމެއްާހުރެގެން ާމަްއޗަށް ާއޭނ ގެ  2310ނަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކީ. ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާައުކރުން ާލިޔެފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާމި ާމިއޮތީ ވަނ30ާާައިްއވޭނީ.

ާއޭނ ެގާ ާދަޢުވ އެއް ާއަށް ާޤ ޟީ ާކިހިނެއްތޯ ާކޮށްލީ. ާހިއްސ  ާމި ާމިތަނުގައި ނޑު ާައޅުގަ ާއެްއޗެއް ާބުނ  މ އްދ ގައި

ަޞރީޙަކޮށްާބުނެފައި.ާއޭނ ެގާމަްއޗަށްާއޭނ ާއިޢުތިރ ފުާބަޔ ެންއާއޮންނަންާޖެހޭނޭ.ާމިހިރަާާމައްޗަށްާކުެރވޭނީ.ާިމއޮތީ

ާކުރ ނީ.ާ ާސަލ މަތް ާމުޖުތަމަޢު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިހިނެއްތޯ ާމިއަދު. ާއެބަޖެހޭ ާިވސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތަކަށް

ާކުރ  ާސަލ މަތް ާައޅުަގނޑުމެން ާޮކށްގެންތޯ ާމަސަްއކަތް ާގޮަތކުން ާަބއެްއާކޮން ާައކީ ާވ ހަަކ ާމިަދންނަވ  ާެއއްކޮޅުން  2315ނީ.

ޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންާބ ރުލ ަފއިާވިދ ޅުވަމުންާމިދަނީާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއާހަނުާހުރުމުގެާަޙއްޤުާއެަބާއޮތޭ.ާއަުޅަގނޑުާ

ނޑުާވަރަށްާގިނަ ގޮތްގޮތުްނާާވަކ ލ ތުާމިކުރަނީާއިސްލ މްދީނަކުާނެތޭާހަނުާހުރެވޭކަށް.ާިއސްލ މްދީނުގައިާނެތޭ.ާއަުޅގަ

ާ ާއިސްލ މްދީނުގައި ާހޯދައިފީމޭ. ާއަށްާهللاާމަޢުލޫމ ތު ާއޭނ  ާމަރ ލ ފައި ާމީހަކު ާހުރެވޭނޭ. ާހަނު ާނެތޭ ާެއއް ާވަީޚގަ ގެ

ާއެކަމެްއާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާގޮަތކީ. ާނަގ  ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާހުރެވޭނޭ. ާނުބުނެ އަނަގއިން
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ާއެްއޗެކޭ.ާއެއަށް ާބ ޠިލު ާއެއީ ާވެްސާާވިޔަސް ާދެްއކުމަކީ ާނުދެްއކޭނޭ.ާމިތަނުގައި ާވ ހަަކއެއް ާމިތަނަކު  2320ރިފަރާކޮްށގެން

ާޚިލ ފު ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާާއެއީ ާއެގޮކަމެކޭ. ާއެބައޮތް ާއެަބއޮތްމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާލިޔެފައި ާސ ފުކޮށް ާތަށް

ާކުެރވޭނެ.ާ ާނުެވސް ާއެކަެމއް ާކަމެކޭ. ާމަންޞޫހް ާއެްއާއޮތަްސާއެއީ ާވ ހަކަ ނޑުާއެކަހަލަ ާއަުޅގަ އެހެންީވމަ،ާއެކަމަށް

ބ ރުލ ފައިާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާމަްއސަލަާއެއްާެނތްާހަނުހުންނަންޖެހުނަސްާއަދިާއެހެންގޮތަކުންާހުންނަންާ

ާޤަބޫެލއްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަކމަކަށް ާލިިބގެންދ ނެ ާއަދަބެއް ާމަްއޗަށް ާއޭނ ގެ ާހަނުނެތަސް ާމީހަކަށް ާނުކުރ  ާކުށެއް ޖެހުނަސް

ާކުިރގޮތަކަްށާނުކުރަ ާވެިރކަން ާކުީރަގއި ާިމއޮތީ ާއެކުެލވިފައި ާމިއޮތީ، ާއުފެދިފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިހ ރު ާއެީއ  2325ން.

ާ ާމިއީ.ާމިއީ ާނޫން ާނިޒ މެއް ާކުރެވޭނެ ާބަޔަކަށް ާތިބި ާނިޒ މެއ1ާާްވެރިކަމުަގއި ާރިޔ ސީ ާފުރިހަމަ ާއޮތް ާވަކިވެފައި ބ ރު

ާަމއްޗަ ާބ ރުގެ ާއަނެްއ ާބ ރުްނ ާެއއް ާނެތިާހިނގަމުންދ އިރު ާޤ ނޫނެްއ ާަވުގތެއްަގއި ާބެލެމުންދ  ާއެކަން ާފ ރަލ  ށް

ސަރުކ ރަކަށްާޚުދުމުޙްތ ރުާގޮެތއްަގއިާނޫނިްއޔ ާެއކަމެއްާުނުކރެވޭނެ.ާއެހެްނވީމަ،ާޤ ނޫނުާހަދަންާމިޖެހެނީ.ާރަނގަޅުާ

ދިޔައީ.ާެއއީާރަނަގުޅާާވ ހަކަފުޅެްއ،ާވިދ ޅުެވއްޖެާބަެއއްާބޭފުޅުންާކުރީަގއިާެވސްާޤ ނޫނެއްާނެތިާކަންތައްާކުރަމުންނޭ

ާދަށުްނާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާމިއަދަކު ާއެކަމަުކ ާކޮށްފި. ާވެރިކަްނ ާނެތި ާޤ ނޫނެއް ާއެްއެވސް ާކުީރގައި  2330ވ ހަކަފުޅެއް.

ާގޮތުގެމަތީންާ ާޤ ނޫނުގަިއވ  ާެއއްގޮތަްށ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާހެދިގެން. ާކުެރވޭީނާޤ ނޫނުތައް ާނުކުެރވޭނެ. އެކަމެްއ

ނޑުމެންނަކަށްާުނކުރެވޭނެ.ާކުށްކުރުންާހުއްުޓވަާެއއްާނުެލވޭނެ.ާމިއަދުާމިވަނީާކުށުެގާއެކަންާކޮްށގެންާނޫ ނިްއޔ ާައުޅގަ

ާވެްސާ ާއަބަދު ާބޭނުންތަކަށް ާިސޔ ސީ ާދޫކޮށްލައިގެން ާމިަކން ާައޅުަގނޑުމެން ާޮބޑުވަމުން. ާއަށް ާއިންތިހ  ކަންތައްތައް

މިާޖުމުތަމަޢުގައިާހުރިާކަންތައްތަކަށްާނުިވސްނ ާއެކަންާާސިޔ ސީާގޮތުންާތިމ ާހަްއޔަުރވެދ ނެކަމަށްާއެހެންާމީހުންނ 

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާިނންމ ލ ނީ ާވ ަހކަ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއެހެްނީވމަ، ާގެއްިލގެންދ ނެ. ާައތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2335ކޮށްފިނަމަ

ށްާގެްނގޮސްފަިއާޕ ޓީގެާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާެވސްާފުރުޞަތުާދިނުމަށްޓަކައިާމިާޤ ނޫނަކީާއިސްލ ޙުކުެރވިެގންާކޮމިޓީއަ

އެކިާބޭފުޅުންާޚިޔ ލުާތަފ ުތވ ާމައްސަލަތައްާހުރިކަމަށްާވަނީނަމަާއެކަންާރަނގަުޅކުރުމަށްފަހުގައިާބަލަިއގަނެާއެންމެހ ާ

ރައްކ ތެރިކަމ އިާޙިމ ޔަތްަތއްާދިވެހިރ އްޖޭެގާމުޖުތަމަޢުާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމުހިންމުާޤ ޫނނެކޭ.ާމިާޤ ނޫނުާިއޞްލ ޙުާ

ާފ ްސކޮށްދެްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާކޮށްދެއްވ 

ާ2340 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާފިޔަަވޅުތަްއާ ާޚ ްއޞަ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާއ ދެ، ާޢައްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި .`

ނޑުމެންާމިާބިލުާއެޅުމުގެާބިލުގެާމަްއޗަށްާއަ ނޑުާވ ހަކަޮކޅުާއަމ ުޒކޮށްލ ނީާއަޅުގަ ުޅަގނޑުާވ ހަކަަދއްކ އިރުަގއިާއަުޅގަ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނުޑ ާހުއްޓުވުމޭ. ާކުށްުކރުން ާމަޤްޞަދަކީ ާމިކުރ  ާމަސައްކަތް ާހަދަން ޤ ނޫނަކަށް

ާހުއްޓޭބާ  ާއެކަންަތއް ާހެދީމަ ާޤ ނޫނެއް ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކިއ ނޑުމެންާކުށްކުރުން ާއަުޅގަ ާމިަދންނަވ ލަނީ ާއެހެން  2345އޭ.

ާކަމަީކާ ާކުރަންޖެހޭ ާުހއްޓުވުމަްށޓަކައި ާކުށްކުރުން ާސ ފު. ާވަރަށް ާކަންތައްަތއް ާކުރަންވީ ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ކުށްކުރުން
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ާފަރ ތްތަކު ާކަމ ބެހޭ ާސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި ާކުށް ާހުށަހަޅައިގެން ާޝަރީޢަތަށް ާހެކިަތއް ާތަޙުޤީޤުތަކުގެ ންާކުރެވޭ

ާހުށަހަޅ އިރުާ ާޝަރީޢަތަށް ާމައްަސލަ ާމީހުންގެ ާކުށްކުރ  ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި،ާބޮެޑތި ާކުެރއްވުން.ާކުށްުކރުން މަސައްކަތް

ހެއްކ ާޤަރީނ ާނެތިާހުށަހެޅުމަކީާކުށްކުރުންާހުްއޓުވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާހަމަާއެފަދައިންާކުެށއްާކޮްށގެންާކުުށގެާޙުކުްމާ

ާ ާމީހުން ާކުށްކުރުްނާތަންފީޛުކުރެވެމުންދ  ާވެްސ ާދޫޮކށްލުމަކީ ާތެރެއަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ާެނތި ާހަމަެއއް ާޤ ނޫނީ  2350އެްއވެސް

ާޕެރޯލްާ ާއެއްޗަކަްށވ އިރު ާއޮތް ާހެދިފައި ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރީގެ ާނިޒ މަކީ ާޕެރޯލް ާކަމެއްނޫން. ހުއްޓުވޭނެ

ާތެރެ ާމުޖުތަމަޢު ާކުށްވެރިންެނއް ާސަތޭކަ ާއެަތއް ާކަމަށްބުނެ ާތިބުމަީކާނިޒ މުގެދަށުން ާދޫކޮށްަފއި ާމިނިވަންކަމ އެކު އަށް

ާއެަބާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާގޮތް ާހުއްުޓވަންޖެހޭ ާކުށްކުރުން ާއެހެންވީމަ، ާނޫން. ާކަމެއް ާހުއްޓުވޭެނ ާކުްށކުރުން ވެސް

ާކުްށކުރުންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭްއވީމ  ާމިތ  ާއަެނއްކ  ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާުނކޮށް ާއެކަންކަން އެނގެން.

ނޑުމެންާބޭނުންވަނީ،ާައޅުަގނޑުާކުިރންާވެސްާދަންނަވ ލިންާިމާހު  2355އްޓުވޭނެކަމ މެދުާައޅުަގނޑުާޝައްކުކުރަން.ާއަުޅގަ

ާކަރުދ ހ އިާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާޤ ނޫަނކީ ާބިލަކީާނުވަތަ ާދަންނަވ ލިން ާބިލަކަށްާވ ހަކަދަްއކަމުން ާއެހެން ނޑު ބިލުގައި،ާއަުޅގަ

ާނިޝ ންތަކެ ާކުރެވިަފއިވ  ާމައްޗަށް ާދޭހަވުންތަކެްއެގާދެލީގެ ާދޭހަވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކީމަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެ ކޭ.

ާހެދިކަމަށްވިޔަްސާ ާޤ ނޫނުތައް ާވަަރކަށް ާކިތަންމެ ާވ ނީ.ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެކަެމއް ާޢަމަލުކުރީމަ ާއަޅުަގނޑުމެން މައްޗަށް

ާޙުކު ާޖަލުގައި ާޮކށްގެން ާކުށް ާބޮޑެތި ާމުއްދަތެއްަގއި ާިދގު ާކޮބައިތޯ ާމ ލެާއަޅުަގނޑުމެން ާމީހެއް ާތަންފީޛުކުެރވެމުންދ  މް

ާކޮްނާ ާއެ ާބުނީމަ ާކުރ ށޭ ާތަޙުޤީޤު ާއެ ާޑީ.ޕީ.އ ރު.އެސުން ާވިދ ުޅވީމަ ާކީްއވެގެންތޯ ާލިބިގެްނ ާޚަބަރު ާުއޅޭ  2360ގެނެސް

ާއޮތުމ ާ ާޤ ނޫނެއް ާއެހެންވީމަ، ާޖެހެނީ. ާކުރަން ާތަޙުޤީޤު ާގެނެސް ާކުްށވެރިން ާޑީ.ޕީ.އ ުރ.އެސުން ާދަށުންތޯ ޤ ނޫނެއްގެ

މިއީާއެްއާނޫންާމަްއސަލަާއަީކ.ާމައްސަަލާައކީާެހދިފައިވ ާޤ ނޫނުތަކ އިާަގވ އިުދތަކަށްާޢަމަލުކުރުން.ާެއކަންާާނެތުމަކީ

ާޒިންމ ާ ާއެކަމެއްުނވ ނެ. ާހެދިޔަކަސް ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަިއެގން ާގަވ އިދުތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏ 

ާއުފުލަންވީާސިޔ ސީާމަޤްޞަުދތައްާހ ސިލު......

ާ2365 

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާދައްަކވަްނާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެނގިވަަޑިއގެންފަާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް ާމިނެޓް ާދޮޅު ާގ ތްަގނަޑކަށް ާއޮތީ ާބ ކީ ތެދުވެަވޑަިއގެންނެިވއިރު

ާނުވ  ާހަމަޖެހިގެންާއެއް ާއިންތިޒ މެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ނެ.

ާދަތި ާވ ަހކަާާއެކަހަލަ ާވަނީާގޮތަކަށް ާކަމަށް ާއަންނަ ާކުރިމަތިެވގެން ާބޭފުޅަކަށް ާފުރުޞަތު ާއެާާދެއްކުމުގެ  2370ާވިްއޔ 

ކަމަށްާާދ ނެހިގެންޮއތްތ ނގައިާއެކަހަލަާއިންތިޒ ެމއްާހަމަޖެާބޭފުޅަކަށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާގޮތަކަށްާވުން.ާކުރިއަށް

ާނިޒ މާ  ާމިއޮތީ... ާއަރުވަން ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާއުއްމީދުކުރަން. ާމައްސަލަާއަޅުަގނޑު އެްއަގއިާާބެހޭ

ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަންާއެދިވަ...
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ާ

 2375ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ލުާއަބޫބަކުރުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ 

ާއަްށާ ާޕީ.އޭ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއިޢުލ ނުާމިނެޓ5ާުދަންނަވ ލީ ާިރޔ ސަތުން ާވ ހަކަ ކުރެްއވިާާއޮތް

ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންެވގެން ާއެހެންވީމ ވ ހަކަ. ާެވސް. ާތެުދވީ ާަދއްކަން ާމައްސަލަާ، ާކޮންެމވެސް ާނިޒ ުމގެ ާެއއީ

 2380ާފިއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ވ ތީާެއކަންާސ ފުޮކށްދެއްަވއިންާހީއެއްހެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވާ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅަގނޑަށް ާއަމީންޢ އްމު ާބ ީކާއޮތް.5ާާގޮުތގަިއާާމަޖިލީހުގެ ާވަގުުތކޮެޅްއާއެްއއިެރއްަގއި މިނެުޓގެ

 2385ްށާިސކުންތ17ާަމިނެޓ އ3ާާިމީރުާވ ހަކަފުުޅާދެއްެކވީާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެންާޮއއްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާޒަ

ާވަ ާުކޑަ ާއެހެންވީމ ވުރެ ާއިތުަރށް. ާގުުތކޮޅެްއ ާތެދުވެަވޑަިއގެންނެިވއިުރާ، ާދަްއކަވަްނ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާގ ތްަގނޑަކަށް 0ާާއޮތީ ާއަރ17ާުމިނެޓު ާފުރުޞަތު ާމި ާދެްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ . ވަނީާސިކުންތެއްހ އިރު.

ާމުއް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ  ާއިބްރ ހީމް ާވަިކާޠަލިބަށް. ާއިތުރަށް ގެ

ާނިސްބަްތވެ ާއެބަާޕ ޓީއަކަށް ާމިހ ރު ާނަންފުެޅްއ ާއިތުރު ާިލސްޓުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާއެީއާާަވޑަިއނުގަންނަވ  އޮތް.

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާލިބުނުާޢ ާއަޙްމަދުާާކުޑަހުވަދޫ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް  2390މިރު.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއަެނއްކ 

ާމުއްޠަލިބ ިއާ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއީ ާބަދަލުކޮށްލ ނަން. ާމިސްރ ބު ާއަުޅަގނޑު ާއެއްގޮތަށް މަޢުލޫމ ތ އި

ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދެއްެކވުޢ ޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާދެ ާވަނީާމިރ އި ާއެދިވަަޑިއގެންފައި ާމިހ ރު މަށްފަހު

ާ ާއެރުވުމަށްޢ އަޙްމަދު ާފުރުޞަތު ާދެންާމިރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ކަމަށް ާލިބުނީ. ާމަޢުލޫމ ތު ާމެ ކުޑަުހވަދޫާ،

ާމިރުާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުންާއެދެން.ޢ ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ2395 

 ާްއެކުވން:ވ ހަކަދެާމަދުާއ މިރުއަޙްދ އިރ ގެާމެންބަރުާާކުޑަހުވަދޫ

ާބިލުާ ާއެޅުމުެގ ާިފަޔވަޅުތަެކއް ާޚ އްޞަ ާހުއްޓުމަށްޓަކައި ާކުށްކުރުން ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާހުށަހެޅި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާސަރުކ ރުން ާއަޑިން ާހިތުެގ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުރުާކަމަށްަޓކައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކު

ާވެ ާއަޅުަގނޑަާދަންނަވަން.ާހަމަގައިމު ާއިހުސް ާރައްޔިެތއްގެ ާދިވެހި ާކީާވެސް ާކުރަމުންއިހުސ ސްަތއް ދ ާމީހެކޭާާސ ސް

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާކުށްކުރުްނާހުއްޓުވުމަީކ ާމީހެއް. ާތެރޭގަިއވ  ާބިރުވެރިކަމުެގ ާމި ާހަމަ ާެވސް ނޑަކީ ާއަުޅގަ  2400އެއްފަދައިން
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ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް.ާާމި ާކުރަންޖެހޭނެ ާމަސަްއކަތް ެއކަމަށްޓަަކއި

ާކަމަކަށް ާއެއް ާިޒންމ  ާއޮތް ާެއޅިފައި ާހަމައެކަނި ާބޮލުަގިއ ާސަުރކ ރުެގ ާއެހެންވީމ ،ާާމިއަދުގެ ާނުދެކެން. ނޑު އަުޅގަ

ނޑުާމަޤު ދަތިތަކެްއާާޞަދެްއގެާގޮުތގަިއާމިާބިލުާހުށަހަޅ ފައިާމިޮއތީާކުށްކުރުންާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއިާމިހ ރުާހުރިމައިގަ

ާއެ ާމ ނަކުރެވުނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކޮށްލުމުން ާބިލު ާމި ނަޑށް ާއަުޅގަ ާބިނ ކޮށް. ާއެހެންވީމާ ާމައްޗަށް ،ާގޮތަށް.

ާމިހ ރުންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލަީކ ާމި ާނަމަެވސް ާމ ްއދ ތަކެއް ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ުލ ާމ ްއދ ތަކަކީ ާކަހަލަ ާަބއެްއ  2405ބިލުގަިއވ 

ނޑުާދެކެން.ާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާާމިހ ރަށްާފ ސްކުރަންޖެހޭނެާބިލެއް ކަމަށްާއަުޅގަ

ާމި ާނުކުެރެވމުން ާކަންތައްަތއް ާނެތިގެންތޯއޭ ާޤ ނޫނެއް ާއެބަ ާބޭފުޅުންގެާާވިދ ޅުވޭ ާޝަރުޢީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދަނީ.

ާހުއް ާގެްނގުޅުން ނޑި ާކަ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާލިބިގެންދިޔަ ާފަހުން ާދ ދި ާދެއްިކާފަރ ތުން ާމީޑިޔ ތަކުަގއި ާިކޔަިއެގން ދަކޮށްފިއޭ

ާމިވ  ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާދޮގުާވ ހަކަތަުކގަިއ، ާމަޢުލުމ ތު ާލިބިފަިއވ  ާއެފަރ ތުން ާޤ ނޫނެްއެގާާނޫންާާގޮތަކީ ާވ ނަމަ ަކމުގައި

ާނޫން ާއެާދަށުން ާޙުކުމްާގޮތަކަށް ާނެތްާކަންކަމަށް ާގޮްތތަކެއް ާމަަސއްކަތްާކުރެވޭނެ ާނިޒ ުމގައި ާއެ  2410ަރއްވ ާކުާކަމަށް

ާހ މަކުރަމުން ާމިާާބޭފުޅުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދެންމެ ާމިތަނުގައި ދިޔަ.

ާމިާ ާފަރިތަކުރަމުން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާނިޒ މެކޭ ާރިޔ ސީ ާފުރިހަމަ ާވަކިވެަފއިވ  ާއެހެންވެއްޖެާތިންބ ރު ާކަމަށްާގެންދަނީ.

ާޤަބޫލުކުރަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުތަކ ިއާވަންޏ މު ާަހދައިގެންކަން. ާޤ ނޫނުތަކެއް ާކުރެވޭނީ ާކަންތައްތައް ާއެބަޖެހޭ ން

ާ ާލިބިދީގެންވ  ާއެހިޤ ނޫނުތަކުން ާލިިބގެންަކން ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންެމ ާެއކަންކަން ާކުެރވޭނީ.ާާމ ޔަތްތައް ކަންކަން

ާކުރި،ާއެހެންވީމ  ާކަހަލަ ާަބއެއް ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑު ާައުޅގަ ާބިލުަގއި ާފ ސްވެގެންާމި ާހުށަހެޅި ާިމތަނަށް ާވެސް  2415ން

ހިނގައްޖެާބިލެއް،ާތޫނުާއެްއިޗހިާގެންގުޅުންާމަނ ކުރުމ އިާައދިާބިރުދެއްކުމ އިާގުޅުންހުރިާބިލެއް.ާއެާބިލުގައިާވެސްާ

ާއެ ާމ އްދ  ާއެ ާވެސް ާބިުލގައި ާމި ާހިނގައްޖެ.ާހަމަ ާފ ހަަގެވގެން ާގޮތުަގއި ާނުކުތ އެްއގެ ާެއއް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާނަންބަރު ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަން ާއިން ާމަޤުބޫލ1ާާުގޮތަށް ާއެ ާހަމަ ގައި

ާއެ ާއެކަންކަން ާފެިނއްޖެާނަމަ ާތަނަކުން ާވަކި ާެއއްެޗއް ާތޫނު ާޒ ުތގެާާސަބަބެއްާނެތި ާކުްށވެރިވ  ބ ރ ތެްއާޢިފަރ ތަކުން

 2420ކަންކަންާއެއަްށވުރެާާގޮތުަގިއާއެާރަން.ާއެއީާއަުޅަގނޑުާވެސްާޤަބޫުލކުރ މީގައިާހިމެނިފަިއވ ކަންާއަުޅަގނޑުާފ ހަަގކު

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާބަެއްއާާތަންކޮޅެއްާފުރިހަމަާގޮތަކަށްާޮކމިޓީގެާމަރުޙަލ ގައިާމިކަންާިނމިގެންދ ނެ

ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަްތތެރި ާފ ހަގަކުރެްއވި،ާކޮންމެވެސް ާމެންބަރުން ާޢ ފ ހަގަކުރަްއަވއިފިާާޢިއްޒަތްތެރި މ ޔަތްާހިއިލ ތަކަށް

ާފަރ ތްތަކުގެާ ާދޭ ާހެކިބަސް ާފ ހަަގވޭ. ާއެބަ ާވެސް ާެއކަން ާހަމަ ާމީަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ާނެތްކަން. ާމީގައި ލިބޭނެކަން

ާޢ  ާމީަގއި ާވެސް ާމިހިއިލ ތަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާލިބިގެްނވޭ. ާވެސްާާމ ޔަތްތަކެއް ާދޭން ާހެކިބަސް ތިބީ

ާބިއަޅުަގނޑު ާއެކަމަށް ާހަމަ ާބަޔަކު ާގިނަ ާހަމަ ާއެހެންީވމ މެން ާއިނގޭތޯ. ާރުވެރިވެފައި ނުޑާ، ާއަޅުގަ  2425މިކަމަކީ

ާބިެލއްާ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާއޮްތ، ާކުެރވިފަިއ ާަބއްޓަންކުުރމަށްޓަކައި ާގޮަތކަށް ާވަިކ ާިވސްނުމެްއ ާވަިކ ޤަބޫލުކުރ ނީ

ާައޅުަގނ ާިމއީ ާނުދެކެމޭ. ާހަމަަގއިުމާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާމިކަމަކަށް ާމުޖުތަމަޢު ާބިރުވެރިކަމުންާާޑުމެންގެ ާމިއޮތް ަވުގތު
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ާނުވަ ާމަޖުބޫރުވެގެން ާފަރ ތަކަށް ާޖެހޭ ާކުރަން ާމިކަން ާމިއަުދ ާމައްޗަްށާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާއަޅުަގނޑުމެން ަތ

ާމަސައްކަތްލ ޒިމު ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާހުާކުރުމަށްޓަކައި ާިބލެކޭ.ާއެހެކުެރވުމަށްޓަކައި ާބިުލާ،ާންވީމ ށަހެޅިފަިއވ  މި

ާހައްެލއްާ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާމިކަމަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަތީްނ ާއުސޫލުގެ  2430މިދެންނެވި

ާދޫކޮށްލަްއވ ފަިއާ ާރޫޙު ާތަފ ުތވުމުގެ ާފިކުރު ާސިޔ ސީ ާގެްނގުުޅްއވ  ާތި ާކުރައްވ އިރު ާމަސައްަކތް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

ާޤައުމީާވިސް ާހަމަ ާކުރަންާއައަޅުަގނޑުމެން ާމިކަން ާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ނުމެއްަގއިާމަސައްކަތްކޮްށެގން ނުޑމެން ،ާޅުގަ

ާއަރ ވަަޑއިގެންފ ނެާ ާހިތަށް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާަދންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއަށް ާފުރިަހމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް މި

ާއަޅުަގނޑުާމިއަދު....

ާ2435 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުާވ ހަކަުފޅުާދައްަކވަމުންާގެންދަވަނިކޮްށާވަގުތުާހަމަެވގެންާހުއްޓ ަލްއވަންާޖެހިވަަޑއިގަތީ.ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާމި ާއަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑު ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ާފުރުޞަތު ާހަމަާމެންބަރަށް ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،1ާާާއަރުވ ިއރު ާވ ަހކަފުޅ0817ާާުިމނެޓެއްހ އިރު ވުމުން

ާވ ހަކަފުޅުާ ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާައޅުަގނޑު  2440ހުއްޓަވ ެލއްވުން

ާ ާމިހ ރު ާަވގުތުޮކޅު ާއޮތް ާއ0ާެދެއްކެވުމަށް ާތިރިވަމުން ާހަމައަށް ާބަޔ އި ާކިހިނެާމިނެޓު ާދެން ާޤަސްދުާއްދަނީ. ާތޯ

ާމެންބަރު...ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިަޔ ާއ ދެ، ާދެއްވަނީތޯ. ާފުުރޞަތު ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާއެހެން ކުރަްއވަނީ؟

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާهللا ާދެއްވުމަށް ާފުރުަޞތު އަފްރ ޝީމްާޢަބްދުއްރަޙީމަށް

ނޑުާާރެއްވުމ ތެރިާމެންބަރުާޤަސްދުކުޢިއްޒަތް ާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.ގުޅިގެންާއަުޅގަ

ާ2445 

 ާްއކެވުން:ވ ހަކަދެާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާޢަބްދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާާމ ފަންނުާހުޅަނގު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑެވލީ ާބޭނުންވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާހަނުހުރުމުގެ ާއެމެންބަރު ާނޯންނ ނޭ ާނިޒ މުަގއި ާޝަރީޢަތުގެ ާދީނުގައި ާއިސްލ މް ާއެާާޙައްޤު ާދެންނެވީމަ ާވ ހަކަ

ާޤުރުއ ނ އިާ ާކީރިތި ާތެެރިއން ާއަސްލުަތކުގެ ާޝަރީަޢތުގެ ާއިސްލ މީ ާވ ހަަކފުޅުގައި ާދެއްކެވި މަނިކުފ ނު

 2450ތ ނގައިާާްއކެއްާނުދަްއކ ާމިއިާިޤޔ ސުންާެއއްވެސްާކަހަލަާހެޘ އިާަދންނަާބޭކަލުންގެާއިޖުމ ޢ ގެފ ުނގެާހަދީهللاރަސޫލު

ާމީހަކަްށާާވ ހަކަފުޅު ާެއއްެވސް ާިނޒ މުގަިއ ާޝަރީޢަތުގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ާކުްށވެރިކުރަން. ެދއްެކވިކަން

ާލިިބެގނެއް ާޙައްޤެއް ާާހަނުހުރުމުގެ ާދެ ާކުރިމަީތގައި ާޤ ީޟ ާވ ހަކަޚަާނުވޭ. ާވެސް ާމީހަކު ާކޮްނމެ ާސްމުންކުރެ

ދައްކަންޖެހޭ.ާތަޙުޤީޤީާމަރުޙަލ ގައިާމިކަންާމިާާޮގތުގައިާހ ޒިުރކުރެވޭާމީހުންާެވސްާވ ހަކަާދައްކަންޖެހޭ.ާއަދިާހެކިންގެ

ާސ ުފ.ާ ާވަރަށް ާތެރޭަގއި ާސަބަބުތަުކގެ ާކޮށްފައިވ  ާމިކަން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާސަބަަބކީ ކޮށްފައިވ 
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ާޢިއްޒަތްތެ ާހަމަ ާެވސް ާދުވަސްވަުރަގއި ާދިޔަ ާހަދަމުން ާއަނިޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިަޔއީ ާފ ހަގަކުރަމުން ާމެންބަރު  2455ރި

ާއިޢުތިރ ފު ާަބޔ ންތަކަށް ާއެ ާަނގަިއ ާބަޔ ން ާގޮްތގޮތުން ާއެހެނިހެން ާކުރަމުންގެންދ ތީ.ާާކޮށްގެންނ ިއ ާމަޖުބޫރު ވުމަށް

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެަބޮއތް. ާގޮތެއްަގއި ާފުޅ  ާވަރަށް ާބިރުވެރިކަން ާއެ ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާވެސް ،ާމިއަދު

ވ ާގޮތްާފިޔަވ ާާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާނުދެކެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެއްާނުވޭާހަނުހުރުމުގެާޙައްޤުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ކުށެްއެގ3ާާއެހެންާގޮތަކަށްާބ ްއވ ކަށް.ާަހނުހުރުމުގެާޙައްޤުާބަެއއްާކަަހލަާކުށްތަކުަގއިާހަނިކުރުމަކީާކިޔ ފައިާޖިނ ޢީާ

ާމި ާާވ ހަކަ ާހުށަހެޅިފައި ާތަނަށް ާއެންމެ ާޖިނ ޢީ ާމިދިޔ3ާާަމިއޮތީ. ާޢ އްމުެވގެން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޮންނ ނީ.  2460ކުށްތޯ

ކަންކަންާމެދުވެރިީވާާކަންކަންާހިނގ ާމިާއ އި،ާބިރުދެއްކުމ އިާއަދިާނުވީތ ކަށްާކަޓަރުންާހަމަލ ދިނުމ އިާމިާމ ރ މ ރީ

ާ ާދިވެހި ާފ ހަގަކުރެްއިވ ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަްތތެރި ާސަބަބުތަކެއްތޯ. ާޕޯިޑއަމެްއގެާކޮން ާކުރިން ާމީގެ ާވަޒީަރކު ދައުލަތުގެ

ާހުެރާވ ހަކަާ ާދިވެހިރ އްޖެާާދޮށުގައި ާއުފެދުމަކީ ާފިުތނަ ާިހންގުމ އި،ާޕ ޓީެގާމެދުަގއި ާއުކުމ އި،ާމ ރ މ ރީ ާގ  ދަްއކަމުން

ާޢި ާސަރުކ ރުގެ ާމިއަުދގެ ާކިޔައިގެން. ާވ ހަކައެޭކ ާލިބޭ ާފައިސ  ާއެހެންވީމ އަށް ާަވޒީރަކު. ާއްޒަތްތެރި ަގނޑަްށާއަޅު،

ާކުްށވެރިްނާ ާމިނިވަންކޮްށގެން، ާޖަލުން ާކުްށވެރިން ާޮއއްވ  ާކުރިމަތީަގއި ާކޮންފަރެންސް ާަގވަރނަންސް  2465ފ ހަގަކުރެވެނީ

ާއެ ާގެނެސްާާޖަލުންާދޫކޮށްލައިގެންާޕެރޯލްެއކޭާނޫނިއްޔ މުން ާއަށް ިކޔ ާޕެޯރލްާނިޒ މުގެާދަށުންާދޫކޮށްުލަވއިގެންާމ ލެ

ާ ާހިންގީއޭ ާމ ރ މ ރީ ާކަމަކީ.ާބަރ ބަރަށް ާމިދ  ާދޭހަވެގެން ާމިހ ރު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިީއ ާބޭނުމުަގއި. ާހޯދުމުގެ ާފައިސ  މި

ާއެ ާމަންޒަރު. ާެއ ާހަމަ ާވެސް ާކުރެވޭނީ ާތަްސވީރު ާއެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮަތަކށް ާަތސްވީެރްއާާނޫން ކަމެއް

ާއެހެްނވީމ  ާނުކުރެވޭނެ. ާުކށްކު، ާކިަޔއިގެން ާކަމެކޭ ާޚ އްޞަ ާަވކި ާނޭދެން ނޑުމެން ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކިއާައުޅގަ ރުން

 30ާ2470ޚ އްޞަާފިޔަވަޅުަތކެއްާއެޅުުމެގާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަންނ ކަށް.ާމިހެންާމިދަންނަވ ލަންޖެހެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާއަދި ާއެބަދޭ. ާޚިލ ފުވެގެން ާޤ ނޫނު ާިމ ާވެސް ާއ އި ާމ އްދ  ާއަސ ީސ04ާާވަނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ، ވަނަ

ވަަނާމ އްދ ގެާ)ހ(.ާ)ހ(ާއ އ04ާާިންާެދވަނަ،ާބ ުބގެާއަސ ސީާަޙއްޤުަތކ އިާމިިނވަންކަންާޙައްޤުތަކ ިއާމިނިވަންކަމު

ާބިލުާ ާނޫނޭ.ާމި ާބިލެއް ާެހދޭނެ ާދަށުން ާިމާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާިމާބިލަކީ ާދ ތީ ާބިުލާިޚލ ފުވެގެން ާމި ާވެސް )ށ(ާއ އި

ސްާރަނގަަޅކަްށާހަދައިގެންާނިންމައިގެންާޤޫބ ތުާވީހ ާވެމަޖިލީހުންާބޭރުކޮށްާމިާޤ ނޫނުލްޢުާވީހ ާވެސްާައވަހަކަށްާމިާ

 2475ާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންާހިނގ ށޭ.ާމިއީާަވގުތުާބޭކ ުރކޮށްުލމުގެާމަސައްކަެތކޭ.

ާ

ާނިންމުން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބި ާމި ާހަމަވީ. ާެއ ާަވގުތު ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާހިންގުމަށް ާޖަލްސ  ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބެހޭާޝުކުރިއްޔ   2480ާލ 

ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާއަިދ ާުނވޭ. ާހުހެއް ާލިސްޓު ާމެންބަރުންގެ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުުޅ ގޮތުންާާގޮތުން
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ާަވގު ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާއެހެންވީމ ވ ހަކަދެްއކެވުމަށް ާުނވޭ. ާހުހެއް ާވެސް ާތު ާގޮތެއްެގާ، ާހަމަޖެހޭ ާެއޖެންޑ  ޖަލްސ ގެ

ނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާދެންާމަާވަމުންާގެންދަވ ނެމަތީންާރިޔ ސަތުންާފުރުޞަތުާދެއް ޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެްއާކަމަށްާއަޅުގަ

ާގައި.7877ާާވ ާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ00ާާުޕްރީލްާމަހުންާއޮންނ ނީާއޭ

ާާ2485 
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