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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
27/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 2 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ހޯމަ، 2011 ޖޫން 6 : ތާރީޚު 

 1432 ރަޖަބު 4 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:09ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  2913:1ން  :3012 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 52ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 ފަސްކުރެއްވީ  ޖަލްސާ ، ބެއްލެވުމަށްފަހު މިނެޓަށް 5، ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިުނާވތީ  މެްނބަރުން ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް ޖަލްސާެގ - 1



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    46އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   43މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  57ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 
 ބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުުުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 



 III 

 ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ލީ ރިޒާޢަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް ޠާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލި  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެން 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލް 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމުލަކު  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 



 IV 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު   

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރި 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލި 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

  ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެން

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފްންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެ 



 V 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ބަރުން: ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެން 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 

 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މަޢުސޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

   

އަލްފާޟިލް މި : ސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  ނިސްޓަރ 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުން.33ްއާދެ،ްމިަވގުތުްޖަލްސާްއަށްްަވޑަިއގެންްތިއްެބވީް

 

 ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.3122/3/3/އޖއަދުގެްއެޖެންޑާގެްނަންބަރަކީްމި.4ްްނަންބަރުްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް-4.2

4.2-ްް ްޔައުމިއްޔާ ްަނންބަރު ް، 4.3އެޖެންޑާ ްޔައުިމއްޔާ ްފާްސކުރުން. ްފެށިގެންްންއ3122/31ްިްނަންބަރުއައުިމއްޔާ

ްް.ޔައުމިއްޔާް(ްޖަލްސާގ4ްްެ)ްއަށ3122/33ްް 3122ްްއެއީ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއަހަރުގެ ްަޔއުމިއްޔ31ްްާަވނަ ްޖަލްސާގެ

ް ްއިން ްޔައުިމއްޔ33ްްާފެށިގެން ްޖަލްސާގެ ްޔައުިމއްޔާަތއްްްއާވަަނ ްމި ްވެބްަސއިުޓގައިްމަްހަމައަށް. ޖިލީހުގެ

ްއިޝާއިޢު ްމެންބަރަކު ްއެްއވެްސ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިކުރުމަށްފަހު ްިމްްަގވާއިުދގައިްނުވާތީްޞްލާޙެްއ ްމަތިން ްގޮުތގެ ވާ

ްކަމަށްްނިންމައިފިން.ްްއޔާަތކެއްޔައުމިްއޔާތަކަކީްމަޖިލީހުގެްރިާޔސަތުންްޤަބޫލުކުރާްޔައުމި

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް
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ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޖަލްސާަގއިްފުރަތަމ26ްްަވަނަްދައުރުގ4ްްެވަނަްއަހަރުގ3121ްްެް.އެންގުންްއަންގާްސަތުންރިޔާ.5ްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ްިއއްވާަފއި ްްކިޔުން ްތިމަަރފުށީ ްވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޞްޠަދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްހުށަހަޅުއްވާފައިެމންބަރު ްޤާނޫނުްްްފާ ވާ

ްމީހަްކޮށްފައިްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަންް:311/:ްނަންބަރު ްާވ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ބެޭހްްާނޔަތްތަކާއިކަށް

ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްްޤާނޫނަށް ްމެންބަރު 3ްްއެ ްއިދާރ3122ްްާޖޫން ްމަޖިލީހުގެ ްފޮނުއްވިްަގއި ކުްންސިީޓއަްއަށް

ްކުރަން.ްއެކަންްއިޢުލާނުްވާީތވެްއަނބުރާްގެންދަވާަފއި

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް ްނަންބަރު ްުސާވލ6ުއެޖެންޑާ ..ްް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދާއިރާގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްުސވާލަކީ ްމިއަދުގެ ިޢއްޒަތްތެރިްއާެދ،

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމިނިސްޓަهللاްމެންބަރު ްަހއުސިންޙަމީދު، ްއެންްރްއޮފް ްމުޙައްމަދުްއެްނޑް ްއަލްފާޟިލް ވަޔަރަންަމންޓް

ްުސވާލު. ްކުަރއްާވ ްހަަމޖެހިފައިްއަސްލަމާ ްސުވާުލކުރަްއވަން ްމިްމިއަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަަޑއިގެންްްވާ ަވގުތު

ނޑުްކެންސަލްކުރަން.ް ްޖަލްސާގައިްނެތުމުގެްސަބަބުްންމިއަދުްމިްއައިޓަމުްއަުޅގަ

ް

ްލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން..ްމަޖ6ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

7.2-ްް ްނަންބަރު 7ްއެޖެންޑާ ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުްނ ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާެގްް-7.2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް 226ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ް(ފ)ވަނަ ްނަންބަރުގައ3ްިގެ ްގޮތުގެްވަނަ ްލޭބަރްްވާ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް މަތިން،

ް ް(އޯ.އެލް.އައި)އޯގަަނއިޒޭޝަން ްއަާސސީ ްމަްއަސލ9ްަގެ ްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ްެއއް ްމުޢާހަދާ ްމަޖިލީހުގެްރަ، އްޔިތުްނގެ

ް 282ްްގަާވއިދުެގ ްމާއްާދގެ ްގޮތެއްް(ށ)ވަނަ ްދިރާސާކުރަްއވާ ްަމްއސަލަ ްމި ްއިޢުލާނުކުރުާމއި، ްމަޖިލީހުަގއި ްދަށުން ގެ

ތުންްޢިްއޒަތްތެރިްގޮް.ްއާދެ،ްމިްމައްސަަލއާްގުޅޭށްްފޮުނވުމުގެްމައްސަލަކަުގޅޭްދާއިމީްކޮމިޓީއަްނިންމެވުމަށްްމައްސަލައާ

ްދިނުމަށްްއަޅުަގނޑުްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ްއިވާްސިޓީްމަޖިލީހަށްްއިްއަވވާލަރިއްޔާްފޮނުްއާވފަހޫރައީސުލްޖުމް

ް

ް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/8%20Muaahadha_Raees%20Office.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/8%20Muaahadha_Raees%20Office.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/8%20Muaahadha_Raees%20Office.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/8%20Muaahadha_Raees%20Office.pdf
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ްއިްއެވވުން:އިދާރީްމޭޒުންް

ްޢަްބދު ްރައީްސްއަލްފާޟިލް ްމަޖިލީހުގެ ްމިްهللاް`ްރަްއޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްަސލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް،

(ް ްނަންބަރު 1ް-ލް.އޭ.އޯްއެ/43/3122/68އޮފީހުގެ )39ްް ްދަންނަވަމެވެ.3122ްްއެޕްރީލް ްހަވާލާދީ ސިީޓއާ

ް)އައި.އެލް.ޯއ( ްއޯގަަނއިޒޭޝަން ްލޭބަރ ްްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްތަޞްދީޤ9ްުއަސާސީ ްމައްސަަލްމުޢާހަދާ ކުރުމުގެ

ެގްލް.އޯއައި.އެވެްެއވެ.ްްއެންޑްްސްޕޯްޓސްްއިންްމިްއޮފީހަށްްލިޔުއްވާފައިްޓްރީްއޮފްްހިއުމަންްރިސޯސަސްްޔޫތުމިނިސް

ް ްތަޞްދީޤުމުޢ8ްާއަސާސީ ްފަރާތުން ްރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެްހަދާ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހި ްކުރިން ކުރުމުގެ

226ްް ްެގ ް)ފ( ްމާއްދާގެ ްބުނެފައ3ްިވަނަ ްނަންބަރުގައި ްގޮތުގެްވަނަ ްރުހުންްްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ މަތިން

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްމައްސަލަ ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއިޖިލީހަހޯދަންޖެހޭތީ ްފެނިވަޑައިގަންނަާވްށް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ދެްއވައި

ޯއގެްައސާީސްގޮތެްއގެްމަތިންްއެްމައްސަލަްނިންމަވައިދެްއވުމަށްފަހުްމިްއޮފީހަށްްއަންގަވައިެދއްވުންްއެދެމެވެ.ްއައި.އެލް.

ްތަޞްދީޤުކުރުމ8ްާ ްރިްގުޅޭްމުޢާހަދާ ްހިއުމަން ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްމިްްޔޫތުްސޯސަސްގޮތުން ްއިން ްސްޕޯޓްސް އެންޑް

ްމި ްތިރީަގއި ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްސިޓީއާދަންނަްއޮފީހަށް ްމި ްކޮޕީ ްލިޔުންތަކުގެ ްފޮނުވީެމވެ.ްްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލްްް-2އެކު

ް)ައއި.އެލް.އޯ( ްއޯގަނަިއޒޭޝަން ްލޭބަރ ްއަސާސީ ްތަޞްދީޤުކުރުމ9ްްާގެ ްތައްޔާުރކޮށްފައިްމުޢާހަދާ ާވްްގުޅޭގޮތުން

ް)އަިއ.އެލް.އޯ(ް-3ްކަރުދާސް. ްއަސާސީ 9ްްެގ ްތަުރޖަމާ. ްދިވެހި ްމުޢާހަދާތަކުގެ ްއެ ްއާއި ކޮންވެންޝަްންް.3.2މުޢާހަދާ

3:.ްް ްކޮސްޓު ްކޮންެވންޝަން 2:41ްލޭބަރ ްއެންޑްްް،98ްކޮންވެންޝަންް-3.3. ްއެސޯސިއޭޝަން ްއޮފް ފްރީޑަމް

ޒްްރައިޓްްޓުްޯއގަނައިްް،9:ންވެންޝަްންކޮް-3.4ް.2:59ޕްރޮޓެކްޝަންްއޮފްްދަްރައިޓްްޓުްއޯގަނައިޒްްކޮްނވެންޝަްން

ްބާެގއިނިން ްކަލެކްިޓވް ްްއެންޑް ްް-3.5ް.:2:5ކޮންވެންޝަން ްރެމިއުނަރޭޝަްންް،211ކޮންވެންޝަން އީކުއަލް

ް ްް-3.6ް.2:62ކޮންވެންޝަން ްއެބޮލިްް،216ކޮންވެންޝަން ްލޭބަރްކޮންވެންޝަން ްފޯލްސް ްއޮފް ް-3.7ް.2:68ޝަން

ް ްޑިސްްކރިމިނ222ްޭކޮންވެންޝަން ްޮކންވެންޝަން ްއޮިކއުޕޭޝަން ްއެންޑް ްއެމްޕްލޮއިމަންޓް 2:69ްޝަން .3.8-ް

ް ްް،249ކޮންވެންޝަން ްވޭމިނިމަމް ްކޮންވެންޝަން ްް-3.9ް.2:84ޖް ްއޮްފްވާްް.293ކޮންވެންޝަން ްފޯރމްސް ސްޓް

ްލޭބަރްކޮންވެންޝަްން ްް-4ް.:::2ޗައިލްޑް ްނަންބަރު ްއޮފީހުގެ ްޖެނެަރލްގެ ް:D-43،ް(3/2119/3121/252އެޓާރނީ

ް ްް(2212އޯގަްސޓް ްސިޓީ. ްް-5ގެ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް E2-24ް(25ް/47/3122/141މިނިސްޓްރީ

.ް.ްޚާދިމުކުމ3122ްމެއ3ްްިް.2543ލާްޖުމާދުލްއ39ްޫއެެދމެވެ.ްގެްސިޓީ.ްިއޙުތިރާމުްޤަބޫލުކުރެއްވުންްް(3122އެޕްރީލްް

ްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން
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ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަ ްމި ްަރީއސުލްޖުމްްއާދެ، ްގޮތުން ްފޮނުއްވާަފއިްހޫފޮނުވުމުގެ ްތިްްރިއްޔާ ްދެންމެ ްސިޓީފުޅު ވާ

ްމައްސަލައިގަް ްމި ނުޑްރިޔާސަތުން ްެއއްހުބަްއިއިިވވަަޑިއގެންނެވީ.ްއަުޅގަ ްއަުރވަން.ްގަޑިްްސްކުރުމަށްޓަކައި ްވަގުތު އިރުގެ

ްްއޒަތްތެިރްމެންބަރުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގެންެނވުންްއެދެން.ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްޢި

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:އްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަްމައްޗަންޮގޅި

ްކިޔަން ްމަރުޙަބާ ްއަދި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓީް،ޝުކުރިއްޔާ ްމިްއަޅުަގނުޑގެ ްމެޖޯރިޓީ ްލިބިފައިްއަށް ވާތީްްވަގުތު

ނޑައެކަމަށްޓަ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްބޭކާރުަކއި ްވަގުތުތަެކއް ްފެންަނނީ ްދެންމެއަކުށް ްދާދި ވެސްްްނުކޮްށ

ްހާޒިރުސުވާލުކުރުމަށްޓަކަްްމިނިސްޓަރާ ްމިނިސްޓަރު ްމިތަނަށް ްފަރާތްކުރުއި ްހުށަހެޅި ްސުވާލު ކަމަށްްްނުވާހާޒިރުްމަށްފަހު

ްރިޔާސަތުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއަދި ްއަންްްއަޅުަގނޑަށް ްމުް،ވާީތވެްަގާވފައިެވސް ްަޤއުމަށްްްހަދާޢާމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ައކީ

ްމުހި ްއްވަރަށް ްދިރާސާމު ްކުަޑކޮށް ްނަމަވެސް ްއެއެހެން ްވާތީވެްކައްޗަކުރަްނޖެހޭ ްހޭދަް،ށް ްވަގުތުތަެކއް ނުކޮށްްިގނަ

ވަހަކަްށްދާްވީހާވެސްްއަހަޢާމުމިްރުމަށްފަހުްކުދިރާސާްްއިކޮމިީޓގަ،ްއިފައަކަށްްފޮުނވާލާްކޮިމޓީްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަނީްމި

ްހައްދަވަް ްމިދެންއިނިމޭނެގޮތެއް ްމިހެން ްފެށުނުދެްއވުމަށް. ްމަޖިލީސް ްމި ްމިއަދު ްއިރުނެނީ ްމިަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް

ްނިކަމެތިކޮށް ްވަރަށް ްް،ފެންނަނީ ްއެހެންވީމާް،މެންބަރުންބާވީހަކަށް ްަވޑަިއގެންނެީވ. ްޢިއްޒަތްތެރި ގިނަްްަގއިމީ،

ްއަުޅގަހުބަ ްހިނޑަސްތަކެއް ްއޮންނާނެހެންޔެކަށް ްފަރާތްތަކެއް ްބޭނުންވާ ްކުރަން ްރޫލިންއްނުވޭ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްެއއީ .ް

ްނުޖެހޭނެ.ްސަރުކާރުންްފޮނުވިްބޮޑުްެއއްެޗއްްމީަގއިްިކޔާކަށްްްމާްންރޫލިންްޕާޓީްވާތީްތިބިްމެންބަރުންްކަުމގައިްޕާޓީގައި

ްވީހާވެ ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްވާީތވެ. ްއެްއޗަކަށް ްއަވަހަކަށް ްބަްްކޮމިޓީސް ްމި ްގެންޮގސް ްނިންމާލަހުއަށް ްން.ސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލޭބަޝުކުރިއްާޔ ްއޯގަަނއިޒޭޝަންްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމުއައި.އެލް.އޯްްރ ހަދާަގިއްޢާގެ

ނޑުެމންްއަދިްަބިއވެރިުކރުމަށްޓަކައިް،އިބައިވެިރވުމަށްޓަކަް ްޤަބޫލުކުރާްއިްގަައއި.އެލް.އޯްްވަނީްއަުޅގަ ނުޑ ގޮތުންްްއަުޅގަ

ްދެ ްބައިވެރިވެފަ.ްމީގެ ްކުރިން ްއިންޓަރނޭޝަްއަހަރެއް ްމުއެހެންނަމަވެސް ްލޭބަރްއޯގަނައިޒޭޝަންގެ ްއިްހަދާތަކުގަްޢާނަލް

ނޑުްޤަޫބލުކުރާްއެްތަޞްދީޤު ވެސްްކޮްށގެން.ްްކަންތައްތައްްއްަތއްްކުރެވޭނީްއަދިްއިތުރަށްްމިކަންތަްއެްއިގޮތުގަްްއަުޅގަ

ްމިހާރު ްާރއްޖޭަގއި ްއިމާރާތްކުރުމުގަްވެްސްރިސޯޓުތަކުަގއިްއެއީ ްއަދި ްކަންތައްތަްއަދިްއިޔާްއާއި ްުއޅޭްއެެހނިހެން ކުަގއި

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްވިސްނާލަން.ްްއްލޭބަރުންގެްޙައްޤުތަ ްއިގަްމަްމިއާްގުޅޭްއައި.އެލް.އޯްއަދިްހަކޮންމެެވސްްވަރަކަށްްއަުޅގަ

ްއުޖޫރަްބައިވެިރވުމާ ްކުޑަ ްއެންމެ ްނުވަތަ ްވޭޖެއް ްމިނިވަން ްއެބަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ނަޑއަޅަްްގުިޅގެން ްކަ ްއި،އެއް

ނަޑއަަޅއިގެންްމުސާރަ ްކަ ްޓޫް.ތަކެއް ްސެކްޓަރއަދި ްސެކްޓަރްރިޒަމް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްްތަުކގައިނުވަތަ ތިބިްެވސް
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ްަޙއް ްހޯދަްްއްްޤުތަމުވަްއޒަފުންގެ ނޑުމެން ްއެހެންްދޭންއިއަުޅގަ ްކިތަ. ްހަމަ ްއަދި ްޓޫނޫންނަމަ ްފަންތީގެ ްމަތީ ްިރޒަމެއްްންމެ

ްހިނގަމުންދި ްރާއްޖޭަގއި ްދޭންޔަދިޔަްވެހި ްޚިދުމަތްތަެކްއ ްއަދި ްވިަޔސްްސް ްކަމުގައި ްގެންް،ޖެހުނު ްނުދީްއެ ްއުޖޫރަ ގުޅޭ

ްޚިދުމަތެ ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްޚިދުމަެތއް ްއެ ްނުވަތަ ްގެންގުޭޅ ްްއ ްރިސޯޓުތަުކަގއި ްލަގްޒަީރ ްމުަވއްޒަފުންެގްނުދީ ގެންގުޭޅ

ްއަސަރުތަެކްއްކޮށްފާނެ ްނޭދެވޭ ްޑިމޮއެްް.ސަބަބުން ްމިނިވަންއީ ްހަމަ އެހެންކަމުންްް.އެުކަގިއްވާހަކަދެެކވޭްކަމާކްރަީސަގއި

ްމައްސަލަތަކުގައި ްޖެހޭ ްރިސޯޓުތަުކަގއި ްުއޅޭއިރުަގއި ްދުނިޔޭަގއި ްުމޒާހަރާވެްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެނިހެންްްކުރުމާސް އަދި

ްދިރިއުޅުމުގަ ްއަދި ްސަބަބުން ްގޮތުންްއިކަންތައްތަުކގެ ްއޮންނަ ްާގއިމުކުެރވިފައި ްރިސޯޓުތަކުަގއި ެވްސްްވައްޓަފާޅި

ްކަންކަމުެގްގޮތުންްސާފުތާހިރުމާ ްއެހެނިހެން ްމައްސަލަތަުކގަްއަދި ްހާމަވެްް،އަްށްއެނގިްބޭިރްދުނިޔެްއިވެްސްެއްޖެހޭ

ްނޭ ްއެީއްވެދާނެފަތުރުވެރިކަމަށް ްގޮތުން ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްކުރުމަީކްއަުޅގަ ްއަަސރެއް ްއިްކުިރއާލަް،އެހެންވީމާްަކމެއް.ްްދެވޭ

ހަދާތަކުގައިްބައިނަލްައޤުވާމީްލޭބަރްއޯގަނަިއޒޭޝަްނގައިްަބއިވެިރެވގެންްއެބަޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްމީގެްތެރޭްއެބަްޢާމިްމު

ްފޮނުވާފަްހިމެނޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތް ް)އައި.އެލް.އޯއިއި ްލޭބަރްއޯގަނައިޒޭޝަން ްްއި(ގަްންޓަނޭޝަަނލް 9ްއަސާސީ

ްތަޞްދީޤުޢާމު ްަތއްޔާރުކުްގުޅޭްްކުރުމާހަދާ ްއެހެންވީމާްރާްގޮތުން ްައޅު،ްކަރުދާެހއް. ްކޮންވެްނޝަންތަކުަގއި ަގނޑުމެންްމި

ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކޮށް ްމިމި ްނޫނިްއި،ނިންމާފަްން ްކޮށްގެން ްމިކަން ްއަޅުަގނަޑށްއަވަހަށް ްމިހާރުްްއްޔާ ްރާއްޖެ ހިޔެއްނުވޭ

ްފަންތިްއީމި ްމެދު ްޤައުމަކުން ްއަންނަ ްތަރައްޤީވަުމން ްރުޖޫޢަްދައްފަންތީގެ ްއެހެންވީމާްއިވެފައަށް ްއޮތީ. ްމި މިކަންް،

ްވޭޖެއްްނޮކޮށެއް ްމިނިަވން ްނެތް. ނޑަނާްވެސް ްކަ ްާވކަްޅަެއއްވެސް ްއެހެންވީމާށްނެތް .ް ްއެބަޖެޭހް، ްގޮތެްއގަިއ އަަވސް

ްހިޔެްވެސްްމިކަންކަން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނޫނީ ްނިންމައިގެން ްނިންމަން. ްދަތުރުކުރަމުންދާްކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އްނުވޭ

ްދެވޭނެހެ ްހިސާބަށް ްއެހެމަންޒިލާ ްއިލްތިމާސަ،ްންވީމާނެއް. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްައވަހަށް ްދިރާސާކޮްށްކީ ްމި ްސްޓޭޖުގައި ކޮމިޓީ

ްީއސް.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްޓަަކއި.ްމިއަށްްގޮތެއްްނިންމުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާވިލު

ްވަގުތަށްްްދިވެހިރާްއޖެްބައިވެރިވުަމކީްމިްއާއި.އެލް.ޯއަގއިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްާއދެ،ްޢިޝުކުިރއްޔާްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ނޑުްދަމުއްބަލާއިރުަގއިްވަރަށްްމުހި ްއިތުރަށްްއެބަ...ންނަވާނީ.ްއަދިްއެހެންނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހަށްްަކމެކޭްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމްްރަޝީދު.ޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްާމފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުް

ްރާއްޖެވަނީއަިއ.އެލް.އޯްއަޅުަގނޑު ްގޮުތން ްއެހެންވީމާް:311ްއިބައިވެިރވެފަްއިްގަްޤަބޫލުކުރާ ްއަހަރު. ް،ވަނަ

ްް.މަޢުލޫމަތަށްޓަކައި..

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމައްސަލަްްއެއްްނިޒާމާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްެމންބަްއެއްްނޫން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅަކާްރުނޫން. ްދައްކާ ްން

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްވިލުްގުޭޅގޮތުން ްނުނެގޭނެ. ްދާއިއެއް ްރިޔާފުށި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރަޝީދުްްޟުރާގެ

ްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުންބަރުްރިޔާފުށިްދާއިރާގެްމެވިލު

ްެއކަން ްވީް:311ްމެއިް:ްއާދެ، ްަބއިވެިރވެފައި ްކަމުްްގައި ްއެއާވީނަގައި ްމިއަދުްމަވެސް ްސަރުކާރުްންެއއްޮގތަށް ގެ

ްންކަންކަ ްެއއީ ްނުދާކަން ްމިކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެން ްއެއީ ްކަމަކީ. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ދަންނަވަީންްއަުޅގަ

ްމެންބަ ްމިއާޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެއަކަސް ްދެންމެ ްވާހަގޮްބެހޭްރަކު ްެދއްެކވިތުން ްދެއްކެވި. ްއިުރަގއިކަފުޅުތަެކްއ

ްޖަމާއަތަ ްމިފަދަ ްނޫންނަމަ ްހުށަހެޅުމެއް ްމިފަދަ ްބަލައިގަންނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުވަންކުން ތަްޖެހޭ

ްގަާވިއދު ްައސާސީ ްްއެތަނެްއގެ ްކޮންމެހެން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްތެޢަތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ރެއިްންމަލުކުރަންޖެހޭ

ްސަމާލުކަން ްކަންތައަޅުަގނޑުމެން ްއޭްއްތަކެޭދންޖެހޭ ްމިސާލަކަށް ްއެބަހުރި. ްގަާވއިދަކާްގައިއް ެއްއގޮތަށްްްޮއންނަ

ް ްައއިްއެް.މަލުކުރަންޖެހޭނެޢައަޅުަގނޑުމެން ްމިވެރިކަން ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްއައިސް ްފަހަކަށް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން

ްސާރވިްސގަ ްސިވިލް ްބަޔަކުވަޒީްއިްފަހުން ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްތިބި ްސަބަބެއްްާފގައި ްއެްއވެސް ކުރަމުްންަވކިް،ނެތިްވެސް

މިފަދަްއިންޓަނޭޝަނަލްް،ްދިޔަީއ.ްއެހެންވީމާްލާތޯްނިކަމެތިވެގެންއިޢާްއްގެންްދިޔައީ.ްއޭގެްސަބަބުންްކިތަފެނިްންދިޔަތަ

ްވަޒީ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބައިވެިރވުމަކީ ްތަންތަނުގައި ްއަދާޖަމާޢަތްތަކާއި ްމީހުންގެްފާ ކުރާ

ްލިބިގެންދާނެރައިތުްއްޙައްޤުތަ ްހިމާޔަްތކުރުމަށް ްއެހެންމެްްބާރެއްްށް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ކަމަށް

ނެޑްއގައިްއެންމެްދަށްްމުސާރަ ނޑައެޅުަމށްޓަކައިްިމއަދުްސަރުކާރުްމަސައްކަތްތެރިންނަށްްމުސާރަްވަކިްމިްނގަ ންްއެއްްކަ

ްދާއިރުްމަސައްކަތް ްގޮޞާއިޤްތިްަގއިްކުރަމުން ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ނޑުމެްނގެްދީ ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަތަކެއް ްތަފާތު ްވަރަށް ތުން

ްނުކުމެދާނެ ްދަްއކަމުންްތެރޭގައި ްވާހަކަ ްމިދަނީ ްބަޔަކު ްިގނަ ްމި،ްއެހެންވީމާް.ކަމަށް ްައއިކަން ްމި ްވަގުެތްއގައި ްެއކަހަލަ

ނޑުމެންްވިސްނަ ްއަުޅގަ ްދިރާ،ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާްޖެހޭންވެސް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ކުރަންޖެހޭްއެބަ.ްސާމިކަން

ނޑުމެންނަށްްލިބޭްކަމަށްމުްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާްކަހަލަްރަނގަޅުްފައިދާތަކެއްްމިކަ ނޑުމެްންްންްއަޅުގަ ވަންޏާްއަޅުގަ



7 

 

ްސަބަބެއް ްނުކުރަންޖެހޭ ްފެނިްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންމެ ްނެތް.ްހަމަ ްތެރޭގަްވެސް ްފުލުހުންގެ ްދިޔައީ ިއްޔާގެން

ްތެރޭގަް ްތިބިސިފައިންގެ ްމަޤާމެއްަގއި ްއިސް ްވަރަށް ްގޮތުްންްމީހަކ3ްުްއި ްސިޔާސީ ްނުލައި ްުކށަކާ ްއެއްވެސް ްހަމަ ވެސް

ްވެ ްމީހުން ްތިބި ްވެރިކަުމގަިއ ްައއިމިހާރުގެ ްއެތަންތަނުްރިކަމަށް ްފަހުން ްވަކިްން ްމީހުްނ ްމަންޒަރުްވެސް ްދިޔަ ްކުރަމުން

ްޝައްކު ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްކަފެނުނީ. ްބޭފުޅުންގެކުެރވޭ ްމި ްސިޔާސަތަްހަލަ ްބަަޔކަށް.ްްތާއީދުނުކުރެވޭްށްމި ކަހަލަ

ްއަޅުްްމި،ްމާއެހެންވީ ްފާހަގަކޮށްލަންވެސް ްމިއަދު ްހަމަްޖެހޭަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށްްް.ކަމެއް ްއަޅުގަ ްދެން ްއެހެންމެ ހަމަ

ްްދިޔައީްފެނިގެން ްދެތިމީގެ ްދުވަސް ްލީޑަރުން ްމެޖޯރިޓީ ްމިހާރުގެ ްޢިއްޒަތްތެްކުރިން ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްހުޅުހެންވޭރު ރި

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމޯލްިޑވްސް ްއޮންނަޓީވީ ްދަުށގަިއ ްއެމް.ބީ.ީސގެ ްއެންމެންންގެ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކަމަށް ެވސްްްޖެހޭ

ްްއެމް.އެން.ބީ.ީސ.ްއެްްޤަބޫލުކުރާ ްބަލަްވަދެްކަށްތަނަތަނުގެ ްއެްއެޗހި ްލިެޔކިޔުންތަކާ ްހުރި ްއެތެެރއަްށްްއި،އެތަނުގެ އެތާ

ްކަންް ްބައިވަރު ްއެަތއް ްކޮންްްތައްތަކެއްވަދެގެން ްހުއްޓާ ްލީކުކުރަން ްފޮޓޯތަކެއް ްތަނަކުން ްއެގުޅިްްވުމާމެވެސް ތަނުންްްގެން

ްސަރުކާރު ްހިތްހަމަްްމިއަދުގެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްއިއްެޔގަނޫނީ ްމީހަކު ްްވަޒީފާްްއިނުޖެހޭ ވާހަަކްްވަކިކޮށްލިއިން

ްއެހެންވީމާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިއވިގެންދިަޔއީ. ްައޑު ްމުނާސަބަތުްއީމި، ްކަެމއްަގިއްްވަރަށް ްމިކަހަލަ ވަގުެތއް

ްއެހެންވީމާއަޅުގަް ްބަިއވެރިވާން. ްނޑުމެން ،ް ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްނޫންނަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ނޑުމެން ވަޒީާފގެްއަުޅގަ

ްޔަޤީންްށްމަސައްކަތްތެރިނަ ްއޮންނަވަޒީާފެގ ްއެބަ.ންކަން ްމަްްޖެހޭ ްސިޔާސީ ްެއރީމަ ްހިތަށް ދެއްްސަގުހަމަ

ްހާސިލު ްކުރުމަށްޓަކައި ްގަާވއިދާްތިމާ ްނޫނީ ްއެތެރެްޭބނުންނުވާކަމެއް ްތަނެއްގެ ްމީހަކު ްކަމެްއްްޚިލާފަށް ްވަެދގެން އަށް

ްއެ ްކުްކުރީމަ ްީމހާތޯ ްަދއްކާ ްވަވާހަކަ ްއެތަނަށް ނޑުމެންްްންށްވެިރވާންޖެހެނީ. ްއަުޅގަ ްހަްއޔަރުކުރަންވީ. ްނޫންތޯ މީހާ

ހުރިހާްެއއްެޗއްްޚިލާފަށްްުއޅޭްމީހެކޭ.ްމީނަްްއިްަގވާއިދާްާޤނޫނާްއީއަކީްމިްްރީކޯްމޫސަް.ަދނީްތަކުރާރުކޮށްްދަްއކަމުންްމި

ްމީަންހައްޔަރުކުރަން...ގެންގޮސްްަހއްޔަރުކުރާށޭ.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިް.ޝުކުރިއްޔާ ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްއަައއި.އެްލ.އޯްވާްދިވެހި ްމުގެ 9ް، ހަދާޢާސާސީ

ނޑުްވަަރށްްބޮޑަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްިމްވާްްިދވެހިރާއްޖެްަބއިވެިރވުމަށްްހުށަހަޅާފައިމުޢާހަދާއެއްގައިް ހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެިރްް:311ްމެއ26ްްިްވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްއިގަްއައި.އެލް.އޯްް،ދަންނަވަން. ްމި ގަިއ

ްްރުހުމާްްމަޖިލީހުގެ ްބައިވެިރވެފަ. ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއެއެކުގައި ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްއެކަންކަން ދަނީްްއަދި

ްފުރިހަމަވެގެން ްމިކަންަކން ނޑުމެންނަށް ްހަމަްކުރަްއވަމުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްޤާނޫުނއަސާީސެގްްދާނީ އެާއއެުކގައި

ްގޮުތެގްމަތިްވަނަްނަންބަރުގައ3ްިވަނަްމާއްާދގެް)ފ(ގ226ްްެ ްވާ މުޢާހަދ9ްްާމުޢާހަދާ،ްއަސާސ9ްްީންްއައި.އެލް.ޯއގެ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްހޯދައިދީގެންކަން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފުރުޞަތު ްއެ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ޤަބޫލުކޮށް،ްއެކަްނކަން

ްފެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުައސާީސއަކަށް ްއައު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ށިއިރުްޔަޤީންކުރަން
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ްއެް ްގޮތަށް ްލިބިގެންދާނެ ްޙައްޤުތަެކްއ ްއަސާސީ ްމަސައްކަތްތެރިންނަށާއި ްނުވަތަ ްރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަްއޓަންކުރެިވފައި ްއެއާްޤާނޫނުއަސާސީ ްހިނދު، ްޖަމުްްާވ ްއެިކއެކި ްދުނިޭޔގެ ްަބިއވެރިވުުމެގްގުިޅގެން ޢިއްޔާތަކަށް

ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުްފުރުޞަތުތައް ްނުުކރެވޭގޮތެްއގައި ްމެނުވީ ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫުނއަސާީސްްްނގެ ގޮތަށް

ްޢި ްމި ްރުހުމާއި، ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެކަންކަން ްވީހިނދު، ްދިރާސާއާްބައްޓަންކުރެވިަފއި ްމަޖިލީހުގެ އްޒަތްތެރި

ްއެ ްދިނީމަ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްެއކަންކަްނ ްބައިވެރިެވ، ްފަރާުތން ްސަުރކާރުގެ ްކުރުމަށްްއެުކގައި ކަންކަން

ްރަްއޔިތުންނާ ްލިބިގެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފައިދާ ްފަރާތްތަަކށް ްލިބެންވާ ްފައިދާ ްއެކަުމެގ ްއަދި ދާނީ.ްްހަމައަށް

ްމި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްތެރޭގައި ްޭއގެ ްބަލައިލާއިރު ްކޮްނވެންޝަންތަކަށް ްރައީސް،ްައއި.ެއލް.އޯގެ އޮތީްްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްލޭްް:3ކޮންވެންޝަން ްފޯްސ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްވެސް ްއަކީ ްމުާޢހަދާ ްމި ްކޮންވެންޝަން. ްާމއްދާގ36ްްަބަރ އިްވަނަ

ްރޫހާ ްމާއްާދގެ ްއެ ނަޑއެިޅގެން ްފާހަަގކޮށްފައިްކަ ްމާއްާދގައި ްއެ ްއަދި ްމަފްޫހމްތަކާްއެއްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރެޭވްްވާ އެުކގައި

ްތަްއޔާރުކޮށްފައި ްޤަބޫްގޮތަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމުޢާހަދާ ްއަުއްވާ ްމިއުޅެނީކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ލުކުރަންޖެހޭ.

ް ްއައު ްފެށިގެންްއީކަންތައްތަެކއް ްއަލަށް ްއަދި ްމިކަންކަން ްޤައުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނޫން. ްހޯދާކަށެއް ޖާދުތަެކއް

ްބާ ްމިއަދު ްމިކަންކަމަކީ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެްސ ްވީހިނދު ވެ،ްއަންނަކަމުަގއި

ްމަސައްކަތްތެރިންނަށާިއް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތައް. ްދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްެއކަންކަމަށް ފައްކާެވ،

ްހިމާޔަތްކޮށްް ްޙައްޤުތައް ްއެ ްއެމީހުންގެ ްހޯދައިދީ، ްފުރުޞަތުތައް ްއެ ްމީހުންނަށް ްއުޅޭ ްވަޒީފާތަުކަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެ ްްރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ްޤާނޫްމީހުން ްޤާނޫނާއަދާކުރަންޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްވާޖިބެްއގެ ްގޮުތގެްގޮތްްއެއްްނީ މަތިންްްވާ

ްއެ ްޙައްޤު ްކުރުުމގެ ްރައްޔިތުންެގްްއެކަންކަން ްމަތިން ްޮގތުގެ ްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދައިދެވޭނީ މީހުންނަށް

ްޢިއްޒަތް ްދީގެން ްފުުރޞަތު ްކުރުމަށް ްއެކަންކަން ްބަލައިގަނެ، ްއެކަން ްހަމަމަޖިލީހުން ްރައީސް. ްމިްއެްތެރި ާއއެުކގައި

ްއެ ްމަޖުބޫރުކޮށްގެން ްއަދާކުރުމަށް ްވަޒީފާ ްަގދަކަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްކޮންވެންޝަންތަކަށް ކަންތަްއްްހުރިހާ

ްފަރާތްތަކުންް ްދޭ ްވަޒީފާ ްއިންނަީނ ްމި ްގުިޅގެން ްއެއާ ްއަންނަނީ. ްމި ްވެސް ްއެންމެފުރަތަމަ ްވާހަަކ ނުކުރުމުގެ

ްަޙއްޤުތަޢަމަލުކުރަ ްަވޒީފާގެ ްގޮތްތަކާއި،ްއެ ްމަސައްކަތްންޖެހޭ ްާބެގއިންެގްތެރެއިން ްކަެލކްޓިވް ްހޯދުމަށްޓަކައި ކުރުުމެގްއް

ްއެހެންީވމާފުރުޞަތު ްހޯދައިދީފަ. ްއެަބއޮތް ްވެސް ްތައް ްސަރުކާރުްން، ްކޮންވެްނޝަންތަކުަގއި މިދެންނެވި

ްައއި.އެލް ްއަދި ްމަސައްކަތް ްކުރާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްބައިވެިރވުމަށްޓަަކއި ްހަމަެއކަނި ްތިބުމަކުންް.ޯއގައި ްބައިވެިރވެފައި ްން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްައއި.އެލް.ޯއގެްތެރެއިންްލިބެންޖެހޭްހުރިހާްއަސާސީްޙައްޤުތަެކއްްައޅުަގނޑުމެންގެްމުަވއްޒަފުންނަކަްށް

ނޑުްއެދެނީްމިްވެސްްއަދިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްލޭބަރުންނަކަށްްވެސްްލިބޭނެްއެްއވެސްްގޮތެއްްނެތް.ްއެހެްނކަ މުން،ްއަުޅގަ

ްގުޅޭ ްެއަކމާ ްމަޖިލީހުގައި ްހުށަހަޅުއްވާފައިްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްސަރުާކރުން ްފަހުގައި ްވާހަކަފުޅަށް ްމެންބަރުންގެ ާވްްގޮތުން

ގޮތުންްކުަރއްވަންޖެހޭްދިރާސާްެއއްްއޮތްްނަމަްއެކަންކަންްކުަރްއވަިއ،ްްހުށަހެޅުންްކޮމިޓީއަކަށްްގެންދަވަިއ،ްެއކަމާްުގޅޭ

ްޤަބޫލުކުރާވީހާ ްނަފުސަށް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނިންމެވުން. ްއެކަްނަކން ްއަވަަހކަށް ްއިންްްވެސް ްދިވެހިރާއްޖެ ގޮތުަގއި
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ްއޮތްޯތ.ް ްރިޒަރވޭޝަެނއް ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްބަލަން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްބަިއވެރިުވމުގައި ކޮންވެންޝަނެްއަގއި

ކަހަލަްގޮަތކަށްްކަެމްއްްކަމަށްްއެނޫންްއެހެންްފޫެޒއްްފޯރާނެްކަަހލަްނުވަތަްއެްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދީނާއިްަޤއުމިއްޔަތަށްްނު

ްޝަންގައިްަބއިވެިރވުމަކުންްކޮންެވނ9ްްކަމަކަށް.ްައޅުަގނޑަކަްށްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭްމިްްޖެހިދާނެްހާލަތެއްްއަތުެވދާނެކުރަން

ްއަދި ްަސރުކާރަކަށް ްދިވެހި ްއުނދަގޫކަމެއް ްދަތި ްއެފަދަ ްހާލަތެއް ްަރއްޔިތަކަްށްްއެފަދަ ްއެްއވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ނޑުމެންް ކުރިމަތިވެގެންދާނެްކަަމކަށެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއެހެންަކމުންްއަޅުަގނޑުްނިންމާލަމުންްދަންނަވާނީްއަުޅގަ

ްމިް ްހުށަހަޅާފައި ްްސަރުކާރުން ްޙައްޤުްވާ ްފުރިހަމަ ްއޭގެ ްފުރިހަމަކޮށް ްއެކަންކަން ްބަިއެވރިގެން އައި.އެލް.ޯއގައި

ތެިރްމަޖިލީހުންްވެސްްއަވަަހކަްށްމިްޢިއްޒަތްންްކުރުމަށްޓަކަިއްައވަހަށްްވީހާްރައްޔިތުންނަށްްލިބިދެވޭނެްގޮަތކަށްްެއކަންކަ

ްނިންމަވައި ްމަސަްއކަތްތެރިްއެކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫންެދއްަވއި، ްއެ ްއަދި ްލޭބަރުންނާއި ްފަރާތްތަކަށްްންނާއި ވެސް

ްހޯދަ ްޙައްޤުަތއް ްއަސާސީ ްއެްލިބެންޖެހޭ ނޑުމެްނގެްްއިދިނުމަށްޓަކައި ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްފުރިހަމަ ްއެ މީހުންނަށް

ްއެކަންް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްފާސްކޮށް، ްމިަކންކަން ްފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްއަުޅގަް ްދަންނަވަމުން، ްވެްސ ްމެންބަރުންނަްށ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދި ްފުރުޞަތަށްްނިންމައިދިނުމަށް ްދެްއިވ ނޑަށް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ޝުކުރު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްވީ ްބައިވެިރވެފައި ްދިވެހިާރއްޖެ ްއައި.އެލް.ޯއގައި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ފުރިހަމަްްނަމަެވސް،ްއައި.އެލް.ޯއގެްޝުކުރިއްޔާ

ް ްމިހިރަ ްދަށުަގިއ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްވެވޭނީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްބައިވެިރވެިވގެން.9ްްމެންބަރަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ބައިގައި

ްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްމިްއެހެންކަމުން،ްމި ްބައިވެިރވުމަކީ ްވަރަށްްމުހިްއމުްބައިތަުކގައި ކަމެއް.ްސަބަބަކީ،ްއޭރުންްވަގުތަށް

ްދަށުން ްދިވެހިރާއްޖެްްއައި.އެލް.ޯއގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެހީތެރިކަން ްޓެކްނިކަލް ްހަމަްްލިބެންޖެހޭ ްލިބިގެންދާނެ. އަށް

ްވެްސްއެއާް ްމަސައްކަތްތެރިންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްދަށުން ްައއި.އެލް.ޯއގެ އެްއކޮށް

ްއައި.އެލް.ޯއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްދުނިޔޭެގ2:55ްްލިބިގެންދާނެ.ްއަުޅގަ ްމިހާތަނަށް ްއުފެދުނީއްސުރެ ްއަހަރު ވަނަ

ްވެްސްައއި.އެލް.ޯއގ291ްްެ ްޤަުއމުތަކަކީ ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްކައިީރގައި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްބައިެވރިވެފަިއވޭ. ްމިހާރު ަޤއުމުން

ް ްއަވަހަކަްށ ްވީހާ ްއައި.އެލް.ޯއަގއި ްއެހެންަކމުން، ްަޤއުމުތަކެއް. ްލިބިފައިވާ ްމެންބަރޝިޕް ްފުރިހަމަ މުޢާހަދ9ްްާމި

ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއޭރުންްްހިނދުންްމިްްދިވެހިރާއްޖެްއިންްތަޞްދީޤުކުރުމަކީްހަމަްމި ހިނދަށްްވެސްްއަޅުގަ

ްހަމަ ްއަދި ްލިިބގެންދާނެ. ްޙައްޤުތަެކއް ްގިަނ ްވަރަށް ްމަސަްއކަްތތެރިންނަށް ެއާއއެުކްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއާް ްއުޖޫރަ ްދޭންޖެހޭ ްހަމަމަސައްކަތްތެރިންނަށް ްުފރިހަމަވެގެންދާނެ.ްއަދި ްވަރަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއި،ްމަަސއްކަތްތެިރންގެ

ްހިމާޔަތްކުުރމަށްޓަކައި ްޙައްޤުތައް ްބެހޭ ްމަސައްކަތްތެރިންާނ ްމަސަްއކަތްްއެހެންމެ، ްއެންމެަހއި ކުރުމަށްޓަަކއިްކުރަންޖެހޭ

ނޑުްވެސްްހަަމްވަރަށްްފުރިހަމަްއަށްްޓެކްނިަކލްްއެހީްރާއްެޖްއަށްްީމގެްަސބަބުންްލިބި ގެންދާނެ.ްއެހެންަކމުން،ްއަުޅގަ
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ްއިލުތިމާސްހުރި ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހާ ްިމ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްރާއްޖޭގައ9ްްިކުރަނީ މުޢާހަދާ

ްދެްއވިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްތާއީދުކޮށްދެއްވުން. ްމިއަށް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްޓަކައި

ްރުޞަތަށް.ފު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ

ްމިް ްއަށް ްރާއްޖެ ްބަިއެވރިވުމަށް ްއައި.އެލް.އޯަގއި ްސަރުާކރުން ްދިވެހި ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްއަިއ.އެލް.އޯް ްމި ްއާދެ، ްކިޔަން. ްމަރުަޙބާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހެޅުްއުވމަށް ްއަުޅަގނޑުމެންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަިއ

ްމިއީް ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަންަތއްތަާކ ްއެބަހުރި. ްކަންަތއްތަކެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ބައިވެިރވާއިރު

ްބެހޭ ްއެކަާމ ްދެކެން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުަގިއ ްވަގުތެއް ްޚިޔާލުްމުނާޞަބު ްރައީސް،ްގޮތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ފާޅުކުރަން.

ރައްޤީގެްދެކެމުންްއަންނަްތަޖެްބައިވެރިވެ،ްއަޅުަގނޑުމެްންނައިޒޭޝަންްސގައިްދިވެހިާރއްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްލޭބަރްއޯގަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްދިމިޤުރާތީ ްޚާއްަޞކޮށް ްކުރިއެރުމަގުަގއި ްމުހިއްމުހޯދަމުންދާ ްބައިވެިރވުމަކީ ކަެމއް.ްމުގައި

ް ްދިެވހިރާއްޖެ ްއަދި ްާއއި، ްތަރައްޤީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްދިމާވާނެްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރިއެރުމުަގއި ްހޯދަމުންދާ ވިޔަފާރީަގއި

ްގޮންޖެހުން ްބަލައިކޮންކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަުދްތަކެއްތޯ ްަރީއސް،ްައޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ަލން

ްޤައުްްމި ްއަންނަ ްތަރައްޤީވަމުން ްއުނިވެ،ްިމައދު ްލިސްޓުން ްޤައުމުތަކުގެ ްފަޤީރު ްއެންމެ ްލިވަނީ ްއަރާފަމުތަކުގެ .ްސްޓަށް

ްާޚއްޞަކޮްށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ނޑުތަެކއްަގއި ްމިންގަ ްަވކި ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަރާއިުރގަިއ ްއެ އާދެ،

ްއަންނަް ްތަރައްޤީވަމުން ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްއެހެންނަމަެވސް، ްބަހައްޓަން. ްކަންަތއްަތއް މަސައްކަތްތެރިންގެ

ްތަ ްއަބަދުެވސް ްތުހުރައްޤީވެޤައުމުތަކުން ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުރަމުންދާ ްމެދު ްޤައުމުތަކާ ްއޮންނަ ްއާދެ،ްަފއި ްއެބައޮވޭ. މަތެއް

ްތަކެިތް ްހުރި ްޤައުމުތަުކގައި ްއެ ްއެކަްނކަން ްިއސްތިޢުމާރުކޮށް، ްހުރީ ްތަަރއްޤީވެަފއި ްަޤއުމުތަުކގައި ްހުރި ތަރައްޤީވެފައި

ްމިްްބައެއް ްގެްނގޮސް ްޤައުމަށް ްއެބައިމީހުންެގ ްކޮށްްފަހަރު ްހޯދާފަްަކންކަން ްމިހާރުްތަަރއްޤީ ްއެހެންނަމަވެސް، .

ްައުގް ްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްމިފަދަ ްއިންޑިއާ، ްއަދި ްޗައިނާ ްފަދަ ްޤައުމުތައް ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ޚާއްޞަކޮށް

ވިްއކުމަށްްމީހުންްއުފައްދާްތަކެތިްްވާްަޤއުމުތަުކގައިްވަނީްމިއަދުްއެބައިްހެޔޮވުމުގެްސަބަބުންްމިދެންނެވިްތަރައްީޤވެފައި

ްތަރައްޤީވަ ްމިދެންނެިވ ްވީއިރު ްއަބަދުނުކުޅެދިފަ. ްޤަުއމުތަކުން ްއަންނަ ްތަރައްީޤވެފައިމުން ްަޤއުމުތަކާްވެސް މެދުްްވާ

ްއެަބއިްތުހުމަތު ްވާދަވެރިކަން ްބޮޑުުކރުމުން ްައގުތަްއ ްމަތިކޮށް ނުޑތައް ްމިްނގަ ްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްބައިނަލްޢަޤުވާމީ ްކުރޭ.

ްހަމައެކަނި ްފުރުޞަތުގަިއްްމީހުންނަށް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއީކަން. ްގޮތަކީ ްއޮތް ގެެނވެން

ސްފައިްވަނީްާރއްޖޭގަިއްމުތަކަކުންްމަަސއްކަތްތެރިންްގެނެޓެރިްގިނަްަޤއުނުންވަނީްދިެވހިރާއްޖޭގެްައަވއްފާހަގަކޮށްލަންްބޭ

ްުކރިއަރައިްއަ ްވިޔަފާރި ްޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤައުމުގަް، ނޑުމެްނގެ ްނެތުމާއަުޅގަ ްމީހުން ްއެކަށޭނަ ްއި ްޚާއްޞަކޮށްް، އަދި

ް ްސަބަބުން. ްނެތުމުގެ ްމީހުން ްވިޔަފާރިތަކަށް ްއުފައްދާ ްމި ްައަވއްއަޅުަގނޑުމެން ްޚާއްޞަކޮށް ޓެރިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަރއްޔިތުންނަކީ ްމަަސއްކަތްްޤައުމުތަކުގެ ްާއބާދީގައި ްއެްރާއްޭޖގެ ްއާބާދީ ްބޮޑު ްއާާބދީއަށްވުރެ އް.ްކުރާ

ް ްޤައުމު ްެއއް ްއަވަށްޓެރި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޚާްއޞަކޮށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބަންގައިކަމުއާދެ، ދޭޝް.ްގުލަވާ

ްވަރަށްްނުހަނުްގިނަގުަނއިންްނޭގްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްއެ ްގިނަްކުރާްަޤުއމެއްހަޅުތާލުަޤއުމަކީ ކަން.ްހަޅުތާލުތައް

ްއުފެް ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްނަމަ ްގޮސްވެއްޖެ ްދަށަށް ްހާލަތުްް،އްދުންތެރިކަްނ ްފަޤީރު ްޢާއްމު ނޑުެމންގެ އަުޅގަ

ްދަނީް ްމި ްއަމާޒުކޮށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްވީއިރު ްޙަޤީޤަތެއް. ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ އިތުރުެވގެންދާނެ.

ްއެން ްހުރިހާ ްބުނޭ ްއެބަ ްމުޢާހަދާގައި ްެއއް ްބުނާ ްކޮންވޭޝަންތަުކގައި ްކޯ ްމި ްމުސާރަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް މެންނަށް

ްޤައުމެއްގެް ްހުރިހާ ްމިވާ ްއެތެރެކުރެވިފައި ްރާއްޖެ ްމިހާރު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިގޮތުން ްކަމަށް. ްއެްއވަރަކަށް ދޭންވާނީ

ްނަމަ ްފަށައިފި ްދޭން ްމުސާރަތައް ްައޅުަގނޑުެމން ްހަމައަކުން ްއެއް ްވެސް ނޑުމެްނގެްް،މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަޅުގަ

ްއުފެއްދުންތެރި ްދަށްވެގެންދާނެރާއްޖޭގެ ްަކށަވަރުްކަން ްއެީއ ްކަމީ ްވޭުތވެދިަޔ ްއާދެ، ްހުިރ41ްްކަމެއް. ްކުރަން އަހަރު

ްއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާލީްކަންތައްތަްއ ްއެކަންކަން ްނަމަ ްެވއްޖެ ްކުރަން ްފަންނީްްފަހަރާ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ގޮތުްނނާއި

ްގޮތުންނާއި ްޤާް،ޤާބިލުކަމުގެ ްގޮްތޮގތުން ްއެހެނިހެން ނޑުމެން ނޑުމެންނަށްްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ބިލުކަން

ް ްއަަސރުތަކާ ްނުރަނގަޅު ްރައީްސ،ްދިމާވެދާނެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް މެދު

ްދަ ްމަސަްއކަތްއަޅުަގނޑު ްރާއްޭޖގައި ްދުނިޔޭންނަވާނީ ްމަސަްއކަތްތެރިންނަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްބައިނަލްޢަޤުވާމީ ކުާރްގެ

ްެއއްހަމައިްމަސައް ްވާހަކަ.ްކަތްތެރިންނާ ްކަމެްއގެ ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑު ްހުރުމަކީ ްހަމަޖެހިފައި ްކަންކަން ްއެްއގޮަތކަށް ގައި

ްމިް ްފޮނުވޭއިރު ްމިކަން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާަހކަކޮޅު އަޅުަގނޑު

ްބޭނުން ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަށްރަށުކޮމިޓީގައި ްމި ްއާދެ،ްބިލެތްދޫ،ްމަގޫދޫ،ްފީއަލީަގއި ްތިބޭްވަނީ ްއެބަ ްެވސް ގައި

ްއާެދ،ްއެމަސައްކަތް ްމީހުން. ްެގންގުޅޭ ްމަސަްއކަތްތެރިން ްޚާްއޞަކޮށް ްއެަބްްކުާރްމީހުން. ްހޮޓާތަުކގަިއްމީހުން މީހުންގެ

ްއެ ްއެްގެންގުޭޅ. ްގެންގުޅޭ. ްއެބަ ްމީހުން ްފިހާރަތަކުަގއި ްދޯްމީހުންގެ ްނިތަކުގަމީހުންގެ ްއެބައި ްގެންގުޅޭ.ްިއ މީހުން

ްމިް ްއޯގަނަިއޒޭޝަންްސގެ ްލޭބަރ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްކޮންވޭޝަންތަ ްމުޢާހަދާތަކުގައި ްބުނާ ްމިދެންނެވިްުކގައި ްޤާބިލުކަން ްގެންގުޅުުމެގ ްމީހުން ްފެންވަރަށް ބުނާ

ްއެް ްލިބިފަ ްޤާބިލު،ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްއެ ްމަސަްއކަތްތެރިންނަށް ްެއ ްވިޔަފާިރވެރިން ްމިދެންނެވި ްނުޭވ. މިދެންނެިވްްއް

ްގެނެ ނޑުތަކަށް ްނަމަމިންގަ ްުހއްިޓގެންދާނެް،ސްފި ްބަނގުރޫޓުވެ ްިވޔަފާރިތައް ްޢިްއޒަތްތެރިްްއެ ްކަށަވަރުކަެމއް. ކަމީ

ްދިވެހިރާއްޖޭގަް،ްރައީސް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއެޮގތުން ްހަމަ ްބޮޑެތިައޅުަގނޑު ްދުނިޔޭގެ ްތިބި ްއެބަ ބައިނަލްއަުޤވާމީްްއި

ްމަސައްކަތްކުން ްފަރާތުން ްއެބައިފުނިތަކުގެ ްމަސައްކަތްތެިރން. ްއޮންނަންޖެހޭނެްކުާރ ްމިކަން ކަމީްްމީހުންނަށް

ްދިވެހިރާއްކަށަވަރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްފާހަަގކޮށް ްފުުރޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޖެްކަެމއް.

ްމެނޭޖްމަންޓްް ްދިވެހިންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިއަދު ްީވހިނދު، ްަޤއުމަކަށް ްކުރިއަރާފަިއވާ ްނުހަނު ްފަތުުރވެރިކަމުަގއި އަކީ

ނުޑްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްމިއީްއަުޅަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްކަމެއް.ްިދވެހިރާއްޖެް ދަށުގައިްއޮތްްކިަތއްްކުންފުިނތޯްއަުޅގަ



12 

 

ްބަދަލުވެ ްދިވެހިން ްމިއަދު ްބަޔަކަށް. ްދޭ ްކުއްޔަށް ްމިދަނީ ްަމސައްކަތްގެން ްއެ ްވެސް ްނޫން.ްއެއްގޮަތކަށް ްބަަޔކަށް ކުރާ

ްގި ްހުރި ްމިއަދު ްރިސޯދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމަސަްއކަތްކުރާ ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ްހިންގާްނަ ްމީހުން ްބޭރު ްމިވަނީ ްމިއަުދ ޓުތަަކކީ

ްކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނީ.ްމިކަމަކީ ްމި ްބަދަލުވަމުން ްފުންކޮށްްތަންތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް.ްމިކަމަކީ ބޮޑުވާންޖެހޭ

ްމަންޒިލަކަށްް ްމަތީ ްނުހަނު ްފަތުވެރިކަުމެގ ްއޮތް ްދުނިޔޭަގއި ްައކީ ްރާއްޖެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްގެއްލެމުން ްޤާބިލުކަން ްހިންގުމުގެ ްދަނީ ްމި ްދިވެިހން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްމިއަދު ްމިއީްވީހިނދު، .

ްސަބަބަކަށް ްެއއީ ްކަމެއް. ްިވސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްޤާބިލުކަާމިއްްއަޅުަގނޑުމެން ްމާލިއްޔަުތގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވަނީ

ްފަން ްދިވެހިންނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނެތި، ްޤާބިލުކަން ްޤާބިލުކަމުަގިއްްނީ ްފަންނީ ްފަރާްތތަކަކީ ްއަންނަ ްބޭރުން ވާދަކުރަން

ްމީހުން.ްއެ ްއަޅުގަްއަންނަ ްއަގަކީް%ގޮތުން ްލިބޭ ްލޯނުތައް ްވެސް ްމިއަދު ްބޭރުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން .5.36ްނޑު

ގެްލޯުނ5.36ްް،ް%ދެމެދު.ްއާދެއ23ްާއާއިް%21ްލޯނުްމިްދޫކުރަނީް%ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްބޭންކުތަކުންްމިއަދުްވެސް

ްފަރާތަށް ްމަަސއްކަތ23ްްް،ް%ގެންނަ ްނަގައިގެން ްލޯނު ްފަރާތްތަކާއި،ްމިދެންނެަގިއ ްދެކުރާ ްޤާބިލުކަމުގަިއްްިވ ފަރާތުގެ

ްހަމަ ްއަދި ްތަފާތުކަން. ްއެަބއިްްހުރި ްއެހެން. ްހަމަ ްއޮތީ ްެވސް ްޤާބިލުކަން ްފަންނީ ްމީހުންްްއެާއއެކު ްއެބަހުރި މީހުންގެ

ްބޮޑެިތް ްއަމާޒު ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްޖުމްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްޤާބިލުކަން. ްުކރުމުގެ ްމިކަންކަން ޓްރެއިންކޮށް،

މަގޫދޫ،ްްކުާރްމީހުންނަށްްކުރާއިރުްހަމަްމިދެންނެވިްބިލެތްދޫ،ގެްކުންފުނިތަކުގައިްމަަސއްކަތްކަށާއި،ްއަދިްބޭރުްކުންފުނިތަ

ް ްފިހާރަ ްމީހުްފީއަލީގައި ްމީހާއާހިންގާ ްމަސައްކަތްތެރި ްގެންގުޅޭ ްހިނގަންްން ނޑުަތއް ްމިްމިންގަ ްހަމަ ޖެހޭނެ.ްމެދުްވެސް

ްހިންގުމަކީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމީހުންނަށްްްއެބައިްމިކަންކަން ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ކުޅަދާނަްފަސޭހަކަމެއްްނޫން.ްމިގޮތުން

ްފޮނުިވއިުރގަިއ،ް ނޑި ްގޮދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބުނު ްގެއްލުން ްސުނާމީގައި ްގޮތުން ްމިސާލެްއގެ ރައީސް،

ްގޮަދނޑި ްވެްސ ްހާލަތުގައި ްާޢއްމު ްރަްއޔިތުންނަކީ ްގިނަ ްޭއރު ްާދއިރާަގއި ްމިއީްްއަޅުަގނުޑގެ ްމީހުން. ނެތް

ްމިކަންކަމާ ްކޮމިޓީން ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހުރިވަރު. ްވިސްނުން މެދުްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޚާއްޞަކޮ ްބަިއވެިރވެ، ްއޯގަނައިޒޭޝަްނގައި ްލޭބަރ ްއިންަޓރނޭޝަނަލް ްފަހުގައި ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްވިސްނުމަށް ށް

ްމަސަްއކަތްތެރިްމަސައްކަތް ނޑުކުރާ ްމިންގަ ްމި ްމަސައްކަތްންނަށް ްޯހދައިދިނުމަށް ްކަމެއް.ްތައް ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ކުރުމަކީ

ްފަ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްމިދެންނެވި ްހޯދައިދެޭވއިރުަގއި ނޑުަތއް ްމިންގަ ްމިދެންނެވި ްމަސަްއކަތްއަދި ްވިޔަފާީރގައި ާރްކުންތީގެ

ްމަސައްކަތް ްމިކަންކަމަސައްކަތްތެރިން ްފަރާތްތަކަށްްވެސް ްުކރުވާ ްމުހިއްމުން ްދިޔުމަކީ ްވާހަކަްކޮށްގެން ްދެކޭ ްކަމަށް ކަމެއް

ނޑުްމިަކމަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްވެސްްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް. ްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްރައީސް.ްޤާނޫ ްޢިްއަޒތްތެރި ް)ފ(ެގ226ްްނުއަސާސީގެް`.ްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާގެ ްނަންބަރުގައ3ްިވަނަ ވާްްވަނަ

ްހޯދުމަށްް ްބަސް ްއާނ ްނޫނީ ްރުހުން ްބަިއވެރިވުުމގެ ްއައި.އެލް.ޯއަގއި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްމަތިން ގޮތުގެ
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ްހުށަހަޅުއްވާފައިްފޮނުއްވާފައި ްނޫނީ ްފޮނުްއވުމަްށ ްވާްވާ ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްދަންނަވަން.ްވާ ހަކަ

ްާދއިރުަގއިް ްގިރާކުރަމުން ްހަރުފަތެއް ްހަރުފަތަކަށްފަހު ްމަގުަގއި ްތަރައްީޤގެ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީް ްަޙއްޤުތައް ްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްފަރާތްަތްއްނޫނީ ްއަދާކުރާ ްަވޒީފާ ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްިމއަދުްެއކަމާްދޭތެރޭގައިްވިސްނާްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްްއެއީްހަމަ ޔަޤީނުންްވެސްްއަުޅގަ

ނަމަވެސް،ްއައި.އެލް.އޯގެްާދއިމީްްވަނަްައހަރުގެްމެއިްމަހުގައިްައއި.އެލް.އޯަގއިްބަިއވެިރވެފައިްވީް:311އަޅުަގނޑުމެންް

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްމެންބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި ްއެބަޖެހޭ.ްއ9ްްެމިްއަސާސީ ްޤަބޫލުކޮށް،9ްްމުޢާހަދާގައިްޮސއިކުރަން މުޢާހަދާ

ނޑުމެންނަށްްއަދިްއައި.އެލް.ޯއގ9ްްެއެް ވުމުގެްފުރުޞަތުްންބަރަކަށްފުރިހަމަްމެްމުޢާހަދާގައިްބައިވެިރެވެގންްމެނުވީްއަޅުގަ

ްމުޢާހަދާތަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދާނެ. ްފައިދާތަެކްއްްކުގައިލިބިގެން ްލިބޭ ބަިއވެިރވެވުނީމަ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެބަހުރޭ. ްޓްރޭނިންްވެސް ްކަްނތައްތަކަށް ްއެހީތަްއްްމިފަދަ ްއެހެނިހެން ްއަިދވެސް އާއި

ްސަ ްމިކަމުގެ ްއެްއބާރުލުން ްއެހީތެރިކަމާއި ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްހޯދުމުގައި ްޤާބިލުކަން ްއެހެނިހެން ްނޫނީ ބަބުންްހޯދުމުގައި

ްާރްއޖޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތަންތާނގައިްްލިބިގެންދާނެ. ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްއަދި ެވްސްްވެްސ

ް ްޙަްއޤުތައް ްމަސައްކަތްތެރިްނގެ ްބަިއެވރިވެ ްކަންތައްތަކުަގއި ްމަސައްކަެތއްްމާޔަތްހިމިފަދަ ްބުރަ ްވަރަށް ކޮށްދިނުމުގައި

ްދަނީ ްސަް.ކުރަމުން ްއެކަުމެގ ްަރއްިޔތުއެއީ ްޤައުމަށާއި ްބޮޑުބަބުން ްފައިދާގެ ްލިބިގެންދާ ނޑުމެންެގްންނަށް ްއަުޅގަ ކަމުން.

ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްދައްާކއިުރގައި ްވާހަކަ ްޙައްޤުަތުކގެ ްވަރަށްްްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ވެސް

ް ްވަރަށް ްނޫނީ ްހާލަތްތަކުގައި ްއުނދަގޫ ްތަފާތުކުރުންދަތި ްމަތަބޮޑެތި ްތެރޭަގއި ްވަޒީފާކުގެ ްނޫނީ އަދާކުރާްްސައްކަތްެތރިން

ްއުޅެމުންދާ ްއެްފަރާތްތަކުން ްނޫނީ ްއުޖޫރަ ްމަސަްއކަތްކޮށް ްހާލަތްތަކުގައި ްމަޖުބޫރު ްފަރާތްތަކަށް ްބައެއް ްއަދި ކަން.

ްޝަކުާވކުރުންތައް ްދޭތެރޭ ްމިންވަރަކާ ްކުޑަ ްލިބޭ ްއެ ްނޫނީ ްނުލިބި ްނަމަވެސް ްމިންވަރެއް ްުކޑަ ނަޑއެޅޭ ްަނެވގެންގިްކަ

ްމާކަން.ްޢިދާ ްރައީްސ،ްވަޒީފާގެ ްކުެރވޭްޙަްއްޒަތްތެރި ްމުަވއްޒަފަކާ ްމުަވއްޒަަފާކްއަނެއް ްއެއް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އުލުަގއި

ް.ްމިފަދަްކަންތައްތަކުންްލިބޭްގެއްލުންަތއްހޯާދްކުަޑކުރަންޖެހިފަްއިވަީންބަލަްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްމިތަފާތުތައްްވެްސް

ްފޫ ްމިވަނީ ްކުޑަުކރަންޖެހިފަބައްވެސް ްކުރެވެންްް.ދާ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ްކަންތައްތައް މިފަދަ

ނޑުމެންްމިއަދުްމިްމުޢާހަދާގައިްަބއިވެިރެވގެންް ކޮްށްވަރަށްްރަނގަޅުްމަސަްއކަތްތަެކއްއޮތްްއެންމެްރަނަގޅުްނޫނީްައޅުގަ

ްނެރެވިދާނެ ްޤަބޫްނަތީޖާތަކެއް ްައޅުަގނޑު ްފަހަރެއްަގއިކަމުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެންގެްްލުކުރަްނ. ްއަުޅގަ ވެސް

ްޢަ ްމިގޮތަްށ ްވެއްޖެްރާއްޖޭަގއި ްނޫނީ ްފެށުމުން ްހަމަހަމަކަންްމަލުކުރަން ްމަސައްކަތްތެރިްނގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އްޔާ

ްމަސަްއކަތްގާއިމު ނޑުމެކުރަން ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްކަމަށް ްއުނިވެދާނެ ްކަންތައްތަެކއް ްސަބަބުން ްކަހަލަްކުރުުމގެ ްއެހެން ންނަށް

ްވިސްނާ ްަކމަށް ްމެދުވެިރވެދާނެ ްޤަބޫލުުކރާްް،ނަމަްގޮތްތަެކއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަހަރެއްަގއި ްއެީއ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު

ްކަމުަގއި ްކުރުާވ ްލަްއވާ ްބަަޔކު ްމަސައްކަތެްއ ްޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުެމން ްނޫން. ްިވސްނުމެއް ްރަނގަުޅ ްއެންމެ ްވާްްގޮތުަގއި

ނާޔަތްތަްއްދީްނޫނީްއެއްްވަޒީފާެއއްަގިއްދެްމީހުންްގެންގުޭޅއިރުަގިއްއިާއއިްްނޑަެއޅިފައިވާްއުޖޫރައެްބަޔަކަށްްކަް،ނަމަ
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ްދެްމުސާރަް ްމީހުންނަކީ ްދެ ްްއެ ްދެ ްއިއެްއްލިބޭްނޫނީ ްަބއެްއްގޮުތަގއި ްލިބޭ ްގޮަތކަށްްމަސަްއކަތުެގްނާޔަްތތަކެއް ނުވާނެ

ްބައްޓަންކޮށްްޙަމާ ްމިަފދަް،އުލު ްަކނަޑއެޅި ްއުޖޫރަ ްގެންގުެޅވޭނެްްއި،ހަމަހަމަކަމާްނޫީނ ްމީހުން އިންާޞފުން

ްއަުޑއައިންތިޒާމުތަކެް ނޑުމެން ްރޭވުން.ްއަުޅގަ ްއެަކއުންޓެްނޓައް ްކުންުފނިތަކުގަިއްދިވެހި ްމިހާހަމު ްލިބޭއިުރްބޭރުްކަށް ވަރު

ދެންްް.ލިބޭނީްމިހާވަރޭުކގައިްިދވެއްަސކަށްްތަނޫނީްތަފާތުްއެހެންްވަޒީފާވަރުްލިބެއޭްބުނާްއަޑު.ްކަށްްމިހާއެަކއުންޓެންޓަ

ްަވޒީފާ ްްއެ ްމީހަކަށް ްއެހެން ްމުާސރައަދާކުރާ ްވަރެްއގެ ްް.ލިބެއޭްއެއްްމިވެނި ްތަފާތުތައް ްއެބަްމުސާރަިއގެ މިހާވަރަށް

ް ްވެއްޖެްހުއްޓޭ. ްމުސާރަނޫނީ ްއަސާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަހުއްޓޭ. ްވެސް ްކުުރންތައް ްތަފާތު ްއެހެނިހެން ްއަިދވެސް ްއްޔާ

ްަވޒީ ްއެއް ްނޫނީ ްމިދަނީްއެއް ްދައްކަމުން ްވެސް ްއަށް ްވާހަކަ ްދިނުމުގެ ްމުސާރަ ްއުސޫލަުކން ްމީހުންނަށްްއެއް ްތިބޭ ފާަގއި

ްހަމަހަމަމިދެންނެ ްނައްާތލާ ްތަފާތުތައް ްގާއިމުކޮށްްވި ްހިތްހަމަޖެހުންްް،ކަން ްދެމިތިބުމުގެ ްވަޒީާފގަިއ ްމީހުންނަށް އެބައި

ްދިނުމަށްޓަ ްޔަޤީނުންހޯދައި ްހަމަ ްއަުޅަގނޑަކީ ްމިްމިްްވެސްކައި. ްއަިދްްކަންތައްތައް ްމީހެއް. ްތާއީދުކުރާ ްދިުއމަށް މަގަށް

ްއޮތުމާއި ްހަމަހަމަކޮށް ްއެންމެންނަށް ްއޮތުމާއިް،ވަޒީާފގައި ްޔަޤީންކަން ްެއްއޗެްއގެްް،ަވޒީާފގެ ްލިބޭ ވަޒީާފގައި

ް ްހަމަހަމަކަމާއިއިހަމަހަމަކަމާއި، ްގޮތްގޮް،ނާޔަތްތަުކެގ ްއެހެްނވެސް ްގާއިމުްއަދި ްހަމަހަމަކަން ްއެީއްތުން ްއޮތުމަކީ ވެފައި

ްއެ ްކަމެއް. ްތާއީދުކުރާ ްޔަޤީނުންވެްސްއެކަމަށް ްހަމަ ްބައިވެިރވުމަށްްްއަޅުަގނޑު ްމުޢާހަދާގައި ްމި ްދަންނަވާލަމުން ވާހަކަ

އެާއއެކުްމިްަމއްސަލަްމިްމަިޖލީހަށްްބަލައިގަނެްވީްއެންމެްްއަިދްހަމަް.އަޅުަގނުޑްފުރިހަމަްތާއީދުްޮއތްކަންްދަންނަވަން

ނޑުްތާއީދުްއޮގަކުންްއަވަސްްމަް ްވާހަކަްަދންނަވަމުންްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ްތްްނިންމުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްހޯރަފުށި

ް)ފ(ްގެްވަނަްމާއްދާގ226ްެއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާީސގެްރާދިވެހިްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،

ްނަންބަރުަގއ3ްި ްޮގތުގެްވަނަ ްއައި.އެލް.އޯްމަްވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތިން ްްަގއި ްިމއަދުްްވަނ294ްަވަނީ ޤައުމަށް

ްރަީއސް،ްބައިވެިރވެފަ ްް:2:2.ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަހުން ްުއފެދުނު ްައއި.އެލް.އޯ ްއުފެދި ްައިއ.އެލް.އޯ ްއަހަރު އަހަުރ3ްް:ވަނަ

ނޑުްކުރިންޤަްވެފަިއވާއިރުްމި ދެންނެވީްލޭބަރުންްތިބިކަންްްދެންނެވިހެންްއަޅުަގނޑުްއުާފކުރާްވާހަކަްމިްއުމުަގއިްއަުޅގަ

ްމިް،ދަންނަ ްދަންނަްސަރުކާރެއް ްތިބިކަން ްމީގެޤައުމުްމަސައްކަތްތެރިން ްމިއަދު ްއުފެދުނުކަން ްކޮށްދެނީ.ްަގއި ްމި ްދޭހަ ން

ްވީ ްމިހެްނކަމުން ްަރއީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްައވަހަކަްށ ްއެންމެ ްމުޢާހަދ9ްާމި ްމަޖިލީހުންްްމިްމެދުއާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްލިބި ްމަސައްކަތްތެރިންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްފުރުޞަތުތައް ްފަސޭހަ ްލުިއ ްމި ްމިެގންރިޢާޔަތްކޮށް ްގޮތް ިރްޢިްއޒަތްތެްދާނޭ

ްކޮށްދެ ްއަވަހަށް ްއެދޭްއވުްމަޖިލީހުން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންަނވަން.ްް،މަކީ ްކަމުަގއި ްއެުދމެއް ްއެދޭ ްނިހާޔަތަްއ ނުޑ އަުޅގަ

ްމިޢިއްޒަތްތެ ްއިވެމުން ނޑުމެންނަށް ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްދިެވއްސަކަށްްްަޔއީްދިްރި ްވާހަކަ.ްްދިވެހީން ވީީތްފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ

ްމި ްއަުޑއަހަމުން ްދިެވއްސަކަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމޫނާްގެންދިޔަީއ ްެއވަރުެގ ްދުނިޭޔގަިއ ްކަމަްށްްވީތީ ްމީހެއް ްނެތް އެްއ

ްވާހަ ްތިބެންޖެހޭ ްމަތީ ްފަޚުރުވެިރކަން ްިހތާމައްޒަތްތެިރްރައީސް،ްއެކަ.ްޢިދެކިގެން ްެއއްކޮށްހެންނަމަވެސް ދަންނަވަްންްއާ
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ްޤަ ްމި ްރިސޯޓުޖެހެނީ ްހުރި ްއުެފދިފައި ްމިއުމުގައި ްއަދި ްމުއްަސނދިވެގެންްތަކާއި ްބޭފުްޤައުމުގައި ޅުންްދިޔަ

ް ްދިޔައީ ްދިމުއްސަނދިެވގެން ްވަރަށް ްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތިތޯއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހާ ްތާރީޚުްލޭަބރު ްމުއްދަެތއް ގު

ްހެޔޮތެރެއަ ްހިނަގއްޖެ ްކަަޑއްުތވެގެން ްކޮށްދިނީމޭްށް ްހަރާމްކޯރުްވެިރކަމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތިރްބުނެ ވަމުން.

ް ްުއފެދި ްއައި.އެލްއޯ ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްައޅުަގނޑު ްމިއަހަރުވ3ްްީ:ރައީސް، ްވެްސ ްލޭބަރުންނަށްްްއިރު ޤައުމުގެ

ްދޭންޖެ ްކަމަށްްޚިދުމަތްތަކެއް ްސޮއިކޮށްފައިްބެލިްހޭ ްސަރުާކރުން ްމުޢާހަދާއެއްގައި ްމިކަހަލަ ނެްތްްއެއްްންޓަރނޭޝަނަލް

ް ްއަޅުަގނޑު ްމިހެްނކަމުން ްރައީސް. ްފަޚުރުވެރިކަމާޢިއްޒަތްތެރި ްްހަމަ ްެއކު ްސަރުކާރަށް މިކަމަށްޓަކަިއްމިއަދުެގ

ްމިދަންނަދަންނަޝުކުރު ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިްވަން. ްމިްވަން ްރިސޯޓުްޖެހުނީ ތަުކގަިއްޤައުމުގައި

ް ްހާލުގައި ްދަތި ްަވރަށް ްލޭބަރުންނަކީ ްގިނަ ްތަހައްމަލްތިއްބެވި ްތަކުލީފު ްވަަރށް ްމުވަްއޒަފުންތަކެއް.ްޢިއުޅޭ ްއޒަތްތެރިްކުރާ

ްރިސޯ ްގިނަ ްމަހުންޓުރައީސް، ްއެްަތކުަގއި ްމުސާރަ ްކޮމްް.ނުެދވޭްއްމަހަށް ްތްރީއޭ ްއަޅުަގނުޑ ޕެީންާޚއްޞަކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެފާހަގަކޮށްލަން ްއަޮތޅުގައިް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްއެތަްއްްރި ްރަށެްއގައި ްފަޅު ްކިޔާ ްކުނަހަންދޫ ވެސް

ްރައްޔިތު ްމިލްކުއުއްމީދުތަެކއް ްރަށުގައި ްމިހާރު ްކުުރވާ ްކޮންފަރާތެއްން ްއޮތީ ްމިްްކަންވެިރކަން ްހިސާބަށް ްނޭނގޭ ްވެސް

ބަރުންނާއި،ްތަުކގައިްމަސަްއަކތްކުރާްދިވެހިްލޭހެންމެ،ްވަރަށްްގިނަްރިސޯޓުމަްއެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްހަްއސަވަނީްގޮ

ްބޮުޑްތަފާތު ްވަރަށް ްލޭބަރުންނާ ްގޮތްކުރުބޭރުގެ ްއިހާނެތި ްކުރޭ.ްވަރަށް ްަރއީްސ،ްމެއް ްކުރޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތަްށްކަންތައް

ގޮތަށްްލިބޭްދުވަސްވަުރްްތަށިްފެންްމިްތިން،ްންށިްތަްކޮށްެގންްދެވެސްްދުވާލެްއގެްމައްޗަށްްލިމިޓުގިނަްފަހަރަށްްބޯފެންް

ްހެދިފައިް ްއަޮތޅުަގއި ްހއ. ްފާަހގަކޮށްަލން ްމީގެތެޭރގައި ްައޅުަގނޑު ްއެހެން ްހަމަ ްރިސޯޓްްއާދޭ. ްމަނަފަރު މިްް.ވާ

ނޑާލާފައިރިސޯޓު ްކަ ްފެން ްވަންދެން ްހަފްތާ ްދެ ްދޭތެރޭގައި ްމި ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްިދވެހި ްމަސަްއކަތްކުރާ ންްކަހުރިްްަގއި

ްރައީްސ،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަަގކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްއަނިޔާްވެސް ްލިބިގެންދާ ްލޭބަރުންނަށް ްނުޙައްޤުން އިްންްބާވަތުން

ް ްމި ްޯހދުމަށްޓަކައި ްއިންޞާފު ްމުޢާހަދ9ްާސަލާމަތްވުމަށް ްމި ްޮސއިކޮށް ްލިބިގެންމުޢާހަދާަގއި ްދަށުން މާޔަތާއި،ްހިްދާގެ

ްދާނެްކަމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްނާޔަތްްލިިބގެންއިް،ރައްކާތެރިކަާމއި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާ

ް ްިޢއްޒަތްތެރިްޢައައްސަލާމްهللا ްرسول علىްوالسالمްوالصالة لحمد هللا`. ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ލަިއކުމް

ނޑުމެ ނޑުމެްނގެްޤައުމަށްްއަދިްފައިސާގެްް،ވެތަކެއްްންނަށްްއެންމެްބޮޑުްދުއްތުރާރައީސް،ްފަހަކަށްްއައިސްްައުޅގަ އަުޅގަ

ްވެގެންދާނެް ްދަށް ްހާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ްރަްއޔިތުންގެ ްޤައުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުމުގައި ްފައިސާކޮޅެްއެގ ްނަމަވެސް މަދު

ްޖެހެ ްކުރަން ްމިކަންތައްތަެކއް ްމުޢާހަދާތަކުންދަްމުން ްބައެއް ްމިފަދަ ްަރއީސް،ްކަނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަން. ން

ޖެނުއިންްވަރަށްްޚާއްޞަްގޮްތތަކެއްްހުރިްވަރަށްްް،ފަެތއްްއޮތްގާސަ،ްއުމަކީްޒަާމންވީްތާރީޚެއްްއޮތްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤަ

ްއަޅުް ްގޮތްްޤައުމެއް. ްއެކި ްަޤއުމަށް ނޑުމެންގެ ްނަތީޖާގަ ްދިއުމުގެ ްބަދަލުކުަރމުން ްގޮތަށް ްގޮތް ްއެކި ްހަދަމުން އަކީްްގޮތް
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ްދު ްދުވަހުން ްަރްއޔިތުން ްޤައުމުގެ ްނިކަމެތިވައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖެހި ްހާލުގައި ްރައީްސ،ްވަހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިުއން. މުން

ްޔަޤީނުންް ްޭއގެކުީރގެްހަމަ ްއަދި ްސަުރކާރާިއ ްކުރީގެ ްބައިވެިރވުމަށް ްއައި.ެއލް.އޯަގއި ްޢަމަލުނުކޮްށްްވެސް ސަުރކާރުން

ްއްްހުރީމަ.ްއޭގެންްެގއްލުންތަކެޔިތުންނަށްްޭއގެހިްަރއްނުވެފައިްއޮތީްދިވެބޭނުން އްްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްއުނދަގޫަތކެން

.ްހަމަްކުއްލިއަކަށްްމިހާރުްމުޢާހަދާތަކުގައިްބައިވެިރެވފަްތަކުންްވެސްްއޮންނާނީްމިއެހެންނޫންނަމަްއެްސަރުކާރުހުރީމަ.ް

ެގްދަނީްއައި.އެމް.އެފްގެްދަށަށްްގޮސްްއައި.އެމް.އެފްްންްމިްފެނިގެްއޮތްްސަރުކާރުްއައުމަށްފަހުގައިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމި

ްތަންްއިއެްޑވަިއޒަރާ ްިދން ްބަަޔކަށް ްބަނދަރު ްބައިނަްލއަޤުވާީމްވަިއގެ ްމާލޭ ްޯހދައިގެން ްހަމައެްޑަވއިޒިން އެއާެއކީަގއިްް.

ްަބއިވެިރވުއައި.އެލް.އޯް ްމުާޢހަދާތަކުގައި ްބައެއް ްމިްނޫން ްއަދި ްބަިއވެރިވުމަާށއި ްޕްރެޝަރްމަށްަގއި ްކުރެވެމުންަސރުކާރަށް

ްބޭނުންވެފައި ްފައިސާ ްސަރުކާރަށް ްނިކަމެތިކަމާއި ްތަން.ްސަރުކާރުގެ ްފައިާދްވާްދާ ްނާޖައިޒު ްއެކަމުގެ ްތިބެ ްއެނގި ކަން

ްްޕރެޝަރާއަިއ.އެމް.އެފްްްނަގަިއގެން ްކުރަމުންްގެ ްސަރުކާރުން ްމި ްމިއަދު ްެއއްްްއެކީަގއި ްތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ދާ

ްމި ްއެހެންކަމާްކަމަކީ ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަިއވެރިވުން. ްޙައްުޤަގއިްްމުޢާހަދާގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްިދވެހި ެއީކގައި

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިއަދުްއަދިްމިްމުޢާހަދާގައިްބައިވެިރާވކަށްްދިވެހިރާއްޖެްނުެވއޭ.ްަސބަބަކީްމިފަދަްމުޢާހަދާތަކުންް

ްމި ްމީހުންނަށް ްބޭރު ްހޯދަމަސަްޤައުމުގައިްގެއްިލގެން ްމީހުންނަށް ްބޭރު ްމިްދޭންޖެހޭއިްއކަތްކުާރ ޤައުމުެގްްޙައްޤުތަކަކީ

ނުކުރެވިދާނެްޙައްޤުތަެކއް.ްއެއީްމިްމުޢާހަދާތަކަކީްވަކިްޮގތްތަކަކަށްްނޫނީްަވކިްބަޔަުކްތުންނަށްްެއކަމުގެްތަހަްއމަލުޔިއްރަ

ްގިނަ ްމަޤްޞަދުަގިއ ްފަރާްއަޅުވެިތކުރުމުގެ ްބައިނަލްއަޤުވާމީ ްމުޢާހަދާތަކެއް.ްފަހަރަށް ްހުންނަ ްތައްޔާރުކޮްށފައި ތްތަކުން

.ްތިމާްންތައްަތއްކުރުމުގެްބޭނުމުގައިްކުރާްކަތިްނިކަމެތިކަމާއިްނިކަމެތިކަމުގެްފައިދާްނަގައިގެންްއެހެންްޤަުއމުތައްްއަޅުވެ

ްގޮ ްކޮންމެ ްނުވާ ްއަޅުވެތިބޭނުން ްމީހުން ްކަންކުރާ ްމުޢާހަދާތަކަށް ްބޭނުންކުރާ ްނުވާްއެްުކރުމަށްޓަކައި ްބޭނުން ްތިމާ އް.

އެްް،ިވްއޔާްތަޅާްސުންނާފަތިކޮށްްކުރާްޤައުެމއްްކަންތައްތައްކޮންމެްކަންތައްތަކެއްްނޫނީްޫޔރަޕުގެްމީހުންްބޭނުންްނުވާް

ލީބިާޔެގްްިއ،އެތައްްަރއްޔިތުންްމަރާލަްއިރާުޤގެޚިލާފުަކމެއްްނޫން.ްްމަރާލުމަީކްއިންސާނީްަޙއްޤުތަކާޤައުމުގެްަރއްޔިތުންް

ްދާއިރުގައިްއެތައް ްމަރާލަމުން ްޙައްޤުތަކާްރަްއޔިތުންނެއް ްއިންސާނީ ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް،ްްވެސް ްނޫން. ޚިލާފުަކމެއް

ްމަރާލާއި ްމީހަކު ްބަޔަކު ްހައްޤުތަކާމުސްލިމުން ްއިންސާނީ ްއެއީ ްއެެހންކަމާްރަށް ްމުޢާހަދާގައިްްޚިލާފުކަމެއް. ްމި އެކީ

ް ްދިވެހި ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްވޭންހުރިރައްބައިވެިރވުމަކީ ްވަރަށް ްޔިުތންނަށް ްމި ްއަދިްކަމެކޭ. މުޢާހަދާގައި

ްދަންނަވަން.ްްއްބައިވެިރވާކަށެް ްވާހަކަ ްތާީއދުނުކުރާ ްބައިވެިރވަން ްމުޢާހަދާގައި ްމި ނޑު ްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ ނޑުމެންނެއް އަުޅގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިާރގެްއިސްދޫ

ް ްވަރަޙުމަތު`. ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްއާދެ،ްهللا ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ވަބަަރކާތުހޫ.

ްކުރެވިދާނެ ްވެސް ްސޮއި ްމުޢާހަދާއެއްަގއި ްގިނަ ްިކތަންމެ ްމިކަހަލަ ްއަިދްްަބިއވެރިް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެވިދާނެ. ވެސް
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ނޑުމެންނަށްްމީގެކިތަންމެްގިނަްވަޢުދުތަެކއްްެވސްްެވވިދާނެ ނުޑްހިތަށްއަރަނީްއަުޅގަ ކުރިންްް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ

ްސިފަ ްޢަމަލީ ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްެއއިން ްމިކަހަލަ.ްއެކަމަކު ްކުރެވިަފއޭ ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްވޭޯތއޭ.ްްވަނީ ްއަިއސްފައި އެއް

ްމިްމީތީގައި ްއެހެން ްަބއިވެިރވާްނވީ. ނޑުމެންްވެސް ްއަޅުގަ ްމިފަދަންނަވަނީ ްރައްްނަށް ްކަންތައްތައް ތުންނަށްޓަކައިްޔިދަ

ނޑުމެްނގެްެވރިންގެްަގިއގަްކޮށްދެވޭނީ އެްއްހުރެގެން.ްއެްްސިފ4ްަވަރަށްްމަިތވެރިްްއިނުވަތަްވެރިްނގެްކިަބިއގަްއިްއަުޅގަ

ްކަންތައްތައ4ްް ްދަށުން ްސިފަްސިފަތަކުގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަްކުެރވޭނީ. ްތަޤުވާވެރިަކން، ްސިފ3ްަކީ ކީްއަްވަނަ

ްޢަދު ްިސފ4ްަލުވެރިކަން، ްހުންނަްއަްވަނަ ްވެރިަޔކު ްނެތް ްތަޤުާވެވރިކަން ްއެހެންވީމާ، ްޢަޫފކުރުން. ްމީސްތަކުންނަށް ކީ

ްކަމާ ްދާނެ ްކަންތައްތައް ްޢަދުލަށް ްދެން ްޝަްއކުް،މެދުްޤައުމެްއގައި ނޑު ްދެއަުޅގަ ްބޮޑަށް. ްވަރަށް ްމީެގްކުރަން ންމެ

ްބިލެ ްކުރިން ްިޢއްޒަތްތެތަންކޮޅެއް ްދާއިރާގެ ްތްދޫ ްވިދާުޅވި ްމެންަބރު ްއަމިއްލަްރި ްނެޭތްައޅުަގނޑުމެންެގ ވަންތަކަމެއް

ްއެްތަކުަގއިރިސޯޓު ްސަރުކާރުންްވެްސ. ްއަމިއްލަްޭބފުޅުންގެ ނޑުމެން ްއަމިއްކުރަްނވީްވަންތައަުޅގަ ަފއިްވެލަވަންތަނޫންތޯ.

ް ްވެސް ްތަންތަން ްހުރި ްއެއަރޕޯޓުްއެހެރީ ްމިހާރު ްދީފަ. ްމީހުންނަށް ްއަާދކުބޭރު ްވަޒީފާ ްއެގައި ްކުދިންނަށް ކުދިންްްރާ

ް ްމީހުން ްެއއަރޕޯޓް ްގާތުަގއި ްވަޒީފާމި ްއަށް ނޭޑށޭ.ްއަމިއްލަ ްކެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްވާށޭ.ްއިްންވަކިްބުނަނީ އެތާނަގއިްމިއީ

ނޑުއަދާްވަޒީފާ ްބައްދަލުވޭ.ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކުދިން ްމުޢާހަދާްކުރާ ްމިކަހަލަ ްޮސއިދެޭކގޮުތގައި ކޮށްފަިއްއެއްގައި

ްހޯދަްނޑުމެންއަޅުގަް ްަފއިދާތަކެއް ްބޮޑު ްހީވަނީއިއެންމެ ްމަސްވެިރންހެން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބަަޔކީ ބޭފުޅުންްްއެް.ދޭންޖެހޭ

ނޑުމެންްްހިމެނޭްކަމެއްކުަރއްާވްމަސަްއކަތަކީްއެީއްނުވަތަްލޭބަރެގްތެރޭަގއިްނުްްއެ ނުޑްހިތަށްއަރަނީ.ްއަުޅގަ ބާއޭްއަުޅގަ

ްމި ްދުއްވާފައި ްެއތަްމަހަށް ްމޭލުދަނީ ްކަނދުފަްއޗަްއް ްމިްކަށް.ދުރަކަށް ްއެތަްއްދުވަހެއް ްނެތި ްދެމަސްްްކަނދުފަތި ވަނީ

ްމި ްވެގެން ްހަދާނީ؟ދަނީްތިންމަސް ްަކއިޮބއި ްކިހިނެއްތޯ ްމަސްވެރިން .ްް ްތިން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްތެޔޮްހަތަހަމަ ްފީފާ ރު

ްކުރު ްމަސްވެރިކަން ްމިާހރު ްނުލިބި. ްެއއްެޗއް ްެއއްވެްސ ްއަންނަްނވީތޯ ްމިއަންދާލާފައި ްދޮށުންްްން ްކަނދުފަތި އޮންނަނީ

ްމަސް ްހަތަރު ްދެތިން ްމިދިޔަ ްލަްއވައިފިޯތއޭ ްބައްލަވާ ްސަރުކާރުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަމަކު ްގޮތަށް. ދުވަސްްމަސްބާނާ

ްރަްއޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްް،ތެރޭގައި ްރަށްފުށުެގ ްތިްރައްޔިތުން ްނިކަން ްހާލެއްގައިތޯ. ްކޮންފަދަ ްތިއްބެވީ

ބުނަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްގޭޭގގަިއްިވަޔފާރިކުރާްޭގގޭަގއިްކާބޯތަކެިތްްަލއްވާ.ްައޅުަގނޑުމެންްބަލާފައޭްމިއްލަވާންްބަބޭފުޅު

ް ްވެއްޖެ. ްދުވަެހއް ްއެަތއް ްހަހުސްވެގެން ްމީހުންްތިްނ ްތިބި ްނުދާން ްލަދުން ްދާންޖެހޭތީ ްނަގަން ްދަރަންޏަށް ްދުވަހު ތަރު

ްތަނެއް ްހުރިހާ ްގޮސް ްއެހެން ްބޭނުމަކީްއެބަތިބި. ްއޮުތމުގެ ްސަުރކާރު ްކޮބައިތޯ ްހުސްެވްއޖެ. ސަރުކާރުްންް؟ކާބޯތަކެިތ

މީހުންނަށްްނުފުދޭ.ްްއިމީހުންގެްއަމިއްލަްދިރިއުުޅންްއެބަްޞަްހާލަތްތައްްއަންނާނެ.ްއެބައިބައްލަވަންޖެހޭނެްނޫންތޯްޚާއް

ްހާލަތްތަ ްޚާއްޞަ ްހާލަތްތަުކގަިއ ްއެ ްއަންނާނެ. ނޑުމެންްްއ ްއަުޅގަ ްވަސަރުާކރުން ްހުންނަންޖެހޭނެްގެ ލިްއޔުލްއަމުރަކު

ްބަލަ ްހާލު ނޑުމެންްއި،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުންނަންއަޅުގަ ްބެލެނިވެިރޔަކު ްކޮބައިްވާނެ.ގެ ްމިއަދުއެކަމަކު ރަށްރަށުގެްް.ތޯ

ްއިންޖީނުގެ ްމި ްެތޔޮްނެތިެގންްސަބްސިޑީޒް ްދެއްްތަުކގައި ްބަޔަކަށް ްމެދުވެިރެވގެން.ްއެނޫން ްޔުޓިލިޓީ ްހަމައެކަނި އެީއްވަނީ

ނޑުްވަރަށްްއްްނޫނޭްރަށްރަށުގައިްތިބީކީމިއީކީްބަންގާޅުންްައއިްސްތިބިްބައެް.ރައްޔިތުންނެއްްނޫންްއެީއކީްެއއް .ްއަުޅގަ
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ްމިކަމާ ްް.ހިތާމަކުރަން ްގޮވާލަން ނޑު ްޢަދުލުއަޅުގަ ްވިދާޅުވަީންސަރުކާރަށް ްދެން ްުކރައްވާށޭ. ްކަންތައްތައް އިންޞާފުން

ްތަފާތު ްކުލަްބަެއއްތޯކޮންް.ވަޒީާފގެ ްވަިކ ްބޭފުޅުން ްހުިރހާ ްބައްަލވާ ްިވސްނާވަަޑއިގެްނ ްގެްނގުޅެނީ. ްތަފާތު ަޔކަށްްވަޒީފާ

ަވީޒފާްދެމުންްކުރާްސުވާލުްއިންަޓވިުއގަިއްކުރާްުސވާލުތަުކެގްނޫނީްަވޒީފާްެއއްްދީގެެނއްްނުވޭ.ްްވަކިްޕާީޓއެްއގެްަބޔަކު

ްކޮންްތެރޭގައި ްއެބަވޭ ްެވްސ ްއެުސވާލަކަށް ްައހާލަން ްމިްކުަލއެއްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެންްްހިސާބަށްްބަޖެހޭ. ދިޔައިމަ

ްހިސާބުވާހަކަ ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްދައްކަންްް.ދަްއކަން ްވާހަކަ ްތަފާތުކުރާ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްލަދު ްބޭފުޅުން ްޕާޓީަތކުގެ ްބައެއް ްމިފުޅުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމާ.ްއެހެންވެ ްމިްދަންްގަންނަންޖެހޭނެ 4ްނަވަނީ

ްކިަބއިގަް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެްް،ނެތިްއިސިފަ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްނުކުެރވޭނެްައޅުަގނޑުެމން ްކަމެއް އްވެސް

ްތަޤުވާވެރި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބަޔަކަޢަދުލުއިންޞާފަކުން. ްކުރެޭވ ްކަންތައް ްޢަދުލަށް ްެދން ްވާްނވީ. ްވާންވީ. ވަަނ4ްްށް

ްމީސް ްޢަފޫކަމަކަށް ްކޮތަކުންނަށް ްވާީންކުރަންވީ. ްއިންސާނުން ްއުުޅނަސް ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެ ްޕާޓީައުކން ންމެ

ްމާ ްއަޅާބަާލއިރު ްޤައުމުތަކާ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޤައުމަކީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްބަދަހިްއިންސާނުންނަށް. ގުޅުމެއްްބޮޑު

ްބަހަކުްންވާހަަކްދައްކަނީ.ްއެހެންވީާމ،ް ްއެްއްދީނެއް،ްއެްއްނަސްލެއް،ްެއއް ްބަެއއް. ްދިިރއުޅުންްްެއއްއޮންނަ ގޮތަކަށް

ްމި ްމިްހަމަޖެހިފައި ްހިަތށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްްއޮންނަނީ. ްަޙއްޤުގަްްތިއަރަނީ ްރައްޔިތުންގެ ްއިބޭފުޅުން

އެހެންވީާމ،ްައޅުަގނުޑްޮގވާލަންްައޅުަގނޑުމެންެގްްލަްއަވިއފިތޯއޭ؟ްޔިތުންްތިއްބެވިްހާލުްަބއްލަވާްދަްއކަާވއިރުްަރއްވާހަކަ

ްހުރި ްދާކަށްްްއެތެރޭަގއި ްކުރަްނ ްކަމެއް ްބޭރު ްތަނަކަށް ްބޭުރ ްނޫނީ ްފަުހގައި ްެއއަށް ްކޮށް ްރަނގަޅު ކަންަތއްތަްއ

ްޙައްޤުތައްް ްދޭންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލޭބަރުންނަށް ްތިބި ްއެތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ްިމކަ ްލިބޭތީވެ ްފައިސާކޮެޅއް ްބޭުރން ްބަލަންވީ. ްދެވޭތޯ ްކޮންމެއިހަށް ްފާްސކޮށްލާފައި ްއެްއޗެއް ްއެްއެޗއްްްހަލަ ވެސް

ްކިޔާފަިއް ްއެބަތިއްބޭ ްމީހުން ްސަތޭކަށް ްމިތައް ނޑެން ްކެ ްސަރުކާުރން ްނުވަތަ ްފޮނުވާލާފައި ްހަދާފައި ްރިޕޯޓެއް ހަދާލާފައި

ްކަހަލަ ްއައި.ޑީ.ބީ ްފޮނުވާލާފައި ްހަދާފައި ްހޯދަްްރިޕޯޓެއް ްއެއްޗެހި ްލޯނު ްމިކަް.ންތަންތަނުން ންކަމަށްްމިކަހަލަ

ްކުްމަގުފަހި ްއޭގެ ްކުރެވެންނުކުރައްވާށޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށްްރިން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ހުރި

ްއެ ްކަންަތއްތައް. ްވަޢުދުވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮބައިތޯއޭ ްކޮށްދެމާ. ްކަމެއްްހިނގާށޭ ނޫންތޯއޭްްއެއްްކޮށްދީފަްެވސްްހުރިހާ

ް ްމިކަހަލަ ްމި ްަރއްޔިތުންެގްތަހސާބަކަށް، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްގޮވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްދެވޭނީ. ްހަމައަށް ންތަނާ

ްދިމާވެފައިް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެހީތެރިެވވަަޑއިގެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްބައްަލވާފަިއ ްރަނގަޅަށް ާވްްހާލަތު

ްފިލުވައި ްމަސައްކަތްފުޅުްދަތިތައް ްޭއގެކުރެއްްދިނުމަށް ްކަރަންޓުްތެރޭވުން. ްރަނގަޅުްގެގައި ްޚިދުމަތް ްއަިދްއަސާސީ ކުރުމާއި

ްމި ްދިާމވެފައި ްމިހާރު ްހާލަތެއް ްމިްޚާއްޞަ ްބޭނުން ްމަސް ްމަްސވެރިން ްރާއްޭޖގެ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްވަރަށްްްއޮތީ އޮތީ

ްދަށްވެފަ ްއެހެންވީމާ،ްއެބޮޑަށް ްއަުޅގަް. ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްއެހީ ްާކބޯތަކެތީގެ ްމުިޅްބޭފުޅުންެގްޢާއިލާތަކަށް ނުޑްޮގވާލަން

ްރާއްޖެްއަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް
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ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޙަސަންްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުތުްދާއި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައއި.އެލް.ޯއގަިއ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއަހަރުްް:311`. ްމޭަގިއްވަނަ ގެ

ްޖަމު ްއެ ްބައިވެިރވިއިރު ްގިނަްޢާޢިއްާޔގެ ްފާސްކޮށް ްކުރިން ްއަހަރެއް ްއެތައް ްނުވަދިހަ ްއޭގަ ްޖަލްސާއެއްަގއި އްމު

ްހިނދު ްވީ ްބަިއވެރިވެަފިއ ްއައިއިް،ޤައުމުތަކަކުން ްމިހާތަނަށް ްއޮތީްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްބައިވެރިނުެވވިފައި ުރ

ްމިކޮން ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަްސަބަބަކާތޯ ްއާދެ، ްރަނގަޅު. ްއެންމެ ްވިސްާނލުން ްއެންެމްވަގުތު ޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްވީ ްޤައުމަކަށް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްޤައުމުތަކުގެ ްފަޤީރު ްއެންމެ ްތިރީސްްް،ހިނދުްކުޑަކޮްށ، ްވޭތުވެދިޔަ ނުޑމެންނަށް އަޅުގަ

ްމިްސާޅީސް ްޤައުމަށް ްމި ްތެރޭގައި ްއަހަުރގެ ްވަރަްވަރަކަށް ްގެނެވިފަވަނީ ްކުރިއެރުމެއް ްބޮޑު ްއާދެ،ްނަތީޖާށް ްގެްއެއްްް.

ނ ނޑުމެްނގެްޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔަީއްމިދިޔަްދައުުރގަިއްއާދެ،ްމީެގްހަތަރުފަސްްއަަހރެއްްކުރިންްއަޅުގަްގޮތުންްއަުޅގަ

ދިޔައިުރގައިްއޭުރގެްމަޖިލިސްްއޮތްްގޮތުން،ްާޚއްޞަްމަޖިލީހަށް،ްރައްޔިތުންްމަޖިލިސް،ްްެވގެންްޤާނޫނުއަސާސީްއިޞްލާޙުް

ްމަޖިލީހުގަ ްކެބިނެޓުްދެ ްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ްތިއްގައި ްވެްސ ްގައިމުްއި ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަކީ ްދުނިޭޔެގްބެވި ްއޭރު ވެސް

ންްއޭުރގެްއެމެިރކަންްޤައުމުތަކުަގއިްތިއްެބވިްއެންެމްރަނގަޅުްއެންމެްމޮޅެތިްަވީޒރުންްހިމެނިވަޑައިގެންެނވިްކެިބނެޓެއްކަ

ްއެްއެމްބެސެޑަރ ްތަްއާެދ، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެކަމަށް ްަވނީ ްވަަޑއިގެން ްރާއްޖެ ްވާހަކަފުޅުްޢުމަިނކުފާނު ރީފުކުރައްަވއި،

ްމިދައްކަވާފަ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްއެް. ްނިންމެވިްްއުޅެނީ، ްމަޖިލީހަކުން ްޚާްއޞަ ްހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން

ްއައި.އެލް.ޯއަގިއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލާޒިމުކުރާތީ، ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެއއްެގ

ް ްްމިބައިވެިރވާންޖެހިފައި ްއެހެންކަމުން، ްމިް:311އޮތީ. ްްގަިއ ްމަޤްޞަދު ްއެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ހާސިލުކުެރިވްވަނީ

ްސިފަގެެނވިފަ ްޢަމަލީ ްަރއްކާތެރިކުރުުމެގްއެއަށް ްަޙއްޤުތައް ްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޭޖގައި ްއާދެ، .

ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާަލން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިުރގަިއ ްދައްކަމުން ްވާހަކަ ،ް ްޤަުއމުގެ ްގޮތުންްހާމިއަދުގެ ްއޮތް ލަތު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކިހާވަަރކަްށތޯްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްހުރިްޚާއްޞަކޮށްްފަންނީްމަސައްކަތްތަްއ،ްައޅުަގނޑުމެންެގް

ްފަދަ ްމަސައްކަތް ްލިޔެލާޖެހުމުގެ ްމިސާލަކަށް، ްއާދެ، ްމަސައްކަތްަތކެްއ ްއައި ްކުރެވެމުން ްޒަމާނުްއސުރެ ،ްތެރޭގައި

ްއެ ްފަދަ ްމަސައްކަްތ ްައުޅގަނޫްރާވެރިކަމުެގ ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްގިނަ ްފަންނީ ްމިފަދަ ްމިހާރުްނަސް ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ

ްނިމިގެންްންފުހެވިގެ ްޖީލު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖީލު، ްމި ްހިތަށްއަރާ ްއަުޅަގނޑު ްިމގޮތަްށްދާއިރުްދާއިުރަގއި ަގއި

ނޑުމެންނަްށްްކަމަށްްތަކަށްްއިސްަކމެއްްނުދެއްވާްމިހެންްދާކަންްނުލާްަސރުކާރުންްއެއަޅުަގނޑުމެންްައޅައި ވަންޏާްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެން ދާްޓޫރިޒަމްްފަދަްދާއިރާތަކުންްޙަޤީޤަތުގައިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމެްބޮޑުްމަންފާްއެއްްހޯދަމުންްމިހާރުްއަޅު

ް ްއާދެ، ްިލބެމުންދާނެތޯ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަންފާ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވަރަށްްްމިހޯދެންޖެހޭ ްސަުރކާރުން ކަންތައްތަކަކީ

ްވިސްނާލަންް ްހަމަ ްއިތުރުން ްޭއގެ ްއާެދ، ްކަންތައްތައް. ްދިރުވަންެޖހޭ ްއާލާކޮށް ްއެކަންތައް ްއިސްކަންެދއްަވއިގެން ބޮޑަށް

ްގިނަ ްމަސަްއކަތްކުރާ ްާދއިރާަގއި ްޓޫރިޒަމް ްއާެދ، ްދާއިރާ، ްމުހިއްުމ ްއެންމެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ،

ްޚާއްޞަކޮްށް ްނޫން. ްިދެވހިންނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްފާހަަގކުރެްއވި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްބޭފުޅުންނަކީ ފަންނީ
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ްައޅު ްއާދެ، ްބޭފުޅުން. ްބޭރުގެ ްތިއްެބީވ ްދާއިރާގައި ްމުހިއްމު ްފަދަ ްދާއިރާ ްއަޑުިއިވގެންްއެަކއުންޓްސް ނޑުމެންނަށް ގަ

ްމެނޭޖްމަންދޭ،ްއަޅުްއެބަ ްިދެވހި ނޑުމެްނގެ ްއޮންޓުގަ ްއޮންނަްތައް ްމެނޭޖްމަންޓުތައް ްފޮިރން ްއަދި ްވެސް ނަްިރސޯޓުތަކުަގއި

ްރިސޯޓު ްދެވޭ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްމީހުންނަށް ްބޭރު ްޚާްއޞަކޮށް ްެވސް ްމުސާަރއާތަކުަގއި މިފަދަްްއިާނޔަތްތަކާއި

ްދިޔަ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެވސް ްއިްއޔެ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްއިްސކަންދެޭވ ްރިސޯޓެްއގަިއްކަންތައްތަކަށް އީ

ްއެ ްމުަވޒިފުންތަކެއް، ްދިޔަ ްްމަސައްކަތްކުރަމުން ްލިބެންޖެހޭ ްމަހްރޫމުމީހުންނަށް ްއެމީހުން ްއެޙައްޤުތަކަކުން ްވެގެން

ްއެ ްހޯދުމަށްޓަކައި ްޙައްޤުތަކެއް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްމުޒާހަރާްމީހުންނަށް ްދުވަސްްމީހުން ްދެމަހެއްހާ ްއޭގެ ކުރަމުން

ްސަބަ ްއެއްވެސް ްނެތިފަހުން ްބެއް ްރިސޯޓު، ްމުވައްޒިފުންތަކެްއްމިދެންނެވި ްދިވެހި ްިގނަ ްދިޔަ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ގަިއ

ްއެް ްއާދެ،ްވަކިކޮށްިލއިުރގައި ްތަން. ްަވކިކޮށްލި ްއިން ްއެއްވެސްްވަޒީފާ ްނުލައި،ްމީހުންނަށް ްދިނުމަކާ ްއިންޒާެރއް ްކަހަލަ

މީހުްންްވާލީ.ްއަދިްބައެއްްުމވަްއޒިފުންނަށްްބައެއްްމަްއސަލަްއެހަމަްވަޒީފާްއިންްަވކިކޮށްލާފަިއްބައެއްްމުަވްއޒިފުންްފޮނު

އޮންނަްގޮތުންްއެދޭންޖެހޭްތިންްމަސްްދުވަހުގެްްމުސާރަްްޖެއްސެމުންްދެންްވަކިކުރިްީމހުންނަށްްލޭބަރްޤާނޫނުގައިްމި

ްމުޢާހަ ްމިފަދަ ްފޮނުވާލީ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެްންވިސްނާލަންޖެހެނީ ްދީފައި ނޑުމެންްއެްއވެސް ްއަުޅގަ ދާތަކުގައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއާދެ، ްހޯދައިދޭން. ްފައިދާ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހޯދަދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައިވެިރެވގެން

ް ްމި ްގޮުތގަިއ، ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްބ9ްަވެސް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމުޢާހަދާގައި ްއޮތް ްަތޞްދީޤުކުރެވިފައި ނަމަްއިވެިރވެ

ްއެ ްބޮޑަށް ްހަމަްްމިއަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްހޯދައިދެވުނީސް. ްަރއްާކތެރިކަން ްމަސަްއކަތްތެރިންގެ މީހުންގެ

ްވެސް.ް ްދާއިރާތަކަށް ްފަދަ ނުޑވެރިަކން ްދަ ްމަސްވެރިކަމާއި ްނޫނަސް ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމް ްއެަބޖެހޭ ްވިސްނާލަން އެާއއެްއކޮށް

ނޑުމެްނގެްމިްރާއްޖޭަގއިްމިހާރަކަށްްއައިސްްނޫންްވަރަށްްއާދަިއެގްފަންނީްނޫންްމަސައްކަތްތައްްްއާދެ،ްއެ ވެސްްއަުޅގަ

%ް ްރާއްޭޖގެ ްދާކަނ36ްްގާތްަގނޑަކަްށ ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމީހުން ްބޭުރ ްގިނަ ްވުރެ ނޑުމެންްް،އަށް ްއަުޅގަ ެއއީ

ްގޮ ްޤައުމެއްގެ ްއަންނަ ްތަރައްޤީވަމުން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންަނކީ ްއާދެ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ތުަގިއްއެންމެން

ްފަންީން ްވަރަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްދެންމެ ްިވޔަސް އޮތްކަމުަގއި

ްދާއިރާތަކަ ްއެ ްމިހާތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަހުރި ްބަެއއް ްތަމްރީނުދާއިރާތައް ްމީހުން ްއެކަށީގެްނވާ ކުރެވިފައިްށް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްޞިއްީޚްނެތުމުގެ ްރާއްޖޭގައި ްމިސާލަކަށް ްދާއިރާތައް. ްމަޖުބޫރުވާ ްގެންގުޅެން ްއެމީހުން ން

ްބޭނުންާވް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެންމެ ްއެބަތިބި. ްުއފެއްދިފައި ްޮޑކްޓަރުން ްފުދޭވަރަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ދާއިރާަގއި

ްވަރަް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްނަރުހުން ްހަމައެހެންމެ، ްިވޔަސް. ްނޫންކަމުަގއި ްއެހެންނަމަވެްސްވަރަށް ްއެބަތިބި. ކަށް

ްބޭނުންވާ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްެއީއ ްބަލާއިރު ް%ްފާމަސިސްޓަށް ނަޑކަށް ްގާތްގަ މީހުނ6ްްްވަރު

ްމި ްވަރުެގްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވާ ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްބަލާއިރު ްމީހުން.ްޑޮކްޓަރުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ތިބީ

%ް ްއެބައ41ްަގާތްަގނޑަކަށް ްގިނައިން ްުވރެ ްއުފެއްިދފަށް ްމިތިބި ްދަންނަވަން ްއެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑު އުޅެނީ،ްް.

ނޑުމެންނަކަށްްޞިއްޙީްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްމިސާލަަކށްްރަށެއްަގއިްފާމަސީްެއއްްެނތި ޚިދުމަތެއްްނުދެވޭެންްއެއްްއަުޅގަ
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ްމި ްާދއިާރގައި ްއެ ްއެކަމަުކ، ްވަްމިހާރަކު. ްމިދެންނެވިހެްނ ްުމވަްއޒިފުންްތިބީ ްބޭރުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަެއކޭ. ްމަދު ރަށް

ްއެ ްމިްގެނެސް ނަޑއަޅާއިުރަގއި ްވޭޖެއްްކަ ްމިނިމަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްލައްވާްމަސައްކަތްކުުރާވއިރު ދެންނެވިްފަދަްްމީހުން

ް ްބޮޑު ްމީހުންނަށް ްިދޔައިްބޭރު ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއެްއ ްއަޅުަގނޑުމުސާރަ ްއިޤްތިާޞދަށް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިކުާރްމަ މެން

ްލިބިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީްްމަސައްކަތްތަުކގައި ްެގއްލުމެއްތޯ ްިކހާވަރެްއގެ ްާއއި ްފައިދާެއއްތޯ ްކިހާވަރެްއގެ ދާނީ

ްކަންތައްތައްތަކެއް.ް ްނިންަމންޖެހޭނެ ްގޮތްަތކެއް ްވިސްނާ ްފުންޮކށް ްވަރަށް ްވިސްނާ،ްއެއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްގޮތުަގއިްމިްްއާދެ،ްކޮންމެައކަސް ްޤަބޫލުކުރާ ްކަންތައްތަކުްްައޅުަގނުޑްވެސް ްއިުތރުންްމިސާލަކަށް،ްޝިޕިންދެންނެވި ްގެ

ނޑުމެންގެްދިވެިހންްވަރަށްްބޮޑުްއާމްދަނީްއެއްްބޭރުންްހޯދަމުންދިޔަްދާއިރާް ދާއިރާ.ްވަރަށްްމުހިއްމުްދާއިރާްއެއް.ްއަުޅގަ

ދާއިރާްވެސްްފެންނަނީްއެްދާއިރާގަިއްމަސައްކަތްކުރާްމީހުންނަށްްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެް

ްވަރަށްް ްވެސް ްމީހުން ްމަސައްކަްތކުރަމުންދާ ްދާއިރާގެ ްއެ ްސަބަބުން ްނުދެްއވުމުގެ ްހޯއްަދވައި ްގޮތްތަެކއް އެކަީށގެންވާ

ވަރަށްްފަންނީްމީހުންނަށްްްކުންފުނިތަކުގައިްވެސްްމަސައްކަްތުކރާްވާްތަން.ްއާދެ،ްރާއްޖޭގެްޝިޕިންމަދުވެގެންްގޮސްަފއި

ްއެ ްނުދެވި ްއެްއޗެހި ްމުސާރަތަކާ ްލިބެންޖެހޭ ްކޯޓުަތކަްށްްވެސް ްގޮްސގެން ްޮގސްގެްނ،ްޓްަރއިބިުއނަލަށް ްޯކޓުތަކަށް މީހުން

ްއެ ްވެސް ްްގޮްސގެން ްލިބެންޖެހޭ ްއެއިމީހުންނަށް ްނުލިބިގެން ްމުސާރަ ްްނާޔަތްތަކާއި ްއާދަިއގެްމީހުން ްދޫކޮށްލާފައި ވަޒީފާ

ްއާ ްމަސަްއކަތްކުވަރަށް ްމުސާރައަކަށް ްދަށް ްވަރަށް ްމިހާރު.ްއެހެންވީމާަދއިގެ ްދާތަން ްމި،ްރަުމން ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ

ްބައިވެިރވުމަކުންނެްއް ްހަމައެކަނި ްމުޢާހަދާތަކުގައި ްމިފަދަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއޮތްއިރުަގއި ްމިހެން ްކަމެއް ްމިހުރިހާ އުޅެނީ،

ްމިދެންނެ ްޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙައްޤުތައްްނުފުދެއޭ. ްލިބެންޖެހޭ ްމިފަރާތްތަކަށް ްބަިއވެިރވެ ްދާއިރާތަކުގައި ވި

ްތާއީދުކުރަން.ް ްމުޢާހަދާގަިއްބައިވެިރވުމަށް ްމި ްވެސް ްމަސައްކަތްކުރާޭށ.ްއާދެ،ްކޮންމެއަކަްސ،ްއަުޅަގނޑު ހޯދައިދިނުމަށް

ްއެ ްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްއެްއެއީ ްހޯދައިދީ ްޙައްޤުތައް ްރަނގަުޅްމީްމީހުންގެ ްއެންމެ ްލިބެންޖެހޭ ހުންނަށް

ްމިހާ ްކޮންމެއަކަްސ ްއާދެ، ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައޭ. ްދެްއިވްްފައިދާ ްނިންލާނަން. ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ހިސާބުން

ްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމްްވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ްއަކީް`.ްއާެދ،ްމަސަްއކަ ްމުޢާހަދާ ްމި ްަދންނަވާނީ ްމުޢާހަދާ.ްއަޅުަގނޑު ްހޯދައިދިނުާމްބެހޭ ްޙައްޤުަތއް ތްެތރިންގެ

ްމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްމިއީ.ްއެްއގޮތަކަށް ްނިޒާމެކޭ ްއޮތް ްއަިއސްފައި ްތެރެއިން ްހުޅަނގުެގްޑިމޮކްރަީސގެ ބޮޑަްށްްމިއީ

ްޙައްޤުަތކަ ްމަސައްކަތްތެރިންެގ ްމި ްނޫނޭ. ްއެްއެޗއް ްޤަބޫލުކުރާ ްީމގެ ްމާތްެވގެންާވ2511ްްކީ، ްކުރިން ްައހަރެއް އެަތއް

ްއެހެންވީމާއިސްލާމްދީނުގަ ްނިމިފަ. ްއޮތީ ްުމޢަހަދާ ްމި ްއެ ްއި ްމުޢާ، ްދާކަށްއިތުރު ްއަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ.ްހަދާައކަށް

ްމި ްމަސައްކަތްތެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްގޮަތށް ްއޮތް ްއިސްލާމްދީނުމުގައި ްމާތްެވގެންވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ރިންެގްއޮތީ

ްަރއްކާކޮށް ްއެްޙައްޤުތައް ްނިމިފަްދިނީމާ ްއެކަން ްއޮޭވ،ްއޮތީ ްޙަދީޘްފުޅެްއގައި ްރަޫސލާގެ ްކީރިތި ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި .
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ްދާ،ްއެ ްއޮހޮރޭ ްއެ ްނިމި ްމަަސްއކަތްކޮށް ްމީހާގެ ްފަިއސާްްމަސައްކަތްކުރާ ްއެ ްއަށް ްއޭނަ ްނުފިލަނީސް ްގައިން ްއޭނަގެ ދާ

ްމަސަ ްއޮތީ ްމި ްކަމަށް. ްދޭންޖެހޭނެ ްަޙއްޤުތަްއ ްަރއީސް.ްރައްކާތެރިއްކަތްތެރިންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމންވަރު ްއޮތް ކޮށްަފއި

ްަރއީސް،ްދެްން ްދޭންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްއޭނަ ްއޭނަެގްއުޖޫރަ ްނުފިލަނީސް ްދާ ްެއހިއްލާ ްގައިން ްާދ،ްއޭަނގެ އޭނަގެ

ްމި ްތެރެއިން ްޑިމޮކްރަސީގެ ްމިއީ ްމުޢާހަދާއެއްތޯ. ްއިހަށްްކޮން ްމިދުވަްމީހުން ްސަތޭކަްހު ްކުރިްންްވީ ްއަހަރު ވަރަކަށް

ްމިް ްހަދަިއގެން، ްއަށް ްމިްއަމިއްލަ ްނޫން. ްބައެއް ްއޮތް ްނިޒާމެއް ްނިޒާެމއްްްމީހުންނަކީ ްއަމިއްލަ ްމިމީހުންގެ މީހުންނަކީ

ްމާތް ްނިޒާމަީކ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބަެއއް. ްފޮުނވުމާްهللاްތައްޔާރުކުިރ ްއަށް ްދުނިޔެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަޠަޢާލާ ްސުބުޙާނަހޫ

ްއެ ްފެށިގެން ްބައްޓަންްހަމައިން ްއަންނަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެންމެްިނޒާމު ްނިޒާްވެގެން. ްމުޙައްމަުދްފަހުގެ މަކީ

ަބއެްއގެޯތ،ްއޮތީްނޭނގެްޯކޗެއްޯތ،ްކޮންްއެކަޭލގެފާނުގެްިރސާލަތު.ްޭއގައިްއެްޢަަލއިހިްވަަޞއްލަމަهللاްަޞއްލަهللاްރަސޫލު

ްވެރި ްޤައުމުގެ ްނެތީ. ްމަަސއްކަެތއްތޯ ްވަޒީރުްންކާކުގެ ްޤައުމުގެ ްއެބައޮތް. ްގޮތް ްމަސައްކަތްކުރަްނވީ މީހާ

ްމަސަްއކަތްކުރީަމް ްއެބައޮތް. ްޮގތް ްމަސައްކަތްކުރަންވީ ްމީހުން ްތިބި ްދެން ްޤައުމުަގއި ްއެބައޮތް. ްގޮތް މަސައްކަތްކުރަްނވީ

ްބަ ްމިެއއްޗެިހ ްބަލަންވީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫންތޯ ްމިއެއްޗެހި ްެދން ްއެބައޮތް. ްގޮތް ްއެްއގޮތަށްްކަންކުރާނެ ްމިއާ ލައިގެން

އަކީްކަރަޕްޝަނާއިްފަސާަދްެގްޑިމޮކްރަސީްއަީކ،ްޙަޤީޤީްާމނައަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރީމާްުހންނާނީްރަނގަޅަށް.ްހުޅަނގުް

ް ްމީހުން ްއާއި ްއުފެއްދުމާ ްުގޅުން ްއެއް.ްެއއްޖިއްސުން ްޑިމޮކްރަސީ ްއޮތް ްެއކުލެިވގެން ްމަްއޗަށް ްނިޒާުމގެ ްނުަބއި މިކަހަލަ

ްޙަޤީ ްއެމިއީ ްއެްޤީ ްއަކީ. ްޑިމޮކްރަސީ ްއެްމީހުންގެ ްނިޒާމެއް. ްއެއްވެސް ްނެތް ްނުކުްމީހުންނަކަްށ ްޤަބޫލެއް ރޭްމީހުން

ހެދީްްހެދީްކެޕިޓަލިޒަމް.ްއަނެަކކުްއެމީހުންނަށްްމަޖުބޫރުވީްނިޒާމެއްްހަދަން.ްއެއްަބޔަކު،ްއިސްލާމީްނިޒާމެއް.ްއެހެްނވީމާ

ްކޮ ްގޮސްގެން ްހަދައިެގން ްމިހެން ްނިޒާމުްކޮމިއުނިޒަމް. ްއެ ްކަންނޭނގޭ ްމާދަމާ ްދެން ްހަލާކުވަނީ. ްމިހާރު ިމއުނިޒަމް

ްމާތް ްެއއްެޗްއ. ްނިމިގެން ްއެ ްއެްއޗަކީ ްކޮންމެ ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްއަށް ްއަިމއްލަ ްދާނީ. ްލެްއވިާހްهللاްހަލާކުވެގެން ދުނިޔޭގެ

ްނި ްދޭތެރޭ ްމިކަންކަމާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެްއޗެހި. ްފަނާވެގެންދާނެ ްނެތި ްވެސް ްބަޔަކުްއެްއޗެއްަސކީ ްވިސްނާލަބަލަ. ކަން

ްބަލަިއގެ ްެއއްަޗކަށް ްރަނގަޅު ްމާ ްމިއީ ްބަލާފައި ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްެގނެސްގެން ްހަދާއިރަށް ްއެއް ްެއއަށްްމުޢާހަދާ ން

ްޢަމަލު ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން ްއަީކ ްބަލައިްކުރަންީވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްއިހަށްދުަވުހްރައީސް. ްދާދި ލަމާ،

ްއަޑުް ްީޓވީެއއްގަްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްޢިއްަޒތްތެރި ްކަރަޕްޝަާންއެހިން ްކަރަޕްޝަން. ިއ،

ްއެްނުލައި ްވެސް ްގޮތަކަށް.ްހަޤީޤަތުގައި ްކަހަލަ ްއެްނޫޅެވޭ ްެވސް ްއިނގޭތޯ.ްޙަޤީޤަތުގައި ްނޫނޭ ްގޯހެއް މަނިކުފާނުްްބުނީ

ްކަރަޕްޝަްއެ ްިނޒާމަކީ ްތެދުފުޅެއް.ްހުޅަނގުގެ ްައޅުަގނޑުްން.ްއެްވިދާުޅވީ ްވެސް ްއިްއޔެ ްއިްނޑިއާ. ްބޮޑު މެންނަށް،ްއޮތީ

ްހަޅުތާލު ްއެބަ ްއެބަޔަކު ްމަރުވަމުން ްމީހުން ްބޮޑުްްހަދާ ްއެންމެ ްޑިމޮކްރަސީ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްކަރަޕްޝަން. ްއެތާގައި ދަނީ.

ްއެް ްހެދީ ްއެ ްރަީއސް.ްއެެހންވީމާް.ތާނގަްކަރަޕްޝަން ް،ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަީކްމިއީ ްޑިމޮކްރަސީ ްކަރަޕްޝަްނެގްމިއީ ސީދާ

ެދވޭނެްއެްއވެސްްގޮތެއްްނެތް.ްައޅުަގނޑުމެންްއިސްލާމީްނިޒާމަށްްއިްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްކުރިއަށްނިޒާމެއް.ްމިްނިޒާމުގަް

ނޑުމެންްގެނައިްއިސްލާމީ ނޑުްމީގެްމިސާލެްއްޑިމޮކްރަސީްއަުޅގަ މަްހުންނާނީްރަނގަޅަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ
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ްޖަހާލާނަން،ް ްހިންގިްވެސް ްއެސް.ީޓ.އޯ ްހުރި.ްކުރީގެ ްކަރަޕްޝަނުަގއި ްޑިމޮކްރަީސްއެއް ްއެކަހަލަ ްހުރި ްކަރަޕްޝަންގައި

ް،މިލިޔަނ311ްްްް،މިލިޔަނ261ްްމަނިކުފާނުްދެއްކެވިްްއިރުަގއިްއިްލޔާސްްއިބްރާހީމްްހިންގެވި.ްއޭރުްއެސް.ޓީ.އޯްައށްްއެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ411ްްާ ްފާއިދާ.ްއޭރުގެ ްރުފިޔާ ްބޮުޑްްމިލިޔަން ްކަރަޕްޝަންގެ ްމާ ްއިލްާޔސަކީ ްހުށަހެޅީ ްބަޔަކު އަށް

ްކާކުތޯ.ްާމްއިޚްލާްމީހެކޭ.ްއެތަނުންްަވކިކުރާށޭ.ްއެ ޞްތެރިްމާްތެދުެވިރްމަނިކުފާނުްަވކިކުެރއްވި.ްަވކިކޮށްފައިްދެންްލީ

ްއަހަރުމީހެއް،ްމުޖު ްއައި ްގެްއލުން.ްކޮބައިތޯ؟61ްްތަބާ.ްޖެހިގެން ްހުްމިލިޔަން ްފައިދާ.ްކަރަޕްޝަންްކަރަޕްޝަންަގއި ރި

ްދަނީްމި...ްނެތެމުންްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްކެނދިކުޅުދޫ ްހަމަެވްއޖެ. ްަވގުތު ްމެންބަރު، ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްސާ.ްްޢީޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް

ްްސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢީޙްމަދުްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަިއވެރިވުމަކީ ްމުޢާހަދާގައި ްމި ްައއި.އެލް.ޯއގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ކަމެއް.ްމިްމަޖިލީހަކީްރައްޔިތުންަނށްްއިޚްލާޞްތެރިްމަޖިލީހެއްްހަަމްކޮންމެހެންްކުރުންްލާޒިމުްދިވެހިރާއްޖެްއިންްމިއަދު

ްހަމަްސާފުކޮށްްނަ ްއެްއެވސްްސަބަބެއް ްނުކުރަންވީ ްމިކަން ްމިައދު ނޑު ްކުރާނެ.ްއަުޅގަ ްމިކަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަ

ްމުޢާހަ ްބަލައިލައިމި ްކޮންވެންޝަނަށް ްކޯ ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްދާގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮންނާނެ. ްފެންނަން ފިއްޔާ

ްކޮންވެ ްމި ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ްހުރި ްމިްބަޔާންކުރެވިަފއި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއިން ްމުޢާހަދާ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްނޝަނުން،

ްމިނިވަންކަމުެގް ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްހަމަ ްހުރި ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްއެކައްެޗއް. ްހަމަ ނޑަަކށް ްގާްތގަ ކަށަވަރުކޮށްދެނީ.

ްމިހު ްކޮްނވެންޝަންތަުކގައި ްމި ްޮގތެއްަގއި ނޑު ްމަިއގަ ްވާހަކަ ްހުރި ްލިޔެފަިއ ްައޅުަގނޑުމެން ްީމގަިއްބާބުގެ ްވެސް. ރީ

ްމިް ްމިހާރު ްއިތުރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްގެއްލުމެއް ްއެްއވެްސ ްއޮންނާނެ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ބައިވެިރވުމަކުން

ްގެއްލުންަތކެްއް ްފަރާތްތަކަށް ްވިޔަފާރިކުާރ ްދޭންޖެހިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙައްޤެއް ްނުދޭ ްކަަށވަރުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްައޅު ްސަލާމަތްނުވެގެން ްހަމައެކަނިްވެދާނެތީ ްމީގެން ްނޫން. ްއޮީތީކ ްބިރު ްއެކަމުގެ ްނޫން. ްއުޅެންޖެހެނީކީ ނޑުމެން ގަ

ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދާކުާރްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ްަވޒީފާ ްއަރުވަނީ ްޔަޤީންކޮްށ ކަށަވަރުކޮށްދެނީ

ް ްމީހުންގެ ްމިހިޙައްޤުތައް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްމަސައްްމާޔަތްުކރުމުގައި ްކޮމިއުނިޓީެގްކުރާ ްއިްނޓަރނޭޝަނަލް ކަތުަގއި

ް ނޑުެމންްއެހީތެރިކަމާއި ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތަްއ ްެއ ްބޭނުންވާކަން، ްބަަލއިގަްނނަކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއްބާރުލުްނ

ްޙަޤީޤަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއަދާޤަބޫލުކުރާކަން. ްވަޒީފާ ްާމޙައުލުަގއި ްމަސައްކަުތަގއި ްމިއަދު ކުރާްތަކީ،

ދާކަން.ްެއކަމުގެްވަރަށްްބޮޑުްެހއްެކއް،ްްކަށްްވަޒީފާްދޭްފަރާތްތަކުންްވަރަށްްއިހާނެތިކޮށްްަކންތައްތައްްކުރަމުންފަރާތްތަ
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ްއެ ްފެނިގެން ްޚަބަރުގައި ްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ްރޭަގއި ްއަާދކުރާ،ްްއިްއޔެަގއި ްވަޒީފާ ްމޯލްޑިވްްސގައި ްހިލްޓަން ދިޔައީ

ް ްއަދާކުާރ ްަވޒީފާ ްމާުމވަްއޒިް:3ރަންގަލީަގއި ްއަިއސް ްަވކިކޮށްގެން ްއިން ްަވޒީފާ ްޭބއިންސާފުކޮށް ްވަރަށް ލޭގަިއްފުން

ްދޮށުަގޔާ ްއޮފީްސ ްއެްރައީސް ްދޮށުގައި ްޭލބަރްމިނިސްޓްރީ ްކުިރްްއެް،ބޭފުޅުންްއި ްހޯދަންެވގެން ްަޙއްޤުތައް ބޭފުޅުްނގެ

ްއަޑުއިިވގެން ްރޭެގްޚަބަރުން ްވާހަކަ ްްމަސައްކަތްތަެކއްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއައި.އެލް.ޯއގެްބަލައިދިޔަީއ.ްދެން ްއެބަޖެހޭ ލަން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހުރީްކޮންފައިދާތަކެއްޯތއޭ،ްކޮންމިްމުޢާހަދާގައިްބައިވެިރވީ ެގއްލުންތަެކއްތޯއޭ.ްިމއީްމިްމަޖިލީހުންްމަ

ްކަ ްކަމެއް.ްުފރަތަމަ ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްނިންމާއިުރގަިއްއަުޅގަ ްމާޙަކަމެއް ްމަަސއްކަުތގެ ްމިއަދު ިއްަވޒީފާްއުުލގަމަކަމަށް

ްކޮންސާ ްޮބޑު ްއެންމެ ްފަރާތްތަކުގެ ްމިރދޭ ްެވގެްނ ްެއއްްްނަކަްށ ްއުޖޫރަ ްދޭ ްދަށްވެގެްނ ްއެންމެ ްކަމަކީ އުޅޭ

ްތަްއޔާރުނުވެް ްވަރަށް ްއެކަީށގެންާވ ނަޑއެޅުމުަގއި ްއެްް،ކަ ްއުޅުމަކީ ްއުޅޭ ްކުރަން ްކަންބޮުޑާވްްެއަކން ްވަރަށް ބޭފުޅުން

ްޭރޑިއޯް ްތަކުރާރުކޮށް ްއަށްް،ކަމެއްކަން ްއެްޓީވީ ްވިދާުޅވަުމން ްއެކަުމެގްްއަރާ ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ދަނީ.

ްމިހާ ްޤާބިލުކަން ްުކރުމުގެ ްެއއް ްދިރާސާ ްވެސްްްއެކަީށގެންވާ ްސަބަބަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްނުލިބި ހިސާބަށް

ް ްއޮތްއައި.އެލް.ޯއަގއި ްބައިވެރިނުވެ ނޑުމެން ްފައިއަުޅގަ ްޓެކްނިކަްލ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްސަޕޯޓްްއޮތުްނ. ނޭންޝަލް

ްނަމަ ްބަިއވެިރިވ ްއައި.އެލް.ޯއގައި ްކުީރގަިއ ްމީގެ ްއެއްްް،އަޅުަގނޑުމެން ްމުސާރަ ްދޭ ްދަށްވެގެން ްއެންމެ ރާއްޖޭގައި

ްއެް ްދިރާސާކުރުމުގައި ްުކރަންޖެހޭ ްއެ ްކުރީަގއި ނަޑއެޅުމުގެ ްއެްކަ ްއޮތީ. ްގޮތަށް ްފޯރުކޮށްދޭ ްއެްފަރާތުން ްދަނީ ްފަރާތުން

ްޤައުމު ްމެންބަރު ްފޯރުކޮށްދެމުން.ްފަރާތުގެ ްއެހީތެރިކަން ްގޮްތގޮތުން ްގިނަ ްވަރަށް ްޤައުމުތަކަށް ްމެންބަރު ތަކަށް،ްފުރިހަމަ

ނޑުމެންނަްށްހައަޅުަގނޑުމެްނގެްމަސައްކަުތެގްމާޙައުލުގައިްމިއަދުްއުފެދިެގންްމިއުޅޭްމައްސަލަތައްް އްލުކުރުމުގައިްއަުޅގަ

ްބޭނު ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްއެހީތެރިކަމަީކ ްއައި.އެލް.ޯއގެ ްކޮންމެހެން ްއެހީތެރިކަމެއް. ްހަމައެކަނިްން ބޭނުންތެރިކަމެއް.

ްނޫން.ް ްއެކަންޏެްއ ްުމވަްއޒިފުންނަށް ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްެއއް ްފައިދާކުރަނީީކ ްމީގަިއ ްބަިއވެިރވީމަ އައި.އެލް.ޯއަގއި

ްޚާއްޞަކޮށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބެމުންދޭ، ްފައިދާތައް ްމީގެ ްެވސް ްފަރާތްތަކަށް ްއިްންްވިޔަފާރީކުރާ ދިވެހިރާއްޖެ

ްަޤއުމުތަކަށް ްއެްކްސޕޯޓުއެމެރިްް،ޔޫރަޕްގެ ްމުދާ ްޤައުމުތަކަްށ ްއެހީތެރިކަމެއްްކާ ްއެތައް ްއެތައް ްފަރާތްތަކަށް އެތަްއްް،ކުރާ

ްއަޅުަގނޑުމެން،ްއެްޑވާންޓޭޖު ްސަބަބުތަކަށްޓަކައި ްމިދެންނެވި ްލިބެމުންދޭ. ްބަިއވެރިވުމުން ްމުޢާހަދާގައި ްމި ތަކެއް

ްއަޅުް ްއައި.އެލް.އޯެގްޚާއްޞަކޮށް ްކަމެއް ްާބރުއަޅާ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްޑަްބލިޔު.ޓީ.އޯ. ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަދި ނޑު ގަ

ްފުރިހަަމް ްއެހީތެރިކަން ްވިަޔފާރީގެ ްފޯރުކޮށްދޭ ްޤައުމުތަކަށް ްމެންބަރު ްތެެރއިން ްބަިއވެރިވުަމކީ.ްަޑބްލިޔު.ޓީ.އޯ މުޢާހަދާގައި

ްއެް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ްބަލަިއގަތުމަކީ.ްްއަށް ްއަށް ްުފރިހަމަ ްމުޢާހަދާތައް ްމި ްކަމެއް ްފާހަގަުކރާ ފަރާތުން

ްމުޢާހަދާ ްމި ްކޮންސުވާލަީކ، ްއޮތީ ްބައިވެރިުނވާންވީ ްރައްޔިތުންނަށްގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަސބަބެއްތޯ.

ްއަދާ ްވަޒީފާ ްރާއްޖޭަގއި ްަޙއްދިވެހި ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްމަސަްއކަތްތެރިންނަށް ްއަށްްކުރާ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ޤުަތއް

ްމި ްކޮންްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްފަހިކޮށްނުދޭްނވީ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްކޮންސަބަަބކަަމގު ްކުރުމުން ްމިަކން ފަރާތަކަށްްށްޓަކާތޯ.

ްލިބޭތީތޯކޮން ްމިއަޅުަގނޑުމެްގެއްލުެމއް ްނުކުރަން ްމިކަން ްވަރަްށްްން ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހި އުޅެނީ.
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ް ްސާފުކޮށް ްޙައްޤުތަކެއް ްއަދާކުރުހުރި ްވަޒީފާ ްހަމަްހަމަ ްއެއްްމުގެ ްދިނުމާއި ްލިބި ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްފުރުޞަތު. ހަމަ

ްދިނުމާއި ްއުޖޫރަ ްއުސޫލަކުން ްމަސަްއަކތްނުކުރުވުމާ، ްގޮުތަގއި ްއަޅުްނގެ ްޢިއްޒަތްތެރިް، ްހުސް. ްމިހުރީ ްޮގސް މިހެން

ްއުނދަް،ރައީސް ްއެބަ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑަށް ްފަރާތްްހަމަގޫވޭ ްވާހަކަްފަރާތުންއެކި ނޑުގެ ްއުނަދގޫވާްްއަޅުގަ ްއަށް

ްޚާއްޞަް ްމަޚްގޮތަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންްކޮށް ްމަޚްލޫފަށް ްބޭނުން. ނޑު ްއަުޅގަ ްލޫފުނަވާލަން ްފަރާތުްންގެ ވެސް

ތެރިްރައީސްްައޅުަގނޑުްނިންމާލަމުންްޢިއްޒަތްއިނގޭތޯ.ްގޫްކުރިމަތިވަމުްނދާްދަވާހަކަްގެންިދއުމަށްްއުންއަޅުަގނޑަށްްމި

ްވާހަކަ ްއޮތް ްރަޝީދުްދަންނަވާލަން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޢާްައކީ ްމި ްފަދައިން ްހުށަހެޅުއްވި ހަދާްއެ

ނުޑްވަ ކަމަކަްށްްނުގަންނަށްވީްއެްއވެސްްސަބަެބއްްއޮތްހަދާްބަލައިަރށްްބޮޑަށްްާތއީދުކުރަމޭ.ްމިްުމޢާބަލައިގަތުމަށްްއަުޅގަ

ްމުޢާަގނަޑކައަޅު ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ްފަރާތަށްން ްދެ ްބަލައިގަތުން ްވަޒީފާްހަދާ ްފަރާތާއި ްދޭ ްވަޒީފާ އަދާކުރާްްވެސް

ްޙައްޤުތައް ްްފަރާތްތަކުގެ ްމީހުންހިމާަޔތްކުރުމުގައި ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްޖަމުދުނިޭޔގެ ްމައި ްހިމާޔަތްކުރާ ްޙައްޤު ޢިއްޔާގެްގެ

ްޚާއްޞަ ްިލބިގެންދާނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެހީތެރިކަން ްމާޙަކޮށް ްމަސަްއކަތުގެ ްމިްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއުފެދިގެން ްމިއަދު އުުލގައި

ްްއުޅޭްމައްސަލަަތއްްހައްލުކުރުުމގައިްތަޖުރިބާްހުރިްފަރާތެއްގެ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްާޔ ނަޑއެޅިފައިްްމިހާރު ްކަ ްނިްވާްައށް ްމި ްމިހާރު ްއާދެ،ްަވގުުތ މުނީ.

ްެއްއޗެއް ްމައްޗަންްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވޭ. ްމިްސާފުކޮްށލަން ްހުށަހެޅުއްވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގޮިޅ

ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްދެންމެ ްފޮނުްއވުމަށް. ްކޮމިޓީއަކަށް ްވިދާުޅވީްްމައްސަލަ ވާހަކަފުުޅގައި

ގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމައްޗަންލަންްހަމަްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުްސާފުކޮށް،ްންީވމާއެހެކުރަްއވާްވާހަކަ.ްތާއީދު

ްމެންބަރުްކޮމިޓީއަކަށްްފޮނުވަްންހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްތާއީދުކުރެްއވީތޯ.ް

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް.ރިްަރީއސް،ްއާދެޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށްްކުރުއަށްްބަހުސްްއާދެ،ްމިހާްހިސާބުންްމިްމައްސަލައާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ް ނޑައެިޅ ްކަ ްމިަގޑ2ްިއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްަވގުތު ްއެހެްނވީމާްއިުރގެ ްހަމަވެފަ. ްވަނީ ،ް ްމިހާރު ދަނީ.ްްމިއަޅުަގނޑު

ްފެނިވަަޑއިގަން ްފޮުނވުމަށް ްމައްސަަލްްކޮމިޓީއަކަށް ްމި ްަވގުތުަގއި ްެއހުމުގެ ްވޯޓަށް ްިމއަދުގެ ްބެލުމަށްްއަޅުަގނޑު ަނވާތޯ

ްވާްގޮަތށްްއަޅުަގނޑުްވޯޓަށްްދަންނަާވނަން.ްްލިބިފައިހުށަހެޅިްތާއީދު
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ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.8

ް

ްްއެކވުން:ކަދެރިޔާސަތުންްވާހަ

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްްއާދެ،ްމިހާރު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްތަޢާރަފ8ުނަންބަރު ްކަމެއްް.ްމަޖިލީހަށް ްޤަރާރު.ްއެފަދަ ްބިލާއި ކުރަންޖެހޭ

ްމިއަދަކުްނެތް.ް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު 9ްއެޖެންޑާ ްމިއަދަުކްއިޞްލާޙުކުރުންްކުށެއްްބިލެްއގެްްކުރެވިފަިއވާތަޢާރަފުްންްކުރި. ްެވސް ްކަމެއް ްެއފަދަ .

ްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަޙުސް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެް-2.: ްައއިޓަމު ްސްހުބަްޢީއިބްތިދާް.:ންޑާ ްމަޚްލޫފުްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިާރގެްެދކުނުްގަލޮޅުް-2.:.

ް:/2:ްނަންބަރުްޤާނޫނުްްާވ،ްފައިްހުށަހަޅުއްވާ ްށްްޤާނޫނަްބެހޭްރަްއކާެތރިކުރުމާްޙައްޤުަތއްްުކޑަުކދިންގެ،

ްިއއްާވފައިްމިްބިލު.ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ 23ްްް،ވަނީްބިލުގެ ް، 3122އޭޕްރީލް ްދައުުރގެ 28ްފުރަތަމަ

ްޖަލްސާގަ ްއަޙްމަދުްމެންބަރުްިޢއްޒަތްތެރިްދާއިާރގެްދެކުނުްގަލޮޅުްްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީްްަމޖިލީހަށްްބިލުްމިް.ވަނަ

ްށްްވަަޑއިގެްންބިލުްހުށަހަޅައިދެއްވުންްއެެދން.ް.ްޕޯޑިއަމަމަޚްލޫފު
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ްމިް.` ްރައީސް.ްއާެދ،ްައޅުަގނޑު ްޢިްއަޒތްތެރި ްނަންބަރުްޝުކުިރއްޔާ ްޙައްޤުަތއްްުކޑަކުދިންގެް،ް:/2:ްޤާނޫނު

ްމިްށްްޤާނޫނަްބެހޭްރައްކާތެރިކުރުމާ ްހުށަހަޅާފައި ްމުޖުްއިޞްލާޙުގެނައުމަށްޓަަކއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބިލަކީ ްއިްތަމަޢުގައޮތް

ނޑުްހުށަހަޅާްްމާރީގެްމައްސަލަވަމުންްމިދާްމާރާމިއަދުްދިމާ އަށްްހައްލެއްްގެނެވޭތޯްބެލުމުގެްގޮތުންްއަެނއްާކވެސްްއަުޅގަ

ގުޅުންހުރިްދެތިންްބިލެއްްމިތަނަށްްހުށަހަޅައިފިން.ްްވެސްްައޅުަގނުޑްމިކަމާްބިލެއް.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންމީގެްކުރިން

ްމި ްމުޖްތަމަޢުގަްްއެއީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެންެގްމިކަްއިދެންނެވިހެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލައަކަްށވެ ްބޮޑު ްވަރަށް ން

ްތަނެ ްބިރުވެރި ްމިއަދު ްމިމުޖްތަމަޢަކީ ްހަމަ ްގޮތަށް ްސިފަވެގެންްވަނީްއްގެ ްބޮޑަށް ްއެްގޮސްްވަރަށް ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން

ކޮށްދިނުމަށްްރައްޔިތުންނަށްްޔަޤީންކަެމއްްަރއްޔިތުންްމިކަމުންްސަލާމަތް،ްކުަރމުން.ްއެހެންވީމަދަނީްއެކަންކަންްތަހައްމަލު

ްހޯދައިދިނު ްމާޙައުލެއް ްައމާން ްރައްޔިތުންނަށް ްއިޞްލާުޙެގްްދިނުމަށްޓަކައިމަށް. ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު އަުޅގަ

ްްސަބަބުން ްަފއިދާތަކެްއްވެގެންދާނެ ްކުރިންްވެސް ްހުށަހަޅާލުމުގެ ްމީތި ްހަމަ ނޑު ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްދަންނަ ްމިކަމާއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްސާރވިސްްވާލަން ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިވްސް ްމިނިސްޓްރީްރޖެންޑާް،ގުިޅެގން

ްއެ ްރަިއޓްސްއަދި ްހިއުމަން ްހެންމެ ްމަޝްވަރާބައްދަލުްމިތަންތަނާްޔުނިސެފް، ްމިފަރާތްތަކުގެ ްޚިޔާލުްކޮށް ވެްސްްާއއި

ްވާހަކަހޯދިން ްތާއީދުކުރާ ްމިކަމަށް ްފަރާތްތަކުން ްހުރިހާ ްއެ ްއަދި ްދަންް. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްވެސް ްބޭނުން ނަވާލަން

ްފުރުޞަތުގަ ްމިއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއި. ް)ށ(ް:3ޞްލާޙަކީ ްމާއްދާެގ ްގޮތަށްްްވަނަ އަންނަނިވި

ްއިޞްލާޙު ްެއއީ ް)ށ(ް:3ކުރުން. ްމާއްދާގެ ްޝަރުޢީްް.ަވނަ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްއުފުލުން.ްމި ްމަސްޢޫލިއްޔަތު މުކައްލަފުން

ްއުފު ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްޤާނޫނީ ްބަލައި،ނުވަތަ ްމައްސަލަ ްކުދިންގެ ްއަދަބުްލަންޖެހޭ ްއިންސާފުކޮށް ދޭންޖެހޭްްތަޙުޤީޤުކޮށް

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްދޭނީ ްއަދަބު ްް:ކަންކަމުަގއި ްގާއިމުކުެރވޭ ްަދށުން ްމާއްާދގެ ްެތރެއިންނެވެވަނަ ްތޫުންިނޒާމުގެ .ްނަމަެވސް

ވަނަްމާއްާދެގ41ްްކަމަށްްމިްޤާނޫނުގެްްޖެހޭނެންްހިންާގްމާރާމާރީތަކުގައިްމަްސއޫލިއްަޔތުްއުފުލަންހަތިޔާރުްބޭނުންކޮށްގެ

ްބަޔާްނކޮށްފައިގަ)ރ( ްކުދިންނަށްްއި ްްވާ ްޤާނޫނުގެ ްއަދަބުްް:މި ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްބަލާ ްމައްސަލަ ްބޭރުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެވެްދެވިދާނެ ްއަންނަނ41ްި. ްމާއްދާ ްމާނަްވިވަނަ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްމާނަް.ގޮތަށް ްބުއްދިްްމުކައްލަފެއްގެ އަކީ

ް ްއުމުރުން ްކޯޓުނ26ްްސަލާމަތުންހުރި ްނޫންނަމަ ްކުދިންނެވެ. ްމަތީގެ ްމަތިންްްއަހަރުން ްއުސޫލުތަކެްއގެ ނޑަައޅާ ކަ

ްްމުކައްލަފެއް ްޤާނޫނަށް ްމި ްކުދިންނެވެ. ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްތަޞްދީޤުކޮށްްޢަކަމަށް ްފާސްވެ ްޤާނޫނު ްމި ްފަށާނީ މަލުކުރަން

ްެގޒެުޓގައި ްފެށިގެންނެވެޝާޢިއުްްސަރުކާރުގެ ްދުވަހުން ްގޮތެްކުރާ ްމައިަގނޑު ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްހުށަހެޅިް. ްމި އްަގއި

ްދަންނަވާލިެހންްކަމަކަްށްުކރިންްއެއްްްކަކީސަބަބުތަ ްހަމަ ްކަްނކޮޅުތަުކގަިއްމާރާްވެސް ްވަްއކަްމާރީރާއްޖޭެގްެއކި ްމާާއއި

ްއިތުރުް ްކުށްތައް ްދުވަސްވަެރއްގަްއެހެނިހެން ްކުުރވުމަށްްްއިވަުމންދާ ްއެކަންކަން ްީމހުން ްރާވާ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި މިފަދަ

ް ްކުދިންއ29ްަބޭނުންކުރަނީ ްދަށުގެ ްވެފަްކަމަށްްހަރުން ްބަޔާންކުރުން.ްްގެމުކައްލަފުް،ާވތީއި ްޤާނޫނުގައި މާނަްސާފުޮކށް

ްހަތި ްތޫނު ްއެހެންމެ ްމާރާހަމަ ްހިންގާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްފުރުޞަތުޔާރު ްހުއްޓުވުމަށް ްއަްމާރީ ްކުރިންްހުޅުވުން. ޅުަގނޑު

ްޙަީޤޤަތުގައިްދަންނަވާލިހެން ްހަމަ ްއައިސް ްފަހަކަށް ްމި ްވަރަށްވެްކުށްކުރުމުަގއި ްކުޑަްްސް ްއަދަދެްއގެ ްެއއީްގިނަ ކުދިން
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ްސ18ްާ ްޕޮލިސް ނޑު ްއަޅުގަ ްުހރި. ްއެބަ ްބައިވެރިވެފައި ްކުޑަުކދިން ްދަށުގެ ްމަޢުލޫމާތުްއަހަރުން ްއިން ރވިސް

ްގާތްަގނޑަކަށްްސާފުކުރި ްއިންވޯްލވެފައ451ްްިްއިރު ްްކރައިމްތަކުަގއި ްސީިރއަސް ްމި ްކުޑަކުދިން ްއަދަދެއްެގ ކޮންެމވެސް

މީ.ްއެހެންްމިދެންނެވީްމިހާރުްވޭނެްގޮތެއްްހޯދުންްމީގައިްމުހިއްްމިްމީހުންްމިކަމުންްސަލާމަތްކުރެ،ްމާހެންވީއެބަހުރި.ްއެ

ްަވޅި ްގަޔަށް ްމީހެއްގެ ްްމިސާލަކަށް ްބަިއވެރިވީ ްމާރާމާރީގައި ްނޫންނަމަ ްހެރީ. ްއޭނަްއަހަރ29ްުއެއް ްކުއްޖަކު. ްދަށުގެ ން

ނޑުްމިްހުންނަން ލްްިސސްަޓމްްދަށްކޮށްްއޮތީމަްމިއަދަކުްއިނަޖުއެްނެތީމަްލްްޖަެލއްއިނަްޖުއެމެންގެްޖެހެނީްގޭގަ.ްައޅުގަ

ްރަނގަޅު ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް ްރާަވއިްއެ ްއެކަންކަން ްއަދިްްހިންގޭނެްްގޮތަކަށް ްނިޒާމެއް އެއްެވސް

ްެއހެންވީމާްއެއްްގާއިމުކުެރވިފަ ްނެތް. ްމި، ްހައްެލއްްމިކަމަށް ްއޮތް ްޤަބޫްަވގުަތށް ނޑަްށ ްައުޅގަ ްމިކަމަށް ްލުކުރެވެނީ

ހުންނަނީްްއޭނަްމިްއިމާރީްހިންގާފަނޫންނަމަްމާރާްއިހަމަްވަޅިްހަރާފަްގޮތަށްްމީތިްބަދަލުކޮށްގެން.ްެއއީްމިދެންނެވިހެން

ނޑަށްްލިބިފައިްްއީަގއިްވިޔަސް.ްމިކަމުްކުމެއްްކުރިޙުްއަހަރުްވަންދެންްޭގގައ29ްްި ،ްމަޢުލޫމާތަކީ.ްއެހެންވީމާްޮއތްއަުޅގަ

ްދަން ްވާހަކައަޅުަގނޑު ްުއޅޭ ްމި ްްނަވަން ްވަޅިއްޢާައކީ ްމިއަދު ްމާރާމާރީްމުކޮށް ްނޫންނަމަ ްހެރީ. ްހިންގީ.ްްއެއް އެއް

ް 21ްްއެކަމުަގއި ްވާނަމަ ްކަމަށް ްަބިއެވރިވެއްޖެ 5ްް، 4ކުދިން ްކުދިން.ްއެހެންވީމާްއ29ްަކުދިންނަކީ ްަދށުގެ ެއް،ްހަރުން

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކުން ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްއަޅުްކުދިންނަށް ްރޭިވގެން ްމުޖުގޮތްތަކެއް ްމި ނޑުމެންގެ ްއެްގަ ްތަމަޢުން

ްބެހެއްޓޭނެްގޮތްތަެކއްް އަޅުަގނުޑގެްބޭނުމަކީ.ްއެހެންްނޫނިއްޔާްމިދެންނެވިހެންްމިްްހޯދުންމީހުންްދުރުގައިްެއކަހެރިކޮށް

ްކަުމގައިް ްކުދިންްއުމުރުަގއި ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްިމއަދު ްައޅުަގނޑުމެންެގްމުޖްތަމަޢަިވޔަސް ްބިުރވެރިނަކީ ްވަރަށް ަބއެއް.ްްށް

ްސާރވިސްއާްއަޅުަގނޑު ްޕޮލިސް ްްމިދެންނެވިހެން ްއުމުރުން ްމިދެންނެވި ްޙަޤީޤަތުގައި ްހެދީމަ އަހަރުނ29ްްްބައްދަުލޮކށް

ފަރާތްތަކުންްއެަބްްަކމުގައިްަބިއވެރިާވްކުދިންނަކީްހަމަްވަރަށްްބިރުވެިރްބަެއއްެގްގޮތަށްްއެްދަށުގެްކުދިންނަީކްހަމަްމި

ްއެހެންކުރޭސިފަ ްވީމާ. ްގޮތެއްް، ްތިބެވޭނެ ްސަލާމަތްވެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކިބައިން ްމީހުންގެ ްމި ްއުޅެނީ ްމި އަުޅަގނޑުމެން

ްކުދިންނަށް ްމި ްސަލާމަތްކޮށްދޭން. ްރައްޔިތުން ްލިބިގެންދާޭންްހޯދަން. ްފުރުޞަތެއް ްސަބަުބން ްމީގެ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް

ނޫނުތައްްހެދިްއެމީހުންނަށްްސަލާމަތްވެވޭނެްފުރުޞަތުްބަންދުވެފައިްގޮތަށްްޤާްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަީނ.ްއެއީްމި

ްވާ ްފެންނަކަމަށް ްތަން ްދިޔުްއޮންނަ ްދުރަށް ްމިކަންކަމުން ްފުރުޞަނަމަ ްދާނެމުގެ ްބޮޑުެވގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ކަމަށްްްތު

ްޤަ ްމިކަމާއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްައުޅގަ ްްތިްއިދޭތެރޭގަްބޫލުކުރަން. ްވިސްނާވަަޑއިގެންްބޭފުޅުން ފުންކޮށް

ްޔުނިސެފް ްއިންްރޖެންޑަް،ޕޮލިސްް،މިދެންނެވިހެން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްއެހެންމެ ްތާއީދުކޮށްފަްއަދި ްމިކަމަށް ިއްވެސް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ް.ކަމަށްްބާރުލެއްވުންްމިްބިލަށްްދެއްާވނެެވސްްެއއްްްބޭފުޅުންގެްވާތީްތި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުސްްޝުކުރިއްޔާ ްބިލަށް ްބަރު.ްއާދެ.ްމި ްފުރުޞަތު ނުޑްމިހާްހިސާބުންްހުޅުވާލަން.ްކުރުމުގެ އަޅުގަ

ްްތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްރަޝީދަށް.އަރުވަނީްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަްއަޅުަގނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމި
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ްް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުހޯރަފުށީްދާއި

ްމުްް.` ްމި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙުްޝުކުރިްއޔާ ހިއްމު

ްކަމަށްޓަަކއިހުށަހަޅުއްވައި ްމަޚްލޫފަްެދްއވި ްމެންބަރު ްޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ދަންނަވާ

ްޤާް،ރައީސް ްމިައދު ނޑުމެން ްމިްްހެދި،ްނޫނުތަކެއްއަުޅގަ ްނައްތާލުމަށްޓަކައި ްކުށްކުރުން ްމުޖްތަމަޢުން ްދިވެހި މި

ްމަސައް ްމަޖިލީހުން ްމުހިއްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދާ ްކުރެވެމުން ްބޭނުންްކަތްތަެކއް ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްވަގުތު މު

ް ްކުޑަް:ް،އަހަރ23ްުް،އަހަރ21ްުް،އަހަރ26ްްުއަޅުަގނޑުމެން ްކުށްތަްައހަރުގެ ްދަންނަވަނީ.ްކުދިން ްމި ްވާހަކަ ްކުރާ ކެއް

ްރައީސްް ްްމިް،ޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްަވުގތު ްމުހިއްމު ްފާހަގަކޮށްލަން ްމާޙަްކުދިހަމަ ްކުރެވޭ ްުކށްތައް އުލުަގއިްކުދި

ްބަ ްފުލުހުންގެ ްކުދިން ްނުބެހޭ ްކަމާ ްއެހެން ްބަލަންތިބޭ ްހިފާމަންޒަރު ްހަްއޔަރުކޮށް ްބޭފުޅުން ްސްވެްްހައްޔަރުކުރުމުަގއިއެއް

ްއިހާނަތްތެރި ްމިްވަރަށް ްޕޮލިސްްްގޮތަކަށް ްމޯލްިޑވްސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުން ްމިހެން ްމަންޒަރު. ްކުެރވެމުންދާ ކަންތައްތައް

ްދަންނަވާލަންްްސާރވިސް ްއިލްތިމާސްކޮށް ްހަމަ ްއަށް ްޢަމަލުކުރުމުގައި ްހާލަތުގައި ްމިފަދަ ް،ލޯތްާބއި،ްތިރާމާއިއިހުބޭނުން

ްންނޭްއެްއެއްކޮށްްމިކަންްކޮށްދެއްވާށޭ.ްއޭރުްވެސްްއިުޚލާޟްތެރިކަމާޔަރުކުރެވޭްުކއްޖަކުްެއއްކޮށްްހިފާްހައްްއޯާގވެރިކަމާ

ނޑުމެންްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭްްށަގަންނާނީ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ހިތުަގއިްއޯާގވެރިަކންްއަކުންދިންގެް ހަމަްއެހެންމެްއަުޅގަ

ް ްުކޑަުކޑ23ްަް،އަަހރުގ21ްެް،އަހަުރގ26ްެމިއަދު ްކީްއެވގެންތޯ.ްުކދިއަހަުރގެ ްހިންގަނީ ްމި ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ން

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންްައޅުަގނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަން،ްރިްަރއީސްޢިއްޒަތްތެ ައޅުަގނޑުމެންނަްށްްއީބޭުނންްމިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްހަދާްޤާނޫނެއްގެްއޭްމިއަދުްމިްފެންނަނީ.ްމިއަދުްއަޅުގަޖާޢަމަލުކުރެވުނުްގޮތަކުންްޭއގެްނަތީްއިކުރީގަްްއިއިްއޔެގަް

ްއަޅުގަް ްުއއްމީދުކުަރންފައިދާ ްއެހެންނަމަްނޑު ްކަމަށް. ްކުރާނޭ ްދަރިންނަށް ްދަރިންގެ ްދަރިންނާއި ނޑުމެންގެ ވެސްްއަޅުގަ

ްޔަޤީންކަމާ ްދަންނަވަންެއކީގަްްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްނުކުރާނެ.ްްއި ްމާދަމާައކު ްމިއަޅުްމި ްދަްނނަވަން ނޑު ްކުީރގައިްގަ ްުއޅެނީ

ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުުމގަިއ ްނަތީްމި ްދޫކޮށްލުުމގެ ްއަޅައިނުލާ ްކަންަތއްތަކަށް ްމިްބާވަތުގެ ްމިއަދު ްގޮތުންނޭ ޖާއެްއގެ

،ްއްޒަތްތެރިްަރއީސްހުރީ.ްޢިްުމވެފައިްމިއްޢާކަމެއް،ްހުރިހާްނުބައިްއާދަަތއްްްިމހިރަްހުރިހާްއިފަްއްމުވެޢާއިްމުޖްތަމަޢުގަ

ްމިއާ ްބޭނުހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްހިއެކު ްޤައުމުގައި ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ނގައިދިަޔްން

ގެްޒުވާނުްނގެްހިތުަގިއްބޭފުޅުްންމިްނުބައިްނުލަފާްއާދަްމިްޤައުމުްމާީޒގެްވާހަކަ.ްމިއަދުްއެއަހަުރގ41ްްެމުޑުދާރުްހަޑި

ްޠަބީޢަ ްދުރުގައި ްބަލަން ްމަންޒަރު ްއަށަގެންެނވުމަށްފަހު ްހަށިަގނޑުަގއި ްޖިސްމާނީ ނޑުްތުގައި ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ތިބެނީ

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުންެގްް،ނުދެކޭނަން. ްދަސްކޮށްދިން ްާއދަ ްނުބައި ްމި ްކުދިންނަށް ްމި ްަލއްާވ ްކުދިން މި

ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުނުބައިކަން ްސަބަބަކީ ްބޮޑު. ްމާ ްޤައުމުގެްނޑަށް ްމި ްއަދި ްޚިދުމަތްކުރަން ްޤައުމަށް ްމި ްދަށުން އަސާީސގެ

މިްނުބައިްކަމުގެްތެރެއަށްްަވއްޓާލީްްޖީލުްހަވާލުވެްމިްޤައުމުގެްުޒވާންްތްކުރަންްޤައުމުގެްވެިރކަމާދުމަރައްޔިތުންނަށްްޚި

ްހަމަ ްކުރީގެްއަޅުަގނޑު ްޤައުމުގައި ްމި ްްދަންނަވާނީ ްކުރި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުވެިރަކން ްމައުމޫނު ްވެރިޔާ ގެްޚުދުމުޚްތާރު
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ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުންނޭ. ްސިޔާސަުތގެ ްމިްމިް،ނުބައި ްއަދި ްސަރުކާރަށާއި ްިދެވހި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުން ހެން

ނޑުްޮގވާލަންްމިްނުބަިއްއާދަްއަުޅަގނޑުމެންގެްލޮުބވެތިްްކުރާްއެންމެހާނުތައްްތަންފީޛުޤާނޫ ދަރިްނގެްފަރާތްތަކަށްްއަުޅގަ

ްއަށަގެންުނވި ްކުމުޖުްކިބަިއގައި ްނުބައި ްމި ްދާންދެން ްހައްޔަރުކޮށްފުމަށް ްހިފާ ްޤައުމުން ްމި ްަޤއުުމްރިމުން ށްތަކުން

ްއުނަދގޫވާނޭސަ ްވަރަށް ްއެް.ލާމަތްކުރަން ްއާރާްސަބަަބކީ ްހަމަ ްމިއަދު ްކުދިންްްއިބޭފުޅުްނ ްމި ްތިއްަބވަނީ ްއެ ބާރުަގިއ

 ވާތީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްްނުބަިއްކަންތައްތައްްކުުރވުމަށްްކަމަށްްް،ލައްވާްމިްނުބައިްއާދަް

ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްޢިއްް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ށްްޤާނޫނަްްބެހޭްރަްއކާތެރިކުރުމާްޙައްޤުަތއްްކުޑަކުދިންގެް:/2:ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަ ްޖަލްސާގައި ްފުރަތަމަ ްމިދައުރުގެ ްއަދި ްއިޞްލާޙާއި ްހުށަހެޅުނު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނުްހެޅުމިއަދު

ްއިޞްލާޙާ ްދިޔަ ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅިގެން ްދެ ްޢިއްޒަްމި ްމި ްހުށަހަޅުއްަވއިވެސް ްމަޖިލީހަށް ްދެކުނުްތްތެރި ްގަލޮޅު ދެްއވީތީ

ްިޢއްޒަތް ްމަޚުލޫފަދާއިރާގެ ްމެންބަުރްއަޙްމަދު ްޝުކުރުތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސްށް ްިޢއްަޒތްތެރި އުސޫެލއްެގްް،ދަންނަވަން.

ްއިްޞލާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތުން ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުކުރަން. ްއިޞްލާޙާޙަށް ްފުންކޮށްްްވާ މެދު

ްޢިްއޒަ ްހިތަށްވިސްނާލާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްއަތްތެރި ްމަޖިލިއަރަނީ ްހަދާ ްޤާނޫނު ނޑުމެންގެ ނޑުމެންްޅުގަ ްއަޅުގަ ސް

ނޑުމެންގެްވޭތުްކުރަމުންްމިދަތުރު ވެިދޔަްިއސްވެިދަޔްމަޖިލީސްތަކުގަިއްހަދާފައިްގެންދަނީްފަހިދޫްބަލަމުންްބާވައޭ.ްއަުޅގަ

ް ްހުރީ ްހަދާފައި ްޤާނޫނުތައް ްހާލަތަކަށްްްއިރެއްަގއިްއެހުރި ްއޮތް ްމުޖްތަމަޢު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަޒމާނެއްގައި އެ

ްއެއަްށވުރެރިޢާޔަތްކު ްހާލަތުން ްއެ ްހާްރެިވގެން ްަޤއުމުރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމުޖްތަމަޢުްްލަތަަކށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަގުް ްމަތިވެރި ްޢިއްޒަތްތެރިސަދުގަގެންދިއުމުގެ ްހެދިފައިްރަީއސް،ް. ްއޭރު ްއަުޅަގނޑުމެން ހުރިްްއެހެންނަމަވެސް

ނޑުެމންްޤާނޫނުތައްްހަދަމުންްއައިމާްމިްދިމާވާްގޮތަކީްއޭުރގަްުލމެއްޤާނޫނުތަކަށްްއެްއވެސްްބަލައި ިއްނެތިްމިއަދުްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުތަކާއި ްހުރި ްޤާނޫނުތަްހެދިފައި ްއެހެންއެ ްވާހަކަތައް ްހުރި ްބަޔާންކުެރވިފައި ްތަރުތީބުްކުގައި ކުރެވިެގްންގޮތަކަށް

ްމި ްލިޔެވެމުން ްޤާނޫނުތަުކަގިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމިއަދު ްމާނައެްއގަިއ ްްއެހެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައީސްދަނީ. ނުޑް، މަިއގަ

ްުކޑަ ްރައްކާތެރިގޮތެްއގައި ްޙަްއޤުތައް ްބަޔާންކުދިންގެ ްޤާނޫނުގައި ްދާްކޮށްފައިކުރުުމގެ ްސަރުކާރުގެ އިރާތަކުްންވަީނ

ްކަންތައްތަާކއި ްމަްސއޫްއަދިް،ކުރަންޖެހޭ ްޒިްނމާތަކާއި، ްރަްއޔިތުންެގްްލިްއޔަތުތަާކއި،މައިންބަފައިްނގެ ްއަދި މި

ްމަސްއޫ ްމައްޗަށްް،ިލއްޔަތުަތާކއިވާޖިބުތަކާއި ްކަންތައްތަުކގެ ްއެހެނިހެން ްް.އަދި ނުޑ ްމައްޗަށްްޗެޕްޓަރ5ްެމަިއގަ ްއގެ

ްރައީސްއެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނެއް. ްމިް،ކުެލވިގެްނވާ ްމިއަދު ްަކންތައްތަކެއް ްމައިަގނޑު ްބަޔާްނކުރާ ްޤާނޫނުގައި ވަީންްމި

ތަކުގެްތެެރއަށްްވަދެފަ.ްއަިދްވާްބަެއއްްޤާނޫނުްނިންމާފައިތުންގެްމަޖިލީހުންްހަދާްވަަންރައްޔ28ްިއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިް

ްމަރުޙަ ްކޮމިޓީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތެޭރގައިމިހާރު ްބިލުތަކުގެ ްަބއެއް ްހުރި ްބަޔާންކުާރްްލާގައި ްޤާނޫނުގެ ްމި ްަވނީ ވެސް

ްރައީސް ްވަދެފަ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮސް ްތެެރއަށް ްމީގެ ްކަންތައްަތއް ްަޙއްޤުތައްްް،ބައެއް ްުކޑަކުދިންގެ ްގޮތެްއގައި ނޑު ްމަިއގަ
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ްއިޞްލާޙު ްމިއަުދްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނާިއ،ްއަދި ްބެހޭ ްވާހަކަތަކާްރައްކާތެރިކުރުމާ ްދާ ްމި ްހުރިހާްްހުށަހެޅިގެން މި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގުެޅނީ ްމި ްގޮސް 46ްްއެްއޗެހިތަކެއް ްއާއި ްމާއްދާ ްމައިަގނޑ47ްްުަވނަ ްތެރެއަށް. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ަގއިްް:3ވަނަްމާއްާދގެްތެރެއަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތައ46ްްްގޮތެްއގަިއް

ްމަްސއޫލިްއޔަުތްއި ްމާާރމާރިތަކުގައި ްހިންގާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްހަތިޔާުރ ްތޫނު ްނަމަވެސް ްބަލާިއރު، ްބަޔަށް ތުރުެވގެންމިދާ

ްްއުފުލަންޖެހޭނެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްަބޔާންކޮށްފައ41ްިކަމަށް ް)ރ(ގައި ްމާއްާދގެ ްްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކުދިންނަށް ވަަންް:ވާ

ްމައް ްބޭރުން ްތަޙުޤީޤުމާއްދާގެ ްބަލައި ްއަދަބުސަލަ ނޑުމެންްކޮށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެވެ. ދެވިދާނެ

ްމައް ްކޮންވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ ްއަދަބުދޭނީ ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްބަލައި ްތެރެއިންްް،އުސޫލަކުންސަަލ ް،ކޮންޤާނޫނެއްގެ

ްހީވާކޮން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަރުްހަމަތަކަކުންތޯ. ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ޙަލާގައިްގޮތުން

ވަނަްމާއްާދގައިްމިްުބނަނީްކުދިންްކުރާްކުށްތަްއ،ްް:ދީފައިްމިވާްޖެހޭނެްކަމެއް.ްހަމައެއާެއކު،ްރިފަރެންސްރިޢާޔަތްކުރަން

ްއަދަބުދެް ްކަންތަކުގައި ްދޭންޖެހޭ ްއަދަބު ްއިންސާފުކޮށް ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްބަލައި ްމައްސަލަތައް ްކުށުގެ ްކުރާ ްވަިކްކުދިން ވޭނެ

އަދަބެއްްްވާނެްެއވެ.ްއަދިްމުަކއްލަފުންްކަމުަގިއްނުހިމެނޭްކުދިންްކުރާްކުށުަގއިްއިްސކަންދޭންވާނީނިޒާމެއްްހަމަޖައްސަން

ްއޭ ްއިޞްލާޙުވޭތޯ ްހިނގާނުދީ ްތަރުތީބުން ްމި ްމިކަންކަން ްހިތަށްއަރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ބާވަޭއ.ްް.

ްމި ްކިހާވަރަކަްށ ްރަްއޔިތުންނަށް ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނިޒާމެްއްކަންކަްނ ްމިފަދަ ްތެރޭގަިއ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އެނގޭޯތއޭ.

ްމިް ްހިންގަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިޒާމު ްއިޞްލާޙީ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ އޮެވގެންތޯއޭ

ނޑަށް ްާމއްދާތަްއްއަުޅގަ ްގިނަ ްބިލުގެ ްަރއްކާތެރިުކރުމުގެ ްޙައްޤުަތއް ްފެންނަނީްްގެންދަނީ.ްހަމައެާއއެުކ،ްުކޑަުކދިންގެ މި

ްޖިންީސް ްކުޑަކުދިންނަށް ްތެރެއިންާނއި، ްޤާނޫުނގެ ްހުްއޓުވުމުގެ ްޢަމަލުތައް ްޚިލާފު ނުޑތަކާއި ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު

ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްއަދި ްތެެރއިންނާިއ، ްޤާނޫނުގެ ްޢަމަލުކުރުުމގެ ްއުސޫލަކުން ްޚާްއޞަ ްމީހުންނާމެދު ްވާްގޯނާކުރާ

ްބި ްތަޢުލީމުގެ ްޙައްޤުަތއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުޑަކުދިންގެ ްމި ްތެރެއިްނ ްޤާނޫނެްއގެ ްއެތައް ްމިހެންގޮްސ ްތެރެއިންނާއި ުލގެ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭ.ްމިްސަބަބާްހެދިްޢިއްޒަތްތެރިް ރައްކާތެރިކުރުމާްބެހޭްޤާނޫނުަގއިްމިްބަޔާންކުރާްކަންކަންްައޅުގަ

ނޑު ްައޅުގަ ްދަންނަވާލީ ްވެސް ނުޑްފަށަިއަގންނަމުން ްދަނީްރައީސް،ްއަުޅގަ ްމި ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މެން

ްއެް ްދެކެފީމުތޯއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަްއ ްކުރި ްމޯހިރުަގއި ްބަލަމުންބާވައޭ. ްފަހިދޫ ްކަންތައްަތކާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްިވސްނާްފިކުރުްހިންގާލީމުތޯއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑަކަށްްއެްމަން ޒަެރއްްނުފެނޭ.ްދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ

ްމިްްހަމަ ްމުކައްލަފެްއެގްްއެއާއެުކ،ްހުށަހެޅިފައި ްގޮތުަގއި ްއިޞްލާެޙއްގެ ްދެވަނަ ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުގެ ްދެ ނޑު ްމައިގަ ވާ

ްނެތް.ް ްއެއް ްމާނަކޮށްފަ ްލަފުޒު ްމި ްމުަކއްލަފު ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްރައްކާތެިރކުރުމާ ްަޙްއޤުތައް ްުކޑަކުދިންގެ ްއެއީ މާނަ

ް ްކަންނޭނގެ ްތެރެއަށްްނެތަތީވެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްމާނަ ްމުކައްލަފުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙު މި

ްއެ ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއެ ްްގެންނަން ްއުމުރުން ްހުރި، ްސަލާމަތުން ްުބއްދި ްއަކީ ްމާަނ ްުމކައްލަފެްއގެ އަހަރުނ26ްްްވަނީ.

ްމިް ްަބޔާންކޮށްފައި ްިއޞްލާޙުގައި ްމި ްކަމަށް ްކުދިން ްނޫްމަތީގެ ްމަތިންްވަނީ. ްއުސޫެލއްގެ ނޑަައޅާ ްކަ ްކޯޓުން ންނަމަ
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ްކޯޓުްން ްލިޔަނީ. ްމި ްޤާނޫނެއްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުދިންނޭ. ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްކަމަށް މުކައްލަފެއް

ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތަކުަގއި ްގޮތަކަށް ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންގޮަތކަށްތޯ. ނަޑއަޅާނީ ްރާތްތަާކއިބާއިކަ

ްތަރުތީބު ްމަނިކުފާނަލަފުޒުތައް ނޑިޔާރު ްފަ ްދެން ްޙުކުމްކުރީމާ ްކޮންޤާނޫނަކުންތޯ ްޤާނޫނަށް ްމި ްޤާނޫނަށް ްެއ ކުރަންވީްށް

ްކުރީް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާންޖެހޭނީ. ްފާަހގަކޮްނޭނގިގެން ްައޅުަގނޑު ްެވސް ްދެންްުދވަހު ްއަށް ްނުކުާތ ށްލި

ްއެއަނެއްކާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހެނީ. ްމި ްދާން ްވެސް ްއެކި ްތަފާތު ްެއއް ްވާހަކަ ްެއއް ްޤާނޫނެއްަގއި ްިމްއިަތއް ބާރާތްތަކުން

ްއަދަބުތައް ްެއކި ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެކި ްއެްއްް،ލިޔަނީ. ްހަމަ ްއެކަމަކު ްައޅަނީ. ްމި ްފިޔަަވޅުތައް ްެއކި ްޤާނޫނުތަކުގެ އެކި

ްޖެހޭ ްއެބަ ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ްުސވާލަކީ ްއަނެއް ްހިަތށްއަރާ ްއަޅުަގނޑު ްމާނަްކުށަކަށް.ްދެން ްމުކައްލަފެްއގެ އަީކްބާވައޭ

ބަހެއް.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްބަހަކީްއެކިެއކިްބަސްތަކާއިްބަހުރުވަތަުކެގްއްލަފަކީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދިވެހިކޮބައިތޯްބަލަން.ްމުކަ

ްހިމެނޭްބަހެ ނޑުމެންްގެނައްަސހުރިްބަސްތަކެއްްޭއގެތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެްތެރެއަށްްއަުޅގަ ތެރިްއް.ްޢިއްޒަތްތެރެއިންްއަުޅގަ

ްބަލައިލައި ްރަދީފަށް ްިދވެހިބަހުގެ ްަވނީރައީސް، ްކަމަށް ްލަފުޒުްްފި ްމި ް"މުކައްލަފު" ްމީހަކަްށ ްއެއްވެސް ނަމަ

ްކޮންއޮޅިަވޑަެއއްުނގަންނަ ްކޮންބަހެއްކަން ްމިީއ ްއޮިޅވަަޑއެއްުނގަންނަވާނެ.ްވާނެ. ްކަެމްއ ްއެްއެޗއް ްބުނެވޭ މާނައެްއގަިއ

ނިޑާޔރަކަށްްއޮިޅވަަޑއެއްުނގަންނަވާެނކަންްމުކައްލަފަކީްކޮަބއިކަންްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްޔަޤީންްދިެވހިރާއްޖޭގެ .ްެއއްެވސްްފަ

ނަމަް"މުކަްއލަފު"ްމިްލަފުޒު،ްމިްބަސްްމާނަކޮށްފައިްއޮންނަނީްިއވުްންްފިްކަމުގައިްވަނީދިވެހިބަހުގެްރަދީފަށްްބަލައިލައިް

ްހުރުމާ ްސަލާަމތުން ްހިއްސެއް ްހިއްސުންކުރެ ްދެ ްމި ްފެނުން ްގޮވާލެްއވިްއެްނުވަތަ ްދީނަށް ްބޭކަލަކު ްރަސޫލު ކު،

ލަފުގެްމާނަިއގެްގޮުތަގއިްވާްމީހާ.ްމިއީްމުކައްްވާްބުއްދިހުރިްބާލިޣުވެފައިްމީހަކާްހަމައަށްްވާސިލުވެަފއިްގޮވާެލއްވުންްއެ

ްލަފުދިވެހި ްކޮންމެ ްބަހެއް ްކޮންމެ ްލިޔާ ްޤާޫނނެއްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ. ްއޮންަނ ްރަދީފުގައި ްބަހުގެ ަވިކވަކިންްޒެއް

ްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ްހަމަްްޖެހޭނެްތަރުޖަމާކުރަން ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއުސޫެލްއގެްކަމަކަށް ނޑައަޅާ ްކަ ްކޯޓުން މަތިންނޭްްއެއާެއކު

ްވެގެްންދާނެ ްދެން ްދޫކޮްށލީމާ ނޑުމެން ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުމެންްްގޮަތކާްްކިޔާފަިއްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްެތރި ދޭތެރޭގަިއްެވސް

ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްދަތިްފުންކޮށް ްވަރަށް ނިޑޔާުރްބޭކަލުންނަށް ްފަ ްިތއްބަވާ ނިޑޔާރުޭގގައި ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖެހޭ.ްމިއަދު

ްއެ ްކަންަތއްތަކަާކއި ްގޮތްގޮތަްށްްއުނދަގޫ ްއެކި ްާޤނޫނުތަކުގައި ްެއކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކުރިމަތިެވވަަޑިއގެންފަ. ވަނީ

ށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްހަދާްޤާނޫނުތަކުގެްމިސްރާބުްލިޔެފައިްދެންްދަޢުވާްއުފުލަްނޖެހޭްޤާނޫނެއްްނޭނގޭްހިސާބަ

ްދިވެހި ްދެން ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްޮގއްސި. ްދިމާލަށްްްބަދަލުވެގެން ނޑިޔާރުެގއާ ްފަ ްވެސް ރައްޔިތުން

ްފަސޭހަކަމާއިނގިލި ނޑިޔާުރންނަށް ްފަ ްއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއަޒތްތެރި އެުކްްދިްއކުރާއިުރ،

ްޙުކުމްްޢަދުލުވެ ްގޮތަކަްށްރިކަމާއެކު ްފަދަ ްާގއިމުކުރެވޭނެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްޤައުމުަގއި ްމި ްގޮތަކަށް، ްފަދަ ކުރެޭވނެ

ްހަމަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްޓަްނކުަރން. ްމިސްރާބުކޮށް ްޤާނޫނުތަްއ ނޑުމެންްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އެއާެއކު

ް ްއެބަޖެހޭ ްކުޑަކުދިންނަކ29ްީވިސްނާލަން ްނުފުރޭ ްބެލެވ29ްްޭ،ްއަަހރު ްކަމަށް ްކުަޑކުދިން ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްނުފުރޭ ްއަހަރު

ްހަމަ ްއެބަހުރި. ްބަާޔންކުރެވިފައި ްކަންތައްަތއް ްވަކި ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްރައްކާތެިރކުރުމާ ްަޙއްޤުތައް ްކުޑަކުދިންގެ ްހިނދު،
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ް ްިވސްނާލަމާތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުޑ29ްައެާއއެުކ، ްނުފުރޭ ްކައިވެނިްއަހަރު ްްުކރެވޭނެކުދިންނަށް ްބެހޭްޢާއިގޮތެއް. ާލއާ

ްބަޔާްނޮކށްފަޤާ ްއެބައޮތް ްމިހާރުްނޫނުގައި ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކޭގޮުތގަިއ ނޑު ްއަޅުގަ .

ްނިސްބަތާ ްމިދާ ްއިހިނގަމުން ްބަދަލުކުރަން، ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްއެ ްބަލާއިރު ްގޮަތށް ްހިނގަމުންދާ ެވއްޖެްްކަންކަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަދާކަމެއް. ްޤާޫނނުތައް ްޤާނޫނުތަކުގެް، ގެ ްހުރި ްހެދިފައި ްކުރިްނ ްގެންަނއިރު ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނުތަްއ ައއު

ްބަލަިއް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްނުފެތޭ ްމުޖުތަމަޢަށް ްމި ްމިއަުދެގ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޒަމާނަށް ްމި ްމިހާރަށް ތެރެއިން

ްމަސަ ްއަވަދިެނތި ްވަރަށް ްމަޖިލިސް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމި ްޤަބޫލުކުރަން.ްްއްކަްތކުރަންޖެހޭދިރާސާކޮށް، ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްއިސްވެިދަޔް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްޝުކުރު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި އަޅުަގނޑު

ްނިޔާކުރާ ްހާލަތު ްޒަމާާނއި ްމިއަދުގެ ްމަސައްކަތްަތއް ްބުރަ ްމަސައްކަތްތައް، ްހުރި ްކޮށްފައި ގޮތުންްްމަޖިލިސްތަކުން

ްއެއަ ްޮގތަކަށް ްކަހަލަ ްސާބިތުވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްެގންނަންޖެހޭކަން ްބަދަލުތަކެއް ްމިްްޅުަގނޑުމެން މަނިކުފާނުގެ

ްޢި ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅެމުންދާތީ ްފަށްފަށުންްއިޞްލާޙުތައް ްހަމަ ްއަނެއްާކވެސް ްމެންބަރަށް ްއޒަތްތެރި

ްއިްޝުކުރު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްަތކުރާރުކޮްށްދަންނަވަން. ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ްގެންނައިރު ޞްލާޙު

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްމިްޖެހެނީްމިްޤާނޫނު،ްކުޑަކުދިންގެްޙައްޤުތައްްރައްކާތެރިކުރުމާްބެހޭްމިްޤާނޫނުްމިއީްއެއްކޮްށް

ްބަލަންޖެހިފައި ްދިރާސާކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލުން ްމިންްއަލުން ްއިޖްތިމާޢީ ްޢާއްމު ްޤާނޫނެކޭ. ްޚިލާފަްށްވާ ނޑުތަކާއި ގަ

ްޤާނޫނާއި،ްއަދިް ްގެންގުޅުުމގެ ްހަތިޔާރު ްނުރަްއކާތެރި ްހަިތޔާރާއި ްތޫނު ްޤާނޫާނއި،ްބިރުދެްއކުމާއި ްހުއްޓުވުމުގެ ޢަމަލުތައް

ް ްޤާނޫނާއި، ްމަނާކުރުމުެގ ްކުށްތަްއ ްމިހެންާޢއިގޭންުގ ްޤާނޫނާއި، ްބެޭހ ްފަހުެގްްލާއާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޮސް

ްހެދި ްވަދެފައިތާރީޚުތަކުގަިއ ްކަްނތައްތައް ްބަޔާްނކުރާ ްޤާނޫނުގައި ްިމ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހުރި ްކިާހްްފައި ވަނީ

ްޙައްޤުތަްއްް،މިންވަރަކަށްތޯ ްކުޑަކުދިންގެ ްގެންނަން. ްބަދަލުތަކެއް ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްބަލައި، ްނިސްބަތަކަށްތޯ ކިހާ

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނަކީ ްބެހޭ ްގޮްރައްކާތެރިކުރުމާ ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ވަނ46ްްަުތަގއި

ކުދިންނަށްްފުރިހަމަްގޮުތގަިއްލިބިދެވޭްފަދަްގޮތަކަްށްްވާްަޙއްޤުތަްއްއެްވަަންމާއްދާަގއިްބަޔާްނކޮށްފައ47ްިމާއްދާްާއއިް

ްޤާނޫނު ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ްޤާނޫނެއް ްއޮތް ްގޮތަކަށް ްއެކަށީެގންވާ ްޒަމާނަށް ްމި ްވަރަށްްްހެދިފައިްމިހާރާއި ވަނީ

ްކުރީގަ ްފަހަރުގައ2ްްި::2. ްބަލާއިރު ްހާލަތަށް ްއޮތް ްމުޖުތަމަޢު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއޭުރގެ ްހާލަތާއި ްއޭރުގެ ްވާތީ ކަމަށް

ްމުޅިް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެާދނެ. ްޤާނޫނަކަށް އެކަީށގެންވާ

ްއަ ްއެއްކޮށް ްއެހެނިހެންްޤާނޫނު ްަދންނަވާލަންޖެހެނީ ްތަކުރާރުކޮށް ްއެބަޖެހެއޭ. ްދިރާސާކުރަން ްމުރާޖަޢާކޮށް ްބަލުން ލުން

ްވަދެފައިް ްގޮއްަސ ްކަންތަްއތައް ްަބޔާންކުރާ ްާޤނޫނުގައި ްމި ްތެރެއަްށ ްބަަލއި،ްްޤާނޫނުތަކުގެ ްމިންވަރަކަށްތޯ ްކިހާ ވަީނ

ނޑުމެންްބަލަންްއެބަޖެހޭ.ްއެއްްކުށަކަށްްއެކިްޤާނޫނުތަކުްންކޮންކޮންްއަދަބުތަކެއްތޯްަކނަޑއެޅިފައިހުރީްއެްެވސްްއަޅުް ގަ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްޤާނޫނުތަކެއް ްހުރިހާ ްގެނައުމަށްަޓކަިއ ްނިމުމަަކށް ްއޮތުން ްެއއޮތް ްގޮަތކަށް ްފަދަ ްެދވޭ ްއަދަބު އެކި

ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމަށް ްއެބަޖެހޭ. ްދަްދިރާސާކުރަން ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަނގަޅަށްނަމަ ކަާމްްނީ
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ްނުދެވޭނެ.ް ްއެއް ްހޯދަ ްޖަވާބު ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްސުވާލުަތަކށް ްއުފެދިފަިއވާ ްހިތުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ދޭތެރޭގައި

ނޑިޔާރު ްއިނގިލިފަ ްއިނގިލިދިްއކުރާ ްއެ ްރަްއޔިތުން ްދިމާލަށް ްގެއާ ނޑިޔާރު ްފަ ްދިމާލަށް ްނިމުމަކަްށްންނާއި ދިްއކުރުން

ްއު ްގޯސްެވގެން ްމިްނާންނާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުަތއް. ްމިއުޅެނީ ްގޯްސވެގެން ްނޫން. ނޑިޔާރުންނެއް ްފަ ޅެީނކީ

ްއަުޅަގނޑުމެންެގް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮންގޮތަކަްށކަން ްހެދެނީ ްމި ްޤާނޫނުތައް ްހެދޭ ްމި ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅު ްހިސާބަށް ްއޮޅޭ ްވެސް ްބޭކަލުންނަށް ނޑިޔާރު ްފަ ްވެސް ްގޮއްިސ.ްރައްޔިތުންނަކަށް ްޤާނޫނުތައް ަގނޑުެމންގެ

ްދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްރޫހަނިންމާލަމުން ްއިޞްލާޙުގެ ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްވާލާނީ ްތާއީދުކުރަމޭ. ށް

ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމަށް ްކުރަްނވީތޯއޭ. ްމިގޮތުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމާނަ ްމި ްގޮުތަގއި ނަމަްްމުކައްލަފެްއގެ

ްއަޅުްއަންޒަމާ ްދިވެހިނުއްސުެރ ނުޑމެންގެ ްައއިގަ ްމާނަކުރެވެމުން ްލަފުޒު ްމި ް"މުކައްލަފު" ްތެރޭަގިއ ގޮތަށްްްބަހުެގ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްަޤބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްުބއްދިވެިރވާނީ.ްއަުޅގަ ްބާވައޭ ްތިބުން ްދޫކޮށްލައިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ މާނަކުރަން

ްމިއަށްވު ްއެބައޮތް. ްމާނަ ްބަހުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަދީފުގައިްބަހެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ ރެ

ްއެ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްަފނޑިޔާުރ ްހަމަްއެބައޮތް. ްޭބއްވުްނ. ްެއކަންކަން ްކުަޑކުދިްންްގޮތަށް އެާއއެުކ

ްމީހުންނަ ްހިންގާ ްމާރާމާރީތައް ްބޮޑެތި ްބޭނުންކޮށްެގން ްހަތިޔާރަށް ްތޫނު ްނުރައްކާތެރި ްބޭނުންކޮށްގެން ްދެވޭނެްއަށް ދަބު

ްޖަރީމާތަކު ްމިފަދަ ްއެބަޖެހޭ.ްކުޑަކުދިން ްާގއިމުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްކާތެރިނިޒާމެއް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ކުރެވޭެންން

ްމަޖިލިސްތަކުަގިއް ނޑުމެްނެގްވޭތުވެިދޔަ ްއަުޅގަ ްކުރުމަށްޓަކައި ްއެބަޖެހޭ.ްމިކަން ްހޯދަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ގޮތްތަެކއް

ްހުރި ްއެބަޖެހޭްްހެދިފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލުން ްއަލުން ްމުރާޖަޢާކޮށް ްދިރާސާކޮށް، ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ޤާނޫނުތައް

ްދެްއވިް ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގެންދަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިސްރާބަކަށް ްއައު ްހަޔާތް ްޤާނޫނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފޫރުްމޫސާކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަ

ްޢިއް ްާދއިރާެގ ްދެކުނު ްގަލޮުޅ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޚްލޫފުޝުކުރިއްާޔ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވާަފއިް،

ްމުޢާހަދާތަކުގަިއް ްަބިއވެރިވެަފއިާވ ްިދވެހިރާއްޖެ ްސަބަބަކީ، ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްތާއީދުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާަޙކީ މިވާ

،ްޝަންްއޮފްްރައިޓްސްްއޮފްްޗައިލްޑުޮގތުންްއދ.ގެްކޮންވެންްވަނީްމިްމަޖިލީހުގެްރުހުމާއިްއެއްކޮށް.ްއެްއިވެިރވެފައިބަ

ްމުޢާހަދާގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްް ްވަނީ.ްމި ކުޑަކުދިްނގެްޙައްޤުަތއްްހިމާަޔތްކުރުމާްބެހޭްމުޢާހަދާގައިްާރއްޖެްބަިއވެރިވެަފއި

ް ްއުމުރަކީ ްކުޑަުކއްޖެްއގެ 29ްްބުނޭ ްބަލައިގަނެ، ްއިޞްލާޙު ްމި ްހިނދު ްއޮތް ްމިކަން ްއެހެން ްެއީއ26ްްއަހަރޭ. އަހަރު

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ނޑައެޅުަމކީ ްކަ ްކަމުގަިއ ްއުމުރު ކުޑަުކއްޖެްއގެ

ްކު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރާ ްމިކަމަށް ްއެއީ ްއުމުރު ްކުއްޖާގެ ްކުރީމާ 26ްށް

ްނުް ްކުށް ްނުހެދޭނެ. ްކަމަކަށް ްމީހެއް ްބޮުޑ ްެއއީ ްކުށްއަހަރު ްއުމުުރ، ްވެްސ ްުކއްޖާގެ ްވެްސްކުރާ ްުކއްޖާގެ ކުިރ
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ްކުޑަކުދިންެގްިމ26ްްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ް ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމެނުވީ ްބަދަލުކޮށްގެން ްމި ްއުމުަރކަށް އަހަުރގެ

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއިޞްލާޙަކަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުކުރެވޭނެ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަދަލު ްމިކަން ްާތއީދުކޮށްގެްނ ށް

ްހަމަ ްއަދި ްކަން. ްމީުހން ްބޮޑެތި ްބައިވެިރކުރަނީ ްކުށްތަުކގަިއ ްގޭންގު ްލިބެމުންދާްްކުޑަކުދިން ްކުަޑކުދިންނަށް އެހެންެމ،

ދާްއަނިޔާތައް.ްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްއެނގޭްމިއަދުްކުަޑކުދިންްްމުންްޖިންސީްއަނިޔާތަކަކީްވެސްްހަމަްބޮޑެތިްމީހުންްކުރަ

ގުނަްއަްށ21ްްގޭންގުްކުށްތަުކގައިްަބިއވެރިވާްމިނަށްވުރެްބޮޑަށް،ްޮބޑެތިްމީހުންގެްފަރާތުންްކުަޑކުދިންނަށްްލިބޭްއަނިޔާް

ނޑުމެންްމިއަދުްެވސްްްއިތުރުެވގެން ގެްއުުމރުްބަދަލުކޮށްފިްނަމަ،ްދެންްއަހަރަށްްކުއްޖ26ްްާދާކަން.ްއެހެންކަުމން،ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްމަިއންބަފައިންްބަލަހައްޓަންްބޭނުންވާްކުދިްނގެްޙައްޤުަތއްްމައިްނބަފައިންނަށްްހިމާޔަތްކުރެވޭެން

ްްއެްއވެސް ްނޯންނާނެ. 26ްްގޮެތއް ްގްޭރްޑ ްއުޅެީނ ްމަދަރުސާގަިއ ްިމއަދު ްުކއްޖަކު 9ްްއަހަުރގެ ްނޫނީ ްމިްގަްް:ަގއި .

ްއު ްބާރު ްބެެލނިވެރިާޔގެ ްމަްއޗަށް ްކުއްާޖގެ ްހުންނައިރުގައި ްުކއްޖާ ްމިއަުދ26ްްމުރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަހަރަށް

ްވަރަށްް ްއެހެންކަމުން، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ްނުފޯރާނެ ްނަމަ ބަދަލުކޮށްފި

ްކޮންވެންޝަން ްމި ްދުނިޔޭގެ ްމިދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްަކނަޑއެޅިފައި ްއުމުރުތައް ްިމ ްއެްތަކުަގއި ްހަމަްްވަނީ. ގޮތުން

ް ްބަދަލުކުރަނ26ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއުމުރު ްބޮުޑްއަހަރަށް ްވަރަށް ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަކުގެ ްހުރިހާ ްމި ްނަމަ ޖެހިއްޖެ

ނޑަށްްހަމަްއެްއވެސް ނޑަްށްގޮަތކަށްްމިްއުުމރުްބަްބަދަލުތަކެއްްގެންނަންޖެހޭނެ.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ދަލުކުރުމަކީްއަުޅގަ

ްގަާވއިާދް ްބައިވެިރވެ،ްޤާނޫނާއި ްހަރަކާތްތަކުގައި ްތަފާތު ްކުޑަކުިދން ްޖެހޭނީ ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަެމއް ތާއީދުކުރެވޭނެ

ްފިޔަވަ ްހުއްޓުވޭނެ ްމުއަްއސަސާތަުކން ްެއކި ްަދއުލަތުގެ ްހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ްއެކަންތައް ްނަމަ ްކުރާ ްކަންތައް އަަޅއިްޅުްޚިލާފު

ްބައްޓަްްއެ ްކަންތައްަތއް ްނުލައި،ގޮތަށް ްޖަލަށް ްޕްރޮގްރާމްތަްއްްންކުރުން.ްކުޑަކުދިން ްިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ްުކޑަކުދިން ވެސް

ްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްކުރުމަކީ ްމިކަންތައް ްޕްރޮގްރާމްތަކުެގްދަށުން ހިންގޭނެ.ްއެ

ކުދިންްގޭްނގުްކުށްތަުކަގިއްބައިވެިރވަނީއޭ،ްކުަޑކުދިންްއެވެނިްކަެމއްްކުރަނީއޭްބުނެ،ްފަހަރަކުްކުޑަްކުށެއްްކުރާްކޮންމެ

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރުަމކީ ްއުމުރު ްނޫން.ްްކުދިންގެ ްކަެމއް ްކުރެވޭނެ ްމިއަދު ގޮުތަގއި

ނޑުްވަަރށްްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ވަަރކަށްްމިްކުށްްކުރާްްޅުަގނޑުްހަމަްއެްއވެސްއެކުްދަންނަވަންްއަްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ް ްއުމުރު ްއަދަބުއ26ްަކުއްޖާގެ ްއަށް ްކުއްޖާ ްހުރެ ްޤަބޫލުކުރާްހަުރެގ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއްޔާްްދިނުމަކީ ްނޫން. ކަމެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ް .`ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްކުޑަކުދިްނގެ، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ް:/2:ޝުކުރިްއޔާ ްޙައްޤުަތއްް، ކުޑަކުދިްނގެ

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަުޅަގނޑު ްމިއީ ްބަލައިާލއިރު ްއިޞްލާޙަށް ްިމވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްޤާނޫަނށް ްބެހޭ ރައްކާތެރިކުރުމާ

ްދަންނަ ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްކަުމގައި ްނޫން ްކުަޑކުއްެޖއްްއިޞްލާޙެއް ްވެސް، ްމީހެއް ްއުމުރެްއގެ ްކޮންމެ ވާލަން.
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މީހަކަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްމިްއިޞްލާޙަށްްބަލައިލާއިރުްމިްްވިޔަސްްބޮޑުްމީހެއްްިވޔަސްްއެމީހަކަށްްލިބެންޖެހޭްޙައްޤެއްްއެ

ްމި ްްއިޞްލާޙު ްކުއްޖަކު، 29ްްވަނީ ްކުއްޖަކު ްނުފުރޭ 26ްްއަހަރު 29ްްއަހަރާއި ްކުއްޖަކު ްދޭތެރޭ ްކޮށްިފްކުއަހަރާ ށެއް

ްވަންޏާ ްތޫނުްްއެްކަމަށް ްޚާއްޞަކޮށް ްދިނުން. ްއަދަބު ްދޭންޖެހޭ ްކުއްޖަކަށް ްެއ ްބަލައި ްގޮތަށް ްމީހެއްގެ ްބޮޑު ކުއްޖަކީ

ްބޭނުންކޮށްގެން ްއަދަބުްހަތިޔާރު ްމާރާމާރީތަކުގައި ްކަމުަގއިހިންގާ ްމީހެއް ްބޮޑު ްއެއީ ްއެކުއްަޖކަށްްްދޭިއރު ބަލައިގެން

ްއެއަދަބު ްއަދަބުޖަކުއްްދިނުން. ްދިމާެވގެންކަްށ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމި ްމިހާރު ްްދީގެން ްކަްނތައްތައް ްކަމަކަށްްހަްއުޅޭ އްލުވާނެ

ނޑުްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއެއަްށވުރެްމުހިއްމުްކަންތައްތަެކއްްއެބަހުިރްހަނޫނީްއުމުރުްދަށްކޮށްގެންް އްލުވާނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްބޭނުން ްއެއްޗެހި ްތޫނު ްދިމާވާ ްމި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމި ްމާރާމާރީތައް ްހިންގާ ްމި ްމުހިއްމުްހަކޮށްގެން ްއަޅަންޖެހޭ އްލުކުރުމަށް

ްއެ ްކުޑަކޮށްފައި ްއުމުރު ްކުަޑކޮށްފައި،ްުކަޑކުދިންގެ ްއުމުރު ްއެބަހުރި.ްކުއްެޖއްގެ ްބޮޑެތިްްފިޔަވަޅުތަެކއް ްވެސް ކުދިންނަށް

.ްއެއަްށވުރެްމުހިއްމުްކަންތައްތަކެއްްއެބަހުރިްްއލުކުރުމަކީްއެއީްއެންމެްއެކަޭށނަްގޮތެއްްނޫންހައަދަބުތައްްދީގެންްެއކަންް

ްއެ ްކުރަންޖެހޭ. ްނިންމަންޖެހޭ ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްދީ، ްތަރުބިއްޔަތު ްމަސައްކަތްތެރިކަމުެގްްކުދިންނަށް ކުިދންނަށް

ްއެ ްދައްކައިދީ ްމަގުތަްއ ްހޯދަންޖެހޭ ްއަޅުްްގޮތްތަކުން ްކަުމގައި ްވާޖިބެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ ނޑުްކަންަތއްތަްއ ގަ

ްކުޅު ްެމންބަރުދެކެން.ްދެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްދުނިޭޔގަިއްްދުއްފުށީ ޢަބްދުލްޣަފޫރުްވެސްްވިދާޅުިވްފަދައިން

ްޖަމުްވެސް ްެއިކއެކި ްބެހޭ ްބަިއވެރިވެަފއިުކޑަކުދިންނާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭްްޢިއްޔާަތކުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާިއރު،

ްމުޢާހަދާތަކު ްވެސް ްބައިވެިރވެފައިއެއަށް ްބަލާއިރުްްަގއި ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްތަބާވާން. ްވެސް ްެއއަށް ާވއިރު

ްމި ްދަންނަަވމުން، ްނޫންކަމުަގއި ްއިްޞލާޙެއް ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްެދކޭގޮުތގަިއ ްއަުޅަގނޑު ްއިންޓަަވްލްްމިއީ ަވގުތު

ނޑުގެްވާހަކަްކުުރކޮށްލަން.ްްވަގުތުްވެސްްޖެހިފައި ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވާތީްައޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރުންނަށ41ްްްހިސާބުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅްއ މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

 ]އަށ11ްްް;22އިނ41ްްް;21ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއިްމަސައްކަތަްމެންހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްމިހާރު ްކުިރއަށް ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްްްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދަނީ.

ނޑާލިއިުރގަިއްމި ްްމެދުކަ ްައއިޓަމް ްއެޖެންޑާ ްގ2ްަ.:ތިބީ .:.2ްް ްިމއަދު ްދެކުުންހުބަގައި ްގަލޮޅު ްގެންދަނީ ސްކުރަުމން

ކުަޑކުދިންގެްޙައްޤުަތއްްް:/2:ވާ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްހުށަހަޅުއްާވފައިްމަދުްމަޚްލޫފުއަޙްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް
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ްއިޞްލާޙުްރައްކާތެރިކުރުމާ ްޤާނޫނަށް ްމި ބިލާްހުށަހެޅުން.ްމިބެހޭ ްގޮތުން ްގެންދަނީ.ްމިްބެހޭ ްދަްއކަމުން ބިލުގެްްވާހަކަ

ްބަ ްމިހުއިބްތިދާޢީ ްކުރިއަށް ްވާހަކަދެއްުކމަްދަނީ.ްމިްސް ްމިބިލަށް ނުޑްފުރުޞަތެއް ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ އަރުވަީންްށްޓަކައި

ްކުރިއަށްްގެންދެވުމަްށްދަންނަވަން.ްްއަށް.ްމަދުްމުސްޠަފާއްރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙަތިމަރަފުށީްދާއި

ް

ްމަދުްމުސްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:އްމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙަތި

ް ްރައީސް.`. ްޢިްއޒަތްތެރި ްް:/2:ްނަންބަރުްޤާނޫނުްޝުކުިރއްާޔ ްގެަނއުމަ...ޤާނޫނަށް ްިއޞްލާޙު ށްްވަނަ

ނޑުްޖުމްލަްގޮތެްއގައިްތާއީުދކުރަން.ްނަމަވެސްްމިްއިޞްލާޙަކީްމުޅިންްއޭގެްްށްވާްމިްއިޞްލާޙަްހުށަހަޅާފައިްމި އަޅުގަ

ބިލަށްްވާހަަކްްޅުަގނޑުްމިރިްަރއީސް،ްއަވާްިއޞްލާޙެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެްއިޒާތުަގއިްފުރިހަމަވެފަ

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްވިސްނުުމގައިްދައްކަމުން ްއަުޅަގނުޑެގ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް.ްްދަންނަވަނީ ާވ

ލާޙުްގެންނަންޖެހޭްކަމަށް.ްއިޞްްމުޅިްޤާނޫނަށް،ްނަށްޤާނޫްބިލަށްްނޫނިއްޔާްމިްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްމި

ްޤާނޫނުް ްވެްމުޅި ްޢިއްޒަތްތެކުޞްލާޙުއިްވަނީސް ްކަމަށް ްމިރާރަންޖެހިފައި ްރައީސް. ްރައްކާތެިރކަރި ްމަގުމަތީގެ މާިއްއްޖޭގެ

ްނަގާލަ ްއަމާންކަން ްތެރެިއ، ްފަސާދައިގެ ްޤަުއމު ްމުޅި ްމަގުމަތި، ްމުޅި ްހަލާކެމަގުމަތީގެ ްޤައުމު ްމުޅި ްެވްއޓި، ެގްއްއަށް

ރާއްޖޭގެްްދެމެދުްކުދިންްމިްއަހަރ29ްާއަހަރާއ26ްްިޅެނީ.ްއުުމރުންްއުްތެރެއަށްްެވއްޓިގެންްނާމަންވެްއަނދިރިެވގެންްމި

ްމާރާމާމަގުތަ ްބޮެޑތި ްހިންގާ ްމަތީގައި ްޤަތުލުްރީްއް ްކުދިްޢާއްމުތަކުގެއާއި ްއެ ންްންނަކީްކުޑަކުދިސަބަބުން.ްއަޅުަގނޑުެމން

ްކުދިްކަމަށް ްެއ ްކުދިްބަލައިގެްނ ްެއ ްކުށްަތކަށް ްހިންގާ ްްނ ްކުދަބުއަންނަށް ްއެީއ ްކުށަށްނުދީ ްނޫނިއްާޔ ްއެްްށތަކުން

ް ްމަހުރޫމްއަމީހުންނަކީ ްަބޔަކަށްްދަބުން ްް،ވެގެންވާ ްމައަްނޫނިއްޔާ ްއެއީ ްނުވަތަ ްބަޔަކަށް ްދޭންނުޖެހޭ ްބަޔަކަްށްޞޫޢުދަބު މް

ްމިްހަދައިފި ްނާންނާނެ. ްވެސް ްުދވަަހކު ްހައްލެއް ްމިކަމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަގުމަތީެގްްނަމަ ްމިހާތަނަށް ރާްއޖޭގައި

ްއަމާން ްތޫނުްއެއްެޗހި ްމީހުންްމަރާ ްނަގާލާ ްމާރާމާކަމާއިްރައްކާތެިރކަން ްމުޅިންހެންްްރީްހިންގާފައިބޭނުންްކޮށްގެން ވަނީ

ް 26ްްއުމުރުން ްކުދިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދާދިްައހަރ29ްާއަހަރާއި ްދުްދެމެދުގެ ްހިތާމަވެރިްފަހުން ްހިނގި ނިޔޭަގއި

ްދެސާދިހާ ްްއެްއގައި ްމަރާލަނީ ްއޭނައ27ްަމީހަކު ްވަކާލާތުކުރަނީ ްމަރާލީމާ ްހިފައިގެން. ްބަޑި ްކުއްޖަުކ އަކީްްހަރުގެ

ް ްއަށް ްއޭނަ ްއޭނައަކުޑަުކއްޖެކޭ ްއަންނަނީ ްނިންމުމަށް ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްފަހަރު ްއެ ްނުވާނޭ. ްކުޑަުކއްޖަުކްްދަުބްދީގެން އަކީ

އެބަހުރި.ްލާެހއްދެިވްްއިގެްިކބައިގަްމީހަކުްމަރާލާނެްބުއްދިްއޭނަްްއަންނަްދެބަޑިްހިފާްބަޑިްނޖަހާްއޭނަްރުޅިްނޫންްކަމަށް.

ްހުށަހެޅުނީމާްއިހުރިހާްނުބައިކަމެއްްކުރުމުގެްބުއްދިްއޭނަްކިބައިގަް އޭނާްކުށްކުރީމާްް،އެބަުހރި.ްއެކަމަކުްކުށުގެްމައްޗަށް

ް ްއަށް ްދަބުއައޭނާ ްއަށް ްއޭަނ ްމިއަދިނީމާ ްދޭންޖެހުނީމާ ްްދަބު ްއޭނާ ްޢިްއޒަތްތެވަނީ ްއެއީ ްރައީކުޑަުކއްޖަކަށް. ސްްރި

ް ްއެްއވެސް ްވެސް ްހަމަތަކުން ްދީނީ ްވެސް، ްހަމަތަކުން ްނޫން.ްފަދުނިޔެވީ ްހަމައެއް ްަޤބޫލުކުރެވޭނެ ލްސަފާއަކުން

ްިވސްނުމު ްައޅުަގނުޑގެ ްއެހެްނވީމާ، ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުމުރުން ްއޮތީ ދެމެދުގެްްއަހަރ29ްާްައހަރާއ26ްިގައި
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ްއިންސާިނއްަޔތާ ްމިފަދަ ްކޮށްްކުއްޖަކު ްކުށެއް ްއޭނާްފިޚިލާފު ްްނަމަ ްޫނން،29ްްއަށް 41ްއަހަރެްއްނޫން،31ްްއަހަރެއް

ނަޑއެއައަހަރުްމީހަކާްއެްއވަރުގެް ވާްމީހަކަށްްްޤޫބާތުންްމަހުރޫމްވެފައިޢުއަކީްްންޖެހޭނެ.ްއޭނާޅެްދަބުްވެސްްއޭނާްއަށްްކަ

ނޑުްޮގވާލަންްމިއެހެންްވެގެންްުނވާނެ.ް ޞްލާޙުްގެނެސްްއިުރކޮަޅކުންްޤާނޫނުަގއިްމިހެންްހުރިްބައިތަކަށްްއިްްވީމާ،ްައޅުގަ

ްމި ްބަޔަކަށްވެ ްބަދަލުނުކުރާ ްޤާނޫނުތައް ްބޭހެއްހެން ްދެއިރުކާ ްމިްްއިރުކޮަޅކުން ްގެނެސް ްސިފަތައް ްހަރުދަނާ ްޤާނޫނުތަކަށް

ްބާ ްޤާނޫނުތައް ްސަލާމަތުން ްހަމަ ްމިރާއްޖޭަގއި ްއަމަންްއްަވއިގެްނ ްގޮތެްއްރާއްޖޭަގއި ްދެމެހެއްޓޭނެ އަމާންކަން

ްމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ނުޑ ްއަޅުގަ ްބެހެއްޓުމަށް ްގޮވާލަންްވިސްނުމުަގއި ބަރުންނަށް

ްިޢއްޒަްތތެ ްރައީސް. ްމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއް ްދިމާާވ ްމީަގއި ްރައީސް، ްމަޢުލޫމާތުްްރި ްކޯޓުން ނޑަށް ްައުޅގަ އަކީ

29ްލިބިގެންްއޭނާްމީހަކާްއިްނނަންްދިޔައިމަްއުމުރުންްްކުިދނ4ްްއަހަރުގެްއަންހެންްުކއްޖަކ25ްްުވާްގޮތުަގއިްްލިބިފައި

ްރާއްޖޭގައިްކޯުޓތަކުަގއިްއެތަެކއްްމައްސަލަްގޮތަށްްމިްްދިނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއަހަރުްނުވާތީްއޭނާްކައިވެނިުނކޮށް

ްމައްސަލަ ްެއއް ްއުޅޭ. ްމައްސަލަްއެއް ްދެ ްނޫން ްމިްެއއް ްނޫން ްއުމުރުއުޅެނީްއެއް ްއޭނަ ްއެކަމަކު، .ް އަހަރ27ްްުން

ްއޭނަްނުވިކަމުަގއި ްޙައްޤުތަކެްއްްިވޔަސް ްލިބެންޖެހޭ ްއިންސާނަކަށް ްޙައްޤުތަކެއް ްހުރިހާ ްއެހެން ްލިބެންޖެހޭ ްއެހެން ައށް

ް ްއުމުރުން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިދޭ. ްމިނިވަނ27ްްއެބަ ްނަފްސުގެ ްޭއނާގެ ްއަންހެނަކީ ްކޮންމެ ްކަންއަހަރުެވފައިވާ

ްއޮންނަންޖެހޭްއޭނަ ްއޭނައަށް ްމީހެއް. ްޖަްނެ ްއޭނަގެ ްއޮންނަންްއަކީ ްމިނިވަންކަން ްއޭނަުޒބާތުގެ ްމީހެއް. އަކީްްޖެހޭނެ

ރިްަރއީސް.ްޢިއްޒަތްތެްހުރިްއަންހެނަކަށްްެވގެންްނުވާނެކުރެވިަފއިްވާްހުރިްލޮކްްްޖަޒުބާތީްގުނަވަންތަުކަގއިްތަުޅއެޅުވިަފއި

ްމިްމި ްބޮޑެތިްކަންކަމުގެ ްއިޖުް،ރާއްޭޖގަިއ ްބޮޑެތި ްމިވަރަށް ްމައްސަލަަތއް ްނުރައްކާތެރި ްކުރިމަތިވަމުން.ްްތިމާޢީ ދަނީ

ްއެ ްކުދިން ްއަންހެން ްއަންނަ ްއަރަމުން ްފުރާވަރަްށ ްކުއްޖަކު ްއަންހެން ްުޒވާްނ ްރައީްސ، ްމީހުންނާްްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުން

ްބޭނުންވާ ްް،ހިނދުްއިންނަން ްބޭނުންވާްއަހަރުވެފައ27ްިއުމުރުން ްއިންނަން ްމީހަކާ ްއަންހެނަކު ްމީހަްްނދުހިްވާ ްކާްއޭނާ

ްއޭނާެގްމިނިވަންނައި ްއޭނަްނުދީ ްމިނިވަންކަާމއި ްނަފްުސގެ ްއޭނާގެ ްއަރަިއގަނެ ްމިނިވަންކަމާްްކަަމށް ްދުނިޔެވީ ްއޭނަްް،އަށް

ްދީފަ ްުޙކުމްތަކުން ްދީނުގައި ްމިނިވަންކަމާއަށް ްއަމިކަންްްއިވާ ްޖެންޑަރްމިނިސްޓްރީކަމަށް ިހއުމަްންްއަކަށް،ރަިއގަތުމަކީ

ްހިސްައކަރައިޓް ްިޢއްށް ްނޫން. ްކަމެއް ްޖެންޑަރްމިނިސްޓްރީޒަތްތެފެހެއްޓޭނެ ްމިދަންނަވާ ްަރއީސް، ްމިދަންނަާވްްރި އާިއ

ްފަލްސަފާ ްއިންސާނީ ްޤާނޫނަީކްމުޅި ްރައިޓްސްގެ ްދޮގުތަކެއްްއާހިއުމަން ްނުބައި ްޯރބުހުތާނު ްއުޅޭ ްހަދަިއގެން ް.އިދިކޮޅަށް

ްއިންސާނިއްޔަތާ ްއުޅޭްްމުޅިން ްހަދައިގެން ްލިބިފައިއިންސާް،ޚިލާަފށް ްއެްިނއްޔަތަށް ްއިންސާނީްްވާ ްލިބިފައިވާ މީހުންނަށް

ކަރާމާތްްނަގާލަންްހަދައިގެންްއުޅޭްއެހެންްބައެްއގެްފައިދާްއަށްްނިންމައިގެންްއުޅޭްނިންމުންތަކެއްްެއއީ.ްއެއީްޤާނޫނެްއް

ްްނޫން. ނޑުމެން ްައޅުަގނޑުއަޅުގަ ްުހއްޓަސް ްތަނެއްގައި ްކޮންެމ ްުހއްޓަސް ްޕާޓީއެްއގައި ްތާއީދެްއްކޮންމެ ްބާޠިލަކަށް މެން

ްރައީސްް.ނުކުރާނަން ްނުކުރާނަންް.ޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދެއް ްހަމަް.ބާޠިލަށް ްތާއީދުުކރާނީ ނޑު ްއިންޞާފަށްޔާއަޅުގަ ް.އި

ްޤާނޫނަށް ްކަލާމްފުޅުގައިهللاމާތްް.ދުނިޔެވީ ްއެްެގ ްކަންކަމަްށ. ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާ ްނުކުރާނަން ްތާއީެދއް ްއެއްޗަކަށް ނޫން

ނޑުްމިރައީސް.ްްޢިްއޒަ ެއއްްނޫން.ްމިއީްްޖެހެނީްމިއީކީްސަމާސާްވާހަކަދަންނަވަންްވާހަކަްމިްްތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ
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ްވާހަކަ ްނޫންްޖޯކު ްނުވާތީް.އެއް ްދީފައި ްފުރުޞަތު ްއިނުމުގެ ްމީހަކާ ްކުދިންނަށް ްއަންހެން ްއުމުރުގެ ރާއްޖޭގެްްމިްމި

ްހަލާކުވެްއިޖުތިމާ ްމައްސަލަތައް ްް،ޢީ ްއިޖުތިމާޢީ ްމައްސަލަމުޅި ،ް ްމުޅި ްމުޅިްއިޖުއިމާޢީ ނޑަކަްށވެ ްމައްސަލަގަ ފޭރާން

ްމި ްކަންތައްްޤައުމު ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްބައިބަިއވެ ްއިތުުރވެގެްންްތައްވަނީ ްރަީއސް.ްޤައުމުަގއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެފައި ނޑެއް ގަ

ނޭގެްދަރިން.ްދެންމެްދަނީްޒިް.ްޤައުމުގައިްއިތުުރވެގެންްމިކާކުތޯްބޮލުއަޅަނީްދަނީްޒިނޭގެްދަރިންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްްމި ްއުމުރުން 25ްްދެއްކީ ްުކއްޖަކު ްއަންހެން ްވިހައިފ4ްައަަހރުގެ ްމިިއ،ްުކދިން ްކޯޓަށް.ްްއޭނަ ްއިންނަން ްމީހަކާ ަދނީ

ނޑިް ްކުރާނީްަފނޑިޔާަރކަށްްެއްފުރުޞަތެްއްްޔާރަށްްމިްމަޖުބޫރުވަނީްޤާނޫނާދިޔައިމަްފަ ެއއްގޮތަްށްޢަމަލުކުރަން.ްކީއްތޯ

ވަންޏާްއޭނަައކަށްްނެތޭްމީހާކާްއިނުމުގެްފުރުޞަެތއް.ްްއަހަރުްުނވާްަކމަށ29ްްބުނަނީްއުމުރުންްްމިނެތް.ްޤާނޫނަކުންް

ްމިނިވަންކަމެއް ްނަފްސުގެ ްއަިމއްލަ ްއޭނަގެ ްމިްއޭނަ ްމިްްނެތޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނަނީ

ްވާހަކަް،ބުނަނީ ްމިބުނާ ްޤާނޫްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްހެދިދާނެ ްއޭނ27ްްަނު ްކުއްޖަކު ްއަންހެން އަހަުރގެ

ްބޭނުންވީމާ ްއިންނަން ްް،މީހަކާ ްވީމާ ްވޯޓުލާން ްޭއނަ ްއިނދެފައި ްމީހަކާ ްވަންދ29ްެއޭނަ ްވޯޓުލާންްްންއަަހރު އޭަނ

ް ްުއމުރުން ްނުގެނެވެންވީ. ްޤާނޫނަށް ްިސފަ ްމި ްކީްއވެތޯ ްއަންހެނަކ27ްުމަޑުކުރާނީއޭ. ްމީހަްއަހަރުގެ ްއިންނަންއޭނާ ްކާ

ނޑަކަށްްމައްސަލަްއަށްްްއޔާްއޭނާބޭނުންވެއްޖެ އެއްްނެްތ.ްްމީހަކާްއިނުމުގެްފުރުޞަތުްއޭަންއަށްްލިބިދޭންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްވޯޓު ްއޭނަ ްއޭަނގެ ްލާންވީ ްހައްލެއްްއަހަރ29ްުއުުމރުން ްމައްސަލަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ވީމަ.

ްމި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްކުރިމަތިވެފައިރާއްޖޭގަްނުގެނަިއއްޔާ ްމިހާރު ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްހައްލެްްއި ްމައްސަލަތަކަށް ވާ

ނޑު އަހަރުވެަފއިވާްައންހެނަކުްއޭނާްއަށްްމީހަކ27ްްާމިްދައްކަނީްއުމުރުންްްމެންގެނެވޭނެްއެްއވެސްްގޮތެއްްނެްތ.ްއަުޅގަ

ްކުަޑކުްއޖަކޭްއޭނާް.ނީދެވޭނޭ ްއިންސާް.ައކީ ްބުއްދިހުރި ްސަލާމަތް ްކޮންކަހަލަ ްމިމިއީ ްާކކުތޯ ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްނަކު ވާހަކަ

ްމި ްއޭނަްކާކުތޯ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްދުނިޔެީވްްވާހަކަ ްއަށް ްއޭނަ ްލިބޭ. ްދަރިން ްއަށް ްއޭނަ ްނީދެވެނީ. ްމީހާކާ ްކީްއވެތޯ އަށް

ްޤާނޫނަކުންް ްެއކަމަކު ްެއބައޮތް. ްއޭަނގެ ްަޙއްޤު ްހާިސލުކުރުމުގެ ްއޭނަ ްއުފަލެއް ްކިަބއިންްްހުރިހާ ްއޭނާ ްަޙއްޤު އެ

ްވާހަކަކުބާޠިލު ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްމިއީ ްނޫންްރަންޖެހޭ. ްެއއް ްރަ، ްނަގާލެވިް.އީސްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރާމާތް ްމުޅިް،އިންސާީނ

ްވަބާއަަކށް ްއިންސާނީ ްމިްޤައުމުަގއި ްްވެގެން ްމިކަހަލަ ްއުޅެނީ ްޤާނޫނުތަކާޤާނޫނު، ްހަދާފައިްްތާކުންތާކުނުޖެހޭ އެއްޗެހި

ްއަ ްހާކިމާ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިދޫކޮށްލީމަ. ްދެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބެންޖެހޭނެ ްމިނިވަންކަން ްފުރިހަމަ ްށް

ްއުފުލަންޖެހޭނީ ްޒިންމާ ްމީގެ ްާކކުތޯ ްގިަނވީމާ ްދަރިން ްޒިޭނގެ ްޤައުމުގަިއ ްްއޔުލްއަވަލިްދެންނެވިހެން ްނޫންތޯ.މުރަކަށް

ްއެ ްކޮބައިތޯނޫނިއްޔާ ްމީހަކުތޯ ްް؟ހެން ްޙާްކިމާ؟ޙާކޮަބއިތޯ ްނޭޅޭނެތޯ ްތިއްބެިވްކިާމްބޮލުގައި ްމި ްޮގވާލަނީ މި.ްއަޅުަގނޑު

ްއަނަގއިގަް ްކީއްެވތޯ ްބޭފުޅުން ްދީނީ ްރަްއޔިތުންނަށްްްއިކަހަލަ ްޙުކުމްތައް ްދީނުަގިއ ްތިއްބަވަނީ. ްމި ތަޅުަލއްަވިއެގން

ްތިމާްއޮޅުންނުފިލައިދީްތިމާގެްއަިމްއލަްބޭނުންްއޮންނަްކޮންމެްފަހަރަކުްތިމާގެްއަމިއްލަްަފއިދާްއޮންނަްކޮންމެްފަހަރަކުް

ްމާތް ްގޮަތކަށް ްފެންނަ ްކުރީްهللاއަށް ނޑު ްައޅުގަ ްފަތުރަން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްސުންނަތްތަްއ ްރަސޫާލގެ ްވެްސްްގެ ދުވަހު

ްއެ ްނުކުރާށޭ ްއެްބުނިން ްއެހެޙަްްއީގޮތަށް. ްނީންނާނޭ. ްއޮޅުްނފިލުވައިންއްޤެއް ްިމްވީމާ،ްރަްއޔިތުންނަށް ްދީނުަގއި ދެްއވާށޭ



40 

 

ްމަނިކުފާނުގެްއޮތްްްކަންކަން ްެއއީ ްގޮތަކަށްްްގޮތް. ްބޭނުންހާ ްމަިނކުފާނަށް ްުޙކުމްތަކަކީ. ްދީނުގެ ްނޫޭނ ްެއއްެޗއް

ްއެހެންވީމާ،ްމިހިނދުންްކުެރވޭޑިސްަކއުންޓު ްޮގާވލަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއއީކީ. ްނޫނޭ ްެއއްެޗްއ ނެ

ް ްިހނގާށޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޭބނ27ްުމިހިނދުން ްހިތާވާން ްއޭނާ ްއަންހެނަކު ްވެފަިއވާ ްއޭނަްއަހަރު ްހިތާވެ، ްމީހަކާ ންވާ

މަށްްވާން.ްއެްއަކީްއޮންނަްމީހެއްްކަްއޭނާްއަށްްދަރިންްހޯދުމުގެްމިނިވަންކަންްއޭނާް،އިންނަންްބޭނުންވާްމީހާކާްއިނދެ

މިްމެންބަރުންނަށްްއެްޙައްުޤްނިުގޅަެއއްްް،ައޅުަގނޑާްް،އިްއޤެއްްނުނޭްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސާގަެނވޭނެްޙަްޙައްޤަކީްިނގުަޅއި

ްބެލިކަމުގައިނުގަނެ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްވޭނެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި މެންބަރުންނަށ88ްްްވިޔަސް

ްހިްބެލިކަމުގައި ްއަުޅަގނޑަކަށް ްޔެްވިޔަސް ްމިތާނގެ ނޑުމެންގެްއ91ްްަ%އްނުވޭ ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ކީ

.ްގިނަްމީހުންްބައްލަވާްލިބިފަތިބީްްއަޅުަގނޑުްމިްއަހަރުނ24ްްއަހަރުން،26ްްއަހަރުނ25ްްްމައިންބަފައިންގެްއުމުރުންް

ްމިއެހެންެވއްޖެް.ތާރީޚުތަކަށް ްބުނާްްއޔާ ްވެއްޖެްްޤާނޫނު ްމިގޮތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްއްޔާ ްދުނިެޔްއަްށްނުޞަތިބީ އްޙަކޮށް

ް ްޞައްޙައްސަައއިްވެސް ްމިް. ްނޫން. ްބުނާްެއއް ްެވއްޖެްޤާނޫނު ްއެހެންެވއްޖެގޮތުން ްައޅުަގނޑުމެންއްޔާ ޖެހޭނީްްއްޔާ

ްދުއްރައަޅުަގނޑުމެންް ްދުވަންޖެހެނީ ްފަހަތުން ްޢިއްޒަތްތެރިްްގެ ްނޫނޭ ްކަންކަމެއް ްހަމަޖެހޭ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ހިފައިގެން.

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނާްރައީސް ްޖެންޑަރްމިނިސްޓްރީގެ ްޤާނޫނާބުނަނީ. ްރައިޓްސްގެ ްހިއުމަން ްމިްއި ޤައުމުްްމުޅި

ްދުވަްމިްއި،ހަލާކުކޮށްލަ ްނުކުރަމޭްޤައުމުގެ ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިީއ ްބަޔަކީ ްދުްއވާލި ސް

ްފަލްސަފާ ްްހުޅަނގުގެ ްފޮތަކުން ްިކޔަަވއިގެން ްދެފޮޅުވަފޮތ4ްުް،ފޮތ4ްްއިން ްއަިއސް ްކިޔަަވއިގެން އޮުޅވާލަިއގެްންްތްން

ނޑުމެންްޤަބޫލެއްްނުކުރާނަންްޢިއް ޔެްހަލާކުރިްނިތެރިްރައީސް.ްހުަޅނގަކީްމިްދުޒަތްއުޅޭްބަޔަކުްބުނާހާްެއއްެޗއްްައޅުގަ

ްއ ްއިސްލާްމދީނުގެްބައެއް ްތާއީދުކުރަން. ްބަާރބަރަށް ްސަލީމަށް ްއޭދަފުށީ ްއަުޅަގނޑު ްެއއީްްމީހުންނަކީ. ހަސަދަވެރިން

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަންްޢިއްޒަތްތެރި ތައް.ްވާްކަންަތއްްެގްަކލާމްފުޅުގައިهللاއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްމާތްްް.ަރއީސް.ްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްާޚއްޞަކޮްށ. ްކަންތައްތަުކަގއި ްމިކަހަަލ ްނުކުރާނަން ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް އެނޫން

ް ްދައްކާ ްކަންތައްަތކުގަްހުޅަނގުން ްދުނިޔެވީ ްވާހަކަ ްހޯދު. ްހޯދުމުގައިްްމުގައި،މުދާ ްދެނެގަތުމުގަް،ފައިސާ ް.ވަސީލަތްތައް

ްއެ ްކަްނކަމަްއެއީ ްެއ ްއެހެންްބޭފުޅުންނަީކ ްބޭުފޅުންނަކީ. ްތިބި ްކުރިއަރާަފއި ްކަންތަްށް ްއެކަހަލަ ްދުނިެޔވީ ްއްތަުކގައިްވީމާ،

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެްއްނޫން ްޤަބޫލުކުރާ ްކަންތައްތަަކީކްއަޅުަގނޑު ްމިފަދަ ްޤަބޫލުކޮށްފާނަން.ްއެކަމަކު އަޅުަގނޑު

ް ްބައި ްބޮޑު ްވާހަަކއިެގ ްއަޅުަގނުޑގެ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިއާދެ، ްކިްައޅުަގނޑު ްނޫނިއްާޔ ްބުނުމުގެ ުމގެްޔުވާހަަކ

ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޖާގަްބޭނުމަކީ ްމިޤާނޫނު ްހިނގާށޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަހުން ްސާފު ްހިނގާށޭްްދަންނަވަނީ ްނެރެމާ އެއް

26ްްއުމުރުންް ްުކއްޖަކު.ްތޫްައހަރ29ްާއަހަރާއި ްމާރާމާދޭތެރޭގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަރާލައިނުަހތިޔާރު ްމީހަކު ްފިީރްހިންގާ

ޤޫބާތުންްމަހުރޫމުވާްމީހެއްްނޫންްޢުއަކީްްދަބުްލިބިގަންނަްނޖެހޭްމީހެކޭ.ްއޭނާއައަކީްްއަކީްކުްށވެރިެއކޭ.ްއޭނާްނަމަްއޭނަ

ނޑުމެންްހިނގާޭށްލިޔަމާ.ްއަޅުަގނޑުމެންްދެަވނަްއަށްްފާހަގަކުރަންްނޫނިއްާޔްދަންނަވަންްބޭނުންވާްވާހަކަް ްކަމަށްްއަުޅގަ

އްޔާްއޭނަްބޭނުންްމީހަާކްުކްމީހަކާްއިންނަންްބޭނުންްވެްއޖެއަހަުރގެްއަންހެންްކުއްޖ27ްަްއުމުރުންް،އަހަރުގ27ްެއަކީް
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ްފުރު ްދީއިނުމުގެ ްމަް،ޞަތު ްްރޫމުހުއޭާންވޯޓު ްނުވާނަމ29ްަވަނީ ްެލޭވްއަހަރ29ްުއޭ.ްްައހަރު ްވޯޓު ްއަށް ްއޭނަ ވުމުން

ަރއީސް،ްއަުޅަގނުޑްމިްސިފަތައްްުނގެސްފިްއޔާްް.ްޢިއްޒަތްތެރިއިުނމުގެްފުރުޞަތުްދޭންޖެހޭނޭްގޮތަށްްއޭާންއަށްްމީހަކާް

މިްމަޖިލީހަށްްކޮންމެވެްސްްުކރާނެްކޮންމެވެސްްއެހެންްބަަޔކު.ރަީއސާްމިްމެންބަރުންްކުށްވެރިްޢިއްޒަތްތެރިްއިއަޅުަގނޑާް

ްުދވަހަކުންްއަންނާނެ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްްއްއެ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:އްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙަނައިފަރުް

ްިޢއްަޒތްތެ`.ް ްރައީސް.ްއާދެޝުކުިރއްޔާ ްަރއްކާތެިރކުރުމާްޙައްޤުތައްްކުޑަކުދިްނގެްް:/2:ްބަރުޤާނޫުންނަންް،ރި

ްމަޚްލޫފުްްޤާނޫނަށްްބެހޭ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްބިލެއް ްގެނައުުމގެ ްއިޞްލާޙެއް

ްމަނިކުފާްވާތީްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޝުކުރުއެ ްނަށް ްއުމުރުން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު 29ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްކުޑަކުދިކުދިްރޭނުފުއަހަރު ްސަބަބުންްންނަކީ ްއެކަމުގެ ްހިންގަުމންދާއިރު ްކަންަތއްތައް ްޤައުމުގެ ްބަލައިގެން ްކަމަށް ން

ްދިމާވަމުންދޭ.ްއާދެ،ްުކޑަކުް ްެއބަ ްމައްސަލަަތއް ްބޮޑެތި ްކުަޑކުދިންގެްވަރަށް ްޤާނޫނުަގއި ްއެ ްއުފެދި ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ދިންނާ

ް ްއުމުރުން ްބަލާނީ ްކަމަށް ްކަމ29ްަކުޑަކުދިން ްކުދިން ްފެށިގެންއަހަރުގެ ްދުވަހުން ްބަޔާންކުރި ްކުދިްނެގްްށް ްއުމުރުގެ އެ

ްވަނީ ްގިނަވެފަްކުށްކުރުން ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްއުމުރުން ްއާދެ، ްކުއ29ްް. ްކޮންމެ ްނުފުރޭ ްކުޑަުކއްޖެްއަހަރު ޖަކީ

ް ްެއކުދިން ްދެިކގެން ްބޭކަލުްނނާކަމުގަިއ ްސިފައިްނގެ ްބޭކަލުންނާދިމާްއެބަހުރި ްފުލުހުންެގ ްވެސް ްވެސްްްލަށް ދިމާއަށް

ތިމަންާނމެންނަކީްއަދިްކުަޑކުދިންނޭ.ްކީއްހޭްކަލޭމެންނަށްްކުެރވޭނީ.ްކުެރއްވީމަްބޭފުުޅންްސުވާލުްކުށްކުރާްކުދިންނާިއްއެ

ްއެ ްއަށް ްދަރަޖަ ްގޮއްަސްއެބަހުރި.ްެއހެންވީމާްމި ްކަންތައް ް،ްކުދިންގެ ްއުމުރު ްކުޑަކުދިްނގެ ްދަންނަާވނީ 29ްއަުޅަގނޑު

ްމީހުން.ް ްބޮޑެތި ްނަގަނީ ްފައިދާ ްނާޖާިއޒު ްދޮރެކޭ.ްއޭގެން ްހުޅުވާެލުވނު ްކުށްކުރުމަށް ްޮއތުމަކީ ްއޮތް ްދަށްކޮށްފައި އަހަރަށް

ްކުރުް ްލައްވާ ްކުދިން ްއުމުރުގެ ްމި ްވައްކަންަތއް ްބޮޑެތި ްމީހުން. ްބޮޑެތި ްތިބެނީ ްފަހަތުގައި ްއަދިްވާ. ްފޭރުމާއި މީހުން

ކުދިންްްވެސްްކަންތައްތައްްުކރުމުގައިްވެސްްމިްކުދިންްލައްވާްމަސައްކަތްކުރުުމގައިްތިބެނީްބޮޑެތިްމީހުން.ްމިްއެހެނިހެން

ްއެް،ްންްުކދިންްކުށްވެރިެއއްނުވާނޭްމެހަމައެކަނިްކުރިމަްއޗަށްްނެރެފައިްތިބެނީ.ްެއއީްެއކުދިންނަކީްކުޑަކުދިންްކަމަށްްކަލޭ

ްއެ ްބުނެދީގެން ްމިްްގޮތަށް ްމުޖްތަމަޢު ްމުޅި ްސަބަބުން ްއެކަުމގެ ްކުރުވަނީ. ްމިކަން ްދީގެން ްވިސްނުވާ ްއެކަން ްކުދިންނަށް

ނޑުްހިތުންްމިްބިލުްގަޮލޅުްދެކުނުްާދއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެއޮތީްމިއަދުްހަލާުކވެފަ ް.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްއަދި ްވެފައި ްގިނަކަމަށް ްކުށްތައް ްކުރާ ްކުިދން ްއުމުުރގެ ްމި ްކުއްޖެއ29ްްހުށަހެޅުއްވީ ްނުފުރޭ ްވެގެްންްއަހަރު ކަމުަގއި

އެކަންކަމާްފިކުުރކުރަްއވަިއެގންކަންްއަޅުަގނޑަށްްހީވަީންް،އެފަދަްކުދިންތައްްދޫކޮށްލެވިްމުޖްތަމަތަޢުްފަސާދަވަމުންްދާތީް

ކުދިންްްއޮތީ.ްއާދެ،ްމިހާރުްމިއޮންނަނީްސްކޫލްތަކުަގއިްވެސް،ްސްޫކލްްކުދިންްވެސްްއެްމިްބިލެއްްހުށަހަޅުއްވާފައިްމި

ްކުިރކަމުަގއިް ްކަމެއް ްނަަމވެސްްކޮންމެފަދަ ްހަރުްއެް،ވީ ްމާ ްއެޅޭެނ ްދޭތެރޭގަިއ ްޯނވޭ.ްކުދިންނާ ްފިޔަވަޅުތަެކއް ދަނާ
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ްކޮންމެނަސޭހަ ްއެއީ ްދޫކޮށްލަނީ ްކުރިްތްދީފައި ްކުށެއް ްވިޔަްްފަދަ ްގޮްތގޮތުންްކަމުގައި ްއެކި ްެވއްޖެއްޔާ ްކުީރަގއި ސް.ްެއއީ

ބުނަނީްއަދަބުްދިނުމަކީްކުދިންްްބައެއްްކުިދކުދިްތަފާތުްއަދަބުތައްްދީގެންްކުދިންްރަނަގޅުކޮްށފައިްއެބަހުރޭ.ްމިހާރުްއެ

ދިންްގޯްސކުރަންްހަތްތަހާްގޯސްވާްކަމެކޭ.ްއެކަަމކު،ްއިސްލާމީްއުސޫލުތަކަށްްަބލާއިރުަގއިްވެސްްއަދަބުްދިނުމަކީްއެއީްކު

ްކުރަންޖެހޭް ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްމީހާ ްކުށުން ްއެއީ ްދިނުމަކީ ްއަދަބު ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާ ްގޯސްކުރަން ްމީހުން ނުވަތަ

ްއެ ްނުދީ ްއަދަބުތަްއ ްދޭންޖެހޭ ްެއ ްދޫކޮށްލާްކަމެއް. ްވަނީްމީހުން ްައވަްސވާނެްްަކމުގައި ްއަރަިއގަތުން ްކުށްކުށަްށ ިވއްާޔ

ވަނީްްައހަރުްނުފުރޭްމީހުންްކުޑަކުދިންްކަމުގައިްބަލާަފއިްމ29ްިމީހުންްިގނަވަމުންދާނެ.ްއުމުރުންްްއަދިްއެކަމަށްްއުޅޭ

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން،ްމާްޅައުމުުރެގްްކަންކަމުަގއިްމާް.ްއެހެންހަމައެކަނިްއަދަބުތައްްދިނުމުގަ ބޮޑުަކމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްލިބި ްމަޤާމުތަކާްއެްއޗެހިތައް ްދިމާވެއްޖެްއެް،ކުދިންނަށްްއިސް ްއުޅެން ްމައިދާންތަކަށްްނުކުމެ ްއެފަދަްސިޔާސީ ްބޭފުޅުން

އޮޅިދާނެްކަންތައްތަެކއްްހުރެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއއީްހަމައެކަނިްއެކަމަށްްބަލަިއގެންްިވއްޔާްމިސްރާބުްްކަމުގައިްވަނީ

ްހަުގކުރަންޖެހޭ ްއުމުރު ްބޭުރގެްކުދިންގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްދޮށިކުރަންެޖހޭ ްނުވަތަ ްކުަޑކުދިންނަކީްްފަދަ ުމޢާހަދާތަކުގައި

ނޑުމެންްމިްމުޢާހަދާތަކަށްްތަބާްމިއަދުްވެއްޖ29ްެއުމުރުންް ކަމުގައިްްއަހަރުންްދަށުެގްކުދިންްކަމަށްްބަލައިގެންްއަޅުގަ

ްހޯދަްްވާ ްހަމަތަކެއް ްގެންދާނެ ްކަންަތއްތަެކްއ ްއުސޫލުތަކުން ްިއސްލާމީ ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ނަމަ،

ްވަނީއެ ްކަމުަގިއ ްޮއެވއްޖެ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްކަމެއް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާީމ ްުނގަނެވޭނެ. ްއުސޫުލްްއް ްެއ ވިްއޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުވާނެ. ްކުެރވިގެްނ ްމަަސއްކަތެްއ ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ްމުކައްލަފެއްް ްދަންނަވާނީ، ްނިންމާލަމުން ްމިވާހަކަކޮޅު ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމާނަ ްއަކީ،ްްގެ ްމާނަ ްމުކައްލަފެއްގެ އޮންނަނީ،

ނޑައަޅާްއުސޫލުތަެކއްގެްމަތީްނ26ްްބުއްދިްސަލާމަތުންްހުރިްއުމުރުންް އަހަރުންްމަތީގެްުކދިންނޭ.ްނޫންނަމަްކޯޓުންްކަ

ްވަރަ ްފޮތްފޮތުގައި ްޝަރުޢީ ްމާނަ ްމުކައްލަފެްއގެ ްކުދިންނޭ. ްޤަބޫލުުކރެވޭ ްކަމަށް ްތަފްސީލުކޮްށްމުކައްލަފެއް ށް

ްމާނަް ްއުސޫލުތަކުން ްޝަރުޢީ ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްޝަރުޢީ ްފޮތްފޮތުގައި ްއެެހންވީމާ،ްޝަރުޢީ ްއެބައޮތް. ބަޔާންކުރެވިަފއި

ްއަުޅަގނުޑް ނަޑއެޅުމަކީ ްކަ ްއެއް ްމާނަ ްކޮންމެހެން ްޤާނޫނަކުން ްހަދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއްަޗކަށް ްއޮންނަ ނަޑއެޅިފައި ކަ

ްއެހާ ްގޮތުަގއި ްނޫންްޤަބޫލުކުރާ ްކަމެއް ްމަގުހަމަޖެހޭ ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުށްކުާރް. ްބާވަތެްއގެ ްވަކި ސަދަީކ

ނަޑއެޅުންްކަމަށްްބަލަންޏާްމުކައްލަފެއްގެްްވާްއަަހރުގެްމަތީގެްކުދިންްކަުމގައ26ްިކުދިންނަކީްއުމުރުންް ނަމަްއަދަބުްކަ

ނޑާލާފައިްހަމައެްއެްއޮންނަްތަންްމުކައްލަފު،ްމާނަްމި ގޮތަށްްްއަހަރުންްމަތީގެްކުދިންނޭްމ26ްްިކަނިްއުމުރުންްތަންްކަ

ްހުށަހަޅުއްަވއިގެންް ްބިލު ްހީވަީންމި ްއަޅުަގނޑަށް ްމާނަްސާފުކޮށްދިނުމަށްވުރެ ްމުކައްލަފުގެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ލިޔުމުން

ް ްމި ްބޭފުޅާ ްހާއުޅުްއވާ ްސާފުކޮށް ްމަްގަސދު ްއުުޅއްވާ ްއެހެންވީމާސިލުކުރަްއވަން ނޑުްް،ހާސިލުވާނެހެން. އަުޅގަ

ްގޮސްގެްން ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ްބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ. ްހަމަ ްބިލު ްގޮްސގެން،ްމި ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި އުއްމީދުކުރަނީ

ނޑައެޭޅްކަހަލަްގޮތަކަށްްުނވަތ26ްްައުމުރުންް އަހަރުންްމަތީެގްކުދިންނަށްްަވކިްވައްތަެރްއެގްކުށްކުރުުމގެްއަދަބުަތއްްކަ

ްއޮތްްމާނަްހަމައެކަނިްކުޑަކުދިްނގެްޤާނޫނުގަ ނަޑއެޅިފައި އަހަރަށްްބުއްދިްސަލާމަތުންހުރ26ްްިއިްމުަކްއލަފެއްްކަމަށްްކަ
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ްމ26ްި ްކުދިންޭނ ްމަީތގެ ްއިޞްލާޙުކޮްށގެންްްއަހަރުން ްޮގސްގެން ްއަްށ ްކޮމިީޓ ްބިލު ްމި ްގޮަތކަށް ްަބޔާންކުެރވޭ ގޮތަށް

ްމި ްއުމުރު ްމި ްއުްްއައިސް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ނަޑއެޅޭނެ ްކަ ްނިންމާލާީންގޮތަްށ ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަުޅގަ އްމީދުކުރަން.

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުަދންނަވަމުން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްކުޅުދުއްފުށީ

ްވާ ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްކުށާ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަްށްޝުކުރިއްާޔ ހަކަދެްއކޭތާ

ްޖުމްލަކޮށްް ްއެުކަގއި ްމަްއސަލަތައް ްބާވަތެއްގެ ްހުރިހާ ްހުށަހެޅެމުންދާ ްކޯޓުތަކަށް ްަޝރުޢީ ްރާއްޖޭގެ ދުވަސްެވއްޖެ.

%ް ްމައްސަލަ.ް%91ްބަލައިލާއިރު ްމަދަނީ ްއަކީ ްކުށުގ31ްްެމައްސަލަ ްމައްސަލަ.ްޖިނާޢީ ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ ްއަކީ މައްސަލަ

ްވެްމައްސަލަ ްތެރެއިްނ ްބަހުިއގެ ްމި ްމިއަދު ްއަދަދެއް.ްްސ ްމަދު ްނިސްބަތުން ްައކީ ްމައްސަަލ ްބާވަުތގެ ސްކުެރޭވ

އެހެންނަމަވެސް،ްކުުށގެްބާވަުތންނާއިްކުށުަގއިްއުޅޭްކުދިްނެގްބާވަތުންްއެްމައްސަލަްއަކީްޤައުމީްމައްސަލަްއެއްްކަމަށްް

ވާްގޮތުެގްމަތީންްލިބެންވާނެްކަމަށްްެވސްްްއިއަޅުަގނުޑްވެްސްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދިްކުްށކުރާްމީހުންނަށްްައދަބުްޤާނޫނުގަ

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދޭންވާނެ ްވެސް ްމުހިއްމުކަން ްދޭންވާ ްެއކަމަށް ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްކުށަށްް ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ްމިއަދު ްފޯކަސްކޮށްލަން ްހަމައެކަނި ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްފޯކަސްކުރީމަ ްފްރޭމުންް، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބައެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފޯކަސްކުރީމަ ްކުދިްނނަށް ކުށްކުރާ

ްރެލީައކުންް ްސިޔާީސ ްކުރިން ްުދވަސް ްފަސްއަހަރެއްހާ ްހަަތރު ްީމގެ ްބެލެނިވެރިން. ްއެީއ ްއެބަވޭ. ްއަޅާނުެލވި ބޭރުގަިއ

ްއެ ްހަނދާންވަނީ. ްމިއަދު ްއެއް ްވާހަކަ ްއަުޑއެހި ްދެއަޅުަގނޑު ްމީހެްއގެ ްރަނަގޅަށްްްއީ ްތަންކޮޅެއް ްތިބެފައި ކުދިން

އެއީްއޭނަގެްމަިއންބަފައިންގެްމޮޅުކަމޭ.ްތަންކޮެޅއްްބޭނުންނުކުރަންޖެހޭްކަހަލަްްވަންޏާްކިަޔވަިއގެންްހުރިްކުއްޖެއްްަކމަށް

ްމި ްދަންނަވަން ްގޯްސކަމޭ. ްސަރުާކރުގެ ްއެއީ ްނަމަ ްހުރި ްުކއްޖެއް ްބޭނުންކުރެވޭ ްްއެްއޗެހި ްމިއަދުެގްއުޅޭ އެްއޗަީކ،

ދުނިޔޭގައިްހަމައެކަނިްކުށަށްްއަދަބުްދިނުމަށްްބެލުމުގެްބަދަލުގައިްކުށަށްްއަދަބުްދިނުމާްއެކުއެީކަގއިްފޯކަސްކުރެއޭްހަމަް

ްެއއްވެްސް ްނުވާނެ ްޤަބޫެލއްކޮްށގެން ްމީހަކު ްއެއްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް. ްއަށް ްިޒންމާ ްބެލެނިވެރިްނގެ އެްއވަރަކަށް

އްލުކޮށްދެވޭނެްސަރުކާރެްއްހައޮންނަްސަރުކާރަީކްއަޅުަގނޑުމެންގެްގޭތެރޭގެްަމއްސަލަތައްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއިރެްއގައިް

ްއެހާ ްމީހާ ްނުކުންނަ ްމައްޗަށް ްމަގު ްކުރުމަށްޓަކައި ްކުށެއް ްހައްޔަރުކުރެވޭްްކަމަށް. ްކޮންމެެވސްްްހިސާބުން ްއެއީ އިރުގައި

ނޑުމެންް،ްންްޤަބޫލުކުރޭްމިއަދު.ްއެހެންވީމާލީލެއްްކަމަށްްމީހުއެތެރޭގެްސަބަބުތައްްހުރިކަންްދައްކައިދޭްދަ އެކަންްއަުޅގަ

އަހަުރެގްކުދިންގެްވާހަކަްަދއްާކއިރުްފުރަތަމަްވެސްްހިތަށްްއަންނ25ްްައަހަރުެގްކުދިންގެްވާހަކ26ްްައްލުކުރޭ.ްހައެބަް

ްއެ ްކޮބައިޯތއޭ. ްަމއިންަބފައިން ްއެކުދިންގެ ްއެކުދިންެގްމައިންބަފައިްސުވާލަކީ ްބާރު ްނުހިނގަނީްްންގެ ްމައްޗަށް ުކދިންގެ

ްއެ ްއިހުމާްކީްއވެގެންޯތއޭ. ްކޮންކަހަަލ ްބެލެހެއްޓުމުގައި ްއެހެންވީމާކުދިންެގ ްއުޅެނީތޯއޭ. ްލުތަކެއް ްިނޒާމަށްް، މުޅި

ްކުްށކުރާ ްހަމައެކަނި ްހުއްޓުވުމަށްަޓކައި ްކުށް ްކުރާ ްކުޑަކުިދން ްކުޑަކުދިންނަށް ްނޫނީ ްބެލިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްފޯ ްމަްއޗަށް ްބަހުްކުދިންކޮޅެްއގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޤާނޫނީްކަްސކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނުގެންެދވޭނެ. ްކުިރއަކަށް ސެއް

ްޤާނޫެނއްް ްއޮތް ްޢަމަލުނުކުރެވި ްއޮތް ްާރއްޖޭަގިއްޢަމަލުކުރަންޖެހިފައި ްވެސް ްުނކުެރވޭނެ.ްމިހާރު ްއެއް ްފުރިހަމަ ނިޒާމެއް

ނޑު ްމިންގަ ްއޮތްތަން.ްއެބައޮތް.ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނު ްއެ ްވެއްޖެ ްއަހަރެއްހާްދުވަސް ްމިހާރު ްޤާނޫނު.ްެއއީ ްޚިލާފުވުމުގެ ތަކާ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނޭނގޭ. ްައޅުަގނޑަކަްށ ްކަމަށް ްކިހާހިސާެބއްަގއި ްހުރީ ްގަާވއިދުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްސަބަބުން އޭގެ

ްގޮތެްއގަ ްއަސާސީ ްޤާނޫނުަގއި ްޚިލާފު ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްމުޖްމިދެންނެވި ްބުނަނީ ްއެ ްބަަލއިލާފައި ތަމަޢުގަިއްއި

ކުދިންނާްބެހޭްގޮތުންްކޯޓުތަކަށްްގޮސްްފުލުހުންނަށްްގޮސްްމިކަންކަންްކުރުމުގެްްޚިލާފުވާްކުދިންްއެްޤަބޫލުކުރާްހަމަތަކާ

ްވާހަ ްމައިންަބފައިންނާ ްެއކުދިންގެ ްެމދުވެރިކޮށް ްއޮފީސްތައް ްައވަށު ްމެުދވެރިކޮށް ްަކއުންސިލްތައް ކަދަްއކަިއގެންްބަދަލުގައި

ްކަމަށްްވަންޏާްކުދިްނގެްތަރުބިްއޔަތާްގުޭޅްބައެްއްކަންަތއްތައްްކުރުމަށްްއޯޑަެރއްްނެރުމާިއްެއކަމުންްވެސްްުނވެއްޖެްއެ

ްއެް ްގޮްސގެންވެްސ ްަހރުފަތަކަށް ްއެހެން ްމަްއޗަށް ްކަންތައްްއެއަްށވުރެ ްހެދުމާ،ކުދިންގެ ްގޮްތ ްހަމަޖެއްސޭނެ ަވކިްްތަްއ

ްތަންތަނެއް ްހެދުކަހަލަ ްގޮތް ްނޫެޅޭވ ްބަޔަކާްވަކިްމާ،ގައި ްހެދުމާ،ްކަހަލަ ްޮގތް ްނޫެޅވޭނެ ކަހަލަްްވަކިްއެކު

ްޤާނޫނަކީ.ްއެ ްޚިލާފުވާ ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޤާނޫނެއް ްބާރުއަޅާ ްބޭތިއްވުމަށް ްކުދިން ްތެޭރގައި ްހިފެހެއްޓުންތަކެއްގެ

ްވެސް ްބެލެވެރިން ްކުދިންނަކީ ްޚިާލފުވާ ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްވާް،ްޤާނޫނުގެ ްކަމަށް ްބައެއް ްއުޅޭ ްހިފަިއގެން ްުކއްޔަށް ްއެއް ްގެ

ްމީހު ްއުޅޭ ްހިފައިގެން ްކުއްަޔށް ްވެސް. ްމީހުން ްއުޅޭ ްދީގެން ްކުއްޔަށް ްގެ ްއެ ްބޮުޑްނަމަ ްގޮސް ްއެހެން ްވެސް. ން

ްްޖެހިފައިވަށާ ްކުށަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭ. ްތަްނފީޛެއް ްއެ ްއެަބއޮތް. ްާޤއިމުވެފަިއ ްނިޒާެމއް ްހޯދަހަާވ ންްއްލު

ް ްހިސާބުަގއި ްކުްށްފަށައިގަންނަ ްްވަންޏާްކަމަށްްއްުލްނުހޯދޭހަމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްއެައްށްހަކުށަށް ްނުހޯދޭނެ. އްލެއް

ްމި ްްބރޯކަންްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާްކިޔަނީ ްމި،ްވިންޯޑްޕްރިންސިޕަލް. ނުޑްދަންނަވަން ްައކީ،ްްއަުޅގަ ްވާހަކަ ުއޅޭ

ް ްމިހާރު ްތެރޭގައި ްމައްސަލަތައްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްއެބައޮތޭ ނެޑއް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ވެސް

އްލުކުރުމަށްޓަކައި.ްެއއަކަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްއަަޅއެްއްނުލެވޭ.ްެއއަްށވެސްްފޯކަްސކުުރންްރަނގަޅޭ.ްބެލެިނވެރިންގެްހަ

ްޒިން ްމީހުންގެ ްއުޅޭ ްދީގެން ްކުއްޔަްށ ްގެ ްރަނގަޅޭ. ްފޯކަސްުކރުން ްވެސް ްއަށް ްފޯކަސްކުރުންްޒިންމާ ްވެސް ްއަށް މާ

ްޤާނޫނެ ްެއއްވެސް ްރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްހަމަ ްއަދި ނޑަކަްށްރަނގަޅޭ. ްއަުޅގަ ްއޮތްހެނެއް ްއ

ްގައިމުް ްހަމަ ްބަހިޔެއްނުވޭ ްއަަދބުން ްކުށުގެ ްކުއްަޖކު ްކުށްކުރާ ްޖުވެނައިލްވެސް ްނޫން، ްއެހެނެއް ޖަސްޓިސްްްރީޢަވާ.

ްގެންގުޭޅްކުްށކުރާްކުަޑކުދިންނަށްްވަކިްުއސޫލަކުންްޢަމަލުކުރުމަށް.ްއަދިްސިސްޓަމްގެްތެޭރގައިް ްއެބަ ާޚއްަޞްއުސޫލެއް

ްބޮޑު ްހަމަ ްކޮށްިފއްޔާ ްކުށްތަެކއް ްކަހަލަ ްއެއްްްވަކި ްއެްމީހެކޭ ްހަމައެކަނިްގޮތަށް ްލިބޭ. ްވެސް ްއަދަބު ްމީހުންނަށް

ްމަރުޙަލާގަޔާް ްއެތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ްމުޢާްިއ ްދޭތެރޭގައި ްހިނގަންްމީހުންނާ ްމަގަކުން ްއެހެން ްމަރުޙަލާގައި މަލާތްކުރުމުގެ

ްކުދިންނާ ްކުށްކުރާ ްިކޔަީނ ްއެއަށް ްެވއްޖެ. ްއަހަުރތަކެއް ްތަންފީޛުކުރާތާ ްރާްއޖޭގައި ްއުސޫލުތަެކއް މެދުްްލާޒިމުކުރާ

ްމަރުކަޒު ްގުޭޅ ްގަާވިއދާ ްއެ ްއަދި ްަގވާއިެދއް. ްއޮތް ްެވސް ްމިހާރު ްއެީއ ްަގާވިއދު. ްުއސޫލުެގ ްވެްސްޢަމަލުކުރުގެ ަތކެްއ

ނުޑްްމި،ްސްްކުދިންތަކެްއްތިބޭ.ްއެހެންވީމާމަރުަކޒުަގއިްވެްރާއްޖޭަގއިްހެދިގެންްއެ ވާަހކަތައްްހަމަްދަންނަވާލަންްއަުޅގަ
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ް ްދަންަނވާނަން. ްއެްއޗެއް ްުކޑަުކޑަ ްހަމަ ްާވހަކައަކަށް ްވިދާުޅވި ްމެންބަރަކު ްއެހެން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެން އިލާާއްޢާބޭނުންވީ.

ލަތްތަކުގައިްހާއަހަރުންްދަށުގެްމީހުންްމީހުންނާްއިނުމެއް.ްޝަރުޢީްޮގތުންްހުއްދ29ްްަނަލެއްްނުކުރޭްބެހޭްޤާނޫނުންްމަ

ްއަހަރުންްދަށުގެްކުދިންނަށްްމިއަދުްވެސްްރާއްޭޖގައިްމީުހންނާްއިނދެވޭނެ.ްޝުކުރިްއޔ29ްްާ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްަޒތް ްޝުކުރިްއޔާ ްގަލޮޅުް`. ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްރަްއކާތެރިުކރުމާ ްޙައްޤުތައް ްުކޑަުކދިންގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ތެރި

ްއެް ްހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި ްިއްޞލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު

ްޝުކުރު ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާމަނިކުފާނަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްމުޖްތަމަޢުގަިއްއަދާކުރަން. ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ަޙކީ

ްމި ްްދިމާވެފައި ްކަންތައްތަކަށް ްމާރާމާރީގެ ްކުށްކުރުމާިއ ްޤަބޫލެްއްހަވާ ްއަޅުަގނޑު ްަކމަކަށް ްއިޞްލާޙެއް ްއަންނާނެ އްލު

ްނުދެކޭތީ ްކަމަކަށް ްއިޞްލާޙެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްއަދި ްމިތަނުންްް،ނުކުރަން. ްއިޞްލާޙު މި

ކަުމގައިްވިޔަްސ،ްްކުރަންްވެސްްއަުޅަގނޑުްގޮވާލަންްބޭނުންވޭ.ްޙަޤީޤަުތގަިއްކިތަންމެްދުވަސްވީްމީހުންްާވހަކަދެއްކިބޭރު

މަްދުވަސްްވިޔަްސްކުންްހަމަނުޖެހޭްހިސާބަށްްދިޔައިދުވަސްވީްމީހުންގެްވާހަކަްވަިކްހިސާބަކުންްހަމަޖެހޭނީ.ްވަކިްހިސާބަ

ްނޯންނާނެ.ްއެީއްމިރި ްބޭނުމެއް ްޮގސްް،ގޮބޮޅިް،އޭގެ ްއުނބު.ްް،ކުރުނބާ ްކިޔާނީ ްެއޅުނީމަ ްލޯވަޅު ްޭއގެ ްދެން ކާްއޓަށްވެ

ްއެހެންވީމާްއެައކު ްއެްއޗެއް. ްނުހުންނާނެ ްކާރިސާއާް، ްމުކައްލަފާއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަލއިގެްން، ްލަފްޒުތައް ިމކަހަލަ

އަހަރ26ްްާްކޮންމެހެން،ްތިރިކުރަންޏާްއަދުރައްޔިތުންނަށްްކޮންމެހެންްއޮޅުވާލުމުގެްބޭނުމެއްްނެތް.ްއެއީްކުށްކުރަނީކީްމި

ް ްކުށްކުޭރ ްނޫން. ްް:ހަމައަކަށް ްވެސް. ްހަމަިއގައި 21ްްއަހަރާ ްވެސް، ްހަމައިަގއި ްވެސް.ްއ9ްައަހަރާ ްހަމައިަގއި ހަރާ

ްރައްކާތެރިުކރުމަށްޓަ،ްއެހެންވީމާ ްބަލިމަޑުކަމުން ްމިޮއތް ްމުޖްތަމަޢުގައި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙަޤީޤަތުަގއި ިއްއަހަރުގ29ްްަކައި

ްބޭންޑު 26ްްްއޮންނަ ްެއްއވެސް ްތިރިކުރުމަކީ ްހާއަހަރަްށ ްެއކަށީގެްނވާ ްއަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްއަންނާނެްހަެލއްަގއި އްެލއް

ްމަދިރިކަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްދެންވެސްްްހެފީމަްމެއް ްހަފާނެ. ްއަެނއްާކވެސް ްބޭސްހާކަންޏާ ްއަބަދު ްހަފާތާގައި މަދިރި

ްބޭސް ްމަދިރި ްނަްހާކަންޖެހޭނީ. ނޑު ްނޭންެގންޏާފެންގަ ްްއްތާލަން ްމިއަކުން ނޑުމެންނަކަށް ްނާންނާނެ.ްއަޅުގަ ހައްލެއް

ްއެހެންވީމާ ްިނމުނުއިރު، ްަދއުރު ްމިދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުްޙަޤީޤަުތގައި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ސްކުރަމުންްއަުޅގަ

ްއެ ްވާހަކަ. ްޤާނޫނުގެ ްސަންސެްޓ ްރައްިޔތުްދިޔައީ ްލަސްކުރަންޖެހުނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެކަާމްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގައި ންގެ

ްއެއް ްމީގެްޚިޔާލު ްއިރެްއަގއި ްއެއްެވސް ްނުކުެރވިގެްނ. ްްގޮތް ްމިހާރު ްއަދި ްވެސް ްޤާނޫނުތަކެއްްކުރިން ްބާރުގަދަ ވެސް

ް ްްއެހަދައި، ްކަންކަމުަގއި ްތާއީދުކުރާެންހަގޮތަށް ްވެސް ްދެން ްައދި ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހޯދުމަކީ އްލު

ްއެ ްނޫން. ްބޭސްކަމަށްކަމެއް ްޙަޤީޤީ ްެއއީ ްއަޣްލަބިއްޔަތުގައި ްވިޔަްސްްވަންޏާްހެންނަމަވެސް،ްޖުމްލަ ްޤާނޫނު ސަންސެޓް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާނަން.ްމިްނުވަތަްޤާނޫނުތަކަށްްވަރުގަދަްބަދަލުތަކެއްްގެނައުމަކީްއެއީްމައްސަލަްއެއްްނޫންްކަމަށްްއަޅު ގަ

ްްގައިްމައްސަލައިް ްގޭްނގު ްެދކޭގޮުތގަިއ ނޑު ްމަޖިލީހުގެްކުށްއަުޅގަ ްބިލުތަކަކީ ްބެހޭ ްހަިތޔާާރ ްތޫނު ްއަދި ްބިލާއި ްެބހޭ ަތކާ
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ނޑުްޤަބޫލުކުާރް ޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީގައިްަވރަށްްގިނަްދުވަހުގެްމަަސއްކަަތކަށްފަހުްހަދާފައިވާްބިލުތަކެއް.ްއަދިްއަުޅގަ

ްނިމިގެން ްފާްސވުމަށްފަހު ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްއަްްގޮތުަގއި ްވެސް ްތެޭރގައި ްރިސަސްގެ ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ދިަޔްްުޅގަ

ްއަންނަް ްކުިރއެރުންތަކެްއްލިބެމުން ްގެނައުުމގަިއްކޮންމެވެްސްކަހަލަ ްއަމާންކަން ްފުުލހުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ މަޑުމަޑުން

ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެްންދެން ްމޮޅުްްތަން.ްއަނެއްކާ ްމާ ްގެންދިއުމަށްޓަަކއި ްމިނުގައި ްބާރު ްމާ ްއޭތި ދަނީ

ްގޮ ްގޭންގްަތކުަގއި ްއެއީ ްނޫން. ްގޮތެްއ ްރަނގަޅު ްމިއީ ްދެޭކގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް 26ްްތެއް ްކުދިން 27ްއަހަރުގެ

ްއެް ްބަލަންވީ ްދެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްދަންނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަީކ ްުއޅޭ ްކުދިން އަހަރުގެ

ށްްމީހުންްކުށަށްްފެއްތޭނެްގޮތްްބެލުންޯތ،ްކުށްކުރަނީްީކްއވެގެންޯތ،ްއުމުރުފުރާްތިރިކޮށްގެންްއަިދެވސްްމީހުންްހައްޔަރުކޮ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްގޮތަކީ. ްޒިންމާދާރު ްއެންމެ ްދެކޭގޮތުަގއި ްައޅުަގނުޑ ްއެއީ ްވިސްނާލުން ްކިހިނެއްޯތ ްހައްލުކުރާނީ އެކަން

ްމި ްއިްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޑިއަަޅމުން. ްބާދަނީ ްމިދާ ްއަޑިައޅަމުން ްކޮންމެްރުޤްތިާޞދު ްިދވެހިރާއްޖޭގެ މިނުގައި

ްއެއްް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދިވެހި ްިވަޔސް ްއޮްތކަމުަގއި ްމުސްތަޤުސަރުކާރެއް ްފައިދާހުރި ްކަހަލަ ްފެންނާކަށެއްްވެސް ބަލެއް

ްމިދ ްސިޔާީސްމަޝްރަޙު ްައޅުަގނޑުމެންްްނެތް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭގައި ްމަޝްރަޙުގެ ްސިޔާސީ ްބަދަލުވަމުން.ްއެ ަަނީ

ްތިބެ ްޚިޔާހަމަ ްބޯދާ ްީމހުންގެ ްދުވަްސވީ ްއާިއްންވީތޯ ްވާހަކަ ްމުކައްލަުފގެ ްސިާޔސީ ްބަހުްސގަިއ ްަވކާލާތުގަިއ، ްއެ ުލގަިއ

ްލަފްޒުް ްމި ްވާހަަކއާ، ްިނކަމެތިކަންްކާރިސާެގ ްދެރަ ްޭއގެ ްތިބެގެން ްއެހެން ްނެތް. ްިތބެވޭކަެށއް ްއެހެން ްކަިތވާން. ތަކުަގއި

ްސިޔާސީ ްޖީލަށް. ްމާދަމާގެ ްައޅުގަްްލިބޭނީ ްފާުޑކިޔުްންގޮތުން ްއެ ްފާޑުކިޔާނެ. ްބަދަލުކުރީމަ ްކުލަ ްތިބި ނޑުެމން

ްހަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެވަުރގެ ްގެނަިއްބަލައިގަެނވޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްހުންނާނެ.ްއެއީ ނުޑަގއި ްހަށިގަ ބޯކަން

ް ްވިޔަސް ްސިފަ ްކަމަށް ްބަދަލެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެ ްޖ3123ް،3124ް،3125ްީބަދަލަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްމުއްސަނދިަގއި ްބު

ްބަދަލެއް ްރަނގަޅު ްބަދަލަކީ ްގެނައި ްމި ްޤަބޫލުކުްވީމަ ްރައްޔިތުން ްނައިއްސިއްޔާކަމަށް ްބަދަލު ްއެ މިއަުދގެްްރާނެ.

ނޑުމެންްވިސްނަންްއެބަޖެހޭްޤައުުމގެް،ްނިކުމެްބަދަލުކުރާނެ.ްއެހެންވީމާްްސަރުކާރުްދިވެހިްރަްއޔިތުން ޙަޤީޤަތުަގއިްއަުޅގަ

ްޤައު ްފޭރާމާއި ްަނގޫފިތިފައިޖުތިމާޢީ ްތިބެންވީތޯ ްއަިދެވސް ްައޅުަގނޑުމެން ްދާއިރު ނޑުފުުޑެވގެން ްފު ްއިޤްތިޞާދު ްއިމުެގ

ްމި ްފަަހތަށްވަދެ ްލީޑަރުންގެ ްސިޔާސީ ްބަދަލުތާނގަްތިބި ްނުވަތަ ްހަނގުާރމަކުރަން. ްއެްއި ްުއއްމީދުަގއި ްކަމުގެ ްއަންނާނެ

ްއޮންނަްދިވެހިާރއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްސަރުކާރުްަބދަލު ކުރުމަށްޓަކައިްހެޔޮްބަދަުލކުރުމަށްޓަކައިްއެްސަރުކާުރެގްއިރެްއގައި

ް ްދިވެހިރަްއޔިުތންނަށް ްމަސައްކަތްބޭނުންކޮށްގެން ްހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ ްމުޞްތަޤުބަލެއް ްހުރި ްމިީއްފައިދާ ކުރަްނވީތޯ.

ްދުވަްސވެފަ ްމެްްއިމިއަދު ްހަމަލާތިބި ްަވއްބަހުން ްވެސް ްމެންބަރުން ްޒުވާން ްވައްނުދީ ްހަމަލާންބަރުންނަށް ނުދީްބަހުން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާދަާމ ްއެއީ ްކަމަކީ. ްނުގެނެއްިސއްޔާްކުރަންވީ ްބަދަލުތައް ްހުރިކަމުަގިއްްމި ްވެިރކަމުަގއި ްމީހަކު ކޮންމެ

ްވެ ްައެގްއ ްޑޮލަރުގެ ްނުވާނެ. ްއެއް ްތިރި ްވެސް ްައގެއް ްަތކެތީގެ ްރާއްޭޖގައި ްދިވެހި ްނުވާނެ.ްވިޔަސް ްއެއް ްތިރި ސް

ްއެހެންވީމާ ްވާނެައޅުަގނޑުމެ، ްދެން ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްެއބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަންްްން ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނާަލން. ގޮތަކަށް

ްމާދަމާް ްމަޤުބޫލުކަމުގައި ްޖަހާލީމަކަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެ ްބެރު ްއެ ްގޮތެއްގައި ްހުންނަ ްއެ ްލިބޭނީ ްމަޤުބޫލުކަން އެންމެ
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ްކުރާނެ ްފަހުން ްދިމާނުވީމަ ްއަތާ ްއަނަގޔާއި ްރައްޔިތުން ްއެހެންވީމާްދިވެހި ްނޯންނާނެ. ްމަސައްކަތެއް ްހަމަް، އަުޅަގނޑު

ްސަ ްރާްއޖޭގެ ްމި ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުްނވޭ ްއެްގޮވާލަން ްމަސައްކަތްކުރަންޏާ ްދަމަހައްޓަްނ ރުކާރު

ްއުޅެންޏާ ްވައްޓާލަްނ ްމިްމަސައްކަތްކުރަން. ްވެއްޓެމުން ްމިހާރު ްނުކުންނަން. ްަވއްާޓލަން ްއެކިއެިކްްކެރިގެން ދަނީ

ްެއކިފެކް ްއެއަކުންޝަންތަކާއި ްކަންކަންކަން. ްމިްެއކި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުެވއްޓޭނެ. ްމިއަދުްްސަުރކާރެއް ދަންނަވަނީ

ްކުރަމޭްއިދިކޮޅުްޕާޓީްއެްއްމިްމަޖިލީހުގައިްނެތީމަ.ހިތާމަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށްްދަންނަވަންްއިނގޭތޯ.ްްގޮތުންްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަަލއާްގުޅޭް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމައުޢިއްޒަތް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ. ްމިތެރި ްތެޭރގައި ްމިްޟޫޢުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްދަްއކަނީ. ްމިްްވާހަކަ ދަންނަވަނީ

ްއެތެރެކޮށްގެ ްޤާނޫނު ްމި ްނުލިބޭނޭ ްއެއް ްފަރުވާ ްފައިދާހުރިްނެއްޤާނޫނުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޙައްޤުަތކާ ްކުޑަކުދިންގެ ްމި .

ްނެއް...ބާރުގަދަްޤާނޫުނތަކެއްްހަދަިއގެބަދަލެއްްއަންނާނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްއިޤްތިޞާދުްރަނަގޅުެވގެްނނޭްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑައިުރކޮޅަުކްމަޑުކޮށްަލއްވާ.ް ްމެންބަރު ްމިމިހާއާނ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްަސލަްްރު ްނިޒާމީ ްވަނީ

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްމަޚްލޫފު ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއެދިފަ.ްގަލޮުޅްދެކުނު ްފުރުޞަތަަކށް ްހުށަހެޅުމަށް އެއް

ްހުށަހެޅުމަށްޓަްމައްސަލަ ްް.ކައިއެއް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދެއްކެވި ްވާހަކަ ްއެ ްދެންމެ ްމިހާރު ނޑު ްވާނީްއަުޅގަ ްމިހާރު މެންބަރަށް

ްދަންނަވަންވީް ްއެހެންވީމާްްރިޔާސަތުން ްދަންނަވާފަ. ްެއއްެޗއް ްގުޅޭ، ްކަމަކާ ްނޫން ްވެއްޖެްްއެ ްބެހޭްޮގތުން ްިނޒާމާ އްޔާ

ްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.ްްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއި

ހަމަްއެހެންްބުނެލަންްއިނގޭތޯ.ްޝުކުިރއްޔާްވަރަށްްް،ނެގީ.ްބޫން،ްބޫންްހަމަްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާްއެއްްމިްއަޅުަގނޑު

ްބޮޑަށް.ް

ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާ ްމަޑުމައިތިރިކޮްށ ްވެްސ ްވީާހ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިާހ ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުަމށްްްއާނ، ކުރިއަށް

ްފުރުޞަތު ްވާހަކައެދެއްވުމަށް ްކުރިން ްދަންނަވަމުން ްކުިރއަށްްދި ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިޔަ ދަްއަކމުން

ްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއެދެން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއީްޝުކުރިއްޔާ ްދޭން. ްފުރުޞަތު ތަކަށް

ްއަދިވެސް ްމަސަްއކަތް ްކުރި ްއެްއަޅުަގނޑު ނޑަށް ްައޅުގަ ްައޅުަގނުޑގެްބަަލއިގަންަނކަށް ްއެްއޗެއްަސކީ ްއެކަހަލަ ނގޭ.

ްބޫން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިތްވަރެއް. ްލިބޭ ްލާފަް،މަސައްކަތަށް ްޖަހާނެްްއިބޫން ްމެކުހަށް ްސަރުކާރު ްމިްްމި ްމިއަދު ކަމަކީ

ްއި ްއެދިކޮމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިާހ ްފިިތގެންްޅު ްމާޒީަގއި ްނެތް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ްަޙޤީޤަތެއް. ނގޭ

ތިބެވޭކަށެްއ.ްައޅުަގނޑުމެންްަބލަންވީކީްމާދަމާްމިރާއްޖޭގެްެވރިކަންްކުރާނެްމީހަކަށްްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްުޒވާންްޖީލުް

ްމި ްމަސްތުވާތަެކތީްހަލާކުވެގެން ްތެރޭގަ. ްކަސްތޮޅުގެ ްކުށްތަުކގަދަނީ ްގޭންގު ްއައިްސްގަ. ްމިތާ ްމިކަމަށްޓަކައި .

ްނެ ްއެްއ ްޖަދަލުގަ ްވިސްާނލައިފިއްޔާްއަޅުަގނޑުމެން ްެއކަންކަމާ ްެއހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްހައްލެއް ްބޫންްތޭ ބޫންްް،މާދަމާ

އަވަހަށްްއިރާަދްއަދިެވސްްމެންބަރުންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރަށްްުގޅުވާަނންްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެންމެްްއި،ލާފަ

ްވެްސްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްމަނިކުފާނު ްއުމުރުންްްގުޅޭނެްކުރެްއވިްއޔާ ްމަނިކުފާނުމެންގެ ްެއއީ ްއުއްމީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ނޑުްމި ދަންނަވަްންްދުވަސްވެްިމއަދުްމިްޤައުމުްޭބނުންވަނީްހެޔޮްބަދަލުތަކަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްފުރުޞަތުްދޭން.ްއަުޅގަ

ް ްއަކީ ްވާހަކަ ްއަޅުކުދިންެގްޙައްޤުތަްއްރައްކާތެރިްކުޑަްއުޅޭ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްތިރިކޮށްގެްންބަދަލެއްްކުރުމާ ްއުމުރު ަގނޑުމެން

ްބަދަލުގެންނަންޏާ ްހެޔޮ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުދުންތެރިކަްނާންނާނޭ. ނޑުމެން ްމުއްސަނދިއަުޅގަ ްއެބަ ްއެބަޖެހޭ.ްން ކުރަން

ނޑުމެްނގެްރައް ނޑުމެންްމިްގެްޖީބުތައްްއެބަްމުއްސަދިޔިތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޖީބުތައް.ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހޭ.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްހުރެ ްދާިއރާގައި ްތޮއްޑޫ ްހަމަ ްއަދިވެްސްއަޅުަގނޑު ްދެްއކިދާނެ ްބަހުތާނގައި ްފިކުރުގައި ްޑީ.އާރު.ީޕގެ މޭ.ްސްކޮށްފާނަގެން

ްޮކން ްަފއިދާކުރަނީ. ްއެ ްަބލާކާކަށްތޯ ްޓީވީ ްމީހުން. ްބަލާނެ ްޓީވީ ްއިޞްލާޙުވަނީ. ްކީމަްޤާނޫނެއްތޯ ްއެއްޗެހި ްބާރަށް ނެ.

ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއޭގެނެއް ްްބަލާނެ. ްބަދަލުގެންނަންޖެހުނީ. ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރޭ. ްއެއް ްވެސްްފައިދާ ްސަރުކާރު މި

ް ނޑަްށްޚުދުމުޚްތާރުވެއްޖެއްޔާ ްއަުޅގަ ްއިއްޔެ ްގްޫރޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްބަދަލުކުރާނެކަން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްޑި ްއިނގޭތޯ. ްތަފާތުމޮކްރަފެނުނޭ ްޚިޔާލު ްމުއްސަންޖޭ. ްުޒވާީސްމާ ްުޒވާބު ްއެހެންވީމާވުމާއި ްއިނގޭތޯ. ްއެބަޮއވޭ ްބު މިް،

ްބަހެއްް ްބަދު ްއެްއވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްފާޑަކަށް ްކިޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްގަޮލުޅްދެކުނު ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ

ްހަފް ްެދ ްމިދިޔަ ްފާޑުަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކުރެްއވި.ްްއިްތާގަނެތް. ްވެސް ްތުހުމަތު ްކޮރަޕްޝަންެގ ކިުޔްއވި.
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ް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްތައްޔާރަށް. ްދާން ްހަމަ ްހުރީ ްމި ްނަޞީއަޅުަގނޑު ްކޮރަޕްޝަންތަްއްޢުމަރު ްއައި ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ރު

ްމަޚްބަލަންވީ ްޑީ.އާރު.ީޕްއަށް ްޒެޑު ްބައްލަވަްނވީ.ްމި.ްއަދި ްވެސް ްވަޑައިގެންެނިވްކޮރަޕްޝަން ްދައްަކއިގެވާްލޫފު ންްހަކަ

ްިހޔެ ްވެސް ްެއކަކު ނޑުމެންްސަލާމަތްވާނެ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަށްޓަކައި ނޑު ްޤައުމަށްޓަކަިއްއަުޅގަ ްހުރިހެނެއް.ްދިވެހި އްުނވޭ

ރިހެންްދިވެހިްަރއްޔިތުންްމިިދޔަްސަރުކާރުްބަދަލުކުްދީފަްސަރުކާރަށްްނުެވްއޖެއްޔާއެބަޖެހޭްފުރުޞަތުްދޭން.ްފުރުޞަތުް

ްވެސް ްސަރުކާރު ްއެހެންވީމާްމި ްބަދަލުކުރާނަން. ްޒުވާބު، ްއިނޭގތޯ ްނެތޭ ްރަްއޔިތުންެގްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ަގއި

ްނެމުސްތަޤުބަލު ްޓެކްސް ްހަމަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިޔަފާރިއާނަގާލެވޭކަށް. ްޤާނޫނުތަކާއި ގުޭޅްްގުމުގެ

ްރާއްޖޭގެްަބއިތުްލމާލުްމުއްސަދިވާނެްއަހަރެއްްދިވެހިްވަނަްައހަރަކ3125ްީއަދިްްޤާނޫނުތައްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާނަން.

ްމެކުހަށްްޖަހާފަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުއްމީުދަގއި ްއްެޖއްޔާްމިއޮތީ.ްެއްުއއްމީދުްރަނގަުޅވެްއި،ކަމަށްްހަދާނަން.ްއެ

ޝުކުިރއްާޔްكم ولي د ين لكم د ينއެމް.ޑި.ޕީްސަރުކާރުްބަދަލުކުރާނެ.ްްޑީ.ޕީްސަރުކާރުްއޮންނާނެ.ްފެއިލްވެއްެޖއްޔާއެމް.

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝިމްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްޙައްޤުަތއްްކުަޑކުދިންގެ،ް:/2:ްނަންބަރުްްޤާނޫނު`ްއައްސަލާމްޢަލައިކުްމ.

ްޤާނޫނަްބެހޭްރައްކާތެރިކުރުމާ ްްދާއިރާގެްްދެކުނުްގަލޮޅުށް ްްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްމަޚްލޫފުްްއަޙްމަދުއަލްފާޟިލް

ްބަްވާ،ްމިްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްދިވެހިއިްޞލާޙަކީ ްއަްށްލާއިރު ރާއްޖެ

ނޑުްދަންނަވަން.ްއަލްފާޟިލްްްވަރަށްްމުހިއްމުްއިޞްލާޙެއް ކީްފަހަކަށްްއައިސްްމިކަހަލަްމަޚްލޫފަްްއަޙްމަދުަކމުގައިްއަުޅގަ

ްގޭ ްއާއި ްއަނިާޔވެިރކަމާމާރާމާރީ ްކުށްަތކާއި ްގެންދަާވްްންގު ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްއިޞްލާޙުތަްއ ްގިނަ ްވަރަށް ދެކޮޅަށް

ްއެ ްކަމަކަށްޓަކަިއ ްހުރިހާ ްއެ ްފާހަގަކުރަްނ. ްައޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްމެންބަރެއް ްވަރަށްްމަނިކުްޢިއްޒަތްތެރި ފާނަން

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްޖެހޭނެްޢިލްމީެއކުަގއިްުޝކުރުްއިޚުލާޟްތެރިކަމާ ްށްގޮތުންްމައްސަލަައކަްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއާދަކާބަލައިލާއިރު ްއެތަެނއްގެ ްއެއީ ްމުހިއްމުަކމެއް ްވަރަށް ްބެލުން. ްއަށް ްއެަދ ްއެއީ ތަެނއްގެްްކަމެއް

ްތަ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބެލުން. ްހާލަތަށް ްބަލައިޢުލީމީ ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްވަނީްްކަމުގައިްލައިފިނަޒަރަކުން

ްމާ ްނޯންާނނެ. ްެއއް ްަކނޑަައޅާފަ ްޝަރީާޢަގއި ްއިސްލާމީ ްަކނަޑއަޅާެންއުމުރު ްމުކައްލަފެއް ްއެކަލާނهللاްތްނަމަ ގެްާއއި

ނޑަައޅުްއވާފަ ްކަ ްމިހެން ްއުމުރެއްަގއޭ ްމިވެނި ްވަީނ ްމުކައްލަފަކަށް ްއެހެއެްްރަސޫލާ ްނޯންނާނެ. އިސްލާމީްްންޏާއް

ވަީންްވާްމީހަކަށްވުން.ްއެކަމަކުްބާލިޣުްވެފައިމީހަކީްެއއީްބުއްދިްފުރިހަމަްއެްއި،ޝަރީޢާގައިްަކނަޑއަޅުްއވަނީްބާލިޣުވެފަ

ްުބއް ްއުމުރެްއގަތޯ؟ ްކޮންކޮން ްފުރިހަމަވަނީ ްއެްދި ްބާލިުޣވުމަށްޓަަކއި ްކުޑަުކއްޖަކު ްއެްއުމުރެްއގައިތޯ؟ ބަަޔުކްްތަނެްއގައި

ްއެކަިއއުޅޭްއެް ްކުރާނެ.ްއެތަނެްއަގއި ްެވސް ްމާޙަްއްެޗްއގެްއަސަރު ްފެންނަ ްއަސަރުކުރާނެ.ްެއްކުއްޖަކަށް ްއެ އުލަށްްވެސް

ް ްދިރިއުޅޭ ްުކއްޖަކު ްއެ ްެވއްާޓއި ްދިރުއުޅެމުންދާ ްކުއްޖެއްްަސގާކުއްޖަކު ްއެ ްސަބަބުން ްއާދަކާަދިއގެ ްބާލިޣުވުމުެގްފަތާއި ގެ
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ްބަދަލު ްއެއުމުރަށް ްއެހެން ްހަމަ ްުއޅޭްކުއްްއަންނާނެ. ްތެރޭގައި ްގެއެްއގެ ްތަޢުލީމީ ްވެސް. ްފުރިހަމަވުން ްބުްއދި ޖެއްގެ

ވަރަށްްތަފާތުވާނެ.ްާރއްޖެްްގައިްއުޅޭްކުއްެޖއްެގްވިސްނުމާްކުއްޖެްއގެްވިސްނުމާއިްތަޢުލީީމްގެްއެއްްނޫންްެގއެްއގެްތެރޭް

ްގޭތެރޭގަ ްއަބަދު ްކަތީބުން ްއަކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްކިޔަވަނީ. ްދަރިންނޭ ްކަތީބުންގެ ްޢިލްމީްތެރޭގައި ްއާއި ްވާހަކަ ްަތޢުލީމީ އި

ް ްޢިލްމީޤާވާހަކަތައް ްޭގތެރޭގައި ްއަބަދު ްކަްޟީން ްވާަހކަގޮތުން ްގޮުތގެ ްއޮންނަ ްކުދިންނަްށްންތައްތައް ްއަޑު ްއެ ދެއްކީމަ

ްއެ ްއުމުރެއްހެންކަމަްށވެއްޖެއިވޭނެ. ްއެއް ްްްއާޔ ްމި ްިވަޔސް ްއެހެންވީމާކަމުަގއި ްތަފާތުވާނެ. ނޑު ްމިންގަ ޙަޤީޤަތުގައިް،

ްއި ްފިޤުހު ްުނވަަތ ްނަޒަރަކުން ްޢިސްލާމީ ްއަލްފާޟިލް ްބަލާއިރު ްބަސްތަކަށް އެްްމަޚްލޫފުްއަޙްމަދުލްމުވެރިންގެ

އެބަހުރިްްއަހަރުުދަވސްްކަމުގައިްވެސ26ްްައހަރުްދުވަސްކަމުގައިްެވސްްބާލިޣުވާްއުމުރަކ26ްްީހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮންނަް

ް ނޑައަުޅއްވާަފއި، ްކަ ްހަމަ ްހަމަ ްޢިލްމުވެރިން. ްއަދިްެއ ްޝާފިޢީގެފާނު. ްއަްލިއމާމުލް ްއެއީ ްއިމާމެއް ްމުސްތަޤިއްލު

ްޒަމާނުއްސުރެް ްމަޒުހަބު.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމަޒުހަބަކީްޝާފިޢީ ްބާލިޣުްްއޮތް ްވިސްނުންފުޅަކީ ްއަލްއިމާމުލްްޝާފިޢީގެާފނުގެ

ް ްެއއީ ްއުމުރަކީ ްކުއްޖެްއގ26ްެވާ ްއެ ްއެީއ ްއުމުރަކީ ްބާލިޣުވާ ްއަދި ްފުރިހަމަްއަހަރޭ. ްއުމުރުކަމާބުއްދި ްއެްްވާ ްއެުކގައި

ްދޭންޖެހޭ ްހުއްދަ ްއިންނަން ްމީހަކާ ްމީހަކު ްހަމައެކަިނ ްބާލިޣުވުމަކީ ްއޮްނނަނީ. ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްނޫނޭ.ްްބޭފުޅުން ކަމެއް

ްއެހެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްަކއިރިން ްމިކަމާއަޅުަގނުޑގެ ްގޮތުން ްދީނީ ްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުން އެއްެޗްއްްން

ްވިދާޅުވީމަދަންނަވާލަ ްއެހެން ްޢިއްްް،ދޭށޭ ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްކަަމށް. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުޙައްމަދުްެއއީ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމިމުޞްޠަ ްއެްއޗެއް ްދަންނަވާާލ ްއަޅުަގނޑު ްބަްސފުޅަށް ްވިދާުޅވި ްއެ ްބާލިޣުފާ. ްމީހަކު ްއަކީ ްމާނަ ްއޭނަްްވުންީއ. އެއީ

ްލާޒިމު ްއިނުން ްްކުރާމީހަކާ ްކުއްަޖކު ްނޫން. ްކަެމއް ްޒުވާް:ބާލިޣުވެާދނެ ްރަސޫލާ ްކީރިިތ ްވެްސ. ްވަރަށްްއަހަުރގަ ނުން

ްބާރު ްއިނުމަށް ްމީހުންނާ ްމަދުކުަރއްވަންްއަވަހަށް ްޒިނޭ ްކަންތަްއތަކާއި ްފާހިޝް ްއާއި ްފަސާދަ ްމުޖްތަމަޢުގެ ްއެޅުްއވި.ްއެއީ

"ްްفليتزوج اء ةبالهن استطاع هنكن  ކުރެއްވީ.ްރަސޫާލގެްހަދީޘްފުޅުގައިްއަންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްކީކޭޯތްހަދީޘްވެގެން

ްއަނ ްތްމީހަކު ްއުޅޭވަުރެގ ްޮގވަިއގެން ްފުބެއް ްެއ ްޮއެވއްޖެދުރަތްތެރިކަން ްޤާބިލުކަން ްއިންނާށޭ." ްމީހަކާ ްައަވހަށް ް:އްާޔ

ްއަށް ްއޭނަ ްބާލިޣުވާއިުރ ްކުއްަޖކު ްއަްްއަހަރުގެ ްނުހުރެދާނެ ްކުއްޖަކު ްކޮންމެ ްވަރަށް ްުއޅުމުެގްނހަމަ ްގޮަވއިގެން ތްބަކު

ްޤާބިލިއްޔަތު ްުމްއސަނދި ްވަރަށް ްްކަމަށްްެއއްްއިލާޢާކަން. ްބާލިޣ23ްްުވަންޏާ ްމީހަާކްދެަވއިގެންްްއަހަރުަގއި ްކުއްޖާ ވާ

ް ްމީހަކާ ްެއކަމަކު ްގެންގުޅެފާނެ. ްމީހަކ23ްާއިނދެގެން ްކުއްޖާ ްބާލިޣުވާ ްއެްއްއިްއަހަރުަގއި ްމީހުންގެ ްތިމާގެ ނދެގެން

ްމީގެ ްއުސޫލުން ްދާ ްސަލާންޖަހަން ްކާން ްފަހަރަކު ްކޮްނމެ ްއަށް ްެގ ްއަނެްއ ްދީަނކުއިން ްއިންނާކަށެއް ނޯވޭ.ްްހުންނާ

ްމާއެހެންވީ ްގިަން، ްވަރަށް ްމިހާރު ްދުނިޔޭަގއި ްދަންނަވަންޏާ ްގޮތުން ްޢިލްމީ ްމިތަނުަގއި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގިނަ ވަރަށް

އަހަުރގަިއްއަދިްކުއްާޖ26ް،27ްްނަޒަުރގައިްަބެއއްްއެހެންްމެންބަރުންގެްވާހަަކފުޅުތަކަށްްބަލާއިރުްވެސްްްޢިލްމުވެރިންގެ

.ްއަދިްމަދަުރސާގެްނުވަތަްމަދަރުސީްިކޔެުވމަށްްބަލާއިރުްއެްއުމުރުަގއިްީމހަކާްއިނުމުގެްހުއްދަްވަރަށްްއުޅޭނީްކިެޔވުުމގަ

ްފެކަލްޓީތަކަށް ްނުދޭނެ. ްޤައުމުތަުކގައި ްޔުނިަވރސިްގިނަ ްވަރަްށްގޮސް ްިކޔެވުމާ ްަމދަރުސާގައި ްކިެޔވުމާއި ޓީތަކުަގއި

ްްތަފާތުވާނެ.ްއެހެންވީމާ، ްެއއީ ްހަޔާތް ްދުަވސްކޮޅަކަށ29ްްމަދަުރސީ ްއުޅެންޖެހޭ ްއެ ްދަށުގައި ނީފާްވާތީ.ްއަބޫޙަްއަހަރުން

http://www.google.mv/search?hl=en&client=firefox-a&hs=BPq&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&biw=922&bih=283&sa=X&ei=yMDtTbLpK5DLrQeV1PWGBA&ved=0CBYQvwUoAQ&q=%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D9%86%D9%83%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%A3%D8%AA+%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC&spell=1
http://www.google.mv/search?hl=en&client=firefox-a&hs=BPq&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&biw=922&bih=283&sa=X&ei=yMDtTbLpK5DLrQeV1PWGBA&ved=0CBYQvwUoAQ&q=%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D9%86%D9%83%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%A3%D8%AA+%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC&spell=1
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ްްމި ްއެއީ ްވިސްުނންފުޅު ްވިދާުޅވާ ްްއަހަރުވުނ29ްްކަމުގައި ްޢިލްކަމުގައި ްގިނަ ްބުރަވެވަރަށް ަވޑަިއގަންނަވާ.ްމުެވރިން

ްއަށްްދުނިޔޭެގްމުސްލިމުްއެއަށްްާރއްޖޭަގއިްވެސްްމިްާޤނޫނުތައްްހެދިފައިްމި ނޫންްޤައުމުތަކުެގްމީހުންްވެސްްހިރީ.ްއެ

ްއެހެންވީމާބޮ ްބުރަވަނީ. ްމި ްޑަށް ްބަލާްްތަޢުލީމީ، ްްކަމަށްްގޮތުން ްގިަނ29ްްވަންޏާ ްވަރަށް ްއެއީ ްއޮތުމަކީ އަހަރުަގއި

ްހާލަތަށްްްބޭފުޅުން ްމި ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްައކީ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތް. އެއްބަސްެވވަަޑިއގަންނަވާ

ް ްމީހުން ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭނުންކޮށްގެްނ29ްްބަލާއިރު ްގޮުތަގއި ްވަސީލަތެއްގެ ްބޭނުންކުރާ ްއެމީހުން ްެއއީ ްކުދިން އަހަރުނުވާ

ްއެހެންވީމާމިކަހަ ްކުރޭ. ްކަންތައްތަްއ ްލަ ްރޫހުްކަންްއެކަން، ްމަސަްއކަތްކުރުުމގެ ްމިްްހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ ްމީހަކު ހުންނަ

ްމި ްހުށަހެޅުމަްފިކުރު ްބޯދާްތަނަށް ްވެސް ްެއއްގޮަތކަށް ްއެއީ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްޝަޚްޝީްކަމެއްކީ ނޑެއް ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި

ްދަންނަވާ ްއަލްފާޟިލްްްކަމަށްްގޮތުން ްޤަބޫލުކުާރްގޮތަކީ ނޑުްވެސް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިްމަޚްލޫފުްދުއަޙްމަވަންޏާ ްއެ

ނަޑއަަޅއިގެންްުނވަތ26ްްަމަތިނުކޮށްްމުކައްލަފެްއގެްއުމުރަކީްްއަހަރަށްްުވރ26ްެއޮތްގޮތަށްްމިް 26ްއަހަރުްކަމުަގއިްކަ

ނޑައަޅަް ްކަ ްކަމުގައި ްމީހުން ްމަތީގެ ްއިޞްލާޙުއަހަރުން ްިމކަންކަން ްވެސް ްވެސްްިއގެން ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެީއްހަމަ ކުރުން

ކަމެއްްނޫން.ްްއްމުްުއސޫލެއްެގްގޮތުންްމިހާރުްމިީއްނާދިރުކޮށްްވާޢާވާނެްކަމެއް.ްރާއްޭޖގަިއްމާރާމާރީްހިންގަންްބޭނުން

ވަރަށްްގިނަްފަހަރުްމުއްސަނދިންނާއިްވިޔަފާރިވެރިންާނއިްތަނުގެްއެހެނިހެންްވެސްްނުފޫުޒްހުންނަްމީހުންްމިްއުމުރުގެް

ްގޭންގުތަ ްމިކަހަލަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުަބއިކަކުދިން ްއެހެްނވެއްޖެްުކގައި ްކުުރވާ. ްހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިްންަތއްތައް ްމިކަން ްއޔާ

ް ްކަމުަގއި ްފިަޔވަެޅްއ ްެއއް ްހަމަ ްމުހިއްމުވެސް ްވަރަށް ްކުރުމަކީ ްވެސްްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނނަމަވެސް ކަމެއް.

ް ްބިލަށް ްމަނާކުރުމުގެ ްކުށްަތްއ ްގޭންގު ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮްތ ްމިކަމުގައި ނުޑްޤަބޫލުކުރަން ްއަުޅގަ ްވެސް ވާހަކަދެއްކިއިރު

ްލިބިފައި ްއިންސާުނންނަށް ްމަނާކުރުމަށްޓަކައި ްކުށްތަްއ ްގޭންގު ްހަނިކޮށްްްދަންނަވާލިން ްޙައްެޤއް ްއަސާސީ ްވަރަށް ވާ

ްބިިލއްޔަތުކަްންއިތުރުކުިރއްޔާ.ްހަމަްއެގޮތަށްްޤާމާްމުހިއްމުާވނެއޭްއެްކަންކަންްބަލަހައްާޓްމުއައްސަާސގެްްށްވުރެފިއްތާލުމަ

ްޙަޤީޤަ ްބުނެވުނީމަ ްކުަޑކުއްެޖކޭ ްވެސް. ްތަރުބިއްޔަތުމިހާރު ްކުަޑކުދިން ނޑުްތުގައި ްއަުޅގަ ްކޮަބއިތޯ؟ ްބައި ކުރުުމގެ

ހަމައެކަނިްމައިންބަފައިންގެްބޮލުގައިްމިކަންްއަުޅވަނީކީްނޫން.ްއެކަމަކުްއެންމެްފުރަތަމަްމަސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުރަންޖެހޭް

ްއުނގު.ްުކޑަުކއްޖާ ްމަންމަގެ ްއަީކްމަބަޔަކީ ްމަދަރުސާ ްފުރަތަމަ ްއުނގު.ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެގެ ްމަންމަމެންނާިއްންމަގެ ްއޔާ

ްމިް ްމައިންބަފައިންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭންެވއްޖެ. ްަދއުރެއް ްއިސްނަަގއިގެން ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްމިކަންކަމުގައި ބައްޕަމެން

ްއެ ްކޮންބައެްއތޯ؟ ްފަހިކޮށްދެނީ ްއެތަްދައުރު ްަދއުލަތުން. ްމިކަންކަްންތަނެއްގެ ްއިސްވެރިން ްއެްނމެ ްސަރުކާުރގެ ނެްއގެ

ްރޫހުފަހިކޮށްދޭންޖެ ްވަރަށް ްމައިންބަފައިން ްކަންތައްތައްހޭނެ. ްގެންދާ ްކުރަމުން ްއިސްނަަގިއގެން ްވަރަށް ްހަމަްްގައި ވެސް

ްއިނދަ ްޖެހޭނެ، ްނުލާފަސް ްއަޅާ ްެއަކމާ ްސަރުކާަރކުން ްއެތަނެްއގެ ްއެހެންވީމާްކަމަށްްޖެހޭނެ ްވަންޏާ. ލަތުެގްަދއު،

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްމިކަމަށް ްއެންމެްއިސްެވރިން ްގޮެތއްަގއިްސަރުކާރުގެ ްޚާއްޞަ ްގުިޅގެން ްހުރިހާްމުއައްސަސާތައް ފަރާތުން

ްއެންމެް ްއޮތް ްމީގައި ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއަދާކުރުްނ ްރޯލު ްމި ްލައްވާ ްމައިންބަފައިްނ އިސްނަަގިއގެން

ްަހއްލު.ްައޅުގަނދު ްއެއް ްއެހާްމުހިއްމު ްވާހަކަފުޅު ްމެްނބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްކުބޭ.ްމި ބޮޑަށްްްދަންނަވާލާނަން
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ް ްރަނަގޅު. ްބަނުދެއްކެވުން ްދަންނަވާލާނަން ްއަުޅަގނޑު ްއުނދަޫގވާނެ. ްވަރަށް ްދަްއކާއިރު ްވާހަކަތަކެއް އެއްްޢިލްމީ

ް ްމެންބަރުން ްވާޢިއްޒަތްތެރި ްކޮްނވެންޝަންތަކުަގއި ްބައެއް ްގެންެދވި.ްިއންޓަނޭޝަނަލް ްދައްަކވަމުން ހަކަފުޅުަތއް

ނޑުމެންްހަމަްތެރޭގައިްިއސްލާމީްނަޒަރަކުންްމައުޙަޤީޤަތުގައިްައޅުަގނޑުމެންގެް ޞޫޢަށްްބަލައިލާްބޭފުޅުންްވެސްްއަުޅގަ

ްުދނިޔޭގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެދއްެކވި. ްވާހަކަުފޅުތަކެއް ްތާއީުދކުރާ ްޤައުމުްވަރަށް ްނޫން ްމުސްލިމު ްޤައުމުތަުކަގއި ތަކުެގްބޭުރގެ

ްތިމާޢީްގޮތުންނާއިްޤާނޫނީްގޮތުންްހަދާފައިްހުންނަ...ްމީހުންްއިޖު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެދެން. ްމަޑުކޮށްލަެދއްުވން ްވަގުުތކޮޅަކަށް ްކުޑަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ޢިއްޒަތްތެިރްމައްޗަންގޮޅި

ްް.މެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ޮގޅިްދެމައްޗަން

ްޮއޅިފަ ްކިޔާއިްމިްމުޅިްމަޖިލީސްްމިްއޮތީ ްވަނަމަކަށް ނޑުެގްނަމަީކްކުބޭ.ްއެއީ ނޑުްޤަޫބލުކުރަނީ.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްކަމަށް

ްމި ްޢިއްްްނަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަމުންދާ ނާޑްމުޚާތަބުާވހަކަ ްއަުޅގަ ްއަޅުްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދެންނެވީ ނުޑެގްކޮށް ގަ

ްއޮ ްރަޖިސްޓްރީޮކށްފައި ްމިތާ ްޢިވަނަމުން. ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއޗަންގޮިޅ ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަުދ ްއޒަތްތެރިްންނާނީ

ް.ްޝުކުިރްއޔާ.މެންބަރެއްގެްގޮުތގަ

ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ގޮތަށްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެްސްްުދގައިްއޮންނަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާްމުޚާތަބުކުރުމަށްްމަޖިލީހުގެްގަވާއި

ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަެމއް. ްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްކުަރން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްެއއީ ްގޮތުގެްްމުޚާތަބުކުރުމަކީ

ްމަތިންްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

 ްހަކަދެއްެކުވން:ވާްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީ

ނޑުގެްނަްން މައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްއިނގޭތޯ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްނުކިޔުވިދާޅުވިް ްވެސް ްދާއިރާ ްހަމަ ްވެސް ްދަންނަވާީލްއިރު ްއެހެން ްައސްލުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްއަނެްއކާ ްއވާ
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ދު،ްމައްޗަްނގޮޅިްދެކުނުްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްއެންމެްބޮޑަށްްއަސްލުަގއިްމުޙައްމަދުްރަޝީ

ްނަންފުޅަކީ ްކިޔުްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަާވ ްގޮތަށް ްދަންނަވާލި ނޑު ްކަމަށްއަުޅގަ ްމިްއެް،ވާތީްން ްބޮޑަށް ްގޮތް

ްތަނުގައިްފަހަރެްއގައިްހަމަްބޭނުންވެދާނެ...ް

ް

ްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ްގެންދެވުމަށް ްކުިރއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު އާދެ،

ްއަރުވަން.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީ

ްއިން ްއައީ ްދަންނަާވލަމުން ްައޅުަގނޑު ްބައިވެިރވުމާއާދެ، ްރާއްޖެ ްކޮންވެންޝަންތަކުަގިއ ،ްއިްޓަރނޭަޝނަލް

ް ްއިން ްާރއްޖެ ްކަންތައްތަކަށް ްހުންނަ ްމުޢާހަދާތަކުަގއި ްުދނިޔެވީ ްނުވަތަ ްގޮތުން.ްއިއިންޓަރނޭޝަނަލް ްބެހޭ ޖާބަދިނުމާ

ްމުހިއް ްއެންމެ ްއެއީ ްބެލުން ްުކރެވޭތޯ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްހުންނަ ްއިސްލާމްދީނުަގއި ްފައިދާްޙަޤީޤަތުގައި ްގޮތް.ްއެންމެ މު

ނޑުްމިްަދންނަވާލަްވާނީްއެްހުރިްގޮތަކަށް ގައިްމިކަންކަްންނީްޝަރުޢީްގޮތުންްިއސްލާމީްފިޤުހުގޮތް.ްއެއީްއެހެންްއަުޅގަ

ްއިސްލާމީް ްދަންނަވަނީ ްމި ްހުރެގެްނ ްޝާމިުލވެގެން ްޭއގެތެޭރގައި ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ހުރޭ.

ްމީހުންނަށް ްއެްތަޢުލީމުގެ ްދުނިޭޔގެ ްއަދި ްެވސް ްރާއްޖޭގައި ްމުްސލިމު ްވެސް ްތަންތާނގައި ްޤާނޫނީްހެން ްމީހުން ްނޫން

ް ްކުރިއަުރވައި ްކަންތައްތައް ްއެބަހުރޭ.ްގޮތުން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްޝަރީޢާގައި ްއިސްލާމީ ްކުރިނޭރުވޭނެ. ވަރަށް

ްއެ ްމަސަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮޑިފައިކުރުުމގެ ްފިޤުހު ްހޯދައިގެން ްއެހެްނވީމާ،ްްއކަތްހޯދުންތައް ނުކުރެވެނީ.

ްއެް ްވެސް ްފުރިހަމަވާނީ ްއެންމެ ްގޮތް. ްމާތް ްެއީއްއެންމެ ްަކނަޑއެޅުން ްގޮްތްތަނެއްަގއި ްއޮންނަ ގޮްތްްއިސްލާމްދީނުގައި

ނޑުްމި ނޫންްމީހުން،ްއުެޅނީްމުސްލިމުްްތަނުގައިްދަންނަވާލަންްމިްޔަޤީން.ްޔަޤީންކަމެއްްެއއީ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ދުނިޔެވީްގޮތުންްަވރަށްްގިނަްދުވަހުްވަރަށްްގިނަްތަޖުރިބާގެްމަތިންްކުރަމުންްގެންގޮސްްހުރިްމަސަްއކަތްތަްއްްމީހުންްއެ

ނުޑމެންްހިފުމަކީްއެއީްމައްސަލަްްކަމެއްްކަމުގައިްވަނީްއެއީްިއސްލާމީްޝަރީޢާްއަށްްފުށުނާރާ ނަމަްއޭގެްބޭނުންްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްޝަީރޢާ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްޤާނޫނުްއެއްްއޮތްްކަމެއްްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ނޑުމެންްއަމިއްލަްއަށްްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތްކުރިއެުރވޭ ްޤައުމާއިތޯ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެްނ ްހާލުގައި ްކުރިނޭރުވޭ މުޖުތަމަޢުްްކުރަްނވީ.

ްދިޔު ްބަބޮއްސުންލަިއގެން ްބަޔަކުމުގެ ްއެހެން ްމަސައްކަތެދަލުގައި ްއޮންނަ ްކޮށްަފިއ ްދީނާއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެްސްއެއީ

ްފުށުއަރާ ްނުވަތަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެްފުށުނާރާ ްހުންނަންޏާ ްއެްްކަމެއް ްނުވަތަ ްމޮޑިފައިކޮށް ްއެަކމެއް ްނައްތާލާފައި ކަމެއް
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ްފުށުނާރާ ްތެރެއަށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެްއިޞްލާޙުކޮްށގެން ްވަންާޏ ްކަމަށް ްފެއްތޭ ްޤާނޫުނގެްްގޮތަށް ްއެ ގޮތަށް

ްމުހިްއމުބޭނުންކު ްމާ ްެއއީ ްހަނދާންކޮށްދޭރުމަކީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްފަހަރު ްއަިދވެސް ްއެންމެްކަމެއް. ްމިކަމުގައި ނަން

ްއަސްލަްށްމުހިއްމު ްިމކަމުގެ ްއެއީ ްަކމަކީ ްމުހިއްމު ްނޫން.ްއެންމެ ްގެނައުމެއް ްމިހެން ްހަމަ ްޤާނޫނެއް ްމިކަހަލަ ްެއއީ ކަމަކީ

މީހުންނަށްްވިސްނައިދިނުމާްސަރުކާރުްންްއިްމައިންބަފައިންގެްދައުރުްބޮޑަށްްއެރުޖޫޢަވުން.ްކުޑަކުދިންްތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ

ްމަޝްރޫޢުތައްް ްޕްރޮގްރާމްތަކާއި ްހިންގަންޖެހޭ ްމިކަމަށްޓަކައި ްކުެރްއވުން. ްހެޔޮގޮތުގައި ްހޭދަ ްކުރައްވަންޖެހޭ މިކަމަށް

ްކުއްިލއަ ްބަލާއިރު ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއެހެްނނަމަވެސް، ްހިންގުން. ްއެއްރަނގަޅަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ފަހަރާްްކަށް

ށްްހެދުމަކީްއަހަރ26ްަކަމަކަށްްވެދާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްމަޝްރޫޢުތައްްހިންގުމާްމިީއ،ްދަތިްމައިންބަފައިންްހޭލުންތެރިކުރުުވމާ

ްފިޤުހަ ްއިސްލާމީ ްނެތްމިއީ ްވެސް ްބަލާއިރު ްނިންމާލަންްށް ްވާހަކަ ްައޅުަގނޑުގެ ްދަންނަވަމުން، ްކަމުގައި ްނޫން .ްކަމެއް

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދީދީްްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދު

ްގިނަވަމުންދާ ްކުށްތައް ްމުޖުތަމަޢުގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދިްްޝުކުރިއްާޔ ްުދވަްސވަރެްއގައި ްވާހަކަެދކެވޭ ކަމަށް

ްގި ްވަަރށް ްކުަޑކުދިން ްާދްއޭގެތެޭރގައި ްގިނަވަމުން ްވާހަކަތައް ްތަންތަނުން ްެއކި ްާއއި ްމީޑިއާ ްކަމަށް ްހިމެނޭ ނައިން

ްޝުކުރުދުވަސްވަެރްއގަ ްަމޚްލޫފަށް ްއަޙްމަދު ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީީތ ްބިލެއް ްމިފަދަ ދަންނަވަން.ްއި

ްއިންްއިް ްގިނަ ްވަރަށް ްދާއިރު ްފެތުރެމުން ްއިން ްމީޑިއާ ްމިފަދަްވާހަކަަތއް ްހަރުކަށިްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދަބު ްެއއް ްވާހަކަ ވޭ

ްއެބަްވަަރކަށްްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަުކ ްކަމަށް. ްމަދުވާނެ ްކުރުން ްއަދަބުްކުށްަތއް ްކުށަކަށް ދިނުމާްވިސްނާަލންޖެހޭ

ް ްކުރީމަ.ްކުށްހިސާބަށް ްކުށެއް ްދަނީ ްދަނީ.ްބަޔަކު ްހިސާބަށް ްއަދަބާ ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްޝަރުޢީ ްއޭގެ ްފަހުން ްނިމޭ ކޮށް

ްއެއެހެ ްގިނަްންވީމާ، ްވަރަށް ްމީހަކު ްއަދި ްހިސާބު. ްދާ ްއެ ްއެިޅގެން ްަކްއޗަށް ްއެ ްތަންތާނގައިްްމީހާ ްއެހެން ފަހަރަށް

ްކުާރނެ.ްއެހެންވީމާ، ްެވސް ްކަންކަން ްއެކަހަލަ ްދީ ްކޯޝަން ްފުލުހުން ްްވިްއޔާ ްއަދަބަކާ ްގޮްސގެން ށްްހިސާބަޝަރީޢަތަށް

ްކަންްއަޅުަގނޑުމެންްއެަބްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއިންސާނީްރަމުންދާްބަޔަކަށްދަނީްމީހާްވަރަށްްބޮޑަށްްކަތިއަޅަިއ،ްއެްކުށްްކު

ްވާހަކަް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބެޭހްޙައްޤުތަކާ ްވިޔަސް.ްަޙއްޤުތަކާ ްޙަްއޤު ްވިޔަްސ،ްއަންހެނުންގެ ްޙަްއޤު ްކުޑަކުދިްނގެ ދެކެވޭ.ްއަދި

ނޑުމެްންްގޮތުންްވާހަކަދެެކވޭއިރުްވަރަށްްގިނަްފަހަރުފަހަރަށްްއެކިްގޮތްގޮތަށްްމީހުންގެ ވާހަކަްހުންނާނީ.ްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ނޑުމެ ްަޙއްޤުތަކަީކްއަުޅގަ ްއިންސާނީ ްކަމެއްވިސްނާލަންޖެހޭ ްރަްއކާތެރިކުރަންޖެހޭ ްވެްސްން ްޙައްޤުަތއް ކަން.ްކުޑަކުދިްނގެ

ްމި ްހަމަ ްކަމަށް. ްަރއްކާތެރިކުަރންޖެހޭނެ ްުއޅުްއަޅުަގނޑުމެން ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުއިުރްދޭތެރެއިން

ްއޭނަ ްއެއް. ްބައްޕަ ްހުރި ްބަލަހައްޓަން ްކުަޑުކދިންތަކެއް ްއެ ްގޮތުން ްަރއްާކތެރިކުރުމުގެ ްޙައްޤުތައް ކުށެްއްްކުޑަކުދިްނގެ

ކުދިންެގްްލިބުީނމަްއޭނަްޭގގެްބަަހއްޓަިއގެންްއެްވާހަކަތައްްވެްސްވަރަށްްޮބޑަށްްދެއްިކ.ްެއއީްއެކުރީމަްއޭނަްއަށްްއަދަބު

ް ްބެލީ ްކަމަށް ްއެޙައްޤެއް ްއެއްްމައިންބަފައިން ްގޮތަށްްމީހުންގެ ްބެލެހެއްޓޭނެ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްއެކަމާ ްހުރުން. ްގޭަގއި ބަފާ
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ްގޮތުންް ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްއިްނސާނީ ްއެހެންވީމާ، ްއައި. ްފާޑުކިއުްނތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް ްބަހައްަޓއިގެން ްގޭަގއި ބައްޕަ

ް ްއެކަންކަމުންކުށްނުވަތަ ްއަދަބުތަކާއި ްއަންނަ ްއެ ްދުނިޭޔަގއިްްކުރީމަ ްއަދި ްަތންތާނގައި ްއެކި ްދޭތެޭރގައި ްފިޔަވަޅާ އެޭޅ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްދޭ. ްދެެކވެމުން ްވާހަކަ ްވެސް ްތަންތާނގަިއ ްއެކި ްނޫން. ްެއްއ ްރާއްޖެއެްއގަ ހަމައެކަނި

ްދެެކވެނީ.ްމީ ްމި ްކަންތައްތަެކއްެގްވާހަަކކަން ްމަދު ްނިސްބަތުން ްމަދު ްމި ްމީހަނދާންކުރަންޖެހޭ ްއިްންޑިއާަގއި ްގިނަ ހުން

ް ްރާއްޖޭަގއިބަލައި ްމި ްވެސްްވާހަކަދައްާކއިރު ްތަންތާ، ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްނުވަތަްއަދި ްމަރާލުން ްމީހަކު ްެވސް ނގައި

ްގިނަް ްވަރަށް ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްހިނގާ ްމަދުން ްވަރަްށ ްކަންތައްތަަކކީ ްއެކަހަލަ

ނޑުމެންގެްވާހަ މަރުްނުވަތަްއެކަހަލަްމީހަކުްމެރީަމްމަރަށް،ްގޮތުންްައޅުަގނޑުމެންަނށްްބުނެވޭްއާންކަްދާފަހަރަށްްއަޅުގަ

ްކުރި ްހަރުކަށި ްކަންކަންްރަނގަުޅާވނޭްކަންތައް.ްއަދަބު ްބަލައިލަންޖެހޭނެ.ްވަރަކަށް ްދިރާސާތަކަށްްވެސް ނޑުމެން .ްއަޅުގަ

ންނަްޤައުމުތަކުގެްތެރެއިންްމަރަށްްމަރުދޭްނުވަތަްމީހުންްވެސްްތަރައްީޤވެފައިްހުމެްގިނަްއިންްހަމަގައިމުދުނިޔޭގައިްއެން

ްއެ ްތަްނ ްއެއް ްދޭ ްއަދަބު ްމަުރގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުށްްމަރާލައިފި ްއެހެންވިަޔސް ްައކީ. ްއެްއްެމރިކާ ްގިނަ ްއެންމެ ކުރުން

ްއެމެރި ްތަނެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްމީހުން ްކަމަށް ްްސޓޭޓުޤައުމު ްގިނަ ްއެމެރިާކގެ ްތަންފީޛުކާ. ްހަަމ ްޙުކުމެއްހެންްތަުކގައި ކުރާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްތަންފީޛުކުރާކަން ްޙުކުމް ްއެ ްަވންޏާ ްކަމަށް ްއަިއއްސި ްޙުކުމެއް ްމަރުގެ ްއެ ްމެރީމާ މީހުން

ްހަރުކަށި ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްއެނގޭ ްވެސް ްކުށްްއެންމެންނަށް ްކޮންމެހެން ްދީގެން ްއެީއްއަދަބު ްމަދުވާކަމީ ކުރުން

ްެއއްވެސް ްމިހާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއްވެސްްދިރާސާއަކުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިބޭްހިސާބަށް ްދަލީލެއް ކަމެއްްްކަހަލަ

ްޝަރުީޢް ްާރއްޖޭގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަދުވާނެކަން. ްއެކަން ނޫން

ްާރއްޖޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްަޝކުވާނިޒާމާ ްދަނީ ްަރއްޔިތުން ްގިނަ ްއަދަެގ ްޝަކުރަމުން. ްއެ ނަޑައޅާނީ ްކަ ްނިޒާމުަގިއްބު ރުީޢ

ްޤާޟީންް ްހަމަތިއްބަވާ ްއަިދ ްކަމެއް. ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްވެްސްހަމަްްކަން ނޑަކީ އެހެންމެ،ްއަުޅގަ

ްމީހުންނަކަށްް ްއާދަިއގެ ްައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ްފުރުޞަުތްނުލިބޭ،ްެއއީ ްަވކީލެްއގެ ްއަށް ްމީހާ ްވަކީލެއް.ްނިކަމެތި ޤާނޫނީ

ްލާރިތަކެއްްވަ ްބޮޑެތި ްވީމަ ްމަސައްކަތެއް ްކުރާ ްދިރިއުޅުމަށް ްއެ ްނުވަތަ ްދާންޖެހޭ ްދީގެން ްލާރި ްހަމަ ްެއއީ ކީލުންނެއް

ްވަކީލުންގެ ްނުލިބޭ. ްޚިދުމަތެއް ްަވކީލުންގެ ްނޫނިއްޔާ ްހުެރގެން ްހަމަގައިމުްފައިސާތަކެއް ްލިބުނީމާ ވެސްްޚިދުމަތެްއ

ެއް،ްހަރުްކިތަންމެްފަހަރަކުްެވސްްދޭ.ްއެހެންވީމާފަްމޮޅުްވަކީެލޭކްބުނާްމީޑިއާތަކުންްބުނާްކަމަށްްވަންޏާްމިއީްވަރަށް

ްލިބޭްކުށުން ްއެހީތެރިަކން ްވެސްްބަރީޢަވުމަށް ްތަނެއްަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޭޔގެ ްކަެމއް. ްނެތް ްވެސް ްަޝއްެކްއ ްއެއީ ކަން

އްްލިބޭްސަރުކާރުތަކުން.ްއެހެންިވޔަސްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްތަރައްޤީވެފަިއްހުންނަްޤައުމުތަކުގައިްވަކީުލންގެްޙައްޤު.ްވަކީލެް

ްއެ ްއެހެްނވިޔަސް ްއެހީަގއި ްސަރުކާރު ްއަބަދުއެ ްހަމަ ްަވކީލުން ްމޮޅު ްހުންނަްންމެ ްފަިއސާ ްދީގެން ްފައިސާ ްލިބޭނީ ވެސް

ްމީހު ްމަޚުލޫފު ްއަޙްމަދު ްއަޅުންނަށް.ްދެން ްއޮްތްއިޞްލާޙަށް ްމިހާރމިްހުށަހަޅުއްވާފައި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ވެސްްްަގނޑު

ްތެގަ ްގަވާއިެދއްގެ ްޮއންނަ ްއެ ްހަމަ ްތަންދެއޭ ްއަދަބުާވއިދު ްގޮްތގޮތަށް ްޚާއްޞަ ްގޮތަކަްށްެރއިން ްޚާއްޞަ ްއަދި ދިނުމަށް

ކުދިންނާްދޭތެރޭގައިްޢަމަލުކުރުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެހެންްއަދަބުްދޭްމީހުންްދޫކޮށްލަނީއޭްކިޔައިގެންްްވިސްނަިއގެންްއެ
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ްވާހަ ްރަނަގޅު ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަްއކާ ްކުރީަގިއްއެ ްބަހައްޓަިއގެން ްތަނެއްގަިއ ްމީހަކު ްތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނީ ްނޫނޭ. ކަަތކެްއ

ްޤަބޫލުކުރާ ްެއއްގޮަތކަްށްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ްކަމަށް ްއަނިޔާކޮްށގެން ްކޮންމެހެންްްކުރާހެން ްޫނން.ްތަންތާނގައި ކަމެއް

ްއި ްކޮންމެހެން ްދަލީލުތަކުން ްއެހެން ްެއނޫން ްނުޖެހޭ. ްެވސް ްދަލީލުތަކުންްބަހައްޓާކަށް ްއެހެން ްނުހޯދާ،ްއެނޫން ޢުތިރާފެއް

ްދަސްކުރަންޖެހޭނެް ްެވސް ްރާއްޭޖަގއި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްހޯދަން ްތަޙުޤީޤުތައް ްއެ ްސާބިތުކުރަން ްކުށް މީހުންގެ

ްގޮވާލަް ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްބުރަވާންވީ.ްައޅުަގނުޑމެން ްިދމާލަށް ްއެ ްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮްތގޮތަށް ްެއކި ެއކަްންންވީ

ްވެްސްތަހު ްކޯޓުތަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޯހއްދަވާށޭ. ްގޮތްގޮތް ްސާބިތުކުެރވޭނެ ްކުށްތައް ްއެ ްދަލީލުތަކުން ލީލުކޮށް

ްކަންތައްތަކާްދަންނަވަ ްސާބިތުކުރެވޭނެ ްދަލީލުތަކުން ްެއ ްއެްންވީ ްއަހުްދޭތެރޭގައި ްެވސް ްއެްބޭފުޅުން ްލުވެިރެވވަަޑއިގެން

ގޮތަްށްކަންކަންްސާބިތުކޮށްދިނުމަށްްްއާއިްއެްދަލީލުތައްްހޯއްދަވަިއގެންްޭއގެްއެނާްންްވެސްްކުުށގެްހެއްާކިއްޤަރީބޭފުޅު

ްހިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްބުރަވެވަަޑިއގަންނަވާށޭ.ްއިޢުތިރާފާ ްދިމާލަށް ްހަމަަގއިމުއެ ްނުދާން.ްއެއީ ްމިހާްަގވާށޭ ްވެސް

ްދައްކާ ްތާރީޚު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްތެރޭްހިސާބަށް ްޖަލު ްމީހުންނަށް ްނުވަަތްގޮތުން ްކޮށްފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްދީ،ްއެ ްއަދަބު ގައި

ްވަކި ްހޯދައިގެން ްއިޢުތިާރފު ްހުރީ ްމިއަުދްްއަނިޔާކޮށްަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްކަން ްނިންމުމަށް ްކަންކަން ގޮތަކަްށ

ްުނވާ ްކަންކަން ްެއކަހަލަ ްކަމެއް.ްމިވަގުތު ްއެްހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުރަށްގޮސްްކަމީ ނޫންްްއެްިދމާލުން

ްކަ ްދާންޖެހޭނެ ްބުރަވެގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަބަދުދިމާލަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްހަނދާންބަހައްޓަންޖެހޭނެްމެއް ެވސް

ް ްއަނިޔާވެރި ްމިއޮތް ްރާއްޖޭަގިއ ްދުރަށްދިޔުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކަންކަން ްމިހާރުގެްސަާގފަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަށް

ނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭނެްނޫން.ްަކމަކީްދެްސަރުކާރުންްއެކަންްނުކުރާ ންްއަންނަްސަރުކާރަުކންްނުކުރާނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްބާރަށްް ްބޭފުޅުން ްކުރެއްވި ްކަންކަން ްގޮތަށް ްއަނިާޔވެރި ްއެ ްފެންނަމުންދަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމިހާރު އަދިވެސް

ްބޭފު ްއަިދްޒުވާން ްތަން. ްކުަރއްވާ ްމަަސއްކަތްޕުޅު ްއެވަަޑއިގެންެނވުމަށްޓަކައި ްބާރު ްވެސް ްގެނައުމަށްޓަކައި ްބާރަށް ްޅުން

ްއެކަންކަ ްހޯދައިދީގެން ްމަސަްއކަތްކުރައްްބޭފުޅުން ްކުރުވުމަށްޓަަކއި ްއެްން ްވީމާ، ްތަން. ްނުބަހައްޓަާވްްވާ ްއެކަން ގޮތަށް

ް ްތެރެއިން ްގަވާއިދުަތކުގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްނަހައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން ްގަވާއިދުތައް ްއަދި ްހޯދަން މަވެސްްްއލު

ް ްހޯދަންޖެހޭ ްއެ ްއޮތްހައަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ނޑުމެންގެ ްހޯދަންވީ.ްއަުޅގަ ްހަަމގައިުމވެްސްްއްލުތައް ްއަޅުަގނޑަށް ޤާނޫނު

ްކުރުމަށްޓަކައި ްމިކަން ްތާއީދެއްނުކުރެޭވ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފުދޭ ްކުރުމަކަށް ްމިކަން ްމިޮގތަށް ނަޑކަށް .ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ގޮތުންްްެދއްވާްމިކަމާްބެހޭތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފު،ްމިްމައްސަލަްހުށަހަޅުއްވައިޢިްއަޒތްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެް

ްޝުކުރު ްއަުޅަގނޑު ްޯހއްދަަވއިދެްއވީތީ ްފުރުޞަތު ްއެ ްބަހުސްުކރުމަށްޓަކައި ްޚިޔާލާއި ްއަިދވެސްްމަޖިލީހުގެ ދަންނަވަން.

އްލެއްްަކމަށްްދެކިވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ.ްހަްެވސްްގޮތަކަށްްއެއީްެއއްްްަނވާނީްއަދަބުްދިނުމަކުންފަހަރުްައޅުަގނޑުްދަންްއެއް

ްވިސްނު ްވިސްނުމެޭކ.ްމިހާރުގެ ްބޯދާ ްމާ ްޒަމާނާއެއީ ްޖެހި ްައޅުަގނުޑމެން ްދިރާސާތަާކްްއެކީގައިްމަށް ްއެ ނޑުމެން ައޅުގަ

ްދާން.ްއާދެ،ްުޝކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަށް.ްއެކީްކުިރއަށް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުުރޞަތުްމިްއަރުވަނީްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝު ކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްރަޝީދު. ްމިއަޙްމަދު ްމިހާރު ްހަމަވެފަްއާދެ، ްކޯރަމް ްއެހެންީވމާަވނީ .ް ްވާހަކަެދއްކުމަްށް، ކުރިން

ްފުރުޞަތު ްޢިއްޒަްދީފައިއަޅުަގނޑު ްރަޝީދުްވާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.މިްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުަމށްް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްރަފުށިހޯ

ް ްއަުޅގަނޑު`. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުިރއްޔާ ްނަންބަރު ްަޙއްޤުތަްއްކުަޑކުދިް:2/1:ޤާނޫނު ންގެ

ްދަންނަރައްކާތެރި ްެއއްެޗއް ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދި ްފުރުޞަތަކަށް ްދެވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ވާލަްންކުރުމާ

ް ްއިޞްލާޙާ ްމި ްވާހަކަޤަސްދުކުރީ ްދެްއވައިފިްމެދު ްވިދާުޅވެ ްވާހަކަަދއްކަމުން ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްގެންިދޔަ ދައްކަމުން

ްމައި ްތަރުބިއްޔަތުންބަފައިން ްކަންތައްދަރިން ްކުށްކުރުމުގެ ްމި ްގޮަތކުންނޭ ްގިނަެވގެްންކުރާ ްމައިްމިތައް ބަފައިންްންދަނީ.

ްތަރު ްދަރިން ްފުރުޞަތު ްއެއިދޭބިއްޔަތުކުރުމަށް ްސަރުކާރުތަުކންނޭ.ންޖެހެނީ ްއޮންނަ ްރަނގަޅަށްްރެއްަގއި ްވަރަށް

ްޚާއްޞަކޮށްއިޢުތިރާފު ްަހމަ ްޑީ.އާްވެަވޑަިއގެންނެވީތީ ްދީނީްރުޒެޑް ްޕާޓީގެ ްއެ ްއަދި ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަްނނަވާ ްއަށް .ޕީ

ނޑުްހިތާމަކުރާްވާަހކަްދަންނަވަް،އެއްްކަމަށްވާްބޭފުަޅކުްމިހެންްވިދާޅުވީތީްްޢިލްމްވެރި ން.ްޢިްއޒަތްތެރިްައޅުަގނޑުްއަުޅގަ

ްމީގެ ްމިރައީސް، ްއެނިގގެްނ ްމިްން ްމިކަްނ ްވީތީކަން ްއިުހމާލުތަކެއް ްމާޒީަގއި ްއެްދިޔައީ ހެންނަމަވެސް،ްވީ.

ލުގަިއްފަރުދީްވާޖިބުްއަދާކުރުމުންްއެްއކިބާވެްޤާނޫެނއްްހަދާްޤާނޫނުގެްބޮް،ނުޖެހޭްފަރުދީްޒިންމާްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެްއގޮތަކަށްް ްއެއްްއަޅުވާނަމޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވސްނަިއގެންވެްސ ްހާލަތެއްަގއި ްަރއީްސ،ްވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާނެ.

ްނުހުްޤާނޫނެއްގައިް ްނުހުންނާނެ.ްނޭފަތެއްބޮލެއް ްކިޑުވެްންާނނެ.ްކަންފަތެއް ްނުހުންނާނެ. ްނީންނާނެ.ްސް ްވެސް ްެއއް ނީ

ނޑުމެންްއިންސާނުންްސަލާމަތްްއުޅެނީްއަޅުްްވީމާ،ްައޅުަގނޑުްަދންނަވަންްމިމިހެންްވެސްްނީންނާނެ.ްްހިތެއްްފިތެއް ގަ

ްވާޖިބާބުއްދި ްޤައުމީ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްމީހުން ނޑުމެންްްއި،ހުރި ްރަށުެގްްގެއަުޅގަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާޖިާބއި، އަޮތޅުގެ

ް ،ވާޖިބާއި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިައޅުަގނޑުމެން ްއަދާނުޮކށް ްޤައުމަށްޓަަކއި ްވާޖިބު ްފަރުދީ ްކުށްތަކަށްްްޒާތުަގއި ބާވަތުގެ

ްކުށުް ްމި ްކުދިން ްމަސައްަކތްއަރަިއގަންނަ ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްން ްކޮށްލުމ26ްަނުކޮށް ްދަށް ްފުރާ ްއުމުުރ ްމިްއަހަރަށް ްކީ

ްމިހާރު ްމައުްޤައުމުަގއި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްތިންަބިއްތިބި ްޤައުމުގެ ްތިބި ްޖެހިފައި ްއަިނޔާވެިރކަމުަގއި މޫނިޒަްމގެ

ްމިއީ ްކަމެކޭ. ްތައްޔާރުކުރާ ްޖަލަށްލާން ްހަދާފައި ްޖަލު ްަޤއުމުަގއި ްމުޅި ްއާބާދީ ްމައުްކޮށްފައި ްއެހެންްެވސް ްނޫން މޫނު

އައިސްފާނެތީ.ްމިކަމެްއްފެށިގެންްދިޔައީްވެސްްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްހަމަްައޅުަގނުޑްްވެރިކަަމށްޤައުމުގެްްބޭފުޅަކުްމި

ްމި ްފިރުޢައުްސާފުކޮށް ްޢިލްމުދަންނަވަނީ ްކިބައިން ްއަބޫޖަހުލުެގ ްވަަޑއިހާސިލުްނާއި ްއޭުރގަިއްކޮްށގެން ގެން

ް ްގެންގުޅުބަނީއިސްރާއީުލގެ ްތަޢާރުފުޒަމާނުަގއި ްމިޤައުަމށް ްއުސޫެލއް ްއެނގިަވޑަް.ކުރީތީނު ްމިއެއީ ްމިހާރު ްިއގަންނަވާނެ
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ްމި ްްޤައުމުަގއި ްދުވަސްވަނީ ްދުުކޑަކުިދން ްކުިދންނާއި ްވިހާ ްނުފުރާ ްފުރާފައި ްަޅއުމުރުަގއިްވަސް ްވަރަށް ްކުދިން ވިާހ

ތްްޤައުމުގައިްއޮްކުރިންްމިވަނަްއަހަުރ2:89ްްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިކަންްފެއްޓީްވެސްްމިއީްްންްމިނައްތާލަމު

ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްކަ ްމެއް ްގެންެދވީ ްމ5ްިވިދާޅުވަމުން ްއާދެ،ްޢާއްމުކޮށް ްކުރިން ްފުރުމުގެ ްއުޭޅްްަމސް ޤައުމުަގއި

މުަގއިްިތއްބެވިްހުރިާހްޤައުް.ްައޅުަގނޑުްމިެއއްްނީންނާނޭްމަސްްފުރުމުގެްކުރިންްފުރާނ5ްްަޚުންްވެސްްވިދާުޅވޭްޝައި

ނޑުަގއިްނުޠުދަންްކޮށްފައިްމިޢިލްމުވެރިންނަށްްޗެލެންޖު ްއިކުަޑުކޑަްލޭތިއްެކްއގެްސިފަިއގަްްއިްފާއެއްެގްސިފަިއގަނަވަނީްބަ

ްއިންނާނޭ.ްފުރާނަްނެތްްނަމަްގަރުބަގަީތއްސުރެ ްފުރިހަމަްފުރާނަ ްހުރިްވަމަކުންްނާންނާނޭބޮޑުވަމުން ޖިސްމާނީް.ްފުރާނަ

ްމިވެނި ްެލއްީވ. ްތެޭރގައޭ ނެޑއްގެ ްފަތުވާނުދެއްވާްހަށިގަ ްއަުރއްާވ ްއަށް ްޓީވީ ްނުބަިއ ްމި ްހަލާލުްްއިއާދައިގަްށޭ. ޖެހިގެން

ްފާފަްކަމެއް ްސިންގާ ްބޮުޑ ްހީކޮށް ްޙަރާމްްކަމަްށ ްއެްއ ްޤައުުމގަިއ ްމިއަުދ ްކުރަމުން ްމިަކމެއް ދަނީްްޢާއްމުވަމުން

ްޤައުމުްއިމައުމޫނިޒަމްގަ ްރައީސް،ްްއަނިާޔވެރިކަުމގައި ްޢިއްޒަްތތެރި ްހަދައިބާްމިޖެހިގެން. ްޤާނޫނުތައް ްހަރުކަށި ް،ވަތުގެ

ްމި ްަވއްޓާލުމަކަްށ ްތެރެއަށް ްހަލާކުގެ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްޖީލު ްުޒާވން ްޤައުމުގެ ްފާސްކުރާކަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު

އިންްއުމުރުްފުރާްއަށްްްޤައުމުގައިްމިްއަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްިމހެންްމިދެންނެވީްމި

ްސަލާމަތް ްކުއްބަލައިފިއްޔާ ްުޒވާން ްހިޔެވާނެ ްމިހާރު ްްއްނުވޭޖަކު ްހުރިހެްމިްއަޅުަގނަޑކަށް ްއަލަކުން ނެއް.ްޤައުމުަގއި

ނޑުްމި ނޑުމެންގެްމިްހެޔޮްދަންނަވާލަނީްޤައުމުގެްހުރިހާްރައްޔިތުންްވީމާ،ްއަުޅގަ ނޑުމެްނެގްއަޅުގަ ެވރިކަންްކުރާްއަުޅގަ

ްމިްސަރުކާރާ ްތެދުވެ ްްެއއްކޮށް ްއެނބުރި ްއަލުން ްރަްއޔިޤައުމު ްޖީލުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތް ްއަންނަން ތުންނަށް

ްައތްލިބި ްއަތާއި ްކަމެްއްދިނުމަށްޓަކައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްހިނގާށޭ. ްމަަސއްކަތްކުރަމާ ްތެދުވެ ގުޅާލަިއގެން

ް ްޤާނޫނު ްއެްއވެ ްދޮށަށް ްމަޖިލީހުގެ ްިހނގާއިރަށް ްހަމަ ްޢަމަލެއް ްނުބަިއްނުރަނގަޅު ްމިބާވަުތގެ ހަދައިގެްންނަދިމާވާއިރަށް

ްބޮ ްޤާނޫނު ްފެށިގެން ްމިއަދުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދަ ްތިބުމުގެ ްހިމޭނުން ްހަމަ ްމަޑުން ްައޅުާވފައި ްޒިންމާ ަނއްތާލަާމްލުގައި

ްރައީސް،ް ްހިނގާށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަްތތެރި ްައޅުަގނަޑކަށް ްމިއެއްގޮަތކަށްހަމަ ްތާއީދުޤާޫނނަްވެސް ްވާަހކަްށް ނުކުރެވޭ

 ޝުކުރިްއޔާ.ްް.ދަންނަވަން

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމިމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު

ް.މެންބަރުްއިްބރާހީމްްމުއްޠަލިބަށްްއަރުވަނީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ް ް، هللاްرسول علىްوالسالمްوالصالة لحمد هللا`. ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ޢިއްޒަތްތެިރްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްއަދިްނޫނީްމައު ނީްޢިލްމުވެރިްނެގްވާއްކެންގައިްޢިލްމްވެރިންނަށްްވާހަކަްދެޟޫޢަކަށްްވާހަކަްަދއްކާއިރުްރައީސް،ްބިލަކަށް
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ނޑައެޅިފަްވެރިންްދަ.ްޢިލްމުލެވަލްގަ ިހްެއއްޗެްއިްހުރިްުއސޫލުތަކާއިްހަމަތަކާްްއކާްވާހަކަްއެނިގގެން.ްއިސްލާމްދީނުގައިްކަ

ްފުރާނަްއެނ ްއަށް ްުކއްޖާ ްުޤރުއާނުަގއި ްދުަވްސތަކާއަިގގެން.ްަކނަޑއެިޅގެން ްއެ ނޑަެއޅިްޅުވާެންއުމުާރއި ގެންްެއއްޗެިހްކަ

ްޢިލް ްފާޑުކިޔަމުން ްޢިލްމުވެރިންނަށް ްހުންނައިރު ްދިމާލައެނގިފައި ްދާމުވެރިންނާ ްހޯރަފުށީ ްޢިއްޒަތްތެިރްށް އިރާގެ

ްއެްއެްމެންބަރަކަށެއް ްބޭފުޅެްއްނޫން ްފެންވަރުގެ ްނުބެވޭނެ.ްއެ ްކުރެވޭނެްްއަކީ.ްއެހެންނޫންނަމަްބޭފުޅާްގޮތަކަށް އެކަން

ްމި ްނިްއިނގޭތޯ. ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބޭނެ ްމީހުންނަށް ްޖެއްސުންކުރާ ްޢިލްމުވެރިންނަށް ްމިތާ ްބައެްއްގޮތަކަށް ސްބަތްވާ

ްމީހުން.ްއެކަމަކުް.....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްވުންްއެދެން.ްވާހަަކްކުޑައިރުކޮަޅކަށްްމަޑުޮކށްލަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް،ޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުް،ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްްދެއްވުްންއެދެންްއިނގޭތޯ.ރުްކުަޑއިރުކޮަޅކަށްްމަޑުކޮށްލަދައްކަވަމުންްގެންދާްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަ

ްެއްވާހަކަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަދި ްމެންބަރަށާއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްަދއްަކވާ ްވާހަކަ ްގެންދާއިރު ދަްއކަވަމުން

ްއުނދަގޫދައް ްއަުޑއަހަން ްވާހަކަ ްޢަމަލުނުކުރުމަްކަވާ ްމެންބަރު ްެއއްވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަށް ްްވާ ްއެއީ އަޅުަގނުޑްކީ

ވެްސްމަޑުމައިތިރިކޮްށްޖަލްސާގެްކަންތަްއްކުިރއަށްްތްތެރިްމެންބަރުންްވީހާހުރިހާްޢިއްޒަް،އް.ްއެހެްނވީމާކުރާްއިލްތިމާސެް

ްފުރުޞަތުގެ ްވާހަކަްދެއްވަުމންންދިއުމަށް ްފުރުޞަތުމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުްްދީފައިދެއްކުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ވާ

ްއަރުވަނީ.ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަްކުިރއަށްްގެންިދއުމަށް.ްއަށްްގެންދިއުަމށްްފުރުޞަތުްމިވާހަކަކޮޅުްކުރި

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްބަރާބަރަށް ްކޮމިޓީތަަކށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްރައީްސ، ްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރ ގަންނަާވްވަޑައިް އެ

ް.ްސަބަބަކީ....ވެސްްއެކަންްއޮންނާނީްސާފުވެފަނަމަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްމިްނިޒާމީ ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްާދއިްއެްއްހުށަހެޅުމަށް ްދާންދޫ ރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަުރވަނީ

ނޑުްދެންނެވިްކަންތަކުގެްއިމަދުްރިޔާޟްމުޙައް ވަންޏާްނިޒާމީްމައްސަލަްްކަަމށްއެއްްއުޅޭްްތުރަށްްވާހަކަ.ްދެންމެްއަޅުގަ

 ަގއިްނެންެގވުމަށްްދަންނަވަން.ްއެއްްގޮތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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 ވާހަކަެދއްެކުވން:ްމަދުްރިޔާޟްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ނޑުމެންްމަޖިލީސްްްސީވާނީްޤާނޫނުއަސާންބަރުންްވާހަކަފުޅުްދައްަކވަންޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެ ާއއިްއަުޅގަ

ްމި ްވާހަކަފުުޅަގިއ ްމުއްޠަލިބުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން. ްތަރަހައިގެ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެްްހިންގާ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހިފި ްރިޝްވަތު ްރަލަށް ްމަޖިލީހުމެންބަރުން ްމި ްއެެހންވީމާ،ްމިއީ ްަބއްލަާވ. ްޔައުމިއްޔާ ްވިދާޅުެވްއޖެ. ްދެންމެ ގެްވާހަކަ

ްވާަހކަ ްދެއްކޭނެ ްމައްސަލަްތަޅުމުގައި ްނިޒާމީ ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ްނޫން. ްއެްެއއް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ވާހަކަފުޅުްްއެއް

ްަޔއުމިއްޔާހުއްޓުވެން ްއުނިްޖެހޭނެ.ްއަދި ްމައިން ްއެކުރަންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިބައިން ްމެންބަރުން ްމަނިކުފާނުްްޖިލީހުގެ

ްެޖހޭނެ.ްންމަޢާފަށްްއެދިވަޑަިއގަންނަވަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްމެންބަރު ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްސާފުކުރާަނން. ނޑު ްއަުޅގަ ރުވަީންއަްކަންތައް

ނޑުްވާހަކަ ތެރިްވާްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއެއީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްްދީފައިފުރުޞަތުްދެްއުކމަށްކުރިންްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްމާޝުކުރިއްާޔްޢިއްް ނޑުްމާއެްފަށްްއެދޭނެްމައްސަލަޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ ފަކަށްްނޭދޭނަން.ްްއްނޯންނާނެ.ްައޅުގަ

ނޑުް ްައކީ....ްމިްމައްސަލަް،އެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްްބުނުމަށްްފަހުގައަޅުަގނޑުްބުނާްެއްއޗަކަށްްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްނިޒާމާ ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްެއއްްހުށަހެޅުމަށްޓަކައިްމިްފުރުޞަތުްއަުރވަނީްމަނަދޫްދާއިްބެޭހްމައްސަލަްމިހާރުްއަޅުގަ

ްމަދުްތާރިޤު.މެންބަރުްމުޙައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްތާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަްޝުކުރިއްޔާ ްމިްބެހޭ ްނެގީ ްމި ްމެންބަރަކުްްއެއް ްއެއް މަޖިލީހުގެ

ްފެންވަެރއްް ްމެންބަރަކީ ްއުރަތްޕެއްްއަނެއް ްނެތް ްފެންވަެރްއ ްއެްއވެސް ްަތޖުރިބާް،ނެތް ްނެްނޫނީ ްބޭފުޅެއެއް ޭކްތް
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ްވާހަކަް ްމިތާނަގއި ްރިޔާސަތުގެްކިޔަިއގެން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއކާތެރިކުރުަމކީ ްޙައްޤުތައް ްމެންބަރުންެގ ްއެ ދެއްކޭއިރު

ް ްމިސާލަކަށް ްގެނައުމަްށޓަކައި. ްސަމާލުކަމަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެކަން ްވާޖިބަކަށްވާތީ ްވާހަކަފުޅަކީްއެ ްދެއްެކވި މެްނބަރަކު

ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނާިއ ްވާހަކަްްއިސްލާމްދީނާއާއި ްކަމަށްްޚިލާފު ްފާހަގަްއެއް ްެއކަމެއް ްއެ ްއެވަންޏާ ްކުރަންޖެހޭނީ

މީހަކީްއިސްލާމްދީނުަގިއްްދެްއކެމުގެްފުރުޞަުތގައިްއެމީހަކުްވާހަކަް.ްއެެއއްގެްގޮުތގަްކަމެއްގެްަވގުތުަގއިްނިޒާމީްުނކުތާ

ް ްކިޔަިއގެންތަނެއް ްމީހެކޭ ްނުފިލާ ްފުރުވާހަކަްދޮރެއް ްދެވިގެންޞަތެެދއްކުމުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްރިޔާސަތުންއް ްުނވާނެ.

ގޮުތގަިއްްގެްވެސްްވަރަށްްބޮޑުްިނޒާމީްމައްސަލަެއއްްޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްޙަީޤޤަތުގައިއެކަމުަގއިްޒިންމާްއުފުލަްއވަން

ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަން.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާކުރިއްޔާ ްމައްސަލަްތިއީ ްކުރިްންްބެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. އެއް

ނޑުްސަާމލުކަމަށްްގެންނާނަމޭ.ްމިހާރުްްެއއްްހުށަހެޅޭްަކމަށްްދަންނަވައިފިންްައޅުަގނޑުްއެަފދަްމައްސަލަ ވަންޏާްއަުޅގަ

ްިނޒާމާ ްމަްއސަލަްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުްބެހޭ ްދާއިއެްއ ްިތމަރަފުށީ ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްމަށްޓަކަިއ ރާގެ

ްޠަފާްއަށް.މަދުްމުޞްމެންބަރުްމުޙައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:މުޞްްމަދުމުޙައްްމެންބަރުްދާއިރާގެްތިމަރަފުށި

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްނެގީ ްމި ްއެތެރޭގަިއްްހުގެމަޖިލީްެއްއ ްމިތާ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްވާނެ ްކުރަން ްމިންަގނޑާްކަންކަން ްވާނެ ްވާހަކަދަްއކަން ްރަްގޮާތއި ްވަރަށް ްއެަބއޮތް ްލިޔެފައި ނގަޅަްށްފެންނަން.ްމިކަން

ާޔްނޫނިއްޔާްރާްވިއްކުމަށްްނޫނިއްބަރުންނަކީްރަލުގެްބާވަތްތަކާއިްމެންްމަޖިލީހުގެްއެންމެހައިހިނދުްމިްްވީްއެހެންްކަމަށް

ްބޭނުންކުރު ްރާ ްބަޔަކަށްވެ، ްރިޝްވަތުނަގާ ނުޑމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްއެްއެމަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްްޮގތަށްްވާހަކަތައް ދައްކާއިރު

ް ްތިްރައީސް، ްިއންނަވަިއގެންްހަމަ ްސަބަަބކީގޮތަށް ްަރއީސަށްް،ނުވާނެ. ްދީފައިްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްއޭނާ ާވްްމިާހރު

ް ްބާުރ ްއަތުލުމުގެ ްފުރުޞަތު ނަޑއެިޅގެން ްައޅުަގނުޑްކަ ްއެހެންކަމުން ްލިިބދޭ. ްއެބަ ްަގާވއިދުން ްމަޖިލީހުގެ ލިބިދޭނެ.

ްވާްފުރުޞަތުްއަނބުރާްގެންނަވާށޭ.ްްދީފައިދަންނަވަނީްއެްފަރާތަށްްްރިޔާސަތަށްްމި

ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްއަނެްއކާ.ްމިހާރުްއަޅުއެއްްނޫންްބެހޭްމައްސަލަްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްހުށަހެޅުއްވީްނިޒާމާ ބެހޭްްވެސްްިނޒާމާގަ

ްމަްއސަލަްެއއް،ްމައްސަލަ ްްއެހެން ްބޭނުންފުޅު ްހުށަހެޅުމަށްޓަަކއި ްދާންދޫްްކަމަށްއެއް ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްމި ވަންޏާ

ް.މުޙައްމަދުްރިޔާޟްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކަެދއްެކުވން:ވާހަްމަދުްރިޔާޟްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްމި ްރައީްސ، ްހިފެހެްޢިއްޒަތްތެރި ްކަރާމާތް ްޢިއްަޒތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމުހިއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެ ްފަރާތަކީްއްޓުމުެގ މު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމަނިކުާފނު ްތިމަން ްވިދާޅުެވއްޖެ ްަރއީސް ްމަނިްބައްލަވާަފއިރައީސް. ްއެ ްނިްނމާނަމޭ. ްެއްގޮތެއް ކުފާނު

ނޑައެިޅގެންްމިްމަޖިލީހުގެްޔައުމިްއޔާފަކަށްްވިދާޅުވަނީްތިމަންްމާ އޮންނާނެްމިްމަޖިލީހުގެްްއިންްފެންނަންްނޭދޭނަމޭ.ްކަ

ްމިްްއެންމެހައި ްބައެއްެގްގޮުތގައި ްރިޝްވަުތްހިފާ ްބަދުނާމު.ްރަލަށް ްއިސްތަށިފުުޅގަިއްއެުޅވި ްމެންަބރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިސްތަށިފުޅުގައިޢިއްޒަތްތެރި ްްބަރުން ްރައީްސ،ްްމިއީް.ބަދުނާމުެއޅުވި ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމެއްކުށްވެރި ްއެދިވަޑަިއގަންަނވަންް.ކުރަންޖެހޭ ްަމޢާފަށް ްަވގުތުްނ ްމިއީ ްކަމެއް. ްޖެހޭނެ ްކަމެއް. ނޑާލަންޖެހޭ މިްކަ

ްެއއްްނޫން.ްމަޖިލީހުގައިްދެއްެކވިގެންްވާެންވާހަކަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާްތިް އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމައްަސލަްވިދާޅުވީ ްނޫން.ްްބެހޭ ްއެއް މިހާރުްއެއީ

ްހިނގާ ްާޤނޫނުއަސާސީްޖަލްސާގައި ްޚިލާްާއއިްކަމެއް ްަގާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށްްފަށްމި ްއުޅޭ ްކަމެއް ްވިްއޔާްްދާ ވަނީ

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްއެހެްބެހޭ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނަގާނީ. ްމަސައްކަތްްއެއް ްދަންފަޅީގެ ްހެނދުނު ްއަޅުަގނޑުމެން ރީ

ނޑަ ްގާތްގަ ްއެހެރީ ްނިންމާލުމަށް ްވެފ21ްަކަށް ްމިނެަޓށް ްވަރަކަށް ްއެ ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، .21ްް މިނެްޓްވަރަކަށް

ްހެޔޮގޮުތގަ ްބޭނުންއަޅުަގނޑުމެން ްއެއި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެންދާ ްދައްކަވަމުން ްވާހަކަ ްވާހަކަްކުރުމަށްޓަކައި

ްބެހޭްމައްސަލަްްކަމެއްްކަމުަގއިްދެކޭތީްއަޅުަގނޑު...ްމިހާރުްއަނެއްކާްނިޒާމާމުއެުރވުންްއެއީްމުހިއްދެއްކުމުގެްފުރުޞަތު

ް ްހުށަހަޅުމަށް ްމިފުރުޞަތުއެއް ްމަޚްލޫފަށް.ްްައރުވަން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްގަލޮުޅ ޖެހެނީ

ނޑަށްް ބެހޭްމައްސަލަްްނިޒާމާަވންޏާްްމަށްއިތުރަށްްކަމެއްްއުޅޭްކަްކަމެްއގެވާްްދީފައިޖަވާބުްރިޔާސަުތންް،މިހާރުްއަޅުގަ

ްގުމަށްްދަންނަވަން.ންނެ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްހަމަްިމްތެދުވީ މަދުްާރގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްދާންދޫްދާއިްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްވާހަކަްރިޔާޟް ްމިްެއވިދާޅުވި ްއެއީ ްތާއީދުކުރަން. ްއެއްވެްސްްައށް ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަތުގަިއްރިޝްހާލެއް ްބޭފުޅުންނެއް ްމަޖިނަްނގަވާ ްމި ްތިއްެބިވްރިޝްވަތުނޫން.ްއެކަމަކު ްއެބަ ްބޭފުޅުން.ްނަންގަްލީހުގައި ވާ

ްއެއަށްްހަމަްތާއީދުކުރަން.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާްއާދެ، ްމައްސަލަްނެންގެވީ ްްބެހޭ ްއަެނއްކާްއެއް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ވެްސްނޫން.

ްމިފުރުޞަ ްވާހަކަްތު ްކުރިން ްއަރުވަނީ ްގެްނދިޔަ ްމެންބަރަށްދައްކަމުން ްޢިއްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުް. ޒަތްތެރި

ްވާހަކަްވާހަކަ ްެއއްގޮތަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްހަަމ ްނިންމާލުމަށްްދަްއކަާވއިުރގައި ްގެންޮގސް ްކުިރައށް ކޮޅު

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޚްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްމައްސަލަްްގަލޮުޅްދެކުނުް،ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްމަްޚލޫފު

އަީކްްއަކީްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްުއމުރެއްްކަމަށްްދަންނަވަން.ްސަބަބަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްސަބަބަކީްމިްއުމުރުފުރާ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްޤާނޫނުްއަދިްޖިލީހުގެްއަހަރަކީްރަނގަޅުްުއމުރެއްްކަމަށްްމިްމ26ްަކަންްނޫނީްޅުްއުމުރުްފުރާެއއްރަނގަ

ްކޮއިޞްލާޙު ރޒްކުރާ ްއެފެއަ ްިއސްލާމިކް ްްމިީޓގައި ްވިދާުޅވެމިނިސްޓްރީން ްއެހެންވީމާ،ްވަޑަިއގެން ްއެބައޮތް. ެދއްވާަފއި

ްކޮމި ްއެ ްއެއަޅުަގނޑު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިީނމާ ްއެޓީަގއި ްްނގޭ ްއެ ްއެުދވަހު ނޑަށް ްައޅުގަ ްއިނީމާ ްކޮމިޓީަގއި ްމި 26ްނގޭ

ްއަހަ ްރަކީ ްކަމާްއެއީ ްރައީސް،ްއެހެން ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއުމުެރއް ްރަނަގޅު

ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްފެށީމަ. ްާވހަކަދައްކަން ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއަަސރުކުރާނެ ްވަރަށް ްމިހާރު ްވަރަށްްްއެީކގައި ބޭފުޅުންނަށް

ްކުިރއަ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގެއުނދަޫގވާނެތީ ްހަމަ ްަވގުތުގަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހާސްްންދާަނން ްައޅުަގނޑު ްެއކަމަކީ ވާނެް.

ނޑުްދައްކާެންްނުވޭ.ްއަިދްއަޅުަގނޑުްބުނާނެްވާހަކަްވެްސްއަޅުަގނޑުްހާހެއްކަމެއްްނޫން.ްއެްއގޮތަކަށްް ެއއްްއަދިްއަުޅގަ

ްެއއްްެވސްްދައްކާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވާހަކަ
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ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ް ްޢިވާހަކަފުޅު ްގެންދަވާ ްމަޑުކޮށްލަދައްަކވަމުން ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގައިްއްޒަތްތެރި ްމި ްމިހާރު ްދަންނަަވން. ދެއްވުމަށް

ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމަޖިލހުގެ ްއަދި ްއާއި ްނިޒާމީްއެއްވެސް ްއެހެންވީމާ، ްނުދޭ. ްހިނގަމަކުން ކަމެއް

ްްމައްސަލަ ްމަްނެގުމަށް...އެއް ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްނެގުމަށްްއްއާދެ، ްއެއް ސަލަ

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްް

ްޠަފާްވާހަކަދެްއކެވުން:މުޞްްމަދުމުޙައްްމެންބަރުްދާއިރާގެްތިމަރަފުށި

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްްމިް،ރިޝްވަތުްނެގީްޖެހޭނެްރަލަށްވިދާުޅވާންްްސ،ްެއވާހަަކްދެއްކެވިްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ްސާފުޮކށްދޭން ްއޭނަ ްރަލަކޮންމެންބަރެއްތޯ ްޖެހޭނެ. ްބުނަނީ. ްވާހަކަ ްނެގި ްރިޝްވަތު ްއެްއކޮްށްށް ްޖުމްލަ ެއހެންވީމާ،

ްކޮންއެހެންވެއް ްެއއީ ްނެގީމެންެޖއްޔާ ްރިޝްވަތު ްރަލަށް ްމަޖިލީހުހިތަށްއެރިް.ބަރެއްތޯ ްއެއް ްވާހަކަ ްހާ ްމައިކު ނީމަްލިބުގެ

ްޕްލެޓްްނުދެއްކޭނެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަފޯމަކީ ްޢިއްޒަތްތެރިްހިތަށްއެރި ްނޫނޭ ްތަނެއް ްއޮތް ްބޭނުންކުރަން ްށް

ް ްބުނެދޭންޖެހޭނެްއެހެްނވީމާ،ރައީސް. ްކިަޔއިދޭންޖެހޭނެ ްރިޝްވަތުްއަޅުަގނޑަށް ްރަލަށް ްކާކުތޯ ނޑުމެންގެްހިފީ. އަުޅގަ

އޭނަްޖެހޭނެް،ްމާްށޭްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެހެންވީތްތިމާގެްމީހުންްތިބޭީންއަުޑއަހާއަނބިދަރީންނާއިްައޅުަގނޑުެމންގެްގާ

ްއިނދެފައިްހިތަށްއެިރހާްއެއްެޗއްްނުކިޔޭނެ.ްބައިްޝޭޚަކަށްްތެރޭގައިްްސްސާފުކޮށްްއެްމެންބަރުްޖެހޭނެްމިްމަޖިލި

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްފުރުޞަތުޅުމަށްޓައާދެ،ްނިޒާމާ ްމިހާުރްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްކައި ްދާއިރާގެ އަުރވަީންމީދޫ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝިޔާމަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދުްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝިޔާމްް
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ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްނެގުނީ، ްމި ްއެއް ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުްވަގުތުް`. ްހަމަްހިނގަމުންދާ ްއެއްކޮށް ސާ

ްދަށްގޮތުގަް ްފެންވަރު ްއަޚްލާޤީ ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންމިތާގައި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްބަލަމުންދާއިރުގައިްްއި ްއެްއޗެހި ޓީވީ

ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުޑަކުދިންާނިއ ނޑުޢާއިއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަސަރުތައް ްކުރާނެ ްއެނގޭ.ްލާތަަކށް ްއެބަ މެންނަށް

ްއެހެންވީމާ ްއެހެްން، ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްވާހިނދު ްމަޖިލިސްކަމުގަިއ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ މިއީ

ްއިޙްިތރާމުބޭ ްވާހަކަތަކަށް ްމިފުޅުންގެ ްއެއްކޮށް ްކެތްތެިރކަމާ ްއަޑުއަހާ ްތިބުްކޮށް ްހިތްވަރުތާނަގއި ްހުރިހާްމުގެ ލިބުމަކީ

ް ްއެންމެ ްއެކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްވެސް ްމިމެންބަރުންނަށް ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ކަމުގަިއްްރަނަގޅު

ްކޮންމެވެސްްފިަޔވަޅެއްްއަުޅއްަވއިދެްއވުންްއެދިްދަންނެވިން.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތިހުށަހެޅުއްވީ ްމެންބަރު ްތަކުރާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަބަދު. ެވްސްރުކޮށް

ްމި ްގެންދިއުމަށްްްދަންނަވަމުން ްކުރިއަށް ްކަންތައް ްޖަލްސާގެ ްމި ްމަުޑމައިތިރިކޮށް ްރަނގަޅަކަށް ްވެސް ްްވީހާ ގެންދަނީ

ކަހަލަްގޮތަކަށްްޖަލްާސގައިްެގްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއަުޑެއހޭްއެދި.ްައޅުަގނޑުމެންްައޑުައްއސަވަންްތިބިްއަޅުަގނޑުމެންް

ްކުރިއަށްް ްމިްވާހަކަތައް ްުފރުޞަތު ްވެސް ްއަނެއްކާ ްމެްގެންދިއުަމށް.ްމިހާރު ްިޢއްޒަްތތެރި ންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެިރްއަރުވަނީ

ްމިްމެންބަރު، ްފުރުަޞތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމެންަބރު ންޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްިނންމާލުމަށްޓަކައި ްވާހަަކކޮޅު ޑުްއަރުވަނީ

ްއަނެްއކާ ްމިއަރުވަނީ ްއަރުފުރުޞަތު ްފުރުޞަތު ްކުރިން ްމެންބަުރްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ވާަފއި

ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްމިހާ ކިއްޖެ.ްރުްވާހަކަދެއްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްދެންްއެްވާަހކަ،ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްައޅުގަް، ްމަޚްލޫފު ްބޭނުންވީ ްހަމަެއކަނި ްބިލަކީނޑު ްްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއުމުރުފުރާ ްއެ ްބިލެކޭ. އަީކްރަނގަޅު

ްމަޖިލީހުގަ ްމިނިްސޓްރީން ްއިސްލާމިކް ްދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްއުމުރުފުރަެއކޭ. ްމިހާރުްރަނގަޅު އި

ްޤާނޫނުލްޢު ްއިހިނގަމުންދާ ްއެޤޫބާތު ްަވޑަިއގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ނުޑްްޞްލާޙުކުރުމުގެ ްއަުޅގަ ްއަޑު ްވިދާޅުވި ބޭފުޅުްނ

ް ްމުކައްލަފަކަށ26ްްއަުޑއެހިން، ްއުމުރުކަމަށްްއަހަރަީކ ްކަަމށްްްވާ ްއުމުރެއް ްރަނގަޅު ްއުމުރަީކ ްއެ ވާތީ

ް ްހަމަތަކުން ްދީނީ ްނޫނީ ްމަޚްލޫޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަްނވީ. ްއެހެްނވީމާ، ްކުރެވޭނެ. ްއެކަން ްހުށަހެޅުމަށްްފުވެސް ްމި ގެ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތެދުވީ. ްއަސްލު ްވާަހކަދައްކަން ްއަުޅަގނޑު ތާއީދުކޮށްފައި

ްތާއީދުކުރެިވއްޖެްކަމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.
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ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް)ވަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުުރްްގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމިހާޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަދެްއކުމަށްޓަކައި ްބިލަށް ްމި ހިސާބުން

ްނެތުމާ ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްމެންބަރަކު ްކުރިންްްއެްއވެސް ްމިހާރު ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ްމި... ްއަޅުަގނުޑ ެއކު

ގެްމިހާރުްމަޚްލޫފު،ްވާތީްކަމަށްމަޚްލޫފުްްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުއެދިަވޑަިއގެންފައިްވަނީްގަލޮުޅްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތް

ްދެ ްނިންމާލަން ްދަންފަޅި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެރީ ްމިހާރު ްގެންިދއުމަށް. ްކުރިއަށް ްބައިވެފަ.ްްވާހަކަކޮޅު މިނެޓު

ްނުނިމޭްގަޑިޖެހެން،ްއެހެންވީމާ ްވާހަކަކޮޅު ްގެންދާއިްވާްކަމަށްްވާއިަރށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ުރްނަމަ

ްފުރުޞަތުްއަރުވާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްްއެ

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއި

ްހިތާމަކޮށްފި ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދިޔަްއާދެ، ްފެނިގެން ްމިތަނުން ްމިއަދު ްން

މިއަދުްހިތަށްއެރީ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްމަޖިލީހުގެްެމޖޯރިޓީްގަނެގެން،ްހޯދައިގެްންް.ްއަޅުަގނޑުްމިތާްއިނދެމަންޒަރުްފެނިފަ

އުޅޭްމަސައްކަަތކީްމިއީބާއޭ.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަިޖލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރަކުްވާހަކަދައްކަންްފެށީމާްއެމް.ޑީ.ީޕއާްްކުރަންްމި

ްވާހަކަދައްކާ ްމެންބަރަކު ްތަފާތު ްނަމަްޚިޔާލު ،ް ްމެންބަރަކަށް ްހަޖަމުއެ ްގޮތަށްބާއޭ. ްހިތްވަރުްކުފުރުޞަތުނުދޭ ރުމުގެ

ްޤާްނެތީބާއޭ.ްހަޖަމު ްއަުޑއެހުމުގެ ްނޫންނަމަ ްޤާބިުލކަން ްނެތީބާއޭ.ްހަމަަގއިމުކުރުމުގެ ްމިއޮތްްބިލުކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ެވސް

ްއެ ްމަޑުކޮށްގެން ްމިތިބީ ްމިތާ ްގޮްްހުރިހާއިރު ްއަށް ްނެހެއްެދވި ްހެއްދެވި ްައުޑއަހަން. ްވާހަކަ ްރަީއސްްެދއްކި ްކުރީ ަވއިފި

ްކަމެ ްއެްއވެސް ްޒާތީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއެަކމަކު، ްވެސް. ްދިމާލަށް ްދޭތެރޭގަމައުމޫނާ ްނަޝީދާ ްަރީއސް ްނެތް ްއެީއްއް .

ްތިބިް ްޑީ.އާރު.ޕީަގއި ްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެްންމިއަދު ްބޭނުންވާ ްސާފުކޮށްދޭން ްދިވެހިަރއްޔިތުންނަށް ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްރައީް ްވިޔަސް ްވެސްްކަމުގައި ްދޭތެރޭގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރަކާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްނަޝީދާ ސް

ް ްއެްއވެްޢާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްވެސް ްދޭތެރޭަގއި ްމެންބަަރކާ ްެއހެންވީމާއްމު ްނެތް. ްކަމެއް ްޒާތީ ްސް ްމިތާްޒާތީް، ގޮތުން

ްބޮލުވާހަކަ ްސަުރކާރުގެ ްކުރީގެ ްގޮތް. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމެންބަރުްނުދެއްެކވުމަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ަގއި

ްއަޙްމަ ްކަންތަކާއި، ްމާރާމާރީ ްރަޝީދުމެން ްދަންނަވާލަންްދު ްއަޅުަގނޑު ްއަުޅވަމުންދާއިުރ ްހަލާކުކުރުން ޒުވާނުން

ް...އިގެންްމިހާރުްވެސްްއޮތީްޖަލުގަވަޅިަހރަްޑުްެއއްބަފާްކޮްއކޮބޭނުންވަނީ،ްއަމިއްލަްކޮއްުކ،ްއެއްބަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްްރިޔާސަތުން

ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރު، ްބިލަްށްްއަުރވާފައިްރި ްއިނގޭތޯ. ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ވަނީ

ްވާހަކަދެްއކުމަށްޓަކައި.
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ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ް ްމާރާމާރީ ްބޮުލގައި ްތުހުމަތުޢާއްމުކުރިކަމުސަރުކާރުގެ ްއަޙްމަުދްގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ އަުޅވާއިުރ،

ްރަޝީ ްކޮއްކޮ ްެއއްބަާފ ްއެއްަބނޑު ްމިދުގެ ްކީކޭތޯ ްޖަލުގައޭ. ްހުރީ ްޒިންމާ.ްްަވޅިހަރަިއގެން ްއަމިއްލަ ްކޮބައިތޯ ކިޔަނީ.

ްމަސްއޫ ްަރނގަޅެޢާއިލީ ްާމ ްހަމަގައިމުިލއްޔަތު. ްފުރަތަމަ ްނޫންތޯ ްފުރަތަްއ ްވުެރްެވސް، ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުޫމން މަ

ްަސލާމަތްކޮށްދެވޭ ްކޮއްކު ްެއއްބަފާ ނޑު ްއެްއބަ ްއަމިއްލަ ްއިން ްއެހެންވީމާފަސޭހަ ްރަޝީދަށް. ްއަޙްމަދު ްނީ މިއީް،

ްއެ ްކުރީަގއި ްކަންތައް. ްކަންބޮުޑވާ ްވެރިކަމަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރު ްމި ްނެތް. ްފުރުޞަތެއް ްދެއްކުމުގެ ވާހަަކ

ް 32ްްއައިފަހުން ްހިނަގއްޖެ. ްމަރުވެގެން ްތެރ41ްޭުޒވާނުން ްކޮންއަަހރުގެ ްތިނެއް. ްދޭއް، ްމަރުވީ ްމިަގއި ްވާހަަކއެއްތޯ

ްޖަ ްވާހަކަދެއްކެނީ. ްއަނިޔާކުރާ ްމީހުން ްފަޅައިގެންލުގައި ްކަންފަތް ްގޮްއވާާލްްދަްއކަނީ ްބޯ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވަރަށް. ދާ

ްމީހުންނަށް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްްވަރަށް.ްތަނެްއްހުޅުަވިއގެން ްެލވުނީ ްވެސް ްކިޔަނީ.ްސިޓީ.ްީކކ62ްޭހިތްވަރުދީގެން ްމި ތޯ

ް ްމިހާރުވެސް ްއާދޭ.ްއެކަމަުކ، ްފޯނުކޯލްތައް ްވަރަށް ްސަލާމަތްނުާވ ްކަންފަތަށް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއަނިާޔކުރާތީ ޖަލުަގއި

ްއެ ްއުޅޭހެން ްިސޔާސީޮކށްލަން ްކުރީގައި ްނުކުމެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެްތަޅަނީ،ްމަރަނީ. ްމަރުވީމަ ްފަހަތުންްްމީހުން މީހުން

ްއެކަންް ްވެސް ްމިއަދު ްޙަީޤޤަތަކީ ްތިބެނީ. ްނޭނގި ްކަންކަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްަހޅޭއްނުލަވާތީ ްނުކުމެ ްމަގުަމއްޗަށް ގޮސް

ްއެކަމަ ްމަރުވެއްޖެ. ްކުދިން ްތިންހަތަރު ްހުއްޓާ. ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްފުލުހުންގެ ްމަރުވެއްޖެތޯ ްުޒވާނުން ްކިތައް ުކ،ްހިނގާ.

ް ްކޮްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްސަހަރާދޮށަށްްންމެނުދަން ްވެސް ްް،ފަހަރަކު ްއޭަނގެ ްކުރިްންގޮސް ްވަޅުލުުމގެ ްއަށްްޢާއޭނަ އިލާ

ް ްއެއްެވސް ްމަޤްޞަދަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރާަކށް. ްއެކަން ްސިޔާހާހިތްވަރުދީގެން ްމިކަން ްނޫން.ްސީލެއްަގއި ކުރުމެއް

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޫޑ ްއެނގޭ ްވާހަކަދައްާކއިުރްްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުަގނޑު ވަޙީދަށް

ތީމަްއޮންނާނީްތާރުގެްއައްަޕޭއްބުނެފައިްއޮޅުވަީނ،ްރައީސްްަނޝީދަކީްޚުދުމުޚްކެތްނުކުރެވޭނެކަން.ްަރއީސްްަނޝީދުްވިދާ

ްބޫންްމިތާްލެއްވީމަްއޮންނާނީްގަނެލާަފއޭ.ްގަނެލާފައޭ.ްބޫން،ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމެން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްހެނދުނުގެްބަރު، ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހިފަްވަނީ ްގަޑި ްނިންމާލާ ްބަޔަކީްދަންފަޅި ްބާރަގަޑި .

ް ްދާނީ ްކުރިއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގަޑި.ްދެން ްނިންމާ ްދަންފަޅި ްހެނދުނުގެ ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު،41ްްއަޅުަގނޑުމެން މިނެޓްގެ

ްމ2ްި ްވެސްމާލަމުގަްޖަހާއިރު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމިްް. ްދަންނަވަމުން ދަންފަޅިްްވަަޑިއގެންދެންނެވުމަށް

ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ]އަށ11ްްް;24އިނ41ްްް;23ހުސްވަގުުތކޮޅުް[
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގވާއިުދގައިް ްމަިޖލީހުގެ ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްފެށިއިރު ްބަލަން ްޖަލްސާ ނޑު ްގޮުތގެް`.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްވާ

ް 6ްްމަތިން ްއަދިވެސް ްބެލުމަށްފަހު ްގަވާއިުދގައ22ްިމިނެޓު ްމަޖިލީހުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަދު. ާވްްމެންބަރުން

ް.ްގ36ްަ;2ނޑުްެދންްޖަލްސާްފަށާނީްގޮތުގެމަތިންްޖަލްސާްމިހާރުްމިްފަސްކޮށްލަނީ.ްއަޅުގަް

ް

ނޑުްއވާލެްއވުްނ:ް[  ]އަށ36ްްް;24އިނ11ްްް;24ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން..ްވޯޓަށްްއެހުމ23ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްް-23.2 ްޖަލްސާ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްމިް`. ްއާދެ، ްފަށަނީ. ްމި ނޑުމެންްްގެންދަން ްއަުޅގަ ވަގުތަކީ

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންޑާްނަންބަ އަށް.ްވޯޓަށ23ްްްރުްވޯޓުގެްކަންަތއްްކުރިއަށްްގެްނދާްވަގުތު.ްއެހެންކަމަށްވުމާެއުކްއަޅުގަ

ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްކުރިން ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްއެހުމަށް. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްދަންނަވަން.ްްއެހުމަށްހުރި ޖެއްސެވުމަށް

ްވޯޓަށްް ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއާެދ، ްއެދެން. ްޗެްކކޮށްލަދެއްވުން ްކާޑުކޮޅު ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްގަލޮ ްޢިއްޒަތްމިދަންނަވަނީ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމަޚުލޫފުޅު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްނަންބަރުްްތެރި ްޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ

3121/29ް ްމަ، ްކުށްތަްއ ްއިޞްލާޙުގޭންގު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބަލައިގަތުމާނާކުރުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު، މެދުްްގެނައުުމގެ

ދެއްވުމަށް.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްދެންމެްނެގުނުްވޯޓުެގްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުް

ްނަތީޖާ.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންްއަޑުމަޑުކުެރއްވުންްެއދެން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.ރުްއަޙްމަދުްމަޚުލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްް

63ްްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްހާ

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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45ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ް:5ވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 36ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލުް:5. ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްށްްފާހެއްނުވި.ްބަލައިގަތުމަ

ްއެް-23.3 ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްނަންބަރު ްއެއ23.3ްީޖެންޑާ ްތެރެއިްންްއަށް. ްމަސައްކަތްތަުކގެ ުދވަހުެގ

އޮތީްދިވެހިރާއްޖޭެގްްވާްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްއާދެ،ްމިއަދުްއެފަދަްކަމަކަށްްމިްވޯޓުންްނިންމާްހިސާބަށްްގޮސްފައި

ްޤާނޫނުއަ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 226ްްސާީސގެ ްގެ ް)ފ( ްމާއްދާގެ ްނަންަބރުގައ3ްިވަނަ ްމަތިންްްވަނަ ްގޮުތގެ ވާ

ް ްލޭބަރްއޯަގނައިޒޭޝަން،ް)އައި.އެލް.އޯ(ެގްއަސާސީ މެުދްްމުޢާހަދާްތަޞްދީޤުކުރުމުގެްމައްސަލައ9ްާއިންޓަރނޭޝަނަލް

ްނިންމެވު ްމެގޮތެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމައްޗަްނގޮޅި ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްރަޝީދުްްންބަރުން. މުޙައްމަދު

ކެނދިކުޅުދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްތާއީދުކުރަްއވާަފއިްވަނީްއިންޓަރނޭޝަނަލްް،ްއިްހުށަހަޅުއްވަ

ް)ައއި.އެލް.އޯ(ގެ ްއޯގަނަިއޒޭޝަން، ްްލޭބަރ ްދިރާސާކުރެްއވުމަްށ9ްްއަސާސީ ްމައްސަލަ ްތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މުޢާހަދާ

ްއަކަށްްފޮނުުވމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަަކށްްވޯޓުްދެްއވުންްއެދެން.މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 63ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .38ް ްޖުްމލަ ްމ63ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްމައް ްމި ްއާދެ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުން ްފޮނުވުމަށް ްކޮމިޓީއަަކށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިޤްތިޞާދާމައްސަލަ ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްސަލަ

ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިންމާ،ްްގުޅޭ ްއަޅުަގނޑު ްފޮނުވުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކަންކަމުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްމައްސަލަ ާވތީ،ްމި

ްޢުލާނުކުރަން.ްއެކަންްއި

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތައް.24

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަްމްހިސާްއާދެ،ްމިހާ ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑ24ްްބުން ްމަސައްކަތްތަކަށް.ްއަުޅގަ ްއެހެން ްއިތުރު އަށް.

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ްއެްވާްގައ2ްްި.:ފުރަތަމަ ްޢިްއޒަތްައއިޓަމް، ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްގަޮލޅު ތެރިްީއ

ްމަޚުލޫފު ްއަޙްމަދު ްްމެންބަރު ްނަންަބރު ްޤާނޫނު ްރައްކާތެކު،ް:/2:ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްަޙްއޤުތައް ްބެހޭްަޑކުދިންގެ ިރކުރުމާ

ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަޤާނޫނަށް ްއަޅުަގނޑު ްެތރެއިން ްފަރާތްތަކުގެ ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްބިލު. ްގެނައުމުެގ

ފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތޮްއޫޑްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްކެނދިުކޅުދޫް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާް

ް ްހުރިޢިއްޒަތްތެރި ްބެހިފައި ްކޮމިޓީތަަކށް ްމަސައްކަތްތައް ްުކރާ ްމިނިސްޓްރީތަކުން ްސަރުކާރުގެ އިރުގަިއްްރައީްސ،

ްޤައުީމް ްއަންނަނީ ްމަސައްކަތް ްސްޕޯޓްސް ްއެންޑް ްލޭބަރ ްމަަސއްކަތް، ްސްޕޯޓްސްގެ ްއެްނޑް ްޔޫތު ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްދަަށށް.ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްލޭބަރްމިނިސްޓްރީންްގޮތުގަްްތަރައްޤީއާ ްއަީކްމިތަނަށް ްމުޢާހަދާ ްމި އި

ްއެ ްކަމަަކށްްއީ،ފޮނުއްވާފަިއ، ްގުޅުންހުރި ްބެހޭްްލޭބަރްިމނިސްޓްރީއާ ްތަރައްީޤއާ ްޤައުމީ ްޤަބޫލުކުަރނީ ްއަޅުަގނުޑ ވީމަ

ްެއއްްސާފުކޮށްަލން.ްކޮމިޓީްއަށްްކަމަށްްދާންޖެހޭނީ.ްއެހެންވެ،ްއެ

ްް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްދެންމެްތިްނެންެގވިްނުކުތާްއަީކްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއްަކމަކަށްްބަލައެްއްނުގަންނަން.ް)ވަ

ެއކުްޕާޓީތަުކގެްްވާީތއާްއިޤްިތޞާދީްވަރަށްްމުހިއްމުްމައްސަލައަކަށްީމހުންގެްމައްސަލަްއަކީްްރާއްޖޭަގއިްަވޒީފާްއަދާކުރާ

ނޑުްއެްނިންމުން ނީްމަޝްވަރާކުރެވިފަ.ްއެހެންީވމާ،ްއެްމަޝްވަރާގެްމަތިންްއިޢުލާނުކުރުމުގެްކުރިންްވަްްމެދުގައިްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަކަށްްބަލައެއްނުގަންނަން.ްއާދެ،ް،ްވަނީ.ްއެހެންވީމާްނިންމާފައިްއެގޮތަށްްްއެ

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:އިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫްދާ

ްރައްކާ ްަޙްއޤުތައް ްުކޑަކުދިންގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ދައްކާލުމަށްްތެިރކުރުމާ

ްމެންބަ ްބައެއް ްާވހަކަތަކަށް ްދެއްކި ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްމީގެ ްއެދުނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެްސ ްފުރުޞަތަކަށް ރުންްދެވަނަ

ްހިއްސާކޮށްލުމަށްޓަަކއި.ް ްވާހަަކތައް ްއެ ްހުރީމަ ްވާހަކަތަެކއް ްމުހިއްމު ްބައެއް ްދަްއކާލަންޖެހޭ ްއަިދވެސް ހުރަސްއެޅީމަ.

ްމި ްކަމަށް ްއުުމރު ްކުަޑކުދިންގެ ްްޙަޤީޤަތުގައި ްއުމުރު 29ްްބުނާ ނޑުމެންެގ26ްްއަހަރުން ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރުމަކީ އަހަރަށް

ްޮގތް ްގިނަ ްވަރަށް ްޖީލާއި ްމެންބަރެްއގެްޒުވާން ްޒުވާން ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްބަދަލެްއ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހުރި ްގުޅުން ގޮތުން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްހައިސިއްޔަތުން ްއިްނތިހާ ްެދގުނަ ްަޤބޫލުކުރާކަންބޮޑުާވވަރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭ. ްުޒވާނުންްްއަށް ގޮުތގައި

ްވިއްސި ްދިޔައިވިމިހެން ްިއްސނަގަިއގެންެއކަމަށްޓަް،މަހާލިެވގެން ްޒުވާންްމަސައްކަތްްކައި ްއިން ްގިނަ ްވެސް ކުރަީނ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތްޕުޅުަތކަށް ްކުރައްވާ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަޮލޅު ްއެކަމަށްޓަކާ މެންބަރުން.

ް ްއެެހންނަމަވެސް،ްމި ްބޭނުންވޭ. ްހޯހަތަޢުރީފުކުރަން ްމެންބަރާއިއްލު ްއެ ްމިފަހަރު ްދޭތެރޭ ްގޮތާ ނާޑްްދާނެ ޚިޔާުލްއަުޅގަ

ްމި ްތެރޭގައިްްތަފާތުވެގެން ްހަލާކުގެ ްނޫން. ްމިއަަދކު ްިއއްޔެ ްއައީ ްތެރެއަކަށް ްހަލާކުގެ ްޖީލު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އުޅެނީ.

ްސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއްވަރަްށްއާދޭހާ ްހަލާކުން ްމިްމިއޮތީ.ްމި ްދެންްްެއކު ްމަޖިލިސް ްޒުވާުބގަިއްމި ްިސޔާސީ ދަންނަވަނީ

ހިތާމަކުރަންްފަރެސްމާޮތޑާްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއެިކއެިކްފައިާސގެްވާހަކަްްދުއްވާނުލަމާްހިނގާށޭ.ްއަުޅަގނޑު

ްވާހަކަދައްކާލަންް ްމީހުން. ްިތބި ްމަރުވާން ްސަންދޯކެއްަގއި ްެއްއ ްކުރިން ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްދައްކާތީ. ްމަޖިލީހުގައި މި

ްއެހެންވީމާ ްނުހުންނާނެ. ްމަޖިލީހަކު ްމި ްމީހަކު ްެއްއވެސް ްކެރޭވަުރގެ ްޒުވާުބގައިް، ްިސޔާސީ ްކިޔާފައި ްދީނޭ ަޤއުމާއި

ކުރުުމގެްއެްއވެސްްބޭނުމެއްްނެތް.ްއެކަމެއްްކުރަންޏާްގާލަންްހުރަސްއަޅަންްމަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމުސްތަޤުބަލުްނަ

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަންޖެހޭނެ. ްރަްއޔިުތންނަށް ްަފއިދާ ްްއެކަމެްއގެ ްމިކަންކަން ްނޭހައްލުނުކުެރވޭދަންނަވަނީ

ްތިބެގެންއަޅުަގނޑު ްޖަދަލުކޮްށގެްނ ްމެން ްމިކަްނކަން ްޤައުުމގެްހަ. ްިމ ްަތރައްޤީއަށްަޓކައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އްުލކުރެވޭނީ

ްމީހުންނަށް ްބަލާ ްޓީވީ ްމި ްެއއް. ްަފއިދާ ްމީގެ ްކޮބައިތޯ ްއިތުރުކޮށްގެނޭ. ްލިބިދާނޭްްފުދުންތެރިކަން ްހިތްހަމަޖެހުން ްލިބޭ

ކޮށްގެން.ްއެްއކޮޅުންްއެކަތި.ްއަނެއްޮކޅުންްއަެނކަތި.ްެއްަރނގަޅު.ްއެްއަންނާނެްމާކަާންއަޅުަގނޑުމެންްމިތާނަގއިްޒުާވބު
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ްމާދަމާގެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތްހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ްެއމީހުންގެ ްއަންނާނެ. ްެވސް ްގަީޑގަިއ ްހެނދުނު ްވެސް. ޝޯވަގއި

ްރައްދުަގއިްދިން ްއެްއެޗއް ްެނތޭްއިނގޭތޯ.ްކޮންމެ ްނަގާލެވޭކަށް ްމިްމުސްތަޤުބަލު ނޑު ްއަުޅގަ ްވިަޔސް ދަންނަވާްްކަމުަގއި

ްސަރު ްމި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ްދެތިން ްފެންނާނެ ްސަކްސެޙަޤީޤަތް ްޕްލޭން ްއިޤްިތޞާދީ ފުލްްސްކާުރގެ

.ްއަހަރުްފުދުނީމަްވެސްްރައްޔިތުންްނުކުމެްއެްބަދަލުކުރ41ްީރަްއިޔތުންްނުކުމެްބަދަލުކުރާނެ.ްްވެއްެޖއްޔާ.ްނުެވއްޖެއްޔާ

ްކުރިން ްއެހެންވީމާްއޭގެ ްބޭއްވި. ްސަުރކާރު ްއެ ްްމި، ްުޒވާބުަގއ3ްްިދަްނނަވަނީ ްތި ްދެން ްެވއްޖެއޭ. ްބައި އަހަރާއި

ްތި ްހުރީްްނުތިއްބަވާށޭ. ްތެރޭގައޭ ްމަންޒަރު ްތި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއިއްެޔގައި ްއެނގޭެނ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް

ްއަޅުް ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްއުމުރު ްކުޑަކުދިންގެ ްމިއަދު ނޑުމެން 26ްްގަ ްވެްސ، އަށ21ްްްއަށް

ް ްއެް:ވެސް، ްެއއީ ްތިރިުކރެވިދާނެ. ްވެްސ ްއެްއަށް ްނުވަތަ ްލާންތޯ. ްަޖލަށް ްއެްްމީހުން ްދޭންތޯ. ްއަދަބު ްމީހުންނަށް

ްކޮ ްގެތަކުަގއި ްކިހާންމީހުންގެ ްއޮތީ ްތަރައްޤީ ްިއޤްތިޞާދީ ްޤައުމުގެ ްއޮތީ.ްމި ،ްއްގައިތޯ.ްއެހެންވީމާހިސާބެްހާލަެތއްަގއިތޯ

ނޑުމެންްމިްބިްއަޅުަގނުޑްމި ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތަކަށްްއެޑްހޮްކކޮށްްހަަމލާދީގެންދަންނަވަނީ ނޑުމެންްލުަތކާިއްމި ނަށްްއަުޅގަ

.ްކޮންމެްސަރުކާރެއްްވެސްްވެރިަކމަށްްއަންނަނީްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްްދޭން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއެދޭްބަދަލެއްްނާންނާނޭ

ް ްޚިދުމަތްއަންމާދަމާ ްެވސް ްސަރުކާރަށް ްޮއވެގެން.ްމިްނަ ްރާއްޖޭގައި ްއިޤްތިޞާެދްއްމި ްތަރައްީޤގެ ްދެމެހެއްޓެނެވި ދެވޭނީ

ްއެންމެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަންނަކަމަކީ ްހީނަރުކަން ްއިޤްިތޞާދަށް ްދާކަމާއި،ްދުނިޔޭގެ ްދަށްވަުމން ްއިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ

ްއެހެްނވީމާ ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްމިދަ، ްޑީ.އާރުައޅުަގނޑު ްސަުރކާރާްންނަވަީނ ްއަދި ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢާއްުމ .ީޕގެ

ްބަދަލުް ްމި ްބަދަލު ްމި ްއިނގޭތޯ. ްއެދުން ްހެޔޮ ްއޮތީ ްހިުތގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢާއްމު އިދިކޮުޅވާ

ްއިހުސާސްްޤައުމަށް ްބަދަލު ްއަންގެންނަންޖެހޭ ްބަދަލު ްއެ ްފެނުނީމާ. ްތަފާތު ްބަަދލުގެ ްއެ ްކޮންމެްކުެރވޭނީ ްފެށީމާ ނަން

ޅުްއެއްލީމަ،ްޭއގެްކޮތަްްނވެގެންނޭ.ްމިއަދުްއެްއޗެހިްކީަމ،ްކުނިުދވަުހްޢަލީްވަޙީދުމެންްދިަޔއީްދާްމީހަކުްވެސްްބުނާނެްއެ

ްަގއިަގއި ްވަސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްހަޖަމްކުރާނަން. ްއެ ްބަދަލ3124ްުޖެހުނީމަ ްއެ ްފެންނާނެ ްއަހަރު ގެންނަންޖެހުނީްވަނަ

ްތަރަްއޤީްރައްޔިތުްކީްއވެގެްނކަން. ްއެ ްިދޔައިްއަދި ްޖީބަށް ްދާންެވގެންކަން.ްިމއަދުްްމަްއެނގޭނެްއެްމީހާގެ ްިދޔައީ ދުވަހު

ްއެުކވެރިް ްފެކްޝަނަކަށް. ްހުރިާހ ްފެކްޝަނަާށއި، ްޓީ ްފެކްޝަނަށާިއ، ްޒެްޑ ްބޭނުންވޭ ްޮގވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ވެސް

ްމައި ްއުަފއްދައިދިނުމަށްޓަްއެއްަބއިވަންތަ ްއެއް ްޕާޓީ ްމަސަްއކަތްއިިދކޮޅު ްބައިބައިވުން.ްކައި ްއޮންނަނީ ްއަިދެވސް ކުރަން.

ްވިާދޅުވާް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގެ ްއަިދެވްސްްއަޅުަގނުޑ ްނެތް. ްތަސްމީނެއް ްލީޑަރު ްޕާޓީެގ ްަނމަ،ްމިއަދުެގ ގޮތުން

ް ްލީޑަރު.ްއެއީ ްޑެޕިއުޓީ ްލީޑަރޭޢުއަޅުަގނަޑކީ ްޑެޕިއުޓީ ްއެއީ ްބުނޭ ްއެބަ ްވެސް ނޑާލީމާ ްކަ ްނަޞީރު ބީދައިްންް.ްއެމަރު

ނޑުހެންްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީ...ްމެންބަރަކަށްްވެސްްމިތާްމިް….ޕީގެްބުނަންޏާްމިއަދުްޑީ.އާރު ްހުރީްހަމަްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްދެއްކެވުންްއެދެން.ްޟޫޢަށްްވާހަކަފުޅުބަރުްހުށަހެޅިފައިްވާްބިލުގެްމައުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެން
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 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްޑީ.އާރުއަޅުް،ްއެހެންވީމާ ްބޭނުންވޭ ްގޮވާަލން ނޑު ްމިގަ ް.ޕީގެ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްތިބި ްދިނުމުގެްތާ ްއަދަބުތައް ހަރުކަށި

ކައިްރަްއޔިތުންނަށްްފައިދާްޤާނޫނަށްްވަޑައިނުގެންްމިްރާްއޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްއަންނަންްއޮތްްޖީލުތަކަށްްރަނގަޅުކުރުމަށްޓަ

ްބިލު ްަފއިާދނެތިއްޔާހުރި ްމަސައްކަތްކޮށްދޭށޭ. ްސަރުކާރަްށ ްވެްސްްތަކުގައި ްހުރަސްއަޅާއިުރ ްހުރަސްއަާޅށޭ. އެކަމަށް

ްވިސްނާް ްއެއްޗެހިން ްމި ްއިނގޭތޯ. ްނޭޅޭނެ ްވެސް ްހުރަހެއް ްލައިގެން ްމޫނު ްދެކޮޅަށް ްހުރަސްއަޅާށޭ. އެުކވެރިކޮށް

ްއެބަ ްޑީ.އާރުޖެހޭފިކުރުކުރަން ްތިބި ްތުލުސްދޫގައި ްތާއީދުކުިރް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްމެންބަރުން. ްޢާއްމު .ީޕެގ

ްޤަބޫލުކުރާ ްއެްއޗެހި ްެއ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްއިނގޭތޯ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއެއްޗެހި ްމި ނެކަން.ްމެންބަރުންނޭ

އުޅެނީްިމްްކުރާކަށްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަމުަގއިްބަހައްަޓންްމަސައްކަތްވަކިްމީހަކަށްްވެރިްއަޅުަގނޑުމެންްމިއުޅެނ

ްނެތް.ް ްރާއްެޖއަކު ްމި ްެވރިއެއް ްނެތް ްގޯްސވެފައި ްބަދަލުކުރަން. ްރާއްޖެ ްމި ްހާލަތަކަށް ްއެހެން ްހާލަތުން ްމިއޮތް ރާއްޖެ

ްމި ްކޮންމެްއަދިވެސް ްހުރެދާނެ. ްއަދިވެސް ްުހއްޓޭ. ްކަންަތއްތައް ްޤަބޫލުުނކުރެވޭ ްވެސް ްސަރުކާރުގެ ްިމ ްދަންނަވަނީ

ްެއއަރޕޯޓް ްކީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުރިއިުރ ްއިދިކޮުޅަގއި ްހުންނާނެ. ްެވސް ްިސޔާީސްްސަރުކާރެްއގަިއ ްެއއީ ވިްއކާލީއޭ.

ްސްޕިން ްއެނގޭނެ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްތިބި ްއިދިކޮުޅގައި ްއިްއެގްރީމެންޓުްކުރުން. ްގައި ްކުްއޔަްށ36ްްނީ އަހަރަށް

ހުރިހާްްދަންނަވަނީްއިދިކޮޅުަގއިްތިބިްކީ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްމިކަން.ްއެއީްސިޔާސީްމީހުންގެްވާހަކަްހުންނަްގޮތަދިނުން

ުކޅިސަާމްޔާސީްސިއްކާީލއެކޭްނީންނާނެ.ްެއހެންވީމާ،ްގެންނާށޭ.ްއޮންނާނީްކުއްޔަށްްދިނިްއޔޭ.ްވިްމެންބަރުންްއެގްރީމެންޓު

ްއެންމެންްދަންނަްޙަޤީޤަތެއް.ްއެްނޭނޭގްއެްއވެސްްމީހަކުްމިްމަޖިލީހަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްްއަކީ

ްމި ްދަްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްއަދި ްހޫނުކުރުމަށްޓަކައި ްތަޅުން ްތިންނަވަނީ ްބުނީމާ ްއެއްޗެއް ބޭފުޅުންނަށްްްދިމާލަށް

ތާއީދުކުރަްއވާްވަކިްބޭފުޅަކުްސާބަހޭްސާބަހޭްޢަލީްވަޙީދަށްްރައްދުދޭށޭްބުންޏަސް،ްމިްރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަކަށްްކުރާނެް

ްއެހެންވީމާ،ްއެއްް ްނޯންނާނެ. ްެވސް ްގެއްލުެމއް ްެއްއވެސް ްެދވޭނެ ްވަޙީދަކަށް ްޢަލީ ްއަދި ްނޯންާނނެ. ްެއއް ްަފއިދާ ވެސް

ްކަންތައްތަުކގަިއް ްހުރި ްފައިދާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިޤްތިޞާީދްމަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ްއޭރު ްމާދަމާ ްއެބަޖެހޭ. ްތަންފީޛުކުރަން ްތިބޭީންޕްލޭން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއިނަސް ްވެރިކަުމގައި ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ން

ނޑުމެްން،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެންވީމާްއޭރުންްއުފަުލގައިްއިނގޭތޯް ނޑުމެންްތަރައްޤީްއަށްްހުރަސްނާޅާްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްމަސައްކަތްް ްަރއީސް.ގުިޅގެން ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްައތްގުޅާލަންވީ. ްކާމިޔާބުްްކުރަން ްވެސް ްމީހުންނަށް ހުރިހާ

 .عليكنްسالمالوއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްލިބޭނެ.ް

ް
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ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުުނ ްގަލޮޅު ްބިލުގައި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ާވްްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވާލަންއިޞްލާޙަ ްއިުތރަށް ްކަންތައްަތއް ްބައެއް ްހޯދީ ްވެސް ްފުރުޞަތެއް ްދެވަނަ ްވާހަކަަދއްކާލުމުެގ ވެގެން.ްްށް

ް ްއުމުރު ްމުކައްލަފަކަށްވުުމގެ ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާލާފައި ްވާހަަކއިަގިއ ްކުރީ ްކީރިިތްއަޅުަގނޑު ްޝަރީޢާގައި ިއސްލާމީ

ްރަސޫލާގެްސުންނަތުޤުރުއާ ްީކރިތި ްއަދި ްވިޔަސް ްދެްޝަރުތެއް.ްނުަގއި ްަކނަޑއަޅުްއވާަފއެއްޯނވޭ.ްއޮންނަނީ ްވިޔަސް ގައި

ްދަންނަވާިލް ްފުރުޞަތެއްަގއި ްކުރިްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްިމކަންކަމަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްފުރިހަމަވުމޭ. ްުބއްދި ްބާލިުޣވުމާއި އެއީ

ްމި ނުޑތަކެކޭ ްމިންގަ ނަޑއަުޅްއވާ ްކަ ްޢިލްމުވެރިްނ ްޢިލްމުްސަބަބުތަކަށްޓަކާ ްބަެއްއ ްޭއގެތެރޭަގއިްއޮންނަނީ. ވެރިން

ް ްަކނޑަައޅުްއވަނީ ްޝާފިޢީގެފާނު 26ްްއަލްއިމާމުއް ްޢަބޫޙަނީފާ ްއަލްއިމާމު ްަކމަށް. ްކަމުގ29ްައަހަރު ްބަެއއްްއަހަރު .

ް ްއެަބހުރި ްބޭކަލުން ްދަންނަ ްވިދާުޅވެފ36ްައެހެން ްވެސް ްމިއަހަރޭ ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެްނވީމާ، ްބޮޑަްށްް. ްއެންމެ ތަނުގަިއ

ްބޭނުންވަ ްބުއްފާހަގަކޮށްލަން ްބާލިޣުުވމާނީ ްފުރިހަމަވުމާއި، ްްދި ްކަމުގަމިއީ ްއެްއޗެއް ްެދ ްބޮޑު ްކުީރެގްވަރަށް .

ްބޮޑުވާ ނޑު ްހަށިގަ ްއޭނަގެ ްލިބިގެން ްކާން ްއެއީ.ްމީހަކަށް ްދަންނަވާނުލެވުުންކަމެއް ްބާލިޣުްފުރުޞަތުގައި ވެދާނެްގޮަތކުން

ްއެހެންނަމަެވސް ްއަވަހަށް. ްވަރަށް ްފުާރފުރިހަމަ، ނޑި ްިސކު ްއެނުއޭނަގެ ްހަމަ ްއުމުރުގައި ްއެ ްހަމަ ވަގުތު.ްްވެދާނެ

ްމި ްމިްއެހެންވީމާ، ްިވސްނުމަކަށް ްހެޔޮ ްއެންމެ ްއުްްތަނުަގއި ްބާލިޣުވުމުެގ ްުބއްިދްވަނީ ްބޮޑަށް ްވުރެ މުރަށް

ްެއއީްފުރާ ްއެްއޗަކީ ނަޑއަޅާ ްކަ ްކަުމގައި ްމީހެއް ްމީހާ ްއޭނަ ްިވޔަސް ްކަުމގައި ްކުރި ްކަމެއް ްއުމުރު.ްޮކންމެ ފުރިހަމަވުމުގެ

ްއޭނަ ްހަމަ ްބުްއދި.ްއެހެންވީމާ،ްއަދި ނޑި.ްއޭަނގެ ްިސކު ްވ29ްީގެ ްބޭކަލުްނގެްްއަހަރު ްދަންނަ ްވިަޔްސްބައެއް ކަުމގައި

ޚިލާފުކޮށްްނުވަތަްެއއަށްވުރެްްގޮތާްގޮތްްެއއީްބުއްދިްުހންނަްމީހުންްކަންްކުރާްކުރާރުަގއިްއޭަނގެްބުއްދިްއޭަންކަންނަޒަ

ްމޮޔަ ްއުމުރެްއގެ ްްދަށު ްކަންތައް ްކަންްކުއްޖަުކ ްގޮތަށް ްވަނީކުރާ ްކަމުަގއި ްވެްސްްކުރާ ްމުދާ ްއޭނަގެ ްޭއނައަކަށް ނަމަ

ް ްނުދޭނެ. ްެއއް ްހުއްދަ ްބުްްއަހަރުވ36ްީބޭނުންކުރުމުގެ ްއެއީ ްއަީކ ްއޭނަ ްބަލާނެ ްިވޔަސް ްުކއްޖެއްތޯ.ްއްދިކަމުަގއި ހުރި

ްބައެއް ްމީހުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްބަާލއިރު ްއުމުރަށް ްމި ްޮއޅޭްއެހެންވީމާ، ްއެްްފަހަރު ްކަމެްއ 41ްީއ ްކުީރގ51ްްެ، އަހަރު

ް ްކުީރގައި ްރަނގަޅޭ. ްމާ ްވިސްނުން ްކުދިންގެ ްމިހާރުގެ ްިވސްނުމަށްވުރެ 8ްްކުދިންގެ ްފުރަތަމ9ްްައަހަުރ އަހަރުާވއިުރއޭ

ް ްމިހާރު ްދަނީ. ްނުވާނ3ްެސްކޫލަށް ްމިންަގނޑު ްމި ްއެކަމަކު ްދެއޭ. ްުކއްޖާ ްސްކޫލަށް ްބައިގައި ެއއްގޮަތކަށްެވސްްްައހަރު

ްމިއީކިރަިއގެން ްއުސޫލުތައްްް. ްހުންނަ ްމި ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްއިސްލާމްދީނުގައި ްނޫން. ްވަރުގަަދވަނީކީ ނޑި ްިސކު ކުއްާޖގެ

ނަމަްއެްއަދިްވިސްނުންްއަދިްމާްބޮޑުްްފޮހެވިގެންދަނީކީްނޫން.ްއެއީްކަމަކަށްްމީހަކުްޕްރެކްޓިސްކޮްށދީފިްކަމުގައިްވަނީ

އަހަރުްބަިއގަިއ3ްްޔަސްްއެކަްނކަންްއޭނަްއަށްްުކރެވިދާނެ.ްނޫންްކަމުގައިްިވޔަސްްވިސްުނންްމާްމަތިްނޫންްކަމުގައިްވިް

ްފުރިހަމަވުމަކީް ނިޑ ްބަލާއިުރްސިކު ްގޮތުން ްޢިލްމީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދާނެ. ްއޭނަ ްގެްނދަންޏާ ްްސކޫލަށް ްުކއްޖަކު ވެސް

ް ްއެހެންވީމާ، ްދެނެގަތުން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްކުރާ ްއޭނަ ްުބއްދިން ްުކއ26ްްއޭނަގެ ްކަމުަގިއްއަހަރުގެ ޖެއް

ްއަހަރުގެްުކްއޖެއްްކަމުަގއިްިވޔަސްްއޭނަްައށްްފައިސާްދީގެންްއެގޮތްްިމޮގތުންްގޭންގުްކުށްަތކުަގއިްއ29ްެވިޔަސްްއަދިް

ްކުއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުރުވެނީ ްމި ްކަންތައްތައް ްގޯސް ްެއކަހަލަ ްކުރުވާ ްބައިވެރި ްރަނަގޅަށްްކުދިން ްބުއްދި ޖާގެ
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ްޒަމާްފުރިހަމަ ްމި ްއެީއ ްނުވާތީ. ްޒަމާނުަގއި ްމި ްިވޔަސް. ްކަުމގަިއ ްޒަމާނުަގއި ްކުީރ ްވިޔަްސ ްކަމުަގއި އަހަރ3ްްުނުގައި

ް ްވެސް ްުކްއޖާ ްިދޔަ ްސްކޫލަށް 26ްްބައިަގއި ްީކއްުކރަންތޯ ްމަގުފުރައްދާލަފާނެ.29ްްއަހަރު ްމީހަކު ްވެްސ އަހަރުަގއި

ްއުޅެނީ.ްެއވަރަށް ްއޭަނގެްސިުކނީޑގެްމައްަސލަ ްައކީ ްމާނަ ްއޭގެ ްއަްށްނުވިސްނެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްްއެހެންވެއްެޖއްޔާ އޭނަ

ްބައެއް ްމިއީ ްއޮޅިފައިްްމިކަންކަން ްމިފަހަރު ްވާހަަކއިަގއި ްކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްނުގެެނވުނީމަ،ްކުީރްްއޮވެދާނެ ވާހަކަ

ްއަ ްވާހަަކ ްމި ްމިހާރު ްވާަހކަ ްމި ްފަހަރެއްަގއި ްނުގެެނވުނީމަ ްވާހަަކ ްމި ްނެތިވާހަކަަގއި ްދަންނަވާލާަފއި ްއޔާްުޅަގނޑު

ނޑުްދަން ނޑުްއަދިވެސްްމާަޙއުލާއި،ްފަހަރެއްގަިއްމިއަށްްއޮޅުްނއަރާފާނެްގޮތެްއްވެދާނެތީްއަުޅގަ ތަުނެގްްމިނަވާލީ.ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނެޑއްްނެތިން.ް ްދަންނަވާކަށް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްެއީއްނެތް ްބަލައިގަތުން ްމިްއިޞްލާޙަކީްމިއީ ހާލަތުގެްނިސްބަތުން

ްދަން ްެވސް ްކުރިން ްހަމަ ްހާލަތައަޅުަގނޑު ްމި ްއިޞްލާޙުނަވާލާހެން ްމިކަންކަން ްބަލާފައި ްހެދޭތޯްށް ްގޮެތއް ކުރެވޭނެ

ްެއކި ްިސުކނޑި ްމީހުންގެ ްއެކި ްއެކިްބެލުމަކީ ްވިސްނުން ްމީުހންގެ ްއެކި ްެއއްެޗއް.ްްވަރަށް ްދާނެ ްބަދަލުވެގެން ވަރަްށ

ް ްމިކަންކަން ްއެއްބަްސާވނެ ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްހާލަތުން ްމި ްމިްހަމިހާރު ްވީާހްްއްލުކޮށް ްހުއްޓުވޭތޯ ކަންކަން

ްމަސައްކަތެއްްކުރުމަކީްކޮންމެހެންްބޭނުންްކަމެއް.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟް

ކުަޑކުދިންެގް،ް:/2:ުޝކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްކުަޑކުދިންގެްއުމުރަށްްޤާނޫނުްް.عليكنްسالمال`.ް

ްމައްސަލަތަުކގަިއް ްބޮޑެތި ްިމ ްކަންބޮޑުވާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެނަސް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ޙައްޤުތަކާ

ް ްމިކަމަށް ްޤާނޫނަކުން ްމަސައްކަތްހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްލިބޭތޯ ްއެހެންނަމަވެްސ،ްްކުރަމުންއްލެއް ދަނީ.

ްވެ ްމިހާރު ްޙަޤީޤަަތކީ ްއެއް ްމިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއޮްތްމިހާރު ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްމި ްއުމުރު ްކުަޑކުދިންގެ ްވަރުންްްސް އޮންނަ

ްއެކަުމގެް ްއަދި ްހުރީ. ްތަޢާރުފުކުެރވިފައޭ ްމެނޭނިޒަމް ްެއ ްގޮތްތަެކއް ްކުެރވޭ ްކަންތައްަތއް ްއެަބ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްޕްރޮސެކިއުޓަ ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްއަދި ްސަބަބުން ްދަޢުާވކޮށް، ްމެދުވެރިކޮށް ްޖެނެރަލް ްރައްކާތެރިކަމާޙުކުމްރ އެީކގަިއްްޮކށް،

ްޤާނޫުނގައިް ްުކޑަކުދިންގެ ްއަދި ްާއއި ްއަދަބުްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްިމްވާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދަނީ. ދެވެމުންޭނ

ްކަންބޮުޑވުންތަ ްމާރާމާރީއާބިލުގައި ްހިނގަމުންދާ ްައދި ްްކާއި ްކަންތައްތަަކށް ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްބިލުްހަައދި ްމި ްލިބޭތޯ އްލެއް

ްމި ްޮބޑެތިްްހުށަހެޅިފައި ްހެދޭ،ްދެވޭ ްއަދި ްބިލަުކން ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން އޮތީ.ްއަުޅަގނޑުމެން

ް ްހައަދަބުތަކަކުން ްބޮޑަށް ްމިއަުދްމާ ްނެތްއްެލއް ްއާިއ،ްލިބެން ްޒިންމާ ްޒިންާމްއާިއ،ްފަރުދީ ްމަޖިލީހުގެ ކަން.ްމިކަމުގައި

ްުމއައް ްއެިކއެކި ްސަރުކާރުގެ ްޖަމުްަސސާތަކުްއަދި ްމަދަނީ ްއާިއ،ްއަދި ްޒިންމާ ްމުއައްސަސާތަުކގެްގެ ްމިނިވަން ޢިއްޔާތަކާިއ

ްވިދާޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއެހެން ްއެބަ ްއެބައޮްތކަން ްދައުެރއް ްބޮޑު ްގުިޅގެްންވަރަށް ްފަދައިން ވި

ްދިޔު ްމިއަދު ްހަމައަށް ނިޑއާ ނޑުދަ ްލަ ްމިކަުމގެ ްަރއްޔިތުްނެގްްމަކީމަސައްކަތްކޮށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްޤައުުމގެ ްމި ެއއީ

ްދައްކާއިުރގަިއް ްތަޅުމުގައި ްމި ްވާހަކަ ްމި ްއަދި ްކަމެއް. ްކުރަްނޖެހޭ ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްޖީލު ްޒުވާން ްއަށް ތަރައްޤީ
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ްޙައްޤެްއގެ ްއަާސސީ ްަދއުރު ްޒުވާނުންގެ ްުޒވާނުންނަށް ްކޮބައިތޯ. ްޒުވާުނންނަކީ ްއެބަ ްެއްގޮުތގަްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އި

ްކަން ްޒުވާނުންނަށް ްރަީއސް،ްވޭުތވެދިޔަ ްިކހާވަރަކަށްތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް ްކުީރގައި ްމީގެ ްދިޔައީ އަހަރ41ްްުކުެރވެމުން

ްޙައްޤުްން ްވޯޓުލުުމގެ ްަކމުގަިއވާ ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޒުވާނުންނަށް ްހާސް ްތިރީހަކަށް ްރާއްޖޭގައި މި

ނޑުްމިްދަްމަޙުރޫމްވެ،ްވެރިކަެމއްްދިގުދެ ދެމެދުގެްޒުވާނުންނަށްްްައހަރ32ްާއަހަރާއ29ްްިންނަވަނީްިމގެންްދިޔައީ.ްއަުޅގަ

ްމު ްޤައުމުގެ ްިމ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޤައުމު ްމި ްތިބި ްވިދާުޅެވގެން ްޯވޓުކިަޔވާ ްޒުވާނުންނަށް ްެއ ލުމަށްްސްތަޤުބަލު

ްޒު ްއެ ްފުރުޞަތުމަޙުރޫމްކޮށް، ްލުމުެގ ްވޯޓު ްމިހާވާނުންނަްށ ްއޭރުަގއި ްައޑުނުދީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެްސ ްގޮތުންްްިކޔާްރު

ްޑީ.އާރް.ޕީ ްފުރުޞަތުނަމަ ްއެ ްސަރުކާރުން ް.ްއޭރުގެ ްދިގުދެމި ްވެރިކަމެއް ްވޯޓުލަމުން،ްލަމުން،ްލަމުން ތާރުްޚުދުމުޚްނުދީ

ްމި ްގުގުާމފައި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަެކއް ްވެރިކަމުގެ ްއަނިާޔެވރި ްބަދަލުވެ ްޢިއްޒަްވެރިކަމަކަށް ތްތެިރްއޮތީ.

ްނުވަަތް ްބާބުގައި ްޙައްޤުގެ ްއަާސސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެ ްދިޔައިރުަގިއ ްިއޞްލާޙުކުރަމުން ްޤާނޫނުއަސާސީ ރައީސް،

ްފުރުޞަތުްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްުޒވާނުންެގްއަޑު ދިނުމަށްްއޭރުްމިނިވަންްޚިޔާލުގެްނުވަތަްމިހާރުންްުޒވާނުްނގެްވޯޓުލުުމގެ

އްކަތްްމުޅިްމިްރާްއޖެްދަންނާނެ.ްދަންނަވަންތޯްއެހެންނަމަވެސްްއެކަމަށްްސީާދްނަމަްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުންްކުރިްމަސަ

ްޑީ.ާއރު ްދިޔައީ ްހަދަމުން ްއިދިކޮޅު ްއެނގޭނެ ްބަްއލަވާލެްއވީމަ ްޝީޓުތަކުން ްވޯޓު ްމަޖިލިސްގެ ްމެންބަރުން.ްމިއަދު 29ް.ޕީ

ް ްވ32ްޯއަހަރާއި ްދިނުމަށް ްުފރުޞަތު ްވޯޓުލުމުގެ ްޒުވާނުންނަށް ްދޭތެރޭެގ ްޑީ.އާރުއަހަރާ ްތިބީ ްލާފައި ްކިަތްއްޓު .ީޕގެ

ްމި ްމިްބޭފުޅުންތޯ. ްވާހަކަ. ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްއެއަްށުވރެ ްނުވަތަ ްހާސް ްތިރީހަކަށް ްޤައުމުގެްްދައްކަނީ ްމި ދައްކަނީ

ްމި ްވާހަކަ. ްޤައުމުްްމުސްތަޤުބަލުގެ ްމި ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްދަރިންނާއި ްދަރިންގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދައްކަނީ

ވާހަކަ.ްދެންްމިައދުްމިތާްތެދުވެްޒުވާނުންނަށްަޓކައި،ްަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި،ްިމްޤައުމުްބިނާކުރުމަށްޓަކަިއ،ްްމުގެބިނާކުރު

އަމަންއަމާންކަމަށްޓަކަިއ،ްުޒާވނުންނޭްބުނީމަްކާކުތޯްއެވާހަކަްޤަބޫލުކުރާނީ.ްއާދެ،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދިމާވެގެްން

ނޑުމެންްމިްމިއުޅޭްއެންމެްބޮޑުްަމއްސަލަްއަކީ ފިތުނައިެގްްވަީންމުޅިްމިްޤައުމުްމިްހުރިހާްކަމަކާްއެީކގަިއްވެސްްއަުޅގަ

ްެވއްޓިފަ ްބަދަލުކޮށް،ްކޯރަކަށް ްވެިރކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޮޑުްއެއްްސަބަބަކީ ްއެންމެ ްދިމާވި ްެވއްޓެން ްކޯރަކަށް .ްފިތުނައިގެ

އެްޕާޓީްްއަދިްތިާމްޕާޓީްއެއްްހަދައި،،ްއަށްްވައްޓާަލއިގެްތެރެމިްރާއްޖެްރައްޔިތުންްއެކަކުްއަނެއްަކކަށްްފިތުނަވެރިކަމު

ކަކާްަޖއްސާްމުޅިްޕާޓީްވެސްްފިތުނައިގެްތެރެއަށްްވައްާޓ،ްމުޅިްޕާޓީްވެސްްހަލާކުެވގެންްދިޔައީ.ްތެރޭްވެސްްއެަކކުްއަނެ

ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބިއާދެ، ްމިފަދަ ްހިންގަމުންދާއިރުަގއި ްސަރުކާރު ްސަަބބަކީ ްއެއް ްދެރަވާ ލުތަކެއްްންމެ

ކުރުވާނެްއިދިކޮޅުްރަނގަޅުްޕާީޓްއެއްްވެސްްނެތަތީވެ.ްއާދެ،ްގޮތުންްސަރުކާރުްޒިންމާދާރުްލަމުންދާއިރުގައިްމިކަމާްގުޅޭ

ްވެފައިް ްމިއަދު ްތެރެ ްއަިއވަރީކޮސްޓުްޑީ.އާރު.ޕީ ްކޮންްފަދަްވަނީ ްކޮންތާކުންތޯ ްކޮމިޓީއަކުންޯތްޤައުމަކަށް. އިންޓވިުޖއަލް

ްޕާޓީގެ ްމި ްފެކްޝަްކޮންތާކުންތޯ ްޓްރޭޑްމާމި ްގޮތުަގިއ ްޒެްޑ.ޑީއާރުީޕގެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރާނީ. ްރަޖިސްޓްީރކޮށްްންތައް ކެއް

ްަބޔަކު ްއެނަން ްުއސޫލުން ްމިްވިޔަފާރި ްަބލަމުން ްނޫސްބަޔާންތަކުން ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންކުރަމުން. ްވިޔަފާރިްްދަނީ ދަނީ

ްޓްރޭޑް ްެއކިެއކި ްނަމުގަިއ ްއޭެގ ްކުރުމާިއ ްބޭނުން ްއެހެންނަމަވެްސްކުރުމުޢާމަލާތްމާރކް ްގޮުތގަ. ްމަނާކަެމއްގެ ްއެއީ މަކީ
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ްޒެޑް. ްމިނިކުމެ ްފެކްޝަންަތކުން ްބަެއއް ްޑީއާރުީޕގެ ްނަން ްދެރަްޑީއާރުީޕގެ ްކިހާ ްމަސައްކަތްކުަރމުން.ްމިއީ ކަމެއްތޯ.ްދަނީ

ްއާެދ،ް ްކުރަން. ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްނޫންތޯ ްނުވާނެ ްެހޔޮ ްފިތުނަވެރިކަމެއްތޯ. ްޤާނޫނަް:/2:ކިހާބޮޑު ްޤާނޫނުންްމި ްމި ކީ

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމީގެްއެންމެްމަންފާްފައިދާވާނެްގޮތަކަށްް މިކަްންްއަޅުަގނޑުމެންްިމގެނެވޭްއިްޞލާޙުންްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްކުރެވިދާނެތޯ. ްިމް، ްއެބަތިއްބެވި. ްބަޔަކު ްތިބި ްޤައުމުަގއި ްމި ްވައްޓާލުުމގައި ްތެރެއަށް ްހަލާކުގެ ްޤައުމުގެ މި

ްއަ ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްއިޅުަގނޑުމެން ްވެރިކަންްނާޔަތާއި ްޤައުމުގެ ްމި ްސިޔާީސްކާތެރިކަން ްދިނީ ްރައީސަށް ްކުީރގެ ކުރި

ހުރިްވާހަކަފުޅުަތއް.ްްދައްކާފައިމެންބަރުންގެްކަންބޮޑުވުން.ްްސްގައިްޢިްއޒަތްތެރިމުަގއި،ްބައްަލވާްއެްޤާނޫނުގެްބަހުކަންކަ

ްމި ްނަތީޖާއަކަްށ ްކިހިނެއްތޯްއެހެންނަމަވެސް ްރައްްވަނީ ްނިކުމެވަަޑއިގެން ްމިއަދު ްފައިސާް. ްބަޖެޓުން ޔިތުންގެ

ްބޮޑުްހިތާމައެއްތޯ.ްހެޔޮނުވާނެްނޫންތޯްމިްްސިޔާސީްކަްނތަކުަގއިްބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަނީ.ްމިއީްކިހާްޚަރަދުކުރައްަވއި

ްތިޔަ ްކުރަްއވަން. ްމިކަން ްއެހެންނަްގޮތަށް ްނޫންތޯ. ްވަަޑއިަގންނަވަންޖެހޭނެ ްވިސްނާ ްމިއަުދްބޭފުޅުން ނޑު ްއަުޅގަ މަވެސް

ނޑުމެްނތޯް ްއަުޅގަ ްދެއްކޭއިުރަގއި ްވާހަކަ ްމިތާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދައްކާކަށް. ްވާހަކަ ްސިޔާސީ ްމިކަމުގައި ނެތިން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއަރުވާލީ. ްރަށްރަށަށް ްސޮިއކޮށްެގން ްަވގު ްދަރިންނާޗެކުތަުކަގއި ްިތބި ްތަންތާނަގއި ްމިްްންތޯ ްހަވާލުނުވެ

ކަުކްއެޅުވުމުެގްމާނަްެއއްްނެތް.ްމިްމަޖިލީހުގައިްއެކުެގްއިސްތަށިފުުޅގަިއްބަދުނާމުގަިއްެއކަުކްއަނެކަްއުޅެނީ.ްމިްމަޖިލީހު

ްރިްޝވަތު ްރަުލގެ ްކަރާމާތާިއްއަނެކަކަށް ްޢިއްޒަާތއި ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްވާހަކަެދއްކުުމގެ ްކިަޔއިގެން ހިފީއޭ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަޖިލީހެއް. ްލިބިގެންވާ ްވާހަކަދައްކަންވާޤަދަރު ްއަޑުއަާހްއަޅުަގނުޑމެން ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނީ

ނޑުމެންްގެދޮރަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދަރިންނަށްްއަޑުއަހާލެވޭްވާހަކަްއަށްްވާްންއަޅުަގނޑުމެްނގެްސިޓިން ރޫމްތަކަށްްއަުޅގަ

ްޙަ ްަރއްޔިތުންެގ ްމިތަނުގައި ްނެތް. ްކަމެއް ްކައްކާނެ ްމިތާ ްިޚޔާލީފޮލާ ްމަންާފްއެބަޖެހޭ.ްސިޔާސީ ްަރއްޔިތުންނަށް އްުޤގައި

ނޑުމެންްޮކންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްގޮތަށްްއަުޅަގނޑުމެންްމަސައްކަތްްްއާއިްފައިދާްހުރި ކުރަންޖެހޭނީ.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްަރއްޔިތުން ްހޯދީ ްވޯޓު ްަރއްޔިތުްނގެ ްަބއިވެިރވެ ްިއޚުލާޞްވެސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްވިންދޭ، ްިމްެގ ްއަދި ތެރިކަމޭ

ްއެހެންވީމާްަގއިޤާނޫނުއަސާސީ ްހުވަެއއްކޮްށގެން. ްވާ ްއަޅަިއގެން، ްހިތުގައި ްތިއްބަވަިއގެްންތިްއެކަން ބެ،

ްސީދާމަގުންމަސައްކަތް ްދެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް،ްހެންކުެރއްވީމާ ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންކަންނިންމާލަމުން ްކުރުން ްމިއަދުްމުަގިއ ްވިސްނާ ދުރަށް

ްދަްއކާއިރުްކުރަންޖެހޭ.ްމިވާހަަކްމަސައްކަތް ނޑު ްހަމަްއަުޅގަ ްތިރީްއަުޅަގނޑު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަންނަނީ ކަްށްހާްސްހަހިތަށް

ްއޭރުަގއިްްމީހުންނަށްްވޯޓުްލުމުގެްަޙއްުޤްނުދީްއަދިްޤާނޫނުއަާސސީެގްއެކަންްލިޔަްންކުރި މަަސއްަކތުގަިއްވެްސްސީދާ

ްމައުމޫންްވެރިކަން ްއަމުރުޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްކުރެްއވި ްސީދާ ްކުރެއްމަޢުރޫފުގެ ްއެ ްނުދިނުމަށް ްޙައްޤު ްއެ ްދަށުން ިވްގެ

ްއަސަރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްްމަސައްކަތް ްވެސް ްއެދުވަހު ްއެްްއެކީަގއި ްޙައްޤޭ ްރައްޔިތުންގެ ްނިކުމެ ްމިއަދު ްދެއްކީމޭ. ްވާހަކަ

 ޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްބޮޑަށްްކަންބޮޑުޭވ.ްވާހަކަްވިދާުޅވީމަްހަމަްވަރަށް

ް
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ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްހުސަވިލިމާފަންނުްދާއިރާ

ް ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްަޙއްޤުތަްއްރައްކާތެރިކުޑަްް:/2:އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްޤާނޫނަށްްކުދިންގެ ކުރުުމގެ

ްޢިއްޒަތްް ްދެކުނުދާއިާރގެ ްގަލޮޅު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްްމަޙުލޫފުތެރި ްއިޞްލާޙާ ްހަމަްހުށަހަޅުއްވާ ްެވސް ްައޅުަގނޑު މެދުގައި

ްހެޮޔވެރިކަމޭްްއެ ްވޯޓޭ، ްުޒާވނުންގެ ްއޮުޅވާލާ ްވާހަކަދައްކާލާ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ. ް،މަނިކުފާނަށް

ްދުވަހަކުްވެސްްިދވެހިްުޒވާނުންނަށްްއަނިޔާވެރިްުނވާްއިޚުލާސްތެރިކަމޭ،ްމެކުހޭްދެންނެވިްނަމަވެސްްދިވެހިރާއްޖެްމިވަނީ

ްވަ ްވަރަށް ްހާލުަގއި ްވަރަށް ްކުރިމަތީަގއި ްސަރުކާެރްއގެ ްއަނިާޔވެރި ްއުޅެންޖެހިފަވަރަށް ްނިކަމެތިކޮްށ ްހއރަށް އިންްް..

ްރަށްްސ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއަށް ްޤާއިމު. ްމަރުަކޒުތައްްކުެރވިފައިްތަކުަގއި ްޒުވާނުްނގެ ްވިްއސިްހުރި ްފުވިަވނީ .ްނޑިފަހާލިެވ

ވާަހކަްް،ޞްލާޙުންްބޭރުގައިްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙާއިްއިްް،މިއަދުެގްޙަޤީޤަތް.ްއެހެްނވީމަ،ްބިލާިއްބިލުންްބޭރުަގއިްއީމި

އެްއްްމެންބަރެއްްދައްކަްންބޭނުންްކޮންމެްވާހަކަްނަމަްމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްވެސްްއެްކަމުަގއިްވަނީްދައްކަވާ

ްއި ްއޮތަީތވެދެއްކުމުގެ ްއެތެރޭގައި ްހަތަރުފާރު ްމި ްއެއްްޚުިތޔާރު ްައރާްދެއްކިދާނެ. ްތިމަންަންވަބޭފުޅަކު ްއޭރު ަޑއިގެން

ްމިހެންްވިްއކާލި ްވިދާުޅވީ ްްކަމަށް ްމިއަދު ްވިދާޅުވިޔަސްްވެގެންނޭ. ްމިހެން ްނޫނޭ ްތިބީކީްްވިްއކާީލކީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި

ްމިްގުބޯލީން ްނޫން. ްއަދިްމަޖިލީހުގައިްގޮތަކު ްހިއްސާކުރާްްވެސް ްބާެރއް ްެއއްވެސް ްބާވަެތއްގެ ްއެްއވެސް ވެިރަކމުގެ

ްބޭ ްޤާނޫނުއެްއވެސް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްފުޅަކު 5ްްއަާސސީގެ ްބާރުވަނަ ްަރްއޔިތުންގެ ްއޮތް ަކނުޑވާލުމަށްްމާއްދާގެ

ްެއއްވެސް ްހަްއދެއް ްެއްއވެސް ްކަމަކަށް ްމިނިވަން ްެއއްެވސް ްއޮތް ްލިބިފައި ްނުވާނެ. ހުދޫދެްއެގްްމަސައްކަތްކޮްށގެން

ްމި ްދަންނަވަން ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭރުން. ްމެންބަުރްްތެރެއިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދެންމެއަކު ްދާދި ޖެހުނީ

ްތިމަންނާ ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ްއެއަްމިތަނުގައި ްކަމަށްއޭރު ްިވއްކާލި ްދަްރޕޯޓް ްއޭރުްރައްޔިތުންނަްށ ްދިޔައީ ންނަވަމުން

ްކުްއަޔށްްދިނީއޭ.ްއެްވިދާޅުާވްގޮތޭ.ްމިހާރުްވިސްވިސްނުނު ްވިދާުޅވުންްނއ3ްްަީންއެީއްވިްއކާލީކީްނޫނޭ ްވިދާުޅވި ގައިން

އްާޔްެއއްްނުގަންނާނެ.ްއެހެންެވއްޖެްދިވެހިްރައްޔިތުންްދެނެއްްފަަހކުންްވެސްްބަަލއެއްްުނގަންނާނެ.ްފަހަކުންްވެސްްބަލަ

ންްފުއްމާލިްބަކަރިްހަތްްފުޅަށްްނީްދޮގު.ްއެއްފުޅައްމަތިމިހާރުްހަދަނީްދޮގު.ްމާދަމާްވެސްްހަދާްނުވަތަްއޭރުްހެދީްދޮގު.

ްނަމަްްމަތިންްފުންމާނެ.ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްއިޞްލާުޙގެްގޮތުންްާވހަކަްދައްކާކަމުަގއިްވާ

ްމިް ްތަޢުްދެންމެ ްއިސްލާމީ ްުއސްތާޛުތަނުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުންނެވި ޑޮކްޓަރްއަފްރާޝިމްްްލީމުްއުނގެނިވަަޑިއގެން

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްމުހިއްޢަލީ ްއެންމެ ްމީގެ ްމެންބަރު ްއަލިައޅުވާލަތެރި ްއަށް ްނުކުތާ ެދއްަވއިފި.ްމު

ްބަލަން ްމުކައްލަފަކަށްޖެހެްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްމީްނީ ްމުކައްލަފަކަށްވާ ްއެ ްއިސްލާީމްވީމަ ްމައްޗަށް ްޝަުރތުތަކުގެ ހާގެ

ްވިސްނުންތަކުް ްކޮއުސޫލުތަާކއި ްއޮތީ ްއެގަިއ ްވިސްނަަވއިްންގޮތަކަށްތޯ ްމިއަދުމަނިކުފާނު ްދުނިޔޭަގއި ކްރިމިނަްލްްގެދެްއވި.

ްސިސްޓަމުޖަ ްާޚއްޞަސްޓިސް ްތެޭރގައި ްޖުވެަނއިގެ ްޖުވެކޮށް ްމިހާރު ްގޮތެްއގައި ްމައިަގނޑު ްއަދި ްޖަސްޓިސް އިްލްނަލް

ްނަުމގަޑެލި ްވިސްކުއެންސީ ްެއކިެއކި ްމަޝްހޫރު ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުިޅ ްުކޑަކުދިްނގެްނުއި ްކުޑަކުދިންނަށް ްފިކުރުަތްއ ންތަާކއި

ްއެްްފުރައިގެއުމުރު ްާޚއްޞަްކުދިން ްކުށްތަކަށް ްޕަނިޝްމެންޓުްުކރާ ްކެޕިޓަލް ްސަބަބުންްްގޮތެްއގައި ްެއކަމެްއގެ ނުވަތަ
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ްމި ްޤައުމުތަުކގައި ްއެިކއެކި ްދުނިޭޔގެ ްވެސް ްކަންތައްތަކުަގއި ްހުންނަ ނޑައަޅެަފއި ްކަ ްއަދަބު ްމަރުގެ ކަްންއެކަމަށް

ްމިއަދުް ްޖަލުތަކުަގއި ްއެމެރިކާގެ ްދަންނަވާފާނަން. ްމިސާލެއް ްކުޑަކުޑަ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްކަމުގައި ްތަފާތު ކުރަމުންދާލެއް

ްޙުކުމްްއިްއވިްންގެްމައްޗަށްްއެމީހުްއެްބި.ްކުޑަކުދިންގެްނަުމގައިްުކށްކުރެވުނުއިުރަގއި،ުކޑަކުދިންްއެަބތ84ްިޑެތްރޯަގއިް

ްއެ ްްއިރުަގއި 27ްްްއުމުރަކީްމީހުންގެ ްއެްއަހަރ28ްާއަހަާރއި ްކުށްތަކަށް ްއެ ްދެވިްްދެމެދު. ްއަދަބު ްމަރުގެ މީހުންނަށް

ނޑުްމި ދަންނަވާލީ.ްމިއަދަދުްއެމެރިާކގެްްމިހާރުްއެމެރިކާގެްއެިކއެކިްޖަުލތަކުަގއިްޑެތްރޯަގއިްތިބިްމީހުންގެްއަދަދުްއަުޅގަ

ްއެމެރިކާގެްސުޕްރ2:99ްީނިކޮށްްސެޓޭޓެްއަގއިްމިްކުށްތަަކށްްމަރުގެްއަދަބުްެދވެމުންދަް:2 26ްޯކޓުންްްމްވަނަްއަހަރު

ްކުަޑކުއްޖެް ްޙުކުމާއަހަރުގެ ްކުރެވުނު ްމަްއަޗށް ްބައެއްްްއްގެ ްއެމެރިކާގެ ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްނިންމި ްގޮތެއް ްވަކި ްމެދު

ްުކރިއަ ްމިކަންތައް ްމިސްޓޭޓްތަކުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމަޑުކުެރިވފައި ްނުގެންޮގސް ްއިންްށް ްޙައްޤުަތކާއިްކިޔާ ސާނީ

ްެއއް ްގެންނަްްއަދި ްމި ްޑިމޮްކރެސީއާަބޔަކު ްއުޭޅ ްިދރުވައިނުެލވިގެން ްުނވަތަ ްނުދިރިގެން ްކަެމއްެގްްމިްންއުޅޭ ހުރިހާ

ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްވެސް ްފަހަތުގައި ްުކޑަކުދިްނނާއި، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއިންސާފުތަާކ ްމަްއޗަށްްޔާއި ކުަޑކުދިންގެ

ްގޮުތގައި ްއެްބެލެނިވެރިންގެ ްޒިންމާތަްތިބި ްނަގަންޖެހޭ ްމައިންބަފައިން ްކަންތައްތަކާކުދިންގެ ްކުރެވެންޖެހޭ ްމިްކާއި

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްފިކުރުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްިވސްނުމުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންެގްދީނުގައި ކަންތައްތަކަީކްއަުޅގަ

ްމާ ްްއަސާްސގައި ްކަންތައްތައް. ްއޮތް ްރިވެތިކޮށް ްމާ ްޙައްޤުަތއްްރަނގަޅަްށ ްކުޑަކުދިްނގެ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ

ް ްމެންބަުރްް:/2:ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުގައި ްދިޔަ ްއުފެދިގެން ަގއި

ްިޢއްޒަް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްހުށަހެޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްްވާތްތެރި ްމަސްއޫްއެެކއްއިޞްލާުޙަގއި ލިއްޔަުތްމުކައްލަފުން

ްއުޭޅްއިޞްލާޙުްތަރުޖަމާކޮށްްމާނަކޮށްދެނީްމާނަކުރުމުގެްބާބުގެްް:3ްލުން.އުފު ް)ށ(ްއަށްްމިްގެންނަވަން ވަނަްމާއްާދގެ

ް)ރ(41ް ްމާއްާދގެ ްބަޔާންްވަނަ ްވިސްނާލަިއގެން.ްަގިއ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަސްލުތަކަށް ްުއސޫލުތަކާއި ްމުކައްލަެފއްގެ ކުރާ

ްވ26ްި ްކަމަްށ ްމައްޗަށް ްއަހަރުން ްތެރޭގައ26ްްިދާޅުވީމަ ްމީހުންގެ ްހިމެނޭ ްއާބާީދގަިއ ްކުށްކުރުމުގެ ްފެށިގެން އަހަރުން

ް ްގިނައީ ްޙަޤީޤަތަކީ 29ްް،28ް،27ް،26ް،25މިއަދުގެ ްއެހެންވީމާ:2، .ް ްކުދިންނާ، ްގޮަތކަށްްްމި ްވަކި މެދުގައި

ނޑަެއޅުމަށްްމިްއިޞްލާޙުގެްސަބަބުންްޢަމަލު ކުެރވޭްންްްގާއިމުނަްމާއްދާގެްދަށުވަް:ކުރުމަށްްނުވަތަްވަކިްޮގތްތަކެއްްކަ

ްއޮތީްތޫނުްހަތިޔާރުްްގެްދަށުންނޭ.ްނަމަވެސްްތޫނުްހަތިޔާރުްބޭނުންކޮށްގެންްއަންޑަރލައިންްވެސްްކުރަްއާވފައިްއެނިޒާމު

ްވަނަްމާއްާދގެް)ރ(ަގއ41ްްިތަކުަގއިްމަސްއޫިލއްޔަތުްއުފުލަންޖެހޭނެްކަމަށްްމިްޤާނޫނުގެްބޭނުންކޮށްގެންްހިންގާްމާރާމާރީ

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކުދިންނަށް ްތަޙުޤީްް:ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްބަލާ ްމައްސަލަ ްބޭރުން ްމާއްާދގެ ްއަދަބުވަނަ ްމީީކްޤުކޮށް ދެވިދާނެ.

ްައއުނޫން.ްމިްކަމެއްްއައު ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްނޫން.ްދުްއީ ްއައުކަމެއް ްޤަުއމެއްަގއި ްއެއްެވސް ްނޫން.ްްނިޔޭގެ ކަެމއް

ކުރާްޔުނައިޓެޑްްސްޓޭޓްްއޮފްްއެމެރިކާްނުވަަތްްލަކީްއަޅުަގނޑުމެންްމަޝްހޫރުްމިދެންނެވިްމިސާްއަޅުަގނޑުްދެންމެްމި

ް ްހުރިހާ ްޙައްޤުތަކާއި ްހުރިހާ ްަކންތައްތަކުން ްހަމަ ްވާހަަކ. ްއެމެރިކާަގއި ްމާސިންގާ ްޮބޑު ްއެއޮތް ް،26މަޝްހޫރުވެގެންާދ

ްޙުކުމ29ްްް،28ް،27 ްޖަލުން ްކުދިންނަށް ްއަހަުރގެ ްތަންފީޛުޮކށް، ްޙުކުމް ްއެހެންވީމާްފަމަރުގެ ްއެބަހުރި. ،ްއި
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ްމި ްޒުވާނުްއަޅުަގނޑުމެން ްކުަޑކުދިންތަކަކަްށްނުވަތަ ްގޮވާލަނީ ްމި ްތަންފީޛުންތަނުގައި ްޙުކުމް ްމަރުގެ ްކުރާކަެށއްތަަކކަށް

ް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްގޮތެްއގައި ްޒިންމާދާރު ްމިއަށްވުރެ ްމިހަނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭެގްްއިސިއްޔަތުން

ްނުރައް ްހަނގުރާމަތައް ްބޮޑެތި ްކާތެރި ްނެފެންވަރުގެ ްހުއްޓުމެއް ްއަންނާމާރާމާރީތައް ްހިނގަމުން ްސިލްސިލާކޮށް ްއެތި ްތީވެ

ްްކަންތައްތައް ްއިުޚލާސްތެރިކަމާ ްރަނގަުޅކޮށް ްއެކަންތަްއތައް ްއެކު ްޤާނޫނުހަދާްބަލާ ްޒިންމާ ނޑު ްމައިގަ ބެލެހެއްޓުމުގެ

ްއިސްތަށިމަ ްމެންބަރުންގެ ްޖިލީހުގެ ްޢިް،އޮތަީތވެފުޅުގައި ްއިޞްލާޙުއެ ްމި ްމެންބަރު ްވަގެންނަްއޒަތްތެރި ްމަސައްކަތް ްއެްން

ދިނުމަށްްހުރަސްއެޅީތީްސީްޕާޓީތަކުންްޒުވާނުންނަްށްވޯޓުކުރެްއވީ.ްއެްއވެސްްހާލެްއގައިްސިޔާސީްކަމެްއގައިްނުވަތަްިސޔާ

ްނެް ްއެްޑވާންޓޭޖެއް ްސިާޔސީ ްނުވަތަ ްކަމަކަހުރަސްނޭޅީތީ ްކުރާ ްނިޔަތުަގއި ްއެފަދައިްންވެްްށްްގުމުެގ ްނުވާނެ. ގެން

ްމިވާހަކަ ްގެންގުުޅއްވަންޖެހޭނެ ްވިސްނުންފުޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުހިއްދަްއކާ ްކޮންފަދަ ްމިމުއީ ްވާހަކަތޯ ްކަމެއްގެ

ްހުރިހާްމާރާމާރީްހިންގުމުގެްއިްސކޮށްްމިްދެެކވެނީ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްަމގުމަތީަގއިްކަޓަުރތަކުންްކޮށާލާްމިްތަނުގައިްމި

ްކުދިން ްއުމުރުފުރާގެ ްމި ްތެރެއިން ްކުދިންތަކުގެ ްޢިއްަޒތްްތިބޭ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރުންްތިބޭތީ ްމަޖިލީހުގެ ތެރި

ްޕާލަދުގަންނާކަށް ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްލަދުގަންނާކަށްނުވޭތޯ. ްވެރިން ްވެރިކަމުޓީތަުކެގ ްބާވަތްަތކުންްނުވޭޯތ. ގެ

ްބަދަލުލަދުގަންނާކަށް ްޭއގެ ްކަމެއްނުވޭތޯ.ްދެން ްުނވާ ްއެއީ ްފޮރުވުަމށް ްެއކަން ްކުރީގެްްަގއި ްހެދުމަށް އަހަރުންްް:2ކަމަށް

ް ްތިމަނ29ްްދަށަށް ްދިނުމަށް ްވޯޓު ްދަށަްށ ްވިދާުޅވުމަކުންއަހަރުން ްދިނީ ްނުދެްއކޭ.ްމިަކމަކަްނަމެންނޭ ްހުއްޖަތެއް ށް

ްހަޅޭއްލެވީމައިޚުލާޞް ްބާރަށް ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް. ްނުފެނޭ ްކޮންމެއަްްތެރިކަމެއް ްތެރެއިން ވެސްްޅުަގނޑުމެން

ްޓްރާ ްގެންދަަވއި،ްބޫން،މީހެއްގެ ްެއޅުެގްސުޕަރްސޮނިބޫންންސްފާރްމާކްުޓގައި ިވޔަސްްކަށްވުެރްބާރަށްްސުޕަރްސޮނިކް

ްއޮޅުވަ ްޙަޤީޤަތް ްލާހިކު ްކުޅަދާނަ ްނުލެވޭނެ. ްއުސޫލުންްެއއް ްއެ ްއާދެ، ްއޮޅުާވލާކަށް. ްޙަޤީޤަތް ްނޫން ްކަމެއް ކުޅަދާނަ

ްުޒވާނުންގެްޯވޓާއިްޕާޓީންްމެކުހަށްްޖަހާްެޖހުންތަކަކީްމިްޤާނޫނުަގއިްމިްްނގެްމިްވާހަކަތަްއްހުރަސްއަަޅއި،ްނޑުމެއަޅުގަް

ްއިޞްލާޙު ްއިޞްލާޙަކާހުއޮތް ްޮއތް ްވަރަށްްްށަހެޅުމަށް ްދެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްނޫން ްވާހަކަތަެކއް ުގޅުންހުރި

ްއެއްް ްއަިދވެސް ްޮޑކްްތަފްސީލުކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިޚުލާސްތެރިކަމާފަހަރު ްއަްށ ްޢަލީ ްއަފްރާޝިމް އެުކްްަޓރ

ްއެ ްއަސްލުްޝުކުރުދަންނަވަން ްމީގެ ްހާމަކޮށްދެއްވީތީވެ ްވާހަކަމަނިކުފާނު ްބުރުގައި ްފުރަތަމަ ްމަދުިވްތަކުން ދެްއެކވިއިރު

ްއެ ްފަހުން ްކުރުމަށްޓަކަވިދާޅުވެްނުކުތާތައް ްމިކަން ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްމި ްމިކަދެއްވީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީއި އަކަށްްން

ްމި ްގެްނގޮސް ްކޮިމޓީއަކަށް ްއެއް ްވެސް ްކޮންމެ ްހިނގާ ްމިތަނުގައި ްނަމަވެސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢީ ކަމަކީްްގެންގޮސް

ްމިގޮ ްބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއްތޯ ްކުރެވިދާނެ ްތަްށ ނޑުމެަލއި، ްޤާނޫނުްއަުޅގަ ްއެހެންްްއާއިްްއަސާސީންގެ އަދި

ްތަޢާރަޟު ްޮގތަށްޤާނޫނުތަކާއި ްކަމަށްްނުވާ ްފެނިއްޖެ ްގެްނނަން ްއިޞްލާޙެއް ްްވާްމިއަށް ްއިޚުލާސްތެރިކަމާ އެީކގަިއްނަމަ

ފެކްޝަންެގްްެފްކޝަނުންްއަނެއްްްޕާޓީންްއެއްްާޕޓީންްއަނެއްްްކީްއެަކކުްއަނެކަކަްށްެއއްއީމިކަންްބަލައިގަތީމަްނިމުނީ.ްމިް

ްމަރުޙަލާއެއްް ްދައްކަްނވީ ްމެންބަްވާހަކަ ްެއއްވެސް ްނެހެއްކަމުގައި ްމުހިއްރަކު ްމިފަދަ ްައޅުަގނޑުމެންްމުދެވުމަކީ ކަމަކަށް،

ްބޭުރގައިް ްތަޅުމުން ްމި ްވެްސްދެެކވޭނެ. ްތަޅުުމގައި ްމި ްވާހަކަަތއް ްސިޔާސީ ްހުންނާނެ. ްކަންތައްަތްއ ްވާންޖެހޭ ސިޔާސީ
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ްދި ްމީހުން ްއެނގިހުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްކަެމއް ްއާަދިއގެ ްއާަދިއގެ ްިމއަީއކީ ްނަަމވެސް ްދެެކވޭނެ. ރިއުޭޅްވެސް

ްމި ްރަށެއްަގއި ްމިްކޮންމެ ްއަދި ްފުރަްަމއްަސލަ ްބޮުޑްސިްނގާ ްއަތޮޅުތަްމާލެއޮތް ްބޭުރެވގެން ްއާދަިއގެްއިން ްވަރަށް ކުން

ްހަމަ ްމިރަށްތަކާ ްމިހާރު ްވެސް ްމިްއަށް ްއެއްްްކަންތައް ްއަުޑއިވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޭތެރެއަކުން ްގޮއްަސ. ްއޮތީ

ނޑިންްހަމަލާްްއެޅިރަށެއްަގއިްމީހަކުްކަޓަރުްއްރަށެއްަގއިްމީހަކުްކަތިލިްވާހަކަ.ްއަނެ ްވާހަކަ.ްއަެނއްރަށެްއަގއިްމީހަކުްކަ

ދިންްވާހަކަ.ްފައިކޮށާލިްވާހަކަ،ްއަތްބުރިކޮށްލިްވާހަކަ.ްމިކަްނތައްތަކަށްްހައްލުްގެނެސްދިނުުމގެްޤާނޫނީްޒިންމާްއުފުލަންް

ް ްމިްهللا ްމެންބަރުންތައް ްތިބި ްހުވާކޮްށގެން ްމަްްގަންދީ ްމިޖިލީހުގަތިބީ ްއެހެންވީމަ، މިްްކުެރވެންޖެހޭނެ.މަސައްކަތްް.

ްޑިފައިންް ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާޙަށް ްނުވަތަ ްމަޢުލޫމާތުތައްްްުކރުމަށްޓަކައި ަކންތައްތަކުގެ

ްސިސްޓަމުދިވެހިރާ ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ނޑުމެންއްޖޭގެ ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްގެނައުމަށްޓަކައި ްިއތުރަށް ްތެރެއިން ްގެ

ްއުސޫލުންކު ްވަރަށްްރަންޖެހޭނެ.ްމިދެންނެވި ްހޯދާލަނިކޮށް ްވެސް ްމިހާރު ްމަޢުްއަޅުަގނޑުމެން ްޖުވެނަގިނަ ްލްއިލޫމާތުތައް

ްޖަސްޓިސްއާްއާއިްުކއެންސީއިރެ ްޖުވެނަލް ްަޤއުމުތަކުަގިއްްއަދި ްއެކި ްދުނިޔޭގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ބެހޭ

ް ްްގެނެވެމުންދާްޤާނޫނުތަކާއިބޭނުންކުރަމުންދާ ްއަދި ްތަފްސީލުކޮްށްްކުރެވެމުންޢަމަލުބަދަލުތަކާއި ްވަރަށް ްގޮތްތައް ދިޔަ

ް ްއަލަށް ްރާއްޖޭަގއި ްދިރާސާކޮްށގެން ްކަންތައްތައް ްއެފަދަ ްއެބަހުރި. ްފެންނަން ްރާއްޖޭގެްމި ްއަންނަ ްފުދިގެން ދިރިގެން

ްމި ްތެރެއިން ްްޖުޑިޝަރީގެ ްހައްލުެވގެން ްމުސްތަޤުމަސައްކަތްަތއް ްމާދަމާގެ ްއޮމާންްބަލުދިޔުމަކީ ްއަމާން ްޤައުމު ްމި ގައި

ްލިބިގެންދާނެްްތަނަކަށް ްފުރުޞަތު ްދިރިއުުޅމަށް ްވެްއޓެްއގަިއ ްދުރު ްކުށާިއ ްުޒވާނުންނަށް ްދިވެހި ްއަިދ ްޮގއްސަ ެވގެން

ްޢިްކަމެއް ްދަންނަވަްނ. ްމަޚްކަުމގަިއ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއެއްްލޫފައްޒަތްތެިރ ްައދިވެސް ްމިްށް ްފަހަރު

ް.ވަބަރަކާތުހޫهللاްވަމުންްވަކިވެލަން.ްވަްއސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙުމަތުތީްުޝކުުރދަންނަހުށަހެޅުއްވީއިޞްލާޙު

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ް ްނަންބަުރ ްޤާނޫނު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަްއކާތެރިކުރުމާކުޑަްް:/2:ޝުކުރިއްާޔ ްަޙއްުޤތައް ބެހޭްްކުދިންގެ

ްޢިއްްޤާނޫނަ ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަޚްށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއ3ްިްލޫފުޒަތްތެރި ާވްްއިްޞލާޙެއް

ނޑުްއެ ވަނ41ްްަވަަންމާއްދާްާއއިްއަދިްް:3ޤާނޫުނގެްްަމނިކުފާނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިްކަމަށްޓަކައިްއަުޅގަ

ވެސްްޔަޤީންވޭްއޮތީްއަޅުަގނަޑށްްހަމަްގައިމުްކަންްކުރައްވާަފއިްމިމަނިކުފާނުްމިްމާއްދާްއަށްްއިޞްލާޙެއްްގެަނުއމަށްްއެ

ްސަލާމަތްމިއަ ްތެރެއިްނ ްބިރުވެރިކަެމއްެގ ްއޮްތ ްޤައުމުަގއި ްމި ްވުމަދު ްމުޖުތަމަޢެށްޓަކަިއ ްމިތަނުގައިްއަާމން އް

ްބުނެފައިް ްކަމުަގއި ްޤާނޫނުތަކުަގިއްކުޑަކުދިން ްކުރުމުަގއި ްކުށްތައް ްމިފަދަ ްބޭނުންކޮށްގެންްބިނާކުރުމަށްޓަކައި ްމީހުން ް،ވާ

ްކުރަމުން ްކުށްތައް ްމިފަދަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްްކުދިން ްނިޔަުތގައިދާތީ ްސަލާމަތްވުމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން .ްކަމަށްްއެކަމުން

ްއިޞްލާޙާއެހެންނަ ްަހމަ ްއަުޅަގނޑު ްގެނައުމަށްޓަަކިއްްމަވެސް ްއިޞްލާހެއް ްމިފަދަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ބެހޭ

ނޑުމެންނަކަށްްނިންމިދާނެްކަމެއްއ3ްިކުޑަްމިކަހަލަްކުޑަ ނޑެއްްޤަބޫލެއްްނުކުރަމޭ.ްްބާރާތަުކންނެއްްއަުޅގަ ކަމަކަށްްއަޅުގަ
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ްމި ްިމްްއެހެން ްކަަމކީ ނޑައަޅާަފއ29ްިދެންނެވި ްކަުމގަިއްކަ ްކުަޑކުދިން ްކުދިންނަކީ ްދަށުގެ ްަކނަޑއެޅުމަީކްްއަހަރުން ވާ

ްއެ ްދިއަޅުަގނޑު ްފުން ްވަރަށް ްެއއީ ްގޮތުަގއި ްކުރުމަށްފަހުްނގޭ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ރާސާތަކެްއްކުރުމަށްފަހު

ްއެކަމާވަރަ ްޤާނޫނުތަަކކަްށ ްގިނަ ްމާއްދާަތކެްށް ްިއޞްލާޙެގުޅޭ ްޮގއްސަާވ ްއެކުެލވިގެން ްއަްއ ްކަމަށް ޅުަގނުޑްއް

ްދާ،ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ ްވިލިމާފަންނު ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރާއިރު ްކަންކަން ްމެންބަރުްމިފަދަ ްޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ނޑުމެންްކޮމިޓީެގްމަރުޙަލާަގއިްމިްއިޞްލާޙުްިއޞްލާޙެްއެގްގޮުތގައިްފާްސކުރާއިުރގަް އިްއެްފާހަގަކުެރްއވިްފަދައިންްއަުޅގަ

ނޑަށްްހަމަްފާހަގަކޮށްލެވޭްހުރިހާްޤާނޫނުތަކަށްްރިޢާޔަތް ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްމީގަްައޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނެްކަމަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުްކަމަކީްއެއް ްމި ނޑުމެންަނށް ްހަތިޔާއަުޅގަ ްތޫނު ްހަމައެކަިނ ްބޭނުމަކީ ްއޮތް ްގެްނގުޅުންްހުށަހަޅާފަިއ ރު

ްކަމަށް ްއެްްމަނާކުރުން ްގެންގުޅެގެން ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްނޫނޭ. ްސާފެއް ްމުޅިން ްނިޔަތް ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ

ްމިއަ ްކުޑަކުދިން ްޫނން ްއެކަންޏެއް ްކުށްތައް ްކުރަުމންކުރާ ްއެަތއްްްދު ްނުރަްއކާތެރި ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ދަނީކީ.

ނަޑއެިޅގެންްޤާނޫނުގައިްސީދާްސްެޕސިފްކޮށްްއެހެންްވިދާޅުވެަފއިް،ްކުރަުމންްދޭ.ްއެހެންވީމާއެބަްބައިވަރުްކުށްަތކެއްް ކަ

ްއަޅު ްއޭތި ްސަބަބަކާއިނީމާ ްހުށަހެޅި ްނުވޭ.ްަގނަޑކަށް ްދިމަލެއް ްބޮޑަކަށް ްއިނދޭސަބަބުްއެހާ ްއެބަ ްތެރޭަގއި ްތަކުގެ

ްއެިކއެިކްކަންޮކޅުތަ ްވަްއކަމާރާއްޖޭގެ ްާއއި ްވާހަކަ.ްއެހެްނވީމާްުކގަިއްމާރާމާރީ ްކުރާ ްކުށްތައް ްކުށްތަްއް،ްއެހެނިހެން މި

ްވާްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްބަޔާންކުަރންޖެހޭްއެްނުރައްކާތެރިްކުށްތަކަކީްކޮބަިއކަންްއެކުދިންްބޭނުންކޮށްގެންްކޮށްފި

މާއްދާްއަށްްރިޢާޔަްތކޮށްފަިއްް:ކަމުަގއިްނުބެލެޭވނެްކަމަށްްހަމަްމިޤާނޫނުގެްްކުޑަކުދިންނަމަްއެްކުށެްއްކުރުމުންްެއީއް

ނޑުމެންްއެބަްއަޅުަގނޑުމެންް ިލޔަންްޖެހޭ.ްތަންކޮޅެއްްސާފުކޮށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިކުރަންްއުޅޭކަެމއްްކުރުންްއެއީްއަުޅގަ

ނޑުްެވސްް ނޑުމެންގެްްކަމަކީކުރާްކަމެއް.ްއެހެންްމިދެންނެވިްބަރެއްގެްގޮތުންްތާއީދުހަމަްމެންހަމަްއަޅުގަ މިއަދުްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިްފަހަކަށްްއަިއސްްމި ލީހުގައިްސަންެސްޓްމަޖިްޤައުމަށްްދިމާވެފައިްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްެއއްްމައްސަލަ.ްއަުޅގަ

ްފާސް ްއަޤާނޫނެއް ްޤާނޫނާކުރުމަށްޓަކައި ްސަންސެްޓ ްއެ ްވަރަށްބެްްޅުަގނޑުމެން ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްގޮތުން ްގިނަްްހޭ

ް ްަކމާ ްކުރިން. ްތަޙުޤީޤުބެމަސައްކަތްތަެކއް ްނުވަތަ ްފަރާތްތަކުން ްއަޅުަގނޑުހޭ ްފަރާތްތަކުން ްައއިްސްކުރާ މެންނަށް

ްނުންކުރަމުންްކީްމިފަދަްގޭންގުްީލޑަުރންތައްްމިހާރުްބޭްއކާފަިއވާްެއއްްވާަހކަތަކައިރުގައިްއެންމެްބޮޑަށްްދަމަޢުލޫމާތުްދިން

ް ްކުރަުމނ29ްްދަނީ ްކުށްތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްބޭނުންކޮށްގެންނޭ ްކުދިން ްދަށުގެ ްމިްއަހަރުން ކުރާްތަޙުޤީޤުްއީދަނީ.

ނޑުމެންނަށްްހަމަްސާބިތުކަމާްފަރާތްތަކުންްއަޅު ނޑުްދަންނަވާނީް،ްންވީމާހުރިްމަޢުލޫމާތުތައް.ްއެހެްއެކުްދީފައިގަ އަުޅގަ

ްގޮަތކަްމި ްވަކި ްފިކުރު ްވަްސިޔާސި ްތިބެގެން ްފިކުރެްއަގއި ްވަކި ްނުވަތަ ްބައްޓަންކޮށްގެން ްހޯދާކަށްްށް ްމަންފާ ްބަޔަކަށް ކި

ްކަމަކަށްް ްޒާުތގެ ްމައްސަލަްއީުނވާޭނ.ްމިާބވަތުެގްކަންކަްންދެކިގެންްމިްކުރެވޭ ްއޮތް ްަޤއުމުަގއި ެއއް.ްކުަޑކުދިން،ްްމުޅި

ްހާލަ ްޤައުމުގެ ްމި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވެސް ްއޮއަޅުަގނޑު ްމި ްދަރަޖައިްތު ްދަށު ްވަރަށް ްމިްގަތީ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއާެދ، .

ް ްވެސް ްހިސާބުން ްކުރެވޭކަށްއަދި ްް،މިކަން ްމިއަދު ްކަމަކީ ްކަންބޮޑުވާ ް ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. 26ްދޫކޮށްެލވޭކަށް

ނޑައެޅުމަްތައްްކުރާްކުދިންނާއަހަރުންްމަތީގެްކުދިންނަކީްބޮޑެތިްކުދިންްކަމުގައިްނުރައްާކތެރިްކުށް ށްޓަަކއިްިމްމެދުްކަ
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ްބަޔާން ްމިހެން ްހިތަށްޤާނޫނުގައި ްައޅުަގނޑު ްްވެެގންވާއިުރގައި ްއަނެއްކާ ްފަރާތްތަކުން ްކުރާ ްމިކަން ްދެން 26ްއަރަނީ

ްއެކަންް ްނުވަތަ ްކުރާނެބާއޭ، ްފުރުޞަތެއްބާޭއ، ްކިހާވަރެްއގެ ްކުރުމަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްކުދިން ްދަށުގެ އަހަރުން

ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްކޮންކަެމއްްްމަނާކުރުމަށްޓަކައި ްމިްކުރެވޭނީ ްބިރުްއީބާވަޭއ. ނޑުމެން ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ގަންނަންޖެހޭ

ްއެހެންވީމާ ްއަޅުް، ްމިކަންކަން ްފަށާއިރު ްކުރަން ްމިަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްތައްޔާުރވެްްައޅުގަ ްކަންކަމަށް ހުރިހާ

ޏާްައޅުަގނޑުްހަމަްމިްމަޖިލީހަށްްގޮވާލަންްކަމަށްްވަންްތިބެގެންްކަމެއްްކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެފަދަްހާލަތަކަށްްއަިއްއސި

ްއިމުގެް ްޤާނޫނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހެދުމަށްޓަކައި ްތަނަކަށް ްއަމާން ްޤައުމަކީ ްމި ްލާޒިމުކަމެކޭ ްމައްޗަށް ްމަޖިލީހުގެ މި

ނޑުަގއި ޏާްަވިކްީދގެންްއެކަންްކުެރވޭނެްގޮތެއް.ްއެހެންވެއްޖެްކަމަށްްވަންއޮންނަްުކއްޖާްއަށްްވެސްްއަދަބުްތެރެއިންްބަ

ނޑުމެންްމިތަންްއަމާންްތަނަކަށްްހަދަންްއެބަޖެހޭ.ްރަނގަޅުްނިޔަތުގަިއް އުމުރެއްްނެތޭްއެކަންްކުރެވޭެންގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ްކުރަްން ްެއކަން ްކުރީތީވެ ްަކމެއް ްމިސާލަކަށް ްޕާޓީއަކުން ްަވކި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރެގެން ްއެްއކިބާެވ ްފިކުރުން ސިޔާސީ

ކަމަށްްވަންޏާްމިތާްތިބިްކޮންމެްމެންބަރަކީްވެސްްްސޫލުންްމިތަނުގައިްކަންކަްންކޮށްފިނުޖެހޭނެްކަމަށްްޤަބޫލުްކުރާްއު

ްކޮށްގެްން ްބޭނުން ްކުޑަުކއްޖަކު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްދާތަނުން ްނިކުމެގެްނ ްވެސް ްމާދަމާ ްހަމަ ްމީހެއް. ްޖެހޭނެ ްމަޅީަގއި އެ

ފަދަްހަމަލާްއެްއްްުކޑަުކއްޖަކުްައއިސްްކޮންމެްފަދަްކަމެްއްެވސްްކޮށްފާނެ.ްއަދިްައޅުަގނުޑމެންނަށްްވެސްްވެސްްކޮންމެ

ްވިސްނަިއގެން ްފުންކޮށް ްވަރަްށ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންާނނެ. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދީފާނެ. މިްްވެސް

ނޑުްޤަބޫލުް ލާެޙކޭ.ްމަނިކުފާނުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއިޞްްކުރާްހިތްްއޮތީްވަރަށްްރަނަގޅުްނިޔަތުަގއިްއެްއިޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްމަރު ްކޮމިޓީގެ ްއިޞްލާޙު ްވިސްަނއި،އެހެންވީމާ، ްމެދު ްމިއާ ްފުްނކޮށް ްވަރަށް ްމިކަްންްޙަލާަގއި ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ނޑުްހަމަްއަދިވެސްްެއއްފަހަރުްގޮވާލަންްމިް އަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްކުރުމަށްޓަކައިްއަުޅގަ

ނ ްައޅުގަ ްބަލައިގަތުމަކީ ްކުރައިޞްލާޙު ްކޮންމެހެން ްމަރުޙަލައިޑުމެން ްކޮމިޓީގެ ްކަމެކޭ. ްހުިރްންޖެހޭ ްކުރަން ގައި

 ކަންތައްތައްްކުރާނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުކުރަްއވާތި.ްއާދެ،ްމާهللا.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒެތްތެރިްމެންބަރު.ްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.ބިލެ

ް

ްެކވުން:ޙަމްޒާްވާހަކަދެއްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްްބިލެތްދޫ

ްކުަޑކުދިންނާ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެްް`. ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްގެނައުަމށް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ބެހޭ

ްހުށަ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރު ްބޭނުން.ްްހެޅުމާޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްއެއްޗެއް ްދެތިން ްގޮތުން ބެހޭ

ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާް ްމި ްބެލުމުގައި ްބަލާ ްބިލު ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްވަނީ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ އެންމެ
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ްއަް ްވިސްނާލަންއިޞްލާޙަކީ ްފުންކޮށް ްއިޞްލާޙެއްޅުަގނޑުމެން ްއިްޞލާޙުކަންްޖެހޭ ްމި ްއާދެ، ްމި. ްބުނެފައި ަވީންްގައި

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްަތރުޖަމާްަވނ41ްައާދެ، ްބުނެފައިވާ ްމިމާއްދާގައި ްބައެްއގައި ްމިްކުރުމުގެ ްމުކައްލަފު ބަސްްްވާ

ްބަދަލު ްމާނަ ްބަހުގެ ްނުކުތާްބަދަލުކުރުން.ްމި ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްަރއީސް،ްިމއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްިހތުން ނޑު ްކުރުން.ްއަުޅގަ

އަހަރާްދެމެދުެގ26ްްައހަރާއ29ްްިއަކީްްނަމަްއަޅުަގނޑުްހިތުންްއޭގެްނަތީޖާހުންްގެނެއްސިްމިްއިޞްލާޙުްމަޖިލީއަކީް

ްފަރާތް ްޝަރުކުށްކުރާ ްޢާއްމު ނުޑމެންގެ ްޤާނޫނުަގިއްތަްއްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަނީ. ްވަެދގެން ްތެެރއަށް ްިނޒާމުގެ ޢީ

ްމި ްްބުނެފައި ްޚ29ްާވަނީ ްއަދި ްކުށެއް ްކުރާ ްކުއްޖަކު ްނުފުރޭ ްގޮތަކުއަހަރަ ްބެލެވެންއްޞަ ްއެްންޭނ ްއެކަން ްޖެހޭނީ.

ްޝަރުބެ ްބަލާ ްކުަޑކުއްަޖކަށް ްަވއްދައިފިލެވެނީ ްތެރެއަްށ ްނިޒާމުެގ ްތަކުެގ ްކޯުޓ ްުނވަތަ ްނިޒާމުގެ ްއެުކއްޖަކުެގްްޢީ ނަމަ

ް ްހަލާކުވެ ްގެްނގުޅެންްހެއެމުސްތަޤުބަލު ްކުށްވެރިންނާެއކު ްއެން ްމުޅި ްސަބަބުން ްތުހުމަތުްޖެހުމުގެ ްމިކުރެްކުށުގައި ްވޭ

ް 26ްްދެންނެވި ްހިތްއ29ްައަހަރާއި ްދަންނަާވ ްައޅުަގނޑު ްހުށަހަހަރުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަްވަނީ ްށްޅުއްވާފަިއވާ

ނޑުމެންްމި އަހަރުންްދަށުެގްކުދިންނޭ.ްއެހެންްކިޔަމުނ29ްްްއަހަރާއ26ްްިާތނގައިްއެބަްވާަހކަދައްކަންްްމީހެކޭ.ްއަުޅގަ

ްމި ްއބުްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަމަލުްންނާކުދިްނަނީ ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރާ ްމީހުންނަށް ނުޑްދޭތެރޭ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ކުުރން.

ްިވސްނާވަަޑިއގަންނަވަން ްފުންކޮށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުހިހިތުން ްނުކުތާޖެހޭ ްެދކެން.ްްއްމު ްައޅުަގނޑު އެްއްކަމަށް

ްއަދަބު ްވިދާުޅެވއްޖެ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްހިތުން ްްމިްއަޅުަގނޑު ްުއމުރުފުރާގެ 29ްްދެންނެވި 26ްއަހަރާއި

ްދިނުމާ ްކުދިންނަށް ްއުމުރުފުރާގެ ްދަށުގެ ްމަޖިލީހުންްއަހަރުން ްމި ްވެްސ ްެއއްގޮަތކަށް ްއާދެ، ްގޮުތން. ްއަދިްްބެހޭ ވެސް

ްިނޒާޤާނޫނު ްގެންގުޅޭ ްއެ ްދެވުމަްށޓަކައި ްއަދަބު ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްހުރަހެއްނާޅާ. ްިލބުމަކަށް ްއަދަބު ްވެސް މުްތަކުން

ް ްއާދެ، ްކުއްޖެއ29ްްްތަފާތުކޮށްލަނީ. ްމިްއަހަރުނުފުރޭ ްކޯްނަމަ ްަރއްއޮންނަނީ ްތަންކޮޅެއް ްމިޮއންނަނީ ޓެހިްޓުތަްއ

ްގޮުތގަ ްއެމާޙައުލެއްެގ ްގޮތުން ްުއސޫލެއްެގ ްވަކި ްހާޒިރުކުެރވި ްަމއިންަބފައިން ްގޮތަށްް. ްބެލެޭވ ްމައްސަަލ .ްކުއްެޖްއގެ

އަހަރުްދޭތެރޭގައިްކުެށއްްއ29ްްެއަހަރ26ްްުވަނީްމިހާރުްްއެހުށަހަޅުއްވާފައިްްިރްމެންބަރުއެހެންނަމަވެސްްއެްޢިްއޒަތްތެ

އްމުްކުށްވެރިންގެްތެޭރގައިްއެްމައްސަލަތައްްބެލުން.ްޭއގެްޢާނަމަްްފަދަްކުށެއްކޮށްފިްތޫނުްއެއްަޗކުންްމާރާމާރީްހިންގުން

ްެވގެން ްކުށްކުރާްނަތީޖާއަކަށް ްމިަފދަ ްްދާނީ 26ްްމީހުން ނޑުމެްންްރާއަހ29ްައަަހރާއި ްއަުޅގަ ްކުދިން ްކުްށކުރާ ދެމެދު

ތަުކގެްމަރުޙަލާްނާއެކުްކޯޓުކުރެވެން.ްއެމީހުންއެކުްތަޙުޤީޤުްމީހުންނާްްއެކުްބަންދުކުރަން.ްއެްޖެހޭނީްބޮޑެތިްކުށްވެރިންނާ

ްއެހިންގަން ްތަންފީޛުްމީހުންނާް. ްއަދަބު ްދެޭކގޮުތގައެކު ްއަޅުަގނޑު ްހިންގަން. ްއެކަންކަން ްތެރޭގައި ްމިީއްކުރުމުގެ އި

ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްމެންބަރުްްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްެއްއގޮތަކަށް އެއް.

ނަޑކަށްްފާހަގަ އަހަރުްދެމެދުްކުށްކުރ26ްްާއަހަރާިއ29ްްް،އަހަރ26ްުއެްއްނުކުެރވޭްްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމުަގއިްައުޅގަ

ޢީްކަމަށް.ްމިދެންނެވިްޝަރުްހެޅުމެއްކުރުމަށްްހުށަހެޅިފައިވާްހުށަޭވްފަރާތްތައްްކުށުންްބަރީޢަކުރެނުވަތަްކުށުަގއިްތުހުމަތު

ްހުށަހެޅު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްތަފާތުުކރުމަށް ްގޮތް ްހިންގާ ްޤަބޫލުނިޒާމު ްައޅުަގނަޑކަށް ްމިއީ ްނޫން.ްމެއް. ްކަެމއް ކުރެވޭ

ނޑުމެންގެްމުޅިްއަދަބު ށްްއަނބުރާްމުޖުތަމަޢަްށްކުރާްމީހުންވަނީްްކުްނިޒާމުްމިްދިނުމުގެްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ
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ްބަދަލުކޮށްފިް ްމިގޮތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއް. ނޑުމެްންބިނާކުރާ ްއަުޅގަ ްމައްޗަށް ްއަާސސްގެ ްއެ ްމައްޗަށް. ްގެނައުުމގެ

ް ްއަހ26ްަނަމަ ްތުހ29ްުރާއި ްނުަވތަ ްޙުކުމްކުެރވޭ ްމެދުގެ ްކުއަަހރުގެ ްބަންދުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންގެްްދިންނަށްމަތުގައި

ްއެްއެބައި ްގޮުތަގއިްްމީހުން ްކުށްވެރިންގެ ްމާޙަުއލަށޭ. ްކުށުގެ ްވެްއޓަށޭ. ްުކށުގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ގެންދަނީ

ްިދވެހިް ްމަޖިލީހާއި ްޚާއްޞަ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމި ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާެރކޭ. ްއެޅޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ްއޮްތ ްނިންމާފައި ްޮގތުގަިއ ްސިޔާސަެތއްެގ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލާން ްގޮުތަގއި 29ްުކދިންގެ

ްޤަބޫލުއަހަރަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮްކުާރްއުމުރެއްކީ ނޑު ް.ްއަުޅގަ 29ްްތުގައި 26ްްއަހަާރއި ްނުވަތަ 29ްްއަަހރާ 25ްއަހަާރއި

ްޢަމަލު ްމެދު ްކުދިންނާ ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްކުުށގަިއ ްދޭތެރޭގަިއ ްޚާއްަޞްކުރެވެއަހަރާ ްއުސޫލަކުްނ، ްޚާްއޞަ ންވާނީ

ްއަޅުް ްޤަބޫލުނިޒާމަކުންކަން ްޢިއްޒަތްތެަގނޑު ްކުރަން. ްމި ްއަދި ްރައީސް، ްވާހަަކކޮުޅްރި ނޑު ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުގައި

ްރާއްޖޭަގއިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެބަޮއޭވ ްކަމެއް ްކަންބޮޑުވާ ްވަަރށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްކުރިން ނިންމާލުމުގެ

ގަިއްޤާނޫނުްހަދާްމަިޖލީހުގެްބަެއއްްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުންނާއިްއަދިްޤާނޫނުްަތންފީޛުކުރުމުގެްމަރުޙަލާތަކުްްޚާއްޞަކޮށް

ްއެކަމާ ްރައްޔިްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްދީފައިހަާވލުވެ ްއޮތްްްތުންނަށް

ްބައެއް ްގަތުމަްށ ްނިގުަޅއި ްވާހަކަފަހަްޙައްޤުތައް ްއެފަދަްރު ްއެ ްއަދި ްަކންބޮޑުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދާތީ ދައްަކމުން

ްމި ްކަެމއް.ްްހުށަހެޅުންތައް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއެބަދޭ. ްހުށަހެޅެމުން ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެިރ

ްމަސައްކަ ްގިނަ ްނުހަނު ްރައްޔިތުން ްމިތްރާއްޖޭގެ ްޙައްޤުތައް ްހޯދާފައިވާ ްއެކަމުގައިްްކޮްށގެން ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަްތތެރި

ްގަތުމަކީ....ންޖެހޭްވަރަށްްނުވިްސނާްނިގުޅައިްވިސްނާލަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެގއްލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްބިެލތްދޫް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާދެ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ޢިްއޒަތްތެިރްްދާއިރާގެްާއދެ،

ްެގންދެވުމަށް.ވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްްމެންބަރު

 

ްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްބިލެތްދޫ

ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިދެންނެވިްސަބަބުތަކަށްޓަަކއި ްދެކޭގޮުތގައި ްެއީއްއަޅުަގނޑުްައޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަންްްބިލު

ްތާއީދު ްނުކުރެޭވ ްކަމަށް ްތާއީދުބިލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަވާތީ، ްވާހަކަ ްނިންމާލަން.ްނުކުެރވޭ ްވާަހކަ ްއަޅުަގނޑުެގ ންނަވަމުން

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ްޝުކު ްގަލޮޅުއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްމެންބަރުްިރއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޚްލޫފުްްެދުކނު އަޙްމަދު

ްނަންްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޤާނޫނު ްވާ ްޤާނޫނަށްްންކުޑަުކދިް:2/1:ބަރު ްބެހޭ ްރަްއކާތެރިކުރުމާ ްޙައްޤުތައް އެްްގެ

ްޭބނުންވަ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުަގއި ްިއޞްލާޙުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއެ ްކަމަށްްްގެނީ ްރަނގަޅުވެދާނެ ަމފްހޫމް

ްއެވެދާނޭ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއ ްއިޞްލާޙު ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް، .ްް ްބިލުގެ ްމުޅި ްއޮތީ ްވިެއ ްކަމަަކށްްސްނުމާ އެްއގޮތް

ްނުކު ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްވާަހކަފުޅު ްކުރިން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރެވޭ. ްމެންބަރުދެއްކެވި ްދާއިރާގެްބިލެތްދޫްްޢިްއޒަތްތެރި

ް ްްއަޙްަމދުްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަަގކުރެްއވި ްވެސް ްމިޙަމްޒާ ްމަޚްލޫފުްބިލާްފަދައިން ްހަމައެކަނި ެއްްމެދުަގއި

ްޢިްއޒަްފައިހުށަހަޅުއްވާ ްމަޚްލޫފުްވާ ްމެންބަރު ްްހުށަހަޅުއްވާަފއިްތްެތރި ްއެކަނި ް)ބ( ްވާ ްމުޅިްބަދަލުއެޮގތަށް ގެނައުމުން

ްތަ ްގެްޞަޤާނޫނުގެ ްއެބަ ްބައްޓަންއްވަރު ްމިޤާނޫނު ްމިއްލިގެންދޭ. ްްކޮށްފައި ްބައްޓަންް:2/1:އޮތީ ކޮށްފަިއްގަިއްމިޤާނޫނު

4ްބަފައިންްކުރަންެޖހޭްކަންތައްތައް.ްޗެޕްޓަުރްންަމއ3ްިތައް.ްޗެޕްަޓރުްސަރުކާރުްންކުރަންޖެހޭްކަންތައ2ްްޗެޕްޓަުރްއޮތީް

ްއެކުގައިްހަމަެއކަނިްއެްގެންނަާވްބަދަލާް،ބަދަލުް.ްއެހެންވީމާ،ްއޭގެްތެެރިއންްއެއައިރައްޔިތުންްކުރަންޖެހޭްކަންތަްއތައް

29ްްްމި ްއުމުރުފުާރ ްދަށްކ26ްޮއަހަުރގެ ްފެށިގެނ26ްްްށްފައިއަހަރަށް ްމިްއަހަރުން ްމީހުން ކުށްތަކަށްްްފަދަދަށުގެ

ް ްްނަމައަރަިއގަންނަ 26ްްއަނެްއާކވެސް 2ްްއަހަރާއި ްކުދިންައހަރާ ްކުށްަތއްތަކަށްްއަެނއްކާްްދެމެދުގެ ްމި ވެސް

ްއަނެއްކާްއަރަ ްބުނެ ްކަމަށް ްިއގަންނަނީ ްމިވެސް ްއިޞްާލޙުކޮށް ްްޤާނޫނު ްހާލަތަކަށް ްކުަރންޖެހޭ ދަނީ.ްްމކަންތައްތައް

ްހީވާ ްގޮްއަޅުަގނޑަށް ްބޮޑަށް ްެއއަށްވުރެން ްުތަގއި ްކަންނޭނގެ ްއެބަޖެހޭ ްވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަން އަހަރުނ29ްްްއުމުރުން

ް ްކުދިން ްކަމަށްްއެދަށުގެ ްކުރަްއވާ ްބޭނުންްވާްކަންކަން ްކުދިން ްއެ ްނުވަތަ ްއެނަމަ ްނުވަތަ މީހުންެގްްކުރަްއވަިއގެން

ް ްނަންގަަވއިެގން ްފައިދާ ްނަޖާއިޒް ްނުރައްކާތެރި ްހިންގަވާޢަމަލުއެކަހަލަ ްކުށްް،ނަމަްތައް ްފަރާތްތަްއްްއެފަދަ ކުރައްވާ

ް ްފަރާތްތަކުން ްބަިއވެރިވާ ްކަންކަމުަގއި ްއެ ްް.ާވންޖެހޭނެއިހުމާލުނުވަތަ ްއެފަދަ ްއެއާއެުކގައި ްމިްއަދި ްކުދިންނަށްޓަކައި

ް ްނަންބަރު ްމައިންބަފައިންގެް:2/1:ޤާނޫނު ްސަމަސްއޫްއާއިްޒިންމާްފުރިހަމަްދަށުން ްއަދި ުރކާުރެގްިލއްޔަާތއި

ް ްބެލެހެއްޓުންތަކާއި ްބަލަހައްޓަންޖެހޭ ްއެދާއިރާތަކުން ްތެރެއިން ްކޯުޓގެ ްގޮތުަގއި ްޒިންމާއެްއގެ މައްސަލަްްމިކަމުެގ

ްޒިންމާދާރުްކުރުމަކުންހައްލު ްބެލެނިވެިރން ްާގއިމުކުރުވަންޖެއެ ްްއުސޫލު ްއެ ްގޮތަކަށް ްވެސްްފުރިހަމަްުކރެވިހޭނެ ކުރުމަކީ

ްއަްްކަމެއްމުމުހިއް ްހަމަްވެސްްޅުަގނޑުކަމުގައި ްފާހަގަޮކށްްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޙްމަދުްއެއާެއކުަގއި ްބޭނުންވޭ ލަން

ްވިްމަޚްލޫފު ްހެޔޮ ްވަރަށް ްފަހަރެއްަގއި ްއިޞްލާޙަކީ ްމިއޮތް ްހާލަތާހުށަހަޅުއްވާފައި ްމިއަދު މެދުގަިއްްސްނުންފުޅެްއަގއި

ްބަދަލުކުެރއްވުުމގެްއެ ްހުށަހަޅުއްވާފަްްކަންކަން ްވިސްނުންފުޅެްއގަިއ ްވެދާނެ ްހުށަހެޅުަމކަށް ްއޮތް ކަންނޭނެގ.ްއި

ްގޮުތގެ ްެއ ްބަދަލު ްއެ ނަޑަކށް ްއަުޅގަ ްގެނައުމަކުްއެހެންނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙުްްންމަިތން ްެއކަން ްދާނެްޤާނޫނުން ވެގެން

ްޤާނޫ ްނުވަތަ ްގޮތެްއގައިނުކަމަކަށް ްތަންފީޛީ ްތެރެއިން ްްގެ ްއެަކން ްނުކުރެވޭކުރެވިދާނެ ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަށް .ްކަމަކަށް

ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްމައްސަަލތައް ްތެރޭަގއިްކުޑަކުދީްނގެ ްޯކޓެްއގެ ވަކި

ްވަކި ްޝަރުޢީ ްބަލައި،ްނުވަތަ ްތެރޭަގއި ްމައްސަލަތައް،ްްއެްމަރުޙަލާތަކެްއގެ ްތަފާުތްްއެމީހުންގެ ްމައްސަލަތައް ުކދިންގެ



87 

 

ް ްއެ ްބެހިގެން ްާގއިމުކަންކެޓަގަރީތަަކކަށް ްއުސޫލު ްބެލުމުގެ ްމިކަން ްއެްކޮށްފައި ްވެސް ްކުށްކުރުމުެގްްވަނީ ކުދިންނަށް

ްމާޙަ ްދުރުގަިއ ްތެރެއިން ްއުލުގެ ްހަމަކަންތައްތައް ްއަދި ްއެްބެހެއްޓުމަށްޓަަކއި. ްމީހެއްގެްއާއެުކގައި ްބޮޑެތި ކުޑަުކއްޖަކު

ްބަ ްކުށްތަކެއްަގއި ްކުރާ ްމީހަކަށް ްބޮޑެތި ްނުވަތަ ްބަލައިގެން ްއުމުރަށް ްމީހައިވެިރގެން ްބޮޑު ްސަބަބުން ްކުށެއްގެ ކާްކުރާ

ް ްޤާނޫނީ ްއުސޫުލން ްޢަމަލުކުރާ ްދޭތެރޭގައި ްޤާނޫނުތައް ްގޮތަށްތަންފީޛުގޮތުން ނޑުމެންެގްް،ނަމަްދާްކުރެވޭ އަޅުގަ

ްކުޑަކުދި ްމިދޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްންނަށް ްކުދިްރައްކާތެރިކަާމއިޤާނޫނީ ްއެ ްޤާނޫނުން ްހޯދައިައޅުަގނޑުމެން ްމިންނަށް ްދޭން

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޚްތިޔާާރއި ްްއުޅޭ ްކުދިންނަށް ްރައްކާތެރިކަމި ްބޭނުންވާ ްއަސްލާދޭން ްއެންމެ ްއޭގެ ްއޮްނނާނީ ްން

ްބޭނުންތެރި ްއެންމެ ްއެހެްއެްއގޮތަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނުދެވިފައި ންކަމުންްގޮތަށް

ގޮތަށްްުކޑަުކއްޖަކުްޭބނުންްކުރައްަވިއގެންްނުވަތަްުކޑަކުއްަޖކުްލަްއވާްގަަދކަމުންްްދެންނެވިްމިްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުެރވެނީ

ްނޭދެވޭ ްމިފަދަ ްމާރާމާރީްނަމަވެސް ްުނވަތަ ްހިންގާ ްބޭނުންްއެްއގައިޢަމަލުތަކެއް ްހަތިޔާރު ްޫތނު ކޮށްގެްންަބއިވެިރކުރުވާ

ްހިންގާފައި ްޢަމަލެއް ްކަމަށްްވާްއެފަދަ ްބަލަންޖެހޭނެ ްޢަމަލު ްއެ ްވެގެންްމިްްނަމަ ްދެން ްތެރެއިން ްގޮތަކީްްޤާނޫނުގެ ދާނެ

ްބޮޑެތި ްއެފަދަ ްމަރުޙަލާގައި ްްޝަރުޢީ ްމައްސަލަތަކާ ްއެފަދަ ްކަންކަންްްމެދުގައިމީހުންގެ ްއެ ްއުސޫލުން ްއަުމރުކުރާ ވެސް

ްދިޔުްބެލިގެންދާނެ ްެވގެން ްކަްނކަން ްއެ ްދެނެގޮތަކަށް ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްވާނީ ްަނތީޖާއަކަށް ްޭއގެ ބުނެވޭނެްނުްއްން.

ތަނެްއގަިއްރަށެއްަގއި،ްވަިކްފަހުގައިްެއކުއްޖަކުްބަަހއްޓަންވާނީީކްަވކިްކުްމކުރުމަށްޙުޢީްމަރުޙަލާގެްތެރެއިންްއެކަންްޝަރު

ވަންޏާްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށްްނުބުނެވޭނެ.ްއެހެންްޫނންްބޮޑުެވއްޖެްކަމަށްބަންދުކޮށްފައޭްވަކިންްްއެހެންްމީހުންނާ

ްކޮ ްބޮޑު ްކަމަށްރަނގަޅަށް ްކުޑަ ްޖެްށްލަން. ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކުޑަުކއްޖެއްްވަންޏާ ްއެއީ ްކުޑަކޮށް ްއެހޭނީ ްދަނެގެން ްކަން

ްރަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްޢަމަލުކުރަން. ްމާޙަކަމަށް ްމިއަދުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުެޅްއްއީސް، ްރަނގަޅު ްަވރަށް އުުލގަިއ

ްފާހަގަކުރައްަވއިފި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދުކަންނޭނގެ ްބޭނުންމާހަްގެ. ްކުޑަކުދިްނ ްނުވަތަްއުލުަގއި ކުރައްވަިއގެން

ްފައިސާކުޑަކުދި ްގޮތްގޮތުްނ ްއެކި ްއެްންނަށް ްނުވަތަ ްްއާއި ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްބޭނުންވާ ްިމްކޮށްދެްއަވއިގެުކދިން ން

ްއެމާޙަ ްތެޭރގަިއ ްފަހަތުގަކުދިްްއުލުގެ ްބަަޔކު ްކުރަްއވަނީ ްޢަމަލުތައް ްމި ްނެރެ ްމަގުމައްޗަްށ ްމި ްެއްން ްތިބެގެން. ިއ

ްމި ްގޭންުގްކުށްތަާކއި ްހަމަ ްބަަޔކަށް ްތިބޭ ްމަނާކަންްފަހަތުގައި ްހަްަކން ްއެކަން ްއެބަހުރި ްބިލުތަކުަގއި އްލުކުރާެންކުރުމުގެ

ްާގއިމުކުެރވިފަ ްއުސޫލުތަެކއް ްހަމަ. ްކުަޑކުދިންނާްއަދި ްގޮތްަތއްްްއެާއއެކު ްހައްުލކުރާނެ ްއެކަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ބެހޭ

ސްްވެްްއެކަމަށްްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީްއިންްހުންގެްާޤނޫނުގެްތެރެއިންެއާއއެުކަގއިްފުލުހުންނާއިްފުލުްދިްހަމައެބަހުރި.ްއަ

ނޑުމެންްމަސައްދާދިްމިދާކަށްްދުވަހުް.ްއަދިްއެބަހުރިްބުނެފަްތައްއެކަންްހައްލުކުރާނެްގޮތްތަުކެގްވާހަކަ ކަްތކުރީމުްއަޅުގަ

ކަމެއްްގެެނވޭނެްއެކަންްހައްުލކުުރމުގެްފުރިހަމަްޝަނެްއގެްގޮުތގައިްުނވަތަެއއީްޮކމްޕްލީޓްްސޮލިއުސަންސެޓްްޤާނޫނެއް.ް

ްގޮތުަގއި ްވާހަކަްކަމެއްގެ ްއެކަމަށް ނޑުެމން ްއެއަުޅގަ ްއެކަްންްދައްކާ ްއާޚިުރގައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިަޔއީ. ކަންތައްތައް

ނުޑމެންނަށްްްނުވެްޭއގެ އައުން.ްބައިންްިމޮގތަށްްޤާނޫނަށްްބަދަލުއިކޮޅުންްބަންއަންނަންްފެށީްމީގެްތަންތަފަހުަގއިްއަުޅގަ

އެްއްގޮތުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްގޮތަށްްނުގެނެވުނީމަްޭއގެްނަތީޖާްސަންސެޓްްޤާނޫނުްއެްއެްއެހެންވީމާ،ްފަހަރެްއގައި
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ް ްމީގައި ްމަޚްލޫފު ްބައިްއަޙްމަދު ްމި ްވެބަޔަށް ްކަމަށް ްގެންނަނީ ްޤަބޫލުކުރާއިޞްލާޙުތައް ނޑު ްވެދާނެ.ްއަޅުގަ ތުަގއިްގޮްސް

ްމާޙަ ްމި ްމިއަދު ްމައްއުލުަގއި ްދިމާވަމުންދާ ްްސަލަތަކާއިމި ްއިޖުތިމާޢީ ްައދި ްހޯދައިރައްކާތެރިކަން ޤައުމުެގްްމިދިނުމަށް،

ްހޯދައި ްކުރާްދިނުމަށްޓަކައިރައްޔިތުންނަށް ްްނަމަްއެކަން ްޖެހޭނީ ްހައްލުއަޅުަގނޑުމެން ްެއކަން ްގޮތެއްގައި ކުރެވޭެންދާއިމީ

ްޒި ްގޮންމާދާރުކަހަލަ ްއެ ްހޯދައިތަކަށް ްމަެގއް ްކުެރވޭނެ ްއެކަންކަން ްސަންސެްޓްްދޭން. ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްަބޔާންކޮށް ްކަންކަން ްއެ ްހަނިްޤާނޫނުގައި ްވެސް ްަޙއްޤުތަކަްށ ްގެނެސްްބަެއއް ްަވކީލުންްްކަމަށް ްޤާނޫނީ އަދި

ށްްދިއުމުގެްމަރުޙަލާްވެސްްަކޑައްުތކުރާނެްގޮތްތަްއްމަރުޙަލާެއއްަގއިްކުްށވެިރޔާްހަމައަވަކިްއެންމެްކުރުމަށްޓަަކއިްވަކާލާތު

ް ްކުރީމާ ްކަންކަން ްއެ ްމިބަޔާންކޮށް ނޑުމެން ްވިސްނުމެްއަގއިްްއަޅުގަ ްކޮންމެވެސް ްހިސާބަކުންްސިޔާސީ ތިބީްކޮންމެވެސް

ް ްބޮބޭނުންއެކަން ްއެކަންަތއްތައް ްއަުޅަގނޑުމެންނާަލއިނުކޮށް ްުނވަތަ ްެއްއޗެހިްލާ ްއެ ްފާްސކުރުހަމައަށް ްތައް ހަމައަށްްމާ

ް ްަކމަށް ްވެގެން ްހުރަހަކަށް ްއެހެްނވީމާއައުމަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެދާނެ. ްބޭނުންވީ، ްދަންނަވަން ނުޑ ްމިްްއަުޅގަ

ް ްޤާނޫނުތައް ްކަންތައްތަކާގޮތަށް ްތަފާތު ްދިރާސާްމިދެންނެިވ ްޤާނޫނުގެ ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަހަދާްްުގޅިެގން ެއއް

ްމ ްގުޅުންްއަޅުަގނޑުމެން ްަިޤާނޫނާ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްއެހެން ްހުރި ްް،ނުބަލައިކޮބައިތޯ ްމެދުގައިްްނާކުޑަކުދީންއަުޅަގނޑުމެން

ނޑުަތކާިއ،ްއުސޫލުތަކަށްްޢަމަލުކުރު ނުކުރެވިްހަމައެކަނިްވާްއެހެންްޤާނޫނުތަކަށްްރިޢާޔަތްްެހދިފައިމުގައިްގެްނގުޅޭްމިންގަ

ްއަ ްސްެޕސިފިކު ްބޭނުންވާ ްުގޅޭޅުަގނޑުމެން ްްގޮތުންްކަންތައްތަަކކާ ްދެވޭ ްއަށް ްމީހާ ްކުށްުކރާ ްހަމައެކަނި ދަބުްއަެއއީ

ްްކަމަށް ްއެ ްއަވަންޏާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދަބާ ްބަދަލުްހަމަ ްއުސޫލުގެގެންނަ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްައޅުަގނޑަަކްށްކަކަމަނައުމަކީ ށް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަުމން ްނުކުރެވޭ. ްްޤަބޫލެއް ްކަމަށް ްގޮެތއް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ައޅުަގނޑުްރައީްސ،

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދި ްއިހުދެކެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްބޭނުންވަްތިރާމާންބަރުގެ ްދަންނަވަްނ ްއިޞްލާުޙްއެުކގަިއ ްމި ނީ

ްގެންަދވައި، ްދިރާސާްމިްއަނބުރާ ްއިތުރަށް ްކުަރއްބިލު ްގޮތުން ްުގޅޭ ްމިކަމާ ްޢިްއޒަތްތެިރްަވިއގެން ަހއްލުކުރަްއވަން

ްވިސްނުންފުޅުް ްހުމެންބަރުގެ ްކަންކަމާގައި ްއެ ްކަންކަން ްްރި ްހުރިހާ ްޤާނޫނުތަުކގެ ްއިޞްލާުޙްްބަިއތަކެްއގެގުޅޭ ތެރެއިން

ް ްކަްނކަން ްއެ ްގޮތްތަަކކަށް ްބައްޓަންއަންނާނެ ްގޮަތކަށް ްދާނެ ްމުހިއްްަވއި،ކުރައްްރޭިވގެން ްުހށަހެޅުއްވުމަކީ ކަމެއްްމުްއެކަން

ްހުށަހެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްެދކެމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއިހުތިރާމުޅުއްކަމަށް ްައޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްއެްވި ކުރަން.

ްމަސަ ްކުރައްވާ ްއެ ްމެންބަރު ްއިހުތިރާމުޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްައޅުަގނުޑްްއކަތްޕުޅަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ކުރަން.

ކުަޑކުދީންްްމީރުކަންްރަްއިޔތުންނަށްްނުވަތަންްލިބެންވާްފޮނިދާނީްީމގެްަނތީޖާއަކަށްްވެގެންްދަންނަވާނީްމިކަމުގެްއާޚިރު

ންނަށްްއެްކުދިް،އުލަކަށްްނެރެކާތެރިްމާޙަންްނުރައްވަޅުތަކުގެްބަދަލުގައިްއެްކުދިރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއިްއަޅަްނޖެހޭްފިޔަ

ްނުރައްކާ ްބަދަުލގަިއ ްލިބުުމގެ ްރައްކާތެރިކަން ްނުރައްކާތެރިކަން ްެވއްޓިގެންލިބެންޖެހޭ ްތެެރައށް ްގޮތަކަށްްތެިރކަމުގެ ދާނެ

ްކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ްކަމަށް.ްޝު

ް

 ނިންމުން.
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ްކަ ްއަށް ްޖަްލސާ ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހަމަވުމާްޝުކުރިއްޔާ ްވަގުތު ުގޅިގެންްްާވ

ްޖަް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިންމާލަނީ. ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނާނީ ްއެއް 8ްްލްސާ ާވ3122ްްޖޫން

ް.ގ00ްަ::އަންގާރަްދުވަުހގެްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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