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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  46އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2114/3/8/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

ައށް ދެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ.  2114/18/33އިން  2114/18/34ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު ޔައުމިްއޔާ ފާ -3.2

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ. މި ޔައުމިއްޔާަތއް  4ވަނަ ޖަލްސާ އާއި  3ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2114އެީއ، 

އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ަގާވއިދުަގއިާވ  މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު

 ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމުަގިއ ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ގާ އެްނގުން. . ރިޔާސަުތން އަނ4ް ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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ގައި ާޢއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 0331މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

3. 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުމަޖި ،3 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ވަނަ  2113ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  06ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -3.1

ޖިހާދު هللا އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޖިހާދަށް هللا ިއ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަްލފާޟިލް ޢަބްދުހުށަހެޅުއްވުން. މި ފުރުޞަުތގަ

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް  2113މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުަދންނަވަން. 

 ޖިހާދަށް هللا ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަދި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ ަމތީން އިށީނދެވަޑަިއގެން މި 

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރެްއވުމަށް ވެސް ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޖިހާދުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުުކރުކުރަން. އަދި އެންމެހަިއ هللا ވެިރ މާތް`. ޢާލަމްތަކުގެ 

މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި ފޮނުއްވި އަދި ވަސީަލތްތަތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި 

ލަވާތާއި ސަާލމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. ނަމޫނާ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަްށ ދެއްެކވި މާތް ސާހިބާ، މުޙަްއމަދުގެފާނަށް ޞަ

މި ދުޢާގައި ެއކަލޭގެފާުނެގ ޢާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2113. وبركاته ورحمة هللا الم عليكمالس  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި  18ން ފެށުމުގެ ކުރިން ބަޔާ

ނުޑ ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ނިމިދިޔަ  ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ  11މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަޔާން. މި  2113ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ަގކޮށްލަން. އަހަރު ފުރޭ އަހަރުގެ ބަޖެޓުކަން ވެސް ފާހަ 31ފުރުޞަތުގައި މި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 

ަވނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެްޓ ތައްޔާުރކޮށްފައި ވާނީ ިމ  2113ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. 
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ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ުފއްުދމަށާއި ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާީދ އަދި ރަްއޔިތުންގެ ދިިރއުުޅމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް ލިބޭ  އިސްކަމެއް ދީގެން. އަދި ލިބޭ

އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި އޮފީސްތަކުގެ ާޢއްމު ބަޖެޓްގެ ޚަރަދުތައް ެވސް ހަމަޖެއްސިފައިވާނެ. އަދި 

ގެ ބަޖެޓް ޑެފެސިޓް ކުޑަކޮށް، މެދުރާސްތާގައި އަރަިނ މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގަިއވާ ފަދައިން ދައުލަތު

ބަޖެޓަކަށް ހެދުމަށް. އަދި ހަމައެާއއިެއކު، މި ބަޖެޓުަގއި ަތޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިން އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދަިއ 

ންެގ ކުިރއެރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެ ޚިދުަމތްތައް ފުޅާކޮްށ، ދިރިއުޅުުމެގ ފެންވަރު ރަނަގޅުކޮށްދިނުމަށާއި ުޒވާނު

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްެދވިފަިއ ވާނެ. އަދި ަބއިނަލްއަްޤާވމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި ބޭރުެގ އިންވެސްޓަރުްނގެ އިތުބާުރ 

ބޮޑުވާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަުތގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުމަށް އެީހތެރިވެދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ވެސް މި ބަޖެޓް ެވގެންދާނެ. 

އީސް. މި ފުރުޞަތުގައި ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަކީ މުހިްއމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ދެކެން. މިގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު 

ވާ ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާދާ ުގޅޭ ތަޞައްވުރަށް ބަލާއިުރ، )އައި.އެމް.އެފް( އިން މި އަަހރު އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި ނެރެފައި

އާ ދެމެދު ދުނިޔެ އަްށ ކުރިމަތިިވ ްގލޯބަލް ފައިނޭންޝަލް ކްރަިއސަސް އަދި ޔޫރަޕްެގ ިގަނ 2112ާއއި  2111

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ިއޤްތިޞާދަށް އަންނަން ފެށި  2113ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވި ޑެތް ކްރައިސިސް އަށް ފަހު،  

 2113އަދި ؛ 3.3ވަނަ އަހަރު % 2114ވަނަ އަހަރުަގއި ވެސް ފެްނނާނެ. މިގޮތުން  2113އަދި  2114ކުރިއެރުން 

އިން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިައރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފަިއވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  3.8ވަނަ އަހަރު %

ފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު ރާއްޭޖެގ ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް ލިބި 2114ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ވަނަ އަހަުރގަިއ ރާއްޭޖގެ  2113ަގއި. އަދި 8.3އިޤްތިޞާދީ ދުވެިލ ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެީނ %

ވަނަ އަހަރު އިޤްިތޞާދީ ދުވެލި ކުރިއެރުމުަގިއ  2113އިން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.  11.3އިޤްތިޞާދު %

ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރާެނ ދާއިރާތަކަކީ، ފަތުރުވެރިކަމާިއ މުވާސަލާތުގެ ދާއިރާ، އަދި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ.  އެންމެ

އިން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އަދި ާރއްޖެ އަްށ  8ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ އިން % 2113މިގޮތުން 

މިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ  1.4ަގއި % 2113ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 

އިންފްލޭޝަން ނުވަތަ ޚިދުމަތާއި ތަކެީތގެ ައގު އުފުލެމުންދާ މިންވަރު މި ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ހިފެހެއްޓިފަ. މިގޮތުން، 

ން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ގައި. އަދި ސަރުކާރ1.4ުމި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ %

އިންފްލޭޝަންގެ މިންވަރު މަިތވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް. ރާއްޭޖގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްްސގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިުރ، 

މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް  201ވަނަ އަހަރު ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ކަރަންޓް އެަކއުންޓުގެ ދަރަނި  2114

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވާެނ  213ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު  2113. އަިދ 11ކުރެވޭ. މިީއ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސްބަތުން %ލަފާ

 443ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ަރސްމީ ރިޒާްވ ގޮުތގަިއ  2114. 6ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ިމއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން %
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މިިލއަން  461ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ރިާޒްވގެ ގޮުތގައި  2113 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އަދި

ނޑުތަކަްށ ބަލާއިރު ރާއްޖެ މި ދަނީ  ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މި ދެންނެވުނު އިޤްތިޞާދީ މިންގަ

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ  އަހަރު ވަނަ  2113ކުރިއެރުންތަެކއް ހާސިލުކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުގަ

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ އެންމެ  2114ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ާއއި ހިނގި ޚަރަދުެގ ޚުލާސާ ހިސާބު. އަދި 

ބިިލއަން ރުފިޔާ. އަދި ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ  13.3ވަނަ އަހަރު ހޭދަވި ޖުމްލަ އަދަދަކީ،  2113ފަހުގެ އަންދާޒާ. 

އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ އެ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދަށް ވުރެ މަދުވުމުން،  ވަނަ 2113ބިލިއަން ރުފިޔާ.  11.8އަކީ، 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް  2114ބިިލއަން ރުފިޔާ.  14.3މިހާރު އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ތަކުން ދައްކާ ިބލިއަން ރުފިޔާ. ނަމަވެސް، މިހާރު ހިސާބު 1.3ފާސްކުރިއިރު ޑެފިސިްޓވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ވަނަ އަހަުރ  2114ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.6ގޮތުަގއި އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނީ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުަގއިވާ ޑެފެސިޓަށް ވުރެ، މިހާރު އަންދާާޒކުރާ ޑެފިސިޓް އިތުުރވާ މަިއަގނޑު ސަބަބަީކ، މި އަހަރު 

މަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްަތއް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވީ ބަޖެޓާ އެކު އާމްދަނީ އިތުުރކުރު

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ   2113ބަދަލުތަކާ އެކު ކަމަށް ވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 24ރާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓް މުޅި ޖުމްލަ އަދަދަކީ، ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކު 2113ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓް. 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުެގ  2113ރުފިޔާ.  12ހާސް  016މިލިއަން  341ބިލިއަން 

. މުޅި ޖުމްލަ 63ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ % 13.8ގޮތުަގއި ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނީ 

ޚަރަދުކުެރވޭނީ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަތްތަކަށް. އަދި ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި ވެލްފެއަރ  26ގެ %ބަޖެޓު

ވަނަ  2113ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.  8އާއި އޮފީސް ިހންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް % 13އަށް %

ލަފާކޮށްފައި ވަީނ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް. ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތަފްސީލަްށ  ކަމަށް ޚަރަދުވާނެ  33ހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުެގ %އަ

ބަލާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ަބއެްއ ހިއްސާކުރަނީ ޕަބްލިކު ސެްކޓަރ އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮްގރާމް، ނުވަތަ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ 

ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ  ވަނަ އަހަރު ދައުލަުތގެ 2113މަޝްރޫޢުތަކާއި ލޯނު އަނބުާރ ދެއްކުމަށް ކުރާ ޚަރަދު. 

ބިިލއަްނ ރުފިޔާ. މީގެތެރޭގައި ެޓކްްސގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަށް  21.3އެހީގެ ގޮުތަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ހިލޭ  6.8ބިިލއަން ރުފިޔާ އާއި ޓެްކސް ނޫން ގޮތުަގިއ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  13ލަފާކުރާ 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ތެރޭަގއި  21.3ބިލިއަން ރުިފޔާ ހިމެނޭ. މިދެންނެވުނު  1.1ގައި ލިބޭނެ ކަމަްށ ލަފާކުރާ އެހީގެ ގޮތު 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ.  3.4އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 

ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓެގ  2113ފިޔަވަޅުތަކަކީ މިގޮތުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުަމށް ހުށަހަޅާ 

. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންަތކަށް އަންނަ 3. ގްރީން ޓެްކސްެއއް ަތޢާރުފުކުރުން، 2ބައެއް ރޭޓުަތއް ރިަވއިސްކުުރން. 

ރޮގްރާމު ހިންގަިއގެން އާމްދަނީ ހޯދުން. . ބިންވެރިކުރުމުގެ ޕ4ްއް ނެގުން. ޝަން ފީއެޒިިއކުއި  އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން
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ަރށެއް ުކއްޔަށް ދިނުން. އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މި  11. ޓޫރިސްޓު ިރސޯޓުެގ ގޮުތގައި ތަަރއްޤީކުރުމަށް 3

ބިލިައން ރުފިޔާ. މިއީ ޖީ.ޑީޕީގެ  1.3ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓަކީ  2113ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު 

. މި ޑެިފސިޓު ފައިނޭންސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުާރ 2.3ތުން %ނިސްބަ

މިިލއަން ރުފިޔާ އިން.  223ބިލިއަން ރުފިާޔއިންނާއި ޑޮމެސްޓިކު ފައިނޭންްސގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  1.1

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  2113ނަވާލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުަގނޑު މި ދަން

ނޑު އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޕްރޮގްރާމުތަުކގެ މަޢުލޫމާތު.  ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2113މައިގަ

ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް  ވަަނ އަހަރު 2114ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިަމނާފައިވާނެ. މިއީ  2.0ބަޖެޓުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ައށް 

ވަނަ އަހަރަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިން ކުރުމަށް ރޭވިފައިާވ  2113އިތުރު އަދަދެއް.  32މިހާރު ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ %

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ސްޮކލަރޝިޕާއި ލޯނު ފަންޑުން ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުުކރުމަށާ އަދި ޒުވާނުންނަށް 

ރީނުތަްއ ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ހުނަރު ޕްރޮގްރާމަށާިއ ޕްރީސްކޫލުތައް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ އެިކއެިކ ތަމް

ދެވޭ އެހީދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެ. އަދި އަލަްށ އެކުލަވައިެލވިފަިއވާ ތަޢުލީމީ މަންހަޖު ތަންފީޛުކުރުމަށް 

އްީޙ ދާއިރާ މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ފެންވަރު ހިނގާނެ ޚަރަދު ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ. ރާއްޖޭގެ ޞި 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި މި ދާއިރާ  2113ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްިޔތުންނަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ނެ ކަމަށް މިހާރު ވަނަ އަހަރު މި ދާއިރާ އަްށ ޚަރަދުވާ 2114ބިލިއަން ރުފިޔާ ިހމަނާފައިވާނެ. މިއީ   2.1އަށް 

އިތުރު އަދަދެްއ. ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީ )އެންސްޕާ( މެދުވެިރކޮށް  21ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ %

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ  2113ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއި ސަބްިސޑީެގ ގޮތުަގއި ކުރާ ޚަރަދުަތކަށް 

ނޑު ގޮެތއްަގއި ހިމެނެނީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ ބިލިއަން  3.2ބަޖެޓުގައި  ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ. މީގެތެރޭަގއި މައިގަ

 131ބިިލއަން ރުފިޔާ. ހުސްނުވާ އާސަންަދއިގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް  1ރުިފޔާގެ އިނާޔަތުަގއި  3111މީހުންނަށް ދެވޭ 

މިލިއަން ރުފިޔާ، ފެނުގެ  186އަށް  ރުފިާޔ، ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ 318މިލިއަން ރުފިޔާ، ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ އަށް 

މިލިއަްނ  120މިލިއަން ރުފިޔާ، ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ދެވޭ އެހީ އަށް  48ސަބްސިޑީ އަށް 

މިިލއަން ރުފިޔާ. މީގެއިތުރުން މަސްވެިރކަމާިއ  81ރުފިޔާ. އަދި ެއކަނިވެރި މައިންނަށް ދެވޭ އެހީ އަްށ 

ނޑުވެިރކަމުގެ ދާ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި އަށް މާލީ  01އިރާ އަށް ދަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ.  31އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެ ިވޔާފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުުމގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  41ރިކަމަށް މީގެއިތުރުން ގެދޮރުވެިރކުރުމުެގ ގޮތުން ދެވޭ އެހީތެ

ވަަނ  2113ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުިރއެރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަޢުދު ަކމަށް ވުމާއެކު، 

މިލިއަން ރުފިޔާ  311ގުމަށް އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިން

 31ވަނަ އަހަރު މި ދާއިރާ އަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ % 2114ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެ. މިއީ 
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އިތުރު އަދަދެއް. ުޒވާނުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހިންގޭ ޕްޮރްގރާމުތައް މެދުވެރިކޮށް ުޒވާނުްނނަށް އެކިެއކި ފަންނުތަކާއި 

ކްނޮލޮޖީ ރޮނގުތަްއ ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ަމގުފަހިކޮށްދެޭވނެ. އަދި މި ކަްނކަމުގެ ސަަބބުން ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީ އަށް ޓެ

އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ކަމަށް  31ވަނަ އަހަރަީކ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް  2113ޒުވާނުްނގެ ހިއްސާ އިތުުރެވެގންދާނެ. 

ވަަނ  2113ގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ްޕރޮގްރާމުތަކެއް މި ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައިވާނެ. ވާތީ، މި މުނާސަބަތު ކުަލގަދަކޮށް ފާހަ

ބިިލއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ.  8އަހަރަށް ލަފާކުރާ މި ބަޖެޓުަގއި ސީދާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ަޚރަދަށް ގާތްަގނޑަކަްށ 

ވެސް އަތޮުޅތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ގިނަ  މީގެއިތުރުން ެވސް ދައުލަުތެގ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކުން ނުސީދާ ގޮތުން

މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

ނ 2113 ޑު ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކު ސެކްޓަރ އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮގްރާމު )ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ( ެއކުލަަވއިލުމުގައި މަިއގަ

ގޮތެްއގައި ބަަލއިލެވިަފއި ވާީނ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ނިންމުމަށާއި އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކަށް؛ 

ރައްޔިތުންގެ ާޢއްމު ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ިހންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހެދުމަށް. މީގެއިތުރުން އާބާދީ އާއި 

ކަތްކުރުުމގެ ގޮތުން ބޮެޑތި ރަށްރަށުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ތަރައްޤީ ެއއްފަސްކުރުމަށް ަމސައް

އިސްކަންދެވިަފިއވާނެ. ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތައް ެއކުަލވައިެލވިފައި ވާނީ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަާކ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެވވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް މި  މަޝްވަރާކުެރވިގެން. މިގޮތުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިތޔަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  ރުފިާޔގެ   24.3ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމުލަ ކަމުގަިއވާ  2113ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިވާނެ. މީ މުޅި ބަޖެޓުގެ % 6.3ތެރެއިން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަްށ  ވަނަ  2114 . މ26ީބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ވަަނ  2113އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ އަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ ދެގުަނ ބޮޑު އަދަދެްއ. 

ބިލިއަން ރުިފޔާ.  2.8އަހަރު ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ތެެރިއން ސަރުކާރުެގ ޢާއްމު ބަޖެުޓން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 

 1.3ބިލިއަން ރުފިާޔ އާިއ ހިލޭ އެީހގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ  2ގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ އަދި ބޭރުެގ ލޯނު އެހީ 

ވަނަ އަހަރު ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ދަށުން ބޮޑެތި އަދި މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކެއް  2113ބިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނޭ. 

ލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު، މާލެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. މީގެތެޭރގައި އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަ

އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢު. އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗ ރިނޮވޭޓުކުރުމަށް ފެށިފައިވާ 

މިލިއަން ރުފިާޔ  646ރަެށްއަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ާޤއިމުުކރުމަށް  66މަސައްކަތް ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. މީގެއިތުރުން 

ނޑުދޮށްތައް ހިމާޔަތްުކރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް،  22ޚަރަދުކުރެވޭނެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ  331ރަށެއްަގއި ގޮ

ރަށެްއގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  113ބަޖެޓުކުރެވިފާނެ. އަދި ކުިނ މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް 

އަށް އެތެރެކުރެވޭ ތެލުގެ ބާވަތްަތއް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ހަމަޖެހިފައިވާނެ. ރާއްޖެ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހިންގާ ޢިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަިއގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި 

ވަނަ  2113ޒަތްތެރި ރައީސް، ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. އަންނަ އަހަރު ފެށުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުކުރެވިަފއިވާނެ. ިޢއް 
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ބަނދަރުގެ  38ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ   23އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގަިއ އަލަން ފަށާ 

ހިްނގޭ  މިލިއަން ުރފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިަފއިވާނެ. ހަަމއެާއއިެއކު ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 406މަޝްރޫޢަށް 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިަފއިވާނެ. މީގެތެރޭަގއި ހުޅުމާލެ އާިއ ދެުކނުގެ އަތޮޅުަތކުަގއި އެޅުމަށް  103މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ހައުސިންގ ޔުނިޓު ވެްސ  611ހައުސިްނގ ޔުނިޓާއި ހއ. އަދި ހދ. އަތޮޅުަގއި އިމާރާތްކުެރވޭ  1083ހަމަޖެހިފައިވާ 

ން ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްޤީުކރުމަށާއި އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ިޞއްޙީ މަރުަކޒުތަުކެގ ހިމެނޭ. ޓާޝަރީ ފެންވަރުެގ ތި

މަޝްރޫޢު ކުިރައށް ގެންދެވޭނެ. ީމގެއިތުރުން ާމލޭގެ ފަސް ްސކޫލެްއގައި އާ  32އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަާނކުރުމަށް 

ލުކުރުުމގެ ގޮތުން އިތުުރ ކްލާސްރޫްމ އިމާރާތް އެޅުާމއި އަތޮޅުތަުކގެ ްސކޫލުތަކުެގ ޖާަގއިެގ ދަތިކަން ޙައް

 33މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. ައދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން  11އިމާރާތްކުރުމުގެ 

ލަ ރަށެއްަގއި މިސްކިތް އިމާރާްތކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ ގެންދެވޭނެ. މާޭލގެ މަގުަތުކގައި ފެންޮބޑުވުުމގެ މައްސަ

ަވނަ އަހަރު ކުރެވޭނެ. އަިދ  2113އަށް ޙައްެލއް ހޯދައި މަގުަތކުގެ ފެންވަުރ ރަނގަުޅކުރުމަށް މަސައްކަތެްއ 

މަޝްރޫޢެއް މި ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައިވާނެ. ޒުވާނުްނެގ  13މީގެއިތުރުން ރާއްޭޖގެ ެއކި ައތޮޅުތަކުަގއި މަގުަތއް ހެދުމުގެ 

ތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭެގ އެކި ކަންކޮޅުަތކަށް ކުޅިވަާރ ކުޅިވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާ

މިލިއަން ރުފިާޔ ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާނެ. އަދި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނެތް  116ބެހޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމަށް 

ގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ިހއްސާާވ ނަމަވެސް ޕަބްލިކު ޕްރަިއެވޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އުސޫުލންނާއި ސަރުކާރު

ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ަބއެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނެ. ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ޕަބްލިކު ސެްކޓަރ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުަތކުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިްޤތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު 

ރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ެއހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރަްއޤީކޮށް، ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާުދ ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވެ، އިންފް

ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅެވގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި 

ގޮތުން ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޮގންޖެހުންތަކާ މެދު އެއްެޗއް  ފުރުޞަތުގައި ާރއްޖެ އަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންާނއި މާލީ 

ނުޑ ދެކެން. އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖެ އިްނ  ދަންނަވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

މި  ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ ކަމުގަިއ ވިޔަްސ، ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާަދކީ ނާޒުކު އިޤްތިޞާދެްއ. ައދި ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު

ނޑު ސަބަބަީކ، ފާއިުތެވދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ދައުލަތަށް  ވަގުތު އޮތީ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ހާލަތެއްަގެއއް ނޫން. މީގެ މައިގަ

ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވަމުްނދިއުމުގެ ސަބަބުން ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އަހަރުން 

ވަނަ އަހަުރ ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި  2114ެގ ދަރަނި އިތުރުވެގެންދިއުން. މިގޮތުން އަހަރަށް އިތުރުެވ، ދައުލަތު

. މިގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަުކ 61ބިިލއަން ފުރިޔާ އަށް ައރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މިީއ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން % 31

ބޭރުފައިާސގެ ސަބަބުން، ބެލެންސް އޮފް  ޑެފިސިޓް އިތުރުވަމުންދިއުުމެގ ސަބަބުންނާއި ރާއްޖެ އިްނ ބޭރުކުރެވޭ

އަސަރުތަެކއް ކޮށްފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ މާލީ  ަރސްމީ ޒިރާވަށް ވަނީ ނޭދެވޭޕޭމަންޓަށާއި ބޭރުފައިސާގެ 
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ނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ހިސާބަކަށް ނުގެންދެވިެގން މި އުޅެނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާ ހެދި. މިގޮތުން  ހާލަތު އަޅުގަ

ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ސަބްިސޑީ ާއއި ޯސޝަލް ޕްރޮޓެްކޝަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ިމ 

ވަނަ އަހަރު ވެސް މުަވއްޒަފުންނަށް  2114ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުުރެވފަ. މި ހިނގާ 

ލަފާުކރެވޭ. އަދި މި އަހަރު ސޯަޝލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއި ސަބްސިޑީ  ބިިލއަން ރުިފޔާ އަްށ އަރާނެ ކަމަށް 3.8ކުރާ ހޭދަ 

ބިލިައނަށް އަރާނެ ކަމަށް، އިތުުރެވގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ިމހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ  3.2އަށް ކުރާ ޚަރަދު 

ރުފިޔާ  22ެގ ޚަރަދަށް. އަދި ުރފިޔާ ޚަރަދުވަނީ މުވަްއޒަފުން 41ރުފިާޔއަކުން  111އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ކޮްނމެ 

ޚަރަދުވަނީ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއި ސަބްސިޑީގެ ޚަރަދަށް. މިއަދު ވެސް ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖުކުރުމާއި ބަޖެޓް 

ފައިނޭންސްކުރުމުަގއި މި ދަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލަމުން. އަދި ބަޖެޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލޯނު 

ފަހަކަށްއައިސް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފަ. މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ބަޖެޓް ަފއިނޭންސްކުރަމުން މި ދަނީ  ހޯދުމަށް

ޓްރެޜަރީ ބިލްސް ވިއްަކިއގެްނނާއި ޓްރެޜަރީ ބިލު ރޯލްއޯވަރކޮށްގެން. މިހެން ފައިނޭންސްުކރަން މި ޖެހެނީ ބަޖެޓާ އެކު 

ންތައް ބަޖެޓާ އެުކ ފާސްވެގެންނުދާތީ. މިގޮތަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ހުށަހެޅު

އިންޓްރެސްޓުެގ ގޮުތގަިއ ވަަރށް ބޮޑު ހޭދަެއއް ކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ދެންނެވި މާލީ މައްސަލަތަްއ 

ގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކުން ަފއިާސ ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ިމ ގެންދަނީ ގިަނގުނަ ފިަޔވަުޅތަކެއް އަޅަމުން. މި

ނަގަިއގެން ބަޖެޓް ފައިނޭންްސކުރުން މި އަހަރުގެ މެއި މަުހން ފެށިގެންވަނީ ހުއްޓާެލވިފަ. މީގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން 

ރޭޓް ދަށްކުރެވި، އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުގެ ގޮުތގައި މަުރކަޒީ ބޭންކަށް ދަްއކަންޖެހޭ އަދަދު ވަނީ ކުަޑކުރެވިފަ. 

ންމެ، މުވަްއޒަފުންނަށް ކުރާ ހޭދަ ކުަޑކުރުމުގެ ޮގތުން ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސތަކަށް އިތުރަށް މުަވްއޒަފުން ހަމައެހެ

ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީާފަގއި ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ފުން ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. އަިދ މަގުފަހިކޮށްދީ، ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ުމވަްއޒަ

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަުކަގިއ ހުރި މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ދެނެގަތުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުެރވެމުން. 

ިވގެންދާނީ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއެގ ނަމަވެސް މިކަމަށް ދާއިމީ ަޙއްލެއް ހޯދި، ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރެ 

ސިޔާސަތުގެ ބިލު ފާްސވެގެން. މިކަމުގައި ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަން ޔަޤީން. ހަމައެއާިއއެުކ 

  މިހާރު ޓާގެޓުކުރުމެއް ނެތި ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓު ސަބްސިޑީގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަަރކު ވެސް ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ބޮޑު ހޭދައެްއ ކުެރވޭ. އަދި މި ޚަރަދު ދަނީ އަހަރުން ައހަރަށް އިތުރުވަމުން. މިހާރު މި ސަބްސިޑީ ެދވޭ ގޮތުން 

ސަބްސިޑީގެ ފައިދާ ބޮޑަށް ކުރަމުންދަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހުންނަށް. އަދި މާލީ ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ 

ކުރާ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރެއް. މިގޮތަށް މި ސަބްސިޑީ ޢާއިލާތަކަށް ލިބެނީ ސަބްސިޑީ އަށް ދައުލަތުން 

އަހަރުން ފެށިގެން ކަރަންުޓ  2113ދެމުންގެންދިއުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި ކުރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންކަމުން، 

މެހެން ލިބެންޖެހޭ މީހުންނަށް ސަބްސިޑީ އަށް ހިނގާ ޚަރަުދ ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި، މި ަސބްސިޑީ އަކީ ހަމަެއކަނި ކޮން
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ދެވޭ ސަބްސިީޑއެްއގެ ގޮތުަގިއ ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ައދި މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން 

ނަޑކަށް % ސަލާމަތްކުެރވޭނެ. އަިދ ާއސަންދަ އަށް ދައުލަތުން ކުރާ  41ކަރަންޓު ސަބްސިީޑ އަށް ކުާރ ހޭދައިގެ ގާްތގަ

ވަނީ ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރަންެޖހިފަ. މިގޮތުން މި ޚަރަދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ޚަރަދު ވެސް 

ޓަކައި ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. މީެގއިތުރުން ކާޑުގެ ާބވަތްތައް ައގު ބޮޑުިވޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް 

ގެން ދެވޭ ަސބްސިޑީައކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން މި ދަނީ މަސައްކަތްތައް ދޫކުރެވޭ ސަބްސިޑީ ައކީ ެވސް ޓާގެޓުކުރެވި 

ކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ކުެރވޭ ޚަރަދުތަކަކީ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު 

 181ޅުއްވަމުންދިަޔ ކަމުގައި ވިޔަްސ، ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކަށް ހެދުމަށް މި ދެންނެވުނު ފިޔަވަޅުތަްއ ސަރުކާރުން އަ

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުްނދާ ނަމަ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަތއް ކުަޑކުރުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތް ކާިމޔާބެއް ުނވާނެ. 

ދި ކުދިކުދި އާބާދީތަކަށް ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކަމުގައި ިވަޔސް، މިއީ ކުރުން ދަތި އަ

އެހައި ައގު ބޮޑު ކަމެއް. ސަބަބަކީ، ދުނިޭޔގެ މުއްަސނދި ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިުރ ވެސް ރާއްޭޖގައި ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުން. ވީމާ، އަވަސް ފުރުޞަތެްއގައި އާބާދީ ާއއި ތަރައްީޤ 

ޢަމަލީ ސިފައެއް ގެނައުން މުހިއްމު. މި ކަމުގައި ިތޔަ ޢިްއޒަތްތެރި  އެއްފަސްކުރުުމގެ ސިާޔސަތެްއ އެކަށަައޅައި އެއަށް

ނޑު  ނޑު ދެކެން. ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅަން ފަސޭހަ ފިޔަވަޅު ތަެކއް ަކމުގައި ނުވި ނަމަވެސް، މިީއ ދެކެން. މިދެންނެވި ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ލަސްނުކޮށް އަޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަެކއް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދީ އަދި މާލީ ކުރިއެރުން 

ނޑުމެން މިކަންކަމާ ުގޅިގެން އަޅާ ހަުރދަނާ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ަމއްޗަށް.  މުސްތަޤްބަލުގައި ބިާނވެގެންާދނީ މިއަދު އަުޅގަ

ގެއިތުރުން ސަުރކާރު ހިއްާސވާ ގިނަ ކުންފުނިތަެކއްެގ މާލީ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަްށވަމުންގޮސް ިމ ކުންފުނިތަްއ މީ

މިއަދު ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާންޖެހިފަ. ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މި ކުްނފުނިތަކަކީ ސަރުކާރުގެ މަިއ 

ންފުނިތަކަކަށް ހެުދން. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުްނފުނިތަކުގެ ހިންގުމާއި މާލީ ސިޔާސަތާ ެއއްގޮތަށް ހިންގާ ފައިދާވާ ކު

ހާލަތު ހަރުދަނާކޮށް، ދައުލަތަށް އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަެކއް މި ފެށޭ އަހަރު ވެސް ކުރުމަށް ވަނީ 

ޑު އެްއ މައްސަލަ ައކީ، ަވޒީފާ ނެްތ ނިންމާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ދިާމވެފަިއވާ އެންމެ ބޮ

މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދިއުން. ާޚއްޞަކޮށް ސްކޫލު ނިންމާފައި ކޮންމެ އަހަރަކު ނިކުންނަ 

ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު ހޯދުމުގައި ދަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުން. މީގެ ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ 

ށް ބޭނުންވާ ފަންނުތަކުން ގިނަ ޒުވާނުންތަެކއް ހުނަރުވެފައިނެވުން. މި މަްއސަލަ އަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ސިނާޢަތަ

ވަނަ އަހަރު  2113ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުިރއަށް ގެންދާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްާރމުތައް 

ވަަނ އަހަރަށް މަތީ ތަޢުލީމަށް  2113ުޓކުރެވިފަިއވާނެ. މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެ 332ވެސް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް 

ހުޅުވައިެލވޭ ފުރުޞަތުތައް ޚާއްޞަކޮށްެލވޭނީ ޑޮކްޓަރުންނާިއ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް. 
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އިތުރުކުރުމަކުން ވަޒީފާ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހިންގޭ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުަވއްޒަުފން

ނެތް މީހުންގެ މައްސަލަ އަށް ފުރިހަމަ ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ. މި ކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނީ އިޤްތިޞާދު 

ފުޅާކޮށް، ަވޒީފާގެ އިތުރު ުފރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާެލވިގެން. މި ކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީ މި ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ 

ރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢުްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. މި ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންާޑ އެޖެންޑާ ތަންފީޛުކު

ތަންފީޛުކޮށް، އިޤްިތޞާދު ފުާޅކުރުމަކީ މި ަވގުތު ސަުރކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެްއ ދޭ ކަން. ެއއީ މި ސަރުކާުރގެ 

އެކިެއކި ބޮޑެތި މަޝްޫރޢުތައް ރާއްޖޭަގއި ހިންގުުމެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ވަޢުދު. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދހުރި 

ފުރުޞަތު ބޭރުގެ އިްނވެްސޓަރުންނަށް ވަނީ ހުޅުަވއިލެިވފަ. އަދި ރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓުކުރުމަށް ޝައުުޤވެރިާވ 

ށް ސަރުކާރުން ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓުކުރުުމގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްީދ، ވިޔަފާރި އަށް ފަހި ެވއްޓެްއ ޤާއިމުކުރުމަ

މި ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. މިގޮތުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ 

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު މިހާރު ވަނީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، 

ވި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގަިއ ކުރެވޭ އިންވެްސޓްމަންޓުތައް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަ. މިދެންނެ 

އިތުރުެވ، ބޭރު ފައިސާ ާރއްެޖ އެތެރެވާ މިްނވަރު އިތުުރވެ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުާޅވެ، ގިނަ އަދަެދއްެގ ަވޒީފާެގ 

ރު ސަރަހައްދުތަަކަކށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ފުރުޞަތުތައް ހުޅުިވގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާރްއޖޭގެ އިތު

ފުޅާކުރުމަކީ ސަރުކާުރގެ މުހިްއމު ސިޔާސަތެއް. މުޅި ާރއްޖެައށާއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮެތްއގަިއ 

ކުރުުމގެ ގޮތުން މި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކޮށްދީ، ފަތުރުވެރިކަމުން ސީދާ ޮގތެއްަގއި ފައިދާ ލިބިދޭ ފަާރތްތައް އިތުރު

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ކުދި ައދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ދަނީ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވައިެލވިފަ. މީގެތެޭރގައި މި 

ރަށާއި މިހާރު ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކުގެ  11ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވައިެލވޭ  2113ފެށޭ 

އޮޕަރޭޓުކުަރން ފެށުމުން ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ަކންކޮޅުތަކުަގއި އުފެދި، ގިަނ މަސައްކަތް ނިމި، 

ބަޔަކަށް ަވޒީފާ ލިބިގެންދާނެ. ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ިގނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންާދނެ. ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ 

ތިޞާުދ ފުޅާވެ، ވިޔަފާރިތައް ކުިރައރައި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އެޖެންޑާ ތަންފީޛުކުރެިވގެންދިއުމުން ރާއްޖޭގެ އިޤް

އިތުރުެވ، ރަްއޔިތުންެގ ޢާއްުމ ދިރިއުޅުމުެގ ފެންވަރު ރަނަގޅުެވގެންދާނެ. އަދި ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަތަީކ، އިޤްތިޞާދީ 

 2113ތްތެރި މެންބަރުން. ބިންގާ ފުޅާކޮްށގެން ދައުލަތަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިްއޒަ

ވަނަ އަހަރު އެންމެ ފަހު  2114ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ހިނގި ޚަރަދާއި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ހިސާބު، 

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަިއވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  2113އަންދާޒާެއއް، އަދި 

ނޑު ިމއަދު ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރު މުގެ އުފާ އަޅުަގނޑު ލިިބގަންނަން. އަުޅގަ

އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމ އެކު މި އެދެނީ، ސަރުކާުރން އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އަިދ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ދުކޮށްދެއްވުމަށް. އަދި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދެއްާވއިރު އާމްދަީނ އަޅަން މި ހުށަހަޅާ ފިޔަވަުޅތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީ
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އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަކންކަމާ އެކު ބަޖެޓު ފާސްކޮށްެދއްވުމަށް. ނޫންނަމަ، އެހެން ައހަރުތަކޭ ވެސް ެއއްފަދައިްނ 

ވެއްޖެ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. މިހެން މިކަން ދިމާ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ކުޑަކުރުން ނޫން އިތުރު ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަން ކުރަންޖެހިއްޖެ 

ނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ  ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއްޓުންއަރައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މި ބަޖެޓަކީ މި ޖީލާއި ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކުެގ  2113ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ.  ހޯދުމުގައި

ވަނަ އަހަރަށް ބަެޖުޓ  2113މުސްތަޤްބަލެއް ބިނާކުރުމަށް ބިންގާއެިޅގެންދާނެ ބަޖެޓެއް. މި ބަޔާން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

ނޑަްށ އެހީތެރިވެ ނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ ތައްޔާރުކުރުުމގަިއ އަުޅގަ ެދއްިވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަީކ ައޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި هللا އުފަލެއް. ޚާއްަޞކޮށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނަޑށް ދެއްވި އި ރުޝާާދއި ލަފާފުޅަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުަގއި ވަރަށް ިގނަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށދެއްވި ހީާވގި މުަވއްޒަފުންެގ 

ނުޑ ދުޢާ ައކީ ިދވެހިރާއްެޖ  މަސައްކަތް ފާހަަގކޮށް، އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެުކ ެއ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ތަރައްޤީގެ މަުގގައި އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ހަލުއިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ މަުގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެްއވުން. ޤައުާމއި ރަްއޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަ އަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުންނާއި ރަްއޔިތުން ކުރާ 

އްކަުތގަިއ ބަރަކާތްލައްަވއި، އެ މަސައްކަުތގެ ފައިދާ ެއކަލާނގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅުްނ އިޚްލާޞްތެރި މަސަ

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިންވަރުުކރައްވާށި! އާމީން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ އަހަރަށް  2113ގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ވަނަ މާއްދާ 06ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ 

ވަނަ  110ޖިހާަދށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުަދންނަވަން. ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން ބަޖެޓާ ގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް މިނިސްޓަރު ފޮނުއްވުމުން، އެ ތަފްޞީލުތައް 

މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގަިއ ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއާެއކު ޕޯޓަލުން ވެސް އެ ތަފްޞީލުތައް 

ވަނަ  110ނަވަން. ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަން

މާއްދާގެ )ރ( ަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ އާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުޅިަފއިާވ 

ވާ ބުދަ ުދވަހު. ެއއީ 2114ވެމްބަުރ ނޮ 12ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން. ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ފަހު.  1ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މިއަދުން ފެށިގެން  110މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އާއި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަްތ ގެންދަން ރޭވިފައިވާ ގޮުތގެ
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ލިޔުމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މިހާރު ވާނީ ފޮނުވިފަ. ވީމާ، ެއ ތާވަލުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ އަވަހަށް ނަމަވެސް ބަޖެޓާ ބެހޭ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

 3.1ބިގެންދާނެކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން. މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުެލއްވުްނ ލި

 ނިމުމަކަށް އައީކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބަހުސް.  އިބްތިދާޢީ  6ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 2111/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޠާރިޤް އަޙްމަދު  މެންބަރު ތްތެރިޢިއްޒަ ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ  -6.1

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  4ގެ ވަނަ ަދއުރު 3ވަނަ އަހަުރގެ  2114ގައި ޭބއްވުނު،  2114އޮކްޓޯބަރު  22

ނޑު މިހާރު މި ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ  . އަޅުގަ

 ށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ މަހިބަދޫ

 2111/2ވަނަ މާއްދާެގ )ޒ(އާ ހަވާލާދީ،  113ޤާނޫނުައސާސީގެ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. މި ބިލުގަިއ  1މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް 

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން. އެއީ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  3ނެވި ޤާނޫނުގެ މިދެން ަވނަ ނަންބަރަށް އަޅުގަ

މަސްުތާވތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި  2111/11ަގއި އޮންނަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  3މަޢާފުނުދެވޭނެ ކުށް. 

ވަނަ ާމއްދާ ވެްސ  1ން މިދެންނެވި ޤާޫނނުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްތުވާަތކެތި ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ކުށް. އަދި މީގެއިތުރު

ނުޑ ހުށަހަޅަން. އެއީ އިލްތިމާސް ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު. މީހަކު  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރަން މި ބިލުގައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއިވާ ުޙކުމަކީ ވަކި އަދަދެްއގެ ފަިއސާދެއްކުން ކަމުަގިއވާ ހާލަތު  ކުރި ކުށަކާ ގުިޅގެން އޭާނެގ މައްޗަށް ކަ

ފިޔަވަިއ އެހެން ހާލަތްތަުކގަިއވާ މީހާ، އަދަބު މަޢާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އަދަބު ުލއިކޮށްދިުނން އެދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ނަޑއަޅާަފިއވާ މުއްދަތުގެ ހަތަރު ަބއިކުަޅ  އިލްތިމާސެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ެއ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަދަބަށް ކަ

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ  2111/2ޛުވެ ިދއުމަށްފަހު އެވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު އެއްަބއި ތަންފީ

ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގަިއ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަާފރިކުރުމުގެ ކުށަކީ މަޢާފުނުދެވޭނެ ކުށެއް ކަމުަގިއ 
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ނަޑއަޅާފަިއާވއިރު، މަސްުތވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުެގ ޮގތުގައި އޭރު  11/11ހިނގަމުން އަިއ ޤާނޫނުކަމުގަިއވާ  ކަ

 2111ޑިސެމްބަރު  31އަށް  2111/11ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މަސްތުާވތަކެއްޗާ ބެހޭ އާ ޤާނޫނަކަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގްރާމަށް ވުެރ  1ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާިއރު އަދި ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަާފރީގެ ކުށް، 

ނައިން އަުތގައި ހުރެގެްނ، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ސާބިތުވި ނަމަވެސް، މިައދު އާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ގި

ކުށުގެ ރުކުންތަާކއި އުންސުުރތަކާއި އަުތގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު ބަދަލުވެފައި ވާތީ، ުކރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުކުމް 

ގެ ދަށުން ކުށްކުރި ބައެއް ނަމަ، ގިނަ ބަޔަކު އެ ކުށުގެ 2111/11ނަންބަރު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނަކީ ޤާނޫނު 

ތެރެއަށް ފެތިގެންނުދާނެތީ އާިއ ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަަދބުދީފައިވާ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ލުެޔއް ލިބިދީ، 

ބިލަށް ބަހުސްކޮށް، ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ މުޖުތަމަޢަށް އެ މީހުން ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން. ައޅުަގނޑު އެދެނީ މި 

 ނިންމައިދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ގަިޑއިރު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  3މެންބަރު. މި ބިލުގެ ބަހުސަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 33މިނެޓު  24ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  1ިމނެޓު  41ތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސިުކން 4މިނެޓު  28ަގޑި  1

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ  3ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  14މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ޢިއް  3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އިބްތިދާޢީ މިނެޓު. އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމަށް. އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، 

ށް ދަޢުވަތުއަުރވަން މިއަުދގެ ޖަލްސާގެ ިރޔާސަާތ ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެދއްވުމަްށ. މެންބަރު މޫސާ މަނިކަ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  `.ށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަ

މަޢާފްދިނުމާއި ޢަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ.  2111/12ނަންބަރު 

ންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަ

 އަޙްމަދުދީދީ އަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ހަމަ ފަށަމުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ރަންޖެހޭ މަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެްއ؛ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގަިއ އަހަރު ނިުމމުގެ ދެ މަސް ކުރިން ބަޖެުޓ ހަނދާންކު

ުދވަސް ފަހުން ހުށަހެޅިގެން.  4ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހަށް އޮްއވާ ެވސް މިއަުދ އެ ދިަޔއީ ޭއގެ 

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާނުވާ ތަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރު އަުޅގަ
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މަސްުދަވސް ތެރޭގަިއ ޭއގެ ދަށުން  3އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެރޯލް ާޤނޫނު ހެދިފައި، ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން 

މަސް ކީއްކުރަންތޯ؟ މިހާރު އެތައް ދުވަހެއް  3ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާިއރު، 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އަދި އެއާއިެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ހި ނގައިދިަޔއިރު ވެސް އެކަްނ ކޮށްފައިނުވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުެގ  3ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  މަސްދުަވސް ތެރޭގަިއ ހަދެންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް އެގޮތަށް ނަހަދަިއގެްނ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީން ސަރުކާރުން ގަވާއިދާ ިޚލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ، ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް އެ ާވހަކަ ދައްކައި

އިއްތިފާޤުން ރިޕޯޓް ނިންމައި، މި ހިސާބަށް ގެންނަންވެަފއި ޮއްއވާ އަިދވެސް މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މިތާނގަިއ ެއ 

ނޑުމެން މިއަދު ިމ ދައްކަނީ މަސްުތވާތަކެތީ  ެގ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެަފއިވާ އެޖެންޑާކޮށްދެްއވާފައިުނވާކަން. އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޓްރެފިކިްނގ؛ އެ ކުށަށް މަޢާފްނުދެވޭނެ ވާހަކަ. ދަންނަވަންތޯ! ޙުކުމެއް އައިްސގެން މަޢާފާ ހިސާބަށް 

ދެވެނީ. މަސްތުވާަތކެތީގެ ަމްއސަލަތަކުަގއި ބޮޑެިތ އަދަދުަތކުން ހިފޭ މީހުންނަށް ކިހާވަރެއްގެ މީހުންނަށްތޯ ޙުކުމެްއ 

ނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، މިދޭތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އިިވގެންހިނަގއްޖެ ދެން އާަދއިެގ މަގުމަތީަގއި ބުނާ ގޮުތން ވިްއޔާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މޭޖަރ 

ރު ތެޔޮ ދަޅުތަކާ އެީކގައި ގެންދިަޔއިމަ، އޭާނގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ވާތީ ކޯޓުން ޝިޔާމުގެ ކޮްއކޮެއްއގެ ގެއިން އެތައް ބަިއވަ

އޭނާ ވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށޭ ކިޔާފައި އެ ގެއިން ެގންދެވުނު ހުރިހާ އެއްޗެހިތައް އެހެން ހުއްޓާ އޭނަ ޭގަގިއ 

ތިބީ. ހަމަހަމަކަމާ  އެކީަގއި އެންމެންނާ  ބަހައްޓާފަ. އެކަމަކު އެތާނަގިއ ތިބި އަނެއް ދެ ކުދިން ޖަލުގައި ބަހައްޓާަފއި

ނޑުެމން އެބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.  ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނު ހިނގަންވާނޭ ބުނާއިރު މިގޮތަށް ކަންކަން ނުހިނގާކަން އަޅުގަ

ލަޭއ ޑޮކްޓަރު ވަޙީދު ގެއިން ނެރެެގން ގެންދިޔަ ބޮޑެތި އަދަދުގެ ރާތަކުގެ މައްސަަލއިަގއި ެވްސ ކޯޓު އޯޑަެރއްގެ ަމއްސަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޙުކުމަކާ ހިސާބަށް ދާތަން މި ފެންނަނީ އެންމެ  ކިޔާފައި ވެސް ވަނީ އެ މީހާ ދޫވެފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ވާހަކަދައްކާ ފުލުހުންގެ މީހުން  އާދަިއގެ އެންމެ ނިކަމެތި، އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިފައި ތިބި މީހާ. އަޅުގަ

އް ހޯދުމުަގއި ެވސް އެހާ ބޮޑަށް ދަތިތައް ދިމާވެއޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ ބުނަނީ އެ މީހުންނަށް ކޯޓު އޯޑަރުތަ

އަކީ އެިކއެކި ބިސީތަކަށް ބެހިފައި، އަދި މާލޭގެ ގޯތިގެދޮރާ އެްއޗެހިތައް، އެ ކަންތައްަތއް ހިނގަމުންދާ ގޮތުން އެޑްރެހާ 

ިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައދި ތަކެތި އެތާ އެތެރެއިްނ އެްއޗެހި ބޭރުަގއި ނެތިފައިހެްނ ހުންނަ ވަގުެތއްަގއި އެތަނަށް ވަދެ

ފެނުނުކަމުގައި ވިޔަްސ ކޯުޓ އޯޑަެރްއގެ ޓެކްިނކަލިޓީެގ ދަށުން ނަމަވެސް މީހުން ދޫވެގެންދާ ވާހަަކ ދައްކަނީ. 

ނޑުމެންގެ ިއސްލާމްދީނުަގއި މި އޮންނަނީ މަޢާފްދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ސި ފަ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. ައޅުގަ

ކަމަށް އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވާ. ެއކަމަކު، ދީނާއި ަޤުއމަށް ޓަކައި ިމ ައއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މިހާރު މި އޮތް 

ސަރުކާރުން މި ދަނީ އަބަދުވެސް މަޢާފުނުދޭނެ ވާހަކަ ދައްކަމުން. އަސްލު ބަލަންވީ ކަމަކީ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ ހިސާބަްށ 

ބުނަނީ ކޯޓުން ދޫކޮށްލަނީއޭ. ކޯޓުން ދޫކޮށްލާ، ބޮޑެތި އަދަދުތަކާ އެީކގަިއ  ދެވޭތޯ. ކޯޓާ ހިސާބުން؛ ފުުލސް ކުދިން

ދޫކޮށްލީމަ ކޯޓުގެ މީހުން މި ބުނަނީ ފުލުހުން ގެންދަންޖެހޭ އެްއޗެހި ނުގެންދަނީއޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މައްސަަލއެްއ 
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އިމުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ކުށެއް ކުރީމާ  ނެތް ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވިޔަސް. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުގެ

ނޑުމެން  ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މި މީހުން ހައްޔަރުވެ، މި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޙައްޤު އަދަބު ލިބޭ ތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް އަދަުބ  ބޭނުންވަނީ މަސްތުވާތަކެތި މި ރާއްޖެ އިން ފިލައިގެންދާ ތަން. އަޅުގަ

ނުޑމެން ކުރީގައި ޑްރަުގގެ ޤާނޫނު ހެދިއިރު ވެސް އެ ވާހަކަތައް ދެކެިވގެން އަދަބުތަާކ  ދިނުމެއް ނޫންކަން އަޅުގަ

އެްއޗެއްސަށް ވުރެ ބޮޑަށް މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ސަލާމަތްކޮށް، މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުންނާ އަިދ 

ނެރުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަެތްއގެ ތެރޭގައި ކުެރވޭ މަސައްކަެތއް. އެހެން މީހުން ވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތަކާ އަދި ސަރުކާރު  ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ާވހަކަ އާއި އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ވިޔަްސ، ޤާނޫނަށް ތަބާވެގެން، ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. އަދި

ވިޔަްސކޮމިޓީތަކުން ވެސް ނިންމާ ނިންމުންތައް މި ހިސާބަށް، މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ގެނެސްގެން އެ ނިންމަިއގެން 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން މިތާ ތިބެގެން ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް.  ރައީސް، ދެްއވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރިފާޢަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، މަހިބަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް މިއަދު މި ޝުކުރި

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ބިލަކީ، މިއަދު މި ޤައުމުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް އެއް ަމްއސަލައާ ުގޅުންހުރި ބިލެއް. 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާީދދީ އެ ވިދާުޅވި ފަދައިްނ، އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުަގިއ ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢި 

އިސްލާމްދީނުގައި އެ ވާ ިރވެތި ސިފައިގެ ތެރެއިން މަޢާފުދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އެ ބޭފުޅާގެ 

ނޑު މަޤްަޞދަކަށް ވެގެން މި ދަނީ   ވާހަކަިއަގއި ދެންމެ ފާހަގަކޮށްދެއްވި. އެހެންވީާމ، މި ބިލުގައި މަިއގަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޓްރެފިުކކުރުމުގެ ކުށުަގއި، ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި މިކަމުގެ ތެރޭަގއި މި އުޅެީނ ވަރަށް ޒުވާން އުމުުރގަިއ، 

އަހަުރގައި ހަްއޔަރުވެަފއި ތިބި ޒުވާން ކުދިން. ގިނަ ފަހަރަށް މި ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަާކ  18

ނީ މި ކަންކަމުގައި އިްސކޮށް ހަރަކާތްތެރިާވ ބޭބޭފުޅުން ބޭނުންކުރަނީ މަޝްވަރާކުެރވޭއިރު ވެސް ިމ އެނގިގެންދަ

ކުޑަކުދިން، އުމުރު ހަމަނުވާ ކުދިން އޭގެ ހަތިޔާރެްއގެ ގޮުތގައި. މަގުަމއްޗަށް އެ ކުދިން ނެރެ، އެ ކުދިން ލައްާވ 

ކުރެވެނީ. އެފަދަ މި ބޭނުން ގޮުތަގއި އެ ވިއްކާ ބަެއއްގެ ،މާކެޓަށް ނެރެވިގުތަުކގައި ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި މަ
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ަކމުގެ ތެރޭަގއި ހައްޔަުރވެފަިއ  ވެސް މި ވަރަށް ރަނގަަޅށް އުޅޭ ކުދީން ،ހާލަތްތަކުގައި ވަރަށް ޅައުމުުރގައި ކުދީން

ނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަދި އެ ވެސް ތިބިކަން ޖަލުަގއި ެއ  ،ހައްޔަރުަގއި ،ކުދީން ހައްޔަރަށް ދިއުމަށްފަހު  އަުޅގަ

ެވސް  ބަަދލުވެފަިއވާ ބަދަލުވުމަށްކުދީން  އަދި އެ ުކދީންގެ އަޚްލާޤަށް އެ ައއި ިރވެތިކަމާ ރާ ދުވަސްތަުކގައި އެހޭދަކު

ކިތަންމެ  ކުދިން ޖެހޭ ިރޢާޔަތްކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު ޤާނޫނުތައް މިހިރަ ގޮތުން އެ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ށްދިނުމުގެ ޤާނޫުނގެ އަށް ެއ ލިބިގެންދާ މާފުދިނުމާއި އަަދބު ލުއިކޮ އްޔާްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިރަނގަޅުީވ ކަމުަގއި ވިޔަ

. އެފަދަ ހާލަތްތަުކަގއި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަނީ އިސްތިްސނާކުރެވިފަ ކުރުން މިތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ޓްެރފިކު

ނުޑ ންވީމާ، މި އިސްލާވާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެފުރުޞަތުން މަޙްރޫމު ޒުވާނުންނަށް ރަނގަުޅވުމުގެ ޙަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙު އެންމެ  މި ،ވާހަކަ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙު ާފސްވެ ކުރާވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދު

 ކުރުމުަގއި މިރެފިކުޓްރެފިކިން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޓް ރަގު ޑު ،މަސްތުވާަތކެތީގެ  ،ގޮެތއްަގއި ބޭނުންކުެރވި ރަނގަޅު

އިސް ރަނގަޅު ށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަޖަލުގައި ހޭދަކުރަމުންދާ ޒުވާން ކުދީންނަށް އަ ،މުގެ ކުށުަގއި ހޭދަކުރަމުންކަ

ކުދިްނގެ ުޒވާން އުމުރު އަނެްއކާވެސް ަޤއުމަްށ ރަނގަޅު މަސަްއކަތްތަކެއް  ޝަން ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިން އެރީހެބިލިޓޭ

ެއ ޒުވާނުންނާއި އެ ުޒވާނުންެގ  ކަން ވެގެްނދާނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސްދިއުން. މިރެވޭ ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި ފެނިގެންކު

އިލާތަކުން ނަ ޢާއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިމަގެއް ފެނިގެންދާ ބިލަަކށް. ނުވަތަ އިޞްލާޙަކަށް. ވަރަށް ގިޢާ

އެކަނި އެންމެ . ހަމަކޮށްފަްނގެ ހިތާމަ ފާޅުބޭފުޅު ނުވަތަ އެ ރާކުރެވިަފއިހުރި މަޝްވަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަުލވެ ެއބަ

އެ ބެލެނިވެރިންެގ  ،އެކަމުަގއި ވޭުތކުރަމުންދާ ވޭތުކުރުމަށް ،އިލާގެ މި  ދަރިފުޅު މި ވަބާގައި ޖެހިދަރިފުޅެއް ހުރި ޢާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކޮށްފައި އެބަނޑުމެންނާ ހިްއސާހިތާމަ އަޅުގަ ީނ މި އިޞްލާޙު ވެގެންދާނީ ވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަނުން މިކަހަލަ  އަހަރު ވާ 18 ،ން، ޚާްއޞަކޮށް ހަމަ ޒުވާންކުދީންތަުކގައި ހަްއަޔރުވެފައި ތިބި ޅަގެ ކަޑުރަގު 

އިތުރަށް ރަނގަޅަށް ުކދީން  މީދަކަށް. އަދި އެވާނުންނަށް ލިބިދޭ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްކުށެްއގައި ހަްއޔަރުވެަފއިވާ ޒު 

ދިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، ކު އެ ،ެވސް ޢަމަލުކުރާނެކަންއި އިުރގަބޭހައްޔަރުަގއި ތި

ކަްށ އެންމެ ައވަހަ ވީ ނޑުމެންނަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވަިއ،އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މި ިއޞްލާޙަށް ގިނަ މެންބަރުން އަޅުގަ

ވާން ތިބި ނުވަތަ ޢަުމން ބަރީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް މިކަ މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެއްަވިއ،

 ދެއްވެވެން ތިބި ވީހާެވސް ގިނަ ޒުވާނުންނަނަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދިއުްނ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ފުމަޢާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންވޭރު އުތުރު ާދއިާރގެ އަރުވަީނ ހެ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޝާހިދަށް. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޢަބްދުހެ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި  ވާހަކަެއއް. އެއް އޮތީ ދެ އޮތް ބިލުަގއި މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

ެޗއްކަްނ ކުރުން އެއީ ޯކއްމި ބިލުގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ބަލައިލީމާ މި ފެންނަނީ ވިޔަފާރިކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ  ވާހަކަެއއް

ނޑު މަރުޙަކުރުމަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅިފައި ރެފިކުޓް ،ގޭތީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނ ާބ އޮތް އިްޞލާޙެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހަކަށްއެއީ އަ ދަންނަވަން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީތީ.  ދިޔަީއ  އަިއސް ފެނިގެން މިޅުގަ

ބޮޑެތި އަދަދުތައް އެތެރެކުރި  އަށް މަސްތުވާަތކެތީގެ  ނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖެ އުރާލަިއެގން ނުވަތަ އެ ،ޑުޖަހާލަިއގެންނކޮ

 ،ަގއި ގެނެސް ފަހަރުތަން. ބޮޑެިތ އޮިޑއޮޑި މީހުން ޝަރީޢަތާ ހަމައަށް ނުގެންޮގސް ދޫކޮށްލެވޭ ސް އެއި ވިޔަ ކަމުގަ

ތަން. އަޅުަގނޑަށް މިހާރު  މީހުން ޝަރީޢަތާ ހަމައަށް ނުގެނެސް ދޫކޮށްލެވޭ  ވެސް އެ  މައްޗަށް ބާލާފައި ާދިއރުފަޅުފަޅު

ށް ދިޔައީ. ެއއީ ވިޔަފާރިކުރުްނ އެީއ ައޅުަގނޑުމެންނަ ސާފުވެއްޖެ ކީްއެވގެންކަން ިމކަން މިގޮތަށް ހިނގަމުން މި 

ނޑު ވީމާ، ޓްރެފިކުެއހެން .ކޮންކަމެއްކަން ނޭނިގގެން އަްށ  މީދުކުރަން ރާއްޖެއުއް ކުރުމަށް މި ބަދަލުކުރަންޖެހުނީ. އަޅުގަ

ާތ ލައި ޝަރީޢަނުތަނުގައި ދޫކޮށް ގެންދިޔަ މީހުން ކުރިއަށް އޮތްވިޔަފާރިކުރަމުން  ،ެއތެރެކޮށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޑުރަގު

ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެ  ،ދުކުރާނަން އެކަން ެއގޮތަށްާލޙަށް ތާއީށް. އަޅުަގނޑު މި އިޞްަކމަ ހަމައަށް ގެންގޮސްެދއްވާނެ

އޭގެ މާަނ  އުޅެީނ ވިޔަފާރިކުރުން؛ ވަންޏާ. މި ކަމަށް ކަމުގެ ޔަޤީްނކަން އޮތްއުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮށްދެއްވާނެ މަތިން  ދަ

ނޑު ުކރުމަށްންނަށް ނޭނގިެގން. އެހެންވީމާ، ޓްރެފިކުއަޅުަގނޑުމެ ބާ ދަންނަވަން. މަރުޙަ ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަ

ނގިފައި ގޮތް އެ ދިޔައީ ކިތަންމެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ، އެ ަފިއސާ ހޯދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

އެ ފައިސާ އަކީ ބޭރުން ައއި ޮއޑިައކުން  ،ސްގައި ވިޔަ ގުނު ކަމުނއެ ަފިއސާ އައި ދިމާލެއް ނޭ ،ސް ނެތްކަމުގައި ވިޔަ

 ރަގު ތަން. ޑު މީހުން ދޫކޮށްލެިވގެންދާ ގައި ނުހިމެނޭތީ އެއެއީ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ މާނައި ، ސް އެއްޗެއް ކަުމގައި ިވޔަ ބޭލި

ދޫކޮށްލަން ، މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނުގެންދެވި އެ ،އެތެރެކުރި މީހުން

ސް . އަިދ ގެންދެވުނުކަމުަގއި ިވޔަންތަ ދިޔަޖްބޫރުވެގެންއެޖެންސީތަކަށް މަ އެންފޯސްމަންޓް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯ

ނޑު ެއއީ ވިޔަފާރިކުރުން އެީއ ވަީނ،  ޖެހިފައިމިހާރު ޤަބޫުލކުރަނީ ދޫކޮށްލަން ދޫކޮށްލަންޖެހިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އެ އްަވއިގެން މިަކން ކުރުމަށް ބަދަލުކުރަނެތީމަ. ެއހެންވީމާ، ޓްރެފިކުގިފައިނކޯއްެޗއްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަގުަތއް ކޮށްދެއްވޭނެ ކަމަށް ނޑުމެްނގެ ުޒވާނުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވޭނެ ކަމަށް ،ވަންޏާ ައޅުގަ ވަންޏާ  ައުޅގަ

ނޑު ބައި ެގންނަން އެ ،ކުރުންޓްރެފިކު އޮތީ އަނެއް އިޞްލާޙު. އެއީ  ބާ ދަންނަވަން. ދެން މި މަރުޙަ އަޅުގަ

 ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެިރޔާ  ،އަށް  މަާށއި އަދަބު ލުިއކޮށްދެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދެއްވުފުއަޅުަގނޑުމެން މަޢާ

ދެއްވުން. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ވުރެ ކުރުކޮށް އަށް އިލްތިމާސް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިހާރަށް

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން  ދަބަކާ ހަމައަށް ގޮއްސަވެސް އަޖަާލ ހަމައަށް ނުވަތަ އެނޫން  ،ކުށްތަކުަގއި އަދަބު ލިބި ވަީނ އަުޅގަ
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ން ތަ ދާގެންމިޮގތަށް މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ ސަލާމަތްވެނިކަމެތި ކުދީން. އެނޫން ފަރާތްތައް އެގޮތް، ޒުވާން

ނޑުމެންެގ މި މުއްދަތު ކުރުކުަރއްަވިއެގން ވެސް ައޅުގަ  ،ބާ ދަންނަވަން ނޑު މަރުޙަ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ

ވެއްޖެްއޔާ. ކުރެވެމުންދާ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެއްވޭނެ ގޮެތއް އި ނިކަމެތިކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛުތެރޭގަ

ވަިކ ލަައކަށް، ދާއިރު މިއީ ވަިކ ކުން އޮތީ މިކަން ތަންފީޛުެވގެންވެސް ދަންނަވައެހެންނަމަވެސް މިކަމުަގއި 

ވަންޏާ އެީއ އަެނއްާކވެސް  ކަމަށް ށް ތިބޭ ބަަޔކަށް ހަމަޖެހިގެންދާ ކަމެއްއިސްކޮަޅކަށް ނުވަތަ ވަިކ ަބއްޓަމަކަ

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މި  އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭނެ ޤާނޫނު  ،ވާ ސުވާަލކީ ކަމެއް. ައުޅގަ

ވަންޏާ ވިޔަފާރިކުރުުމެގ  ކަަމށް ގޮތަކަށް ދާ އެނޫން ށް އެްއގޮތަކަށްޯތ؟އެންމެންނަ ،ވެގެންދަނީ ހަމަހަމަކޮށްފީޛުތަން

ނަޑއި، ޖެއްަސސް ބަދަލުގައި ޓްރެފިކު  ލާފައި އިތުރު ެއއްެޗއް ެޖއްސަސް ީމގައި ހަމަ ކުރާނެ އެހެން އެްއޗެްއ ކަ

ކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ދަސްކުރަންވީ. ުޝކުރިްއޔާ . ޤާނޫނު ހަމަހަމަކޮށް ތަންފީޛުއެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ  `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 . ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށްޢިއް

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާ  ހުށަހެޅިފައި މިޔާ ދެްއވި ފުރުޞަަތށް. އާދެ! ކުރިއް. ޝުهللا الحمد هلل الّصالة والسالم على رسول`. 

ނޑުެވސް ފާހަގަކޮްށލަން. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބައިގައި މި އިޞްލާޙުަގއި ދެ އޮތީ މަސްތުވާތަކެތި  ބައެއް އޮްތަކން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުެށއްއި ގޮތަށް. ޙަޤީޤަތުގަ  ނުދެވޭޓްރެފިކުކުރުމުގެ ކުށަށް މަޢާފު  ނުދެވޭ ގޮތަށް ފުެއ ކުށަށް މަޢާ ؛ެވސް އަުޅގަ

 ވެސް ެއއީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ހުއްުޓވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް. އެހެންވީާމ، އޮތުން

އް ވަބާ. ަވބާ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި ދިވެހި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ އެންމެ ބޮޑު އެ  ކަންތައް، ތަކެތީގެމަސްތުވާ

އެހެންވީމާ،  ވަާބގެ އަުޅވެތިކަމަށް ގޮސް ހުސްވަނީ. ކުދިން ވެގެންދަނީ އެ އެއީ މަސްުތވާތަކެތީގެ ވަާބގަިއ ޖެހުމުން އެ

މު އެަކން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްުކރުން މިއީ ވަރަށް މުހިއް ލަިއގެންއަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އެކުލަަވއި

ކަމާއި އެއީ ހަމަހަމަ؛ ސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެްއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާވެ  ކަމެއް. ދެން އަޅުަގނޑު

ކަމެއްކަން  މުފުން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ތަންީފޛުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްއިންސާ

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ތަށް މިގޮ ގެވަނަ އިޞްލާޙެއް  އިތުރުން ދެަލން. މީގެވެސް ފާހަގަކޮށް އަޅުަގނޑު އޮތީ އަދަބު ކަ

 މުގެ ފުރުޞަތު މި ހަކަށް އަދަބު ލުއިކުރުަމށް އެދުމީ ދިއުމަށްފަހު އެހަތަރު ބައިކުޅަ ެއއްބައި ތަންފީުޛވެމުއްދަތުގެ 



19 

 

އް އެ ހާލަތްތަ ހާލަތްތަކުަގިއ. އެހެންވީމާ،އެ ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުަގއި އޮންނަ  ،އޮންނަނީ. އެއީ ަފއިސާ ދެްއކުން

ނޑު ތާއީވެސް ޙަޤީޤަތު  އެހެން ހާލަތްތަކުަގއި. މިއީ ޔަވައި ފި  މި އިޞްލާުޙގެ މި  ،ުދކުރަންަގއި މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ކުށްކުރެވޭ  ،ނުންމުޖުމްތަމަޢަށް އަނބުރާ ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތުދި ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި މު ބަޔަށް. އެއީ ވަރަށް މުހިއް

މުޖުތަމަޢުގައި އެ ކުށަށް އަދަުބ  ،ށް ނުކުމެނބުރާ މުޖްމަޢަތަކަކީ ވެސް އަފަރާތް ފަރާތްތަކަށް ވެސް. އެއީ އެ 

އެަބ  ފަރާތްތަކުން ވެސް މުޖުމްތަމަޢުގައި ރީތި އުޅުމެއް އުެޅވިދާނެ ފަރާތްތަކެއްކަން އެ ލިބިގަތުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން

ނޑު ޖުމްލަ ކުރާ ވާހަކަ ޙަށް ތާއީދުވާ އިޞްލާ މި  ގޮތެއްަގއި ހުށަހެޅިފައި ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

  ރުޞަތަށް.ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދްއވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ

 1މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ، 2111/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީވެ މަހި ބަދޫ ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަ

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް  ނޑު ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަުޅގަ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ވެސް ައޅުގަ

ތާއީދުކުރަން މި ބިލަށް. އެއީ މަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރި ާއިއ މަސްތުވާތަކެީތގެ ޓްރެފިުކކުާރ މީހުންނާ ތަފާތުވާން އެބަ 

ނުޑކޮށް ރާއްޖެ އަށް ެގނެސް، ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން އެ ވިޔަފާރިކޮށްފައި އެ މީހުން ޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ޓްރެފި ކު ގަ

ނޑު ހަމަޔަޤީނުން ެވސް  ސަލާމަތްވެގެންދިއުުމގެ ފުުރޞަތު މިހާރު މި އޮންނަ ގޮުތން އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ށް ކުދިކުދި ައދަދުތަކުން މަސްތުވާތަކެތީެގ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫނު މި އޮތް ގޮތުން ވަރަ

ވިޔަފާރީަގއި ޖެހި، ނޫނީ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީަފިއވާ ކުއްޖަކަށް ވެސް އުމުރުުދަވހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އައިއްސަ 

މި އަންނަނީ  ވޭ. އަދި އެަތއް ކިޯލގްރާމެްއެގ މަސްތުވާތަކެތި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ގެނެްސ ިވޔަފާރިކުރާ ީމހާ އަށް ެވސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިަތްއ  އުމުރުދުވަހުގެ ޙުކުމް. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ކޮށްގެން ޖަލަށްލެވޭ މީހުންނާއި ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތަުކގައި ހިމެނިގެން ޖަލަށް ލެވޭ މީހުންގެ؛ ޖަލު ޙުކުމުގައި އެ މީހުން 

ސް ޮބޑެތި ކުށްވެރިންނާއި އެ ކުދިންނާ ހަމަ އެއް ދަރަޖަެއއްަގއި. އެްއ ތަނެއްަގއި. ެއއީ އުމުރުން ތަންފީޛުކުރަނީ ވެ

އަހަރު ފުރުނީމާ މި ވަީނ ބޮޑުމީހަކަށް. އެހެންވީާމ، ެއ މީހާ މި އެ ދަރަޖައިަގއި ގޮސް ބޮޑެިތ، ނުރަްއކާތެިރ  18

ްއ ޙުކުމެްއގައި އޮތުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ކަެމްއ މަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނާ އެކު، ެއ މީހާ އެ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުދިކުދި ކަންތައްތަުކގައި ބެދިގެން ހައްޔަުރވެ، އުުމރުދުވަހަށް މި ދާ ޒުވާނުންނާ  ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ެވސް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ެއ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަުތ ލިބޭ ނޑުމެން ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ ނެ ގޮތް އަުޅގަ

ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެީތގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ައއިސް ރާއްޖެ ައށް މަސްތުވާތަކެތި ިވއްަކއި، 

މަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރި ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ އަދި ަމސްތުވާތަކެީތގެ ޓްރެފިުކގަިއ މި އުުޅއްާވ ބޮޑެތި ޑީލަރުން؛ 

ހުންނަށް މަޢާފުދިނުމާ އަދި މި މީހުންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާ ނޫނީ މި މީހުންނަށް އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް މި މީ

ނޑު ހަމަ  ހަނިކުރުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ މީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ދެން އަޅުގަ

ނޑައެިޅގެން ނިންމާއިރު، މިހާރު ޕެރޯލްގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ޤާނޫނަށް ކަންތައްތައް ވަ ކި ުމއްދަތަކަށް ކަ

ަގވާއިެދއް ވެްސ ނުހެދި މި ދިޔައީ ހަމައެަކނި މިހާރަކު ދިމާވެގެން އުޅޭ  32ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ހަދަންޖެހޭ 

ނޑުެމންގެ ރައްޔ2110ިމައްސަލައެއް ނޫން އެއީ.  ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ، އަޅުގަ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ވާަހކަ އަކީ އަުޅގަ

އިންތިޚާބު ވެްސ ހަމަ ދިޔަީއ ޤާނޫނުގައި އޮތް މުއްދަެތއްަގެއއް ނޫން ބޭްއވުނީ. އަދި ލޯަކލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބު 

ނޑުމެން ހިންގަވާށޭ އެހެން ދިމާާވ  ވެސް ހަމަ ލަްސވެގެންދިަޔ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް ދިމާވާނެ. އަުޅގަ

ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއަށް ވެްސ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންަތއް ކޮްށެގން، ކަންތައްތަުކގައި 

ފައްތަިއގެން އެ ކަންކަން ުކރަން އެއްބާރުލުންދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުަގނޑުމެންގެ މިކަހަަލ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭ ަގއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެންމެ، މުހިއްމު، ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ަޤއުަމށް މިކަމުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް، މުޖުތަމަޢު އެންމެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމާިއ 

ނޑުމެންނަށް ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ބިލުތަްއ ބައްޓަްނޮކށް، މަންފާކުރާނެ ގޮ ތަކަްށ ސަލާމަތްކަމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ައުޅގަ

މެންބަރުން މި ބިލަށް ފާޅުކުރެއްވި ރަނަގޅު ޚިޔާލުތަކާއި ަރނގަޅު ޝުޢޫރުތަކަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ 

ައޅުަގނޑުމެން ނަމޫނާ ދައްކައިފިްއޔާ ކުިރއަށް ޮއތް ތާނގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ދަންނަވާނީ، މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި

ނޑުމެން މިތިބީ އެ ޙައްލު ހޯދަން އެންމެން އެކުގައި  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ައށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނޭ. އަޅުގަ

އެންމެން އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކޮށްގެްނ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ިބލަށް އަޅުަގނޑުމެންهللا މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، 

ރަނގަޅު ޤާނޫނަކަށް ހަދައިިފއްޔާ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ކުިރައށް އޮތް ތާނަގއި މަސްތުާވތަކެތީގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާިރކުރާ 

މީހުންނަށް، މިކަމަށް މިހާރު އެ މީހުންނަށް އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް ބަންދުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން. 

ނޑަށް ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.    އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް. އަޙްމަދު ނާޝިދަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަްށ  2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދެކެން. ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އޭގެ ޒާތަށް ބަލާއިރުަގއި ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ަކމުގައި އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކުކުރާ މީހުންނާއި އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ އަދި އެ 

ވިްއކާ މީހުންނާ، މިބައިމީހުން ތެރޭގައި ތަފާތުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް. މި ޒަމާނުގައި މަސްތުވާތަކެތި ދުނިޔޭގެ ހުރިާހ 

ިއ ވެްސ މީ ަވރަށް ބޮޑު ބަްއޔަކަށް ވެފަިއ އޮތް ކަމެްއ. އަދި މަސްުތވާަތކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ބަްއޔެްއ ޤައުމުތަކެްއގަ

ކަމުގައި ެދކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަލިމީހުންނެއް ނުލާނެ ޖަލަކަށެއް. ބަލިމީހުންނަށް ޖެހޭނީ ފަރުވާދޭން. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ މީހުން ނާ ދޭތެރޭގައި ތަންކޮެޅއް އެހެން ަނޒަރިއްޔާަތކުން ދެކެން. އެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

މީހުންނަށް ފަރުވާދީ، އެ މީހުންނަށް އެފަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގައި އެ ޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ ބަލައިލަން. ބައެއް، 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން މަޖަލަކަށް ނޫނިއްޔާ ރައްެޓއްސަކު ބުެނގެްނ 

ފަރާތް ވެސް މި ދަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އަދަބެއް ލިިބގެން. އަދި އޭނަ އަށް ޖަލަށް ޙުކުމްކުރެވި، ޖަލުން އޭަނ 

ނިކުންނައިރުަގއި އޭނަ ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށްކުރާ މީހަކަށްވެ، އެ ތަނުން އަނެއްކާ އޭނަ ވަރަށް ބޮޑު އެދުރަކަްށ 

ނުޑމެންގެ ޖަލުތައް ހެދިފައި ހުރި ގޮތުން ޖަލުތަކުަގއި އެންމެ ވެފަ. ކުށްކުރާ  ވަރަށް ބޮުޑ މުޖުރިމަކަށް ވެފަ. އަުޅގަ

އެއް ތަެނއްަގއި އުޅުމުން، އެ ތަނަކީ ކުށްކުރަން ދަްސކުރުމުގެ ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް ވެފަިއ މިހާރު މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެންގެ މަސްތުވާަތކެތީގެ ވަާބގައި ޖެހޭ ަބއެްއ އެ ޔުިނވަރސިޓީ އަށް ނުަވްއދައި އަުޅަގނޑުމެން އެ ަބ ޖެހޭ އަުޅގަ

ކުދިންނަށް ފަރުވާދެިވ، ެއ ީމހުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަެކއް ނުދެވި، އޭގެތެރޭން ސަލާމަތްާވނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށްދެވޭތޯ 

ޞްލާޙުގެ ސަބަބުން، މި ބަލަން. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، މަސްތުވާތަކެތީގެ އި

ނޑުތަަކކުން ބެލި،  ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާ އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާ އަދަބުދިނުމުގައި ތަާފތު މިންގަ

އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންުކރުމަކީ ބޮޑު ކުށެއް ކަުމގައި ދެކިގެން، ެދވޭ އަދަބުތައް ުލިއވެގެންދާނެ. ދިވެހިާރއްޖެ އަށް 

ނޑު ހަނދާންވޭ އެ ވާހަކަދައްކާ ހަނދާން. މަސްތުވާތަކެތި ގަންޖާ ފުރަ ތަމަ މަސްތުވާތަކެތި ވަރަށް ކުރީގައި އަުޅގަ

އެތެރެކޮށްގެން ކޮންެމވެސް ޭބފުޅުންކޮޅެއް ބޭނުންކޮްށގެން، އެއީ ދެން ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައަކަށް ވެގެން އެބަ އޮތް. 

ނޑުމެން ލަދުގަްނނާކަށްނުޖެހޭ. އެއީ އާޢިާލއެްއެގ ތެރޭގައި ވެއްެޖއްޔާ މަސްުތާވތަކެތި ބޭނުންނުކުރާ މީހަކު  މިހާރު އަޅުގަ

ނުހުރޭ. ކޮންމެވެސް ޢާއިލާގެ ކޮންމެވެސް އެއް މެންބަރަކު މި ހުންނަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ައވަިއަގއި ޖެހިފަ. 

ނޑުމެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ރަީއސް ނަޝީދު ވެސް ވިދާޅުވި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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ފަރުވާދޭންޖެހޭ ކަމެކޭ. މި ކަމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި. ރައީސް ަނޝީދު އެ ވިދާޅު ެއއްެޗއް، 

ފަރުވާދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ބައެއް ބޭފުޅުންަނށް އޮޅިަވޑަިއގެން އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވީ ޮބވެންޖެހޭނޭ، 

ނޭ، ެއގޮތަށް ކަމަށް ވާހަކަދެެކވިގެންދިަޔ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް އެ ވާހަކަެއއް ޫނން މިއީ. މި ވާހަކަ އަީކ ބޯންވާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާަގއި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދެވި، އެ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ނުދެިވ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި ތިބި ހުރިހާ މެންބަުރން ވެސް ވިސްަނއި މިއަށް  ސަލާމަތްވާނެ އުސޫލުތަެކއް ައޅުގަ

ނޑަްށ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަުޅގަ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުން އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ރު އަޙްަމދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މަހިބަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން.  2111/2 މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ޤައުމުގެ ުޒވާނުންގެ އެތައް ބަޔަކު، ރަނގަުޅވާން ބޭނުންވާ ކުދިން ވެސް އެބަތިިބ 

ނިކުމެވިފަ. ޕެރޯލްގެ ދަށުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފުދެއްަވއިގެން އެ ފުރުޞަތު ލިިބގެން މުޖުމަޢުގައި ރަނގަޅަށް ނު

ނޑު ެވސް ފާހަގަކުރަން. އަނެއްޮކޅުން ބަލާއިރު މީގައި މަޢާފުދިނުމާއި  އުޅޭނެ ރަނގަޅު ދަރިންތަކެްއ ތިބިކަން އަޅުގަ

ންނަވާނީ ފަސޭހައިން މަގުތަންމައްޗަށް ގިނަެވގެން ުއޭޅ ކުދިންތައް ހިފަހައްޓައި އެ އަދަބު ލުއިކޮށްޭދއިރު، އަޅުަގނޑު ދަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ. ކޮންމެ  ކުދިންނަށް ފަރުވާދީ، ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ިނޒާމެްއ ވެސް އަުޅގަ

ލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން އަދި ޢާއިލާއެްއަގއި އެތައް ދަރިންނެއް މަގުމަތިވެގެން ދުާވއިރު، ެއ ކުދިން ބެ

ނުޑ ދަންނަަވން.  ނޑަައޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ ބިިލއަން، ލަފާކުރާ  24މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކޮށްގެްނ ނަމަވެސް ކަ

ލާއިރު، ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ައޅުަގނޑުމެން އަހަރެއްަގއި ހޭދަކޮށް 24ބަޖެޓް މިއަދު އިޢުލާނުވެގެން މި ދިޔައީ. 

ޚަރަދުކޮށްލާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤައުުމގައި ނެތޭ ަސލާމަތުން ހުރި އެންމެ ޒުވާނެްއ ވެސް ދެންނެވުމަކީ ކުށަކަށް 

ނޑުމެން ތަރައްޤީގެ ބިނާތަކެްއ ހެދުމަށް ކިތަންމެ ވަރަށް  ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ފަިއސާ އާއި އެ ލާރި އަުޅގަ

އަރާސްތުކުރަން މަސައްކަްތކުރިޔަސް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާ ލިބިގެންދާނީ ޒުވާން ޖީލު  ޚަރަދުކުރިޔަސް، ޤައުމު ކިތަްނމެ

ސަލާމަތްކުރެވިގެން. އެހެންަކމަށްވީތީ، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ވެސް ތާއީދުކުރަީނ ކެޓެގަރީތަަކކަށް ބެހިގެން 
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ހަމަހަމަ ގޮެތއްަގއި ވެރިންނާއި ނިކަމެިތ  އަދަބުދިނުމުގެ ބަިއ ފާހަގަކުެރވިފައި ވާތީ. ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމާއި

ޢާއްމު ރައްޔިތުން ތަފާތުނުކޮށް، ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރެިވގެން މެނުވީ މި ކަންކަން ޙައްލުެވގެންނުދާނެ. 

ންތަނަށް ކިތަން ޤާނޫނަށް ފާސްކުރިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިަޔޔަސް، ޖަލުތަކާއި ތަ

ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުިރޔަސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުަތޢު ސަލާމަތްވާން އޮތީ ުޒވާްނ ޖީލު ސަލާމަތްކުރެވިގެން. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ 

ނޑުމެން ގެ މެދުގައި ޢަދުލުިއންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަާށއި ފާސްެވގެންދާ ބަޖެޓާއި މުއައްސަސާތަކަްށ، އަުޅގަ

ޚަރަދުކުރެވިގެންދާ ޚަރަުދކުރުންތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ަމގުފަހިނުވާނޭ ގޮތަކަްށ ކުިރއަށް އޮްތ ތާނގައި ަބއްޓަންެވގެންާދ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ކަންކަން ކަމުަގއި ހަދައިދިުނމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީ އަށް.هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުެގ  2111/2`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

ޠާރިޤަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެިރކަމާ އެކީ ޝުކުރުދަންަނވަން. އާދެ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމު އެ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޒުވާން ބޭފުޅެއް. ޒުވާން ބޭފުޅުންނަށް ޒުވާނުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްތަްއ 

ޒުވާނުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، ޒުވާނުްނގެ ބޭނުން ހެޔޮ  ހިނގާފައި ހުންނަ ގޮތަށް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ސާފުެވގެންދާނެ.

ގޮތުަގއި ޤައުމަށް ކުރާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރަްނ އެންމެ ފަސޭއިން އެނގޭނެ އެއް ބަޔަކީ ުޒވާނުން. އެީއ 

ޒުވާނުން  ޒުވާނުްނގެ ވިސްނުމާއި ޒުވާުނންގެ ޚިޔާލު، ޒުވާނުްނގެ ުޝޢޫރު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ެއއް ބަޔަކީ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަހުން މިހާރު ނިކަމެތިވެފަިއވާ އެަތއް ކުދީންނަކަށް އަދި  ކަމަށް ވާތީ. އާދެ، އަުޅގަ

އެތައް ޢާއިާލއަކަށް ކޮންެމެވސް ވަރެްއގެ ހިނިތުންވުމެްއ ގެނެސްދޭނޭ. އާދެ، ވަރަްށ ކުދި އާދަިއގެ ކުށްތަުކަގއި، 

ެވނީ ކުށެއްކަން ނޭނގޭ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކުށް ކުެރިވގެން އަދަބުތަެކއް ލިބިފައި ތިިބ ނޫނިއްޔާ ތިމާ އަްށ މި ކުރެ 

ކުދިންނަށް މުޖުމަތަޢަށް ނުކުމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކިތަންމެ ހަނި ޮގތަކަށް ނަމަވެސް ލިބޭ ކަމަްށ 

ނޑު ދެކެނީ. އާދެ، ީމގެ، މި އިޞްލާޙުގެ ފުރަތަމަ ބަިއގަިއ  ވެއްެޖއްޔާ ެއއީ ަޤއުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑު  ބުނާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މަޢާފުނުދެވޭނެ ކުށުގެ ތެރޭަގއި ަމސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކުކުރުުމގެ ކުށް ހިމެނޭ. އެއީ އަުޅގަ

މި އޮތީ އަދަބު  ވަނަ ިއޞްލާޙަކަށް 2ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަެމއް. ހަމައެއާިއއެީކގަިއ 

ލުއިކުރުމުގެ ބައި ތިން ބައިުކޅަ އެއް ބައިން ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ބަދަލުވުން. އާދެ، ެއގޮތަށް އަވަްސވުމަކީ 

ޖަލުގައި އެ ހޭދަކުރާ މީހާ، ރަނގަޅު ގޮުތގައި އެ ހޭދަކުރާ ުކއްޖާ ނުވަތަ މީހާ މުޖުމަތަޢަށް ނުކުމެގެން އޭނަގެ ހަޔާތުން 

ނެ ދުވަސްަތއް ަހޔާތުގެ ފަހު ަބއިަގއި ރަނަގޅު ގޮުތގަިއ ދިރިއުޅުަމއިގެްނ ކުރިޔަށް ެދވޭނެ ގޮތަކަށް ގެއްިލގެންދާ

ބަދަލުވެގެންދާނެ ގޮތެއް. އާެދ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބަަޔށް ބަދަލުވުމަކީ އޭނާގެ ވިްސނުން ވެސް އަދި އެ ނޫން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، މި ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ކަންތައްތައް ެވސް އޭގެން ބަދަލުވެގެންދާނެ މުއްދަތެއް ކަ މަށް އަޅުގަ

ވަކި ކުށަކަށް ނޫން ީމގަިއ ިމ އޮތީކީ. ެއ މީހާގެ އަދަބުެގ މުއްދަތު ހަތަރު ބައިުކޅަ އެްއ ބަޔަށް ދިަޔއިމާ އޭނަ އަށް 

ލްތިމާސްކުރެިވގެން އިލްތިމާސް މި ކުރެވެނީ. ޭއެގ މާނަ އަކީ އަދި އޭަނގެ ެއ ކުށުން ބަރީޢަވުމެއް ވެސް ނޫން. އި

އޭނަގެ ކަންތައްަތއް ދާ ގޮތް، ނޫނީ އޭނަގެ އުޅުމާިއ އޭަނގެ ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތް ބަލާަފއި ޭއގެ ފަުހގައި އޭނަ އަށް 

މަޢާފުދެވިގެން ދަންޏާ ދާނީ ވެސް. އެހެންވީާމ، މި ިއޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާުރ މި ރާއްޖެ އަށް ނުހަނު 

ނޑު ެދކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ައޅުަގނޑު އެދެނީ މި އިޞްލާޙަްށ ބޭނުންވެފައި އޮތް ިއޞްލާ ޙެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކުރަްއވައި ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންާދ ތަން ދެކުން. އަޅުގަ

 ކުރިްއޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުދަްނނަވަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2111/2ރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ިޢއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލުމަށް މި ތެދުވީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  2ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުާވ 

ރުކާރަުކ ބޭނުމެއް ނުވޭ ޤާނޫނުތަކެއް ހަދާކަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ މިއަދަކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ އޮތް ސަ

ވެސް. ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ވެސް. ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ޮގތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަީކ 

މިއަދު  ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ެއހެން މި ދަންނަވަނީ،

ނޑަެއޅިގެްނ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުަގއި އެަބ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެ ދިަޔއީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް ުހށަހެޅުމަށް ހަމަ ކަ

މަސްދުަވސް ކުރިން ބަޖެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް  2އޮތް ލިޔެވިަފއި 
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ަމޖިލީހަކީ ސަރުކާރު މަޖިލީހެއް. މަޖިލީހުން ވެސް ެއ ބަލަިއަގނެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ؛ ހުށަހެޅީ މަޖިލީހުން ވެސް

ރައީސް ެވސް ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ފުރަތަމައިނުްނ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. ޚިލާފުވީމާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެހެން  އެއަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނުތަކެއް ގަާވއިދުތަެކއް ހަދައިގެން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ހަމަހަމަކޮށް، ސަރުކާރުން 

ކުރާނެ ކަމަށް  ވެސް އަދަބުދިނުމަށް ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ކަންތައްތައް

ނޑު ިމ ދުވަސްކޮޅު ޤާނޫނުތަކެއް ެހދުމަކީ، ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް  އުއްމީދުކޮްށގެން އަުޅގަ

ކަމުގަިއ އަުޅަގނެޑއް ހަމަ ަޔގީނުން ވެްސ ނުދެކެން މި ޮއތް ސަރުކާރު އޮެވގެންނެއް. ަދންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަަކ ައކީ 

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2111/2ނޫނަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު މިހާރު މި އޮތް ޤާ

ގްރާމަށް ވުރެ މަދުން  1އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން އާދައިގެ ކުްށވެރިންނަށް ނުވަތަ ޑްރަގުގެ މައްސަަލއިަގއި މިސާލަކަށް 

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މަޢާފެއް ދިނުމަީކ  ބޭނުންކޮށްގެން ހިފައިހަްއޔަރުކޮށްފައި ުނވަތަ ޖަލުަގއި ުޙކުމް

ނޑުމެން ބޭނުންޭވ އެފަދަ ުޒވާނުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ބޭނުންވާ ަކމެއް. އަުޅގަ

ޓަރ ޖެނެރަލް، މި ރަނގަޅު ބަަޔކަށް ހެދުމަށް ެވސް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ ައކީ މިއަދުެގ މިހާރު މި އޮތް ްޕރޮސެކިއު

ހުންނެވި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ޢަމަލުކުރައްަވމުންގެންދަވާ ގޮތަކީ އާަދާޔ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި ޑްރަގުގެ 

ކަންތައްތައް އޮތް ފަރާތްތައް އެންމެ ފަހު ވަގުތު، ކޯުޓގެ ެއންމެ ފަހު މަރުޙަލާގައި އަނުބރާ މި މައްސަލަތައް ގެންނަ 

ނޑުމެންނަށް  ެފނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއްއގޮތަކަށްެވސް މި އުެޅނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ތަން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ އާދަިއގެ ނިކަމެތި ރައްޔިުތމީހާ އަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކުރާ ކަެމއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ ވަރަށް ބޮޑެތި ހީލަތްތެިރ ނޫން. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުަގއި ވެސް ީމގެ ފަހަތުގައި އަޅު  ގަ

ވިސްނުންތަކެއް އޮންނާނެ. މި އުޅެނީ ަވކި ފަރާތެއް، ަވކި މީހަކު މިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ 

ހަދަންވެގެން. އެ މީހުން ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ުމއްދަތަށް ވުރެ ކުރިްނ، ޤާނޫނުަގއި އެަބ ޮއވޭ ހަމަ އަދަުބ 

ނޑު ކުރުކޮށްަފިއ ލުއިކޮށްދި ނޑުަތކަށް ވުރެ މިހާރު މިންގަ ނޑުަތކެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ މިންގަ ނުމަށް އެދެވޭނެ މިންގަ

މި އޮންނަނީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކޮންެމވެސް ވަކި ފަރާަތކަށް މި ކަންތައްތަުކގެ ަފއިދާއެއް ދިނުމުެގ ވިސްނުުމގައި. 

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރަމުންދަނިކޮށް އަޅުގަ

އަނެއްާކވެސް އިޞްލާޙު މިތަނުން ފާސްކުރި ކަމުގަިއ ީވނަމަވެސް، ފާސްނުކުރި ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އެބަ އޮްތ 

އަދި ޭއގެއިތުރަްށ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިހާރު ހުރި މިކަހަލަ އާދައިގެ ުކށްތަކުގެ ކަންތައްަތއް އަނބުާރ ގެނެސް،

ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން މަޢާފުދެވެން. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ 

އެންމެ ބޮޑު އެއް އަނެަކއްަޗަކށް، ބާރަކަށް ވާނެ ކަންނޭނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ބާރުތަކެއް ދީގެން، އިތުުރ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި އާދަިއގެ ކުށްވެރިްނގެ އިތުރަށް ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލުމުގެ ބާރުތަކެއް ދީގެން  އަުޅގަ
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ނުޑ އަިދވެސް އެްއ ފަހަރު، މި އިޞްލާޙަްށ  ވިސްނުމުަގއި މި ކަންތައްަތްއ ކުރަމުންދާކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަްއ ތާއީދުނުކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ އިޞް

ހެދުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުންތަކެއް އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުނުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަ ތު މި އަުރވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑު ވެސް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު   2111/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ްށދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިަފއިާވ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެިރ މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދެނެގަންނަންޖެހޭ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބގައި ބަަޔުކ ޖެހިފައި ތިބީ ކީއްވެކަމާިއ  ރައީސް. އަުޅގަ

ންާމއެއް މިފަދަ ކުދިންނަށް ވަދެވިފައި ތިބި އަދިރި ގޯޅިތަކުން ކޮންބަޔެްއގެ އިހުމާލުންކަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒި

ނެރެ، އެ ކުދިންގެ ަޤއުމުެގ ތަރައްޤީަގއި ަބއިވެިރކުރުުވން. އާދެ! ކޮންމެ ޢާއިާލ ައކީ ވެްސ އުާފވެރިކަމާ އެުކ 

ނޑުެމންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިަފިއ އޮ ނުޑ ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާނެ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ތް ގޮތަކުންނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު  ދަންނަވާނީ، މިހާ ބައިވަރު ކުދިން ކުށްތަކަށް ވަދެވިފައި، ނުނިކުމެވިފައި ތިބީ. އާދެ! އަޅުގަ

މައްސަލައެްއ ކަމަށް ދިމާވެަފއި މި އޮންނަނީ، ހަމަހަމަކަން ނެތުން. ހަމަހަމަކަމާ އެކު ކަންތައްތަުކގައި ޢަމަލުކުެރވޭ 

ޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުާދނޭ. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހުނީ ތަންކޮޅެއް ނަމަ، އަ

ނޑަެއޅިގެން އެަބ އޮތް އެ މީހެްއގެ މައްޗަށް 1001ކުރީަގއި ނަމަވެސް،  ގެ ތެރޭގަިއ، އަހަރެްއަގއި ނަމަެވސް ހަމަ ކަ

ދުވަސް ކުރިްނ  2ެއއްެޗއް، އަތަށް އެރި ެއްއޗެްއ އެރުމުގެ  އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަިއއްސަ މަސްތުވާތަކެީތގެ 14

އަހަރަށް. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ިމގޮތަށް ކިހާވަރަކަށްާބވަޭއ ކަންތައްަތއް  14ވިްއކި ކަމަށް ަމއްސަލަ ނިްނމާފައި 

ނޑު މި ދެންނެވި ހަމަހަމަކަމަކީ. ކޮންމެއަކަސް އަުޅަގނޑު ޤަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ހިނގާފައި ހުންނާނީ. އެއީ ައޅުގަ

ސަރުކާރުގެ ވެސް ބޭނުމަކީ ައދި މިސަރުކާރުގެ ުޒވާނުންނާ ބެހޭ ސިޔާސަތަކީ ވެސް ގިަނ ޒުވާނުންތަެކއް މުޖުތަމަޢަށް 

ނޑުމެންނަށް  ނެރެ، ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހަދައި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީަގއި ބައިވެިރކުރުވުން. އާދެ! މި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ފާޑުާފޑު ކާމިޔާބުކަމާ އެ ކު ކުެރވެން ޮއތީ އަޅުގަ

ނަންނަމުގައި ސެންޓަރުތަކާ އެްއޗެހި ވެްސ ހެދިފައި ެއބަ ހުރޭ. ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ފާޑުާފޑުގެ. 
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ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި  ފުރުޞަތުގައި މިގޮތަށް ހެދިފަިއ ހުރި ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެތަނުން އެކަީށގެންާވ ފައިދާެއްއ  ބޮޑު ޚަރަދުަގއި ހެދިފައި ުހރި ތަންތަނަށް ވާއިުރ، އަުޅގަ

ން އޭެގ ެއއްެވސް ޒުވާނުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ތަންތަން ހިންގަން. ނަމެއްގަިއ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ކަންަތްއ ކޮށްލުމު

ބޭނުމެއް ނުހިފި، ދައުލަތަށް ހަމަ ބޮޑު ޚަރަދަކަށް މި ވަނީ. މިފަދަ ސެންޓަރެއް މިހާރުވެސް ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ވެްސ 

ނޑު ދާދި ފަހުން ދިަޔ ދަތުރެއްަގއި ވެސް އެ ތަަނށް ގޮސްލިން. ަޝކުާވ ނޫން  ހިނގަމުންދޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

އިވިަފެއއް ނެތް. ހަމަ އެއްވެސް ަކމެއް ކުރެވެނީކީ ނޫން. ބަޔަުކ ނަމެއްގައި ލާފައި ތިބީ. އެހެން އެއްެޗއްގެ އަޑު 

ނޑު ސަުރާކރަށް ވެސް ޮގވާލަން ބޭނުންަވނީ މިގޮތަށް ދިމާވެފައި ތިބި  ނޑު ދަންނަވާަލން، މިއަދު އަުޅގަ އެހެންވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުދީން މިއީ ބައެއްގެ އިހުާމލުން ދިމާވެފައި އޮތް ކަމަކަށް ވީ ތީ ވެސް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލާފައި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިކުދިން އަވަހަށް ނެރެ، ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިން ބަެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ. 

އަކީ ވެްސ އެއަްށވުރެ ައވަހަށް ވެސް ިމ ކުދީން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، ޤައުމުގެ ތަރައްީޤަގއި ބަިއވެިރވެ، ކޮންމެ ޢާއިލާ

އުފާވެރިކަާމއި އުޖާލާކަންމަތީގަިއ ދެމިތިބޭނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަްތކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ 

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ

 މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުގެމަނަ

ނުޑމެންނަށް އިވިގެންދިޔަ  ވަނަ އަހަރުގެ މި ރިޕޯޓުގައި  2113ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާދިދެންމެއަކު އަޅުގަ

ވާނުންނަށް ޓަކަިއ، ުޒވާނުންެގ މުްސތަޤްބަލަށް ޓަކައި، ުޒވާނުން ިމލިއަން ރުފިޔާ ޒު  311ދިވެހި ސަރުކާރުން 

ނޑުެމން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓަށް ލައިގެން އެ ދިަޔއީ އެއީ ަސމާސާއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ރިން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަިއސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ޖަލުތަުކަގއި ތިބި ކުށްވެ

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނެސްގެން، އެ ުޒވާނުންނަށް ތަރައްޤީ ހޯދައިދީ، އެ ޒުވާނުންަނށް ލޯނުތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެ 

ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ޞިއްަޙތު، ރަނގަޅު ޞިއްޙަެތއް ފޯރުކޮށްދީ، ތަޢުލީމު އުނގެނޭނެ ގޮތްތައް ޤާއިމުކޮްށގެން 

ިމ މުޖުތަމަޢެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. މި ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ 

އެއަމާޒާ ދިމާލަށް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ އިހަކަށްދުވަހަކު ވެްސ 

ގެ ެއކިެއކި އިޤްތިޞާީދ މީހުން ައޅުަގނޑުމެން  31ސަރުކާރުން ޖަލުތަކުގެ ތިިބ ކުށްވެރިްނގެ ތެރެއިން 
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މަސައްކަތްތަުކގަިއ، ޚާއްަޞޮކށް ގާއެޅުުމގެ ޕްރޮޖެކްުޓގައި ބައިވެިރވެވޭނެ ގޮތްތައް އެ ދިޔައީ ހަމަޖައްސައިެދއްވާފަ. 

ނޑުމެްނެގ މިތިބި ކުށްވެރިންގެ ތެެރިއން އެކިެއކި ސެޓްފިކެޓް ޯކސްތަކާއި ތަޢުލީމީ އެިކއެކި  ހަމައެއާިއއެކު އަުޅގަ

އި ބަިއވެރިވާން ޭބނުންވާ ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ެއ ކޯސްތަުކގަ

ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްެދއްވި. ހަމަެއއާިއއެކު އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވި 

އެބަ ހުރި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް.  ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާޤނޫނުއަސާސީ އައުމަށްފަހުަގއި

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި މި ލިބުނު ވެރިކަމުގެ  އެހެންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުތައް އަުޅގަ

ނުޑމެން ހަދަ ންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ތެރެއިން ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ފެއިްލވުމުގެ ސަބަބުން ތެދެއްމެ އެބަ ހުރި އަޅުގަ

ގަާވއިދުތަކާ އެްއޗެހި ނެހެދިފައި ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން މި ކުޑަ ދުވަްސޮކޅުގެ ތެރޭަގއި މިއަދު ވަނީ ެއ 

ގަާވއިދުތައް ވެސް އިޞްާލޙުކޮށް، ަގވާއިދުަތއް ރަނަގޅުކޮށް މިއަދު ގެެޒޓުަގއި ވެސް ބަެއއް ަގވާއިދުަތއް 

ހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުށްވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް، ކުްށވެރިންނަށް ޝާއިޢުކޮށްދެްއވާފަ. އެ

ނޑުމެން  ރަނގަޅު މުސްތަޤްބަލެއް ހޯަދއިދިނުމަށް ޓަކަިއ، ކުްށވެރިްނނަށް ވެސް އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ އަުޅގަ

ޞަތުތައް ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ ކޮށްދެްއވަމުން. ކުރާ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްަތުކގައި ަބިއވެރިވުމަށް ަޓކަިއ ެއ ފުރު

ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް 

ނޑުމެން މާލޭގެ ަޖލުގައި މިސާލަކަްށ،  2111ވަންޏާ  ގަިއ ީމހުންގެ ޖާގަިއގެ ޖަލެއް  61ވަނަ އަހަރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ތިބިން. މިހެންނެއް ނުވާނެ  01މީހުން،  81މީހުން،  11އަޅުަގނޑުމެން  މީހުން ލައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ ޖަލުތަކުަގިއ އެކަީށގެންާވ މިންވަރަކަށް ެއ ޖަލުތަކުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކުށްވެިރން މިއަދު ވެސް ޖަލުތަކުގައި  11އަހަުރން މަތީގެ އެތައް  31މައެއާއެކު ކުށްވެރިން ވެސް ގެްނގުޅެންެޖހޭނީ. ހަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިިބ އެންމެ ބޮޑެިތ ުކށްވެރިންނާ ެއއްކޮށް، މިސާލަަކށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ  އެބަ ތިއްބޭ. އަުޅގަ

ން ނޫނީ މަސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަެއްއގަިއ ކުކުެޅއް ިވއްކާަލއިގެން ޖަލަށް ވަންނަ މީހަކާއި މާރާމާރީ ހިންގައިގެ

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލުތަކުަގއި ުއޅޭ މީހުންނާއި ތަފާތުކުރުމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައް ކުރުމަށް ޓަކައި މި 

ންދަނީ. ސަރުކާރު މި ދަނީ ޖަލުތަކުގެ ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުުރމަށް ޓަކައި ބޮޑެތި އިންވެްސޓްމަންޓުތައް ކުރަމު

ހުޅުމާލޭގެ ޖަލުތަކަށް ވެސް ުކދިކުދި ކުށްވެރިންތައް ބަދަލުުކރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ. މި ގަވާއިަދކީ، 

ނޑުމެން އެަބ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގެެނުވނު ޤާނޫނީ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު އިްޞލާޙެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޖަ ލުތަުކގައި ތިބި ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަަވސްކޮށްދޭން. ހަމައެކަނި އެންމެ ގްރާމެއްެގ ޖެހޭ އަޅުގަ

އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިގެން އެ ކުދިންގެ މުސްތަޤްބަލެއް ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ހަލާކުކޮށްލަނީ.  23މައްސަލަިއގައި 

އިމުކުރަން. އެ ކުދިންނަށް ޓަކައި އޮތް ފުރުޞަތުތަކަީކ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކުދިން ގެނެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ޤާ

ކޮބައިތޯ، ޖަުލގައި އެކުދިން ޮމނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބަަލން އެބަ ޖެހޭ. ކުށްވެރިންަތއް ވެސް ފިލާނެ. އެމެރިާކ ފަދަ 
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ބޮޑެތި ކުށްވެރިން  31ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް އެންމެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ަޤއުމުތަުކގައި ވެސް އަހަެރއްގެ ަމއްަޗށް 

ފިލައިގެން އެބަ ދޭ. ޗައިނާަގއި ވެސް ހަމަ އެފަދަ ހާލުގައި. ަޗއިނާ އަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ދުނިޔޭގެ 

ހޭދަކުރަނީ އަޝްކަރިްއޔާ އަށް  10. މުޅި ދުިނޔޭަގއި ކުރާ ޚަރަދުގެ %10އަޝްކަިރއްޔާ އަށް ބަލާ ކަަމށް ވަންޏާ %

ކާ އިން. އެހެްނވީމާ، ެއ ޖަލުތަކުގައި ވެސް ބޮޑެތި ުކށްވެރިންތައް ފިލަިއގެންދަނީ. އެމެރި 31، %23ޗައިނާ އިން. %

ކުށްވެރިންތަުކގެ ޙައްޤުަތއް ނުލިބިގެން އެތަންމިތަނުން ވާހަކަދެެކވެމުންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވެސް 

ނޑިޭނޅި މިއަުދ މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. ިމ ކަންތައްަތއް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކަިއ ރައީސުލްޖު މްހޫރިއްޔާ ކެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވުމާ އެްއކޮށް  މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ުކށްވެރިންތަކަކަށް ފުރުޞަތުތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. ހަމައެާއއިެއކު އަުޅގަ

ޞާދީ ކަންތަްއތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމުގެ ފުުރޞަތުތައް ލިބިގެންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޖަުލގެ ކުްށވެރިން ރާއްޖޭގެ އިޤްތި

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންގެއިްޤތިޞާދީ ކަންތައްތަކުަގިއ ބައިވެރިކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ރައްީޤއެއް ނުކުެރވޭނެ. އެ ކުދިން ޖަލުތަކުގައި ބައިިތއްަބއިގެންނެއް ަޤއުމެއް ތަ 13، %23، %31އާބާދީގެ %

މިިލއަން ރުފިޔާ،  311އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެޭވނެ ގޮތްތަެކއް ޤާއިުމކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާުރން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި،  311މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި، ިމއޮތް ފެންނަ ބަޖެޓުގައި  311

ރައްޤީ އަށް ަޓކައި، ުޒވާނުންގެ ތަޢުލީމަށް ޓަކައި، ުޒވާނުން ކުރިއެރުމަްށ ޓަކައި އެ ފުރުޞަތުތަްއ ޒުވާނުްނގެ ތަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ރާއްޖެ މި ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބާ ދިމާލަށް.  ތަނަވަސްކޮށްދީފައި އެ އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ޒުވާނު ންނަށް ެވސް އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އައިސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުްށވެރިންނަށް ވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމންގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލިކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅގަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ންޓަރުތައް އެބަ ތިއްބޭ އިނގޭތޯ މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް ކުދިންެނއް. ޒުވާނުްނގެ ސެ

ނޑުތައް ހަދަްނ ބޭނުންވެފައި ތިބި އެަތއް  އަޅަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ެއތައް ުޒވާނުންނެއް އެބަ ތިިބ. ފުޓުބޯޅަދަ

ޒުވާނުންތަެކއް. މި ފުރުޞަތުަތއް ތަނަވަްސކޮށްދީގެން ނޫިންއޔާ އަުޅަގނޑުމެން ުޒވާނުން މި ކުށްތަކުން ެއ ކުދިންނެއް 

ނުކުރެވޭނެ. އެ ކުދިން އެނބުރި މުޖުތަމަޢަކަށް ނުގެނެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަރީޢައެއް 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މީ އަށް. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު
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 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޒުވާނުންނަށް މިއަންނަ އަހަރަކީ ެއއްވެސް ަވޒީފާެއްއ ނެތް އަހަރެއްގެ ގޮތުަގއި 

ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިިދޔަ އިޢުލާންކުރަްއވާފަިއވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިއަދު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، 

ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ރާއްޖޭގައި ތާރީޚުަގއި ެވސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީމާ، މިީއ 

ޑިޓަރ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮށްލަްނ. އަދި ހަމައެއާއެުކގައި  އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގައި އޮ 

ޖެނެރަލް ވަނީ ނައްތައިލާފަ. ެއހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ވަނީ ސަރުކާރުން ބުނާ ބަހަކީ ޤާނޫނު ކަމަށް ވަނީ. 

ނޑުމެން ވަރަށް ކަންޮބޑުވޭ. މިހާރު ހުށަހެޅިފަިއާވ  ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނު ކަމަކަށް ނުޭވ. މި ހާލަތަށް ޤައުމު ދިޔައިާމ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަީކ، މަޢާފްދިނުމާއި ޢަދަބު ލު އިކޮށްދިނުމުގެ ބިލަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ޑްރަގު ޓްރެފިކުކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު މިގޮތަށް އޮތުން އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

ޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މަޢާފުދިނުމެއް ނެތް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގައި ެވސް ބަޔާންކުރަނީ މަސްތުވާތަެކތީގެ ވި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އެހެންވީމަ ޓްރެިފކުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ މި އުސޫލުން މީގެ ކުރީަގއި  ކަމަށް. އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ެދން މި ކުޑަުކޑަ  އިޞްލާޙު ވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުން ގޮސްަފއި ވަީނ، ދާނެ ކަމަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ އަުޅގަ

ސަރުކާރަކުން މިއަށްވުރެ ބޮެޑތި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުަރން ޖެހިވަޑައިގެންފައި ވަނީ. 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނީ. މި ވާހަކަ އެހެންނަމަވެސް، މާ ކުދިކުދި  މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުަރްއވަމުންދާ ތަން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މިހާރު މި ސަރުކާރުން މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް  ދައްކާއިރު

މީހުން ޖަލުން، އެއްވެސް ުއސޫލެއް ނެތި.  211ށްލީ މީހުން، މާދަން އިންތިޚާބު އޮންނަނީ. މިއަދު މި ދޫކޮ 211ވެސް 

މި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްިއރުގައި އެކަން ކުރި ގޮތާ ތަފާތުކޮށް، މުޅިން ތަފާތުކޮށް. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ.  އެްއވެސް އުސޫލެްއ، ހަމައެްއ ނެތި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުށްެވރިން ދޫކުރަމުންދިޔަ ތަން އަުޅގަ

އަދި ހަމައެާއއެުކގައި އޭގެ ުކރީގައި ވަޙީދު ސަރުކާރު އޮތްއިރުަގއި ެވސް، ބަޣާވާުތގެ ސަރުކާރު އޮތްއިުރަގއި ވެްސ 

ނޑުމެން ޚަބަުރ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީއިރުަގއި ހަމަ ެއ އަދަދަށް މީހުން ޖަލުން ދޫކުރި. އަދި މިއަދު އަުޅގަ

ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރަްއޔިތުންގެ؛ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް

މައްސަލަތަކުަގއި، މި ދަންނަވަނީ އަދި ހުށަހަޅުްއވަން ހުރި މައްސަލަތަކެއް ނޫން. ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަތަުކެގ 

ށް ނޫސްަތކުަގއި ެއބަ ރިޕޯޓުކުރޭ. ޭއގެތެޭރގަިއ މަްއސަލަ އަނބުރާ ގެންދަވާފަިއވާ ކަމަ 36ތެރެއިން ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަންތައް ކަމުގަިއވާ މަގުމަތީގައި ަވޅި ހަރައި މާރާމާރީ 

މެނޭ. ވައްކަން، ހިންގާ މައްސަލަތައް ވެސް ހިމެނޭ. މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހި

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަަތއް ހިމެނޭ. އެްއވެސް އުސޫލެްއ ނެތި މި ކަންތައްތައް އެބަ ކުރަްއވާ. އަދި ހަމަ އެާއއެުކަގިއ 
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މިހާރުގެ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މައްަޗށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް؛ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރޭ 

ނބަލުންނަކަށް ވިޔަފާރިެއއް ނުކުރެްއޭވނެ ކަމަށް. މި ދަޢުވާ ވެސް އަނބުރާ ގެންދަވާފަ. ވަޒީެރއްގެ އަނބިކަ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވަީނ، މީގެ ކުީރގައި ވެސް އދ.ގެ ރިޕޯޓުތަކުގަިއ ވެސް ފާަހގަކުަރއްވާަފއިވޭ. ޕްރޮިސކިއުޓަރ 

ކީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގަިއ ޖެނެރަލް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް؛ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލަ

ދަޢުވާ އުފުއްަލވާ ބޭފުޅެއް. ދަޢުވާތައް ކުރެްއވުމަށް ފަހުަގއި އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮްށ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް 

އް އަނބުރާ އައިސްަފއި ހުންނަ މި ބާވަތުެގ ބޮޑެތި ދައުލަތުގެ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި، ަވޒީރުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަ

ގެންނެވުމުަގއި އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން. ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތައް 

ގިނަގިަނއިން ބާއްަވވަންޖެހޭ. މިކަން ކުރައްވާ ތަނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އދ.ެގ ރިޕޯޓުތަކުގައި ވެސް މިކަން 

ދި ުކރީގެ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ުނކުރަްއވާކަން ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. އަ

ނޑުމެންނަށް ޕްރޮސިިކއުޓޯރިއަލް ަގއިޑްލައިެނއް، މި  ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. ޕްރޮިސިކއުޓަރ، އަދި ހަމަ ެއއާެއކުަގިއ އަުޅގަ

ނަމަވެސް މިކަންވެސް ޕަބްލިކުކުރެވިފައިުނވާީތ ރާއްޖޭަގއި ވެސް ޮއވޭ ކަްނނޭނގެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް. އެހެން

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. ިމކަން ޖެހޭނެ ޕަބްލިކަށް އެނގެން. އެކަން ކުރެވޭ އުސޫލުތަްއ، ހަމަތައް އަޅުގަ

ހުންގެ އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އެހެންނޫްނނަމަހީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި މީހުން ދޫކޮށް، އެއްެވސް އުސޫލެއް ނެތި މީ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިފަދަ ގައިޑްލައިނެއް ެއކުލަަވއިލުމުަގއި  މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުން ކުރިައށްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ދެ ުއސޫލެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެްއ އުސޫލަީކ ފޮރެންސިކު ޓެްސޓު. ދެވަނަ އުސޫލަީކ ޕޮލިސީ  މައިގަ

ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. ފޮރެންސިކު ޓެސްޓަކީ ދަޢުވާެއއް އުފުލީމާ އެ ދަޢުާވ  ޓެސްޓު. މި ދެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް

ސާބިތުވާނެކަން ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ އުފުލޭ ދަޢުވާތައް. ވަރަށް ރަނގަޅު، ހަރުދަާނ 

އަނެއް އުސޫލަީކ ޕަބްލިކު  ހެކިތަކުގެ ަމއްޗަށް އުފުޭލ ދަޢުވާތައް ެއގޮތަށް ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް.

އިންޓްރަސްޓުަގއި އުފުލޭ ދަޢުވާތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ޢާއްމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ދަޢުާވތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަދި މި 

ނޑަެއޅުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެްސ  ދަޢުވާތައް މިގޮތަށް ކަ

ނަޑއެޅުމެއް ނެތި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަމިއްލަފުޅަށް އެއްެވސް އުސޫލެއް ނެތި އަނބުރާ  އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއް ކަ

ދަޢުވާތައް ގެންަނވާ ތަނާ އަިދ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އަމިއްަލ މަޞްލަޙަތު، ނޫނިއްޔާ ސަުރކާރުން ވިދާުޅވާ ގޮތަކަށް އެ 

ނޑު މެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަދި ދަޢުވާތައް އަނބުރާ ގެންނެވުމުަގިއ ދަޢުވާތައް ކުރަމުންދާ ތަން މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް މިދެންނެވިހެން އެ މައްސަލައިގެ ސީިރޔަސްކަމާއި ާބަވތާއި އުމުރާ އަދި ކުރީަގއި ދަޢުވާތައް ކުެރވިފަިއވާ މީހެއްޯތ 

ރުން ދުވަސްެވގެން ނަމަވެސް އެ ބެލުމާއި، ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއްތޯ ބެލުމާ، އުމުރު ހަގުކަުމން ވެސް ނޫނީ އުމު

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. އަދި އެ ނޫްނ  ދަޢުވާތައް އުފުލުުމގައި މި ަކންކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އޯލްޓަރނޭޓިވްސްަތކެއް ިމ މީހުންނާ މެދުގައި، ދަުޢވާ ލިޭބ މީހުންނާ މެދުގައި އޮތްތޯ ބެލުން ވެސް އެީއ ވަރަްށ 
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އްގެ ގޮތުަގއި ދެކެނީ. އަދި އެ ދަުޢވާ އުުފލޭ މީހުންގެ އެޓިޓިުއޑް ހުރި ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވެްސ މުހިއްމު ކަމެ

ބެލެންޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކގައި ުކށްކުރުން މަދުކުރުން، ެއއީ ެއންމެ މުހިއްމު އެއް ކަން ކަުމގައި ެދކެގެން ޕްރޮިސކިއުޓަރ 

ނަޑައޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޖެނެރަލް ދަޢުވާއުފުލުމުގެ ކަްނކަން، ސިާޔސަތުތަ އް ކަ

 އެކަން ކުަރއްވާ ތަން ފެންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 . ރިޔާޟަށްهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

މި ާޤނޫނަށް، މަޢާފްކުރުމާއި އަދަބު  2111/12`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ގޮުތގަިއ  ލުއިކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ިއޞްލާޙުގެ ަމއިަގނޑު މަޤްޞަދަީކ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް، އިތުރު ފުުރޞަތުތަކެއް ދީ، އެ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންހިފޭ 

މުހިއްމު ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދު. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އެ މަޤްޞަދު ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ ހަމައެކަިނ 

އްދަތަށް ބަލާފައި އެ މީހަކު މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމަކަށް އެ ކަންކަން ޖަލުގައި އެ މީހަކު ވާ މު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޖަލަށް ެގންދެވެނީ، ޖަލަށް ޙުކުމެއް ައންނަނީ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެގެން،  ހަމަޖެހިގެންނެއް. އަުޅގަ

އެ މީހަކު އަންނަންާވއިރަށް ެއ މީހެއްގެ އުޅުާމއި އަޚްލާާޤއި  އެކަމެއް ސާބިުތެވގެން. އެހެްނކަމުން އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޒަާމނުއްސުރެ ވެސް ކޮންމެެވސް  ސުލޫކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންަނންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ސިސްޓަމު  ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަތްތަެކއް، ޕެރޯލްގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން. ޕެރޯލް

ވަރުގަަދކުރުން. ޕެރޯލް އޮފިަސރުން ތަޢާރަފުކުރެވިގެން ިސސްޓަމެއްގެ ތެެރއިން މަސަްއަކތްތައް ޖަލުތަކުަގއި ހިންގުން. 

ނޑުމެްނގެ ޕެރޯލް ނިޒާމު، އެ ސިސްޓަމު ކޮބައިޯތއޭ؟  އަޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ައުޅގަ

ކިހާވަރެްއގެ ނަތީޖާތަކެްއ އެބަ ހާސިލުކުރެވޭޯތއޭ؟ ުކށްކުރާ މީހުން މުޖުތަމަޢުގަިއ  ކިހިނެއްތޯއޭ މަސަްއކަތް ދަނީ؟

ނުޑ  އިތުރުެވގެންދާ ކަމުގައި ވާނަަމ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، ރީއޮފެންޑިން ގިނަވާ ަކމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ އިންޑިކޭޓަރެްއ. ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕެރޯްލ ސިސްޓަމު ހަރުދަނާއެއް ނުވޭ. ެއއީ ައޅުގަ 

ނޑުމެން ިމއަދު މީހުން؛ ވަކި ަމއްސަލަެއއްަގިއ ޙުކުމުަގއި ޖަލުަގއި ހުންނަ  މެޝަރކުރެވޭނެ ގޮތެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނ ގާށޭ މީހާ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބަިއ މުއްދަތުހަމަވީމާ އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް ގެންނަ ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ދައްކަމާ ޖަލުގަިއ ތިބޭއިރު ެއ މީހުންނަށް، ޖަލުގައި ތިބޭ ވަގުތުަތކުަގއި އެ މީހުންނަށް އެކަީށގެންވާ ފަރުވާެދވި، ެއ 
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މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް. މުޖުތަމަޢަށް ގެންނަންވާނީ އެ މީހުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު، އެ މީހުންެގ 

ނުޑ އެޓިޓިުއޑް ތަްއޔާރުކޮށްފަ. އޭރު  ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ފެންނަނީ، ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ބަހުސްގައި، މި އިޝޫ އަށް ވާހަކަދަްއަކވަމުން  ޤަބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކާރ ، ވިދާޅުެވއްޖެ ެއކިެއކި ސަރުކާުރތަކުން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް މަޢާފުކުރާ އަދަބު ުލއިކޮށްދޭ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މިހާރު މި އޮތީ ޤާނޫނެއް ހެދިފަ. މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުަރންވާނީ. އެ ޤާނޫނުަގއި އެަބ 

ނޑުތަެކއް ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޕެރޯލް ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ކަން ކަން ބެލޭނެ އޮވޭ އެ މީހުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މަޢާފުިދނުމާއި އަދަބު ލުިއކުރުމުގެ ިލސްޓު ވެސް ވާންވާނީ ޕެރޯލް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން، ޕެޯރލް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ، ޖެނެރޭޓުކުރެވޭ ލިސްޓަކަށް. އެީއކީ އެްއވެސް 

ހަދާ ލިސްޓަކުން، މާދަމާ އެތައް ބަޔަކަށް މަޢާފުކުެރވިގެްނ ދޫކުރެވޭނެ ބަަޔކަށް ވާެނ ހާލެއްގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްަކމުން އެބަ ބުނަމު، މިވެނި  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ކަމެއްަގއި ކުދިކުދި ކުށްތަުކގަިއ ބޮޑެތި ޙުކުމްތައް ކޮށްފައި ޖަލުގަ ިއ، ޖަލަށް ކޮށްފައި ހުންނަ ވާހަކަ. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާްސކުރާ ޤާނޫނުތަކެްއގަިއ ހުންނަ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މި މަޖިލީހުން ނެރޭ، މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެ ކޭގޮުތަގއި މި އަދަބުތަކެކޭ މި ޙުކުމްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ރިވައިްސކުރަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުގަ

ވަގުުތގައި މިހާރަށް މި ޤައުމަށް، މި މުޖުތަމަޢަށް އެންމެ އެކަީށގެންނުވާ ބޮޑެތި އަދަބުތައް ހުރި ކަމުގައި ވާނަމަ، 

ނޑުމެން  ނޑުމެްނގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަުތތައް ދީގެްނ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަސަްއކަތްކުރެިވ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަށް އިތުުރ މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާ ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް، އަޅުގަ ށޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ަމސައްކަތްަތއް ކޮށްފައި ވެްސ ވާނެ މީގެކުރިން ެވސް.  ފުރުޞަތުތައް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ހުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުދީގެން އިތުުރ ޒުވާނުންނަށް، ާޚއްޞަކޮްށ ޖަލުގައި ބަންުދގައި ތިޭބ މުއްަދތުތަކުގަިއ ެއ މީ

ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް ުކރެވިގެން އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އައިސް އެ މަަސއްަކތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމގަިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  މަސައްކަތްކުެރވިފައި ވާނީ. ެއހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް އަދި މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ސައްކަތް، އެ ޕްރޮސެްސ އެގޮތަށް ދާންވާނީ. އެއްވެްސ ހާލެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ލިސްޓަކަށް ބޮޑެތި އެ މަ

ނޑެއް ަޤބޫލެއް ނުކުރަން މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ޖަރީމާތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އި ޤްތިޞާދު ވެސް. ކިތަންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިއަދު ހުށަހެޅިކަމުގައި ވިަޔސް، ެއ އޮންނާނެ ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ބަޖެޓު ވެސް ތަންފީޛުކުެރވިެގން ޤައުމުގެ ސުލްޙަމަސަލަްސކަން ހިފެހެއްޓޭނީ ޤައުމުގެ ައމަންއަމާންކަން ހިފެހެއްޓިގެން. 

ނޑުމެން އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުގަ  ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އަދިވެސް އެއް ފަހަުރ އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.
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މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގެންފައި އެބަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ށް ފުރުޞަުތ ޖެހޭއިރުގައި ޕާޓީަތކުން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާފައި ތިއްެބވި ވޭ. ައޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެްނ، ވާހަކަެދއްކުމަ

ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ައށް ދަންނަވައި، އެ ބޭފުޅުްނގެ ޕާޓީތަކުން އެކަންކަން ިއންތިޒާމުކޮށްލަދެއްވުން. ަބެއއް 

ވެސް މަޖިލީހުގައި ގަިޑ ފަހަރަށް ރިޔާސަތަށް އޭގެ ޝަކުވާ އެބަ އާދޭ ަވގުތު ނުދިނުމުގެ ޝަކުވާ. އެހެްނނަމަ

ނަޑއެިޅގެން ކުރެވޭ ބަހުސެއްަގއި ަވގުތު ހަމަޖެހޭއިރުގަިއ ވަޑަިއގެންނެތުމުން އެ ބިލެއްގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އެ  ކަ

ނަޑއެޅިަފއި އޮންނަ ގަިޑ ނިންމާލުމަކީ އެއީ ަގވާއިާދ  ދުވަހަކަށް ަކނަޑއެޅިފައި އޮްނނަ ގަޑި ުނވަތަ މުޅި ބިލަްށ ކަ

ޔާސަތުން ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރަމުން ގެންދަން. އެހެންވީމާ، ެއ އެްއގޮތަށް ރި

ނޑާލުމަށްފަހުގައި ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލްސާ މި ހިސާބުން މެދުކަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ގައި. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ސަމާލުވެަވަޑއ11311ި ގެން ތިއްެބވުން އެދެން. ައޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްަތއް ވެސް އެބަ ހިނގާކަން. އެހެންނަމަެވސް ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިގެން 

ނަޑއިާލނަން.   މި ކަމަށް ފުރުޞަތުދެއްވުން ެއދެން. މިވަގުތަށް މެދުކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާނަން. އަޅުަގނޑުމެން  ިއގެން ކުިރއަށް ލުމަށްފަހުގައި މަޖިީލހުގެ ޖަލްސައަހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާ `.

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ްއޒަްތތެރިޢި ދާއިރާގެ ހިބަދޫމަގެންދަނީ  ބަހުސްކުރަމުން މި

ނޑު އެދެނީ  2111/2ނަންބަރު  މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުުމެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. އަުޅގަ

ނޑަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ހުރިހާ ހިންގުންތެރިންގެ ކިަބއިން، މަިޖލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާަތއް ހިނގަ މުންދާކަން އަުޅގަ

ވެސް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޖަލްސާތަކުގެ، ކޮމިޓީތަުކެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދިޔަ ަކމުގައި ވިޔަްސ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ  މެންބަރުން މިފަދަ ބިލަކަށް ބަހުސްކުރަމުން ވަޑަިއގަންނަާވއިރު ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުވާނެކަން އެނގޭތީވެ އަުޅގަ

ގެ ކުީރގައި ވެސް ދަންނަވައިލާފަިއވާނެ. މި ވަގުތު އަޅުަގނުޑ؛ މިހާރު މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އިންޓޯލްގެ ަވގުތު

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަްބދުިޢއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ގަލޮޅު
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ނޑުެގ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެިރ  ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝު ނުޑ ެވސް ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ނޑު ވެސް މި ބިލަށް، ިމ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ައޅުގަ

މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބގައި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އިތުުރ  ރައީސް. އިތުރަށް މަޢާފްދިނުމަކީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް

ނުޑ  ނޑުމެން އަބަދުެވސް އެދެމުންދިޔަ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ހައިރާންވަނީ، ައޅުަގނޑު ވަަރށް ހައިރާންވެއްޖެ ައޅުަގނޑު އުފާ ވެސް ވެއްޖެ އަދި ހައިާރން ވެސް ެވއްޖެ 

ސަރުކާރަކުން މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ލީމާ. ެއއީ މިއަުދގެ ސަުރާކރުގެ ވަޒީރަކަްށ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް އެ ހުންނެިވ ބޭފުޅާ 

ގެ ރިޔާސީ އިންިތޚާބުގައި މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް އޮންނަންޖެހޭނީ މަރުގެ ޙުކުމް 2118އަކީ 

ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބެްއގައި ގެންދެިވ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހައިރާންެވއްޖެ. ކަމަށް ވަކާލާތުކުަރއްވަމު

ނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަްނ މި އިޞްލާޙަށް ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑމެން ހި ންގިން ޕްރޮގްރާމެއް، ދެވަނަ ފުރުޞަތު. އޭުރގައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރުން އަުޅގަ

މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން އިދިކޮޅު ޕާޓީގައި ތިއްބެިވއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ޔަިއގެން. އެހެންނަމަވެްސ އިންކާރުކުަރއްވަމުްނގެންދެވި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފުރުޞަތުދެނީއޭ ކި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް މަސްތުވާތަކެީތެގ 

ނޑަށް ހެޔޮ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ދެވަނަ ފުރުޞަތު ކިޔަސް،  ވަބާަގއި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަްއސަލައެއް ނެތް މި ކުދިންނަށް އެްއކަލަ  ފުރުޞަތު ކިޔަސް، އަނެއް ފުރުޞަތު ކިަޔސް ެވސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލަން ބޭނުމީ މި ކުށް، ޖަލަށްލުމުގެ  ބަދަލުގައި  އިތުރު ލުޔެއް ލިބެންޏާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަީނ މި މީހުންނަށް ފަރުވާކުރުމުެގ  މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަާބ ައކީ އެއީ ަބއްެޔއް ކަމަށް ބަލައި

އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ބޭނުީމ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މިއަދަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ 

ުޓގައި މިކަހަަލ ދުވަސްކަުމގައި ވާއިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ އަޅުަގނޑު ބަލަން ބޭނުމޭ މިއަދުގެ ބަޖެ

ބަލިތަކުގައި ތިބި ކުދިން، ނުަވތަ މިކަހަލަ ކުށްތަކުގައި ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ކުދިން ނެރެގެން ރީހެބިލިޓޭޝަނަށް ފުރުޞަތު 

އިތުރަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިކަންކޮުޅަގއި ހިންގާ ތަން 

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަަދއްަކވަމުން މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު އަޅުަގނޑުމެން ބަލާން ބޭ ނުމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާދީދީ ވާހަކަދައްކަވަުމން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ އަީކ ބައެއް ކުށްވެރިން ކޯޓުތަކާ 

ވެއޭ. ބަެއއް ކުްށވެރިްނ ކޯޓުތަކާ ހަމައަށް ވެްސ ހަމައަށް ވެސް ނުެދއޭ. ބަެއްއ ކުށްވެރިން ަހއްޔަރު ވެސް ނުކުރެ

ނުދެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލާން  ޭބނުމީ ބައެއް ކުްށވެރިން ކޯޓުަތކާ ހަމައަށް ދިޔަޔަސް ަބއެްއ 

ކުރަްއވައިފި ޤާނޫނު ކުށްވެރިން ދަނީ ދޫވެގެންނޭ. މިތާނގައި ވާހަކަެދއްެކވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންހެން ފާހަގަ

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ނަހަމަ ކަެމއް އުޅޭ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ނިކަމެތިމީހާ ައށް ނިކަމެތި ގޮތް ވާ ތަން. 
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އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުްއޖާ އަށް ބައެއް ފަހަރަށް މުޅި އުމުރަށް އެބަ ޙުކުމް އާދޭ. 

އަހަުރގައި ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެްނ  11އަހަރުގައި ުކއްޖާގެ އުމުރުން  11ންނަށް ފެނިފައި އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެ

ޙުކުމް އަިއސްފައި އޭނާ އެަތއް ޒަމާނެްއ ޖަލުަގއި ހޭދަކޮްށފައި ދެން ނިކުންނައިރު ހުްނނަނީ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ 

ނ ޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މަސްތުވާތަކެތީެގ ވިޔަފާރިކުާރ މީހުން ކޯާޓ މީހަކަށް ބަދަލުވެފަ. ޭއގެ ަބދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ހަމައަކަށް ވެސް ނުދޭ. ކޯާޓ ހަމައަށް ގޮްއސިްއޔާ ދޫެވެގންދާ ތަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގަދަ މީހުން، ުނވަތަ ިސޔާސީ ނުފޫޒު  ގަދަ މީހުންނާ ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ގުޅުންހުރި މީހުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުެދޭވ ފެންވަރުގައި ތިބި ބޮޑެތި ިވޔަފާރިވެރިން ދޫެވގެންދާ ތަން 

ނޑުމެން ބަލާން ބޭނުމީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ިއޞްލާހު  ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ވާތަކެީތގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ނުވަތަ މަސްތިވާތަކެތީގެ ޓްރެފިކިންގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ތަންފީޛުވާ ތަން. އެއީ މަސްތު

ރަނގަޅަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ކުށްވެރިންނަށް ވާންޖެހޭނެ. އަދި އެ ކުށްވެރިން ދޫެވގެންާދ ތަން ވެސް ކޮންމެހެންނެއް 

ތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާކަށް ޭބނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މަސް

ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުމީކީ އެ މީހުންގެ މުޅި އުމުރު އެ މީހުން ޖަލުތަކުގައި ހޭދަކުރާ  ފުރުޞަތެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ލަން ޖެހޭ މުޅި ތަނެއް ނޫން ބަލާން ބޭނުމީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ާވހަކަ ދައްާކއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ދަްއކާ

ނޑުމެން އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މަޢާފްދޭ  ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ބަލަންޖެހޭ އިންސާފާ އެުކ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން. ެއީއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަކީ ރިޝްވަތު ނުހިފާހިސާބުގައި ތިޭބ މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެ. އަދި ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ެއއްކި ާބވާްނޖެހޭނެ. ފަ

ފުލުސް އޮފިސަރުންނަކީ ޭގންގުތަކުަގއި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ވެގެންނުވާެނ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ހިސާބުން 

ނޑުމެން ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން ޖިނާޢީ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ޤާނޫނު ހަމަހަމަކަމާއެީކގަ އި ތަންފީޛުކުރާ ތަން އަޅުގަ

 ބޭނުމީ. މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަމުން އަޅުަގނޑު ނިންމައިާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. މެ

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަެދއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަވާނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލަށް ލާފައި ތިބި 

ކުރުމަކީ ވަރަށް މުިހއްމު ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ ކުދިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދީގެން އެ ކުދިން ރީހެބިލިޓޭޓު
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އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަކަށް ިއޞްލާޙުގެންނައިުރގައި އެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވާ ގޮތަށް 

މި ތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ބަހަށްޓައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މީގެން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ކޮންމެ ޤާނޫނެއް

ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ ައކީ މިއީ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތުަގިއ 

ނޑުމެންނަށް މި  ކުރާ ކަމެކޭ. އެކަމަކު ނިމޭއިުރގަިއ، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުުރމުގެ މަރުޙަލާ އަށް އަންނައިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ޖަލުގައި ތިބި ބަޔަކު ފެންނަނީ ކޮންމެ ފަ ހަރަކު ވެސް މަންޒަރު ބަދަލުވެގެންދާ ތަން. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ބޭރަށް ނެރޭއިރުގައި އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. 

ރިން މަގުމައްޗަށް ނެރޭއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން، އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔާފައި ވެސް ޖަލުަގއި ތިބޭ ކުށްވެ

މީހުންނަކީ ކުރިން ތިބި ހާލަތަށް ވުރެ ެވސް ގޯސްކޮްށ، ގޯްސ ހާލަތެއްަގއި ަބއިިތއްބާފައި ނެރުނީމާ ޭއގެން 

ކުމެ މުޖްތަމަޢުގައި ދެން ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ވާ ުއނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑު. އޭގެ ބަަދލުގައި އެ މީހުންނަކީ ނި

ވަޒީާފއަކަށް ނިކުމެވޭނޭ ހާލަތަކަށް ގެނެސް، އެ މީހުންނަކީ މުޖްތަމަޢުގައި އެހެން މީހުންނާ އެކީަގއި އުެޅވޭނެ ހާލަތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެިވެގން މީގެން ފައިދާެއއް ވާނީ.  ގެނެސް އެހެން ަޤއުމުތަުކގައި ވެސް މިކަން ކުރާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ޅުމުގެ ބޭުނމަކީ ަވކި ބަަޔކު ޖަލުން ނެުރން ކަމުަގއި ވާނަމަ ެއއީ މަްއސަލައަކަށް ެވގެންދާނެ. ަވކި މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެ

ޕާޓީއަކަށް ސޮިއކުރާ ބަޔަކު ޖަލުން ނެރެން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެއީ މައްސަަލއަކަށް ވެގެންދާނެ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި 

ުޒވާން ކުދިންތަކަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުން  އަޅުަގނޑުމެން މި މަސަްއކަްތކުރަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް

ނުޑ ވެސް ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ ން. ބޮޑެތި ޑްރަގުެގ ވަކަމުގައި ވާނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ؛ ހޯމް މިނިސްޓަރު އެއް ފަހަރު  ނޑިޭނޅި މި ސަރުކާރުަގއި އަުޅގަ ވިޔަފާރިވެރިން ކެ

ވާނެ ވަރަށް ބޮޑެތި ޑްަރގުގެ ވިޔަފާިރކުރާ މީހުން ތިމަންނަމެން ހިފައިފީމޭ. ހިފާ ވާހަކަ ވެސް ިއވޭނެ. ނޫސްތަކުން ވިދާޅު

ވެސް ފަލަ ސުރުޚީތައް ފެންނާނެ. ހަމަ އަނެއްދުވަހު ފެންނާނީ ހަމަ އެ މީހުން ދޫކޮށްލި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ިމީއ 

އެހެންވީމާ، މި ޙަޤީޤަތުގައި މި އުޅެނީ ޑްރަގު ބޭނުންކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލަންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުން  ނުވަތަ ޑްރަުގގެ ބޮޑެތި ވިޔަާފރިވެރިން ދޫކޮށްލަންތޯ. މިއީ ވެސް އަުޅގަ

ރަނގަުޅވުމުެގ ފުރުޞަތު، އެ މީހުންނަށް ފާރަވެރިެވގެން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ައޅުަގނޑުމެން ުޒވާްނ ކުދިންތަކަކަށް 

އަލުން ދިރިއުޅުމެއް ބައްޓަްނކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން އިސްލާޙުތަކެއް މި ތަނުން ފާސްކޮށްފައި ނެރުނީމާ ބޮޑެތި 

ނޑުމެން  މުޖްރިމުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، އަނެްއކާ އިތުރު ކުދިންތަެކއް ހަލާކުކުރަން މަސައްކަތް ެފށީމަ މީގެން އަޅުގަ

މި ނެރެންޖެހޭ؛ ނެރެން ބޭނުންވެގެްނއުޅޭ ނަތީޖާ ނިކުމެގެނެއް ނުދާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް މި 

ސަރުކާރުން ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާަލއިގެން. ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިދޭތެރެއިން ފެނުނު ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ޕިކަޕެއް 

ގަިޑއިރު ކަރަންޓުދެނީއޭ ކިޔަިއގެން ދެކޮޅަށް 24ނޑު ކުަޑކުދިންނަށް ނިދުނަނުދީ ނެރެގެން މީހުންނަށް ނިދުނަނުދީ، ރޭގަ

ނޑަނީ. ކޮަބއިތޯ މި  ދުއްވި ތަން. މިހާރު އަނެްއާކ އަްއޑޫ ސިޓީ އެ އޮތީ އަިދރީގައި. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަަރންޓު ކަ
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ވެްސ މިގޮަތށް ކަންތައްތަްއ ކުާރ ކަމަށް  ދައްކާ ވާހަަކއެއް ެދކޮޅުޖެހިފައި؟ އެހެްނވީމާ، ކޮންމެ ކަެމއް ކުާރއިރުަގއި

ވަންޏާ ދައްކާލަްނވެގެން ުނވަަތ މާ މޮޅު ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ހެދެންވެގެން ކަން ކޮށްަފއި އޭގެ ނަތީޖާެއއް ނުނިކުންނަ 

 ކަމަށް ވަންޏާ މީގެން އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކަްށ ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ކޮމިޓީ  މަރުޙަލާގައި މި 

ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްވެގެންދިޔައިމަ މީގެްނ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާތަކަކީ ކޮބައިކަތޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް އަދި ފުރިހަމަކުރަން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ވިްއޔާ ގެނެްސގެްނ 

ނުޑ މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންދިއުަމކީ އަޅު  ަގނޑު އެދޭ ކަެމއް. އަޅުަގނުޑެގވެސް އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ އަުޅގަ

އަށް ވުރެ ގިނަ ުޒވާނުންނަކީ ހަމަ ޑްރަުގގެ ވަބާަގިއ ޖެހިފައި ތިބި މީހުން.  31ހަނދާންވާން ގޮތުަގއި %

ގެންދާކަށް. އެ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޖީލުތަކެއް މިގޮތަށް ހަލާކުވެ

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. އެ މީހުން ރަނގަޅުެވގެން މުޖްތަމަޢަށް ނިކުމެ ވަޒީފާތަކަށް ނިކުތުމަީކ  ފުރުޞަތުލިބުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެދޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ރީހެބިލިޓޭޓުކޮްށެގން މިގޮތަށް މި ކުދިން ނެރުމަކީ އަުޅގަ

 ކަމަށް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 ދެްއެކވުން:އިން ވާހަކަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ، 2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު  ބަހުސްކުރެވެުމން މިދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގައި ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު  1ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް 

މި ވާ ކުށެއް ކުރުަމށްފަހު އިލްތިމާސަށް ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތަކީ، އެ ކުށެއްެގ  ދަންނަވަންޖެހެނީ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި

ޢުޤޫބާތް ނުވަތަ އަދަބުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ަބއި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިލްތިމާސްކުރެވޭކަުމގައި ވާނަމަ، ެއއީ 

ނޑު ތާއީުދުކރަން. އެހެންނަމަވެ ސް ފުރަތަމަ އަށް މި އޮންނަ ބަިއ، އެީއ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. އެ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

މަޢާފުނުދެވޭނެ ކުށެއްގެ ގޮުތަގއި މިހާރު މި ހަމަޖައްސަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޓްރެފިކުކުުރން އިނގޭތޯ. މަސްުތވާތަކެްއޗާ 

ށް. ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްުތވާތަެކތީގެ ޓްރެފިުކކުރުމުގެ ކު 2111ވަނަ އަހަުރގެ  2111/11ބެހޭ ޤާނޫނުގެ، އެއީ 

ނޑުމެން ކުރަްނ  ނޑު ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަެމއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. އެއީ އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަމަ ބުނެލަން ެވސް ނޭނގޭ. ދަންނަވާލަން ެވސް ނޭނގޭ. މީގެ ނަތީާޖއަކަށް  މި އުޅެނީ ކޮން ކަމެއްކަން ައޅުގަ

އޮތް މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށުަގއި ނުވަތަ ރާއްޖެ  ވެގެންދާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރީަގއި
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އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުުރމުގެ ކުށުަގއި ނުވަތަ ާރއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަކެތި އުފެއްދުމުެގ ކުށުގައި ަހއްޔަުރވެފައި ތިިބ 

ޢާފުވެ އެންމެން ނިކުތުން. އެއީ ނަތީޖާ އަކީ. އެއީޯތ އެންމެންނަށް މިހާރު ޕެރޯލްގެ ދަށުން އެ މީހުންނަށް މަ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ؟ ހަމައެއާއިެއކު، މިހާރު މިހާރު މި ޢަމަލުކުރެވޭ މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ލިބޭ ގޮތަށް އެއީ ބިލު ދަށުން އެ ތިބި ޓްރެފިކުކުރަން އުޅުނު ކުޑަކުދިންަގނޑު ހަްއޔަރުވެ، އެްއވެސް ގޮތަކަށް ަމޢާފުނު

ޑްރާފްޓުކުރެވިަފއި މި އޮތް ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ އިޞްލާޙެްއ މިއީ. މިހެން ދަންނަވަން މި 

ޖެހެނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި މަސްުތވާެއއްެޗއް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރުމާިއ 

ކީ އެއީ ވަކި ކުެށްއ. އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރުމަީކ އޭގެ ޒާުތަގއި ކޮންމެހެން ޓްރެފިކުކުރުމެއް ނޫން. އަދި ބޭރުކުރުމަ

މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖޭަގއި ުއފެއްދުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން އޭގެ ޒާުތގައި މަސްތުވާަތކެިތ ޓްރެފިކުކުރުމެއް ނޫން. އެއީ 

ތަެކއްޗާ ބެހޭ ާޤނޫނެއް ނުދެކޭ. އެއީ ވަކި ުކށެއްގެ ގޮތުަގއި ހަދާފައި މި ޓްރެފިކުކުރުން ކަމުަގއި މިހާރުގެ މަސްތުވާ

އޮންނަނީ. ޓްރެފިކުކުރުން ކަުމގައި މި ބެެލވެނީ މަސްތުވާތަެކތި ބޭނުންކުރާ މީހަކު ވަކި ައދަދަކަށް ވުރެ ގިަނއިން އޭިތ 

ނުކުރާ މީހަުކ ކިލޯ އިން ުނވަތަ ޓަނުން އޭނަ އަުތގައި ހުެރގެން ިވއްަކންއުޅުމުން. ޓްރެފިކު، މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުން

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެިތ އެތެރެކުރި ކަމުގައި ިވަޔސް އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކުކުރި ކަމަކަށް މިހާރު 

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުދެއްކޭ. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިދިޔަ ކަުމގައި ވާނަމަ، 

އަހަރު  6ޓަުނގެ މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ާރއްޖެ އަްށ އެތެރެކޮށްފައި  3ނޑުމެންނަށް ދޮރެއް ހުޅުވައިެލވެނީ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ިމއަދު މި ޤާނޫނު ފާސްކުރަން  ދުވަސްވުމަށް ފަހު ޕެރޯލްގެ ަދށުން އެ މީހަކު ދޫެވގެންދާ ޮގތަށް. އެއީތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަ ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ މި އުޅޭ ގޮތަކީ؟ އަުޅގަ ން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިއީ ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ކުށްކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަެކއް ހަދައި، އަިދ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ކުރާ ހަމަެއއް. އެކަމަުކ  މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ނެރުމަކީ އަޅުަގނޑުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު ވެސް

ނޑު މި ކިޔާ ބޮޑެތި މީހުން ދޫވާ ގޮތަށް،  އަހަުރ ފަހުން ދޫވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު  6ކުށްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭަގއި ިތބި އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި ކުުށގެ ތެޭރގަިއ ޓްރެފިކުކޮށްުއޅޭ ުކޑަކުދިން އުމުރަށް ޖަލަށް ލެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމަކީ އަދި 

ށް އިޞްލާޙެއް ގެަނުއމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ، ޤާނޫނަކަ

 ފުރުޞަތުދެއްވީތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.މެ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

، 2111/2ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަިއވާ އިޞްލާޙަީކ، އަުޅަގނޑު ވެސް މި އިޞްލާޙަށް މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅައި

ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާަލން. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި މަްސތުވާތަކެތީގެ ަމއްސަލަ އަކީ 

ނޑުމެން މި ޤަުއމަށް ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހިފައިާވ ހާލަތެއްަގއި އޮތް މައްަސލައެއް. މި މަ  އްސަލަިއަގިއ މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބޭ ޒުވާނުްނގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ކުދިކުދި ކުށްތަުކގަިއ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަރަށް ކުދިކުިދ މިންވަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުދީންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ  އަދަބުތައް އެ ކުދިންގެ މުޅި  އުމުރު ޖަލުެގ ެއކި ތަންާތނގައި ހޭދަކުރަންޖެހިފަިއވާ ުކދިން. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ މި ދަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަަރށް ބޮޑު އިްސކަމެއް ދީގެން މި ފަދަ ކުދިކުދި ކުށްތަކުަގިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބެދޭ ޒުވާނުންނަށް މަޢާފުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަންތައްތަެކއް ކުަރމުން . އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެ މީހެއްެގ ދަރިޔަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ަވބާގައި ޖެހުމުން އެ ކުރެވޭ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ަނގެ ުކއްޖަކު އިހުސާސް އެ ފަދަ ކަމެއް ިދމާވުމުން އެނގޭނީ. މިހާރުެވސް އަޅުަގނުޑގެ ރައްެޓއްސަުކ އެބަ އުޅޭ އޭ

ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ކުށެްއަގއި ބެދިގެން. ހަމަ މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މިންވަރެްއ ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް 

މިއަދު އެ ކުއްޖާ އަކީ ހަމަ އެކަމުގައި ެއްއވެސް މިންވަރަކަްށ ޝާމިލުވާ ކުއްޖެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެސް 

ޔަރުަގިއ ހުރެގެން، ެއ ުކއްޖާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން؛ އެ ުކއްޖާ އަށް ަވޒީފާއެްއ ލިބެނީކީ ނޫން. ެއ އެ ުކއްޖާ އެ ދަނީ ހައް 

ކުއްޖާ ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ދިވެހި ސަުރކާރަކުން ުނވަތަ ދޫކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަުކން އެ ުކއްޖާ އަްށ އިތުުރ 

ރަމުންދާއިރު ވެސް އެ ފުރުޞަތު ވެސް ދެނީކީ ނޫން. ތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަށް ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކު 

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރަން ފައްޓާފައި މި ވާ މަސައްކަތަީކ މި ފަދަ ކުދިކުދި ކުށްތައް 

ްއކަތްތަެކއް. މި ކޮށްފައިވާ ކުދިންނަށް، ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކުދިން މި މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޓަަކއި ކުރެވޭ މަސަ

ސަރުކާރުން ޤާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙުތައް މި ގެންނަނީ ގެްނނަމުން. އަދި އަލަށް ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ވެސް މި ދަީނ 

ހަދަމުން. މި ސަރުކާރަކީ ވަކި ފަރާތެއް ބަލައިގެން، ަވިކ ކުލައެއް ބަލަިއގެން މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން. 

ޔާމީން ެވރިކަންކުރަްއވަމުން އެ ގެންަދަވނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހި ހުރިހާ هللا ގަިއ ރައީސް ޢަބްދުއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު 

ރައްޔިތުން ހަމަހަމަކަންމަތީގަިއ އެ މަނިކުފާނު އެ ވެރިަކންކުރައްވަމުން ގެންަދވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނުގެ 

ުނންނަށް ފުރުޞަތުދީގެން، އަނބުރާ އެ ކުދިން ިމ މުޖުތަޢަށް އެދުމަކީ މި ފަދަ ކުިދކުދި ކުްށތަކުަގއި ބެދިފައި ތިިބ ުޒވާ

ގެނެސްގެން މުޅި މި ދިވެހިރާްއޖެ އަކީ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބާ އިން ސަލާމަތްކުރެވިފައި އޮްތ ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ހެދުން. 

ނުޑ ވެސް މި ބި  ނުޑ ވެްސ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާލަްނއޮތީ، އަުޅގަ ލަށް، މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މަސްުތވާތަކެީތގެ ކުދިކުިދ ކުށްތަްއ  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. މި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ
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ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން އިޞްާލޙުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއކަން ފާހަގަކުރަމުން، ައޅުަގނޑު ެވސް 

 ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

حيم بسم هللاޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  حمن الر  وعلى آله  هللاالم على رسول الة والس  والص  هلل  الحمد. الر 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މި ހުަށހެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު .وأتباعه بهاصحاو  ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ބިލަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ިއޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަަރށް 2111/2

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ މި އިޞްލާުޙގައި މި ާވ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އިޞްލާެޙއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ވުމުން، ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެްއގެ މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ގޮތުން ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ކުްށ މިހެން ބަދަލު

ކިލޯ އިން މުޢާމަލާތުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އޮޓަމެޓިކުން މަޢާފުދެވޭ.  31ކިލޯ އިން  21މުޢާމަލާތުކޮށްފައި، 

ަފިއވާ މީހުން އެގޮތަށް މަޢާފު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙުކުމެއް ކޮށް

ލިބުމުން، އެ މީހުން މަޢުޞޫމް މީހުންނަށް ވީ. މިއަދު މި ޤައުމުގައި ދިމާވެގެްނއުޅޭ މައްސަލަ އަކީ މި ބޭނުންކުރާ 

ކުދީންނެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގަިއ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަީކ މި ވޭތުވެދިޔަ ފަންސަވީހަަކށް އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ިވޔަފާރިކުރި ބަެއއްެގ ސަބަބުން މި ޤައުމުގެ ޒުާވން ޖީލެއް ހަލާކުވެގެންޮގސް އަދި އިތުރަށް ހަލާކުވަމުން މި  ޑްރަުގގެ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރުެވސް ޤާނޫނުގެ ބާރު ލިބިގެން ޤާނޫނުގެ ބާރު މަޖިލިސްތެރޭން ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި 

ަގިއގެން؛ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން އެ ބާރު ދިނީމަ އޭގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނަ

ނޑު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޤާނޫނަށް މަކަރުހަދަންތޯ؟ މިއީތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ބާވަުތގެ ޤާނޫނަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ެވސް ދަންނަވާނީ ެއ މަނިކުާފނުގެ ބާރުހިނގާ މި ޕާލަމެްނޓުން މި 

މަކަރުހެދުމުގެ ފުރުޞަތުނުދެއްވާށޭ. މިއީ، ވަރަށް ޮބޑު ިވާޔނުދާ ކަމެކޭ. މި ޤާނޫނުތަކަށް މިގޮތަށް މަކަރުހަދައިގެން ވަިކ 

ބަޔަކަށް ނާޖާއިުޒ ފައިދާ ދީ، ޖަލުގައި ތިބި ވަކި ަބޔަުކ ދޫކޮށްލަން މަސައްކަތްކުާރުކރުން މީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް ބަދަލުކުރަންޏާ ކުރަންވީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ިއޞްލާޙުކުރަންީވ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. އަުޅގަ

ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ކުާށއި ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ކުށް، މި ދެ ބަިއ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އޭުރން މި ދެންނެވިހެން ކުރީެގ 

ޖެ ައށް ބޮޑެތި އަދަދުން އެތެރެކޮށްފައި ތިބި މީހުން ދޫވެގެނެއް ޤާނޫނުން އެތައް ބޮޑު މުޖުރިމުންގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއް
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ނުދާނެ. މިހާރު ވަރަށް ނަލަ ގޮތަކަށް، ރީތި ވާހަކަތަެކްއ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ދަްއކާފައި ރަްއޔިތުންގެ ލޮުލގަިއ 

ރައީސް. މީ މާތްވެގެންވާ  އަނދުނެއް އަުޅވާފައި މި އުެޅނީ ހަމަ އަނެއްކާވެސް ބަަޔުކ ދޫކޮށްލަންވެގެން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ދަންނަވާީނ  އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް ޙަރާމްކުރައްވާަފއިވާ ކަެމއް. ރަލުގެ ވިޔަފާރި ައކީ ހަމަ އަޅުގަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ިވޔަފާރި އަކީ އެއް ުޙކުމެއް އަންަނ ވިޔަފާރިެއއް. ދީނީ ގޮތުން އެކަން ތި ބޭފުޅުްނ 

ވާ ބޭފުޅުން އަރިހުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރިއިުރކޮުޅން ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވެސް އައްަސވަންވީނޫންތޯ ދެނެވަަޑިއގަންނަ

މި އަުޑއެހެނީ ކޮންމެ ަވއްަތރެއްގެ މަސްުތާވއެްއޗަކީ ެވސް ރަލެކޭ. އެްއ ހަމައެްއ، އެްއ ޙުކުމެްއ މި އަންނަީނ. 

ބާރު ބޭނުންކޮްށގެން؛ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންވީމާ، މި ާބވަުތގެ ބޮުޑ ކަމެއްަގއި މި މަޖިލިސް ތެެރިއން މަޖިލީހުގެ 

ނުޑމެންނަށް ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ފުޑާލިތަން. ހަމަ އެގޮތަށް ނޫންތޯ މިހާރު  އިހަށްދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ވެސް މި ކަންތައްތައް ކުަރންއުޅެނީ. އާދެ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެހެރީ މަގުމަތިވެފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޫނުއަސާސީން ހޮވިފަިއ ހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ، މާފުކުަރއްވާ! ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް އެހެރީ މަގުމަތިވެފަ. މީޯތ ޤާ

ނޑު މިއަުދ  އަޅުަގނޑުމެން ބާރުލިބުނީމަ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތަީކ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަތުގެ ވިޔާނުދާ ކަންަތއް ޤާނޫނުގެ ނިވަލުގަިއ، ޤާނޫނުގެ ބާުރ އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ސަރުާކރަށް މި ދަންނަވަނީ، މި ބާ

ނޑު މި  ލިބިފައި އޮތީމާ ނުކުރައްވާށޭ. މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 ތްތެރި ރައީްސ.ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ މި ބަލައިނުގަންނާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންަނށް ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ ޤާނޫނު ނަންބަރު އާ  22111/2ދެ!ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެންެނވުމުގެ ބިލު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  1މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް  

ލާސްތެިރކަމާ ެއކު އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި މައްސަލަ އަކީ މެންބަރު އަޙްމަދު ތާރިޤް ހުށަހެޅުއްވީތީ އިޚް

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސިޔާީސ ވިސްނުމަކަށް ވުރެ ބޭރުން، ވަރަށް ސީރިއަސް ަމއްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ކަްތކުަރއްވާަފއި އެ އޮތީ. ދެ ކަެމއް ނަގަިއގެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް ަޙއްލެއް ހޯދޭޯތ އެ މަނިކުފާނު މަސައް

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަްށ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  3ޤާނޫނުގެ  2111/2އެބަ އުޭޅ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ، 

ވަނަ ާމއްދާ އަންަނނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން.  1އިޞްލާޙުކުރުން ކަމަށް ަބޔާްނކުރަްއވައި އަދި ބުެނވިދިޔަ ާޤނޫނުގެ 
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ޅުަގނޑަށް ވަރަށް ޔަޤީން މީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި ކުރިއަށް މި ގެންަދާވ އަ

ބަހުސްގައި ގިނަ ބޭބޭފުޅުން މި ދެ ޤާނޫނު ބައްލަވައިލަްއވާަފއެއް ނެތް. މާނަ އަކީ މުޅި ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމުގައި ދެމިއޮތް 

ލާޙުގެ މެދުން ހަމަ ކޮްނމެވެސް ނުކުތާެއއް ކޮންެމވެްސ ހިސާބަކުން ނަންގަަވއިގެން އެްއޗަާކއި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞް

އެ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވާހަކަުފޅު މި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ. ތެދެއްމެ، މި ހަތަރު ފާރުން އެތެރޭގައި 

ންމެ ވާހަކަެއއް ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަާކއި ުއސޫލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތިން ކޮ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ދެއްކިދާނެ. އަދި ދެކެވެންވެން ެވސް ވާނެ. ދެކެވުމުން އެ ދަނީ ވެސް. ނަމަވެސް، މިއިްނ 

ނުޑމެން ހިނގާދަމާ އަޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮ ތް ކޮންމެ ކަމެްއގައި ވެސް ހަަމތަކެއް އޮންނާނެ. އަުޅގަ

މަޢާފުނުދެވޭނެ ކަމަށް  ައކީ ކޮބާތޯ ިނކަށް ސާުފކޮށް؛ ބުނާ ުނކުތާ ޤާނޫނުގައި މި ޤާނޫނަށް ހިޖުރަުކރުމާ.ގެ 2111/2

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކުށް  4 ގެވަީނ މި ޤާނޫނު )ހ( ތިރީގައި ބަޔާްނވެގެން އެ -3ބަޔާންކުރާ ކުށް 

ނުވާނެ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ އެހެްނ ދަށުން އަދަބު ފަސްކުރެިވގެން ގެ)ށ(ންނުވާނެ ނުވަަތ އެ މާއްދާގެ މަޢާފުކޮށްދެވިގެ

އެ ކުށްުކށުގެ އަދަބުގެ ުމއްދަތު މި  މަޢާފުދެވިގެންނުވާނެ ކުށްުކށޭ. އެހެންނަމަވެސް ގެ ދަށުން ކުށްެއއް ވެސް މާއްދާ

 ން އަދަބުެގ ބާވަތްދަށުނުވަތަ އެ ާމއްދާގެ )ރ(  ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(ގެ ދަށުން ކުުރކޮށްދިނުމަށ، 4ޤާނޫނުގެ 

 ކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައޭލުއިކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ އެހެންވެސް ާމއްދާެގ ދަށުން ލުއިކޮށްދިނުމަ

ނޑަެއޅިފަިއާވ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙަ  -2މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް.  -1 ؛އަކީއި ދެން އަންނަ ނުކުތާ ބުނެފަ އްދުކަ

މަސްތުވާަތކެތީގެ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް.  -3ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯާނކުރުމުގެ ކުށް.  -4މުގެ ކުށް. ޓެރަރިޒަ -3ކުށެއް. 

ކުރުުމގެ ކުްށ މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަްއސަލައިެގ ޓްރެފިކު ލަނީ މި ޖުމްލަ ބަދަލުކޮށް މި

 ރަނަގޅަށް މިކަން މި މިއަށް ވުރެ މާ . ިމއަށްުވރެ ފުޅާކޮށްލެްއވުނީވުނީއަށް. ިމއަށްވުރެ އޭރިޔާ ފުާޅކޮށްލެ މި ނުކުތާ

ނޑު ބޭނުމަކީ ތިން  ،ވަނަ މާއްާދގެ 1ައންނަ  ކުރެވުނީ. ޭއގެ ފަހަތަށް މި  އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަިއގަ

ކުށްތައް ފިޔަވައި ދެން ހުންނަ ދެންނެވި ތަރުތީބުގެ އުސޫލުން މި  މީހެއްެގ ކުށުގެ މުއްދަތު މި ބައި އެ ެއއް ބައިކުޅަ

 އަންނަނީ ހަތަރު  ން މިޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙުޮކށްދޭ އަށް އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުގެ ކުށްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ނަޑކަށް % ބައިކުޅަ ެއއް ބަޔަށް. ިމއީ ނޑުމެން މި 8ާގތްގަ ތަކުން ކުދިން ދެނީ ކުދި ކުށް ގެ ިޑސްަކއުންޓެއް އަުޅގަ

އޮތް ފަދަ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތައް ސަރުކާރުން، ސަރުކާުރެގ  ށް އަލުން އަނބުރާ ގެންނަން. މިތަމަޢައަލުން މުޖު

 ގަޑީަގއި މި ޅު ފަރާތުން އައްތިލަބަޑިޖަހަންވީފަރާތުގެ މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވީމަ މިކަމަށް އުފާކޮށް ދެން ތިބި އިދިކޮ

ނޑުމެްނގެ ޖަލުތަކުަގއި އެިކ ނިކަމެތި އީ ދެރަމި އުކަނީ ގާ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަމެްއގެ ވާަހކަ މި ދަންނަވަނީ. ައުޅގަ

ށް ގެނައުމުެގ ދައުރަީކ ކޮންެމ އަލުން ބަލުން މުޖުތަމަޢަ، ކުރެވިވެފަިއވާ ުކދިންނަށް ރިހެބިލިއޭޓުގޮތްގޮތުން ކުށްވެރި 

ންބަރު ާވހަކަފުޅުދައްަކވައިފި، ެދވަނަ ްއޒަތްތެރި މެސަރުކާރެްއގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ދައުރެއް. ތެދެއްެމ، މިތާ ބައެއް ޢި

. އަންތަރީްސާވވަރުގެ ވެއިބުގެ ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ެއއީ. ައޖައަންތަރީްސވާވަރު  ވެިއބުވާހަކަ. އަޖަ  ގެފުރުޞަތެއް
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 އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު. ނަމަވެސް ތަން އެ ވާަހކަ ދެއްކީމަ އަދި މަގުތަުކގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެންދިޔަ މެންއަޅުަގނޑު

ނަޑއެޅިއުސޫ ކުށްވެރިނުވިަޔސް ކޮންމެ ، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކުން ވެސް އަދި ކުށްވެިރވިޔަސް  ،ލުތަކާއި ހަމަތައް ކަ

ނުޑައޅާ ވިހެއި މައިންބަފައިްނ،  ،ްއާޔ މައިންބަފައިންކަށް ެއަކހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެލާއެްއގެ ުކއްޖަޢާއި ބަ

ނޑުެއއްބަފާ މީހުން، ިތމާގެ މީހަކު ސަލާމަްތކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރާނެ.  . އަދި އެކުާރނެމީހުން އެކަމާ ހިތާމަ އެއްބަ

ސޫލުތަުކގެ އެންމެ އިސްލާމްދީނުގެ ައސްުލތަކާއި އު ،ރަނަގޅު މީހެއްގެ ގޮުތގައި ގެނައުން. ތެެދއްމެ އްމީދަކަށް ވަނީއު

ނޑުމެން ިކޔާލިމި ޖުމްލަ އެކަނި އަޅު  "حيمحمن الر  بسم هللا الر  ހަމައަކީ މަޢާފުކުރުން. " ވަރުގަދަ ެއއް ނަމަވެްސ  ގަ

ނޑުމެންގެ މައްޗަްށ  ގެ ކުޅަުދންވަތަކަން އެއީ މިهللاއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ިބރުހީވާންޖެހޭކަން.  ކަުމގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިސްމި އެބަ ިކޔަން. ކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން  ބާވައިެލއްވުނު ހަމަ ކޮންމެ ޫސރަތެއް ކިެޔވުމުގެ ކުރިއަށް ައޅުގަ

ްއާޔ އެހެްނވެއްޖެ. ގެނއަކީ ަރޙީމްވަންތަ ރަޙުމާންވަންތަ ރަސްކަލާهللا އެބަ ކިޔަން.  "حيمحمن الر  الر  بسم هللا "

ރޫހުތަްއ  ޑުމެން އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުތަާކއި ުއސޫލުތަކުެގ މަތިން އުފައްދާ ޤާނޫނުތަުކގައި އަސްލުތަާކއިނއަޅުގަ 

އަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ކުށްވެރިން ތިބޭނީ ޖަލުގައި.  . ތެދެއްމެ، ކުށްވެރިވާ މީހާހުންނަންޖެހޭނީ ވެސް މިހެން

ރިން އަލުްނ ބަލުން ރިހެބިލިއޭޓުކޮށްގެން ނަމަވެސް، އެ ޖަލެއް ރަނަގުޅ ގޮތުަގއި ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ަޖލުގައި ތިބި ކުށްވެ

އަިދ  ގެންވާ ބޮޑެތި ކުށްތަކާނޑަެއޅިބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ދީނުގައި ކަ ،މަކޮށްދީމި އުސޫލުތައް ހާ، ށް ގެނައުމާމުޖުތަމަޢަ

ނޑަ  އޮތް. އަދި  ވަނަ ނުކުތާގައި އެބަ 2އްދު ަކނަޑއެިޅފައިވާ ކުށް މީގެ އެިޅގެން އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ޙަކަ

ا اْلَخْمُر يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّمَ  ދެްއކެވި ތެެދއްމޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުތެެރއަށް މަސްތުވާތަކެތި ެދންމެ، ޢިއްއޭގެ

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن  ްއެވސް މީހަކަށް މިއެއް އޮުޅވަެއއް އެ َواْلَمْيِسُر َواْْلَنَصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِم 

ެގ  وسلّمرسول صلّى هللا. މިންަވރަކީ ވެސް މަސްތުވާތަކެތިކޮންމެ ކުޑަބޮޑު، ނުލެވޭނެ. ރަލުގެ ކޮންމެ އެއްޗަކީ 

ނޑުެމން މިތާނގައި އިހުތިޖާޖުކޮށް ހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެނގެން އެބަ ން އަުޅގަ

ގެން އޮުޅވާލަނީ. މިއިން ޮކންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ރަނގަުޅކުރެވެންޏާ ރަނގަުޅކުރެވޭެނ ަލއި  ތެރެއަށްވާހަކަތަެކއް މީގެ

 ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު. ޖަލުގައި ތިބި މި  ގޮތްތަކެއް ކުރެްއވުމަކީ

މީހުންނަށް މީގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް  މީހުންގެ ޕެނަލްޓީ ނުވަތަ އެ ޒާތުގެ ކުށްތަކުން ބޮޑެތި އަދަުބ ލިބިފައި ތިބި އެ

ށް ލިުޔއްާވ އެ ބޭފުޅުން އެގޮތަ ސް ިތބި ކިތައް ޢާއިލާތޯ ތިބީ؟ގޮބައިކުޅަ އެއްަބއި ނު ސިޓީއެއް ވެސް ނުލިެޔވި ތިން

ނޑު އެފަދަ ހުރިާހ  މެންބަރުންނަށް ވެސް ފޮނުވާފައި ުހރި ސިޓީތައް ވެސް އެބަ އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކު ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ރަނގަޅަށް ބަަލއިަގނެ  ކަމަށް  ޞްލާޙުކޮށްދީފިއި ،ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

ވޭެނ އެތަކެއް ސަތޭކަ ުޒވާނެއް ތެރެއަށް ގެނެ ގެމުޖުތަމަޢު ،ވާނަމަ މި ކުށްތަކުން އަލުން ބަލުން ސަލާމަތްކުރެވި

ހެޔޮ ނިޔަުތގައި ކުެރޭވ  ،ގެންދާނެ. މިއީ ރައީސް ޔާމީން ެވވަޑަިއގެންނެިވ ރަނގަޅު ވަޢުދުގެ ތެރޭން ހެޔޮަލފާފެނި

ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު  ،ެވގެންާދނެ. އަދި މި ސަރުކާރު ެވގެންދާނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުދޭ އިމަސައްކަތެއް ކަމުގަ 



45 

 

ސިޔާސީ ގޮތުން މި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައެއް ބޭފުޅުން މި އިޝާރާތް  ސަރުކާރެއް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ދޭ ލިއްބައި

ނުޑ އެދެ ނޑު ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ އެކު ހުރިހާ މެންބަރުން  ން އިޚްލާސްތެރިކަމާ މިހެން ކުރައްވާތީ، އަުޅގަ

އަީކ ވިސްނާަވޑަިއގެން މި ދިވެހިާރއްޖެ ދިމާވެފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަ 

ކަމުގައި.  ހުރި މި އިތުރުން އެތައް ކުްށތަކެއް އެބަވާނަމަ. ނަމަވެސް، އޭގެ  ޖުމްލަ ގޮތެއްގަިއ، ޖަމަޢުކޮށް ކިޔާ ކަމުަގއި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މަޢާފުދިނުމާއި އަަދބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން 

ން ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި އިޞްލާޙެްއ ސްކޮށްފައިވާ ބަެއއް ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީފާ

ނޑު ޝުކުރުހުށަހެ ޓަކައި މި ހުށަހެޅި ކަމަށް ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ، މި އިޞްލާޙާ ގުޭޅ ޅި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާަހކަތަކާ ގޮތުން ބަެއއް . ޖެހޭގުޅޭ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަަތ ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދުސްތޫރީ ަކއި ނުޓަ މައިގަ

މީހަކު ބޭނުންާވ  ވެސް އެ އިބަހުްނ ހަމަ ކިޔާލަން އެނގޭ ހާލުގަ ންކޮްށފައިވާ ކަންަތއްތައް ސާފުހަމަތަކުގެ ތެރޭަގއި ބަޔާ

އް މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމެއް. އާދެ! ަބއެ  ެދއްކުމަކީ ހިތާމަކުރާޓަކައި ވާހަކަ މިސްރާބަކަށް ކަންކަން ގެންިދއުމަށް

ގެ ކަންބޮުޑވުްނ ފާހަގަކުރަްއވައިފި ޤާނޫނުގެ ުކރިމަތީގައި ަވކި މީހަކަށް ވަިކ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ނުވަތަ ހަދައިފާނެކަމު

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން މިއަދު ސަރުކާރުަގއި ތިިބ  ،ވެސް  ެދއްެކވި ބޭފުުޅންނަކީ ހަމަގައިމުއޮެވގެން ވާހަކަ ައޅުގަ

ދަބު ލިބެންޖެހޭނެ ވަޒީރުންނަީކ ނުވަތަ ހޯމް މިނިސްޓަރަކީ މަސްތުވާަތކެތީގެ ބޭނުންކުާރ މީހުންނަށް މަރުގެ އަ އެިކއެކި

ނޑު ވެސް އިޙްތިރާމުކުރާ  ސްުނންފުޅުގައި ހުރި ގޮތް. ެއއީއެ މަނިކުފާނުގެ ވި އެއީ، ދެއްެކިވއިރުަގއިކަމަށް ވާހަކަ  ައޅުގަ

ނުޑ ދެކެން. ހަމަ މުކުރަންޖެހޭ ވިސްނުމެއްތިރާއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް އިޙް އެއާއެކު، އެައށް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަަމ މި ވިާދޅުވަީނ ވަިކ މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި ވަިކ ގޮތަކަްށ ޢަފާޑުވިދާުޅވަމުން  މަލުކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ވަްސ ޖިލިސް ހަދައިގެންދިޔަ ދުފިލަން ވަންނަ ތަނަކަށް މި މަ  އިކުށްކޮށްފަ  ؛އެކު ދަންނަވާނީ ކުށުގެ ހިތާމައާ

ަވނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  11 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ. މީ ހަމަގައިމުވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ؛

ހޯދަދެވިފައިނުވާ ކަމަށް  އްްއލެއަުޅަގނޑުމެން އެކަމަށް އެދެވޭ ޙަ  ވެސްހިތާމަކުރާ ަކމެއް. އަދި މިހާރު ހައިސިއްޔަތުން
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ނޑު ހަމަގަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ލަދުގަންނަޖެހޭނެ  އެއީ، މަވާނަ  އިމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ޖިނާޢީ ކުެށއް ނަމަ، ނުވަތަ ކުުށެގ  ކޮށްފި ވެސް ދެކެން. އަުޅގަ

އަކީ ަވިކ  ތެރެކުރުމަށްފަހު މި މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުެވގެންނެއް ނުވާނެ. ައދި ކުށްވެށިން ހައްޔަރުނުކުެރވޭނެ ބަޔަކަށް 

ނެ މަލުނުކުރެވޭމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މެދު ޢަ ކަހަލަ ޤާނޫނީ ހަމަތަކެއް ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން

މި މަޖިލިސް  ،ވަގުާތިއ މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާ ހިނގަމުންދާ ެއއީ، ވުމަކީގޮތްތަކެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އެ ހުރިހާ ވަގުތުތަެކްއ  ،ތަން ތަޅުލާފައި ހުންނަ ވަގުތާ ބަންދުކޮށްފައި އެއްކޮށް މިތާ މަރާމާތުކުރާ ވަގުތާއި މި

މި  އަކީ ހިނގައްޖެ. ހިތާމަެއނގެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ތަފާތުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ދައްާކއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއް ފަރާތް ފޮރުވާފަިއ އަެނއް ފަރާތުގެ ވާހަކަ ެދކެވެމުންާދ ކަންކަމަށް ވާހަކަ ބާވަތުގެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މަޢާފުދި ނޑުމެންނަށް ދެންމެތަން. އަޅުގަ  ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ނުމަކީ އަޅުގަ

ންވާ އިސްލާމްދީނުަގއި އެްނމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ އެއް ކަންތައް. މީހަކު މަރާލުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މާތްވެގެ

ރުކުރުމަށްފަހު އޭނަ ކައިރީަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އްަޗށް އޭނަގެ ބަލަދުވެރިން ހާޒި ވެސް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަ 

ގެ ފަރާތުން ބަހެއް ވެްސ އޭނާ މަށްފަހު ނޫނިއްޔާ. ވުެތރިވަނީތްއަށް ނަސޭހަ މަޢާފުދިނުމުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އޭނަ

ެއާއއެްއކޮށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާސީން ތަކަށް ޮއންނަ ކަމެއް. އަދި ހަމަ. އެކަހަލަ ގޮނުހޯދޭ

ނޑުމެން ހުރިހާ ދު ސްތޫރީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  113އޮތް ބަޔާންވެގެން. ހަމަ އެ ދުސްތޫރުެގ ތެރޭން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހަމަތަކުން އެބަ

ނަޑއެިޅގެން އެބަ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދީފައިާވ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައިރައީސު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ޮއވޭ  އޭގެ )ޒ( ކަ

އަށް ދީފަިއވާ ބާރެއް ޤާޫނނުއަސާސީން. އެހެންވީާމ، މި  މީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމަކީ

ޓަކައި  އިރެްއގައި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް އިެރްއގައި މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުްނވާ ނުވަތަ އެ ބާވާތުގެ ކަންކަމަކީ އެ

ެއކަން  ،ނަމަ ލްޖުމްހޫރިއްޔާައުކ ބޭނުންފުޅުޓަަކއި ރަީއސު އިމުކުރުމަށްމުޖުތަމަޢުގެ އަމާންޮއމާންކަން ޤާ ނުވަތަ

ނޑު ދެކެން އިްސލާމްދީނާ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ްނ ެއކު މިކަ ޒިންމާދާރުކަމާށަހެޅުނީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަނަށް ހު މަތިން. އެހެންވީމާ، މި ާބަވތުގެ ކަންކަްނ މި

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިއަތަށް ވާހަކަކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ތަފާތު ޮގތްގޮ ދު މި ަދއްކާކަމީ، އަުޅގަ

މަ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ނުވަތަ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދާނީ މިއަދުގެ ުޒވާން ޖީލުތަކަށް. ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެންދިަޔއި

ތެރޭގައި ކުރެޭވ  ގެއަދި ޚާއްޞަކޮށް މަޢާފު ލިބިގެން މުޖުތަމަޢު .ދި ބޮޑު ރައްޔިތުންނަށްއަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ކު

ކުށްތަކުން އެްއކިބަވާން ބޭނުްނވާ ކިތަންމެ ބައިވަރު ޒުވާުނންތަކެއް މި ޤައުމުަގއިާވކަން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އެނގޭ. 

ވާނުްނ ޒު ،ވާތީ ހާރު މި އަންނަނީ ޒުވާނުން ކަމަށްބައެްއގެ މައްޗަށް ބަރޯާސވަމުން މި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާބާީދއެއް އެ

 ޓަކައި މިފަދަ މުހިއްމު ާޤނޫނުތަކެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ސަުރކާރުން މި ށް ގެނައުމަށްއަނބުރާ މުޖުތަމަޢަ
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ނުޑގެ ހިތުގެ އިޚްލާޞްކުރަމުންދާ މަސައްކަ މަ މި ެތރި ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ހަތަށް އަުޅގަ

މި  ،ދެންނެވި އުޫސލެއްގެ މަތިން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާުޙކުރެިވގެން މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން ވެސް މި

ެދއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީ ެއ އަށް ތަންފީޛުކުރެިވގެންދާނެ ގޮތެއް ހަްއދަވައި ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމަ

 ިރއްާޔ.ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ ންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މަށް.މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެން މިއަދު އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި. ާއދެحيمحمن الر  بسم هللا الر   ދާ  ! އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަަވއި އިޞްލާޙާ ނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ އުނދަގުލެއް ކުރިމަިތވެގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ ދެ  ،ލާނީ، ައުޅގަ

ންކޮެޅއް ދުރަށް ޖެހުނީ އަުޅަގނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގަިއވާ ގޮތާ ތަ ކިރަން މިތަކަށް ބަހުސް ތިލަފަތަކަށް އަޅާފަރާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކީރިތި ޤުުރއާމައޭ. އަދިޔައި َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل  އެަބ ވޭ  ތަޢާލާ ވަޙީކުަރއްވާަފއިهللا ނުަގއި ުޅގަ

هُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهمُ  بِينًا ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اللَـّ  .اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم ۗ َوَمن يَْعِص اللَّـهَ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ

ގެ ަރސޫލާ ވަކި ގޮތަކަށް ަކނަޑައޅާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެްއ هللاތަޢާލާ އަދި هللا  ،އަކީ  އާދެ! މި އާޔަުތގެ މާނަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ެއއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެނެ އުޅެނީ އަލްޚަމްރު  އް ނުވޭ. އަުޅގަ

 ތާޢާލާ ވަޙީކުރަްއވާފައި އެބަهللا މަނިކު އެ ވިދާުޅވި ފަަދއިން ކީރިތި ޤުރުއާންަގއި ދެންމެގައި އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން

ْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَُّكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَنَصاُب َواْْلَ އޮތް  ْن َعَمِل الشَّ  .تُْفِلُحونَ ْزاَلُم ِرْجٌس ِم 

ނޑުމެން  ،ތަޢާލާ ވަީޙކުަރއްވާަފއިهللا ވަރަށް ކީރިތި ޤުުރއާނުަގއި  އާދެ! މި ބަޔާްނކުރަްއވާފައި އޮތް އެްއެޗއް އަުޅގަ

ކުރާ ކަމެއް. އަދި އޭެގއިތުރުން ކީރިތި ރަސޫލާ މީ ހިތާމައިންސާނުން މި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުކުރަމުންދާކަ

އޮީތ  ޙަދީޘްކުަރއްާވފައި އޮީތ ޭއގެ މަދު މިންވަާރއި ޭއެގ ގިނަ މިްނވަރުެގ މަްއޗަށް ބަޔާންކޮށްަފއި މިصلّى هللا وسّلم 

 ންވަރެއްގިނަ މި .ماأسكركثيره فقليله حرامއޮތީ  ދީޘްކުަރއްވާަފިއ މިޙަ صلّى هللا وسلّمކީރިތި ރަސޫލާ ކީރިތި 

ކޮންމެ އެްއޗެއް ޭއގެ މަދު މިންވަރު ވެސް ޙަރާމްކަުމގަިއ ބަޔާންކުރަްއވާފައި މި އޮތީ. ބޭނުންކޮށްގެން ޭއގެން މަސްުތވާ 

ނޑުމެން ިދވެހިން  ދެން އޮތީ އަލްޚަމްުރގެ ވާަހަކ. އަލްޚަމްރަކީ އެީއ ދިޔާ ެއއްެޗއްތޯ ެއއީ ހިިކ ެއއްެޗއްޯތ؟ އަުޅގަ

ރަލުގެ މާނައިަގއި، ހަމައެކަނި ދިޔާއެްއޗެްއސަށް ބޭނުންކޮށް ނިންމާލާފައި މި އޮންނަނީ.  މާނަކުރަނީ ޚަމްރު، އެއީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނީ އަްލޚަމްރު؛ އެ ޙަރާމްކުރުމުެގ ޢިއްލަތަކީ ބުއްދިފިަލއިދިއުން. ައޅުގަ
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އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަދި ދިާޔއެްއޗެއް ކަމުަގއި  ކުށެްއގެ ފެށުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރަލުގެ ވާހަަކއޭ. އެއީ ިހކި 

 ވީނަމަވެސް ވެހޭ. އެހެންވީމާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާ އެީކގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކާވއިރުަގއި ވަރަްށ 

. ޙަޤީޤަތުގައި ޢިލްމުވެރިން ދައްކާފައި ހުންނަ ވާހަކަަތކުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއް އޮތީ

ވާހަކަފުޅުދެެކވޭއިުރަގއި އޮޅުްނފިލާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ މެދުތެރޭން ހުއްޓޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ވާހަކަފުޅު ހިނަގއިދާނެތީ 

ދުަތކާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވއިރުަގއި އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށް ދަްނނަވާލަން. އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލުތަކާއި ޙައް

 މި ދެންނެވި ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ވިދާުޅވާން އުޅޭ ބަސްފުުޅ ވިދާޅުެވވޭ ވަރަށް ގެންދަވަްނ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް  މިނެޓު ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީާމ،  3ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

މިގޮތަށް އަޅުަގނޑު މި ވާހަަކ މި ދަންނަވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއެޅިގެން ޙަރާމްކުރައްވާަފއި އޮތް ކަމެްއ 

ތަކުގެ ނަކަލެއް މި ތަނަށް ގެނެސްގޮން މިގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުގެ ޔަހޫދީ ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި އޮންަނ ޤާނޫނު

ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ނަތީޖާައކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

ނޑަައޅާފަިއ ބަޔާންކުރައްވާަފިއވާ ކަންތައްތަކެްއ، ޭއގައި ަޙއްދު   އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ަވކި ގޮތަކަށް ކަ

ނޭޑ  ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށްތަކެއް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުަރމުންދާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މިކަހަލަ ދެފުށަށް ކެ ކަ

ބަހުސްތަކެއް ހިނގައިދާނޭ. ޮކންމެއަކަސް މި ބާވަތުގެ ކަްނތައް ހިނގުމުގައި އެންމެ ބޮުޑ އަސްލަކަށް ބިނާވެފައި މި 

އީ މަސްުތާވއެްއޗެްއ، އެއީ ިދޔާ އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ިހކި އޮތީ ައސްލަކީ ކޮބައިތޯ ބެުލން. އަސްލަީކ އެ 

އެްއޗެއް ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އެ އެްއޗެހި އެތެރެކޮްށ، އުފަްއދާ މީހުންގެ ވާހަކަ. އަސްލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުގަިއ 

އަކުރު ިލޔެފަިއ  11ަމކީ ކޮަބއިކަން ވަނަ ާމއްދާަގއި ޓްރެފިކުކުރު 142ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްުތވާތަެކއްާޗ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އަކުުރގެ ތަފުޞީލު ދެއްވާފަިއ އެބަ ހުރި. އެހެންީވމާ، ޓްރެފިކުކުރުމުެގ މާނަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ަބއެްއ  11އެ 

 143އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާނަކުީރ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަްއޗަކުންނެއް ނޫން. ދެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، 

ނަ މާއްދާަގއި ޕެޑްލަރަކީ ޮކބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްދެްއވާފައި އެބަ އޮތް. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ވަ

މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން އެހެން މާއްދާއެްއަގއި ބަޔާންކުަރއްވާަފއި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ަދންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަަކ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިވެހި ުޒވާނުންތަކެއް ަމގުމަތިވެ، މި  އަކީ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ މި ަވުގތުގެ

ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެންދާއިުރަގއި މިކަން މި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި ޒުވާނުން 
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هللا ހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުމުޖުތަމަޢުތެރެއަށް ނެރެ، މުޖުތަމަޢުގެ ރަނގަޅު ބަަޔކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ދިވެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، މެނިފެސްޓޯގައި ބަޔާްނކޮށްގެން ވަުޢދެއްގެ ގޮުތގައި ކުރަމުްނގެންދަވާ 

އަޅުަގނުޑ  ކަންތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮުތންނޭ މި ބާވަތުގެ އިދިކޮޅު ާވހަކަތަކެއް މި ދައްކަމުންގެންަދނީ. ޙަޤީޤަތުގައި

ދަންނަވައިލާނީ މަސްތުވާތަކެްއޗަކީ އެއީ ހުރިހާ ކުށެއްގެ ެފށުން. އެއީ ހުރިހާ ކުށެއް ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 

މީހުން ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންގެންދާނެ. ވައްކަންކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ިޒނޭކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ 

ތަެކއް ުކރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ެއީއ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދަންއުޅޭ މީހާ ވައްކަންކޮްށގެން ެވސް ނުވަތަ އެނޫން ކުށް

ފައިސާކޮޅު ހޯދާނެ. އަދި އެޫނން ކަމެއް ކޮްށގެން ވެސް ެއކަން ކުރަމުންގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ހުރިހާ ބާވަެތއްެގ 

ެގ ތެރޭން. އެހެންވީމާ، އުއްމުްލޚަބާއިޘްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުށްތައް ފެށިގެން މި އަންނަނީ މިދެންނެވި އުއްމުލްޚަބާއިޘް

ކަމެއް މިއަށްވުރެ ފުޅާ ގޮެތްއގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި މަޖިލީހުން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، މި ކަންތައްތަާކ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ގުޅުަވިއގެން، އިސްލާމީ ަޝރީޢަތާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅު ގަ

ނޑުމެން  އެްއޗެހި ހަދައި ނިންމަން ެއބަ ޖެހޭ. ހަމަ ޤާނޫނެއް ތަނެއްަގއި އޮތަސް ޭއގެ ނަކަުލކޮށްލައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަުއމުގައި މަސްތުާވއެްއޗެހި ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވެ، ެއ  މިތަނަށް ގެނައުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ، އަުޅގަ

ޓަކަިއ ކުށްތަކަށް އަރަިއގަންނަލެއް ގިނަވީ. މިއަދު މި އޮތީ މީތި ބައްޔަކަށް ވެފަ. ދެން އަންނަ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުމަށް 

ދުވަހެއްަގއި، ދެން އަންަނ ފަހަރެއްަގއި ޒިނޭކުރާ ީމހުން، އެ މީހުން ގިނަެވްއޖެ ކަމުގަިއ ވަންޏާ ެއވެސް 

ލަ ކަންތައް ިމގޮތަށް ވެއްެޖ ކަމުަގއި ވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ބައްޔަކަްށެވގެން އަެނއްކާ ފަުރވާދޭނެ ބަޔަުކ ހޯދަންޖެހޭނީ. މިކަހަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުހެދުމުގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީ އަސްލު ިއްސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ފުރަތަމަ  ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންތައް ކޮ ނަޑއަޅާފައި އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ނޫނިއްާޔ އަޅުގަ ށްގެންުނވާނެ. ކަ

ތަޢާލާ މަޢާފުދެއްވަޭއ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން هللا އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަޢާފުދިނުމަކީ، އެންމެ ކުށެއް ފިޔަވައި 

އިންސާނުން ވެސް އެކި ކަންަތއް ކުެރވޭއިުރ، ކުށްތައް ކުރެޭވއިރުަގއި މަޢާފުދިނުމަކީ އެއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ 

ދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ކަމުަގއި ވާތީވެ ޤާނޫނުައސާސީން ަކނޑަައޅައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ނުވާތީ، މަޢާފުކޮށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަާޢފުދިނުމުގެ ޙައްޤު ދީފައި މި ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ުކރެވޭނެ. ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

 މި ލުއި ލިބުމަކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބިގެންވާ...

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްދު ަކނޑަެއޅިފަިއވާ މައްސަލަަތކާއި 

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އަދި ރަޫސލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކާ ުގޅިގެން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ލިިބވަަޑއިގަންަނވާފައި އޮންނަ ކުޑަ 

ުތކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ޢިލްމުވެރިން ދައްަކވާފައި ހުންަނ ވާހަކަފުޅުތަާކއި ޙަދީޘްތަްއ މާނަކުރައްަވއި އަދި ކީރިތި ވަގު



50 

 

ނޑާލަންޖެހޭއިރުަގއި  ޤުރުއާނާ، މި ދެންނެވި ގޮަތށް އާޔަތްތައް މާނަކުަރއްާވއިުރގައި ވަކި ހިސާބަކުން ަވގުުތ މެދުކަ

ނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ  މާނަ، އަުޑއަހާ ފަރާތްތަކަށް އޭެގ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތުަގއި ފޯރުނުކޮށްދެވިދާނެތީ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން. ޢިލްމުވެރިން ދައްަކވާފައި ހުންނަ ވަރަށް ބޮޑެތި ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭގައި 

ވާފަިއ ހުންނައިރުގައި މިހާ ކުަޑ އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްދުތަކާ ުގޅިގެން ތަފާތު ރަޢުޔުތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅުަދއްކަ 

ވަގުުތކޮޅެްއގެ ތެޭރގައި އެކަްނ އޮޅުންފިލުަވއިނުދެވިއްެޖއްާޔ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާއިދާ އަދި މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތަާކ 

، ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގައިދާނެތީވެ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އެކަމާ ގުިޅގެން

އެކަމެްއަގއި ތިމާ އަްށ ޢިލްމު ލިބިހުރި ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ވާހަކަފުޅުެދއްެކވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނެގ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަންަކމުގައި ވާހަކަފުޅުދެެކޭވއިރުަގއި އަުޑއަހާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅަށް އެކަން ތަޞައްވުރުކުެރވޭ  ޙައްދު ކަ

ނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އާދެ، މި ހިސާބުން މިންވަރަށް ވާހަކަފުޅުދެއް ެކވުަމށް އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، ބާރަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް. 

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ، 2111/2އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢި 

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ 

ގަކުެރއްވި ފަަދއިން މަސްތުވާަތކެތީެގ މައްސަލަ ައކީ މި ަޤއުމަށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ އަްއޫޑ  ދިމާވެފައިާވ ވަރަށް ޮބޑު ަމއްސަލަެއއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

އިުރގައި މި ކަންތައްތަކަށް މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަިއން މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗަީކ ރަލެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެންމެ ގިނައިން ހިްތވަރުެދއްވީ ކޮންބަެއއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ސުވާުލކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވެިރކަމުަގއި 

ތިއްބެިވއިރުަގއި، ވެރިކަމުން ފައިބަިއގެންދިޔަ ދުވަހު އެްނމެ ގިނައިން ރާ ނެރުނީ ޮކންތަނަކުންތޯ ވެސް މިއަުދ 

ރައްިޔތުން އެބަ ޖެހޭ ދެނެގަންނަން. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަކީ ކޮންމެހެންވިޔަސް މިއަދުން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޒުވާނުންނަކީ، މި ވެރިކަމަީކ  މިއަދަށް ވިޔަސް އިޞްލާޙުކުަރންޖެހިފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެނެްސފައިވާ ވެރިކަމަކަށް ވާީތ، ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުަޞތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީްސ ޭބނުންވަނީ ވީހާެވސް ގިނަިއން ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަުތތަކެއް ހޯދައިދޭން. ޙަޤީޤީ 

ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ޒުވާނުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭނެ އެްއވެސް އުސޫލެއް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މީެގ ކުރިންވެސް މިފަދަ ކުށްވެރިންތަކަކަށް ގަާވއިދާއި އިންތަކުން ބޭރުން މަޢާފުތަކެްއ އަޅުގަ 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހަނދާން އެަބ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އޭެގ ނަތީޖާ، ޙަޤީޤީ ނަތީޖާއެްއ  ދީފައިވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަްށ އެންމެން އެބަ ޤަބޫުލކުރޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާުޙގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައިުނވާކަން އަުޅގަ



51 

 

ބޭނުމަކީ، މިހެން ދިމާވެފައިވާ ކުދިކުދި ކުށްތަކުން ުޒވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެ، އެ ުޒވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ. ބޭނުންތެރި ބައެއްެގ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެން ބިނާކުރުން. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިޞް ލާުޙގެ މަިއގަ

ނޑުމެްނ މަސްތުވާތަކެްއޗަކީ މި ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރާއިުރގަިއ، ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.   1088އެފަދަ ބޮޑުސިންާގ، މާސިންާގ ކަމެއް މި ޤައުމުަގއި ހިނާގފައިވާކަން އަުޅގަ

ިދވެހިން ޝަހީދުވެގެންދިަޔކަން  10މަލާގައި ހު މި ޤައުމަށް ދިން ޢުދުވާނީ ހަވަނަ ދުވަ 3އަހަރުގެ ޮނވެމްބަރު ވަނަ 

ނޑުމެންނަށް އަހަރުތަކެއް ފާއިުތެވގެންދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިން އެބަ ފާހަގަކުރޭ. ިއއްޔެ އަީކ އެކަމަށް އަުޅގަ

ށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ބޮޑު ބާޣީއެްއގެ ގޮުތގައި ޙުކުްމކޮށްފަިއވާ ހަމައަ ވާތީ، އަދި ައދާ ދުވަސްކަުމގައި

ނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެއީ  ލުޠުފީ ފިލައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މިނިވަންކަމާ ެއކީ އުެޅމުންދާކަމީ އަޅުގަ

ނުޑ ސީދާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުގައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ަހމަ ސީދާ ފިލުވު މަށް ކޮށްފައިާވ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙަށް  ،ލުޠުފީ މިއަދުން މިއަދަށް ހޯދުމަށް އަދުގެ ސަރުާކރަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން. ެއހެންކަމުން ،ފާހަގަކޮށް

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ފުރިހަމަ ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ޒުވާނުންނަށް އަުޅގަ  އަށް އަޅުގަ

ކުރާ ބަަޔކީ އަޅުަގނޑުމެންނޭ. ޕީ.ޕީ.އެްމ ދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްޙަޤީޤަތުގައި ޒުވާނުންނަށް ުފރުޞަތު ހޯ

ެއ ބޭފުޅުން ތާއީދެއް ނުކުރަްއާވނޭ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ  ަކމަކަށް ޙަޤީޤީ މާނައެއްަގއި ސަރުކާރޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން މި

ަގއި ޖެހިގެންތިބޭ ވެސް މަސްުތވާތަެކތީގެ ައވައި ުޒވާނުންނަކީ އަބަދު ،ރޮއްޕާންކޮށްޒުވާނުންނަށް ވީާހވެސް ބޮަޑަކށް ނުހޮ

ބައެްއގެ ގޮުތގައި ެހއްދެވުން. އޭގެ މިސާލަީކ، އެ ބޭފުޅުްނެގ ވެރިޔަކަށް މިއަދު ހުންނެވި ރައީސް ނަޝީދު އަބަދުެވސް 

ހުލުވެިރކުރުމަށް ތަފާތު އެކިެއކި ފޯރަމްތަކުަގިއ މަސްތުވާަތކެއްޗަށް އަ ،ތަކުރާރުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޯން ހިތްވަރުދީ

ވާހަކަދަްއކަމުންދާކަމީ ޙަޤީޤަތުގައި މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުންުކރާ ކުދިންނަށް ހިތްވަރެއް ދޭން އެ މަނިކުފާނު ކުރާ 

ަކ މި އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަ ،މަސައްކަތް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަނީ. އެހެންަކމުން

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ބަހުސްކުރުމަށް  .ދު އިބްރާހީަމށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަންމުޙައްމަދު ވަޙީ

ނޑަައޅާފަިއާވ ވަގުތަކީ  ވާ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންނަ  ަވގުުތގައި ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ؛ ގަިޑއިރު. 3އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ދައްކަްނ ފުޅުއަދިވެސް މިއަދުގެ ފުރުޞަތުަގއި ޕާޓީތަކުން ވާހަކަ ގެންދަނީ. އަރުވަމުން މިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި  ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އޮތް ފަރާތްތަކަށް، ބޭނުންވާ

ތަކަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ ކޮމިޓީ ެގ ޖަލްސާތައް ކުިރއަށްދާކަމާއިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކު ،އަޅުަގނޑު ވެސް ހަނދާންކުަރން
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ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކަންތައްަތްއ  މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ައޅުގަ

 ދު އިބްރާހީމަށް. މުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ވާހަކަަތއް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލު މަށް ޓަކައި ފުރުޞަތެއް ލިބުނީ ޝުކުރިއްާޔ. ދެވަނަ ފުރުޞަަތކަށް އަުޅގަ

. އާދެ! މިކަހަލަ ންފައިނެތީމަ އެކަްނ ބަލައިލާފައެދިަވޑަިއގެއެހެން ބޭފުޅުން ނުވަތަ އެހެން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް 

ނޑު ކަތަެކއް މަޖިލިސްތެރޭަގއި ބަހުސްކުރެިވގެންވާހަ ހިތްއޮތީ ދެްނމެގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޤަބޫލުކުރާ ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި އޮންނަ ގޮތުގެ  ެއއީ ދީނަީކ  .الدّين النّصيحة ންމަތީތިވިދާޅުވީ ނަސޭހަތަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދީނުަގއި ކަ

ގޮތަށް  ވިދާުޅވި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިދިނުމުގެ ބާބެއް ހިމެނޭ ބައެއް. އެްއޗެއް. އެހެންީވމާ، ދެންމެގަނަސޭހަތް

އް ޭއގެ މާނަކުރެޭވ ޢަލައިހި ަވޞައްަލމަގެ ޙަދީޘެهللا އަޅުަގނޑުމެން ޤުރުއާުނގެ އާަޔތެއް ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ

އިން ޭއގެ ތަފްސީލު ދެޭވ ގޮތަކަށް ވަގުުތ ޮއެވގެން ެއަކން ކުރުން އެންމެ ރަނަގޅީ. އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް. ފަދަ

ނޑު ދަންނަވައިއެ ނޑަކީ،  .ލާނަންހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ދިނުމާއި ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިވެހިان شاهللا އަުޅގަ

ެވސް އަސްލު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ވާހަކަ ދަ އޮތް ފަރާތަކަށް ވާތީވެ، އެމިފަދަ ބާތިލު ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ހުއް

ނޑު ތޯތޯކޮށް ވާަހކައަދި އޭގެ ބޭފުޅުންނަށް އް ނުދައްކާނަން. ކީރިތި އެ އިތުުރން ރައީސަށް ވެސް ދަންނަވާލީ. އަޅުގަ

ނޑު ރި 1ތަޢާލާ هللا ޤުރުއާނުަގއި  ނޑުމެން  .ޢާޔަތްކުރީއުޑު މަތިން ބާވައިެލއްވި އާަޔތެއްގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ވެސް އޭގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަްތ އޮންނަންޖެހޭ ހާލަތުގައި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ހުރިހާ އެންމެން

އަޅާފަިއ ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ޚިލާފަށް ެއްއވެސް ރުވެްސ ބާއި )ށ( ގަ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިހަ

ނުޑ ދަންނަވާލީ ހެދޭނެޤާނޫނެއް ނު ޙަޤީޤަުތގަިއ ައޅުަގނުޑމެންގެ މި މަސްތުވާތަކެީތެގ  ،ކަމަށް. ެއހެންވެގެން އަުޅގަ

ލެިވގެންނޭ ަޙޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ކުށްތަކެްއ އެހެން ކުށްތަްއ ކުުރމަށް ހުޅުވައިެލވޭ ދޮރެކޭ. ެއ ދޮރު ހުޅުަވއި ފެށުމަކީ

ކުރުމަީކ ެގ ބޭނުންދަނީ މަސްތުވާތަކެތީ ން މިކެމުންެގ މުޖްތަމަޢު މިހާރު ދެދަމީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެ ފެތުރިގެން މި

ނޑު ދަންަނވާނީ  ެޔއް ގޮުތގަިއ ހަދައިގެން ފަރުވާހޯދުމަށް ބައްމިއީ އެއީ މިހާރު ބައްެޔއް ކަުމގައި. އަުޅގަ

އިސާަތކެއް ންގެ ފަރައްޔިތު ،ކުާރއިރުަގއި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތަްއ ގުނަ ފައިސާތަކެއް މަސައްކަތް

 ފުވެގެން ނުކުންނަވަނީ؟ކުދިންތޯ މި މުޖުމަތަޢުގެ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތުގައި ސާ ޚަރަދުވެގެންދާއިުރަގއި ކިތައް ޕަސެންޓު

ހިތްއޮތީ ޭއގެ އަސްުލ ަގނޑު ޤަޫބލުކުރާއަށް ވަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުރެ އަނެއްކާ ެދވަނަ ފަހަރަށް އެނބުރި އޭގެތެ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ނެއްިޓގެންދާނޭ. މާނަ  ފަުރޢީޭއގެ  ،ނަމަ ޖެ ަކމުގައި ވަނީހުއްުޓވިއްއޭތި  ،ފެށުން  ބައިތައް އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި އެ   އަކީ މަސްތުވާަތކެތީގެ ވިޔަާފރިކުރާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބު ސިންގަޕޫރު ތަންތަނުގަިއ މަރަން ކަ
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ނޑަައޅާފައި އެ ބޮޑެތި ހަރުކަިށ  އެނޫންވެސް ެއއަށް ވުރެ ނުވަތަ އޮންނަނީ އޮންނަނީ. ނުވަތަ ދަންޖައްސަން ކަ

އްސަކީ ކޮންމެ ެއއްޗެ އޮންނަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެިތެއއް ނޫނޭ. މި ފަދަ ބާވަުތގެ މަސްތުވާތައް ަކނަޑއަޅާފަިއ އެ އަދަބު

ްސ ވެ ެލވޭ ދޮރެއްކަން. އެެހންވީމާ، ކޮންމެ ބަޔަކުށް ހުޅުވައިހުރިހާ ކުށެއް ކުރުމަމިއީ ނގޭ އެ ވެސް އެބަ ބަޔަކަށް

އެހެންނަމަވެސް  ،ށް އަލުން އަނބުރާ ނެރެޢަ މުޖުތަމަންކުރާ ކުދިން ކުރޭ އެބަ މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުމަސައްކަތް

 ކަމަށް. އެ ސަބަބަށް  މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ިވަޔފާރިކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ބޮޑު އަދަބުތަކެއް ލިބެންޖެހޭނެ ބައެއް

 މަނާކުރެއްީވ. މިއީ ރައްަވއިްނވާ އިސްލާމްދީނުގައި މިކަން ޙަރާމްކުޓަކައި އަސްލު އަުޅަގނޑުެމންގެ މާތްވެގެ

ނޑު ދަންނަާވނީޙަރާމް އިިދކޮުޅ  ،މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ބައެއް މެންބަރުން ،ކުރެއްވި ސަބަަބކީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުވާހަކަތަެކއް ދެއްކުމުގެ ނިަޔތުގައި މިއަދު މިފަދަ ކުދިންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެ މެން ރެއިން އަޅުގަ

ތަ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ީލމާ، ނުވަފުރުޞަތު ހުުޅވައި އަށް އެ ިދނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިކޮށްއަދަބު ލު  ޤާނޫނެއްގެ

ނުކުެރވިގެން ަބެއއް ފަރާތްތަކުން ބޯޑަށް ެއކަމުެގ ފުރުޞަތުދިނީމާ، އެކަން ހަޖަމު ކުރެވިަފއި އޮތް އެކަން ހަވާލު 

މުަގއި ބަެއއް އިދިޮކޅުހެދުންތަކެއް އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް މިީއ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ިމީއ ހެދުމުގެ ނަޅުއިދިކޮ

އޮްތ  ުކރުމަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާުފކޮށް ޤާނޫނުގައި އެބަރެފިކުހަދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ޫނން. މަސްތުވާތަކެތި ޓްދިކޮޅުއި

އޮތް ކޮަބއިކަން  ދެއްާވފައި އެބަސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް އި ވަރަށް ވަނަ މާއްާދގަ 142. އެއީ ބަޔާންކޮށްދެްއވާފަ

މަޖިލިސް  ،ތެރެއިންވާތަކެތި ޓްރެފިުކކުރުމުގެ ާމނަ މިތާނަމަވެސް މަސްތު ތަކެތި ޓްރެފިުކކުރުމަކީ. އެހެންމަސްތުވާ

އޮތް ކަެމއް. ކޮށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ރީޙަމެންބަރުންތަކެއް އަސްލު އޮުޅވާލައިފި. މިއީ ޤާނޫނުަގއި ަވރަށް ޞަ

އެްއޗެިހ ރަނގަޅެއް ނޫން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަ މިވީމާ، މިހާވަރަށް ޮއޅުާވލެވިގެންދިަޔއިއެހެން

ނޑުމެ ، އޮިޅގެންމަގު ، ަމގުެގއްލިގެން  ްނގެ ތެޭރގަިއ ތިބި ުޒވާނުން މީަގއިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ިމައދު އަުޅގަ

މެނިފެސްޯޓގެ  ،ޓަކަިއ ވެަފއިާވ ވަޢުެދއްގެ ތެެރއިން މީުހން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނެރެއުމަށް މަ އެގޯޅިައޅަިއގެންދިަޔއި

ސަތު ށް ނެރުމުގެ ސިޔާވެސް އެ މީހުން މުޖުތަމަޢަ ތެރެއިން އަދި ސަރުކާރުގެ ެތރެއިން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ޮކށްގެން

ތަނުގައި ކިތަންމެ ވާހަަކެއްއ  އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ހެދުމުގެ ނިޔަތް ޮއވެގެން ގެންގުޅޭީތވެ، އެ ސިާޔސަތާ ދެކޮޅު

ހޭ. އަޅުަގނާޑއި ރަީއސާ ޖެ ކުރެވެން އެބަމަޢާފުދެއްކި ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް ަޙޤީޤަތަކީ މަޢާފަކީ ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެއް. 

 ޅި އައިސްގެން ކުރާދޭތެރޭގައި ކަމެއް ދިމާވެދާނެ. މަޢާފަކީ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ެއއީ ކަމެްއގެ ތެރެއިން ރު

ަފހަރު ހަމަ ގިނަ ކުށްތަކެއް  ވެސް ބައެއްއި އުފަލާއި އަރާމު ހޯދުމުގެ ތެރޭގަ ކަންތައްތަާކއި ހަމަހިމޭންކަމުގައި

ނޑުމެން ެއ މިކަން ނުކުރާށޭ  ދުނިޔޭގައި ަލއްާވފައިމެ، ދޭ. އެހެްނީވމާ، މިކަން ކުރެިވގެން އެބަ އަންަގވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެއިމްތިހާނެއްގެ ތެޭރގަ  އަތުަގއި އަބަދުވެްސ އެ ެޓސްޓްޕޭޕަރު އޮންނަ  ިއ ތިބޭީތވެ. އެ އިމްތިހާނަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލީ އެްއޗެއް. މި ސަބަބަށް ވިދާުޅވި ނަސޭހަތުގެ  އިދެންެމގަ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޓަަކއި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީބަސް ދާއިރުަގއި އިސްލާމީ ތަކެއް ާފސްވަމުންނުމި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޤާނޫ ކޮޅާެއކީަގއި އަުޅގަ
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ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  . ިޢއްޒަތްތެރި ޖެހެއޭ އެްއޗެްއ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަން އެބަ ޝަރީޢަތުގައި ވާ

ޢަލައިހި هللا ސޫލާ ޞައްލަކުރައްވާީތވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާިއ ރަޝުކުރުދަންނަވަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ތިހާ ލޯބި

 ވީތީ ގޮތަށް ވާހަކަަތއް ިބނާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ޭއގެ ާމނަ ނޯޅޭ ކަންތައްަތއް ގޮތަށް ތުަގއި ވާ ގެ ސުންނަވަސައްލަމަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން، މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާުކރަން. އަޅުގަ

ނުޑ އުއްރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަގުަފހިވެގެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ުޒވާނުންތަަކކަށް އި މީދުކުރަމޭ. ަވއްސަލާމް ންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 . ވަބަަރތަކާތުހޫهللا އިކުމް ވަރަޙްމަތުޢަލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ށް. ސިނާނަ

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދެ މައްޗަންޮގޅީ

ވާލަން އޮތީ މިީއ ވަރަްށ ދައްާކއިރު އަޅުަގނޑު ދަްނނަތްތެރި ރަީއސް، މި ުހށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލާ މެދު ވާަހކަޢިއްޒަ

ޒުވާން ކުދިންނަށް  ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރު މިތިބައަދި ައޅުގަ ތެްއަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްަނއިރަނގަޅު ނިޔަ

 ދިޔަ ބިލެކޭ. ައޅުަގނޑު މިއަށް ވިސްާނއިރު މިޓަކައި ހުށަހެޅިގެން ދިނުމަށްވަނަ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުަގއި ލިބިދެ

ނޑަކީ ،ފެންނަނީ ހެން ބައެްއ އިެވސް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހަމަ  ކޮންމެ ހަފްތާއެްއގެ ތެރޭގަ އަޅުގަ

އަކީ ިމ ކުދީންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް  ވާހަކަ އެންމެ ގިަނއިްނ ދެކެވޭ ެއއް ،ގިނައިން މެންބަރުންނާ ބައްދަލުވެ، އެްނމެ

ން. މިއީ ވަރަށް ގިަނ ޓަކައި ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިިދނު ށް ނުކުތުމަށްމީހުންނަށް މުޖުތަމަޢަ ލިބުން. އަދި އެ

މުންދޭ. އެ ތަފާތު އެތަކެއް ފަހަރު މަތިން ކަމަށް އެދެވަރަށް ގިނަ ބެލެިނވެރިން މިކަންންގެ އާދޭެހއް. އަިދ ބެލެނިވެރި

މިކަމާ ގުޅިގެން ބައްދަލުކޮށްފަ. ކޮބައިތޯ ދެވޭެނ ލުއިތަކަކީ؟ ކޮން ގޮތެއްތޯ އަޅުަގނޑު ހުންނާނީ އެކި ބޭބޭފުޅުންނާ 

 މި އުސޫލުން ރެއަށް ނުކުންނަން ފުރުޞަތު އޮތީ؟ގެ ތެކުދީންނަށް އަލުން މުޖުތަމަޢު  ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އެ ހެދޭނީ؟

ނޑުމެންގެ ހެދިފައި ހުރި ޤާ ނޑު އެތައް ފަހަރެްއގެ މަތިްނ ނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި މި މައްސަލައި ބަލާއިރު އަުޅގަ ގައި އަުޅގަ

ވެސް ޤާނޫނު ހެދިފައި . ެއހެންނަމަހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފަިއ ެއކިަފހަރު މަތިން ވާހަކަދައްކާފަހުންނާނެ މިއަދުގެ 

. އެހެންވީމާ، އޮންނަނީ ކަަޑއްތުކުރަންޖެހިފަ ގޮތުން ވަރަށް އުދަނގޫ މަުރޙަލާއެްއގައި މި އޮތްން އަދި ޤާނޫނު ހުރި ގޮތު

ދިޔަ ބިލުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެީނ  ކަމެއް މިއަދު. ހުށަހެޅިގެން މި އުދަނގޫފުރުޞަތު އެގޮތަށް ދިނުނަކީ ދަތިއެ 

މީގެ  .ކަމަށް އިޞްލާޙުތަކެއް އަދި ފަސޭހަތަެކއް ެވގެންދާނެހެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި

އެބަ އޮތް  އޮތް ފެންނަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނިޔަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ
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ވިޔަފާރިތައް ކުރާ އަދި ނިޔަތް. މީގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ އެނގޭ މިއީ ކޮންެމހެން މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ޑްރަގުގެ 

ނޑުމެްނގެ  ޑްރަުގގެ ޑީލަރުްނގެ މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ނެރެން ނޫންކަން. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ވިްސނައިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ކޮންމެ ގޭީބސީއަކަށް ވަނަސް މިކަުމގެ  މުޖުތަމަޢުތެރޭން މިއަދު އެބަ ފެނޭ، އަުޅގަ

ޮކންމެވެސް ފަރާތެއް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮްނމެ ދިމާލަކަށް ބެލިކަމުގައި  ސިކާރައަކަށް ވެފައި ހުރި

ނޑުމެން %  31ވިޔަސް މި އޮތީ މި ގޮތަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ އާާބދީ އަކީ ވަރަށް ުޒވާން އާބާދީއެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން % ނޑުމެން މި އެންމެން ޖަލުގެ  އާބާދީ ައކީ ުޒވާނުން. މިހެން އޮތްއިރު 31ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަްށ ނެތް. އަދި ހަމައެއާއެީކގަިއ  ހަރުގެއެްއގެ ތެރޭަގއި ބައިތިްއބައިގެން އަުޅގަ

ޞާފުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެ ގިނައިން ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަ ައކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢަދުލުއިން

ތެރެއިން ކަންކަން ހިނގަމުންދިޔައީ އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ޫނނޭ. އެތައް ބަަޔކަށް އަނިާޔއެްއ، އެތައް ގޮްތގޮތަކަށް އެަބ 

ހުއްޓޭ ބޭއިންސާފުން އަނިޔާލިބިފަ. މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙާ އެްއކޮށް މި ފާސްވެގެން ހިނަގއްޖެ ނަމަ، 

ތު އަލުން ލިބިގެްނ މި ދިޔަީއ. އެ ޭބއިންސާފުން އަިނޔާލިބިފައި ތިބި މީހުންނަށް އަިދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަ 

ނޑިޔާުރގެތަކުން ނުރަނގަުޅން ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ެއ ދަޢުވާކުރަްއވާ ގޮތަްށ، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން އެ ވިދާުޅާވ  ފަ

ން އެކަން މުރާޖަޢާޮކށް އެ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ގޮތަށް ނުރަނގަޅުން އަދަބުަތކެއް ދީފައި ހުރިކަުމގައި ވިަޔސް އަލު

ނެރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ބިލާ އަދި މީގައި 

ޑުމެންނާ ފާސްވެގެންހިނަގއްޖެ ނަމަ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ަފރާތްތަކަށް އަލުން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެ، އަޅުަގނ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކޮށް، އިުތރު ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންިދޔަިއއްޔޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަދައްކާ ކަަހލަ ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭަގއި ެއގޮތަށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނޭ. 

ނޑު ދަން  ނޑުމެންނާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނަވާނީ މިއަށް ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ެއއްާބރުލުންދީގެން އަުޅގަ

އެީކގައި ިމކަން ފާސްކޮށްދިނުމަށް، މި ބިލު ފާސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުން. އަިދ އެްއވެސް ިނޔަތެްއގަިއ މިީއ 

މަޢުގެ ތެރެއަށް ނެރެ، މިތަނުގައި ފަސާދައުަފއްދަިއ، މިދަންނަވާހެން ބޮޑެތި ކުށްވެިރންތަކެއް ދޫކޮްށ، އެ މީހުން މުޖުތަ

އިތުރު މައްސަލަތަެކއް ގޯސްުކރަން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ީމގެ ނިޔަތް މި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން. ކޮްނ 

އިރު ސަބަބަކާ ހެދިކަން، ކީއްެވގެްނކަން މިކަން މި އޮތީ ވެފަ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ފެންނަންހުރި

އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވާހެްނ ތަފާތު އެިކ ކަހަލަ ހުވަފެންަތއް ރަްއޔިތުންނަށް ދައްަކއި ައދި މީގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް 

ނޑުމެން މީޑިޔާއިންާނިއ ހުރިހާ އެއްޗަކުްނ، ހުރިހާ  އެ ވާހަކަަތއް ދެްއކުމަކީ ިމއަދު ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދަނީ ދައްކަމުން، އަދި ބަަލމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ކިހިނެއްތޯ، ކޮން ގޮަތކަށްޯތ  ޛަރީޢާއަކުން އަުޅގަ

މުޖުތަމަޢުގައި ކަންކަން ވަމުްނ މި ދަނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ ުޒވާނުންނާ މެދު 

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ވިސްނަިއ، ޒުވާނުްނގެ ކަންކަމާ މެދު އިސްކަންދެނީ ކޮން ބައެއްކަ ން މިއަދު ައޅުގަ
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އެނިގގެންދެއޭ. އެ ފަރާތްތަެކްއ އެބަ އެނެގއޭ ކޮން ބައެްއަކން އެ މީހުންގެ އިހުސާސްތަްއ ދަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ 

ތުތަކެއް ހެއްކެއް އެއީ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެަމށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި މީގެ ސަބަުބން ދެ ވަނަ ފުރުޞަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ުޒވާނުންަނށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް 

 ޢުޘްމާނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުވެރިވަން. އަދި ހަމަ މި 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަީކ، އަުޅަގނޑުމެ ން މި ކުދިން އަނބުރާ ބިލުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާހިނދު އަޅުގަ

ނޑުމެން  މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސްފައި، ނޫނީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްަތެކއް ކުރެވެމުން މި ދަނީ. ގެނެސްފައި ވެސް އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ުކއްޖެްއގެ ކުުށގެ ެރކޯެޑއް އޮެވގެން ަވޒީފާނުލިބިފައި ތިބި ކިަތއް ޒުާވނުން މި ރާއްޖޭަގއި މިއަުދ  އަޅުަގނޑުމެން ިމއިން

ވެސް އެބަ ތިބިތޯ. މި ކަންަތއްތައް ަޙއްލުކުެރވޭނެ ގޮތްަތެކއް ެވސް އެަބ ޖެހޭ ހޯދަން. އެ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ 

ޑިސެމްބަރ  31ން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ގޮތްތަކެްއ، މާޙައުލެއް އަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކޮށްދޭ

ކުދިން ދެ ވަނަ  332ގައި މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުގައި ދެ ަވނަ ފުރުޞަތަށް އެދުނު ކުދިން،  2111

 އަށް އަދަދު  111އިން  611ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އެބަ އޮތް. އަދި މިއަދު އެ އަދަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިތުރުެވގެން މި ދަނީ. އެ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދާފައި އެ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސްފައި، ެއ 

ކުދިންނަށް ވަޒީފާލިބޭނެ ގޮްތތަކާއި ވަޒީާފގަިއ މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަާކއި އެ ކުދިން މޮނިޓަރކުެރވޭނެ 

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ުގޅިގެްނ އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ގޮތްތަކެއް ވެސް ސަރުކާރުން ވެސް އަދި އަ ުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވ ހިތެއް ނެތް އިދިކޮޅު ަބެއކޭ، ައޅުަގނޑުމެންނާ ވަރަްށ  ނޑުމެން؛ އަުޅގަ ކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެްއކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި މަަސްއކަތްތައް ކުެރވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިޚޔާލު ތަފާތުވި ކަ މުަގއި ިވޔަސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ތަަރއްޤީ އަށް ޓަަކއި މި ކުރާ މަސަްއކަތްތަކުަގއި އަުޅގަ ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ ައށް ވިސްނާލިކަމުގައި ިވޔަސް މިއަދު އެތައް ޒުވާނުން އެބަ  ކުރަންޖެހެނީ އެންމެން ގުޅިގެްނ. އަޅުގަ

ޤީޤަތުގައި މަސްުތވާަތކެތީގެ މަްއސަލަތައް ދިމާވެފަ. މި ކުދިން މަސްތުވާތަކެތި މައްސަލައެްއ މި ދިމާވަނީ، ތިބި ޙަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި ވެސް  ޝިކާރައަކަށް މި ވަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ
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ޤަތުގައި ޒުވާނުންނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ުޒާވނުންނަށް ވެސް ޙަޤީ

ނޑުމެން ދާއިާރގެ ގެމަނަފުއްޓަށް ވިސްނާލި  ވަނީ ނުލިބިފަ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުހުުޅދޫ އަށް ވިސްނާލި ކަމުގައި ވިޔަްސ، ދެއްވަދޫ އަށް ވިްސނާލި ކަމުގައި ވިޔަސް ައިދ  ކަމުގައި ވިޔަްސ، ކަ

ނޑޭ އަށް ވިސްނާލި ކަމުަގއި ިވޔަސް އެަތއް ުޒވާނުން އެބަ ތިބި ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކަށް ބޭނުންވެފަ. ަވޒީފާ  ކޮ

ނޑުމެން ދާއިރާަގިއ  ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކަށް އެބަ ތިބި. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ޒުވާނުން މިއަދު ވަޒީ ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ފާނެތިެގން މި އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ ވެސް އަުޅގަ

ދާއިރާަގއި އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަޝްރޫޢަކީ، ނޫނީ ގދ، ގއ. އަށް މިއަދު އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢަކީ، ގއ، 

ދު ތިންހަތަރު އަހަރުވެގެން މި ދަނީ.  މި ގދ ގައި ހެދޭ ެއއަރޕޯޓް. މާވަރުލުގެ ެއއަރޕޯޓް. ެއއަރޕޯްޓ ނުހެދި މިއަ

އެއަރޕޯޓާ އެްއކޮށް އެބަ ހުްއޓޭ ރަށްތައް ދީފައި ޙަޤީޤަތުަގއި ރިސޯޓުތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށް. ރިސޯޓެްއ 

 2111، 1311ވެސް ތަރައްީޤކުރެވުނީކީ ނޫްނ. އެއަރޕޯޓް ވެސް ހެދުނީކީ ނޫން. އަހަރަކު އެތައް ޒުާވނުންނެއް، 

ން އޯލެވެލް ހަދާފައި އެަބ ނުކުމޭ ހަމައެކަނި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ އަށް ވިސްނާލި ކަުމގައި ވިޔަސް. މި ދާއިާރެގ ކުދި

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައެއް ނޫންތޯ އެއަރޕޯޓެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތީ. ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓާ 

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރ ގުޅުން ހުރި ސިޓީ ހޮޓާތަާކިއ ރިސޯޓުތަ އް ހަދަން ހަވާލުޮކށްފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށގެން.  ތަރައްޤީކުރެވޭނީ މި ދާއިރާތަކުަގއި އެއަރޕޯޓް ކަންތައްަތކުަގއި ވެސް އަުޅގަ

މިކަން އި ވިޔަްސ، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ކަމުގަމުގައި އަދި ކޮްނމެ ބަޔަކު ހެދިއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ބަޔަކަްށ ހަވާލުކުރި ކަ

ހުރި ތަނެއް. އެއަރޕޯޓް ކީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނާ ވަރަށް ބޮޑު ުގޅުންރުުލގެ ެއއަރޕޯޓަކުރިކަމުަގއި ިވޔަސް މާވަ

ނޑުމެންގެ ދާ ކަމަކީ ިމ މު އެއް ށް ލިބޭ މަންފާ އަށް އެްނމެ މުހިއްާދއިރާ އަ ިއރާގެ ތަރައްީޤއަށާއިހަދައި އަުޅގަ

  ..ތަރައްޤީކުރުން. އަރޕޯޓް. އެއަރޕޯޓާ ގުޅުންހުރި އަދި ސިޓީ ހޮޓާތަކާއި ިރސޯޓުތައްއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު  ޗާ ބެހޭ، މާފްކުރަްއާވތި!މަސްުތވާތަެކއް 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެލުއިކޮށްދިނު ބަހުސްކުރަމުންގެންދާ  ؛ޤާނޫނީ މުން މި ގެންދަނީ. މެންބަރުންސްކުރަން ބަހުމުގެ ޤާނޫނަށް ައޅުގަ

ނުޑ އެކި ކަްނކަން ދިމާވަމުންދާަކން ފާ ަޑއިގަްނނަވާ ވަަރކަށް މަޖިލިސްތެރޭގައި ން ބޭރަށް ވަމައުޟޫޢު ހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަ

 ވުމަށް. ދެއްކެ ފައިވާ މައްސަލަ އަށް ާވހަކަފުޅުހުށަހެޅި ،ލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަންއި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ
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ކުށާ ދިމާލަށް މި ، ދިމާައށް ވެސް ޒުވާނުން މި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

އޭ ޓަކަ ީޒފާތައް ހޯދައިދިނުމަށްޖެހޭ ސަބަބަކީ އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ފުުރޞަތުތައް ނެތީމައޭ. އެ ވަދާން

އޮތީ. އެއަރޕޯޓް  ޓަކައި ސަރުކާރުން ދީފައި މި  ތަކުގެ ގޮުތގައި ތަރައްީޤކުރުމަށްދާއިރާގެ އެކި ރަށްތައް ިރސޯޓު

ނޑުމެންކުރެިވގެން ަވޒީފާތައް ޮއތީ. އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ  ރުމަށް ދީފައި މިތަރައްޤީކު ކުށުެގ  އުފެިދގެން ނޫނީ އަޅުގަ

ަކނޑުހުޅުދޫ އަށް ބެލިކަމުަގއި  ؛އެ ކުދިން ދުރެއް ނުކުރެވޭނޭ. އެ ކުދިންނަށް ެއބަ ތިއްބޭ މިއަދު ވެސް ލާމާޙައު

ވިޔަްސ، ގެމަނަފުއްޓަށް ބެލިަކމުގައި ިވޔަސް، ޮކނޑޭ އަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަްސ، ދެއްވަޫދ އަށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަްސ 

ނޭ. ަވޒީފާ ނެތި މިހެން އުޅެން ަފށައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެިކ ބޭނުްނވެގެން އަށް އެތައް ުޒވާނުން އެ ތިބީ ަވޒީފާ

ނޑުށް އަރަިއގަންނަ ގޮތް އެބަ ދިމާވެއޭކުށްތަކަ ކުެރިވފައި އޮންނަ ގޮތުން ޕޮލިސް މެންެގ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު. އަުޅގަ

މްކުެރވިފަެއއް ތައް ޤާއިރޮްގރާމުއް ނެތް. އަދި ެއކިއެިކ ޓްރޭނިން ޕްކުެރވިފައެ ތަކެއް ހުރިހާ ރަށެްއގައި ާޤއިމުސްޓޭޝަން

އެ ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިްމކޮށްދީގެންނޭ ަވޒީފާތަކާއި އާްމދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި ެއ ، ނެތް. އެހެންވީމާ

ނަށް ައޅުަގނޑުމެން ނެ ގޮތްތަްއ ހަދަިއދީގެން ނޫނީ ކުށްތަކުްނ ެއ ކުދިންކުދިންގެ ޖީބަށް ތަަނވަސްަކން ލިބޭ

ނޑު އު ، ރެވޭނޭ. އެހެންީވމާސަލާމަތްނުކު ދާހިނދު އެ ކުދިންނަށް އިތުުރ އްމީދުކުަރނީ މި ބިލު ފާސްވެގެންއަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގެންނަ ކުދިްނނަށް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި ކުދި  ފުރުޞަތުތަކެއްގެ ދަށުން އަުޅގަ

ށް ބޭނުންތެރި ކުދިބަޔަކު ކަމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެން މަޢަށް. އަދި އެ ކުދިން މުޖުތަކަމުަގއި ެވގެންދާނެ ކަމަ ބައެއް

ންނަކީ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވެްސ، ވަޒީފާ ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަުކން ވެސް މި ކުދިސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް. ވަޒީފާވެ

މު ރޯލެްއ ޞާދީ މުހިއްަޓކަިއ އިޤްތި އަށް ށް ބޭނުންތެރި ބައެއް ކަމާއި މި ކުދިންނަީކ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީމުޖުތަމަޢަ

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފުރުޞަތުދިނުން. ޝުކުރިއްޔާއަދާކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަން އެްނމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން އެ ކުދިންނަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ޢި  އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިން. ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ބަހުސްކުރަމުންދާ  ޓަކަިއ. މި ބިލު މިހާރު ކަމަށް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވި

ދެންމެ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާވާފަިއވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ގޮތުން މި ބިލު ުހށަހަޅުއް ގުޅޭ ބިލާ

އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ަހވާާސަގއި ވާހަކަަދއްކާލުމަށްފަހު ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދެން މި ޖެހުނީ. މި ބިލު 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭީތ އެކަން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ ކަމަށް ތަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ގެންނަންހުށަހެޅިފައިވާ ގޮ
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ނޑުމެން އެޓަކައި. އެީއ، ަމޢާފް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ބަ ޖެހޭ ނުލިބޭ ކުށުގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

 ެއއްެޗއް ާރއްޖެ އަށް ވާ ޤާނޫނާއި ަމސްތުވާ ަގއި ފާސްުކރެވިފައި މި 2111ެއއީ  ؛ބެހޭ ޤާނޫނު މަސްތުވާތަކެްއޗާ

މި ދެ ކުށް އެބަ ޖެޭހ  ހިމަނަން އެބަ ޖެހޭ. އަިދ ޭއގެއިުތރަށް މަސްތުވާެއއްެޗއް އުފެއްުދން. އެތެރެކުރުމާއި ބޭުރކުރުން

ވާ ގޮތަށް  ެއއާެއއްކޮށް މިހާރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ވޭ ކުށްތަކުގެ ގޮތުަގއި. ހަމަނުދެމަޢާފް އެއީ ،ހިމަނަން

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  ށެއްގެ ޮގތުގައި ަބޔާންކުރެވުމާމަޢާފްނުލިބޭ ކު ކުުރމަކީމަސްތުވާެއއްެޗއް ޓްރެފިކު ގުިޅގެްނ އަުޅގަ

ދިނުމަށް ނުވަތަ އަބަދު އިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މަޢާފްއެްއޗަކީ ކުރީގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން މަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރިޮކށްފަ

ވުެރ  ވަރަކަށް މިގޮތުން ހުށަހެޅޭއިރުަގއި ވަކި ންނަމަވެސްރުޞަތު އޮންނާނެ. ެއހެލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފު

ވުރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްަފއިާވ  ބޮޑެތި ވިޔަފާރިކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތައް، ވަކި ގުރާމަކަށް

ދިއުމަީކ ެއއީ ޙުެވގެންެގ މަރުޙަލާގަިއ އިޞްލާނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ިމ ބިލު ކޮމިޓީރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ިލބިގެންފަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިހެން ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

މީގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެީތގެ ވިޔަފާީރގަިއ  ،މި ބިލު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ

، ރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާަފއިވާ ހުރިހާ ފަާރތްތަކަށް ވެސް އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ ފުހައްޔަރުވެ

ކިތަންމެ ހަމަ ވެސް ފުރުަޞތު އޮންނާނެ ބަދަުލެވގެންދާއިރު އަބަދު  ސަރުކާރަކުން ެއއް ސަރުކާަރކުން އަނެއް ،ސަރުކާރު

ކުުށގައި ޖަުލގަިއ ޔަފާރީެގ ތަ ުއފައްދައިގެްނ ވެްސ ނުވަތަ ވިބޮޑު އަދަދެްއގެ މަސްުތވާތަެކތި އެތެރެކޮްށގެން ނުވަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްަތކެއް  ތިބި ފަރާތްތަްއ ދޫވުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ ފުުރޞަތު ހަނިކުރުމަށް އިހައްޔަރުވެފަ  ޓަކައި ައޅުގަ

 އޮތީ ރަނަގޅު ނިޔަެތއްަގއި މި  އިއެބަ ކުރަންޖެހޭ. ެއއީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ޓަކައި  ކުރުމަށްރު އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރު އެ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މިހާ

ނުވަތަ  ގްރާމު 1.3 ނުވަތަ ގްރާމު  1ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރީގެ ކުށުަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ުޒވާނުންނަށް ވަކި  ،ކުެރވިފަިއވާ ފަާރތްތަކަށްޙުކުމް، ދަ ކުދިކުދި މަސްތުވާތަެކތީގެ މައްސަލަތަުކގައި ޖަލަްށލެވިމިފަ

ވާތީ ެއ ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން މަްސތުވާތަކެތީެގ ބޮޑެތި އަދަދުަތއް  ކަމުގައި  ންވަނަ ފުރުަޞތެއް ދިނުދެ ،ފުރުޞަތެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ކަމެއް ނޫންތްތައް ޫދވެގެންލެވިފައިވާ ފަރާ ވިޔަފާރިކޮްށގެން ޖަލަށް ވާތީ ެއ  ކަމަށް ިދއުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  .ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހާމަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާ މައްސަލަތަކުަގއި ކޮމިޓީ ކުރަމުންބަހުސް އެްއގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ  ރު.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަ

 ގޮތް އޮވޭ. އަދި ބިލު ހުށަހަޅައި، ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާ  ލާގައި ވެސް ވަަޑއިގެްނ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭމަރުޙަ
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އްޔާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ަގއި އެކަން ކުރެވިއްޖެ ގޮތަށް ޮއވޭ. ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ގެނެވޭވާހަކަފުޅުދަްއކަަވިއގެން އިޞްލާޙު

ގެ ދަންނަވަން. ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ބަރާބަރަށް ކުރިއަްށ ދާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބޭނުންވާ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަ ެއއީ ،އާދެ ؛ލާަގއި ވެސް އިޞްލާޙުގެ މަރުޙަ  އިލާގަދެން އޮންނަ މަރުޙަލާ ނިންމައި އަުޅގަ

ކަމަށް ބަހުސްކުރުުމެގ  އަްށ ހުށަހަޅުްއވައި އެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ިއޞްލާޙު އަދި އެ ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައި 

އަޅުަގނޑު މި ހާރު ފުރުޞަތު މި  .އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން، ލިބިވަަޑއިަގންނަވާނެ. އެހެންވީމާފުރުޞަތު ވެސް 

 ނަށް.ބަރު އަޙްމަދު މުބީމެންިޢއްޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން  މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

މަދު ރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަހިބަދޫ ދާއި، 2111/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން. ޠާރިޤް އަޅުަގނޑު ވެސް މީެގ ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްކެިވ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްޞލާޙަށް އަޅުގަ

 ޖެހޭ ބަދަލުަތއް ގެންނަންކޮންމެެވސް ވަރަކަށް  ަބއެއް  ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި ިމއަށް މެންބަރުން

 ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިވެސް އެބަ ޤަބޫުލކުރަން  މެންަޤބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް

ން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުގައި ދިނުމަކީ އެއީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެ ކުށަށް މަޢާފް ކުރެވޭ .އިންސާނުންނަށް ކުށްކުރެވޭނީ

ކުށްކުރެޭވ އިންސާނުންނަށް ެވސް އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮަތކީ  އިިއސްލާމީ ރިވެތި އުސޫުލގަ  .ކަމެއް ެއއީ ޖެހޭއޮންނަން

ވެސް  ށް ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހެދުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެންބުރާ މުޖުތަމަޢަބަޔަކު އަނ ފްދީ އެމަޢާ

 ވެސް އެބަ އިއަށް ނިސްބަްތވާ ތިން ރަށުގަ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ތިބި. އެކަމަކު އެ ކުދިންނަކީ  ތިބި ކުދިން ވެސް އެބަ އިތިއްބެވި މި ދެންނެވި ޒާތުގެ ކުށްތަކުގައި ހައްޔަުރވެފަ

 ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޫސލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ރަނގަޅަށް އިއަޅުަގނޑުމެން އެކަންކަްނ ަބލައި ސާފުކުާރއިރުަގއި ޖަުލގަ 

 ވާނަމަ ެއ ކުިދންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަކީއި އަންނަ ކުދިން. އެހެންެވްއޖެކަމުގައުޅުން ބަހައްަޓއިގެން އުޅެުމން

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ޒުާވނުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮްށގެން  މިއަދު ކޮންމެހެނެއް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ކަންކަްނ ން އެ ަބޔަކަށް އަދަބުހިމެނޭ ބަޔަކު ަހއްޔަުރކޮށްގެ އިތެރޭގަގެ ނުވަތަ މި މުޖުތަމަޢު

 އުޅެނީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިުތންނަށް އަމާން ވެއްެޓއް  ކުރާކަށެއް ނޫން. ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުންވެގެން މި

ކުރާއިރު  ދަނީ. ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަމުން މި ެއަކމަށް ޓަކައި. އިމުކޮށްދިނުމަށްޢާ

 މިސާލަކަށް  ޓަކައި. ދިނުމަށްނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް ަބލަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުން

 ކުއްޖެއް ގެްނގޮސް ކުެރވޭ ުކޑަކުޑަ ކުެށްއގައި އެބަ ހުރި  އިލާއެްއގައި ހުންނަ އެންމެއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނާގ ޢާ

ގޮތުން އިންސާފުންނާިއ  ހުރި. ބައެއް ފަހަރު ކަންކަން ދިމާވާ ބައެ އިކޮށްފަށްފަ. އެަތއް ދުވަހަަކށް ޙުކުމްހައްޔަރުކޮ

ހުރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އެބަ  އިކުރެވިފަބިނާކޮށް ޙުކުމްބަސްތަކުގެ މައްޗަްށ ދެވޭ ހެކިހުރި  ން ވެސް އެބަނާއިންސާފު
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ދާ ހާލަތްތައް ވެްސ އާދޭ. ެވގެން އިލާއެްއ ނިކަމެތިމި ދަންނަވާ އުޫސލުން ޢާވެސް  މި ތިބެނީ  އިއެފަދަ ހާލަތްތަކުގަ 

ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ިވސްނަން. މި ހުށަހެޅިފައިވާ  މާޖެހޭ މިކަންކަ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ، އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މި އޮންނަ އުސޫލުން  އިކުރީގަރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. މިހާރު  ގޮތުަގއި ވަރަށް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

އަންނަ ކުދިން ެވސް.  ުއެޅމުން އި ގޮުތގަ ބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ ުދވަސްަތކެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ އެބަ ހޭދަކުަރންޖެހޭ ރަނގަޅު

 ،ވެސް މިއަުދ އެިކއެކި ކުށްތަކަށް އަަރިއގަނެވި  ތިިބ ކުދިންނަށް އިމި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވެސް ޖަލުގަ ، އެހެންވީމާ

ދިންނަކީ ވެްސ އެ ކުދިންނަށް ލިބިފަިއވާ ތިބި ކު އިހަްއޔަރުެވފަ ތަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން،ނުވަ

ވެސް އިތުުރ ޢުގެ ތެރެއަށް ައންނަށް އަނެއްކާ ގޮުތަގއި ހިފައިގެްނ މުޖުތަމަ ން ރަނގަޅުތަކުގެ ބޭނުފުރުޞަތު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާކުދިްނ ކުރާނެ ކަމުަގއި އަ މަސައްކަތްތަެކއް އެ  މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ، ުޅގަ

ނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަމުން ވިސްނާފަިއ ކޮށް ރަށް ސްޓްރެޓެޖިކުމީ ވަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާހިތް ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް އޮތީ މިފަދަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުދެވިގެން.  ކަންތައްތައް ތަކުރާުރވަމުން މި ދަނީ މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނގަޅު ވަޒީފާތަެކއް ައޅުގަ

ތިބި  އިދުވަހު ވަޒީފާެއއް ނުލިބިފަގްރީ ހަދައިގެން އައިސް ދެ މަސްމާސްޓަރ ޑި ،ކިޔަަވިއގެން ނުކުންނަ ޒުވާނުން

ނޑުމެންގެ. އެހެންވީމާ ރަށްޓެހިން އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް  މީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ، ތިބި އަޅުގަ

ތިބި ުޒވާނުން  ތެެރއަށް ދޫވެަފއިގެ ބޮޑަށް މުޖުތަމަޢު ވުރެ ސްނާލަން މިހާރަށްޖެހޭ ވި ގެންނައިުރގައި ސަުރކާރުން ެއބަ

ކުދިންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް  ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުދިންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ ކޮބައިތޯ ބަލައި،

ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޓަކައި ކުރުމަށްން ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްދިނުމަކީ މި ވަބާއިހޯދައި

ންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ގޮުތގައި. އެހެ ބޭރުގެ ވާހަކަތަެކްއގެން އި ފާހަގަުކރައްަވއިފާނެ މައުޟޫޢުރައީސް ފަހަރެއްގަ 

ނޑުމެން ދަނީ ކީްއވެގެންތޯ އަޅު  ހިތްއޮތީ މި ދައްކަީނ މަސްތުވާތަކެތީެގ ވާހަކަ. މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ކުދިންޤަބޫލުކުރާ ގަ

، . އެހެންވީމާކުރެވޭނެ ޮގތެއްގެ ވާހަކަންކަމުން މި ުމޖުތަމަޢު ސަލާމަތްދަނީ. މި ދައްކަނީ އެ ކަ ބަލަމުން މި

ކޮށްދީގެން އަދި މި ކަންކަމުން ފާތަެކްއ އެ ކުދިންނަށް ކްރިއޭޓުވެސް ވަޒީ އިޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ުހރެ އަނެއްާކ އެ ކުދިންނަށް  އެކަމަކާ .އޮންނަނީ ކުށުގެ ިރޯކޑުތަކެއް އަނެްއކާ ސަލާމަތްވެގެން އަންނަ ކުދިްނނަށް މި

ނޑުމެން އެބަ، ސް ޙަޤީޤަތުގައި ޯނވޭ. އެހެންވީމާގޮތްތަެކއް ވެ  ވަޒީާފއެއް ލިބޭ ޖެޭހ  މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަުޅގަ

 ޖެހޭ. މަށް ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކެއް ހަދަން އެބަޓަކައި މި ކަންކަ ކުރުމަށްރިޢާޔަތްކޮށް މި ޤައުމު ސަލާމަތްރިޢާޔަތްކުރަން. 

ނުކުރެވޭނެ.  ކަންކަމެއް ސަލާމަތެއް އް ކުެރވިެގން ނޫނިއްޔާ މިކެތައްތަސްޓްރެޓެޖިކުކޮށް ވިސްަނއިެގން ކަން

ދާނެ.  ވެސް ދީގެން ނެރެވިއި ކުދީންނަށް މަޢާފް ޖަލުގަ އި ކޮށްފަ އިޞްލާޙެއް އި،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނެއް ހަދާފަ

ޖެހެއޭ އެ ކުދިންނަށް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދޭން. ޒުވާނުން  ބަަވޒީފާ ވެސް އެ، ހެންނަމަވެސް މި ދަންނަވާ އެްއޗަކީއެ

މުގެ ތެރޭގައި އެ ކުދިްނ ބު. އެ ތިޭބތިކަމެްއ ނެތި އެ ތިބެނީ އެތައް ަބއިވަރު ކުދިންތަކެްއ މަގުމަތީގައި ކުރާނެ
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ތަން މި އަންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި. މަތީ ތަޢުލީމަށް ދާން ބޭނުންވާ  ރެވޭނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ބައެއް ފަހަރު ކުކުރަން

 އި އިލީ ތަނަވަސްކަން ނެތިގެން ނުކިޔެވިފަެއހެންނަމަވެސް ޢާ އެއްކޮްށ، ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކާ ތިބި. ބައިވަރު ކުދިން އެބަ

ލަތުގެ ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދު ދައު ކުިދންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް މި، އި. އެހެންވީމާތިބި މި ޤައުމުގަ  ތިބި ކުދިން އެބަ

ނޑަައޅަން.  އުސޫލުަތކެއް އެބަ ،ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ގޮތްަތކެއް  މައްޗަށް ކޮށްމެހެންނަކުން ެވސް ކުރަންޖެހޭ ޖެހޭ ކަ

ނޑު ހަމަ ފުރިހަމަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ދޭން އެބައެކަންކަން ހޯދައި އަށް  އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދު އިލާގަޙަކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ ކޮމިޓީ މަރުތާއީދު ވަރެްއގެ  ކުރަނީ މިައށް ކޮންމެވެސްއަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުެދއްެކިވ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި  އިމީގެ ކުރީގަ  ،ވެސް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް އައިްސ، މިައށް ވުރެ

ރުޙަލާގައި ރަނގަޅަށް ވިސްަނއި ދިއުން. ކޮމިޓީ މަްޞލާޙުވެގެންގޮތެއްގައި މި އި ވެސް ފުރިހަމަ  ވުރެ މިއަށް ،ފަދައިން

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކުރާެނ ކަންތައްަތކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި  ވާމި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައި

ަމހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރނީ. އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީީތވެ،

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުަދންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާ

 ވަނަ ުފރުޞަތު.  2އިބްރާހީމްދީދީ އަށް 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ެވސް ހަމަ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް މި އެުދނީ މިބިލުގެ މުހިއްމުކަން ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޭވތީވެ. މި ބިލަށް ބަހުްސކުރަމުންދާއިރު ހަމަ ވަރަށް މުހިއްުމ ވާހަކަފުޅުަތކެއް ިޢއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ ފާހަގަކުރެ 

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަަލއިަގއި ޖަލުގައި ަބއެއް ކުދިްނ  މެންބަރު ދައްކަވަނީ. އަުޅގަ

ގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްަސލައިަގއި. ވަރަށް ނިކަމެިތ ގްރާމު 2ގްރާމު ނޫނީ  1.3ގްރާމު،  1މި ހޭދަކުރަނީ ހަމަ 

ޢާއިލާތަކުގެ ިކޔަަވއިގެން ތިިބ ރަނގަޅު ކުދިން އެ ކުދިންނަށް ނޭނގި މީގައި ޖެހިފައި އެބަ ތިބި. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ތބިތަ ން އެތައް މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލަިއަގއި ބައެއް ފަހަރު އަުޅގަ

ކިލޯއެްއގެ މަސްުތވާތަކެތި ެއތެރެކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ ިވއްަކއިގެން ވިޔަފާިރކޮށްގެން ހަްއޔަރުކުރެޭވ މީހުން ވެސް. ެއ 

ބޭފުޅުން ވެސް އެ ިތއްބަވަީނ ޖަލުގައި ހަމަ އެއް ުޙކުމެްއގައި އުމުރުދުވަހަށް ޖަލަށްލެިވފަ. ހަމަ މިކުދިން ވެސް އެ 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ މިކުދިން މިގޮތަށް މަސްތުވާތަކެީތެގ ޙުކުމުގައި މި ތިބެނީ. އެ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

މައްސަލަިއގައި ަހއްޔަރުކުެރިވފައި ތިބޭއިރު މި ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަުރވާލިބޭނެ ނިޒާމެއްެގ ދަށުން މި ބިލަށް 
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މި ކުދިންނަށް ޖަލު ބަންދުގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުަގއި އިޞްލާޙުގެެނވިގެން އަންނައިުރ ވެސް އެކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްުނން. 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުދިކުދި މަްއސަލައިަގއި ޖަލަށް ލެވިފަިއ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލެިވފައި ތިބި ކުދިން މިކަމުން 

ނެރުން. އަދި  ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ިމ ކުދިންނަށް ފަރުވާލިބޭނެ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން މިކުދިން މުޖުތަމަޢަށް

ހަމައެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން މިތާގެ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަ އެބަ ކުރޭ މީގެތެޭރގަިއ 

ބޮޑެތި ިވޔަފާރި، މަސްުތވާަތކެތީގެ ވިޔަފާރިކުާރ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް މިކަން އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން 

ރާ ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި މައްސަލަ ައކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ވަރަްށ އަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކު

އާދަިއގެ ނިކަމެތި، ވަރަށް އާަދއިގެ ިނކަމެތި ޢާއިލާތަުކގެ ުކދިން ވެސް އެބަ ތިއްަބވާ ހަަމ އެ ކުދިންނަށް ނޭނިގ، އެ 

ފަިއ ތިބި ކުދިން. ެއީއ ވަރަށް އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުދިންނަށް ނޭނގި މަސްތުވާަތކެތީގެ ތެރެއިން އެ ކުދިން ވައްދާ

ކުދިންތަކެއް ެވސް އެބަ ުއޅޭ މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ.  ނުޑ ޓަކައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ވެްސ މި ބާވަުތގެ ކަންަތއްތައް އިޞްާލޙުކުރުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަތުެގ 

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވެސް އެބަ ހޭދަކުރެވޭ ބޮޑު އެްއޗެްއ. ޤަުއމީ ސަލާމަތަށް ބޮޑު ނުރައްކަަލކަށް ވާ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް 

ބިލިއަން ޑޮލަުރ  64ކީ. މިސާލަކަށް ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީ އަށް ބަްއލަވާ. މި ކަންތައްތަކަ

މިލިއަްނ  821ހަމައެކަނި ނިއުޔޯކް ސިޓީަގިއ އެ ބޭފުޅުން ޚަރަދު އެބަ ކުރައްވާ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ގެ މަސްުތވާތަކެީތގެ މައްސަލަ މި އޮތީ ނިސްބަތުން އެތަނަށް ވުރެ މާ ރުފިޔާ ފުލުހުންނަށް މި ހޭދަކުރެވެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭ

މަތީގައި. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިކަން ޙައްލުކުރަްއވަންޏާ އެބަ ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ 

ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ޢިއްޒަތްތެިރ  ވެސް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭން މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި. އެ ވުޒާރާަތކަށް

ނޑުމެްނގެ  މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްާވއިރު ވެސް މި ކަންކަމަްށ ބެއްލެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމަްށ  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ބަލާއިރު އެތެޭރގެ މި މަްއސަލަތައް މިހާ ބޮޑުެވގެންދާިއރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުުރ ވިސްނައި  ގެން ބަޖެޓް ތަްއާޔރުކޮށް، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދޫނުކޮށްފިއްާޔ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަަވއްޓެރި ިއންޑިޔާ ނޫނިއްޔާ ައވައްޓެރި  ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ އަޅުގަ މައްސަލަތައް އެަބ ދިމާވޭ. ައޅުގަ

ނޑަކަށް ސިންގަޕޫރު. ސިންގަޕޫރަށް ބަލާއިރު ސިންގަޕޫރުަގއި ވެ ބިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ  2 ްސ މިސާލަކަށް ގާތްގަ

 ،ބާވަތުެގ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް ބޭފުޅުްނެގ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާތަކަށް. އެއީ އެތާަގއި މި ކުރައްވާ އެޚަރަދު

. އެތެރޭގެ ތައް މީުގޅުން އޮންނަ ކަންތައް އާނަްލ ސެކިއުރިޓީނޭޝަ، ލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާވަރުގަަދކޮށް ބެ

ބޭފުޅުްނ  ހޭދަކުެރވޭ އާމްދަނީ އަކީ އެީއ ޤައުމަށް ކުެރޭވ އިންވެްސޓަކަށް އެޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި މިހިރަ މައްސަލަތައް 

 މި  ،އޮތީ ފަހަރު މި އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި، ބަލަނީ. އެހެންވީމާ މި

އޮތީ އިއްތިާފޤުން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ްށ ދިމާވެފައި މިކައޮތީ ހަމަ އެއް ުދވަހަ ޅުަގނޑުމެން މިއެކު އަ  ޤާނޫނާ
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ކޮްށ ޞައަޅުަގނޑުމެން ޚާއް ،ންތައްތަކަށްކަ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިފާޢީ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ. މި 2113

ގޮތަށް ހަމަ  ނުވާފައި އޮތްފޮ  ކާރުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގެ ބަޖެޓުތަްއ މިހާރު ސަރު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ްއކަންޙައްލެކަންކަމަށް އެޅޭ  ދިނުމަކީ ވެސް މިއިނިންމަވަ

ނޑުމެން އެބަބޮުޑވެފަ އޮތީ ިމމައްސަލަ ވަރަށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ްނ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން އަތުން ހޭދަކޮށްގެ . ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ  . ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަންކަމުން ސަލާމަތް މިތިބަ ކުދިން މި  އިާޢއިލާތަކުގަ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ، ހޭދަތަކެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ  ބޮަޑށް ހަމަ އެދެން އަިދވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ މަސްތުވާަތކެތީގެ  އަުޅގަ

ކުދިން ޖަލުގައި ގެންގުޅުުމގެ  ހުރި ނުރައްކަލަކަށް ބަލަިއގެން މި ށްމުޖުތަމަޢައީ ޖެހިފައި މިތިބަ ކުދިންނަކީ މި

ށް ކުދިން އެނބުރި މުޖުތަމަޢަ ކުދިންނަށް ފަރުވާދެވިގެން މި މި، އެއްޗެހި ެދވިގެން  ކުދިންނަށް ތަމްރީނާ ލުގައި މިބަދަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ރަނގަޅު ކުދިންތަކަކަށް،ނެރެ ކުދިންެގ  ބަލުގައި މިއަށް އޮތް ުމސްތަޤްޖޭގެ ކުރިދިވެހިރާއް ،ވެ އަުޅގަ

ނޑު ިމ ، ދާނެ ބަޔަކަށް ހެދުން. އެހެންވީމާކްޓެއް ުއފައްންނަށް ބޭނުންތެރި ރަނގަޅު ޕްރޮޑަފަރާތުން ރައްޔިތު އެއީ އަުޅގަ

 ޔާ.ފުރުޞަތު ހޯދި ސަބަބަކީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުުރދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢި  2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަްށ ގެނަުއމުގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއި ވާފަިއވާ މަާޢފުހުށަހަޅުއް ޠާރިޤް

 ނިމުނީ. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  އިއަރުވަ ިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންނެ

އް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދައްަކވައިފި. ން ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަބެހޭ ގޮތު ބިލާ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި

މި ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި  ،އަރުވަނީ ފަހުބަސް ވިދާޅުުވމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ޠާރިޤްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މެންބަރަށް. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަ

ވަނަ  1ނުމުގެ ޤާނޫނަށް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދި މަޢާފު 2111/2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

ހުރިހާ  ވާތީ އެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކޮށްދެއްވާަފއި ގެަނއުމުގެ ބިލަށް މިއިޞްލާޙު

 މެންބަރުން  މަޖިލީހުގައި ާވހަކަދެއްެކވި ގިނަ ބިލަށް މި މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަ ޝުުކރެއް އަާދކުރަން. ޖުމްލަކޮށް މި

ށް ކަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް އީ މި އެކު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް. އެހެންވުމާ ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ

 ގެންނަންޖެހޭ ގޮތްށް ހުށަހެޅި ގޮތަކީ މިައށް ބަދަލުބިލަ ިއތުރުން އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި މިއަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. މީގެ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުންތައް ކޮިމޓީ ސްޓޭޖުގައި ބަދަުލގެނެސް  ،ެއކުމާކަމަށް ނުވެދާނެ. ވު
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ކޮށް ޞަ ުކރަނީ. އެގޮތުން ޚާއްކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދު ވުރެ ރަނގަަޅށް ފައްކާކޮްށގެން ނިމިގެންދާނެ ބިލު މިއަށް މި

ން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުނވަތަ ވާަހަކދައްކަމުން ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަިދ  އާވަނަ މާއްދާ 113ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ދަންނަވަން. މަސްތުވާތަކެްއޗާ ޚިޔާލުތަކަށް އަުޅގަ

ެޖހޭ ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ާމްއދާތަކުގަިއ ހުރި މައްސަލަތަަކށް އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރަން މި؛ ވަނަ މާއްދާ 116

ނޑުމެން މިޓްރެފިކު ކެން. މަސްތުވާތަކެތި ދެ  ޤާނޫނުަގއި  ލަންޖެހޭ. މިއިހާލަުތގަިއ ބަލަ ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ ވެްސ އަުޅގަ

ނުވާހާ ހިނދަކު މަސްތުވާތަެކތީގެ މުޢާމަލާތްކުރާ މީހަކު ައންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެއިްނ އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި 

. މަސްތުވާތަކެތި ުކރާ މީހެކޭތުވާތަކެީތގެ ޓްރެފިކުައކީ މަސް އޭނާ ،ވާނަމަ މެއް ކޮށްފި ކަމަށް ސާބިތުުކރެވޭ ކަމަށްކަ

ކުރުުމގަިއ ކުރުން. މަްސތުވާތަކެތި ޓްރެފިކުއިން ބޭރު އަށް އެތެރެކުރުްނ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ިދވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުން. ާދއިމީ ސިފައެްއަގއި މަސްތުވާަތކެތި ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ކާތްތެރިވާ ބަަޔކާއިން ބޭރުަގއި ަހރަ ދިވެހިރާއްޖެ

ބަލާއިުރ ށް އްމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަޢާ  ގެދިޔުން. އޭނާބަަޔކަށް ހޯަދމުންސްތުވާތަކެތި އަދި ދާއިމީ ސިަފއެްއގަިއ އޭާނ މަ

ލިބުނު ގޮެތްއ  އެކު އެ ނުވަތަ އޭާނގެ އަުތގައި ހުރުމާ ސާވުރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައި  މިންވަރަށް  އަޅާިކޔޭ ހާލަތާ އެ

ހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ ބެ ކުށްތައް މަނާކުރުމާ ގޭންގު 2111/18. ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްދޭން ނޭނގުން

ކެތި ވިްއކުމަށް އަށް އެހީތެރިވުން. މަސްތުވާތަ ުގޅުން. އޭނާ ކާތްތެރިވުްނ ނުވަތަ އެފަދަ ގޭންގަހަރަކާ އްަގއިގޭންގެ 

ާބޒާރަށް ނެރުމުގެ ވަސީލަތްތަްއ  ،ޓަކައި އެިކ ފެންވަރުަގއި އެިކ މިންވަރަށް ެއކި ގޮތްގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތި ބަންދުކޮށް

ކަންތައްތަަކީކ  ދަުށގަިއ ހުރުން. މިކަހަލަ އަދިވެސް އެތައް ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްފައި މި ގެއޭނާގެ ކޮންޓްރޯލް

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ  . ދެން މަޢާފުކޮށްދިނުމާއިންނަނީ ބަޔާންކޮށްފައޮ ކުރުްނ ކަމުގައި މިކުޓްރެފި މަސްތުވާތަކެތި

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 4ޤާނޫނުގެ  ވަނީ މި ބަޔާންެވގެން އެ ތިރީގައި، ބުނަނީ ވަނަ މާއްާދގައި މި 3ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުގެ އެހެްނ  ނުވާނެ ނުވަތަ މިކުރެިވގެންން އަދަބު ފަސްމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށު ނުވާނެ ނުވަަތ އެމަޢާފުކޮށްދެވިގެން

 ނުވާނެ ކުށްކުށޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުްށކުށުގެ އަދަުބގެ މުއްދަތު މި ދަށުން ކުށް މަޢާފުކޮށްދެވިގެން އެްއވެސް މާއްާދއެްއގެ

ބާވަތް  ގެށުން އަދަބުމާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަ ދިނުމަށް ނުވަތަ އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ކުރުކޮށް ވަނަ 4ޤާނޫނުގެ 

. ކުށަށް މިާޤނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައޭ ންއްދާެއްއގެ ދަށުން ލުއިކޮށްދިނުާޤނޫނުގެ އެހެންވެްސ މާ ލުއިކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ މި

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުށް. ޙަ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތެއްގައި  -2ށް. މީހަކު މެރުމުގެ ކު -1ނުދެވޭނެ ކުށްތަކަކީ މަޢާފު  -3އްުދ ކަ

ނޑު  އެ ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ިވޔަފާރި -3ކުރުމުގެ ކުށް. ޖިންސީ ގޯނާ ކުޑަުކއްޖަކާ -4ގެ ކުށް. ޓެރަރިޒަމް ތަނަށް އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ކުށް. ައދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކުންނަގެބަދަލު މި

މަލު ޢަލާޤީ ަގދަކަމުން ބަދުއަޚް -6ށް. އަދި ކުރެވޭނެ ކަމަކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ބަދަލު ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ 

ވެސް ކީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރުއެއްިޖންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށް. މި ކުށްކުށަ -1ހިންގުމުގެ ކުށް. 

 ަބއިކުޅަ އެއް  އަށް އެ އަަދބެއްގެ ހަތަރު ވެިރޔާކުށްތަކުަގއި އެ ކުށް ިއތުރުން ހުންނަ ކުދިނުދެވޭނެ ކުށްކުށް. މީގެމަޢާފު
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މަށް ކުރުއިޞްލާޙުގޮތަށް  އަށް އިލްިތމާސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ވުމަށްފަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބައި ތަންފީޛު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނުޑގެ ނިޔަތަކީއަޅުަގނޑު ވާނީ ހުށަހަޅާފަ  ވެސް ކުދި  . އަޅުގަ

މުޖުތަމަޢުގެ  ށްކުދިންނަ ދިޔުން. އަދި އެލިބިގެންޔިތުންަނށް މަޢާފުނިކަމެތި ރައް ތިބޭ ކުށްކުށްތަުކގައި ަހއްޔަުރވެފައި 

ކުރާ މީހުންނަށް އޭގެ ޑެތި މަސްތުވާތަކެީތގެ ވިޔަފާރިތެރޭގައި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ވެގެންދިޔުން. ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ބޮ

ނޑުގެ ިނޔަތެއް ޫނން. އަޅުަގނޑު އެދެނީއެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ދިނު ވެްސ އެފަދަ ބޭފުޅުން އިތުރަށް  ަމކީ އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ދިމާލަުކން ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބޭިތއްބޭނެ ރުަގއި ބޭތިއްބުމަށް. އަިދ ލޮކުހައްޔަ

ނޑު އެދެނީ އަދިވެސް ެއއް މަޖިލީހުގައި މިއަދު  ަގނޑު ުޝކުރުއަާދކުަރން މިފަހަރު އަޅު ގޮތެއް ހެދުމަށް. އަުޅގަ

 ބިލަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވީތީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިބަހުސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާ ދިނުމާއިމަޢާފު 2111/2. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބިލު  އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވެ ނިމުނީ. މި އިކުރައްވަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސް މެދުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ

ގެ 6 ޑާ އައިޓަމުމެދު ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް ވޯަޓށް އެހުން މިއަދު އޮންނާނެ. އެއީ އެޖެން މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ

ހުގެ ޖަލްސާ ހިސާބުން މަޖިލީ ަގއި. މި 1331ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ިމއަދު  ދަށުން ވޯޓަށް އެހުމަށް

ނޑަ  ގައި.  1331އިގެން ކުިރޔަށް ދާނީ އަށްފަހު އަޅުަގނޑުެމން ޖަލްސާއަލާނަން ހުސްަވގުުތކޮޅަށް. އެ އިމެދުކަ

    

 ]އަށް  13:31އިްނ  12:11ހުސްވަގުތުޮކޅު: [
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަށް ައއި ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަމަށް.  ގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންމި ދަންފަޅީ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ލާލާނަން. ސައިބަދަލުތަކެއް ދަންނަވަ

އަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެ ކޮމިޓީޙުސަިއން މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި ރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ  ވައިެދއްވުން އެިދވަަޑއިގެން ުޖމްހޫރީ ޕާޓީ ރިޔާޟް ހަމަޖައްސަهللا ޢަބްދު

ސިޔާސީ މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  ގޮުތގެ ގަިއ ވާ  މާއްާދގެ )ހ( ވަނަ 111ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ލިޔުން 

ގަިއ  2114ބަރު އޮކްޓޯ 20ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ގެޕުރީ ގްރޫޓަމެންޕާލިޕާޓީތަކުގެ 
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ން އެކަން ގޮތުގެ މަތީ ގައި ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 111ގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ،އަންގާފަ. އެހެންކަމުން

 ކުރަން. އެގޮތަށް އިޢުލާނު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އެހުން ޯވޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 1 ައއިޓަމު ޑާއެޖެން

އެހުން. އާދެ، މިއަުދ  ވޯޓަށް ސްފަިއވާ ކަްނކަމަށްނިންމާ ހިސާބަށް ގޮ ވޯޓުންތަުކގެ ތެރެއިން ދުވަހުގެ މަަސއްކަތް -1.1

 ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ަޓކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ނެގުމަށްވޯޓު މިހާރު އޮތް. އެހެްނވީމާ، އެބަ އެއް ވޯޓް

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޢިްއޒަތްތެ  ން ކަމަށް.ދަންނަވާލަވޯޓަްށ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  އަރުވަން.ލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަށްފުޅުކޮށްކޮށްޗެކު

 ގެނައުުމގެކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއަދަބު ލުއި  ދިނުމާއިޢާފުމަ، 2111/11އިވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިފަ 

 .ދެްއވުން އެދެންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓު މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ،ބިލު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޠާރިޤް. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 83    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުްނނު

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން 83. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގިއ  ދެްއވި މެންބަރަކުމެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓު

އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2111/11ނަންބަރު  ިއވާ ޤާޫނނުމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވައިފަ

ެގނައުމުގެ ބިލު ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ިޢއްޒަތްތެރި ކޮްށދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއަދަބު ލުއި ނުމާއިދިޢާފުމަ

ނޑަައޅަން.  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްވެއްޖެ. މި ބިލު ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވިއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް ވަނީ އެނގިފަ.  ންކަޢާކުރެއްވުމުގެ ަމސައްކަތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާބަޖެޓް މުޠާލި

މެދު  ކަންކަމާ ޕާޓީތަކުަގިއ ވެސް މި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވެްސ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި އަދި

ނޑަށް ވަނީ ެއނގިފަ މަޝްވަރާކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ  ދާކަްނ ތަކުެގ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް. އަދި ކޮމިޓީކަމަށް އަުޅގަ

ހެނދުނު ބުދަ ުދވަހުެގ ވާ  2114ޮނވެމްބަރ  3އަޅުަގނޑަްށ ވަނީ އެނގިފަ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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