
` 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /65 

 

 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 ( ސްދުވަ ހޯމަ، )2010 ޮއކްޓޯބަރ 4 : ތާރީޚު 

 1431ޝަްއވާލް  25 

 

 ގައި 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:04ން  10:32 ގުތުކޮޅު: ވަ ހުސް 

 

 އަށް  13:10 ން 12:30 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:19 ން 14:36 ތިންވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި  15:27މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  32ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްއަލްފާޟިލް ރައީސް ނައިބު ލީހުެގ ޖިމަރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ،ެމންބަރުން  55އިންޓަވަލަށްފަހު  ، މެންބަރުން  55އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 ، މެންބަރުން 65ށްފަހު  ޅަފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮ

  މެންބަރުން 65ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާ

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުލްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ެގކެލާ ދާއިރާ 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު މެކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު އިވެލިދޫ ދާ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ލީމް ސައޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މުޙަންމަދު ޔާމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއް 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  ރުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 



 V 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއި 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރު: 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
  ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އާދިލް 

  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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މު،  ލްފަހުއިންޓަވަ*   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފިުށ  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖްާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޙަންމަދު  ހަނިމާދޫ 

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،  ސްކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ުތލުނާޝިޒް،  

އަދި ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ  هللا، ޔާމީން، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިންޓަވަލަށްފަހު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މައްޗަންގޮޅިިި އުތުރު ދާއިރާގެ    . ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

ނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އި

 ރާމިޒް،  ޙަމީދު، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދުهللا މްދޫން ޢަބްދުޙަ

 މަސީޙު މުޙަންމަދު ޖަލްސާއިން ވަކިވަޑައިގެންނެވި. هللا އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢަބްދުގުތުކޮޅަށްފަހު،  ހުސްވަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  މަޚްލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ދާއިރާގެ  هللا ގަލޮޅު  ކަނޑިީތމު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ޙަމީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا  ޢަބްދުންމެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫ

ދާއިރާގެ މީދޫ  ޙަމީދު،  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްިްދުލްމުޙުސިން  ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  އަޙްމަދު ސިޔާމް    ޔޫސުފް ނަޢީމް،  މެންބަރު 

އަ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޢަބްދުދިމުޙަންމަދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  މުޙަންމަދު   هللا   ޖަލްސާގައި  މަސީޙު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  
 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާނަންބަރު:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާއޮކްޓޯބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ. ދުޢ 

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهيާوصحبَާآلَާوعلىާهللاާرسىلާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحويާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالٍ

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.45ާއަށްާވަަޑއިެގންާތިއްބެވީާ މިވަގުތުާޖަލްސާ 

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/3/ނަންބަރަކީާއޖއ ދެ،ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ާާ-5.3

ާނަންާ-5.4 ާއެޖެންޑ  ާފ ސްކުރުން.ާޔައުިމއްޔ ާގައ5.4ާިބަރު ާަޔއުމިއްޔ  ފެށިގެްނާާނ4232/78ާްާނަންަބރުާިމއޮތީ

ާޖަލްސ ގ5ާެ)ާހަމައަށްާއ ާ:4232/7 ާޔައުމިްއޔ ( ާެއއީ .4232ާާ ާއަހަރުގެ 4ާާވަނަ ާދައުރުގެ ަވަނާާ:4ަވނަ

ާަޔއުމިްއޔ  ާފެށިގެާޖަލްސ ގެ ާއިްނ ާޔައުމިްއޔ އާ 52ާން ާޖަލްސ ގެ ާމަާވަނަ ާަޔއުމިއްޔ ަތއް ާމި ޖިލީުހެގާހަމައަށް.

ގޮުތެގާާވ ާަފއިާނުވ ތީާގަވ އިދުަގއިހަޅުއްވ ލ ޙެއްާހުށަިއޞްާކުރުމަށްފަހުާއެއްވެސްާމެންބަރަކުވެބްސައިުޓަގއިާޝ އިޢުާ

ާކުރަން.ލ ނުމުަގއިާއިޢުތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ތަެކއްާކަމަތިންާމިާޔައުމިއްޔ ތަަކކީާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަ

ާ

. .ްއެންގުނ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ahmed.naseer
Placed Image



 2 

ާއ ދެ ،ާ ާނަންބަރު 6ާއެޖެންޑ  ާކަމެއްރިޔ ސަތު. ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންގުްނ. ާއަންގ  މިއަުދާާކަމުގައިާން

ާ ާމިއަހަރުގެ 5ާާދެކެނީ ާމިއަދު ާދެންނެވުން. ާމަރުޙަބ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައުރަށް ާދައުުރ5ާާވަނަ ވަނަ

ާކޮމި ާވެްސ ާމިއަުދ ާދ އިރު ާފެށިގެންފެށިގެން ާހަމަ ާިމއަދު ާޖަލްސ ތައް ާއެާޓީތަުކގެ ާާދ ނެ. ަގިއ52ާާ>;ގޮތުން

ާކޮމިއިޤު 67ާާ>4ޓީ،ާތިޞ ދީ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާކޮމިަގއި ާޮކމިގ22ާަ>5ޓީ،ާކުޑަ ާމ ލިްއޔަތު ާއި ާއަދި ާަގއ22ާާި>38ޓީ

ާ ާކަންަކމ  ާމުއައްސަސ  ާކޮމިމިނިވަން ާއ ދެބެހޭ ާއޮންނ ނެ. ާޖަލްސ ތަްއ ާދަީނާާ،ޓީގެ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން މިހ 

ާމައްސަލަާ ާކުއްިލ ާމި ާމައްސަަލއަކަށް. ާުކއްލި ާލިބިފައިވ  ާނޯޓިްސ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދ އިާމިއަދު ާހޯރަފުށީ ރ ެގާއަީކ

ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާާވ  ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުެގ ވަަނ368ާާއެއް.

ާ ާ)ށ(ާއަދި ާގޮތުަގިއާާ;36މ އްދ ގެ ާކުއްލިާމައްސަލަެއއްގެ ާމިާމައްސަލަ ާ)ށ(ާެގާދަށުން ާ)ހ(ާއ އި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަޅުގަާ ާކަމަށް ާއޮތް ާއެބަ ާފުރުޞަތު ާލަފ ނޑަހުށަހެޅުމަށް ާވަީނާއަމީންޢ އްމު ާވުމ ށް ާމިާާދެއްވ ފަ.ާއެހެންކަމަށް އެކު

މިނެޓުގެާފުރުޞަތެްއާއަރުވަން.ާއެއަށްފަހުާިމ9ާާމައްސަލަާހުށަހެޅުމަށްާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ

ާ ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަންނަން ާވޯޓުންވޯޓަކަމައްސަލަ ާއެ ާއެހުމަށްފަހު ާމައްސަާާށް ާގޮތަކަށް ާކުރިއަނިމޭ ާގެންދ ނީ.ާލަ ށް

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާމިާކުއްިލާާރައީސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންޢިއްޒަތްތެރިާާރައީސް.`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާ އަޅުގަ

ާ ާހުށަހަޅަން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާގަސްތުމައްސަލަ ާހުށަހެޅީ ާމި ާކޮށް ާއައިްސާމި ާފަހަކަށް ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއިތުރުާ ާހ ދިސ ތައް ާއަސްލުކަަމށްމަރުގެ ާމައްސަލަތަކުގެ ާމި ާާވެ ާޑްރަގު ާޤަބޫުލކުރެޭވ ނޑަށް ިދވެހިރ އްޭޖަގިއާއަުޅގަ

ާމިޢ އް ާލޮބުވެތިކަންތައްތަާމުވެ، ާމި ާސަބަބުން ާުސލްޙަާުކެގ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާެގއްިލާއަމ ން މަސަލަސްކަން

ާ ާއަމ ންކަމ 43ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބުނ  ާމ އްދ ގަިއ ާދިވެހިރ އްޭޖެގާާވަނަ ާމި ާިމއަދު ާޙައްޤު ާދިިރއުޅުމުެގ އެކު

ާެގއްލިގެންާރަށްތަކުގަ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާމ ލޭގައި ާރަށް ާވެރިކަންުކރ  ާމި ާމިއަުދެގާާއ އި ާގޮތަކަށް ާފަދަ ދ 

ާލޮބުވެތިާ ާމި ާގެނެސް ާސަމ ލުކަމަށް ާމިކަން ާފަރ ތްތަކަށް ާޤ ނޫނީ ާއަދި ާޝަރުޢީ ާއަދި ާޢަމަލުކޮށް ާުޒވ ނުން ބައެއް

ރައްޔިތުންނ އިާއަިދާމިާޤައުމަށްާޒިޔ ރަތްކުރ ާޭބރުގެާފަރ ތްތަކަށްާއަމ ްނާާޤައުމަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެންމެހައިދިވެހިާ

ާހެ ާއެންމެހ ތަނަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަސައްކަތްާާދުމަށް ާގުޅިގެން ކުރުމުގެާމެންބަރުން

ާބޭފުޅު ާއެންމެ ާމި ާމިކަން ާގެނަުއމަށްޓަކައިނިޔަތުގައި ާހުށަހެޅިާންގެާސަމ ލުކަމަށް ނޑު ާަރީއސް،ާއަުޅގަ .ާޢިއްޒަތްތެރި

ބޭފުޅުންގެާމޭޒުކޮޅުާމަތީގައިާބ އްވ ލަެދއްވުްނާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާެއީއާމައްސަލަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާއެންމެާ

ވީާދުވަހުގެާރ4232ާާޭސެޕްޓެމްބަުރ49ާާއަކީާާ.ާމިާމައްސަލަބޭފުޅުންާބައްލަވ ެލއްވުމަށްޓަަކއިާމިާމައްސަލަާއެންމެ

ކުރުމުގައިާއުމުރުްނާެގާމިާޢަމަލުކުޑަާދަށުާދަރަޖައިާހޯރަފުށީގައިާއިންސ ނިްއަޔތ އިާޚިލ ފަށްާހިންގ ފަިއވ ާަރޙުމްހއ.
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ާބަޔަކ3ާު: ާމަނިކު ާމުޙަްއމަދު ާޙުސައިން ާމަރ ލ ފައިހަާާއަހަުރގެ ާގޮތަކަށް ާއިހ ނެތި ާވަރަށް ާމިފަދަާާމަލ ދީ ާހިނދު ވީ

ާފުރ ނަ ާއެތަކެއް ާޤައުމުގެ ާމި ާސަބަބުން ާޢަމަލުތަކުގެ ާއަނިޔ ވެރި ާދަރަޖައިގެ ާާދަށު ާމި ާއެާމުޖުއެއް ާވަނީ ާތަމަޢުގައި

ާ ާދޫކޮށްފައިާޢ އިލ ތަކ މީހުންގެ ާދުނިޔެ ާމި ާހިނދުާވަިކވެ ާާ،ވީ ާދިރިހުރުމ43ާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ  ެގާަވނަ

ާ ާޙައްޤ އި ާލިބިގެންއަމިއްަލ ާމީހަކަށްެމ ާކޮންމެ ާަޙއްޤު ާރަްއކ ތެރިކުރުުމގެ ާނަފްސު ާހިނދުާމިނިވަންަކމ އި ާ،ވީ

ާޤ ނޫނުއަ ާުކޑ57ާަސ ސީެގ ާމ އްދ ަގއި ާޅަވަނަ ާކުދިންކުދިންނ ިއ ާދުވަސްާފުރ  ާއުމުރުން ާޚ ްއޞަާނ އި ާމީހުންނ އި ވީ

ާަރއްކ ތެރިކަާާއެހީ ާޚ އްޞަ ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ާބޭނުްނވ  ާާމ އަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާއެ ާއަދި ާފަރ ތުންނ ިއާޢ ަގއި އިލ ގެ

ީވާތުގެާފަރ ތުންނ އިާދައުލަތުގެާފަރ ތުންނ އިާޚ އްޞަާެއހީތެރިކަމ އިާރައްކ ތެރިކަންާިލބުމަކީާއުމުރުންާދުވަސްާޖަމ ޢަ

ާއެހީ ާޚ އްޞަ ާޙައްޤެއްާމީހުންނ އި ާލިބިގެންވ  ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާހިނދުާކަުމގައިާއަށް ާއަނިޔ ވެރިާާާ،ވީ ާމިފަދަ

ބޮުޑެވާއަށްާާތަމަޢުގައިާހަމަނުޖެހުންތައްާއުފެދިާރައްޔިތުންގެާރުިޅވެރިަކންާއިންތިހ ޢަމަލުތަކުގެާސަބަބުންާމުޅިާމުޖު

ާހަމަޖެހުންތައްއިޖު ާރަާލްކޮންޓްރޯާތިމ ޢީ ާގޮސް ާހިސ ބަށް ާޢ އްނުވ  ާއަަމްނާއްޔިތުންގެ ާެއއްވެސް ާދިރިއުޅުމުގައި މު

ާނެތުމ ާއަމ ން ާމަގުތަުކގައި ާޢަާކަމެއް ާޢަދުލުއިންޞ މިފަދަ ާފަރ ތްތައް ާކުރ  ާގެނެްސާމަލުތައް ާކުރިމަްއޗަށް ފުގެ

ާކަމ  ާދިނުމަށް ާއަދަބު ާއެންމެހައިާހަރުކަށި ާއެާބެހޭ ާފަރ ތްތަކުން ާބޭނުންވެފައިއްބ ރުލުން ާހިނދުާދިނުމަށް ާވީ

ހުރިހ ާމަސައްކަތްތަެކްއާާކުެރވޭނެގެާފުރ ނަާސަލ މަތްތިމ ޢީާހަމަނުޖެހުމުންާސަލ މަތްކޮށްާރައްޔިުތންރައްޔިތުންެގާއިޖު

ާ ާރައްޔިކަމ  ާަޤއުމ ިއ ާބަިއވެިރވެގެން ާފަރ ތްތަކެއް ާހުރިހ  ާމަސައްކަތްބެހޭ ާމި ާޙައްުޤގަިއ ާމިާކުރުމަށ ތުންެގ ިއ

ާކަމ ާާމައްސަލަ ާުކށްވެރިވެަފއިާެބހޭާއިދ ރ ތަކުންާޚ އްޞަާތަުޙޤީޤެއްާހިންގ ާމިާސަރުކ ުރގެ ވ ާފަރ ތްތަްއާާކަމުަގއި

ާޢަދުލުއިންޞ ޝަރީޢަ ާހ ޒިރުޮކށް ާމައްޗަްށ ާސަމ ލުކަމަށްާތުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެދި ާޤ އިމުކުުރމަށް ފު

ެގާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާ;36)ށ(ާައދިާއެާގަވ އިުދގެާާވަނަާމ އްދ ގ68ާެގެނައުމަށްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާމައްސަލައެާާދަށުން ާކުއްލި ާމައްސަލަ ނޑުމެްނާމި ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅީމު.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑު ާގޮތުަގއި އްގެ

ާދަރަޖައަ ާދެރަވ  ާޢިްއޒަތްތެކަހިތ މަކޮށް ާެގއްލިފައި. ާމިވަީނާއަމ ންކަން ާޤައުމުަގއި ާމި ާމިއަދު ާރައީްސ،ާމަހުެގާްށ ރި

ފިލުވ ލަންާއި.ާމުނިފޫހިމުާެވފަވަނީާމިާޤައުމުގައިާޢ އްާފެށުމުގައިާމަރެއް.ާމަހުގެާނިމޭާހިސ ބުގައިާމަރެއްާމިއަދުާމިާ

ގޮސްާމިަކްނާާމުވެފަ.ާގްރޫޕްާގްރޫޕަށްާބައިާހަދ ރިަކންާޢ އްވަނީާއަނިޔ ވެާގޮތަށްާމިކުޅިވަެރްއގެާގޮތަށްާކުރ ާކަމެްއާ

ވަނީާައޅުަގނޑުމެންާާފުެގާކުރިމައްޗަްށާގެނެސްާއެާމީުހންނަށްާއަދަބުާދިނުމަށްާމިއަދުާމިދުލުއިންޞ ކުރ ާމީހުންާޢަ

ާރައީްސ،ާމިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާމެންބަރަކީ ާކޮންމެ ާތިއްެބވި ާހޮވިވަޑަިއގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނުކުޅެދިފަ.ާމި

ާިއތުބ ރުޤައު ާވަރަށް ާރަްއޔިތުން ާބޭފުޅުން.ާހަމުގެ ާބޭފުޅުން.ާކުރ  ާލޯބިވ  ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާދ އިރ އެްއގެ ާއެ މައެހެންމެ

ާއޮމ ްނާ ާއަމ ން ާޤައުމަކީ ާިމ ާވ ނީ ާޢަޒުމަކަްށ ާވެްސާރޫޙަކަށް ާމެންބަރެއްގެ ާކޮންމެ ާމިިއން ާބޭފުޅުން. ާޤ ބިލު ވަރަށް

ާއ ދޭހ  ާވަރަށް ނޑު ާައުޅގަ ާިދއުން. ާވެގެން ާއެާާތަނަކަށް ާއަުޅަގނޑު ާމައްސަލަ ާމި ާއެދެން ާސިޔ ސީާއެްއކޮްށ ްއވެސް

ާމައްސަމަޤު ާމި ާސީދ  ާނެތި. ާޞަދެއް ާއެންމެހައިާއަށްލަ ާުކރައްަވއިގެން ާމިާާފޯކަސް ާމެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި
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ާމިާދެންނެވީާ ާމިހެން ނޑު ާބަލައިގެންާދެއްވުމަްށ.ާއަޅުގަ ާހަމަާއެއްެވސްާާމައްސަލަމައްސަލަ ާއ އިާސިޔ ީސާފިކުރަކ 

ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާއ ދޭހ ާގޮތަކަށްާނުގުުޅްއވުން ާމިޤައުމުގެ ާަދންނަވަމޭ.ާމިއީ ާމުހިއްާއެއްކޮށް ާވަރަށް މުާވަގުތަށް

ާހަމަާ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅީ. ާމައްސަަލ ާމި ާވެފައި ކަމަކަށް

ާބަހުސްދަންނަ ާއަށް ާމައްސަލަ ާމި ާމިާވ ލަން ނޑުެމންާކުރުމަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާލިބޭނެޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ާނަށް

ިއެގާމުކަމ އި،ާމައްސަލަާރިާރައީސް،ާިމާމައްސަލަިއގެާމުިހއްގޮތަކަށްާގެންޮގސްާދެްއވުން.ާމިހެންާދެންނެވީާޢިއްޒަތްތެ

ާމި ާހ ދިސ ާބޮޑުކަމ އި، ާމިތަކުކަހަލަ ާސަބަބުން ާާގެ ާއެަތއް ާތަކުލީފުާޢ ރ އްޖޭގެ ާހިތ މަޔ އި ާފުން އިލ ތަެކއް

ާއެ ާވަރަށް ާދެމިގެންާތަހައްމަލްކޮށް ާދ އިމަށް ާނަާބޭުފޅުން ާދ  ާޝިކ ަރވެިރންނަށް ާބަލީގެ ާމިާއިލ ޢ ފްސ ނީ ާއ ިއ

ހ ާމައްސަލަެއއްގެާއަސްލަކަްށާހުރިާތީ.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާމިދ ާޤައުމުގެާރަށްތަުކގައިާދިިރއުޅޭާރައްޔިތުންާެވގެން

ާޑްރަގު ާވެފަިއާމިވަނީ ާމިއަާ.ާހަމައެހެންމެ،މިއަދު ނޑުމެްނނަށް ާޑްރަގުާއަުޅގަ ާަމއްަސލަތަކުގަިއާމިދު އަްށާާރ އްޖެާގެ

ާފަރ ތްތަކަށް ާމިާއެތެރެކުރ  ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިނުމަށް ާއަަދބެއް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާިއްއވ  ާވަރަްށާާުޙކުެމއް ވަީނ

ާއެްއެވސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަްއސަލަ ާމި ާނުކުޅެދިފައި. ާހ ދިސ ހ ާބޮޑަށް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާެއއްެވސްާލެއްަގއި ާތަކަކީ

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާަޒމ ނެއްގައި ާއެއްެވސް ާމިދެންނެވީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަރ ތެއް ާވެރިކަްނކުރ  ާޤައުުމގެ އިރެްއގެ

ނޑުމެންނަށްާމިައއިސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިާިސޔ ސީާފިކުރަށްާ ވަނީާއެާދ އިރ އެްއެގާާމިާޒަމ ނަކަްށާއަިއސްާއަުޅގަ

ާމައްސަލައިގަ ާމި ާކަމަށްޒިންާއިމެންބަރު ާއުފުލަންޖެހޭ ާާމ  ާކުރަްއވ ާނުވަތަ ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ ކަން އެއިެރްއގެ

ނޑުާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސްާމިާބ ވަތުެގާާއިބޭފުޅަކުާމިާމައްސަލައިގަާ ިޒންމ ާއުފުއްލަންޖެހޭާކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާއެބަ ާއުފުލަން ާޒިންމ  ާއަމިްއލަ ާރަްއޔިތެްއގެ ާކޮންމެ ާަޤއުމުެގ ާމި ާޤައުމުާމައްސަލަތަކުަގއި ާމި ާކޮންެމާެޖހޭ. ެގ

ާމައްސަލަތަ ާމިަކހަލަ ާރައްޔިތަކު ާއެ ާވ ޖިުބާކަރައްޔިތަކު ާޤައުމީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަޖެހޭ. ާތެދުވަން ާއިދިޮކޅަށް އިގެން

ނޑުމެންާޖަމ ޢަތުގެާވ ޖިބުާއަދ ކުރަްނާ އަދ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅަގނުޑމެންާފަރުދީާވ ޖިބުާއަދ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާމިއެބަޖެހޭ. ާަގިއ ާމ ޒީ ާޤައުމެްއކަން ާެއއްބަެއއްވަްނތައް ާއެއްަބއިވަންަތއް ާއުާންނަކީ ޅުުނާޤައުމުގައި

ާދައްަކއި ާވަނީ ާކ ބަފައިން ާމިޤައުމު ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާރީތިާހިދީފަޭއ. ާދިވެހި ާގެނެސްދިން ާކ ބަފައިން މ ޔަތްކޮށް

ާމިޤައުުމގެ ާގެނައުމަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާމިއަދު ާފަކޮންާދިވެހިރ އްޖެ ާމިއަުދން ާރައްޔިަތކު ާޢަޒުމްާމެ ށައިގެން

ނަޑއެޅުމަށްާައޅުަގނޑުާމިާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނުޑާލޮުބވެތިާރަްއޔިތުންނަށްާޮގވ ލަން.ާހަމައެހެންމެ،ާާއެންމެހައިާކަ އަުޅގަ

ާހއ.ޝުކުރު ާދަންނަވަން ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާާ:4ހޯރަފުށީގެ ާރައްޔިތުން ާހޯރަފުށީގެ ާފެށިގެން ާާދުވަހުން މިއަުދާވަނަ

ާާއެ ނަޑއަަޅއިެގން ާކަ ާޢަޒުމް ާއެތެެރެއްއާهللاާތިބީ ާވެސް ާްޑރަގެއް ާހޯރަފުއްޓަކަށް ާދެނެއް ާމިންވަރުުފޅުން އިރ ދަފުޅ 

ނޑަައޅ ާތިބީާޢަޒުމްާކަާބޭފުޅުންާއެާާބ ވަތުގެާެއއްެވސްާޢަމަލެއްާނުހިނގ ނެާރަށަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާއެާނުވ ނެާމި

ާބަިއއަާއެންމެހައި ާހިފައިބޭފުޅުން ާަރއްާމިާ.ގެންތު ާލޮބުވެތި ާހޯރަފުށީގެ ާހިތުެގާކަމަށްަޓކަިއ ނުޑ ާއަުޅގަ ޔިތުްނނަށް

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކުާޝުުކރުއެާތިރ މ އިާޤަދަރ އިހު
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޭތޯާވޯޓަށްާދެންނެވުން.ާވޯޓަްށާމައްސަލަާބަލައިގަތުމަށްާފެާހިސ ބުންާދެންާއޮތީާމިާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާއ ެދ،ާމިހ 

ާކު ާޖެއްސެވުދެންނެވުމުގެ ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާދަންނަވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ރިން ާއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެިރާާމަށް

ާމެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްޮކށްލަާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

44ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

40ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާނުދެއްވ :ާގޮތަކަށްާވޯޓުާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 40ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .21ާ ާޖުމްލަ .40ާ ާމިާ. އެހެންކަމުން

ާބަހުސް ާފ ސްކުރައްވަމައްސަލަ ާމަޖިލީހުން ާމައްސަަލއ ކުރުމަށް ާުކއްލި ާއ ދެ، ާަގވ އިުދަގިއާާެބހޭާއިފި. ގޮތުން

ނަޑއެޅިފައި އަުރވ ނަްނާާައުޅަގނުޑ ުފަރަތަމ ުފުރަޞތު ، ަގޑިިއރުގެާަވގުތުާބަހުސްކުރުމަށް.ާއެހެންވީމ 3ާވަނީާާކަ

މިނެޓުގެާފުރުަޞތުާއަޅުަގނޑުާއަުރވަމުނ5ާާްމިާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަށް.ާއޭގެާފަހުގައިާކޮންމެާމެންބަރަަކށްާވެސްާ

ނޑުާކުރިއަށްާގެންދ ަނން.ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާެއދިލައްވ ާމެންބަރުންާތިބ3ާިގޮސްާ ާަގޑިއިރުާހަަމވަންދެންާއަުޅގަ

ާއިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާރަޝީދު.ާވަންޏ .ާހޯރަފުށީާދ ާކަމުގައި

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާމި ާގޮތެްއަގއި ާޖުމްލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ބ ވަުތެގާާ`ާޝުކުިރއްޔ 

ާދަ ާދަށު ާމައްސަލަތަކ އަނިޔ ވެރި ާއިހ ނެތި ާދަންނަވ ނަްނ.ާާބެހޭާރަޖައިގެ ާއަޅުަގނޑު ާެއއްެޗއް ާކޮންމެވެސް ގޮތުން

ާގޮތުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބ ވަތުގެާކޮންމެާމައްސަލައެްއގެާއަސްލުާބެހޭާގޮތެްއަގއިާމިާމައްސަލައ ާޚ އްޞަ

ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަ. ާަމސްތުވ ތަކެީތގެ ާޑްަރުގގެ ާމިދަނީ ާވެގެން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ިމާާކަމަށް

ާދ ާއަެޑއްާޤ ޟީންާމިާމައްސަލަތައްާޝަރީޢަތުެގާކުިރމައްޗަށްާހުށަހެޅިާއަުޅަގނޑުެމންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާިއިވގެންާ

.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާސ ފުޮކށްާދަންނަވަންާމިާބ ވަތުގެާއިާދޭންވ ާސަމ ލުކަެމއްާނުދެއެކަމަށްޓަކަ

ާޤ ޟީާާމައްސަލަ ާތަނެްއގައި ާހިނގ  ާހުރިެއއް ާބަލަަހއްޓަިއެގން ާވީާއަކު ާާކަުމގަިއވާކަމުގައި ާދެ ސްމަުކ،ާޚަާިިޔަސް

ާމިާޤ ޟީ ާރިޢ ޔަްތކުރަން ާއިސްލ މީާޝަރީޢަާއަކު ާޖެހެނީ ާދެ ާވެސް ާހެއްކަްށާޚަާތުގައި ާހުށަހެޅޭ ާފަރ ތުން ާދެ ސްމަކު

ާ ާޤ ޟީ ާއިންަނވ ފަޙ އެ ނީޑަގއި ާގޮ ާހެތްކިމ ގެ ާލިބިވަޑައިގެން ާުޙކުމްކުރަްނޖެހޭނީ ާޙަޤީޤަުތގަިއާާކަްށ.އި، އެކަމަކު

ާމިހެންާޤ ޟީ ާއިނގޭ. ާަޙޤީޤަތް ާމައްސަަލއިގެ ާތަޙުޤީޤުުކރ ާާއަށް ާމައްސަލަތައް ާމި ާދަންަނވަން ނޑު ާއަުޅގަ ކަމުން

ާޯކޓަްށާ ާމިންވަރަށް ާސ ބިތުުކރެވޭ ާމައްސަލަެއއްަގއި ާބ ވަުތެގ ާމި ާޤަރީނ  ާހެއްކ އި ާބޭފުޅުންނަށް ފުލުހުންގެ

ާއެްއގޮތަކަ ާތިހުށަހަޅައިދެއްވ ށޭ. ާމައްސަާްށވެސް ާމި ާޙ އްޞަޮކށް ާނުކުރަްއވަްއޗޭ. ާފަރުވ ުކޑަ ލައިަގިއ.ާބޭފުޅުން

ާޤ ނޫނުލް ާއިޞްހަމައެހެންމެ ާއުޤޫބ ތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބ ވަތުެގާާއިރ ދަފުޅ هللاާލ ޙަށް ާމި ާހުށަހަޅ ނަން. މިންވަރުފުޅުން

ާ ާމ ފުާމައްސަލަތަކުަގއި ާދަށުން ާނިޒ މުގެ ާާދިނުމ އިޕެރޯލްގެ ާއެކިއެކި ާމ ފުއަދި ާގުިޅގެން ާއަދިާމުނ ސަބަތުތަކ  ދިނުމ އި

ާތެރެިއްނާާއެ ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެއްގޮތަކަްށވެސް ާހަމަ ާލުއިކޮށްދިުނމަށް ާއަދަބު ާލުއިކޮްށދިނުމ އި ާކުށް ބޭފުޅުންގެ

ނޑުާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ ނަން.ާއަދިާ،މީހު ންާނުކުރެވޭނޭާގޮތަށްާއަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެންާމަރަންާޖެހޭނޭާބައެއް ާޮގވ ލަން.ާހަމަާއެހެންމެާމީހުންނަށްާާމަރ ާމީހުންނަކީާހަމަާކަ ނޑު ކަމަށްާއަުޅގަ

ާމަރުވެދ ާމި ާައދަބުާބ ވަތުެގ ާހަރުކަށި ާވަރަށް ާެވސް ާމީހުންނަކީ ާޭދ ާއަިނޔ ތައް ާޮބޑެތި ާމީހުްނާާފަދަ ާމި ާއަދި ދީ

ާބަން ާއެކަހެރިކޮްށ ާޖަލުގައި ާމ ފުދުކުރެއުމުރަށް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންާާނުދެވޭނޭވި ާޤ ނޫީނާގޮތަކަށް ގެ

ާބައްޓަންކުރަން ނޑު ާއޮނިގަ ާވިސްނ ަވޑަިއގެްނާެޖހޭނެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެނޭ. ނޑަްށ ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިޢ ފިކުރުކޮށްލަްއވ  ާބޭފުަޅކަށް ާދިމ ވެާާއިލ ގެ ާކަމެއް ާއަޅުަގނޑުބ ވަތުގެ ާކަމ ާއްޖިއްޔ  ާއެ މެން

ާއެާވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެރަ. ާދެރަާކަމ ާނެ ާއެާވ ނެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއުުފލަންާއ އި ާއެާކަމަށްޓަކައި ާތަކުލީފ އި ޖެހޭ

ހިރީާމުޅިާހޯރަފުށީެގާާއިލ ގެާބޭފުޅުންާނަފްސ ނީާގޮތުންާލިބިގެންވ ނޭާދެރަ.ާއަޅުަގނޑަށްާހުދުާލޮލުންާފެނިފައިާމިޢ 

ާ ާގޮތެއްާޢ އްރައްޔިތުންނ އި ާހ ދިސ މު ާހިތ މަވެރި ާރޮްއވ ލި ާރަްއޔިތުން ާރ އްޭޖގެ ާިދވެހި ާމުޅި ާމިާަގއި ދިަޔީއާާއެްއ

ާ ާމިދިޔަ 49ާާހޯރަފުށީގައި 33ާާވަަނާދުވަހުެގާރޭ ާޢިްއޒަތްތެރިާާއ 34ާއ އި ާގޮއްަސ. ާހިނގ  ާަވގުެތއްަގއި ދޭތެރޭެގ

ާމިހ ރުާރައީސް،ާމި ާބަަޔކު ާޝަްއކުުކރެވޭ ާަހްއޔަރުާކަމަށް ާމިވަނީ ާއެންެމާާކުރެވިފަ.ާއަދި ާއޮތް ާދެވެން މީހުންނަށް

ާދ އިރ ަގއިާ ާތަޙުޤީޤުގެ ާައދި ާޮގވ ލަން. ާބޭފުޅުންނަށް ާދ އިރ ެގ ާޝަރުޢީ ާއަޅުަގނުޑ ާދިނުމަށް ާއަދަބެްއ ހަރުކަށި
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ާމިާ ާހިންގަވައިދެްއވ  ާތަޙުޤީޤު ާމި ާގޮތެއްަގއި ާހަރުކަށި ާވަރަށް ާފަރުވ ކުޑަނުކޮށް ާަކމަކަށް ާެއްއވެސް ާތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި

ާއިޢުތިރ ފުާާމިާާބޭފުޅުން ާއެނބުރިާކަމަށް ާހޯރަފުއްޓަށް ާއެނބުރި ާއަލުން ާމީހުން ާމި ާމައްޗަށް ާބޭފުޅުންގެ ާމި ކުރަްއވ 

ާާނުދ ނޭ ާޙ ްއޞަާޢަގޮތަކަށް ާހަމަ ާއެދެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަރ ތުން ާަސރުކ ރުގެ ާަދއުލަތ އި ާދިވެހި ާމަލުކޮށްދެްއވުމަށް

ާމީހުންާހޯރަފުއްޓަށްާދެިވއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނުޑާއިސްަނގަިއގެންާާބ ވަތުެގާކުްށކުރ ާގޮތެްއގަިއާައޅުަގނޑުާދަންަނަވންާމި

ނޑުާޤ ނޫނީާގޮތުންާބަނދެވުނަސްާކަމުގައިާއިންސ ފުާރައްޔިތުންނަށްާހޯދަިައިާވެސްާމި ދޭނަން.ާމިކަމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ރައީސްާމިާޤައުަމީކާކަމުގައިާައޅުަގނޑުާފަހަށްާނުޖެހޭނޭާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަްތތެރިާާމި

ާަޤއުމެއްާ ާނަމޫނ  ާމަޒީަގއި ާއިނގޭެނ ާޤައުމެއް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޝްހޫރު ާދުިނޔޭަގިއ ާމުޅި ކަމުަގއި

ާކަުމގައިޢަދުލުއިންޞ  ާދ އިރ އެއް ާކޮންމެ ާއިްނ ާދ އިރ  ާޤައުމުތަުކެގާާފުގެ ާދުނިޔޭގެ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ވިޔަސް

ާދެކެ ާޮގތަށް ާޤައުމެއްގެ ާމިސ ލު ާމިއަދުމީހުން ާޤައުމެއް. ާއައި ާރައްޔިތުންނ ާމުން ާތިބި ާޤައުމުގެ ާއެިކއެިކާާމި އަދި

ނޑުާދަންނަވ ނީާމި ބ ވަތުގެާކަންތަްއާާވުޒ ރ ަތކ އިާފަރ ތްތަކުންާކޮްނމެވެސްާމިންވަެރއްެގާއިހުމ ލެްއާެވވޭތީއޭާއަުޅގަ

ހަމަާސ ފުޮކށްާމިާދަންނަވަނީާމިކަހަލަާއޮތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސްާައޅުަގނޑުާާމިާކޮންޓްރޯލުންާނެއްޓިގެންާޮގްއސަ

ގޮތަކަށްާމީހުންާމަރ ާއެްއވެްސާފަރ ތަކަށްާމިފަހަކަށްާއައިްސާއެްއވެސްާހުކުެމއްާިއްއވިފަިއާނުވ ކަން.ާވަރަށްާރޯމ ާ

ނޑުބުިރްނާާަކަޓުރ ައާޅ، ަލިޓުބިރްނާނިއ ަދނިޑުބިރްނނާ ، ަވގުުތގައިާވެްސާމަގުަމތީގައިާވަޅިހަރާ ާދުވ ލު ަދގަ

ާއަ ާނުވެެގންތަޅ  ާމީހަކު ާދޭނޭ ާހެއްކެއް ާފެނި ާބަަޔކަށް ާއެތައް ާމަންޒަރު ާމަރ ލ  ާމީހަކުާާ،ނިޔ ކޮށް ާބުނ ނޭ އެކަން

ާޮގއްސަ ާމަރުެވގެން ާބަޔަކު ާއެަތއް ާއެބަހުރި ާޮގސް ާނުވެގެން ާމިފަހަކަށް ާޖެ. ާޖެއައިސް ާމަރުާހި ާހަތަރު ާތިން ހިގެން

ާދިަޔއިުރގައިާ ާމަާާހިނގައި ާެއއްެވސް ާމިއިްނ ާކޯޓުަގއި ާއެހެންވީމާ ާއްސަލަވެްސ ާނެތް. ާއެއް ާސ ބިތުކުެރވިފަ ، އެއް

އެކުާާިޢްއަޒްތެތިރ ަރީއްސ ައުޅަގނުޑ ުއްއީމުދުކަރްނ ިމައުދްނ ަފަށިއެގްނ ައުއ ިހްތަވަރާކިއ ައުއ ޫރަޙކާ 

ާ ާމީހަކު ާެއއްެވސް ާމިއިން ާނުދެވޭޢަދުލުއިންޞ މަސައްކަތްކޮށް ާބަޗައިގެން ާކުރިމަތިން ާޤ ނޫނުތަްއާފުގެ ާގޮތަކަށް ނޭ

ާމިބައްޓަން ާާކުރެވި ާދެވޭނޭ ާއަދަބު ާހަރުކަށި ާދ ނޭމީހުންނަށް ާހަމަޖެހިގެން ާމިކަންތައްަތއް ކަށްާގޮތަާގޮތަކަށް

ާީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާެއާ ާހ ދިސ ގައި ާމަރުގެ ާހުސޭނުބޭގެ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާ ނޑުެގާޢ މަރުޙޫމުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއެ ާައދި ާރައްޔިތުންނަށ އި ާހޯރަފުށީގެ ާއަދި އިލ އަށ އި

ާައޅު ާއ އި ާޕ ޓީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާތަޢުަގނޑުާފަރ ތުން ާފަރ ތުން ާދ އިރ ެގ ާމައްސަލަާގެ ާއ ދެ،ާމި ާދަންނަވަން. ޒިޔ 

ާޙަޤީޤަތުަގއި ާފަޅަމުންާއަކީ ާދޮސް ާތެޭރގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާިމައދު ާއެތަކެއްާާ،ފަޅަމުންާ،ވެސް ާގޮސް ާފަޅަމުން

ާއޮތްާމައްސަލަ ނޑުެމންނަށްާފެނިާފަހަރުާމިހ ރުާދޮސްާފަޅައިގެްނާޮގއްސަ ާއަުޅގަ ގެންާދިޔަީއާެއއް.ާއެހެންނަމަވެސް
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ާފުލުހުން ާއެްނމެާމިފަހަރު ާކަމ ާވެސް ާގިޔަރަްށާަވއްޓ ލިކަްނ.ާއެ ާުއފ ކުރަން.ާއެހެންނަމަވެްސާާމަތީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިފަދަާ ާގިޔަރުަގއި ާމަތީ ާއެންމެ ާފަހަރަކުވެސް ާޮކންމެ ާއޮތްތަނުަގއި ާކުރިއަށް ާުއއްމީދުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާާއަދަބުާލިބެންޖެހޭާފަރ ތްތައްާތޭރިތަުކގެާފަހަތަށްާލެޭވނެކަުމގައިާާކަންތައްތައްާބަލ ާއަދިާއެ ކަމަށް.ާއަުޅގަ

ާދުނިޔޭގައިާ ާނަމޫނ  ާމ ޒީަގއި ާފ ހަަގކުރަްއވައިފި ާވ ހަަކފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާއުފ ކުރަން

ާ ާފ ހަަގުކރެއްވީމަ. ާޤައުމު ާމި ާގޮތުަގއި ާަޤއުމެްއގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާއެމަނިކުފ ނަްށާާއެ ، ންވީމ އެހެވެސް ަކމަށްޓަކައި

ާުޝކުރު ާވ ހަކަދެއްކީތީ ާެއްއގޮތަށް ާސެޕްޓެމްބަރުާާޙަޤީޤަތ އި ާފ ހަަގޮކށްލަންޖެހޭ ނޑު ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާއަދ ކުަރން. ވެސް

ނޑުމެންގެާރ އްޭޖގައިާހިނގައ42ާި ނޑުމެންނަށްާސިޔ ސީާގޮތުންާާދިޔަާގެާބަޑިޖެހުމުގެާހ ދިސ ާައޅުގަ ާފަހުންާއަުޅގަ

ާފައިދ  ާހ ދިސ ަގއި ާއެާާއެ ާފިޔަަވއި ާރަނގަޅުާާކަމ ާެނގުްނ ާއޭެގ ާފަރ ތްތަކަށް ާއުފުލި ާކުރެުވީނާއަޑު ކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާދިޔަމިއަދ  ާުއއްމީދުހަމައަށް ނޑު ާކީްނހޭ.ާއަޅުގަ ާމިާކުރ އިރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާއަދުޮގތުގައި

ާއެ ާބިލުގައި ާޕެރޯލް ާހިނަގއިދ ނެ.ާާބެހޭާކަމ ާހުށަހަޅުއްވ  ާވ ހަަކދެއްކިގެން ާއިތުރަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތުން

ާމައްސަލައ އެހެން ާކުއްލި ާމި ާބޮލަށްާާބެހޭާނަމަވެސް ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާއެބަޖެހޭ ާފ ހަގަކުރަން ާއަުޅަގނޑުމެން ގޮތުން

ާއެބަ ާވ ްނ ާެއކަން ާަކނޑ ލީމަ ާކަމެއް ނިޑޔ ރުާހުރިހ  ާފަ ާމަޖިލީހުން ާަރްއޔިތުންގެ ާހިމ ޔަތްއޮތްތޯ. ދޭންާާންނަށް

ާގެންަދން ާކުިރއަށް ާއެކަންާާކަންތައްތައް ާހ ޒިރުވެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއިްސވެރިން ާސިފައިންގެ ާފުލުހުންނ އި ވީމަ

ާސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީވެސް ާކޮށްދެވުުނތޯ. ނޑުމެންނަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ކަމެއް.

ާއެބަ ާމިާފ ހަގަކޮށްލަން ާލެވިގެންރ ާޖެހޭ ާފަހަތަށް ާތޭރިތަުކގެ ާކުށްވެރިން ާމިާއްޖޭަގއި ާއަމ ންތަނަކަްނާާނޫނީ ރ އްޖެ

ާއެބަާނެހެދޭނެ ާވިދ ޅުވެަފއި ާހ ޒިރުވެ ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާތަކުރ ރުކޮށް ާކޮމިޝަނަރ ާޕޮލިސް އޮްތ.ާާކަމަށް

ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާހެދުމަށްޓަާއެހެންނަމަވެސް ާޖަލެއް ާައޅުަގނޑުމެން ާބަޔ އިވެސް ާލީ ާއެ އަިދާާކައި

ާނެތްމުސްތަޤު ާޖަލެްއ ާއެކަީށގެްނވ  ާމިހ ރު ާމިރ އްޖޭގަިއ ާއަދި ާވެސް ާހެދުމަށްޓަަކިއާާކަމަށްާބަލުގައި ާޖަލެއް ވ އިުރ

ާއަދި ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްާމިއަދުގެ ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާވިސްނ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކިހ ވަަރކަްށތޯ ކުެރވެނީ

ާއެބަޖެ ާޤަބޫލުކުރ ފިކުރުކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާިތބެންާހޭ. ާބިއްދޮށުަގއި ާތޭރިތަުކގެ ާޖަލުގެ ާމިއަދުާާވ ާގޮތުަގއި މީހުން

އ އިާއެހެންާެއއްޗެހިާދެމީމަާވ ނެާހަތަރެތިާމިހ ރުާވަމުންާާތަކުގެާައްއސޭރީގައިާތިެބގެންާބަޓުބުރިރަށްރަށުގެާޮގޑުދޮށް

ނޑުާމި ާއަުޅގަ ނޑުާދަންނަވ ނީާތަޙުީޤުޤާާމަލުކުރަމުންޢަމެންާދަނީ.ާމިކަންތައްތައްާަހއްލުކުރުމަށްޓަކައި ދ އިރުާއަުޅގަ

ާދިމ ވީމަާއެއްާމަރުޙަލ ގަ ާކަމެއް ާނުވަތަ ާމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީާެއއްާނޫނޭ ާިގޔަރުަގއި ާއެނޫނޭ ާޖަލުެގާާ. މީހުންގެ

ާލެވެން ާފަހަތަށް ާތޭރިތަކުެގ ާޖަލުގެ ާމަަސއްކަތްާާދެންާފަހަތަށް ާަކނޑ ނުލ  ާިގޔަރު ާއެބަޖެކުރައެ ާއެހެންާން ހޭ.

ާމިމަސައްކަތް ާމިހެން ާއެބަާނުކުެރވޭތީ ާފ ހަގަކޮށްކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރޯމ ާާވަނީ. ާޒުވ ނުންތޯ ާކިތައް ާމ ލޭަގިއ ޖެހޭ

ާމަރ ލި ާކ ކުޯތ ާަވއްޓ ލީ. ާމަރ  ާތަޙުޤީާދުވ ލު ާނުވަތަ ާތުހުމަތުވެ ާމަރުޙަކަމަށް ާކޯުޓ ާނުވަތަ ާސ ބިތު ަގިއާލ ޤުަގއި

ާތަންފީޛު ާޙުކުމް ާނުާމުންކުރަޖަލަށްލެވި ާމީހަކު ކަންކަމުަގިއާާީމ ައުޅަގނުޑެމްނ މި ، ދޭ.ާއެހެންވީމ ދަނީ.ާއެއްވެސް
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ާއެހެންވީމ ފެއިލް ާމިންވަރު. ާއޮތް ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނަވީނ ަސުރާކުރްނ ެވްސ ައިދ ިމ ، ވެފައި

ާޞުަމިޖީލުހްނ ފްާސުކާރ ާޤނ ާރ އްޖޭގަިއ ާމި ާތަބ ވެ ާިޫނުތަކަށް ާވެރިކަްނާލްހަވެރިކަމ އި ާޤ ނޫނުގެ ހަމަހަމަކަމ އި

ާކުރި ާމަސައްކަތްދިފ ޢުކޮށް ާަސރުކ ރުން ާމި ާތަކުރ ރުާކުރަްނވީއަރުވ  ާހ ދިސ އެއް ާދެވަނަ ާމިފަދަ ާއޭރުންނޭ ިވޔަާާއޭ.

ނޑުމެންނަށްާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާއަމ ން ާެވއްެޓއްާޤ އިމުކުެރވޭނީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނުދީާއަޅުގަ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއިރ ގެާޢިއްތަތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟުށިާދ ވިލިފު

ާމުޙައްމަދުާމަނިކުާނިޔ ވުމ އަހަރުގެާޙުސައ3ާި:އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ ާން

ާ ާއެ ާތަޢުގުިޅގެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާޢ އިލ  ާެއ ާއެދެނީ ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާރައްދުކުރަން. ާސުވަރުޭގެގާމަިޒޔ  ރުޙޫމަށް

ާކުރިމަތީދ އިމީާނިޢު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަމއްސަލައާ މަތްާދެއްވުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމއަދު ާކުއްލި ާިމއޮތް ާަގއި

ާވ ހަކަފުޅުާބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްިވ ާމައްސަލަ ާކޮންެމާާގޮތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަދައިްނ ެދއްކި

މެންބަރަކަށްާވެްސާއަދިާމިާޤައުމުގެާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައްޔިަތކަށްާވެސްާއަދިާކޮންމެާޖަމ ޢަތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖެހޭާފަރ ތްތަކުންާެއާމަސްއޫލިއްޔަތުަތއްާއަދ ުކރަންކަމަށްާވިދ ުޅވިއިުރގަިއާއެާާވެސްާމިކަމުގެާމަސްއޫިލއްޔަެތއްާއޮތް

ނުޑމެންގެާޤައުމުާމިާމަސްއޫލިއްޔަތުަތއްާނުއުފުލުމުެގާސަބަބުންާމިއަ ހިސ ބަށްާގޮސްފައިވ ކަންާއަޅުަގނުޑާާދުާއަޅުގަ

ާސަމ ލުަކމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންގެ ާދަންނަވަން.ާއެާދިވެހި ާމިއަދު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑަާާވ ހަކަ ާއަުޅގަ ާމީކީ ްށާއ ދެ،

ާއިާކަމެއްާކުރެވޭނެ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާކަން ާއެފަދަ ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމިތަނުގައި ާމިައދު ންޒ ރުދީފަާނޫން.

ާވ ނެާ ާކަންަތއްަތއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެން ާުނކުތީމަ ާއެބަާާދޭތެޭރގައިާާގޮތ ާމަގުމައްޗަށް ާއުފެދޭ ާސުވ ލު .ާެވސް

ާާެއއްާމި ، އެހެންވީމ  ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާކުރަންވީ. ާމިކަން ާޕްޮރގްރ މްތަުކެގާޚަނޫން ާއެކި ާތެރެއިންނ އި ބަރުތަކުގެ

އަޑުާިއިވގެންާއެބަދޭާކުށްވެރިންގެާކަންަތއްތައްާބެލެހެްއޓުމަށްާހަވ ލުވެފައިާއޮްތާާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދު

ާމުައއް ާެއކި ާފުލުހުންނ އެކި ާއަދި ާއަރުާސަސ ތަކުންނ އި ާބޭބޭފުޅުން ާޙުކުމްތަފ ތު ާޖަލަށް ާވިދ ޅުަވނީ ާމި ކޮށްފަިއާއްވ 

ާ ާކަންކޮޅުަތކުަގިއ ާއެިކ ާރ އްޖޭގެ ާަބޔަކު ާސަތޭކަ ާއެތަްއ ާއެހެންވީމ ތިބި ާިތއްބޭ. ާއެބަ ހ ލަުތަގިއާާމި ، ދޫވެފައި

ނޑުމެންނަށްާސަްއކުވަރުގެާކަންަތއްތައްާހިނގ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭގައިާމި ނޫން.ާމީާާކަެމއްާކުރެވޭނެ.ާމީާއަޅުގަ

މީ.ާާއްކަމެާާމުވެފައިާއޮތްޢ އްާމިާފަހަކަށްާއައިސްާާނޫން.ާމިކަންާދަނީާފެށުނީއްސުރެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާައއުާކަމެއްާ

ާހަވީރ  ާހެނދުނ އި ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރަކު ާމިާާނޫންާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހަކު ާދުވަހު ާނިމޭ ާދުވަހ އި ާފެށޭ ާމަހު ނަމަ

ާވަމުން ާމިކަން ާމިހެން ާހަމަލ ިއން. ާމީހަކު ާކޮންމެވެސް ާމިދަީނ ާަވކިެވގެން ނޑުމެންނަށްާާދުނިޔެއިން ާއަުޅގަ ދ ކަން

ާޒިންމާ  ާމީގެ ާއިުރގައި ާއެބަާއެނގޭ ާޒިންމ ާއެއް ާހުރިހ  ާމީގެ ާއަތްމަތީގަިއ.ާާއޮތް. ާސަރުކ ރުގެ ާމިއަދު ާއޮތީ އެއް

ާއަަޅިއގެން ާފިޔަވަެޅއް ާހަރުދަނ  ާމިއަުދާާސަރުކ ރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުެރވޭނެ. ާކޮންޓްރޯެލއް ާމިކަންތަކެއް ނޫނީ

ާރައްޔިތުންގެާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާކުރ  ާކަންތައްަތއް ާތިބެ ާމެންބަރުންގެާާމަސްތުވެގެން މަޖިލީހުގެ
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ނޫން.ާމިަކްނާާކަހަލަާތުހުމަތުތައްާމިއަދުާދަނީާކުރަމުން.ާހަމައެކަނިާމިކަންާކުރަނީކީާވަކިާަބއެއްާމައްޗަށްެވސްާެއކި

ާމުޖު ާމީހުންނަށްކުރަނީ ާތިބި ާހިސ ބެއްަގއި ާހުރިހ  ާއެާތަމަޢުގެ ާއިނގިިލާާދޭތެރޭގައާމީސްމީހުންނ ާވެސް. ިިވެސް

ާމީހުންކޮދިއް ާއެ ާޝަްއކުށް ާަމްއޗަށް ާވަކިާކުރަމުންގެ ާމަސްތު ާވެއްޖެކަމަށްާދަނީ. ވެއްިޖއްޔ ާާވަރަކަށް

ބައިާާބައެއްާފަހަރުާމީހުންާމަރ ލެވޭނެ.ާއަނެއްާކަެމއްާނޭނގޭނެކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާއޭނައަށްާކުރެވޭ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޯނ . ާވައްތަުރގެ ާއެކި ާކުރެވޭނެ ާކ ރުތަކުންނ ިއާފަހަރު ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެންގުޅޭ ާތަކެތި ާބޭނުންކުރ  ާތަފ ތުާމަސްތުވުމަށް ާމިކަހަލަ ާގޭެގިއން ާމީހުންގެ ާއެިކއެކި ާއުޅޭ.ާިމާާއަދި ާދައްކ  ވ ހަކަ

ާއެބަ.ާ ާޖެހޭ ާވ ން ާބަޔަކަށް ާނަމޫނ  ނޑުމެންނަކީ ާައޅުގަ ާއެއްކިބ ވ ން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތަކުން

ާމައްޗަށްއަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާގޮތަްށާާޅުަގނޑުމެން ާނުކުރެވޭނެ ާޝައްުކތައް ާމިކަހަލަ ވެސް

ާ ާބަހައްޓަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދަތުރުކުރާ ާޖެހޭޢަމަލުތައް ާމިތަނަށް ާއެަތން ާއަދި ާބޭރަށ އި ާރ އްޖެއިން ާއަދި އެބަ.

ާވަފުދުތަުކން ާޮބޑެތި ާާސަރުކ ރުގެ ާދަތުރު ާއެވެސް ާފޮޓޯތަކުަގިއާާބޭފުޅުނ ާނިންމ ލުމަށްފަހު ާއަންނަ ާގޮތުން ބެހޭ

ާކޮންމެވެސް ާހުންނަ ާރީނދޫކުލައިގައި ާމަންޒަރުތަކެއް.ާއެހެްނވީމ ާހުންނަނީ ާތިބޭ ާބޯން ާބުއިންތަކެއް މިކަހަަލާާ،ކަހަލަ

ނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢުގައިާފެންނަންާއެބަހުރި .ާމިާހުރިހ ާކަންތައްތަެކްއާއެތައްާަބއިވަރުާކަންތައްތަެކްއާމިއަދުާއަުޅގަ

ާރަނގަޅުކުެރިވގެން ާމިާމިއަދު ާތެރޭަގއި ާމުޖްތަމަޢުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާުހއްޓިގެެނއްާޫނނީ ާަކންތައްތަކެއް ާހިނގ 

ާ ާދިމ ވ  ާކަމެއް ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާޫނންނަމަ ާޤ ޒީއިން ާއ ދެ، ާފ ޑުާނުދ ނެ. ާފަހަރަކު ކޮންމެ

ާ ާއެާބޭފުޅުންގެާއެކިޔ އިުރަގއި ާހުށަހެޅޭ ާހެކިތަކުެގާާމައްޗަށް ާލިބޭ ާމައްސަލަތަކުަގއި ާހުށަހެޅޭ ާޝަރީއަތަށް ބޭފުޅުން

ާނިމިގެން ާކަންތައްތައް ާޝަރީއަތުން ާބިނ ކޮށް ާއެހެންާމައްޗަށް ާބަޔަކ ދ ނީ. ާސަރުކ ރުން ާމި ދޭތެރޭގަިއާާނަމަވެސް

ާކަމަށް ާބޭނުންވެއްޖެ ާކުރަން ާަކންތައް ާއަނިޔ ވެރިކޮށް ާއެވެއްާހަރުކަށިކޮށް ާކަންަތއްތަްއާާިޖއްޔ  ާދޭތެރޭގައި މީހުންނ 

ާމަޖިލީހު ާމި ާކޮބައިޯތ ާގެންދަނީ. ާމެންބަރުންތަކ ކުރަމުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާއައިސްާާގެ ާމިފަހަކަށް ދޭތެރޭގައި

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ ިއރ ގެ ާމ މިގިލި ާކޮަބއިތޯ ާކަންތަްއތައް. ާހުރި ާފެންނަށް ާސ ފު ާޤ ނޫނުެގ ާމެންބަރުާކަންތައްތަްއކުރީ. ރި

ާއިބްރ ހީމ ޤ ސި ާިޢްއޒަތްމް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަިދ ާޢަބްދުއި ާމެންބަރު ާތެރި ާދެާޔ މީނ هللا ބޭފުޅުންާާމި

ާވިދ ުޅވަނީ ާގެންިދޔައީ.ާާއެ ާކޮންކަމަކ ތޯ ާޙުކުމްާގެންދިޔައީ ާވިދ ުޅވަނީ ނިޑޔ ރުން ާވިދ ުޅޭވާފަ ާއެބަ ާކުރިން ކުރުމުގެ

ާޝަްއކުާއެ ާމައްޗަށް ާެއްއވެސްބޭފުޅުންގެ ާހުށަހެޅިފަާކުރެވޭނެ ާދައުލަތުން ާހެއްެކއް ާއެްއވެސް ާއެއްާސ ބިތުުކރެވޭނެ

ާ ާބޭފުޅޫން ާދެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭފުޅުނ37ާާްނެތޭ. ާއެ ާމަޤ މުގައި ާއެ ާކޮބައިތޯ ާބަންދޭ. ާގޭ ދުވަހަށް

ާއެ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާނުތިއްެބވޭނެތީވެ ާމަޖުާނުތިއްބަވ ނެތީވެ. ާަފނޑިޔ ރުންނަށް ާކުަރއްވަން ާކަންތައް ބޫރުވީ.ާގޮަތށް

ާކޮށްގެންާ ާމިނިވަން ާމުައއްސަސ ަތކެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާޤ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއެހެންނަމަވެސް

ާމުާއިއިރުގަާދ  ާމިިނވަން ާނިންމުމ އެ ާނިންމ  ާއިހުތިރ މުދޭތެާައއްސަސ ތަކުން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ކުރަންޖެހޭނެ.ާރޭގައި
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ުނވ ނެ.ާާރުންާއެފަދަާތަްނތަނުގެާމައްޗަްށާއަްތގަދަކޮށްާކަންތައްކޮްށގެނެއްސަރުކ ރުަގއިާބ ރުާހުއްެޓއްާަކމަކުާސަރުކ 

  ނުވ ނެ.ާނެއްޯކޓަށްާވަދެާއަމިއްަލއަށްާޙުކުމްޮކށްގެމްާނޑިާނަަގއިގެެނއްާނުވ ނެ.ާސުޕްރީމްާކޯޓުާތަޅުދަސުޕްރީ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ާއައްސަލ މްޢަލަކުމް ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާهللاާ`. 4232ާާވަބަރަކ ތަހޫ. ވަަނ49ާާސެޕްޓެމްބަރު

ާ ާއުމުރުން ާދިޔަ ާނިޔ ެވ ާހޯރަފުށީގައި ާއުތުރުބުރީ ާތިލަދުންމަތީ ާރޭ ާމުޙައްމަުދެގ3ާާ:ދުވަހުގެ ާޙުސައިން އަހަުރގެ

ާއަޅުަގނޢ  ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާއެންމެހައި ާތަޢުާޑުއިލ ގެ ާެއާވެސް ާރައްދުުކރަން.ާއަޅުަގނޑުމެން ިޒޔ 

ާހިތ މަ ާވަރަށް ާއެހީ ާޚަބަރު ާމަރުގެ ާމަރުޙޫމުގެ ާާލޮބުވެތި ާހައިރ ްނކަމަކ  ާކުއްލި ާމިއ އި ާއ ދެ، ކަމަީކާާެއުކގައި.

ޒަތްތެިރާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްާކަންކަެމއްާންާދުށުމަށްާއެއްެވސްާބަަޔުކާއެދޭނެއަޅުަގނޑުމެންާިދވެހިާމުޖުތަމަޢު

އްމުވެފަ.ާޢ ނުވ ާހިސ ބަށްާާވަނީާއ ދަޔ ާޚިލ ފުާކަމަކަށްާކަންކަންާމިާފަދައިންާމިއަދުާމިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރައްވ 

ާޞުލްޙައެހެންކަމު ާއަމ ންކަމ އި ާމުޖުތަމަޢުގައި ާދިވެހި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންާވެރިކަމ ން ާދިރިއުޅެން ނަަމާާވ ާެއކު

ާ ާމައިތިރިކުރެވޭނެ ާބޭނުންތެރިާގޮތަކ މިކަންކަން ާހަމަ ާވިސްނުމަކީ ާޤަބޫލުކުރަން.ާާކަމެއްާމެދު ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައި

ާމި ާއަުޅގަާާއ ދެ، ާމުހިއްކަމަށްޓަކައި ާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ާއަޅުަގނޑު ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާމު

މުާދައުރެއްާއަދ ާކުރެވޭނެާއެއްާފަރ ތަކީާދީީނާމަސަްއކަތްކުރުުމގެާއެްނމެާމުހިއްާގޮތުަގއިާމިކަންާހައްލުކުރުމަްށޓަކައި

ާވެރިން ާމިާޢިލްމު ާހުށަހެޅޭ ާކޯޓުތަކަށް ާމިދަންނަވ ީލ ާއެހެން ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމަށް

ާސަބަެބއް ާނުވުމުގެ ާސ ބިތު ާަމއްސަލަތައް ާެހިކާާބ ވަތުގެ ާދޮގު ާނުލިބެނީ ާެހކި ާނެތިގެން. ާހެކި ާމިވަނީ ކަުމގަިއ

ާއ ދެދިނު ާސަބަބުން. ާކަމެއް، މުގެ ާކޮްނކަހަލަ ާމީ ާދިނުން ާހެކި ާކޮބަިއކަންާާދޮގު ާދިނުމަކީ ާހެކި ާދޮުގ ކަމ އި

ާއަންގައި ާހިތުޢ އްމުންނަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ޖިބެއްދިނުމަކީ ާޢިލްމުވެރިންގެ ާދީނީ ާކަމެއްެގާން ާނެތް ާދިނުމަކީ ާެހކި .ާދޮގު

ާދި ާހެކި ާޙަޤީޤަތ މައްޗަށް ާނޫން. ާެއކަންޏެއް ާއެާނުން ާހެކިދިނުން. ާކަމަްށާާޚިލ ފަށް ާނުދެކޭ ާތަނެއް ާދުށް މީހަކު

ާކަމެއް.ާ ާއޮންނަ ާއޮޅިފައި ާބަޔަކަށް ާގިނަ ާތެރެއިން ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާވ ނީ. ާކަމަށް ާހެކި ާދޮގު ާވެސް ބުނުމަކީ

މީހަކަްށާާށްާއެމީހަކުާވަކިާކަމަކަާއެްއާެވސްާއެާާމީހެްއގެާލޮލުެގާކުިރމަތީގައިާރޯމ ދުވ ުލާހިނގ ާހ ދިސ ާއ ދެ،ާއެ

ާއަުތވެދ ނެތީ ާއެާ،ނުރައްކަލެއް ާލިބިދ ނެތީާުނވަތަ ާގެއްލުމެއް ާއެާ،މީހަކަށް ާކުށުގެާާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާގ ތް މީހެއްގެ

ނޑައެޅިދ ނެތީާއެާ ތަންާެއަބާާދޭާާމީހަކުާދުށްާތަނެއްާނުެދކޭާަކމަށްާބުނެާކޯޓުެގާކުރިމަތީަގއިާދޮގުާހެކިާއުޤޫބ ތެއްާކަ

ާއެ ާޙަޤީޤަތުާާއ ދޭ. ާއެންމެްނާވެސް ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާހިތުން ާައޅުަގނޑު ާމިއީ ާހެކިދިނުން. ާދޮގު ގައި

ާވެްސާ ާކުރިން ާކަެމއް، ާުނވ  ާހަމައެކަނި ާހެކިދިނުމަކީ ާޮދުގ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާވެއްޖެ ާއިޞްލ ޙުކުރަްނ ސަމ ލުކަންދީ

ާ ާހެިކާދިނުމެއް ާހަދަިއގެން ާަމއްޗަށް ާކަެމއްގެ ާނުވ  ާފަދައިން ާބުނުމަކީާދަންނަވ ލި ާކަމަށް ާނުދެކޭ ާކަމެއް ނޫން.ާދުށް

ާއެކަުމެގާ ާސ ފުކޮށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާގޮތް ާއޮތް ާދީނުގައި ާމިކަން ާދިނުމަކަށް. ާހެިކ ާދޮގު ާވ ނީ ާއެ ވެސް
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ާބިރުވެރިކަމ ނުރައްކ ތެ ާެއކަމުގެ ާާއެާރިކަމ ިއ ާއޮންނަ ާިއސްލ މްދީނުގައި ާހިތްތަކަްށާޢުކަުމގައި ާމީހުންގެ ޤޫބ ތް

ާުނވ ނެ.ާވައްަދއިދިނުމަ ާނޫނީ ާކަމުަގއި ާވ ޖިބެްއ ާއޮތް ާމަްއޗަށް ާޢިލްމުވެިރންގެ ާފަންނުގެ ާމި ާހިތުން ާައޅުަގނުޑ ކީ

ާއަުޑއިިވގެންާއަނެއް ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމިާކަމަކީ ާފ ސްނުވެގެން ާބިލެއް ާދެ ާމަޖިލީހުން ާިމ ކަންކަންާާދިަޔއީ

ންާމީޑިޔ ަގއިާހަމަާއިރުިއރުކޮޅ ާފުލުހުންާއެާވ ހަކަާކޮންޓްރޯލްނުވެގެންާުއޅޭާވ ހަަކާވަރަށްާގިނައިންާތަންކޮޅެއްާކުރި

ދައްކަވަމުންާގެންދެވި.ާއެހެްނނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާއެާދެާބިލުާފ ސްވިާފަހުންާމިފަދަާހ ދިސ ތައްާ

ނޑުގެާ ާއަުޅގަ ާކޮބަިއތޯ ާައކީ ާފައިދ  ާލިބުނު ާބިުލާފ ސްވުުމން ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާގިަނއޭ. ާމ  ހިތުަގިއާާހިނގަމުންދ ލެއް

ނޑުތަކ ސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއ ދެ،ާޢ އްމުާ ޚިލ ފަށްާއަދަބުދިނުމުގެާބިލަކީާވެސްާފ ސްނުވެގެންާވަރަްށާާއިޖުތިމ ޢީާމިންގަ

ފޮށުމުގެާކަންތައްާެވސްާއެާބިލުާފ ސްވުމުެގާާލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީހުންނ ވ ހަކަާދެއްކެވިާބިާބޮޑަށްާފުލުހުންާއެ

ާށްާކޮންޓްރޯލްާނުވ ކަންާައޅުަގނުޑާފ ހަގަކުރަން.ވަަރކަާފަހުންނެއްާއެއްެވސް

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް

ާ ާއުމުރުން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމުޙައްމަދ2ާު:`. ާޙުސައިން ާހިތ މަވެރިާއަހަރުގެ ގެ

ގެާމައްަޗްށާދ ތީާމަޙްރޫމުާމައްސަަލއެްއާޮގތުގަިއާޤަރ ރެއްާހުށަހެިޅގެންގޮތުންާމިއަދުާކުއްިލާާބެހޭާމަރުގެާހ ދިސ އ 

ނޑުާތަޢުިޒޔ ާކިޔަން.ާއަދިާއެާމަރުޙޫމަށްާސުވަރުޭގގެާދ އިމީާނިޢުމަޢ  ތްާލެއްވުންާއެދިާައޅުަގނުޑާއިލ ާއަށްާއަުޅގަ

ާހަމައެދުޢ  ާމިއީ ާައކީ ާމައްސަލަ ާުކއްލި ާމި ާހުށަހެޅިގެންއުޅޭ ާމި ާމިއަދު ާހަމަ ާކަެމްއާކުރަން. ާހިނގި ާމިއަދަކު ކަިނ

ާމިާ ާއަދަދަކަށް ާގިނަ ާމ ޭލގެ ާމި ާގޮތެްއގައި ާޚ އްޞަ ާއަިދ ާރަށްތަުކގައ އި ާެއކި ާރ ްއޖޭގެ ާއައިސް ާފަހަކަށް ާނޫން.

ާހިނގަމުން ާހ ދިސ  ާމަރުގެ ާއެާާދ ާބ ވަތުެގ ާކަންބޮޑުެވ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރަނަގުޅާާކަމ ާކަމީ ާކަމެއް. ވިްސނަންޖެހޭ

ާކޮންާވ ހަކަ ާަބޔަކު ާވ ހަަކއެއްެއއް ާރަނަގޅު ާނުކުެރވޭ. ާއެބަާޓްރޯެލއް ާއިސްލ މްދީނުގަިއާސ ފުކޮށް ާިމކަްނާާމެ އޮތް

ާވ ހަކަަތކެއް.ާކަާ ާގޮތުގެ ާޤިޞ އޮންނަންޖެހޭނެ ާއިސްލ ްމދީނުގައި ާހިފުމުނަޑއެިޅގެން ާއޮތީާޞް ާއަިއއްސަ ާމައްސަލަ ގެ

ނޑުމެާއެއ  ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނޫން. ާގޮތަކަށް ާއުފެދޭނެ ާޝައްެކއް ނޑުމެންާދޭތެރޭަގއި ާއަޅުގަ ާދުސްތޫރު. ާއުޅެްނވ  ން

ނޑުމެންނަށްާގޮަތކީާކީރިތިާޤުރުއ އުޅެންވ ާ ޚިލ ފަށްާާ.ާެއއ …ކަށަވަުރވ ާކަްނތައްތައްނ އިާރަސޫލ ގެާޙަދީޘުންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ްނާމިާޖެހުނީ.ާއެހެންނޫންާ ނަމަާމިއަދުާމަރުާއ ދެ،ާއޭެގާާއިތުރުާޤ ނޫނުތައްާހެދީމ ާމިއަދުާއަޅުގަ

ާއެބަ ާދޫކުރ ާދަލުގައި ާދުނިޔެ ާމި ާއެާމީހަކު ާހިފޭނަމަ،ާގޮތަށް ާއޭނ ާާޤިޞ ޞް ާމަރ ލ ކަށް ާނުވަތަ ާނުކެރޭނެ ދެނެއް

ާއޮްތާ ާއަިއއްސަ ާގޮތުަގއި ާނަމޫނ ެއްއގެ ާޤައުމަށް ާމުޅި ާއުއްމަތަށ ިއ ާމުޅި ާނުހުންނ ނެ. ާދުނިޭޔގަިއ ާމި ހިތްވަރުދޭކަށް

ނޑުމެންާތަންފީޛުނުވެދ ތީާމިއަޙު ނޑުެމންާމިކުމެއްާއަުޅގަ ކަމ ާކަންބޮޑުވ ންާމިާޖެހެނީ.ާރަނގަޅު.ާއެންމެާާދުާއަުޅގަ

ާފ ހަގަ ާާއެބަާމެންބަރުންމެ ާމިކަމުގެ ާގަބޫލެއްހަކުރޭ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާކޮބައިތޯ. ާހެދިޔަކަސްާާއްލަކީ ާޤ ނޫނު ނުކުެރވޭ

ާ ާއަންހަމީގެ ާއިހުއްލެއް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަަމށް. ާހޯރަފުށީނ ނެ ާބަލަިއގަންނަން ާިޢއްޒަތްތެިރާާތިރ މ އެކީ ދ އިރ ގެ
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އްލެްއގެާގޮުތގައިާެއއްާނުކުތ ާފ ހަަގކޮށްފި.ާއެއީާޤ ނޫނުްލއުޤޫބ ތަށްާގެްނނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއްާޮއްތާހަމެންބަރުާމީގެާ

ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގަ ާވެސް ާމިހ ރު ާދެޭކގޮުތަގއި ާއަޅުަގނޑު ާތަންފީޛުކަމަށް. ާހުކުމް ާމަުރގެ ާއޮތީ ާގޮތަްށ.ާއި ކުރެވޭ

އަހަރަށްާޖަލަށްާލުމަށްާބަދަލުކުރެވޭނެާގޮތަކަށްާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގައިާޮއްތ47ާާހ ލެއްަގއިާމަރުގެާހުކުމަކީާއެްއވެސްާ

ވ ާގޮތުގެާމަތިންާހުކުމްާާއެއްާނުކުރެޭވ.ާއެހެންާވެއްޖެްއޔ ާއެާޤ ނޫނުގައިާއުޤޫބ ތުަގއިާާކަމަކަށްާއަޅުަގނަޑކަށްާދޭހަ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިނދެްއގަިއ ާނުވ ހ  ާމިތަންފީޛު ާހުއްުޓވަާނަކަށް ާޑްރަގުާާަކމެއް ާނުލެވޭނެ. ާިމާއެްއ ާއަީކ ާވަބ  ގެ

ޤައުމަށްާނުވަތަާަޤއުމުތަކަށްާއެާއެތެެރކުރ ާފަރ ތުންާެއއީާޤައުމަކަށްާކޮށްލ ނެާުނވަތަާޮކށްދެވޭނެާއެންމެާހިތ މަވެިރާ

ާބަ ާއެތައް ާތިބެ ާމަސްތުގަިއާޖެހިގެން ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ާހ ދިސ .ާއެކަން ާއެަތްއާނުރައްކ ތެރި ާއަދި ާމުދަލ އި އެއްގެ

ބައެްއގެާފުރ ނަާމިއަދުާމިާދުނިޔެާދޫކޮށްާމިާދަނީާހިތ މަކުރ ހ ާދަށުާފެންވަރުގެާޢަމަލެއްގެާގޮުތގައިާައޅުަގނޑުމެްނާ

ކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާވަރަްށާާމުޅިާރައްޔިތުންާކަންބޮުޑވ ާޮގތެއްަގއިާމިކަންާފ ހަގަެވގެންާމިާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމި

ބުާވަގުުތގައިާއަިދާމިކަމަށްާމިާބަހުސްކުރެވޭާމުނ ސަާޑުވ ާވ ހަކަާަދއްކަމުންާއަދިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިކަންބޮ

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާރަށުގެ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާހ ދިސ ގައި ާހިތ މަވެރި ާނުރައްކ ތެރި ާދިމ ވި ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ހޯރަފުށީގެ

ާކަންތަ ާބ ވަތުގެ ާމި ާއަދި ާދެއްވ  ާހަވ ލުވެގެްނާކެތްތެރިކަން ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާފޮހެލުމަށްޓަކައި ާއިން ާރ އްޖެ ާމި އްަތއް

ތިބިާއެންމެހައިާފަރ ތްތަކަށްާމިާހަރުކަށިާއިބ ރ ތުންާއަޅުަގނޑު،ާހަރުކަށިާގޮތެްއގައިާމިާމައްސަލަތައްާބަލައިާއަދިާ

ނޑުާފ ހަގަކުރަމުން،ާދެްއިވާާމިކަންާނުކުރެވޭނެާއެންމެހައިާގޮތްތައްާޭރވުމަީކާއެފަރ ތުެގާޒިންމ އެްއގެާގޮުތގައި އަުޅގަ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފް

ާވެްސާއެ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާމަނިކު،ާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ  ާމުޙައްމަދު ާޙުސައިން ާހޯރަފުށީ ންމެފުރަތަމަ

ާދ އި ާސުވަުރގޭގެ ާއަށް ާއޭނ  ާއަދި ާހިތ މަކޮށް ާއެކަމ  ާވ ތީ ާމަރ ލ ފައި ާަބޔަކުމީހުން ާގޮތަކަށް ާއިހ ނެތި ީމާވަރަށް

ާދުޢާ  ާއެދި ާލެއްވުން ާދެްއވިނިޢުމަތް ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމައްސަަލ ާމި ާއ ދެ، ާދ އިާކުރަން. ާހޯރަފުށީ ރ ެގާކަމަށްޓަކައި

ާޝު ނޑު ާއަޅުގަ ާރަޝީދަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދަންނަވ ލަްނާކުރުޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާެއއަށްފަހު ދަންނަވަން.

ާގޮސްަފިއވ ާ ާޢ އްމުވެގެްނ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމުޅި ާިމއަދު ާޖުމްލަގޮތެްއގައި ާހަމަ ާައކީ ާމައްސަލަ ާމި ބޭނުންވަނީ

ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާވަރަްށާާމައްސަލައެކޭ. ާގިނައިން ާވަރަށް ާވެްސ ާއިން ާމ ލެ އަުޅަގނޑުމެންގެ

ާފެންނަމުން ާހިނގަމުންދ ތަން ާހ ދިސ ތައް ާމި ާއަދަދަކަށް ާާގިނަ ާކަމެކޭ. ާހަމަގައިދ  ާއަޅުަގނޑުމެްނާމިކަމ  މުވެސް

ާ ާެވސް ާރަްއޔިަތކު ާދިވެހި ާކޮންމެ ާއަޅުަގނުޑމެން ާކަންބޮުޑވ ނެ ާެވސް ާރަްއޔިތަުކ ާދިވެހި ހިތ މަކުރ ނެ.ާކޮންމެ

ާކޮންމެ ާރައްޔިތަކަްށާާސަބަބަކީ، ާދިވެހި ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާތެރެއިން ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަނީ ާމި ާގެއްލިގެން ފަހަރަކު

ާމަންމަ ާވީތީ.ާމިާެއއް،ާޮކއްކޮާއެއް،ާބައްޕަާވީތީ،ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާދައްަތއަކަށް ކަމ ާހަމަގައިމުެވްސާާއެއްާނުވަތަ
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ނޑުެމންާކަންބޮޑުވަން.ާމިކަންާހުއްޓުމަށްާކުރެންާހުރިާހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާމިކަ ންާކުށްވެރިކުރަން.ާއަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑުާދަންަނވ ލަން.ާއަިދާާކުރަންާތިބިންާއެންމެންާގުޅިގެންާމަަސއްކަތްާމަސައްކަތެއްާއަުޅގަ ކަމަށްާވެސްާއަުޅގަ

ާނެ ާއެްއވެްސާކަމެއް ާހަމަ ާސިޔ ސީ ާގަބޫލުުކރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަމުގައި ާމައްސަލަތައް ާމި ާކުރަްނާހައްލުތި ކުރުމަށް

ާގުޅިގެންާނަމަވެސްާމިާާެއގޮތުންާމަޖިލީހ އިާފުލުހުންނ ާއަދިާކޯޓުތަކ ވ ނެާކަމަށް.ާހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކުަރއް

ލުްނާދުާއަުޅަގނޑުގެާއަމިއްލަާދެާލޮޚުކަމަށްާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާކުރ ނެހައްލެއްާގެަނއުމަށްާމަސައްކަތްާކަމަށް

ާ ާހޮސްޕިޓަލަްށ6ާާމީގެ ާއޭނަ ާދެކުިނން. ާވަނިކޮށް ާހަރ ފައި ާވަިޅ ާގަޔަްށ ާޒުވ ެނއްގެ ާމަްސކުިރން ވަރަކަށް

ާހަރ ފަިއާހުރި ާވަޅި ާގަޔަށް ާގޮހޮރުާނުކުާގެންގޮސްދިނިން.ާއޭނަ ނޑުން ާބަ ާއޭަނގެ ނުޑާާމެފައިާއިރު ާއަުޅގަ ާތަން ހުރި

ާ ާދެކުނިން. ާވެސް ާގައިމު ާާއެހަމަ ާއަުޅަގނޑަށް ނޑަުދވަހު ާައޅުގަ ާދިަޔއިރު ާސިފަެވގެން ާގަބޫލުކުރެވުީނާެއކަން ށް

ނުޑެގާ ާއަޅުގަ ާހިތ މަ. ާކުރ ެނ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަމަ ާދިމ ވެއްޖެ ާކަމެއް ާއެފަދަ ާމީހަަކށް ާއަމިއްލަ އަޅުަގނުޑގެ

ާއެ ާގޮސް ާުދވަހު ާިނޔ ވި ާބައްޕަ ާއޭނ ގެ ާމީހަކު ާހުރި ާމަރ ފައި ާމީހަކު ާމަންޒަރުާާކުރިމަތީގައި ާއިން ާރޯން ާތަނުަގއި

ާއެ ާހިތަށްއެީރ ާއަޅުަގނޑު ާާފެނިފައި ާމީހ ގެ ާމަރ ލި ާއެ ާއިހުސ ސްާއިންާއިލ ޢ މީހ  ާނިކަެމތިކަން ާދިން ާނުަވނީާއެ

ާމި ާނޫންާބ އޭ.ާދަންނަވަން ާވެސް ާޒުވ ނުންނަށް ާކުރ  ާމިކަން ާގޮވ ލަްނާާއުޅެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ނަމަ

ތިރ މްުކރ ،ާއަނެކ ގެާއިހުސ ސްތައްާެދނެގަންނަާމީހަކަށްާވ ށޭ.ާއިހުމީހަކީާވެސްާއަނެއްކ ާއަށްާާވަނީާކޮންމެާބޭނުން

ާހަމަގައިުމވެްސާ ާއޭރުން ާގަބޫުލކުރ ށޭ. ާވެސް ާހިތ މަކަން ާލިބެނީ ާއެ ާމީހުންނަށް ާެއހެން ާނުކުރ ށޭ. ާކަންކަން އެފަދަ

ާ ާމިކަންކަން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާގަބޫލުކުހައްލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދ ނެ ާކުރ ާވެގެްނ ާކުށް ރެވޭ.

ާއަ ާއެކަށީގެންވ  ާލިބެންމީހުންނަށް ާގަބޫލުަދބު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކުށްޖެހޭނެ ާއަދި ާއެހެންމެ ާއަދި ކުރުްނާކުރަން.

ާވެ ާވަނީ ާމި ާިއޖުޢ އްމުވެފައި ާތެރޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވެްސާސް ާކަމަށް ާވ ތީ ާގިަނވެފައި ާމައްސަލަތަކެއް ތިމ ޢީ

ނުޑމެންާއެންމެންާއެާކަމަށްވުމ އަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާއެެހން އްލުކުރުމަްށާހަތިމ ޢީާމައްސަލަތައްާއިޖުާއެކު،ާއަުޅގަ

ާވެ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާމަސައްކަތްާކުރެވެން ާެއްއބ ރުލައިގެން ނުޑާސް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ކުރަންވ ނެ

ނޑުމެންާކު ނޑުމެންނަށްާައބަދުގަބޫލުކުރަން.ާއަުޅގަ ނީާދެތިންާގުރޫެޕއްާމ ލޭަގއިާއުޅޭާވ ހަކަ.ާވެސްާިއވެޑައިުރާއަުޅގަ

ާމިާ ާބަދަލުގައި ާޖެހުމުގެ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާނަމަވެސް، ާދ ނީ. ާޖަހ ފައި ާއަިއްއސަ ާވ އިރަށް ާކަމެއް ކިރިޔ 

ާދ  ާދ ާފެންނަނީ ާހަރ ލ ަފއި ާވަޅިެއއް ާަގޔަށް ާގޮްސާމީހެއް ނޑުމެާތަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިަކންާގޮތަށް ާއަުޅގަ ްނާކަމަށް

ާގުިޅގެންާމަސައްކަތްާއެން ާމެން ާވ ނެ.ާައޅުަގނޑުމެން ާިކތަންކުރަން ާވެސް ާޤައުމުތަުކގައި ާހަލަބޮލިާބޭރުގެ މެާސިޔ ސީ

ާއަޅު ާިވޔަްސ ާކަމުަގއި ާއޮތް ާކްރައިމ ކަމެއް ާފެންނަނީ ާމަސައްކަތްދެކޮޅަާަގނޑުމެންނަށް ާގުިޅގެން ާއެްއކޮށް ުކރ ާށް

ތަފ ުތުވންތަކެއްާހުރިާކަމުަގއިާިވޔަްސާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާާތަން.ާއެގޮތުންާައޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާސިޔ ސީ

ދަްއކަމުންާދ ިއުރާލުކުރަން.ާމިހ ރުާވެްސާމިާވ ހަކަކަމަށްާއަޅުަގނޑުާގަބޫާވ ނެތަްށާގުިޅގެންާމަަސއްކަްތކުރައްާގޮާއެ

ާމެސެާ ާދެންމެގަިއ ާބްރޭކިންއަޅުަގނޑަްށ ާމިހ ރު ާއަިއއްިސ ާލ.އަތޮޅުާޖަކުން ާގޮުތގައި ާާނިއުްސގެ 36ާއިސްދޫަގއި
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ާހަމަާ ާކަަމކީ ާމިކަން ާވ ަހކަ. ާއުޅޭ ާފެނިގެން ާއޮްއވަިއ ާމަރުވެަފއި ާބަނދަރުމަތީގައި ާކުއްަޖކު ާއަންހެން އަހަރުގެ

ާބަލ ާ ާމައްސަލަތައް ާދިމ ވ  ާމިހެން ާރަނގަޅަށް ާކަެމްއ.ާވަރަށް ާކަންކަން ާހިނގ  ާިކހިނެއް ާނޭނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާފަ ާބެޭދ ާއެކަުމގައި ާތަތަޙުޤީޤުކޮށް، ާރަނގަޅަށް ާފުލުހުން ާހަމަ ާހެްއކ ާާކޮށްގެންޙުޤީޤުރ ތްތައް ާއެކަށީގެންވ  އެަބޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައި ާވ ާގޮުތގައިާފުލުހުންާއެބަހުރިާބިރުންާހެކިބަސްާާއެކުާކޯޓުަތކަށްާހުށަހަޅަން.ާއަޅުގަ

ޅުަގނޑަށްާގަބޫލުކުެރޭވާޢ އްމުާރައްޔިތަކުާއަދިާވ އިރުާއަާއެއްާގޮއްސަ.ާއެހެންކަމަށްާދޭންާނުކެރިާތިންާހަތަރުާކޭސް

ާހެިކބަސް ާގޮްސ ާކަމެްއގައި ާމިާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާޖެހިލުންވ ނެކަން. ާކިހ ވަރަކަްށ ގޮތުްނާާގުޅޭާކަންކަމ ާދޭއިރު

ާހު ާވެްސާހަދަންޖެހޭނެ.ާމި ާގަވ އިދުތައް ާހަދަންޖެހޭނެ.ާހަދަންޖެހޭ ާވެސް ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަންޖެހޭ ރިހާ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރަންޖެހޭނެ ާމަސައްަކތެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާުކރެވެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަިޖލީހުން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ކަމަށްާާކަމެއް

ާމި ާމިހުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަގައިމުވެސް ާއަދި ާގަބޫލުކުރަން. ާައޅުަގނަޑްށާާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާސަރުކ ަރށް ކަމުގައި

ާއަދި ާދޭން. ާއެއްބ ރުލުމެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާހުރިހާ ާހަމަާދެވެން ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމި އެހެންމެ،

ނުޑގެާއެއްބ ރުުލންާދޭނެކަމުގެާޔަޤީންަކްނާާމަސައްކަތަކ އި،ާހަމަާމި ކަމ ާގުޅުންހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަެތއްަގއިާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ާުޝކުރިްއޔ .

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމް

ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާިމއަދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވްސާާޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަަލާއަކީ ާުކއްލި އޮތް

ާމައްސަލަ ާކުށްވެރިކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަންނަނީާާހަމަ ާހިނގަމުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމައްސަލަތައް ާމިފަދަ ާއަދި އެއް.

ާމައްސަލަ ާމި ާއަދި ާނޫން. ާއެކަންޏެއް ާއެހެންވީމާ ާމިހ ރަކު ާނޫން. ާެވސް ައުޅަގނަޑްށ ހީަވީނ ، ެއކަންޏެއް

ާމިިޢއ ާބަދަލުގައި ާނަގ ލުމުގެ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް ާގިނަާާިްޒަތްތެރި ތަނަށް

އްލުކުެރވެންާޮއްތާދެއްކުމުެގާބަދަލުަގއިާހުސްެއކަިނާވ ހަކަތަެކއްާަދއްަކއިގެންާމިަކމެއްާހަާމެންބަރުންތަކެއްާވ ހަކަފުޅުާ

ާމިާޢިއްޒަތްެތރިާމަޖިލީހުންާމިހ ރުާމިާާިަށްާހީވ ގޮތުަގއިައުޅަގނޑ، ންވީމާ އަކީ.ާއެހެާއެއްާނޫންހެންާމިއީާމައްސަލަ

ާ ާބައްލަވަން ާމިކަން ާހައްަދވ  ާކޮިމޓިއެއް ނަޑއަޅ  ާކަ ާގޮތެއް ާމިކަމަށް ާއިހުމ ލުންތޯ ާމިހެންާާކޮންބައެްއގެ ކަންތައްތައް

ައކީ.ާދިވެހިރ އްޭޖގައިާމިފަަދާާތޯާމައްސަލަހަލަާކަންތައްާނުބެލިާދަނީ.ާކޮބައިބަެއއްެގާއިހުމ ލުންތޯާމިކަވަނީ؟ާކޮންާ

ިވއްޔ ާސަރުކ ުރގެާއިހުމ ުލާާކަންތައްތައްާނުހުއްުޓވިގެންާުއޅެނީާކީއްެވގެންތޯ.ާެއއީާސަރުކ ރުގެާއިހުމ ލުކަމަށްާވަނީ

ޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފިޔަވަޅުއެޅެންއްވެސްާބަލަންާމިާޢިާކަމަށްާވަންޏ ާާއެާކަމަށް

ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޮކންމެ ާމިތ  ާމަްއސަލަާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެން ާމި ާވިދ ޅުވެ ާތިމަންނަމެންާާާވެސް ާވަރަށް އަކީ

ާމައްސަަލއެކޭކުށް ާފަވެރިކުރ  ާއިޒުރޭލުން ާމަރަމުންލަޞް. ާމީހުން ާމުޅިާޠީނުގެ ާގޮވ ާާދ އިރުގައި ާއެބަ ދުނިޔެ

ާއެ ާކުށްވެރިކުރަމޭ.ާއެކަމަކު ާއެކަްނާހުއްުޓވިއްޖެތޯ.ާއެހެންކަމަށްާތިމަންނަމެން ާނޭޅޭތީ ާފިަޔވަޅު ިވްއޔ ާާވަނީާކަމަށް
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ންޖެހޭާފަރ ތަކުންާެއޅިގެން.ާއެަކންާބަލަކަމަށްާފިޔަވަޅުާދިވެހިރ އްޖޭގެާހިނގ ާމިފަދަާޢަމަލުތައްާވެސްާހުއްުޓވޭނީާއެާ

ާއިހު ާއެ ާނޫނިްއޔަކާ ާމ ލުބަލައި ާކުްށވެރިެވގެން ާފަރ ްތތައް ާފިޔަވަުޅާާވ  ާދޭތެރޭ ާފަރ ތަކ  ާއިހުމ ލުވ  ާއެ ާުނވަތަ އެއް

ދުވަހުާބިލެްއާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއިހަށްާާކަމެްއާނުހުއްޓުވޭނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިާއެޅިގެންާނޫިނއްަޔކ ާއެ

ާއެބަ ާފ ސްކޮށްަފއި ާކަންތަކ ާވެސް ާމިފަދަ ާވަރަކަްށާާހޭބެާއޮްތ ާކިތަންމެ ާޤ ނޫނު ާކުރެވުނީ. ާކޮންކަމެއްތޯ ގޮުތން.

ާއަށްާ ާފުރިހަމަ ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާއަދި ާނެތި ާޖ ގަ ާޢަމަލުކުރެވޭނެ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާވިޔަސް ހެދިކަމަށް

ާވަނީާޢަމަލުނުކުރެވޭ ާކުރ ނެާކަމަށް ާއެކަންަތއްތަކުން ާކުށެއްކޮާވިއްޔ  ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާނޯންނ ނެ. ވެްސާާށްަފއިކަމެއް

ާގެންދިޔަ ާކުރިމަްއޗަށް ާސ ބިތުުނވ ޔަޝަރީޢަތުގެ ާމިއަުދަގިއާާސް ާމިއީ ާޮފނުވ ލަނީ. ާމި ާގެއަށް ާއޭނަ ާހަދައި ކަމަްށ

ލަތު.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާމިާޤ ނޫނުތައްާހަދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހުރިހާ ހ އަޅުަގނޑުމެްނގެާޤ ނޫނުތަކުގެާ

ހުރިހާ ާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައި.ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާމިދަްއކަނީާމިާާވ ހަކަެއއްާމި

ާމި ާޤ ނޫނުތަްއާާވ ހަކަެއއް ާމި ާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫނުތައް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް.ާމި ދަްއކަނީ

ާމި ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާއެ ާއެކަމަކު ާވެސް. ާައޅުކަންތައްތަާހަދަނީ ާމިއީ ާިމވަނީ. ާކުްށވެރިކުރަްނ.ާއް ނޑު ގަ

ެއާާޖިލީހުންާވަކިާޕެނަލެއްާހައްދަވަިއ،ިުގެާއ ދޭހަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަައުޅަގނޑ، އެހެންވީމ 

މެންާމިތ ާދެްއވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުކަންތައްަތއްާހުއްުޓަވއިާލުވަނީާބައްަލވ ާއެދަށުންާކޮންާބަެއއްތޯާމީގައިާއިހުމ ޕެނަލުގެާ

ާކިތަންެމާ ާކިޔ ފައި ާކަމެކޭ ާގޯްސ ާކަމެކޭ، ާގޯސް ާމިއީ ާކުްށވެރިކުރަމޭ، ާުކށްވެރިކުރަމޭ، ާތެދުވެ ާވަރަކަށް ކިތަންމެ

ާވ ހަކަދެްއކި ާފިަޔވަުޅ،ާާކަުމގަިއާވިޔަްސާއެާވަރަކަށް ާއެކަީށގެންވ  ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނުހުއްުޓވޭނެ ކަމެއް

ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޢައްސަސ ާމި ާބޮޑު ާެއންމެ ާއޮތް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމަޖިލީހަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ޅޭނެ.

ާޢިްއޒަތްތެ ާއެންޑުާއެނިގއްޖެ.ާމި ާޗެކް ާމަޖިލީހުން ާއެްއވެްސާދ ިއރ ާރި ާނުކުރެވޭނެ އެްއާދިވެހިރ އްޭޖަގިއާާބެލެންސް

ާއޮެވގެންާނުވ ނެ.ާުޝކުރިްއޔ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހީމްާރަޝީދުމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ 

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޒ ހިރުާއ ދަމްާއެާެދއްކި،ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާދެއްކިާވ ަހަކާ

ާތ އީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާމަޚްއަށް ާއެފަދައިން ާހަމަ ާމަޚްކުރަން.ާއަދި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާވ ހަަކ.ާލޫފް،ާގަލޮޅު ާދެއްކި ާއެ ލޫފް

ާ ާައޅުަގނުޑާދެން ާއިނގޭތޯ. ާފުރަސްޓްރޭޝަްނ ާހަމައެކަނި ާނޭނގެ. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާވ ަހކަތައް ާއެހެން ާދެްއކި އެ

ާ ާއަނިޔ ވެރިކޮށް ާމިގޮތަށް ާހަމަ ާވެސް ާމ ފަންނުގައި ާައކީ ާނުކުތ  ާއެަތްއ39ާާފ ހަގަކުރ  ާގަޔަށް ާކުއްޖެްއގެ އަހަރުގެ

ދަްއކ ނެާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާނުވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާމިތަނަށްާވަޅިާހަރ ާމަރ ލައިފި.ާއޭރުާއެާދައްކ ނެ،ާވ ަހކަ

ާމީހު ާވީމައ ބަޔަކު ާމީަހކަށް ާގ ތްތިމ ގެ ާމިާން ާގޮްތގޮތުްނ ާމިާއެހެން ާސަާކަންތައްތައް ާއައިސްަފއި.ާއޮތީ މ ލުކަމަށް

ާމަ ާޕެރޯލަކީ ާދޫކުރ . ާމަޢ ފުކޮށްފައި ާކުްށވެރިން ާއެއީ ާޕެރޯލަކީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ކޮށްފައިާޢ ފުދެން
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ކަމެްއާާކީާކިހިނެތްާވ ރޯލަނުވޭާޕެާދޫކުރުމެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރ އްޖޭގެާމިހ ރުާޕެރޯލްާއަޅުަގނަޑކަށްާހިއެއް

ާކަެމއްާކަމެއް ާކަމެއް ާހިނގ  ާކިހިނެތް ާެއނގޭާެވސް،ާއެއީ ާމީހުންާހެނެއްާެވސް ާތެރެއަށް ާކިޔ ފަިއާމ ލެ .ާޕެރޯލްއޭ

ބޭނުންކޮށްފައިާތިބޭާމީހުންާވެްސާއެބަާދޫކުރޭ.ާއަދިާހަަމާާހަތަރުާފަސްާހަާގުރ މު،ާެމއްާނޫންގުރ 5ާދޫކުރޭާއެބަ.ާ

ާހައް ާމީގައި ާމަޚްާއެހެންމެ ާމިލަކީ ާނޫނީ ާިކޔަިއގެން ާއެކަްއޗެއް ާއެންމެން ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރި ާނުވ ނެ.ާކަމެާލޫފް އް

ާ ާތަޙްޤީޤު ާވ ނީ ާތަންފީޛީމިކަން ާއ އި ާމަރުޙަލ  ާއ ިއ،ާޝަރީޢަތުގެ ާއެްއާާމަރުޙަލ  ާމީހުން މަރުޙަލ ،ާތިްނާމަރުޙަލ ގެ

ާމި ާނޫނީ ާވ ހަކަަދއްަކއިގެން ާއެްއވެ ާމިާާތަނެއްަގއި ާމަރު،ާހުސޭނުބޭގެ ާމި ާއަުޑއެހިން ނޑު ާނުހުއްޓޭނެ.ާއަޅުގަ ކަމެއް

ާކުރީ ާހިނގުމުގެ ާއެާހ ދިސ  ާވ ހަކަދެއްީކ. ާރިްޝވ ން ާކޮމިޝަނަރ ާޑެޕިޔުޓީ ާނުދެކެންާާރޭ ާއަޅުަގނެޑއް ނޫނިްއޔ 

ާތަނެއްގަާ ާމި ާއެްއވެ ާމ5ާިއި ާއިޖުރ ތ އި ާހެދެންޖެހޭ.ާާދ ިއރ ،ާޖިނ ޢީ ާއެބަ ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ާމައްސަލަ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެބަ. ާެވސް ާޤ ނޫނުތައް ާއިތުރު ާއެބަާއަދި ާވެސް ާތެރޭަގިއާާެއއް ާމަޖިލިސް އުޅޭ،

ާއެބައިހު ާވެސް ާއެާމ ލެއް ާމީގެތެރޭަގއި ާއެވޭ. ާޤ ނޫނެއް. ާދެ ާމަސްތުވ ބަވޭ ާއަދިާއީ ާބިލ ިއ، ާހުއްޓުވުމުގެ ތަކެތި

ކުށްކުރުންާހުއްޓުވުުމގެާބިލ އި،ާއަދިާޑްރަގުާކޯޓުތައްާެއޅުމުެގާބިލެއްާވެސްާއެބަާވޭ.ާމިާއެއްވެސްާކަެމއްާނުނިންމާ 

ާފޮޅ ލ  ާއަތް ާއެންމެން ާހުރިހ  ާވެްސާހަމަ ާދައުރުގައި ާހަމަ ާމަޚްމިދިޔަ ާއެހެންނަމަވެސް ާދިޔައީ. ާދެންފައި ާއެާލޫފު މެ

ާމަޚްފ ހަ ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގަކުރީ، ާއެ ާހައްލޭ. ާީމގެ ާފ ހަގަުކރެއްވީ ާއެ ާެއްއ5ާާލޫފް ާބޭފުޅުން ދ އިރ ގެ

ނޑުާިމާދެންނެވީާމިާދޭތެރެއިންާކީާޝަރުޢީާކޯޓުތަކުަގއިާތިިބާ ތަނެއްަގއިާވ ހަކަދަްއކަިއގެންާއެކަކުާއަނެކަކ ،ާއަުޅގަ

ާ ާމި ާމިހ ރު ާއަީކ. ާމައްސަލަ ާމި ާކިޔަްނީވާޤ ޟީންނޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާައކީ. ާމައްސަލަ ާފުލުުހންނޭ ކިޔަނީ

ާަބއެްއެގާ ާއެއް ާހަމަ ާކިއިދ ނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާއޭ ާމިނިސްޓްރީ ާހޯމް ާސަރުކ ުރގެ ާދ އިރ އޭ. ތަންފީޛީ

ާއިލްޒ މުައޅުވަ ާހަމަ ާބޮލުގައި ާމީސްމީހުންގެ ާާބޮލުގައި،ާެއކި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާތިބެެގްނާއަޅުވ  މިހެން

ާމިއީާ ާބެލެންސް ާޗެްކާއެންޑު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުެރްއިވހެން ާއެއީ.ާޒ ހިރު ާހައްލަކީ ާކަމުގެ ކަމަކުނުދ ނެ.ާމި

ާބެލެންޖެހޭނެ.ާހޯމްާ ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ާވެސް ާދައުލަތުގެ ާމި ާއަދި ާވެސް ނުބެލޭނެާހިސ ބެއްާނޯންނ ނެ.ާސަރުކ ރުގެ

ާމައްސަ ާމި ާއިންތޯ ާކޯޓުތަކުަގިއާމިނިސްޓްރީ ާނުކުންނަނީ. ާމައްސަލަ ާކޯޓުތަކުންތޯ ާނުވަތަ ާނުކުންނަނީ. ލަ

ާމިހ ރުެގާ ާިމާވަނީ.ާޯކޓުތައް ާބިރުގަންނަނީތޯ.ާކިހިނެއްތޯ ާެހކިދޭން ާހެކިވެރިން ާގ އިމުނުުކރެވެނީތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމި ާބަދަލުކުރަންވީތޯ. ާނިޒ މަކަށް ާއެބަހުރިާޒަމ ނީ ާކަންތައްތައް ާބައިވަރު ާއެހެންވީމ ާހުރިހ  ާަބއެްއެގާ، ކުރަން. އެއް

ާތިބެގެނެްއާ ާމިހެން ާަޖއްސ  ާކުަލވަރު ާައޅުވ ،ާއަުޅވ ާިސޔ ސީ ާއިލްޒ ުމއަުޅވ  ާބޮލުގައި ާއެިކއެކިާމީސްމީހުން ބޮލުގައި

 ާމިާކަމެއްާނުވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 އަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރު
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ާއަނިޔ ެވިރާ. السالم عليكم`.ާ ާހިތ މަވެރި ާދިޔަ ާމި ާހިނގައި ާރައީސް.ާހޯރަފުށީގައި ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާެއާ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާދުޢ  ާައޅުަގނޑު ާލެއްވުމަށް ާނިޢުމަތް ާދ އިމީ ާސުވަުރގޭގެ ާމަރުޙޫަމށް ާމަރުވެދިޔަ ހަމަލ ގައި

ލ ާއަްށާހެޔޮާުދޢ ާއ އިާތަުޢޒިޔ ާަރއްދުކުރ ާހ ލުާމިާމައްސަލަާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާސަމ ލުކަމަށްާމަރުޙޫމުގެާޢ އި

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ާވަރަށް ާރަޝީދަށް ާއަޙްމަދު ާައލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ގެނެސްދެްއވީތީ

ާއިންސ ނާ  ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަނބިދަރިންާއެކު ާމުދަލ އި، ާގޯތިގެދޮރ ިއ، ާނަފުސަކީ ގެ

ާމ ރ މ ީރާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާެއއްެޗއް. ާހިމ ޔަތްކުރެވެންޖެހޭ ާރައްކ ތެިރކޮށް ާފަދައިން ާހިމ ޔަްތކުރެޭވ ރައްކ ތެރިކޮށް

ާޒަމ ނ ، ާއިސްލ މީ ާޒަމ ނ އި ާޖ ހިލީ ާކަމެއް. ާޤަބޫލުނުކުރ  ާއިންސ ނިްއޔަތު ާމިއީ ާމެރުމަކީ ާމީހުން ާދެާާހިންގުމ އި މި

ާމިީއާ ާމަސައްކަަތކީ ާކުރ  ާކ ންބޯން ާމީހުން ާޒަމ ނުގައި ާޖ ހިލީ ާިމއީ. ާކަމަކީ ާއެއް ާފ ހަގަކޮށްެލޭވ ާއެންމެ ޒަމ ނުގެ

ާނުަރއްކ ތެރިާ ާމި ާިހންގުމުގެ ާމ ރ މ ރީ ާމިުއޅޭ ާވެސް ާޒަމ ުނަގއި ާމި ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާހިންގުން. ާމ ރ މ ރީ ާމަރ  މީހުން

ށްާޖ ހިލީާކަމެްއ.ާޖ ހިލީާޒަމ ނުގައިާވެސްާމީހުންާކ ންބޯންާމުއްސަނދިވ ން،ާއަނިޔ ވެރިާޢަމަލަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަ

ާނުބައިާ ާމިފަދަ ާއެެހންވީމ ، ާކަމެއް. ާއައި ާކުރަމުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާލ ރިތައް ާހުްނނަ ާއަތުން މުއްސަނދިންގެ

ާރަނގަޅު ާމިކަހަލަ ާޤައުމެއްގެ ާިއސްލ މީ ާއިންާސައްތަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާސައްތަ ާތެރެައްށާާޢަމަލުތަކެއް ސަގ ފަތެްއގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއަށަގަންނަންާފުުރޞަތުާދިނުމަކީާމިއީާެއއްގޮަތކަށްާވެސް ާަވްއދ ،ާއެކަން މިކަހަލަާނުބައިާއ ދަތައް

ާޝަރުީޢާ ާމިީއ ާނަުފސުތަކަކީ ާއިންސ ނުންގެ ާަޙޤީޤަތުގައި ާވެސް ާމީގެއިތުރުން ާނޫން. ާދޮރެއް ާވ ނެ ހުޅުވ ލަިއގެން

ރަށްާކަރ މ ތްތެރިާވެގެންވ ާނަފުުސތަކެއް.ާއިންސ ނުންނަކީާެއއީާކަރ މ ތްތެރިާމ ތްާބައެއް.ާގޮތުންާބަލ އިރުާވެސްާވަ

ާވެްސާ ާކުރި ާފުއްއިނގިލި ާތ ނގައި ާނުލެވޭ ާއަތް ާނުރުހުމުގަިއ ާގޮތެއްަގއި ާޢަދ ވ ްތތެރި ާގަިއގައި އެމީހުންގެ

ާއެހެންވީ ާނޯވޭ. ާެއއް ާއިސްލ މްދީނަކު ާޙަޤީޤަތުގައި ާެއއް ާޖ ގަ ާއެނޭގެނާޖައްސ ލެވޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މ ،

ާއެއް.ާމ ތް ާފ ފަ ާބޮޑު ނޑައެިޅގެން ާކަ ާމިއީ ާމެރުމަކީ ާމީހުން ާގަސްުތގައި ާއެކު ާޢަދ ވ ތްތެިރކަމ  هللاާއިސްލ މްދީނުގައި

ާބަދަުލގަިއާ ާއޭގެ ާކޮށްފިއްޔ  ާކަެމއް ާއެކަހަލަ ާކަމެއް.ާއަދި ާވ  ާޙަރ މްކުރަްއވ ފައި ނަޑެއޅިގެން ާވަތަޢ ލ ާކަ ސުބުޙ ނަހޫ

ާޢު ާޝަރުޠުަތްއާލިބޭ ާއެ ާުނވ ވަރަށް ާަޝއްެކއް ާެއއްވެްސާކަހަލަ ާޝަރީޢަތަށް ާޢުޤޫބ ތެއް. ާޮބޑު ާވެްސާއެހ  ޤޫބ ތަކީ

ާޢިލްމްވެރިންާ ާހުރިހ  ާދީނުގެ ާމިއީ ާހިފުމަކީ ާޤިޞ ޞް ާނަމަ ާވަނީ ާކަމުގައި ާސ ބިތުވެއްެޖ ފުރިހަމަވެގެން

ާިވޔަ ާކަމެއް.ާޤ ޟީއަކަށްާަމއްސަލަާފެނުނުކަމުގައި ސް،ާަރއްޔިތުްނގެާަމޖިލީހުގެާމެންބަރަކަށްާިމާއެއްބަްސވެފަިއާވ 

ާޤ ޟީ ާނޭޅޭ. ާހުރަހެއް ާއެްއވެްސ ާހުށަހެޅުމަކަށް ާަމއްސަަލ ާއެ ާކޯޓަށް ާވިޔަްސ ާފެނުނުކަުމގައި ާކަމެއް ައުކާާކަހަލަ

ާދަޢުވ ކުރ ާ ާވެވިދ ނެ ާހަމަ ާއޭނައަްށ ާއެހެންނަމަވެސް ާުނވ ނެ. ާބަލައިގެން ާމައްސަލަ ާއެ ާއޭނަ ާހުށަހަޅ ފައި މައްސަލަ

ާޤ ޢިދ ެގާ ާބޮޑު ާމި ާހިންގުމުގެ ާމަޢުރޫފު ާޢަމްރު ާމައްަސލަތައް ާބޮޑެތި ާޢ އްމު ާމިކަހަލަ ާގޮތެްއގަިއ ާޚ އްޞަ މީހަކަށް.

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގަިއ، ާކުެރވިދ ނެ. ާމަސައްކަތްތައް ާމިކަހަލަ ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއެންމެ، ދަށުން

ާޝުކުރިއްޔ .
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 ރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބް

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހޯރަފުށީ ާއ އިލ އަށ އި ާމުޙައްމަުދގެ ާޙުސައިން ާމަރ ލި ާހޯރަފުށީަގއި .`

ާމިާ ާމިއަދު ާއިރު ާކުރ  ާބަހުސެއް ާރައީސް،ާމިފަދަ ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެުކާތަޢުޒިޔ  ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަށް

ާޤައު ާއަޅުަގނޑުމެްނާހ ލަތަށް ާމެދު ާަކމ  ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ާިވސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާީކްއވެގެންތޯ ާައއީ މު

ާކޯޓުތަކުްނާ ާޝަރުޢީ ާފަރ ތްޮކށް ާެއއް ާޤ ނޫނުތައް ާތަންފީީޛާބ ރުަތކުން ާވަނީ ާމި ާިމއަދު ާޖެހޭ. ާއެބަ ވ ހަކަދަްއކ ލަން

ާސިފައިން ާފުލުހުންނ އި ާމިއަދު ާފަރ ްތކޮށްފައި. ާއެއް ާވެސް ާއިހުތިރ މްކުރުމުެގާާޙުކުމްތައް ާޯކޓުތަކަށް ާޝަރުޢީ ވަނީ

އިތުރުންާޝަރުޢީާކޯޓުތަކުންާކުރ ާޙުކުމްތަކަށްާިކޔަމަންނުެވާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވުމަށްާ

ާސަބަބުތަކަ ާމިފަދަ ާދަނީ ާބަދަލުވެގެން ާމި ާހ ލަތު ާޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ާއިންކ ުރކޮށްފައި.ާމިއަުދާއަޅުގަ ށްޓަކައި.ާވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާޝަރުީޢާކޯޓުތަކުންާކުރ ާުޙކުމްތައްާަތންފީޛުކުރުމުގައިާސަރުކ ރުންާއިހުމ ލުވުމުގެާސަބަބުން،ާ

ާކުރ ާ ާކޯޓުތަކުން ާޝަރުޢީ ާދެކެނީ ާމިއަދު ާކުށްވެރިން ާސަބަބުން ާތަންފީޛުނުކުރުމުގެ ާކަންތައް ާއެ ާސަރުކ ރުން ނޫނީ

ާހުރި ާައގެްއ ާއެްއވެސް ާކުްށކުރުމުެގާާޙުކުމްތަކަކީ ާތަކުރ ރުކޮށް ާކުށްވެރިންނަށް ާއަކީ ާނަތީޖ  ާކަމަށް. ާނޫން އެްއޗެްއ

ާބޭނުްނާ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެން ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުން. ާކުރަމުން ާތަުކރ ރުކޮށް ާކުށް ާއެ ާލިބި ފުރުޞަތު

ާޤައުމުާ ާވަނީ ާބޭނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާސަރުކ ރެއް. ާލޯބިވ  ާދެކެ ާޤައުމު ާރައްޔިތުންެގާވަނީ ާލޯބިވ  ދެކެ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަްއޔިތުންތަކެއް. ާލޯބިވ  ާޤައުމުދެކެ ާވަނީ ާބޭނުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު މަޖިލީހެއް.

ާގައިގ ާ ާމީހުން ާކިތައް ާމައްަޗށް ާދުވ ލެއްގެ ާއިރު ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާކަމ  ާއެ ާމަރުވެގެން ާމީހަކު ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްާމިއަދުާދިމ ވެގެންާއުޅޭާއެއްާމަްއސަަލާކަޓަރުއަޅ ތޯާއެއީާ ނޑުެމންާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާައޅުގަ އަުޅގަ

ާބ ްއވ ފައިާ ާޝަރީަޢތްތައް ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޤ ނޫނުތަެކްއެގާ، އަކީ ާވަޟުޢީ ާފަރ ތްކުރުމަށްފަހު ާެއއް ާުޙކުމްތައް އެ

ާމަރުގެ ާމަރ މީހުންނަށް ާމީހުން ާދިޔުްނ. ާޙުކުމްކުރަމުން ާެއާާއެހީަގއި ާތިެބގެން ާޖަލުތަކުގައި ާބަދަުލގައި އަދަބުދިނުމުގެ

މީހުންާމީހުންނ ާކައިވެނިކުރުުމގެާފުރުޞަތުާދީާއެާމީހުންނަށްާޢ އިލ ާއުފެއްދުމުގެާފުރުަޞތުާދެވިގެންާދިޔުން.ާމިާ

ާނުހުއްޓުވޭނެ. ާމައްސަލަތަކެއް ާމ ރ މ ރީގެ ާމިފަދަ ާނޫނީ ާހުއްޓިވެގެން ާައޅުަގނޑުމެންަނށް ާމަރުާާކަންތައްތައް މަރަށް

ނުޑާޤަބޫލުުކރ ާ ާކަންތައްތަކެްއާނުހުއްޓުވޭެނ.ާއަުޅގަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫނީ ާގ އިމުކުެރވިެގން ާއުސޫލެއް ހިފ ނެ

ާދެާ ާޤައުމުގައި ާމި ާނުވ ނެ. ާމީހަކު ާމަރ ނެ ާމީހަކު ާދެން ާމަރ ލ އިރަށް ާމީހުން ާދެ ާއެންެމ ާޤައުމުގައި ާމި ގޮތުަގއި

ާދެން ާަކނޑ އިރަށް ާއަތް ާއެހެންވީމ ާމީހެއްގެ ާނުވ ނެ. ާމީހަކު ާހައްދުތަްއާ، ވައްކަންކުރ ނެ ާއެ އިސްލ މްދީނުގެ

ާކުަޑުކަޑާ ާވަރަށް ާއެއ އެީކގައި ާހަމަ ާވިސްނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާދޭތެރޭ ާއުސޫަލކ  ގ އިމުކުެރވޭނެ

ާމިއަ ާރަްއޔިތުން ާދ އިރ ެގ ާހޯރަފުށީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑ ާއެީކަގއި ާއޮތުމ  ާނިންމެިވާވަގުުތކޮެޅއް ާއެ ާެނގި ާއެ ުދ

ާަބލައިގަނެާ ާވެސް ާރަްއޔިތުން ާރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޮގތުގައި ާއެއް ާނަމޫނ  ާރަށްރަށުންާާ،ނިންމެވުމަކީ އެ
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ޑްރަގ އިާމަްއސަލަތައްާަނއްތ ުލމަށްޓަކައިާއަޒުމްަކނަޑއަޅަންާވީާވަގުޭތާމިއީ.ާއެާގޮތަށްާޮކންމެާރަށެއްެގާރައްޔިތުްނާ

ނޑުމެންނަށްާމުސްތަޤުބަލުގައިާމިފަދަާކަންތައްތަެކއްާފެނިގެންާނުދ ނެ.ާއަިދާާއެކަންާކޮށްފި ާވެއްިޖްއޔ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާވެސްާ ާރަށްރަށުން ާެއހެން ާުއއްމީދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާނުދ ނެ. ާލިބިގެން ާެވސް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާމީހުންނަކަށް އެފަދަ

ާމައްސަލަިއގަާ ާމި ާގޮތަށް ާނެންގެވި ާއެ ާރައްޔިތުން ާމިފަދަާހޯރަފުށީ ާރަށްރަށުން ާއެ ނޑަައޅުްއވަިއ، ާކަ ާގޮތްތަެކއް އި

ާކުށްތައްާސަލ މަތްކުރުމުގެާަމސައްކަތްކުރުން.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީއިސްދޫާދ އިރ ގެާ

ާ ާއ ެދ،ާމި ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޤަތުލުޢ އްެމްއާ`ާޝުކުިރއްޔ  ާތަޅ ފޮޅުމަކ އި ާހުރިހ  ާހިނގ  މުޖުތަމަޢުގައި

ާހަމަާ ާދައްކަނީ ާމި ާއެންމެްނާވެސް ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާސަބަބެއް ާދ  ާއިތުރުވެގެން ާދުވަހަްށ ާއަނެއް ާދުވަހުން އެއް

ާމަސްތުވ ތަކެތީާ ާެއއީ ާެއއް. ާވ ހަކަ ާޝަްއކެއްނެތްއެއް ާއެްއވެސް ާމަސްާ،ގެ. ާއެއީ ާދ ނެ. ާއެހެން ތުވ ތަެކިތާެއކަން

ާގޮސް ާޖެހިގެން ާބޭނުން ާކަމަށް ާއެ ާމީހުން ާެއާބައި ާވެގެން ާެއާާ،ބޭނުން ާވުރެ ާއެހެްނާބޭނުންތަކަށް ާހުރި ދުިނޔޭަގއި

ާވެސް ާމައިމީހ  ާމީހ ގެ ާއެ ާމަރ ލ ކަށް ާހޯުދމަށްޓަކައި ާފައިސ  ާއެ ާހިނދު ާދ  ާޮބޑުެވގެްނ ާބޭނުން އަިދާާ،ކަންތަކުގެ

ނޑުމެންާއެންމެނަށްާވެސްާއެނގޭާމީަހުކާކޮއްކޮާވެސްާމަރ ލ ކަށްާފަހެއްާނުޖެހޭ ނެ.ާއެއްވެސްާޝައްެކއްނެތް،ާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމާ  ާކުރަނީ. ާއެަކން ާނޫން ާނޭނިގގެން ާއެކަން ާނުވ ނެކަން. ާކޮްށގެން ާއެކަން ާފ ފަެއއްކަން ާއެއީ ، މަރ ލުމަކީ

ކުށްވެރިކުރަން.ާޤަތުލުުކިރާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަްނ،ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހަރުކަށިާއިބ ރ ުތންާމިާމައްސަލަާއަޅުަގނޑު

ނޑައަޅ ަފއިާވާ  ، މައްސަލަާކުށްވެރިކުރަން.ާޤަތުލުކުރިާފަރ ތްާހޯދ ާއެާފަރ ތަށްާދޭންޖެހޭާއަދަބުާދީނުގެާފަރ ތުންާކަ

ާގޮ ާނޫން ާެއ ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދިުނމަށް ާއަދަބު ާއޮތް ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ާޝަރީޢަތުގައި ާމިކަންާއިސްލ މީ ތަކަށް

ނޑުމެންާތެރޭަގއިާިމާހައްލެއްާނުވ ނެ.ާ މިާކަންތައްތައްާމިދަނީާއެއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށްާއިތުރުވަމުން.ާއަުޅގަ

ާއެިކެއިކާ ާރަށްރަށުގައި ާެއކިެއކި ާރ އްޖޭގެ ާއިތުރުވަމުން، ާދަނީ ާމި ާދުވަހަށް ާއަނެއް ާުދވަހުން ާއެއް ހިތ މަވެރިކަން

ާ ާނުކުރެވޭްނވީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކަން ާކުރެވޭނެާކަންކޮޅުތަުކގަިއ. ާމިކަން ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާނެތް. ސަބަބެއް

َوَكتَْبٌَا َعلَْيِهْن ގޮތ އިާކުރަންާއަންަގަވއި،ާއަުމރުާކުރައްވ ަފއިާެވސްާއެބަާޮއތް.ާބައްލަވ ާައޅުަގނޑުމެންަނށްާމިާއޮތީާ

وَح قَِصاص  فِيهَا أَىَّ الٌَّْفَس بِالٌَّْفِس َواْلَعْيَي بِاْلَعْيِي َواْْلًََف بِاْْلًَِف َواْْلأ  رأ يِّ َواْلجأ يَّ بِالسِّ ِى َوالسِّ َى بِاْْلأذأ ާއޮތީާ ۚ   ذأ މި

ާއޮއްވ ،ާ ާމިހެން ާމިކަން ާއަްނގަވ ަފއި. ާފޮތުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާހިފ ނެ ާޤިޞ ްޞ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާއޮތީ ާިމ ާހަދ ކަށެއް. ާޤ ނޫނު ާފައިން ާއަތުން ާއަމިއްލަ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާނުޖެހޭ ާހެދިފައި.ާއަޅުަގނޑުމެން ޤ ނޫނު

ާހަދ ކަށްާ ާޤ ނޫނު ާކަންތައްތަކަށް ާހުރި ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާޝަރީޢަތުގައި ާހަދަންޖެހޭނީ. ާޤ ނޫުނ ާއެއްޗިއްސަށް މިނޫން

ާދުވަހަކު ާހ  ާބަދަލުނުހިފ  ާމި ާގޮތަށް ާއަމ ންކަމުަގިއާާ،ނުޖެހޭ.ާމި ާޞުލްޙަމަސަލަސްކަމ އި ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާައޅު ާއުޅޭތަނެްއ ާަޞއްލަދިރިއުޅުމެއް ާަރސޫލު ާކީކޭތޯ ާއިނޭގތޯ. ާނުދެކޭނެ ާވަަސއްލަަމާهللاާަގނޑުމެންނެއް ޢަލައިހި
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ާމިވެިނާ ާެއވެނި ާހަދީޘްފުޅުކުރަްއވ  ާމި ާކަލޭގެފ ނު ާތިމަން ާހަދީޘްކުރެއްވީ. ާއެކަޭލގެފ ނު ާޚުޠުބ ަގއި ޙައްޖަތުލްވަދ ޢުގެ

ހަމަޖެހޭާބ އްޖަެވރިާދިރިއުޅުމެްއާއުޭޅާތަންާާކަންތައްތަްއާތިބައިާމީހުންެގާތެރޭގަިއާނުކުރ ހ ާހިނދަކުާިތބައިާމީހުން

ާއެހެންވީމ  ާނުދެކޭނޭ. ާމީހުންނެއް ނޑުމެްނާ، ތިބައި ާއަޅުގަ ާޮކންމެހެން ާކުރަން. ާކަންކަން ާމި ާެވއްޖެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޫނޭާމީހަކުާމަރ ލުމުގެާޒިންމ ާނުވަތަާކުށްާތިމަންނަގެާވެރިކަުމަގއިާމިކަންާމިހެންާކުރ ކަށްާިތމަންނަމެންާޤަބޫލެއްާ

ާއެންމެާ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަދަލުގައި ާވ ަހކަދެއްކުުމެގ ާއެ މިގޮތަށް.

ާކަންތައްތައްާ ާމި ާމަރ ލ އިރަށް ާމީހަކު ާއެންމެ ާގޮތުަގއި ާބަދަލުގެ ާޙައްޤު ާބަދަލުހިފުމަށްޓަކައި ާކަމުގެ ާމި މީހަކު

ނޑުމެންާއެންމެންާއެއްަބއިެވގެންާމަަސއްކަތްކޮްށގެންާމިާމަސްތުވ ތަކެތިާހުއްޓިގެންާދ ނެ.ާހަމަާޭއގެއިުތރަށްާ ، އަުޅގަ

ާބޭނުންުކރ ާ ާއެތެރެވުމ އި ާރ އްޖެއަްށ ާގޮތުގެ ާހުއްޓ ލ ނެ ާަތކެތި ާމަސްތުވ  ާކަމުގަިއވ  ާމައްސަލަ ާއުފެދޭ މިކަންކަން

އްޓ ލެވޭނެާގޮތަށްާައޅުަގނޑުމެންނަްށާމީހުންނ ،ާވިއްކ ާމީހުންނ ާމިާހުރިހ ާއެންމެންާމަދުކުރެވޭނެާގޮތެްއާނުވަތަާހުާ

ާވަންޏ ާ ާކަުމގައި ާއޮތް ާއަދަބެއް ާހަރުކަށި ާދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާމި ާކޮްށގެްނ މަސައްކަތްކުެރވިދ ނެ.

ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދޭ ާއަދަބު ާމީހުްނެގާާ،ނުވަތަ ާއެ ާުނވަތަ ާވެއްެޖއްޔ  ާމީހަކު ާބިރުގަންނަ ާޭދތެރޭ ާމަރ  ާކަންތައްތައް މި

ާެއްއވެްސާޢ  ާގޮތަކަށް. ާކޮންމެެވސް ާހުއްޓ ނެ ާއެކަން ާވެއްޖެްއޔ  ާމީހަކު ާބޭނުންވ  ާދިރިުއޅޭން ާެއއްކޮށް އިލ އ 

ާޝައްކެތްނެތްާެއކަންާކުރ ނެ.ާއެހެންނޫންނަމަކ ާދީނުގައިާއެަކންާކުރ ކަށެއް...ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާ

ާ ާިމާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަ ާމައްސަލަތަުކގެ ާމިފަދަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް. ިޢއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގަިއާތަުކރ ރުކޮށްާދެކެވިަފއިާއެބަާޭވ.ާއެހެންނަމަވެސްާކަންާމިާދަީނާތަކުރ ރުވަމުން.ާއަދިާހަމަާ

49ާމުން.ާހިތ މައިގެާކޮޅެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާމަރަމުންާދ ާއަދަދުާމިާދަނީާއިތުރުވަ

ާ ާޝަރަފ ިއ4232ާާސެޕްޓެމްބަރު ާއިންސ ނީ ާކަރ މަތ އި ާއިންސ ނީ ާހޯރަފުށީގައި ާހއ. ާރޭ ާދުވަހުގެ ވަަނ

އިންސ ނިއްޔަތ ާޚިލ ފުާރަހުމުާކުޑަާޢަމަލުގައިާގަސްުތގައިާަމރ ލިާއެާރަށުާއެތައްާރައްޔިތުންނަކަށްާޚިދުމަތްާދެމުންާ

ނޑުމެންާއެފަދަާއެަތްއާދި ނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅގަ ޔަާޙުސައިންާމަނިކު،ާ)ހުޭސނުބެ(ާއަށްާއެާދިންާހަމަލ ާއަކީާއަުޅގަ

ހަމަލ ތަކެއްާމީގެާކުރީަގއިާެވސްާހިނގައިދިޔުމ ާއެުކަގއިާެއކަންކަންާކުށްވެިރކޮށްާއެކަންަކންާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކިއާ

ާގޮވ ލެާ ާތަކުރ ރުކޮްށ ާދުވަސްީވާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާއުމުރުން ާފެށިެގން ާކުދިން ާތުއްތު ާއުފަންވ  ާކަންތައްތަކޭ. ވިފަިއވ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާއައިސްަފއި. ާތަކުރ ރުވަމުން ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ާޢަމަލުތައް ާމި ާހަމައަށް މީހުންނ 

ާއެންމެ ާވެސް ާކުރިން ާގެންދިޔުމުގެ ާކުިރއަށް ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާައޅުަގނުޑާާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ފުރަތަމަ

ާމ ތް ާމަރްޙޫމަށް ާއެ ާއަދި ާހ ލު ާދަންނަވ  ާތަޢުޒިޔ  ާއަްށ ާޢ އިލ  ާމަރްޙޫމުގެ ާމި ާދ އިމީާهللاާދަންނަވ ނީ ުސވަރުޭގގެ

ނުޑެގާ ނިޢުމަތްާދެއްވުންާއެދިާދުޢ ކުރަން.ާއަދިާހަމަާއެާހިތ މައިގައިާހޯރަފުށީާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނ ާއެކުގައިާއަުޅގަ
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ާލޮުބވެ ާަރއްޔިތުންާދ އިރ ގެ ާދަންނަވަން.ާާ،ތި ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާވ ހަަކ ާހިއްސ ކުރ  ާެއ ާަރއްޔިތުން ދިއްޫދގެ

ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގާ ާކަންކުރުމަށް ާެއއްގޮތަށް ާަރއީސް،ާޤ ނޫނ  ާޭވ.364ާާޢިއްޒަތްތެރި ާަބޔ ންކޮށްފަިއ ާމ ްއދ ގައި ވަނަ

ނިޑޔ ރުންާޢަމަލުކުރ ނީާޤ  ނޑިޔ ރުންނަކީާމުސްތަޤިއްުލާބައެކެވެ.ާފަ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޤ ނޫނަށެވެ.ާޤ ނޫނުއަސ ީސާފަ

ާކަެމްއާ ާއެ ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާނިންމުމަށް ާކަންަކމުގައި ާނުވ  ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާގޮތަކަްށ ާަވކި ާޤ ނޫުނގަިއ އ އި

ާއިބ ރ ތުންާ ާޞަރީޙަ ާަވރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަމަށް ާޢަމަލުކުރަންވ ެނ ާަފނޑިޔ ރުން ާގޮތަށް ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ނޑެއްާޤަބޫލެްއާާބަޔ ންކޮށްފައި ވޭ.ާޤ ނޫނެއްާނެތުމަކުންާމިާކަންކަންާހައްލުކުރުމަށްާހުރިާއުނދަގުލެއްާކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާމިާކަމުަގިއާމިއަދުާދިވެހިާމުޖުތަމަޢުގައިާދިމ ވ ާއެންމެާބޮޑުާެއްއާ ނުކުރަން.ާއެހެނީާއަުޅގަ

ާއެާ ާދޭންޖެހޭ ާަމރުޙަލ ގައި ާތަޙުޤީޤުގެ ާއަީކ ާފަރ ތްތަކަްށާމައްސަލަ ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާެއކަންކަން ާއެހީތެރިކަމ  އްބ ރުލުމ އި

ާއެބަހުރިާ ާަކންތައްތައްތަެކއް ާއެތައް ާޭއގެ ާމަްއސަލަތައް. ާބޮޑެތި ާދިމ ވ  ާދިނުމުގައި ާއެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭ

ާފަހު ާއަށް ާއޭނ  ާބިރުގަތުމ އި ާދޭން ާދިނުމުގައި ާހެކި ާމީހ  ާދޭ ާހެކި ާިވސްނ ލަންޖެހޭ. ާއަތުވެދ ނެާއަޅުަގނޑުމެން ން

ާފަސްޖެހުމުގެާ ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިއަށް ާމައްސަލަތައް ާއެ ާސަބަބުްނ ާކަންކަމުގެ ާއެ ާވިސްުނމ ، ާމެދުަގއި ކަންތައްތަކ 

ާއެހެންކަުމްނާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަހުރި. ާނުގެންދެިވފައި ާކުރިއަށް ާގޮތަށް ާމި ާމިކަން ާފަހަރަކު ކިތަންމެ

ާމި ާބޭނުްނވަނީ ާދަންނަވަން ާމަޖިލީހުގަިއާމިކަންާވ ހަކަދައްަކިއގެންާާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެކަިނާމި މައްސަލަ

ާފ ހަގަކުރެްއވިާ ާއ ދަމް ާޒ ހިރު ާދެންމެ ނޑައެިޅގެން ާކަ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނޫނޭ. ނިމުނީއަކީ

ާގޮތ  ާދ  ާހިނގަމުން ާމައްސަލަތައް ާމި ާވިޔަސް ާނަގަިއެގން ާއެއް ާކޮމިޓީ ާފަހުެގާފަދައިން ާއެންމެ ާމައްސަލައިގެ ާމި އި

ނޑުމެންާއެަބޖެހޭާމަސައްކަތްތަކެއްާކޮށްދޭން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ނިންމުމ ާހަމައަށްާއެާކަންކަންާކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާގޮތެއްަގިއާ ާޚ އްޞަ ާގުޅިެގން ާކަމ  ާއެ ާވ ނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްސަލައިަގއި ާަމރ ލި ާކުއްޖަކު ާތުއްތު ކޮބައިތޯ

ނޑުމެންާބުނެފަިއާވ ެނާކުޑަކުދިންނަ ށްާކުރ ާޖިންސީާގޯނ ާއ އިާއަނިޔ އ ާއެާކަމ ާގުިޅގެންާހެދިާޤ ނޫނުގަިއާައުޅގަ

އެާކަންކަމ ާގުޅޭާގޮތުންާއެފަަދާމީސްމީހުންާދެނެގަންނ ނެާނިޒ މެއްާގ އިމުކުރަންޖެހޭނެާކަަމށް.ާއަދިާމިއަދ ާހަމައަްށާ

ާބައެއް ާކޮން ާނުކުރެވި. ާމިއޮީތ ާކަންތައްަތއް ާއެ ާއެހެންވީމ ،ާވެސް ާބަލަނީ. ާކޮންބައެއްތޯ ާމޮނިޓަރކުރަނީ. ާެއކަން ތޯ

ޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރަމުންާދ ާގޮތ އިާޤ ނޫނުގެާކަންތައްަތއްާހިނގަމުންާދ ާގޮތ ،ާމިާކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުމެންނަްށާ

ާއަޅާ  ާފިަޔވަޅުތަްއ ާއަޅަންޖެހޭ ާކަމަށް ާެއކަން ާބަލ  ާގޮތް ާދ  ާުކރަންޖެހޭާ،ކުރެވެމުން ާކަމަށް މަސައްކަތްތަްއާާއެ

ާމިދަނީާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާނުކުރެިވގެން ާގޮތަށް ާކުރަްނޖެހޭ ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާިޢއްޒަތްެތރި ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާސިޔ ސީާކޯޅުމ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާހަސަދަވެރިކަުމގެާތެރެއިންާލ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއެހެންކަމުން...

ާ
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ވަނަާދުވަހުގެާރޭާހޯރަފުށީގަިއ4232ާާސެޕްޓެމްބަރ49ާާ`ާއައްސަލ މްާޢަލައިުކމް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާ

ާކުށްވެިރކުރަްނ.ާ ާއިބ ރ ތުން ާހަރުކަށި ާއެންމެ ާހަމަ ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަމަލު ާިޚލ ފު ާއިންސ ނިްއޔަތ އި ހިންގި

ާމި ާނުވަތަ ާމެދު ާކަމ  ާމި ާނެތީމު.ާސަބަބަކީާާއަޅުަގނޑު ާދައްކ ކަށެއް ާވ ހަކަތަކެއް ާގިނަ ާގޮތުްނާމ  ާގުޅޭ މައްސަލައ 

ާބޭނުމެްއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވިސްނ ޭށ. ާއެއްގޮަތކަށްވެސް ާގޮތަކަްށ ާސިޔ ސީ ާވިދ ޅުވި ާހުށަހަޅައިދެއްވަުމން ާމައްސަލަ މި

ާހިތ މަވެ ާަދއްކަންޖެހެނީ ާގޮތަކަްށާވިްސނ ކަށް.ާއެހެންނަމަވެްސާމި ާސިޔ ސީ ާވ ހަކަާނޫން އެއް.ާސިޔ ީސާގޮތުްނާ ރި

ާކަމަކަށް.ާ ާދެއްކިދ ނެ ާވ ަހކަ ާއަިއގެން ާމައްސަލަ ާމި ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުދައްކ  ވ ހަކަ

ާދޭާ ާފަރ ތްތަކުން ާއެކި ާއަމުރުތަަކށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަނީ ާމި ާފެންނަމުން ާޢ އްމުކޮށް ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހިސ ބު ާފަރ ތ  ާމަތީ ާއެންމެ ާކަންތައްަތއްާއަމުރުތަކަށް ާމި ާމަންޒަރު. ާއިހުތިރ މްނުކުރ  ާއެއަށް ާފެށިގެން ން

ާބަލައިލ އިރުާ ާމިގޮތުން ާގޮތެއްގައި. ާޢ އްމު ާވަރަށް ާފެންނަމުން ާދަނީ ާމި ާހިސ ބަށް ާޒުވ ނުންނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފުލުހުންނ އި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފެންަނން ާއޮތް ާއެބަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ސިފައިްނާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކަމީާ ާއިހުތިރ މްނުކުރ  ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާދ އިރު ާނެެރމުން ާއަމުރުތައް ާއެކިެއކި ާގޮތްގޮަތށް ާތަފ ތު ހ ޒިރުކުރަން

ާނަމޫނ ާ ާުޒވ ނުންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމީ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއަސްލޭ. ާފެށުމުގެ ާަކންތައްތައް ާމި ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާެއފަދަ ާފަރ ތްތަކުން ާތިބި ާމިފަަދާދައްކަން ާކަންތައްތައް.ާވުމ ިއއެކު ާދޭ ާހިތްވަރު ާއިހުތިރ ްމނުކުރުމަށް ކަންތައްތަކަށް

ާނުކުރަްނާ ާޤަބޫލެްއ ާއަުޅަގނޑު ާއިހުތިރ މްނުކޮށް ާނުވަތަ ާނުހުއްުޓވ  ާފެށިގެން ާިހސ ބުން ާމަތީ ާއެންމެ ކަންތައްތަްއ

ނޑުެމންާމުޖުތަމަޢުންާފޮހެލެވިދ ނެާކަމަކަށް.ާނު ވަތަާނައްތ ލެވިދ ެނާކަމަކަށް.ާކޮންމެާކަމެއްާމިފަދަާކަންތަކަށްާއަޅުގަ

ާއިނގިިލާ ާއަށް ާދިމ  ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާދަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާފެނިގެން ދިމ ވ އިރަށް

ާނަމަެވސްާ ާވ ހަކަ. ާއަަވްސނުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ޫނނުތައް ާވ ހަކަ. ާއޮތް ާނެހެދި ާޤ ނޫނެްއ ާމަންޒަރު. ދިއްކުރ 

ނޑުމެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާހި ނޑުމެންާމިފަދަާޤ ނޫނުތައްާހަދ ފައިާއަޅުގަ ތ މައ ާއެކުާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާއަޅުގަ

ާއެްއެވްސާ ާނޫނިއްޔ  ާކަމެއް ާބޭނުންފުޅުވ  ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި ާއަނބުރ  ާވެސް ާފޮނުވުމުން ާހިސ ބަށް އޮފީހ 

ާއަ ާފޮނުވ ލ ކަމީ ާތަސްދީޤުނުކުރަްއވ  ާވަރަށްާކަމެއް ާހަމަ ާއެޅޭ ާހުއްޓުވުމަށް ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާދަންަނވ ނީ ނޑު ުޅގަ

ާފުލުހުންާ ާފަހަކުން ާދ ދި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާހުރަހެކޭ. ބޮޑު

ާ ާައށްާއަރ  ާޓީ.ވީ ާފަހަރުފަހަރުާމަތިން ާތަފ ތު ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާދިޔަ ާފެނިގެން ނޑުމެންެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްަތްއ4ާާމި ާމި ާދިޔަިއރުގައި ާދުވަްސެވގެން ާގިނަ ާތަންކޮެޅއް ާތ ގައި ާމި ބިލެއް

ާބިލުތަކުގެާ ާމިފަދަ ާހިންގުން ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު ނުޑތަކ  ާމިންގަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާޢ އްމު ާކަޓަރުެއޅުމ އި ނުހުއްޓިގެން

ާައވަސްުނކޮށްގެ ާމިތ  ާޢިްއޒަތްތެިރާމައްސަލަތައް ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދައްކ  ާތަންތ  ާތަކުރ ުރކޮށް ާވ ހަކަ ާމި ން

މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާއަގުާވައްޓ ލަންާމަަސއްކަތްކުިރާކުުރމީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިަފދަާކަންތައްތައްާއިތުރަްށާ

ާފަހަރެއްގައިާ ާހިތްވަރެކޭ.ާައޅުަގނޑުެމން ާދޭ ާުޒވ ނުންނަށް ާިމާާތަކުރ ރުކުރުމަށް ާނުހުއްިޓގެން ާަކންތައްތައް ާމި ވެސް
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ާގޮުތަގިއާ ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާޒިންމ  ާފުލުހުންގެ ާޫނން. ާނަހަދައިގެންނެއް ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އުޅެނީ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާާހަމަާމިާފުރުޞަތުގައިާއެބަާޖެހޭާހޯމްާމިނިސްޓަރުާވެސްާއިސްތިއުފ ާ އަދ ނުކުރެިވގެން.ާއަުޅގަ

ށޭ.ާމިާކަންަތއްތަްއާމިާދަނީާވަރަށްާޢ އްމުވަމުން.ާމިާކަންތައްތައްާުހއްޓުވޭނެާެއއްވެްސާމަެގއްާހޯދ ކަްށާވެސްާދެްއވ 

ާބަންދުކުރުމުގެާ ާމީހުން ާގެްނޮގސް ާުނވަތަ ާހުއްޓ ެލވޭ ާެވއްޖިއްޔ  ާކަމެއް ާބޭނުން ާވެސް ާުނކުރޭ.ާހައްތަހ  މަސައްކަތެއް

ާހިއް ާބޭނުން ާބ ރުގެ ާެއ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާސިޔ ސީާބ ރު ާފެންނަނީ. ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާތަން ާދ  ޕަވަމުްނ

ާއޮތްޯތާ ާެހއްެކއް ާވެސްާނުެޖހޭ.ާއޭގެ ާނުވޭ.ާިވސްނ ކަށް ާޖެހިލުމެއް ާގެްނގޮްސާހައްޔަރުކުރ ކަށް ާމީހަކު ބޭނުމަށްޓަކައި

ާވެސްާބަލ ކަށްާނުޖެހޭ.ާގެންޮގސްާހައްޔަރުކުރަްނވީ.ާބަންދުާކުރަންވީ.ާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންޭވާބ ކީާއޮތްާވަގުތު.ާމިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިާހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާ ާއޮތީ 37ާާބ ކީ ާފުރުޞަތުެއރުވޭނީ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ 7ާާމިނިޓު. ާއެ ާނަންފުޅ7ާާުމެންބަރަކަށް. މެންބަރުންގެ

ާކު ާއެއީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއިހަވަންދޫާވެސް ާޢ މިރު. ާައޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޑަުހވަދޫ

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާސަލީމް.ާهللا. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ފުނަދޫ

ާޢިއްަޒތް ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާއަދިާނައިފަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހުޅުހެންވޭރު ތެރި

ާމުޙައްމަދު.ާފުރަތަމަާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ ާވ  ާކަުމގަިއ ާަރއްިޔތެއް ާހޯރަފުށީގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޙުސ3ާާަ:ޝުކުރިއްޔ  ާމުޙައްަމުދާއަހަރުގެ އިން

ާވަރަްށާ ާއަުޑއެހީ ާއިން ާޒަީރޢ  ާމީިޑޔ ގެ ާއަޅުަގނޑު ާޚަބަރު ާމަރ ލި ާގޮަތކަށް ާކުޑަ ާާަރޙުމު ާއ ދެ،ާހުސޭނުބެ މަނިކު

ނުޑގެާއިޚްލ ޞްތެރިާތަޢުިޒޔ ާރައްދުކުރަން.ާއަދިާިމާ ވެސްާފުންާހިތ މައ ާެއކު.ާއަދިާހުސޭނުބޭގެާޢ އިލ ާއަށްާއަުޅގަ

ާފުރ ނަޔަށްާސުވަ ާމަޖިލީހުގަިއާހުސޭނުބޭގެ ާދުޢ ކުރަން.ާއ ދެ،ާމިާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދި ާދ އިމީާނިޢުމަތްާދެއްވުން ރުގޭގެ

ާޢަމަލުތަްއާ ާބ ވަތުގެ ާމި ާވ ހަކަދަްއކައިފި. ާމ ނައެްއގައި ާެއއް ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާހަމަ ާމެންބަރުން ާގިނަ ވަރަށް

ާސަބަބަކަށްޓަކަ ާވަކި ާދަނީ ާހިގަމުން ާމި ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢު ާއެންެމްނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަން އޭ.

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހިނދު ާއެ ާޤަބޫލުކުޭރ. ާކަމެއް ާއެ ާރައްޔިތުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމުޅި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއިއްތިފ ޤުޭވ. އެބަ

ާބ ވަޭއާ ާކީއްެވގެން ާނެތީ ާހޯދައިދެވިަފިއ ާބަަޔކަށް ާއެްއވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހައްލު ާކަންކަމަްށ ާއެ ާއަރަނީ ހިތަށް

ާމީ ާނުވަަތާާއިނގޭތޯ. ާބ ވައޭ، ާަމޖިލިސް ާޒިންމ ވަނީ. ާކަމުގައި ާމި ާކ ކުބ ަވޭއ ާސުވ ެލއް. ާއުފެދޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ހަމަ

ާެއއްވެްސާ ާވ  ާޒިންމ  ާމީގެ ާބަޔަކު ާއެއްވެސް ާތަނުން ާމި ާބ ވައޭ. ާދ އިރ  ާތަންފީޛީ ާބ ވައޭ،ާުނަވތަ ާދ އިރ  ޝަރުޢީ
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ންާވ ނެާގޮތެްއާނޫނޭ.ާޮކންމެވެސްާެއއްބަަޔކުާމީެގާފަރ ތެއްާނެތް.ާެއކަމަކުާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެީއާެއކަންާވެގެ

ާދ އިރ ގެާ ާހޯރަފުށީ ާހަމަ ާނަަމ ާވ  ާކަމަށް ާއެހެންވެއްޖެ ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ. ާކަމ  ާމި ާޤައުުމ ާމުޅި ޒިންމ ވ ންޖެހޭ.

ާމިކަންކަމުގަިއާ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާނެތަސް ާހެދިފައި ާޤ ނޫނެއް ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާއެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ެއއްާންފީޛުކުރުމުގެާރޫޙޫާމުޅިާޤައުމަށްާއަތުެވއްޖެާނަމަާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާޤައުމަކަށްާޑްރަެގއްާވެސްާއެތެރެާތަ

ާރަލެއްާ ާމިޤައުމަކަށް ާކަެމްއާނުވ ނެ. ާއެްއވެސް ާބ ވަތުގެ ާމި ާމިޤައުމަކަށް ާއަދި ާނުވ ނެ. ާެއއް ާއެތެރެ ވެސް

ާދިވެހިރ އްޖޭ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނުދ ނެ. ނުޑާހިނގައިގެެނއް ާއަުޅގަ ާވ ޖިބުކަމެކޭ ާމައްޗަްށ ާރައްޔިތުންގެ ާހުރިހ  ގެ

ާހެދިފައިާ ާޤ ނޫނެއް ާދަްނނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާހ ލުގައި. ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދަންނަވ ނީ.

ާނަޒަާ ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާދ އިރު ާވިދ ޅުވަުމން ާދަންނަވަން ާވ ހަކަ ާނުކުރެވޭ ާކަންކަން ުރާނެތުމުން

ާނަފްުސާ ާމިނިވަންކަމ އި ާއަިމއްލަ ާޙައްޤ އި ާދިރިހުރުމުގެ ާމެ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާޙައްޤު ާދިރިހުރުމުގެ ހިންގ ލ އިރުަގއި

ާމިާ ާހަމަ ާއިރުގައި ާއިން ާބުނެފައި ާމިހެން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާމި ާލިބިގެންވޭ. ާޙައްޤު ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ

ނޫެނއްާހެދިފައިާނެތުމަކީާޤ ނޫުނައސ ސީގެާަބޔ ންކޮށްފަިއާވ ާވަަނާމ އްދ ަގއިާއެބަާބުނޭާޤ ާ;;4ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާގުިޅގެްނާ ާއެއ  ާހަމަ ާއިނގޭތޯ. ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާއަރ ނެ ާބުރުލެއް ާއެއްވެސް ާމިނިވަންކަމަށް ާޙައްޤުތަކ އި އަސ ސީ

ާޝަރުޢީ ާވެސް ާހިންގ ލ އިރު ާނަޒަރު ާއަށް ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާޢަމަލުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭފުޅުން ހޭނެާޖެދ އިރ ގެ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިާބުނަނީާޝަރީޢަތުެގ74ާާގޮތްތަކ ާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާފ ޑުކިޔަމުންާދ އިރުާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާޫނނޭ.ާދެން ާއެްއޗެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާހެއްަކކީ ާެއއްެވސް ާފިޔަވައި ާހެކި ާހުށަހަޅ  ާމީހަކު މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންނަށްާމިާކަންތައްަތކ ާކުރިމަތިލ ންާޖެހިފައިާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކެއްާމިާެފހިާޤ  ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާައޅުގަ

ާމިާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާދެއްކިަޔްސ ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާވ ހަކަ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. މި

ާކަންތައްތަ ާލ ންޖެހޭ ާގިޔަަރށް ާމަތީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނ ންނ ނެޔޭ. ާހައްލެއް ާޢިްއޒަތްތެިރާކަމަކަށް ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ އް

ާދޫކޮށްލީމ ،ާ ާކަންތައްތައް ާަބއެްއ ާނުކޮށްފައި ާކަންތައްތައް ާނުކުރަންޖެހޭ ާލ ފައި، ާފަދަިއން ާފ ހަގަކުރެއްވި މެންބަރު

ާެވްސާ ާކަމަކަްށ ާހުރިހ  ާބ ވަުތގެ ާމި ާނޫނޭ. ާކުރެވެީނކީ ާއެކަންކަްނ ާގޮތުަގއި ާިޒންމ ދ ރު ާައޅުަގނޑުމެންނަށް އެީއކީ

ާފަރ ތްތައްާއަޅުަގނ ާއެހެން ާވެސް.ާއަދި ާމަޖިލިސް ާއެންމެން.ާމި ާހުރިހ  ާހިންގަން ާނަޒަރު ާފުންކޮށް ާއެބަޖެހޭ ޑުމެން

ާވެސްާއަދިާފުލުހުންާވެސް.ާެމގަފޯނުތަކ ާެއއްޗިހިާހިފަިއގެންާގޮސް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާބްދުޢައިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާރަ ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ ާއ ދެ، ާޙުސައިްނ49ާާއީސް. ާމަރ ލެވުނު ާހޯރަފުށިން ާގަިއ ސެޕްޓެމްބަރ

ާިމާ ާމިއަދު ާރ އްޖޭަގއި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާތަޢުިޒޔ  ާއަށް ާޢ އިލ  ާހުސޭނުބޭގެ ާނުވަތަ ާމަނިކު މުޙައްމަދު

ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާނުމެރި ާމީހުން ާައދި ާއިތުުރވަމުން. ާދަރަޖައަށް ާއިންތިހ  ާމެރުން ާމީހުން ާދެޭވާާދަނީ މީހުންނަށް
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ާމީހަުކާ ާވެސް ާއިަހވަންދޫަގއި ާދ އިރ ަގއި ާއަޅުަގނުޑގެ ާއިތުރުވަމުން. ާއަށް ާިއންތިހ  ާމިދަނީ ާއަނިޔ ަތއް ބޮޑެތި

ާއަދިވެްސާ ާހަނދ ން ާދިޔަ ާމަރ ލެިވގެން ާކުރިން ާދުވަްސތަކެއް ާމީގެ ާކުއްޖަކު ާައންހެން ާުޒވ ން ާގޮތަކަށް އަނިޔ ވެރި

ާ ާމި ާއ ވޭ. ާހިތުަގއި ާބޮލުަގިއާއަޅުަގނުޑގެ ާބަޔަުކގެ ާައނެއް ާަބޔަކު ާއެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކަންތައްތަކުަގއި ފަދަ

ާފަރ ތްތަކުންާ ާއެހެނިހެން ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއަދި ާއ އި ާޒިންމ  ާފަރުދީ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބަދަލުަގއި ޒިންމ އެުޅވުމުގެ

ާދަންނަ ާއަޅުަގނޑު ާެވސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޯޓުތަކުގެ ާއަދި ާފަރ ތްތަކ އި ާމިާތަޙުޤީޤުކުރ  ާރަނގަޅަށް ާވުރެ ާމިއަށް ވ ނީ

ާބޮލުަގިއާ ާބަެޔއްެގ ާއެްއ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާކުރަންވެއްެޖއޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިްނތިޒ މުތަކެއް ާގެންެދވޭނެ ކަންތައްތަްއ

ާވ ހަކަދެއްކުްނާ ާކަމަށް،ާމި ާޙުކުމްނުކުރެވޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާކަމަށް،ާނޫނީ ާސ ބިތުުނވ  ތަޙުޤީޤުނުކުރެވިގެން

ޑުމެންާމިއަދުާހުއްޓ ލ ފައިާނަމަވެސްާނޫނީާއަދިާއެހެންާގޮތަކަށްާވ ހަކަިއގެާރ ގުާަބދަލުކޮށްގެންާނަމަވެްސ،ާއަޅުަގނ

ާހިތްހަމަޖެހިގެންާ ާަސލ މަތްވެ ާކަންތައްތަކުްނ ާައނިޔ ވެރި ާމިފަދަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާަޤއުމުގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންާހުރިހ ާރައްޔިތުންގެާފަރުީދާާއުޅެވޭނެާަމގެްއާހޯދުމަށްާމަސައްކަތްކުރުމަީކާެއއީ ައޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާއަުޅގަ

ާމީހުންނަށްާ ާކުށްކުރ  ާިމފަދަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެންެވއްޖޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާކަުމގައި ވ ޖިބެއް

ާއެތަ ާހ ދިސ  ާހިތ މަވެރި ާމި ާނަމަ ާތިބެންެވއްޖެ ާދީގެން ާފުރުޞަތު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ާގުނަައކަްށާއަޅުަގނޑުމެން އް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާޙައްޤު ާދިރިހުރުމުގެ ާވެ ާނ މ ންތަނަކަށް ާބިރުވެރި ާމިޤައުމަކީ ާމުޅި ާގޮސް އިތުރުެވގެން

ާކަމެްއާ ާވެދ ނެ ާވެސް ާހަމަޔަޤީުނން ާެއއީ ާއައުމަީކ ާޮގތަށް ާވ  ާމަޙުރޫމު ާކަމުން ާނުލިިބ،ާއެ ާގޮތަށް ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ނޑުމެްނާޤަބޫލުކު ރަންާއެބަާޖެހޭ.ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީްސ.ާމައްސަަލާސ ބިތުކުރުމުގަިއާދަތިތަކެްއާކަމުގަިއާމިއަދުާއަުޅގަ

ާއިުރާއެާދަތިތަކ ާއެކުާެވސްާމިފަދަާމައްސަލަތަކުންާރައްޔިތުްނާސަލ މަތްވެާނޫނީާމިފަދަާ ހުރިކަމަށްާފ ހަގަކުރައްވ 

ާއަޅުާ ާގޮތަކަށް ާތިެބވޭނެ ާސަލ މަތްވެ ާރައްޔިތުންނަށް ާބިރުވެރިކަމުން ާކުެރވޭެނާކަންކަމުން ާކަންތައްތައް ނޑުމެްނނަށް ގަ

ނޑުާމިާވަނީާހޯދ ާާއެއަށްާޢަމަލުކުރަންާޖެހިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމުޅިާޤައުމުާމިފަދަާ ގޮތްތަެކއްާމިއަދުާއަުޅގަ

ާފަރ ތ އި ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާއަދި ާމަޖިލީހ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހިނދު،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮތް ާތެރޭަގއި ާކަންބޮޑުވުންތަެކްއގެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާިވސްނ  ާކަންތައްަތކުަގއި ާމި ާބޮޑަށް ާވުރެ ާމިއަދަށް ާވެސް ާަފރ ތުން ާކުރ  ާޙުކުމް ާނޫނީ ދަޢުވ 

މިކަމަށްާއެޅެންާހުރިާފިޔަަވުޅތަކަކީާކޮަބއިތޯާބަލައިާނޫނީާިމކަންތައްތަކުންާަޤއުމުާސަލ މަތްކުރެވޭނީާކޮންާގޮތަކަށްޯތާ

ާރޫ ާއެއް ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކުާބަލައި ާއަމ ންކަމ  ާރައްިޔތުންނަށް ާޤައުމުގެ ާމި ާމަސައްަކތްކޮށްގެން ޙެއްަގއި

ާހިތ މަާ ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ ދަމ  ާއެހެންނޫނީ ާޖެހިފައި. ާތަނަވަސްކޮށްދޭން ާަވނީ ާމި ާމިއަދު ާަމގު އުޅެވޭނެ

ާއަންނަންޖެހު ާކަރުނަަތއް ާކަމުގައި ާމި ާޤައުމު ާމި ާމުޅި ާޮގސް ާެވގެން ާބޮޑު ާވުރެ ާކަެމްއާމިއަށް ާވެދ ނެ ާއެއީ މަކީ

ނޑުާނެތިންާއެްއވެްސާ ކަމުގައިާައޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެާވ ހަކަާވެސްާފ ހަގަކޮށްަލން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަުޅގަ

ާވ ޖިެބްއާ ާއެންމެންގެ ާގޮވ ލ ނީ ާފަހަރު ާއެްއ ާއަދިވެސް ާައޅުަގނުޑ ާިޢލްޒ މުއަުޅވ ކަެށއް. ާމިކަމުގެ ާބޮލުަގއި ބަޔެްއގެ

ާ ާދެކި، ާބަހައްޓަިއގެންާކަމުގައި ާވިސްނުން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާގޮތަކަށް ާސަލ މަތްކުރެވޭނެ ާޤައުމު ާކަންތައްަތކުން މި
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ނޑުމެންާއަަވސްެވގަންނަމ ާހިނގ ށޭ.ާވަރަށްާޮބަޑްށާ މަސައްކަތްކުރުުމގެާަވގުތުާމިޮއތީާއަިއއްަސއޭ.ާއެާކަމަށްާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާދެއްެކވުން:ފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމުާވ ހަކަ

ާހުރިހ ާ ާވ  ާމަރ ލެވިފައި ާގޮތްގޮތަށް ާމިފަދަ ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާއަޅުަގނަޑްށާ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދުޢ ކުރަން. ާއެދި ާދެއްވުްނ ާނިޢުމަތް ާދ އިމީ ާސުވަުރގޭގެ ާވެސް މަރުޙޫމުންނަށް

ާވ ހަކަާ ާދައްކ  ާހުރެގެން ާކަެމއް ާއިޚުލ ސްތެރި ާލިބޭނީ.ާހީވަނީ ާއެްއ ާމޭވ  ާފޮނި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހެން އަކުްނ

ާހ ސިލުކުރެވޭނީ.ާ ާވެސް ާކ މިޔ ބެްއ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހެން ާކަމަކުން ާކުރ  ާހުރެެގން ާކަމެއް އިޚުލ ސްތެރި

ާނިކަމެތިވަމު ާމިއަދު ާނިކަމެތިން ާވ  ާގުޅިލ މެހިފައި ާހ ދިސ ތަކ  ާމިފަދަ ާރަްއިޔތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާދާ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ން

ާމީހުންނ އިާ ާއިޚުލ ސްތެރި ާތިބި ާތަނުގައި ާމި ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ނޑުާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާއައުމުގެާކުރިންާޭގގެާސިިޓންރޫމުގައިާމިާމަޖިލިސްާ އިޚުލ ސްތެރިާނޫންާމީހުން.ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަދެއްާ ާުދވަހު ާއެ ާދ އިރުގައި ާސަުރކ ރ ިއާބަލަމުން ާއޮތް ާޤައުމުގައި ާމި ާތަންފީޛުކުރުމަށް ާކަންކަްނ ކެވި

ސިފައިންނ އިާފުލުހުންނ ާމިާމީހުންނަށްާމިކަންާނުކުރެވިގެްނނޭާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިކަްނކަްނާމިާވަމުންާދަނީ.ާިމއަދުާ

ާކުށްތަ ާބޮޑެތި ާހިންގ ، ާޢަމަލުތަކެއް ާނުރައްކ ތެރި ާހުރިހ  ާތިިބ ާޤައުމުަގއި ާބަދަލުވެ ާބޮޑެިތާހަމަ ާއަަރއިގަެނ، ކަށް

ާސަރުކ ުރާ ާތިމ މެންގެ ާބަދަުލވެ، ާސަރުކ ރު ާގެނެސް ާމަޤ މުތަކަށް ާމީހުން ާތިބި ާހަްއޔަރުކުެރވިފައި މައްސަލަތަކުަގއި

ާރައްޔިތުންަންށާ ާހުރިހ  ާއަޑުހަރުކޮށް ާތަންމިނަށް ާހަމަ ާމިއަދު ާދެކިބަލަ. ާނިކަން ާވ ހަަކ ާދައްކ  ާމިއަުދ އައިމަ

ކަދެެކވެމުންާމިާދަނީާކޯޓުތަކުގެާމައްަސލައެކޭ.ާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމައްސަލައެކޭ.ާޤ ނޫުނާއޮޅުވ ލުމަށްަޓކައިާވ ހަާ

ާހިނދަުކާ ާއޮތްހ  ާދުނިޔެ ާމިތ . ާނިމޭނެތަ ާވެސް ާތިްއބަސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުމުރަށް ާދުނިޔެ ާެވސް ާދުވަހަކު ހަދ 

ާޖެހުމެއް ާއަތަކަށް ާވަކި ާފެންވަރަށް ާމި ާއިޚުލ ސްތެރިކަމެއް. ާދުނިޔެމީ ާވަިކާ، ާބަޔަކަށް ާވަކި ާފެންވަރަށް މި

ާއިސްިތއުފ ާ ާައވަހަށް ާސަުރކ ެރއް ާވަންޏ  ާކަމުގަިއ ާއޮެވއްޖެ ާސަރުކ ެރއްަގއި ާިފކުރު ާކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތަެކއް

ާއިސްތިއުފ ާ ާމިއަދު ާެވސް ާސަރުކ ރު ާއަދި ާވެސް ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތިބި ާމަުރޙަލ ގައި ާތަންފީޛުކުރުމުގެ ދޭންވީ.

ާދިވެ ާކަމެއްާދިނުމަށް ާހުރިހ  ާގޮވ ލަން.ާދުވަހުްނާދުވަހަށް ާއަޅުަގނޑު ާޤައުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި،ާިދވެހި ހި

ވެސްާގޯްސވަމުންާމިާދަނީ.ާސަރުކ ރަކުންނެއްާޢަލީާޢ ޒިމުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާސަރުކ ރަުކންނެއްާއެްއވެސްާވަރަކަްށާ

ާސަރުކ  ާސަރުކ ރުންނ އި ާނެތް. ާބޯލެބުމެއް ާޙުކުްމާޤ ނޫނުތަކަށް ާއިސްވެރިންނ އި ާތިބި ާއިދ ރ ތަުކަގއި ރުގެ

ާައްށާ ާޕ ޓީ ާސަރުކ ރުގެ ާޚ އްޞަކޮްށ ާތިބި، ާޕ ޓީތަކުަގއި ާއަދި ާވެރިން ާތިބި ާކަެމއްަގއި ާއަނެއް ތަންފީޛުކުރުމ އި

ާދެ ާރައްޔިތުން ާޢ އްމު ާކަްނކުރަންޏ  ާގޮތަކަށް ާހިތުހުރި ާނުލަބ  ާބޯ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާވެިރން ާތިބި ާޕ ީޓގައި ްނާނިސްބަތްވ 

ާތިބޭނެާކަމެއްާނެތެއްާނޫންތޯ.ާއ އްމުާރަްއޔިތުންނަށްާވެސް...
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ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއޮތީާ ާޤ ނޫނު ާދ އިރުގައި ާކިޔަމުްނ ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާހިތު ާތިމ މެންނަށް ާހައިރ ންވޭ. ާވަަރށް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާ ާދިުގ ާކަމ އި ާގޮތެއްާއ52ާާަކޮންތ ކު ާހިތުހުރި ާރަްއޔިުތންނަށް ާއަނިޔ ކޮްށ ާސުްނނ ފަތިކޮށް ާަތޅ  ާޤައުމެއްަގއި ހަރު

ާފަރ ތްތަކުގެާ ާއެފަދަ ާކަންކަންާސަލ މަތްކުރުމަށް ާއެ ާނިކުމެ ާމިއަދު ާއަދި ާނެއްޓުނީމަ ާހަމައިން ާޤައުމު ާގޮސް ހަދ ފައި

ާތަނަށް ާމި ާމީހުން ާއެ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަުޅަގނޑު ާމީހުން ާއުޅޭ ާެއާާދިފ ޢުގައި ާބ ވައޭ. ާދަތްއުނގުަޅިއގެން އަންނަނީ

ާލުއިކޮށްދިނުމުެގާ ާއަދަބު ާކުށްވެރިންނަްށ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ާނޫން. ާނުދަްއކ ކަށް ާައޅުަގނޑުމެން ވ ހަކަ

ާލުއިކޮށްދޭާ ާއަދަބު ާކުށްވެރިންަނށް ާމިއަދު ާދ އިރުަގއި ާޒިންމ ައޅުވަމުން ާބޮލުގައި ާސަރުކ ުރގެ މައްސަލަިއގައި

ހަދައިގެންާއެާަތނުގައިާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކުާއިންނ ނެ.ާކޮންމެާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްާވިޔަސްާހެޮޔ.ާކޮމިޝަނެއްާ

ާޖުޑީޝަްލާ ާއިރުގައި ާގެންދ  ާދޫކުރަމުން ާމީހުން ާކޯޓުަތކުން ާވ ނީ. ާީކއްތޯ ާވ ަހކަދެްއކެިވއްޔ  ާއެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތ 

ާކޮ ާޢަމަލުކުރ  ާދޭތެރޭގައި ާޤ ޟީންނ  ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއިންނ ނެ މެންބަރުން.4ާާމިޝަނުގައި

ނޑުމެންނަށްާިލބޭާރިޕޯޓަކީ.ާއ ދެ،ާމަްއސަލަާއެއްާނޫން.ާއެކަަމކުާކަންހިނގ ާގޮުތގެާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ުފާ ކޮބައިތޯާއަުޅގަ

ާއަޅުގަާ ާމީ ާހަޅޭއްލަަވންވީ. ާތިބެގެން ާތަނުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާީމހުންނަށްތޯ ާމަރުވި ާއަކީ ާޒިންމ  ނޑުމެްނާވ ހަކަ

ާކީްއވެގެންޯތާ ާކުރަންވީ. ާކަންކަން ާކަމައިގެން ާމި ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއް. ާޒިންމ  އެންމެންގެ

ާިސޔ ީސާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއުޅެނީ ާމި ާއުޅެނީ. ާމި ާނުހޯދިގެން ާކޮޅެްއ ާކަްނކަމުގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާުހއްުޓވުމަށްޓަކަ ާމަސްތުވ ތަކެތި ާތެޭރގައިތޯ. ާއަތުލަިއގަނެެގްނާމައްސަލަތަކެްއގެ ާމީހުން ާތިިބ ާރ އްޖޭަގއި ާމި އި

ާދިފ ޢުގަިއާ ާޤ ޟީގެ ާއެ ާބުނީމަ ާެއްއޗެއް ާދިފ ޢުގައި ާޤ ޟީގެ ާއެ ާދޫކޮށްލީމަ ާދޫޮކށްލަނީ. ާމީހުން ާއެ ގެންދިޔައިމަ

ާދުވަހުާ ާއިހަށް ާނޫން. ާއެްއެޗއް ާއަމުރުކުރެވޭ ާމީހަކަށް ާެއއްެވްސ ާމީިޑޔ ައކީ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާކޮންބައެއްތޯ. ާނިކުންނަނީ

ާކުރުަމީކާ ާކަމެްއ ާެއއްވެްސ ާގޮތުން ާދެއްކުުމގެ ާގޭްނގެްއކަން ާއޮންނ ނެ ާިބލެއްަގއި ާފ ްސކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑއެ ާމިކަ ނޑު ާައޅުގަ ާމަނ ކަމެކޭ. ާއެިޅގެން ާސީދ  ާމިާއީ ާމީހެއް. ާއިން ާކަްނެވގެންާކޮިމޓީގައި ދިޔަީއާާތަނުގައި

ާ 32ާާކިހިނެއްތޯ. ާފުލުހުންނަށް ާއެުދވަހަށްޓަަކިއ ާމިާާތަޙުޤީޤަށް ާބުނީމަ ާހިފަހައްޓަން ާނުަލއި ާއަމުރަކ  ާކޯޓު ާމީހުން

ާ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމުޙައްމަދ ާ.ކުަރއްވ ތިމ ފުާައޅުަގނޑ ތަނުން ާއެމް.ޑީ.ޕީާޑީ.އ ާުޙސައިްނ ާއަޅުަގނުޑ ާއިން ެގާުރ.ޕީ

ާމި ާވ ހަކަދައްަކއިގެން ާމިާފަރ ތުން ާގެނައިމަ ާނޫންާތަނަށް ާމެންބަރުންނެއް ާތިބި ާދަތްާތަނުގައި ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ތޯ

ާބޭރުކޮށްލީ. ާާދުވަހަށ32ާްާލުއްސ ލ ފައި ާކ ކުާއޮތް ާކުިރާާުމއްދަތު ާކޮންސަރުކ ރަކުން ާެއީއ ނޑ ލީ. ާކަ ބުނެގެންތޯ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާުފލުހުންނަށް ާސިަފއިންނ އި ާތިބި ާރ ްއޖޭގައި ާމި ާއިުރގައި ާކުރ  ާޮގތަށް ާއެ ާއެކަން ާހަމަ ކަމެއްތޯ.

ާމަރ  ާމީހަކު ާނުދެނީތޯ. ާމުސ ރަ ާވީމަ ާކަމެއް ާައޅަިއގެންާލީމަ ާހެދުން ާފ ުޑފ ޑުގެ ާމަގުަމއްޗަށް ާހިފައިގެން ާަބިޑ ދެން

ާނޫންތޯ.ާ ާނިމުނީ ާއެުޅވީމަ ާހަމަޔަކަށް ާއެކަން ާކުރީއްސުެރން ާކުރުމަށްވުރެން ާއެކަްނ ާނިކުމެ މަގުމައްޗަށް
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ާދީފައި ާވ ޖިބު ާފުލުހުންނަށް ާއެަބއޮޭވ ާބުނ އިުރގަިއ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާެއކަްނާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާނެތުމަކީ ާޤ ނޫނެއް .

ާހައްާ ާފުލުހުންނަކަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާޤ ޟީާވެސް ާކަމެއްާނޫން ާތިބެވޭނެ ާޤ ީޟާނުކޮށް ާދިޔައިމަ ޔަރުކުރ ާިހސ ބަށް

މީހުންނަށްާއަނިޔ ުކރިާހުރިހ ާމީހުންާއެތިބީާާހައްޔަރުކޮްށގެންާއެކަންާކުރަން.ާވޭތުވެިދޔަާަސރުކ ރުަގއިާވެސްާޖެހޭނީ

ާމަޤ މުތަ ާމީޑިޔ ާމަތީ ާއެތިބީ ާއެމީހުން ާއެތިބީ. ާއެންމެން ާކ ލި ާދަޢުލަތް ާގޮުތގަިއ. ާޢިއްޒަތްތެރިން ާބޮޑެތި ކުގައި

ާއެވ  ާޮއތީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުަރނީ ާކަންތައްތައް ާދިފ ޢުގައި ާއެމީހުންގެ ާއެމީހުން ާހުއްޓ ލ ަފިއާހިންގަން. ހަކަ

ާ ާކަމަށް ާނިންމަން ާފިޔަމިކަން ާހަރުކަށި ާޖެހޭނީ ާއެކަންާވަނީިވއްޔ  ާނިންމ ށޭ. ާމިަކން ާއަަޅއިގެން ވަޅު

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ.ާކޮންމެާމީހަކުާމަރުވެގެންދިަޔއިމަާދެންާމިތަނުގައިާެއވ ހަކަާދައްކަމުންާގެރިާވެއްޓުނީމަާހަދ ހެންާ

ނުޑާދައްކަނީ.ާއަމިާކަކަށްާސަރުކ ުރގެާވ ހަަކާމިތަނުގައިާތިބެގެންާއެަކުކާއަނެހެދީމަާކަމަކުާނުދ ނެ.ާއަދިވެސްާ ޅުގަ

ާެއކަންވަ ާދަންަނވަން ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާދަންނަަވން ާއ ދޭހ ެއކީަގއި ާތަންތަނަްށާރަށް ާމީހުން ާފެންވަރުގެ ާކުެރވޭ ކަން

ާ ާއެކަން ާލައިގެން ާިމާކަން ާފުރުޞަެތއް ާކިޔުމުގެ ާެއއްެޗއް ާބޭނުންހ  ާމީޑިޔ ަގއި ާދަންނަވަން ާމީޑިޔ ަގިއވެސް ކުރ ށޭ.

ާނޯންނ ނެާމައްސަލަިއގަ ނޑުމެން ާިމއަާއަުޅގަ ާއެކަަމކު ާއަނބުރ ާދީފައި. ާމިކަންކަން ާބޭނުންގޮަތކަށް ާމީިޑޔ  ާެވސް ދު

ާ ާގެންދަނީ. ާދެމުން ާހިތްވަރު ާމީހުންނަށް ާދައްކ އިުރަގިއާއެފަދަ ާއެވ ހަކަ ާނުވެއްޖިއްޔ  ާކަމެއް ާމަޖިލީހުން އެކަމަކު

ނޑުމެންާއޮންނ ނެާހޭލ ާތިބެގެންާބިލުާނިންމ ާ ދީފައި.ާހަމައެކަނިާއޭގެާމަދުެވގެންާފުލުހުންާމިތަނަށްާގެނައިމަާއަޅުގަ

ެއާުކންާފުލުހުންނަށްާއެާބ ރުާދީފައިާއޮންނ ނީ.ާއެކަމަުކާއިާއެހެންާހުރިހ ާމ އްދ ތަދިޔައީާމިދެންނެވީާމ އްދ ާފިަޔވަ

ާ ާޢަމަލުކުރަން ާފަށައިފިއްޔ ....ޤ ނޫނަށް

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ާ .`ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާސ49ާެޝުކުިރއްޔ  ާހއ.4232ާޕްޓެމްބަރު ާރޭ ހޯރަފުށީގަިއާދުވަުހގެ

ާސަަބބުން ާޢަމަލެއްގެ ާދަރަޖައިގެ ާދަުށ ާކުޑަ ާރަޙުމް ާހިންގ ފަިއވ  ާޚިލ ފަށް ާމުޙައްމަދުާާއިންސ ނިއްޔަތ އި ޙުސައިން

ޢުމަތްާލެއްވުންާއެދިާުދޢ ކުރަން.ާއަދިާމަރުޙޫމްެގާނިާޙޫމުގެާފުރ ނަާއަށްާުސވަރުޭގގެރުވ ތީާއެާމަާމަނިކުާނިޔ ވެފަިއާ

ިޒޔ ާދަންނަަވން.ާއ ދެ،ާމީހުންާމެރުމ އިާހަތިޔ ރުގެާގޮތުަގއިާބޭނުންކުެރޭވާބައެއްާަތކެތިންާހަމަލ ދީާޢ އިލ ާއަށްާތަޢު

ާހުއްޓު ާމިކަން ާއިތުރުވަމުން. ާމިދަނީ ާުދަވހަށް ާއަެނއް ާއެއްުދވަހުން ާހިންުގން ާޢަމަލުތައް ވުމަށްަޓކަިއާއަނިޔ ވެރި

ފަރ ތްތަކަށްާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއެކިާފެންވަރުގެާޤ ނޫނުތައްާދަނީާހެދެމުންާމިފަދަާޤ ނޫނުތަކުންާތަޙްޤީޤުކުރ 

ާދެވެމުން. ާދަނީ ާބ ރުތަކެއް ާގުނަ ާގިނަ ާހެދެާވަރަށް ާޤ ނޫނުތައް ާދީގެން ާބ ރުތައް ދިޔަާާމުންއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަ

ާހުއް ާކުށްކުރުން ާމ ާުޓވުމަށްނަމަވެސް ާއ ެދ،ާާއަދި ާނުފެނޭ. ާކަމަކަށް ާއޮތް ާކުެރވިފައި ާމަސައްކަެތއް ބޮޑު

ާތިންާހަތަރުާއަހަރުގެާކުރިންާމިާދެާ،އްސުރެމީެގާދެތިންާހަތަރުާއަހަރުާކުރީާައކީާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާާމިާިދވެހިރ އްޖެ

ހަތަރުާއަހަރެއްގެާތެޭރަގިއާދެތިންާދިޔަާާގ ތްަގނޑަކަށްާވޭުތވެށްތައްާކުރ ާތަނެކޭާނުދެންނެވޭނެ.ާބ ވަތުގެާބޮޑެތިާކު
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ާކޮންމެއަޅުަގނޑުމެންާ ާހަލަބޮލިވެ ާމުޖުތަމަޢު ާކަމެާާގެ ާނުވ ފަދަ ާޖެހިލުން ާވެސް ާކުރުމަށް ާާއް ާދަރަޖައަކަށްާފަދަ

ާކަ ާއެކަމުގެ ާވަނީ. ާގޮސްފައި ާނޭނގެ.ންތައްތައް ާދަންނަވ ކަށް ާކަމަށް ާބައެއް ާކޮން ާނަގަންޖެެހނީ އ ެދ،ާާޒިންމ 

ާކަމަކީާާއިންސ ނިއްޔަތ  ާކުރަންޖެހޭ ާުފރަތަމަ ާއެންމެ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާހިންގުން ާޖަރީމ ތައް ާޮބޑެތި ޚިލ ފަށް

ާތަންފީޛުކުރެ ާޙުކުމްތައް ާކުެރވޭ ާކޯޓުތަކުން ާލ ން، ާޖަލަށް ާއުުމރަށް ާޙުކުމްކޮށްގެން ާކޯޓުން ާހެދުން. ާގޮތް 34ާވޭނޭ

ާ ާލ ން، ާޖަލަށް ާޖަލަށ9ާްއަހަރަށް ާހަްއޔަރުނުކުެރވިާލ ާއަހަރަށް ާބައެއް ާއެަތއް ާއެަތއް ާކުރެވިފައި ާޙުކުމް ން

ކަމުެގާާކޮށްފައިާތިބިާމީހުންކަންާއެނގިާތިބެމެާފުލުހުންނަށްާމިނަކީާކޯޓުންާޙުކުމްއުޅޭ.ާމިާމީހުންާމަގުމަތީގައިާއެބަ

ގަިއާމިފަދަާބޮޑެތިާކުށްކުރ ާދިނުމުންާވެސްާއެފަދަާމީހުންާބަންދުކުރެވޭާތަނެއްާނ ދޭ.ާމިފަދަާމިނިވަންާގޮތެއްރިޕޯޓުާ

ާވަނީ ާކަމުގައި ާއުޅޭ ާދޫކޮށްލައިގެން ާމިާާމީހުން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާެއއްާާިވއްޔ  ާކުށްަތއް ާބ ވަތުގެ

ާެއއްެވސް ާހުއްުޓވޭނެ ާއެކަން ާއިތުރުވަމުން. ާދ ނީ ާުދވަހަށް ާއަނެއް ާޮބޑެިތާާދުވަހުން ާނޯންނ ނެ.ާއ ދެ،ާަބއެއް ގޮެތއް

ާތަޙްޤީ ާހުށަހަޅައިކުށްތައް ާކޯަޓށް ާސ ބިތުޤުކޮްށގެން ާމައްސަލަ ާެއ ާޯކޓުން ާފަރ ތްތަކުްނާގެން ާތަޙްޤީޤުކުރ  ނުވުމުން

ާދޭާވަރަށް ާފ ޑުކިޔަމުން ާކޯޓުތަކަށް ާފަހަރަށް ާޢ އްގިނަ ާދޭތެރޭގައި ާކޯޓުތަކ  ާސަބަބުން ާއެކަމަކުގެ ާރައްޔިުތްނާ. މު

ާ.....ވ ހަކަ.ާވޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާމިާހިތްހަމަނުޖެހުންާއުފެދިފައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހިސ ބުންާކުއްލިާމައްސަލަިއގެާބަހުސްގެާަވގުތުާނިމުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ 

ާ

ކަންކަން..8ާ  މަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމިދަނީާއެނބުއ ދެ،ާއަ ނޑ ުލމަށްފަހުާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ާރިާއެޖެންޑ ާުޅގަ އަށްާކުއްލިާމައްސަލައަށްަޓކައިާމެދުކަ

ާެއއްާމަޖިލީހުގެާރައީްސގެާމޭޒުްނާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިފަދަާކަމެއްާމިއަދަކުާނެތް.8ާއަށްާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާ

ާ

 މަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު..9ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާާބިލ އިާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާމަޖިލީހަށްާ-9.3 ާނަންބަރު ާއަިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމ9ާިޤަރ ރު ާފުރަތަމަ ނޑު ާައޅުގަ .

ާތަޢުލީމުގެާިދެވހިރ އްޖޭގެ، ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވާ ާއަބޫބަކުރުާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެްނބަރުާދ އިރ ގެާއިްއވަނީާމ ވަށު

ާބިލު.ާތަޢުލީމުގެާސުރުޚީ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާބިލުގެާއެާގޮތުންާއިްއވުުމގެާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުގެ

9.4-ާާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު، ވ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާމުޖްތ ޒްާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާާރ ގެދ އިާހަނިމ ދ9.4ާޫއެޖެންޑ 

ާށްާޤ ނޫނަާހިންގުމުގެާުއސޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ަތއްާާއިދ ރީާިދވެހިރ އްޖޭގ4232/9ާެާނަންބަރު

4232/9ާާނަންބަރުާޤ ނޫނުާާ.ސުރުޚީާބިލުގެާއެާގޮުތންާިއއްވުުމގެާކިޔުންާފުރަތަމަާބިުލގެާއިޞްލ ޙުގެަނއުމުގެ

ާބިލު.ާއިޞްލ ޙުގެނަުއމުގެާށްޤ ނޫނަާހިންުގމުގެާުއސޫލުންާލ މަރުކަޒީާދ އިރ ަތއްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ

 އިޞްލ ޙުކުރުން.ވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިާކުރިންާ.ާ:

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިއަދުާމިފަދަާކަމެއްާނެތް.ާުކށެއްާބިލެްއގެާތަޢ ރަފްކުރެވިފަިއވ ާން.ާކުރި:ޖެންޑ ާނަންބަރުާއެ

ާ

 އިބްތިދ ޢީާބަހުސް..ާ;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަާާބިލު.ާމިބިލުާޕެރޯލްގެާާޖަލުތަކ އިާިދވެހިރ އްޖޭގ3ާެ.;ބަހުސް.ާާޢީބްތިދ އިާއެއްާ;ޖެންޑ ާނަންބަރުާއެާ-3.;

ާއިްއވިފައި ާާކިޔުން 35ާާވަނީ ާދައ4232ާުޖުލައި ާދެވަނަ ާދުވަހު.ާއެއީ ާވަނަ ާޖަލްސ ގައި.ާމ39ާިުރގެ ާބިލަކީާާަވނަ

ާމިާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވާ ާސަރުކ ރުން ާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާމަހިބަދޫާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ނީާމަޖިލީހަށްާާބިލުާބިލެއް.

މަށްާވަޑަިއގެންާބިލުާމަޖިލީހަށްާރިާމެންބަރަށްާދަންނަވަންާޕޯޑިޔަމަދު.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެމުޙައްާރުޤިއްޔ ާމެންބަރު

 ހުށަހަޅުއްވައިާެދއްވުމަށް.ާ

ާ
ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާކެނދިުކޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާރައީްސ،ާއަުޅަގނޑު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާނެގީ ާމި ާއެއް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ަވަނ374ާާަގވ އިދުގެ

ާދަ ާމ އްދ ގެ ާށުން. 374ާާއެއީ ާބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ާކުއްލިާާއެހެންވަނަ ާހިނދަކު ނޑަނ ޅ ހ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ގޮތަކަށް

ާާމައްސަލަ ާއެއް ާހަމަވުމުން ާަވގުތު ާބަޔ ންކުރ  ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާނިންމުމަށް ާނިމުމަކަށްމައްސަލަާއެ ާބަހުސް ާއިގެ

ާއައިާއައި ާުހއްޓުމަަކށް ާއެޖެންޑ  ާގެންދެޭވނޭާހިސ ބުންާްސ ާކުިރއަށް ާއެޖެންޑ  ާޖަލްސ ައކަްށާއެ ާއަދި .

ާާކުެރވިފައިއެޖެންޑ  ާކަންކަަމށް ާވ  ާވަގުތަށް ާެއާޖަލްސ  ާވަގުތު ނޑައެޅިަފއިވ  ާދ ނެއޭ.ާމިއިތުރކަ ގޮތަށްާާކުރެިވގެން

ާޖަލްސ ެއްއގެ ާގިާވެސް ާިއތުރުކުރެވޭނީ ާަވގުތު ާުކއްލ3ާިނަަވގެން ނުޑގެާުސވ ަލކީ،ާމި ާމައްސަލަާާަގޑިއިރަށޭ.ާއަުޅގަ

74ާއަށްާއިތުރުާކުރެިވގެންާދ ނެތޯއޭ؟ާހުރިާމައްސަލަތަުކގެާތެރެކުެރވިފައިާޖިލީހުގައިާއެޖެންޑ އަށްާމިދިޔަާވަގުތުާމަ

ާމ އްދ ަގއިާމި ާއެހެންާވަނަ ާމަޖިލީހުން ނޑަނ ޅ ހ ާބުނަނީ ާއިތުރުކުރެިވގެންދ ނޭާގޮތަކަށްާކަ ާއެހިނދަކު ކަމާ ާ.ާދެން

ާވެފައިާނެީތމަާއެކަންާސ ފުކުރަން.ާޝުުކރިއްޔ .އެްއޗެއްާވިދ ޅުާެވސްާއެއްާގޮތުންާރިޔ ސަތުންާާބެހޭ

ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ  ާާބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާނުކުތ އ އެއް ާާދޭތެރޭަގއިާއެ ާއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ މިާވިސްނ ލިން.

ާ ާއެކަށީގެންވ  ާނިމުމަކީ ާކުިރން ާަގޑީގެ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާއެކަ ާވަުގުތާާކަމެއް. ާހިނދެއްގައި ާނުނިމިއްޖެ ގޮތަށް

ާމަހިބަދޫ ާދަންނަވ ލ ަނން. ާވަގުެތއްަގއި ާފަުހގެ ާައޅުަގނޑު ާވ ާދ އިރ ގެާއިތުރުކުރަން ާމެންބަރު ހަކަފުޅުާޢިްއަޒތްތެރި

ާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.

ާ

ާމަދުާވ ހަކަެދއްެކުވން:މުޙައްާރުޤިއްޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމަހިބަދޫ
ާ ާރަޝީދުާ`. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ ދެ،ާހޯަރފުށީ ާރައީސް. ާާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔ 

ާހިތ  ާހުށަހެޅުއްވި ާއިުހތިރ މުމިއަދު ާއަށް ާމައްސަލަ ާކުއްލި ާިމއަުދާމަވެިރ ާބަހުސް ާމައްސަލައިގެ ާމި ާއަދި ކުރަމުން

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކުރެްއވި ާވ ހަކަފުޅަށް ާއިހުތިރ މުގެ ާހުށަހަޅ ލަނީާވެސް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ކުރަމުން

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާސަރުކ ރުންާމިާޕެޯރލްގެާޖަލުތަކ އިާދިވެހިރ އްޖޭގެ ބިލުާާބިލު.ާމިބިލުގެާކުރުާތަޢ ރަފެއްާއަުޅގަ

ާިހންގަމު ާބަލަހައްޓ  ާކަންަތއްތަްއ ާކުށްވެރިްނގެ ާމިހ ތަނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާބޭނުމަކީ ާގޮސްހުށަހެޅުމުގެ ާވަީނާން ަފއި

ާޤ ނޫނެއް ާގުޅޭ ާާކަމ  ާއިންތިޒ މުޮކށްާކަމަށްނެތި ާކަންތައް ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާކުށްވެރިން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާާވެފައި

ާ ާޤ ނޫނެއް ާކަމެއްއެފަދަ ާބޭނުން ާޮކންމެހެން ާާއޮތުމަކީ ާފެންނ ތީ. ާބަންދުކަމަށް ާކުށްވެރިން ާޖަލުގައިާއަދި ކުރުމ އި
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ާމީ ާއެފަދަ ާބެލެހެއްޓުމ  ާހުންނ  ާމެދު ާއޮތުުމެގާޖަލުގައި ާބަޔ ންވެފައި ާލިެޔ ާޤ ނޫނެްއގައި ާއުސޫލުތަކެއް ޢަމަލުކުރ ނެ

ާ ާނިޒ މް ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާކުށްވެރިން ާކުހަސަބަބުން ާރުދަނ ވެ ާމުޖުތަމަޢު ާފުށުން ާހިށްވެރިންގެ ކުށްކުރ ާމ ޔަތްކުރެވި

ާ ާމީހުން ާދުރުކޮށް ާގޮތުަގއިާކުށްކުރުމުން ާފަރުދުންގެ ާމުޖުތަމަޢަާއަނބުރ ާބޭނުންތެރި ާގެނަުއމަށް ާދ ެނާށް ބ ރުއެޅިގެން

ގޮތ ިއ،ާާލުަގއިާކުްށެވރިންާބައިތިއްބ ނެޖަގޮތ އި،ާާބިލުަގއިާޖަލުާހިންގ ނެާމިާކަމަށްާޤަބޫލުކުެރވޭތީ.ާއެގޮތުންާކަމެއް

ގޮުތަގިއާާރައްޔިތުންގެއިޞްލ ުޙވުމަށްފަހުާމިނިވަންާލުމަށްާފަހުާއެމީހުންގެާއުޅުންާރަނގަޅުވެާކުށްކުރ ާމީހުންާޖަލަށް

ާބަޔ ންކޮށްފައިމުޖުތަމަޢަ ާއުސޫލުތައް ާނެރުމުގެ ާބ ރުތަާވެާށް ާލިބިދޭ ާމީހުންނަށް ާހިންގ ނެ ާޖަލު ާއަދި ކ އިާއެވެ.

ނ ޔަތްތަްއާެވސްާއިަޙްއޤުތަކ އިާޮގތ އިާކުްށވެރިންނަށްާލިބޭާާކަންަތއްތަްއާބަހައްޓ ނެާމެދުާޖަލުާތަުކަގއިކުށްވެރިންނ ާ

ާިަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާބޭނުންތެރިާބިލެއްާައުޅަގނުޑ ެދެކީނ ީމ ުމްޖަތަމޢ، ޢިްއޒަތްތެިރާރައީސްާވޭ.ާބަޔ ންކޮށްފައި

ާގޯހަށްވުމުގެކަމަށް.ާމުޖްތަމަޢުގައިާ ާގޯހުން ާއެާކުށްކުުރން ާިމާާބަދަުލގައި ާހައްެލއް ާކޮންމެެވސްާވަރެްއގެ ާއޮތް ކަމަށް

ާޤ  ާސަބަބުންބިލުގައި ާވުމުގެ ާފަދައިްނާާއޮންނ ނެާނޫނަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ކަމަށް

ވ ާގޮތުންާޒުވ ނުްނގެާތެރެއިންާިގަނާާވެފައިުޒވ ނުން.ާކަންަތއްތައްާމ ޒީަގއިާމިާދިވެހިރ އްޖޭގެާއ ބ ީދގެާބޮޑުާބަޔަކީާ

ާކުށްވެރިންތަ ާނަމަވެސް ާނޭނގި ާނުވަތަ ާނަމަވެސް ާއެނގިގެން ާކުދިންނަށް ާއެ ާވަނީ ާެވވިފަިއ.ާއަދަދެއް ކަކަށް

ާކުދިާމީ ާބިލެއްެގާގެތެރޭަގއި ާމިފަދަ ާހިމެނޭ. ާވެްސ ާފަރ ތްތައް ާހިންގ ފަިއވ  ާޖަރީމ ތަްއ ާބޮޑެތި ާފެށިގެން ާކުށުން ކުދި

ސަބަބުންާކުށްވެރިްނގެާކަންަތއްތައްާބެލެެހއްޓުމުގެާއޮނިަގނޑަށްާރަނގަުޅާބަދަލުތަކެްއާައންނ ނެކަންާޔަޤީން.ާކުެށްއާ

ާލި ާއަދަބު ާފަދަކުރުމުން ާމުޖުބޭ ާލިބި ާއަދަބު ާކުށެއްަގއި ާތިބޭނެ.ާއިން ާވެސް ާމީހުން ާނުކުންނ ނެ ާތެރެއަށް ތަމަޢުގެ

ާކަމު ާއިންސ ނުން ާކަހަލަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާކުށްވެރިންނަކީ ާމުޖްތަމަޢަމިފަދަ ާމީުހން ާއެ ާދެކި ާއަނބުރ ާގަިއ ށް

ާމުޖުނިކުންނަ ާމި ާބަޔަކުއިރު ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާހެދިއްޖެާތަމަޢު ާއަނުބރ ާާކަމުަގއި ާއަލުން ާބަޔަކު ާެއ ާެއއީ ނަމަ

ާކަމެއްާކުށްވެިރއަކަށް ާހަނިވެގެންދ ނެ ާދޮރު ާޢިއްޒަތްެތިރާާކަމ ާވުުމގެ ާއ ދެ، ާުނކުރަން. ާަޝއްކެއް ާއަޅުަގނޑު މެދު

ދެްއވުމަްށާައވަހަކަށްާޤ ޫނނަކަށްާހައްދަަވއިާރައީސް.ާމިާބިލުާއިތުރަށްާިމާމަޖިލީހުންާފުރިހަމަާކޮށްދެއްވ ާީވާއެންމެ

ާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ަކމަށްާޔަޤީންާޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއެއްބ ރުލެްއވުންާދެްއވ ނެތި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަ ާބަހުޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގެ ާމި ާމެްނބަރު. ާމެންބަރުންނަށްާސްތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަަޑިއގަންނަވ  ާބައިވެރި ަގިއ

ާ ާފުރުޞަތު ާމިއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެާާހުުޅވ ލަން. ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއަރުވަނީ

ާމްާރަޝީދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީ

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ
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އްޖޭގެާޖަލުތަކ އިާޕޭރޯްލާއެާހުށަހެޅިާޕޭރޯލްާދިވެހިރ ާއްޔ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަހިބަނދޫާދ އިރ ގެާރުޤީ

ާުކއްލިޝުކުރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުީރގައި ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާމައްސަލައަްށާާދަންނަވަން. މައުޟޫޢަށް،

ބަާހިމެނޭ.ާެތރޭގައިާފ ހަަގކުރެިވގެންާދިޔަާވަރަށްާގިނަާކަންތައްަތއްާމިާބިލުާތެރެއިންާއެވެސްާމީގެާކުރިާއިރުސްބަހު

ާއުސޫލުަތްއާ ާގެންގުޅޭ ާހިންުގމަށް ާޖަލުތައް ާރ އްޖޭގައި ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާމީގެތެރޭަގއި ާއ ދެ، ާޚ އްޞަކޮށް އޭގެތެޭރގައި

ާޖަލުތަ ނަޑއެޅުމ އި ނޑަައޅަކަ ާފެންވަރުކަ ާުހންނަ ާއުސޫލުުކގައި ާބަންދުކުރުމުގެ ާމީހުން ާޖަލުގައި ާިހފެހެއްޓުމ އި ތައްާއި

ާަޤއިދީންނ  ނަޑއެޅުމ އި ާކުރަންމެާކަ ާކަންތައްތައް ާޖަލުން ާއުޅެްނވ ެނާދު ާޖަލުގައި ާޤައިީދން ނަޑއެޅުމ އި ާކަ ާގޮތް ވ ނެ

ާލިބިގެން ާފަރ ތްތަކަށް ާބަލަހައްޓ  ާޖަލު ާަޙއްޤުތަކ އި ާިއނ ޔަތްތަކ އި ާލިބޭ ާަޤއިދީންނަށް ާއިޚްތިޔ ރުތަކ ިއާގޮތ އި ވ 

ާކުށްާއިޙައްޤުތަކ  ާކުްށެވރިން ާބަޔ ންކުރުމ އި ާތަފްޞީލުކޮށް ާރަނގަޅުބ ރުަތއް ާދުރުހެލިކޮށް ފަރުދުންގެާާކުރުމުން

ާމުޖްތަމަޢަ ާގެނައުމަށްގޮތުަގއި ާއަނބުރ  ާޕެށް ާހިންގުމ އި ާޕްރޮގްރ މުތައް ާރިހެބިލިޓޭޝަން ާފުރުޞަތުތައްާޓަކައި ރޯލް

ާއެ ާފ އިތުވި ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ނަޑއެޅުން. ާކަ ާއުސޫލުތައް ާިއއްތިހ ދެްއެގާދިނުމުގެ މް.ޑީ.ޕީ

ާމަސްއޫލިއްޔަތުަތްއާސަރުކ  ނޑައެިޅގެން ާކަ ާބަލަންޖެހޭ ާކަންތައްތަކުން ާމި ާވުޒ ރ ަތކުންނ އި ާއެކި ާހިމެނޭ ރުަގއި

ާިގަނާާހަވ ލުކޮށްފައި ާވަރަްށ ާސަބަބުން ާނެތުމުެގ ާޤ ނޫނެްއ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަުކން ވ 

ާޕެ ާފަރ ތްތަކުން ާއެ ާކުރިމަތިވެފަ. ާވަނީ ާޕެރޯލްާމައްސަލަތަކެއް ާބުނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާސިސްޓަމޭ ާޕެރޯލް ާމިހ ރު ރޯލް

ާޕެރޯލަާފަރަންސޭސި ާއެހެްނނަމަވެސް ާޯކްއޗެއްބަހެއް. ާަރއްޔިތުންނަްށާާކީ ާއަދިވެސް ާީހވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ކަމެއް

ާޕެރޯލޭާނޭނގޭ ާއުޖޫރަާހެން.ާއެ ާފައިސ ދީފައި ާފަާބުނީމަ ާގޮުތަގއި ާބަޔ ނ ތެއް ާކޮންމެެވސް ާދިފައިާނުވަތަ ިއސ ާެއއް

ާއެބަ ާެވްސ. ާދޫކުރަީނއޭ ާއެބަާާބަހައްޓ ފައި ާހިސ ބަށް ާާހީވ  ާެއއީ ނެޑްއާާގްރ މ5ާުދޭ. ާމިންގަ ާއިންނަނީ މި

ާ ނަޑއަޅ ފަ. 5ާާކަ ާީމހެއް ާބޭނުންކޮށްފި ާގިނައިން ާުވރެ ާމުޖުތަމަޢަގްރ މަށް ާޕޭރޯލަެވއްޖެއްޔ  ާނުވޭ. ާދޫކުރ ކަށް ީކާށް

ާމީހ އ  ާަރއްޔިތު ާކޮންޓްރެކްޓެްއ.ާދައުލަތ އި ާކުށްކުރ ާެހދޭ ާހިމެނޭ ާެއބަ ާމުޖުތަމަޢަްށާާޭއަގއި ާޤައިދީ ާނުވަތަ މީހ 

ާމުސްތަޤު ާއަޚްލ ޤު ާއޭނަގެ ާއައުމަށްޓަަކއި ާއުެޅވޭ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢު ާަބއްަޓންކުރ  ނޑަކަްށާބަލުގައި މިންގަ

ާއަމިއްލަ ާޝަރުތުކޮށްފައި ާނަމެއް އަށްާާބައްޓަންކުރަން ާކިޔ  ާނުކުތުމަކަށް ާބަލަނުކުންނަ ާއެބަ ާއޭނ  ންޖެހޭާ.

އުޅެނީާކިހިނެްއޯތާތަމަޢުގައިާތިބޭާބަޔަކުާއެާކުްށވެރިޔ ާމުޖުާއެާއޮްނނަާދ އިރ އެްއގެާތެރޭަގއިާ،ޖެހޭމޮނިޓަރކުރެވެން

ާ ާއެހެން ާކަންމަތީބަލ . ާޭގގެ ާިނކުމެ ާކުްށވެރިޔ  ާނޫން. ާެއހެނެއް ާއޮންނަނީ ާކަންތައްަތއް ާމިހ ރު ަގިއާނަމަވެްސ

ާބަޔަކ  ާބޯ ާއަނެްއކ ެވްސާގުުގެޅނީ.ާާމަސްތުވ ތަކެތި ާކޮށްގެން ާގިނަ ާމީހުން ާއިތުރު ާޭއގެތެރެއިން ާއަެނއްކ ވެސް ޅިގެން

ާހިންގަނީ.ާ ާޖަރީމ  ާބޮޑެތި ާއެތައް ާމަރ ލ  ާޒަހަމްކޮށް ާމީހުން ާބަޔަކު ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާހަދައިގެން ބައިަގނެޑއް

ާޤަބޫުލކުރ  ާދެރަާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑު ާއެބަހުރި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ގަޭނ.ާާާާެވސްާދުލަާވޭާވެސްާާގޮުތަގއި

ާއަޅުަގނުޑާ ާެއހެންނަމަވެސް ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާހިނގ ަފއި.ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތއް ާއެކަހަލަ ާއެބަހުރި ާތެރެއިން ސަރުކ ރު

ާމިނިސްޓްރީގަިއާ ާހޯމް ާއެބަެޖހޭ. ާނަމަވެްސ ާތެރެއިން ާިއއްތިހ ދެްއެގ ާއިއްތިހ ދެްއ. ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާގޮުތގަިއ ޤަބޫލުކުރ 
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ާަކނޑައެާ ާހަމަ ާއެބަހުރިއަޅުަގނޑަށް ާަބޔަކުާިޅގެން ާއެތައް ާޝަރުތުހަމަނުވ  ާއިާމި ާހުރިކަން ގެްނ.ާނދޫކޮްށފައި

ާއިޢުތި ާއިޢުިތރ ފުރ ފު ާވަނީ. ާާއަިމްއލަާވޭާވެފައިާވެސްާވެސް ާތިމަންނަމެން ާހުރ5ާާިއަށް. ާއިތުރަށް ގްރ މަށްވުރެ

ާ ާސަބަބެކޭ. ާމިވެނި ާިމވެިނ ާދޫކުރީ ާއެ ާެއބަހުއްޓޭ. ާވެސް ާދޫކޮށްފައި ާގޮތުަގއިާމީހުން ާޤަބޫލުކުރ  އަުޅަގނޑު

ިމވެނިާބަެއއްާމިވެނިާަބއެްއާާތަެނއްަގއިާތިބިާވެރިންތަކަކަށްާއެާސަރުކ ރަކުން،ާއެމް.ޑީ.ޕީާަސރުކ ރަކުންާނޯންނ ނެ

ާތިާދޫކުރަން.ާއެ ާއެތަނެްއގައި ާމަްސއޫލިްއޔަތެއް ާހިފެހެާޭބާވެރިންގެ ާމުޖުމީހުން ާއެ ނޑައެިޅގެން ތަމަޢުެގާއްޓުން.ާކަ

ާާތެރޭގައި ާފ އިތުވި ާކުރ ނެކަން. ާިގނަ ާކުށް ާއިތުރަށް ާއަދި ާހިންގ  ާޢަމަލު ާުކީރާއަހ52ާަނޭްއގ ނީ ާއޭގެ ާނުވަތަ ރު

ާޑިމޮާތަކުަގއިއަހަރު ާައޅުަގނޑުމެންނަނީ ާމަަސއްކަތްވެސް ާއުސޫލަކަށް ާޑިމޮކްެރިޓްކާކްރެޓިކް ާނޫން. ާބައެއް ކުރި

ާސޮސައިޓީ..

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާއެހެންވީމ ޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހިއްޖެ. ާައއިސް ާަވގުތު ާހުސްވަގުތުކޮުޅގެ ާމިހ ރު ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހުާާ،ބަރު މި

ާއަރުވާ  ާގެންޮގްސާާފުރުޞަތު ާކުިރއަށް ާުނވަތަ ނޑ ލ ނީތޯ ާމެދުކަ ާވ ަހކަފުޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ގޮތަށް

ާނިންމަވ ލ ނީތޯާއަޅުަގނޑު..ާ

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:އިބްރހީިިދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ފަންނުާ

ާވ ަހކަ ާއޮތް ާދަންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާެގންދ ނީާއިނގޭތޯ.ާދެން ާކުރިއަށް ާވީހ ވެްސާައވަާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ހަކަްށާއަކީ

އިތުރުންާވެސްާއެބަހުރިާފ އިތުވިާއަހަރުތަކުގައިާކުްށކުރަމުންާތަކުރ ރުކުރަމުންާގޮސްާކުށުެގާމިާޤ ނޫނުތައްާއަދިާމީގެ

ާއިންތިހ ވެ ާމިއޮތީ ާދިޔައީކީ.ާާހި ާހިންގަމުން ާޤަުއމު ާނޫން ާއުސޫލަކުން ާޑިމޮްކރެޓިކް ާއޭރުަގއި ނޑުމެން ާައޅުގަ އަށް

ާ ާހުރިހ  ާއަމުރަށް ާމީހެއްގެ ާއުސޫލުްނާާކެމެއްއެންމެ ާމި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަެވސް ާދިަޔއީ. ާކަންކަން ާއުސޫލަށް ހިނގ 

އެަބާވ ން.ާއަދިާޖަމ ޢަތެއްާގޮތުަގއިާމަސައްކަތްާެވސްާހޭލުންތެރިާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާކަންތައްާހިންގ އިރުާއެބަޖެހޭ

ާއެހެން ާޖެހޭ. ާފ ސްނުކުރެވިާކުރަން ާމިހ ރު ާއެބަާކަމުން ާބިލެއް ާދެ ާއިތުރު ާއަިދ ާކޯޓުަތއް.ާާވ  ާޑްަރގު ާއެއީ އުޭޅ.

ާއެހެންނޫންާޑްރަގު ާހެދިގެން ާހެދެންޖެހޭ. ާއެބަ ާކޯެޓްއ ާޚ އްޞަ ާމުޖުާވ ާކަމަށްާކޯޓު ާމި ާއުޭޅާތަމަާނަމަ ޢުގައި

ާކޯޓުތަަކްށާ ާއަނެއްކ  ާނުކެޭރނެ. ާހެކިދޭކަށެއް ާހެކިެވރިޔ އަށް ާއެ ާކުށްތަކަށް ާކުރ  ާކުށްވެރިން ކުށްވެރިންނަށް

ާެހކިެވރިޔ  ާވެސް ާގޮތުން ާވެިށާއޮންނަ ާޯކޓުތަުކގެ ާހެކިާއެކަށަެއޅިފައި ާއެބައަށް ާުނކެރި ާދޭން ، ދޭ.ާއެހެްނވީމ ާބަސް

ާމަރުޙަ ާއެހެން ާއިތުރު ާަބއްޓަްނކޮށްގެކޯޓުތަކ  ާގޮތަށް ާޒަމ ނީ ާފ ސްކޮށްގެްނާލ ތައް ާޤ ނޫނުތައް ާމި ާއަދި ާނޫނިްއޔ  ން

ާކަންތައްތައްާާނޫނިއްޔަކ  ާމިކަހަލަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާނުދެވޭނެ. ާކުިރއަކަށް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާދެން ެއއް
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ާބިލުާާފެންނަމުން ާހުރި ާނުނިމި ާައވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާއެދުމަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވީހ ވެާދ ނީ. ާައަވްސާތައް ސް

ާދެްއުވން.ާޝުކުރިއްޔ .ފުރުޞަތެއްަގއިާނިންމައި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރ52ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުްސވަގުުތކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

 ]ށ22ާާް>33ނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިއަށްާ ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާ`.ާހުސްަވގުުތކޮޅަށްފަހު ާފުރުޞަުތާާގެންދަން ާފުރަތަމަ ފަށަނީ.ާއަުޅަގނޑު

ގެންދަނީާއިބްތިދ ީޢާާއަރުވަނީާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަްށާމިާމި

ާބަހު ާމައްސަލަާޖަލުަތކ އިސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިނޒ މީ ާބިލުގެ. ާމެންބަރުާާޕެރޯްލގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޑޫ ެއއް

ާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާމި ާމައްސަލައެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާައޅަގނޑު ާރައީސް، ާސަރުކ ރަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާފަށައިގެން ާދައުރު ާއައު ާމިއަދު ނެގީ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރަކު ާާނިސްބަތްވ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދ އިރު ާފެށިގެން ާމަރުޙަލ  ާބަހުސް ާބިލެއް މަޖިލީހުންާވ 

ާގެޒެޓުާާ;5 ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތު ާތަސްދީޤުކުރި ާމިވޯޓ އެުކ ާނުވ ތީ ާއަޅ ނުާކޮށްފަިއ ާމަޖިލީހުން ާަހމަ ާދޭތެރޭ ލ ާކަމ 

ާކުރ ާ ާބޭނުމެއްަގއި ާކުރިއަށްާމިގެންދަީނާކޮން ާމިތ  ާބިލުތައް ާހުށަހަޅ  ާމެންބަރުން ާއިތުރަށްާސަުރކ ރު ތިބެނީތޯ.ާއަދި

ާއްޔަތުން.ާހައިސިާކަމެއްތޯާހަމަާއަޅުަގނޑުާސ ުފކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާމައްސަލައ ދެ، ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނެންގެިވ ާތި ާމެންބަރު ާބަލައިގަނެވޭަކްށާާޢިއްަޒތްތެރި ާކަމަކަށް އެއް

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުންގެ ާތަސްދީޤުނެތް. ާބިލުތައް ާފ ސްކުރ  ާމަްސއޫކުރުމަހުން ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ގެ ލިްއޔަުތެގާކީ

ާހިމެނިފައި ާާތެރޭގައި ާދެން ާކަެމްއ. ާފ ާ;5ވ  ާއަޣުލަބިްއޔަތުން ާފަވޯުޓގެ ާެދވަނަ ާބިލުތައްާސްކޮށްފައި ާފޮނުވ  ހަރަށް

ާބަޔ ންާާކުރަންވ ނެތަސްދީޤު ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާަތސްދީޤުކަމަށް ާއެ ާވީނަަމވެސް ާދެްނާކޮްށފައި ނުކޮށްފިއްޔ 

ާގޮތް ާމަާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާއެހެންވީމ ވެސް ާނިންމިދ ނެ. ާމަްއސަލަ، ޖިލީހަށް ާވަކި ާމުޅިން ާއެހެާެއއީ ާންވީމ ،..އެއް.

ާޒިމް.ޢ ހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާއެއް،ާމެދުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާޮގތުގައިާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަްށާާއެހެންވީމ ، ޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ިމއަދު

ާވ ނެ ާދެން ާބިލަށް ާއެ ާނިންމަންޖެހޭ ާތަސްދީޤުާާއެބަ ާދެންވ ނެާގޮތެއް ާނުކުރަްއވައިިފއްޔ  ާކޮންއިރަކުތޯ. ާވ ނީ ާކުރަން

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުގައިާިނޒ މީާވަރަށްާޮބޑުާ ނޑުމެންާނުނިންމ ާކުރިއަށްާމަޖިލިސްާގެންިދުއމަކީާއަުޅގަ ގޮތެއްާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިއަ، އެހެްނވީމ ެއއް.ާާސަލަމައް ގޮތަކަށްާެއާާއެާކޮްނމެވެސްާެއއްާދުާމިާމަޖިލީހުންާނިންމަންޖެހޭނެ،ައޅުގަ

ާފޮނުވ ނީ ާމިކޮޅަށް ާތަސްދީޤުއަނބުރ  ާދެްނާއެ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއަނެއްކ . ާކޮންިއރަކުންތޯ.ާނޫނިއްޔ ކޮށްލ ތޯ ދެންާާނީ

ާކަންތައްާކުރ ނީާކިހިނެތްތޯ.ާ

ާ

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާތިއީ ާދަންނަވ ލައިފިން ާދެންމެ ާހަމަ ނޑު ާނޫނޭ.ާސަބަބަކީ،ާތިާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާބިލަކީާާއެއް ވިދ ޅުވ 

ާރައީސު ާބިލެއް. ާފޮނުވި ާފ ސްކޮށްފައި ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާތަސްދީޤުމަޖިލީހުން ާބިލު ާއެ ކުރައްވަްނާލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ނެކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާދެން، ާނޯންނަީނާވޭ. ބަޔ ންކޮށްފައި

ާއެތަސްދީޤު ާމުއްދަތަކ އި ާކަންތައްަތއް.ާއެެހންވީމ ކުރަންވ ނެ ާޤަބޫލުކުރާ ، ކަހަލަ ާދުސްތޫރީާާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ގޮތަކީ

ާއެ، ެއއް.ާއެހެންވީމ ާމައްސަލަ ާއޮތްާިމާމަޖިލީހުން ާަހއްލެއް ާހޯދޭެނާއިތުރު ާޤަބޫލެއްާާކަމަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަަކށް

ާދުސް ާއެހެންވީަމ، ާސުޕްރީނުކުރެވޭ. ާގޮުތގައި ާމައްސަލައެްއގެ ާކުރިއަްށާތޫރީ ާމައްސަލަ ާއެ ާހުށަހަޅައިެގން ާކޯޓަށް މް

ާއެާކަމަށްާގެންދ  ާއެާވަންޏ  ާކަމެއް ާނިންމިދ ނެ ާމަޖިލީހުން ާމައްސަލަާކަމަކީ ާބެހޭ ލުފުށީާއެްއ،ާވިާގޮތަށް.ާނިޒ މ 

ާަރޝީދު.ާބަރުާރިޔ ޟުދ އިރ ގެާމެން
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާރަީއސް، ާމ3ާި;ޢިއްޒަތްތެރި ާތަފްސީުލކޮށް ާވަރަށް ާމ އްދ ަގއި ާކުރ ނެާވަނަ ގޮްތާާކަންތައްތައް

ާއެބަ ާ، އޮތް.ާއެެހންވީމ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރ މި ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށާާމަސައްކަތްތައް ާދެން ގޮތުގައި

ާވ  ާޤ ނޫނުތަކަށް ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާނިންަމއިގެން.ާއެާގެންދެވޭނީ ާޭދތެރޭގަިއާއުސޫލުަތކެއް ގޮަތކަްށާާނޫންާގޮތ 

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާގެންދިއުމަކީ ާކުރިއަށް ާޖަލްސ ތައް ާއެހެންވީމ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާކަމެއް ާނޫންާާއެ، ކުރެވޭނެ ާގޮތަށް

ާކަމެއް.ާ ާއެދޭ ާިރޔ ސަތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުެގންދިއުމަކީ ާކުރިއަށް ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ގޮތަކަށް

ާއެަބއޮ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާތަސްދީޤުޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާޖެހޭނެތް ާއަިދާާކުރަްއަވން ކަމ އި

ާމަތަސްދީޤު ާމި ާބިލެއް ާފޮނުވ ލ  ާއަނބުރ  ާއައުމ ނުކުރ  ާާޖިލީހަށް ާމަިޖލީާ;5އެުކގައި ާއަޣުލަބިއްޔަތުްނާވޯޓު ހުގެ

ވަރަށްާސ ފުކޮްށާ، ހިސ ބުންާގެޒެުޓކުރަންޖެހޭނޭ.ާއެހެންވީމ ާޖެހޭނޭ.ާއެިޅގެންާއެާޤ ނޫަނށްާޢަމަލުކުރަންގުާފ ސްވުމ 

ާމައްސަލަ ާމިއީ.ާިމާމައްސަލަާއޮތް ާާެއއް ާގޮަތކަށް ާތިން ާމީގެއިން ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއީ ާގޮތަކަށްާއަކީ ާހަތަރު ނޫނީ

އިުރގަިއާެއާާތިބީާޤ ނޫނުައސ ސީާިއޞްލ ޙުކުރިާަގއިާމިނތ ާމ ނަާނެގެންާއޮތްާކަމެއްާނޫްނ.ާދެންާއަނެްއކޮޅުންާމި

ޞަދެްއގަިއޯތާތިބީ.ާކޮންާމަޤުާތިބީ.ާގަަދވެާސަލ މަތުްނާދުނިޔޭަގއިާއެންމެންާމިާމަޖިލީގައިާތިބިާމެންބަރުންާމިތ ާމި

ެވއްޖިއްޔ ާކޮަބއިޯތާާކަމަށްާކަންތައްާކުރިއަށްާގެންދ ާގޮތަކަށްާމިާނޫންާމި، އޮތީ.ާއެހެންވީމ ާމިމިާމ އްދ ާލިޔެފަިއާ

ާކޮން،ާަމސައްކަތްއަޅު ާމިތ  ާމ ނަަގނޑުމެން ާައޅުަގނާއަކީ.ާމ ނަާކުރުުމގެ ާކަމެއް ާނެތް ާނެތް.ާއެއް ާކުރުމެއް ޑުމެން

ނޑުމެންާމަޖިލީހުންާފުރަތަމަާއުސޫލެއްާކަ، އެހެންވީމ  ނޑައަޅަންޖެހޭާމިފަދަާހ ލަތްތަކުގައިާމިފަދަާޤ ނޫނުތަކަށްާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ ާވެގެން ާގޮތެްއކަން. ާކޮން ާޔަޤީންކަމެއް، ދ ނީ ާކޮން ނޑުމެންާައޅުަގނޑުމެންަނށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއޮތީ ތޯ

ާޏ ާއެކަންާއެާވަންާަކމަށްާކަންަތއްާކޮށްފިާެއއްގޮތަށްާއެާންާޤ ނޫނެއްާހެދިގެންާއެާޤ ނޫނ ސެއްާފަށައިގެންާޭއގެބަހު

ތަނުންާނިންމ ާނިންމުމެއްާމިގޮތަށް،ާކޮންާާގޮތަށްާނިމޭނެތޯ،ާނުނިމޭނެތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނެގންޖެހޭާމި

ާެވގެން ާެއހެންވީމ ާގޮތަކަށްކަްނ ާއެބަ، ދަނީ. ާތިާރިޔ ސަތުން ާެދން ާނިންމަން. ާއެކަންތައް ާއުސޫީލާާޖެހޭ ވިދ ުޅވި

ާއެހެން ާމައްސަލަައކަށްާާެވއްޖިއްޔ ާމައްސަލައެކޭ. ާދ ންވީާުއސޫލީ ާަމޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ނޫންތޯާާވެއްޖިްއޔ 

ކަންަތއްތަްއާެއގޮތަްށާާއެ، މަޖިލީހުންާއެކަންކަްނާކުރަންވީާނޫންތޯ.ާއެހެންވީމ ޕްރީމްާކޯޓަށް.ާގޮސްާަރއްިޔތުންގެާސު

ާޔަ ާހަމަ ާގެންދިއުމަކީ، ާކުިރއަށް ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާކުީރގަިއ ާގެދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާެވސް ންދިއުަމްށާޤީނުން

ާއިޢުތިރ ޟު ާއެއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ާކުރަްނ ާ، ކަންތައް. ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާަރއީސްެގ ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

ާކަންތަކެއްާުނކުރެވޭނެ.ާާއެގޮަތށްާއެ، ދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ 
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާނަސޭހަތްތެރިވަންާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތަން.ާއެީއާޢިްއޒަތްތެރިާ، އ ދެ މެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

ާިނޒ މ ާސަބަބަކީާނިޒ މީާމައްސަލަ ާަވގުތު ާހުށަހެޅިގެންދ  ާކަމެއްާނޫން.ާއަިދާާެއއް ާޮއންނަ ބެހޭާމައްސަލަާނެގުމަކީ

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާހުށަހެޅުމުންާބެހޭ ާމައްާނިޒ މ ، އެއް ާކުރީަގިއާާސަލަބެހޭ ާއެއަްށާޖަވ ބުދިނުމުގެ ާހުށަހެޅުމުން އެއް

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާަގވ އިދުާާބެހޭ ާވެްސ ާނެގުމަކީ ާއެހެންވީމ ާއެްއ ާނޫން. ާކަމެއް ާދ އިރ ެގާ، ތަންދޭ ަވއިކަރަޫދ

ާހިތްތެވުމަށް ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު،ާތޮއްޫޑ ނުޑާާޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

ނޑުާމިހ ރުާމިާޖަވ ބުއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާ ނުޑ،ާއަުޅގަ ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

އެއްާކަމަކަްށާާނެންނެވިާނިޒ މީާނުކުތ ާއަށް.ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާނެންގެވިާނިޒ މީާނުކުތ 

ާނެތް. ާރައީާބަލައިގަެނވޭކަށް ާއެބަހުރި ާކަންަތއްތައް ާބަެއއް ާނިންމ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާސަބަަބކީ،ާމި

ާއަދ ނުކުރަްއވ .ާމަސްއޫ ާއަދި ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާަކންތައްތައް ާަބެއއް ާިހމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާތެޭރގައި ލިއްޔަުތގެ

ާއެންޓި ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޭކޮ-އެގޮތުން ާހޮއްވެވި ާކޮމިޝަނަށް ާމައްސަލަާރަޕްޝަން ފުޅ ގެ

ާއެހެްނވީމ  ާމަރުޙަޯކޓުތަ، ވެސް. ާއެާލ ުކގެ ާއެާއިން ާއިން ާދ އިރ  ާޝަރުޢީ ާއެ ކަންތައްަތްއާާކަންތައްތަްއާނިމިގެން

ާތިާނިމޭނެ ާދެން ާަޤބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާނަންގަވ ާާކަމަށް ާތި ާމިހ ރު ާނަންގަވ ، ާތި ާމިހ ރު ާއެންމެ ބޭފުޅުން

ާމަރުޙަލ ާއްސަލަމަ ާޝަރުޢީ ާގޮުތަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ާނޫީނާާއަީކ ާކަޑައްުތކޮށްގެން އެްއ

ާކުރިއަށް ާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޮތް ާއެހެންކަމ ާދެވެން ާނޫން. ާމަޖިލީހުންާާެއއް ާއެކަްނާކުރުމަށްޓަކައި އެކު

ާ ާެއްއގޮތަްށ ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާކަންަތއްތައް ާގެންދެވުމަްށާކުރަްއވ  ާކުރިއަށް ާހުށަހަޅުއްވައިގެްނ މަޖިލީހަށް

ާމި ާާއަޅުަގނޑު ާދެން ާމައްސަލައިދަންނަވަނީ. ާއިތުރަށްމި ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވ ަކްށާާަގިއ ާނުކުތ  ނިޒ މީ

ާނިޒ މ ގަސްތެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ާމައްސަލަާއްުނކުރަން. ާމިާބެހޭ ާކުޑަުހވަދޫާާެއްއ އަރުވަނީ

ާމިރަށް.ާޢ މަދުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްާރ ގެދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ މަދުާބަރުާއަޙްކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެން

ާިނޒ މ  ާމައްސަލަާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ާޢަމަލުނުކޮށްފިާބެހޭ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާހެދޭ ާިމތަނުން ާނެގީ ާމި ާކަންތަްއާާެއއް ނަމަ

ާގޮެތއް ާެއްއވެސް ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާތިާވިދ ޅުވަނީ.ާައޅުަގނުޑެގާވ ހަކަާނެތްާކުރެވޭނެ ނުޑާާކަމަށް އަީކ،ާއަުޅގަ

ާމި ާވ ހަކަާދަންނަވަން ާސަރުކ ުރާާއުޅޭ ާނުވަތަ ާޢަމަލުނުކުރެވޭ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަކީ
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ާ ާކުރެވޭނީ ާކޮންކަމެއްތޯއޭ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޤ ނޫނަކަށްާޖަވ ބުދ ރީކުރުމަށްޓަކައި ާހަދ  މަޖިލީހުގެ

ާޢ އްާޢަމަލުނުކޮށްފި ާވަންޏ  ާދ ންޖެހޭނީ.ާކަމަށް ާތަންތަނަށް ާދ ންޖެހޭ ާހިފައިގެން ާއެއްޗިހި ާއެ ާމީހ ތޯ ާރައްޔިތު މު

ާކޮބައިތޯ.ާ ާފަރ ތަކީ ާއުފުަލންޖެހޭ ާޒިންމ  ާމިކަމުގެ ާގޮތަކީ،ާނުވަތަ ާހ މަކޮށްދޭންޖެހޭ ާމިަކން ާަރއްޔިތުންނަށް ކޮބައިތޯއޭ

ވަންޏ .ާއެކަްނާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބޭކ ރުާޤ ނޫނުތަކެއްާމިތަނުަގއިާހެދުމުގެާބޭނުމެއްާނެތޭާއެއަށްާޢަމަލުނުކުރަނީ

ނޑުމެންާމަޖިލީހުގެާޒިންމ ައކީާސަރުކ ރުާހަމައެަކިނާ އެބަާކުރަންޖެހޭ.ާކޮބައިޯތއޭާެއކަންާކުރަންޖެހޭާފަރ ތަކީ.ާއަުޅގަ

ާއެކަްނެވސްާކުެރވޭނެާގޮތްަތކެާކަމަށްާކަމަްށާވަނީާވ ބުދ ރީާކުުރވަނީޤ ނޫނުާހެދުމެއްާނޫން.ާސަރުކ ރުާޖަ ްއާވަންޏ 

ާރަްއޔިތުންނ  ާއަޅުަގނުޑެގާާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރ ނީ ާެއަކން ާކޮންބައެއްޯތއޭ ާހ މަކޮށްދޭން. ާއެކަން ާއެބަޖެހޭ ހަމައަށް

ާައކީ.ާާވ ހަކަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާތިއީ ާމެންބަރު ާބެޭހާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،ާނިޒ މ  ާނުގަްނނަން. ާބަލަެއއް ާކަމަކަްށާއަޅުަގނޑު ާނުކުތ އެއް ާބެހޭ ނިޒ މ 

ނޑުާތިާމައްސަލަ ޤ ނޫނުތަކ އިާބިލުތަްއާާދަންނަވަނީާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާބޭފުޅުންނަށްާމިާާއެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާައޅުގަ

ާހެދުމ  ާޤ ނޫނު ާޢަމަލުާތަސްދީޤުކުރުމ އި ާއެއަށް ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާޢަމަލުނުކޮށްފިއަދި ާައދި ނަމަާާކުރުމ އި

ާކުރ ނެ ާކުިރއަްށާާކަންތައްތައް ާހުށަހަޅައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާގޮުތަގއި ާމައްަސލައެްއގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތަީކ

ާމަޖިލީ ާކަްނކަމޭ. ާއެހެްނވީމ ގެންދެވިދ ނެ ާތަންދޭ. ާަގވ އިދު ާބައެްއާެއގޮތަ، ހުގެ ާމިހ ރު ާހިނގ  ާދ ިއރ  ާޝަރުޢީ ށް

-ބޭފުޅުންނަށްާހަމަާރަނގަޅަށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާއެންޓިާާެވސްާއެބަހުރި.ާއެކަންާވެސްާހަމަާތިާމައްސަލަތައް

ާ ާމަްއސަލަ ާކޮިމޝަނަރެއްގެ ާކޮމިޝަންގެ ާބްރޯޑްކ ްސޓިންކޮރަޕްޝަން ާމޯލްޑިވްސް ާމައްސަަލާާވެްސ، ކޯޕަރޭޝަންގެ

ބޭފުޅުންާމިހ ރުާތިާއެންމެާފުރަތަމަާނިޒ މީާާތިާއެކުާއަކީާެވސްާޝަރުޢީާމަރުޙަލ ގައިާއޮތްާކަމެްއ.ާއަދިާހަމަާއެއ 

ާއަ ާވެސް ާއަކީ ާމައްސަލަ ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ާމ ލިއްޔަތ  ާިތ ާމައްސަލަ ާނެންގެވި ާފ ސްކޮށްގެްނާނުކުތ  ާމަޖިލީހުން ލުްނ

ާމައްސަލަސު ާހޯދިދ ނެ ާގޮތްތަކެއް ާހުށަހަޅައިގެން ާކޯޓަށް ާމައްސަލަާޕްރީމް ާހޯދިދ ނެ ާހައްލެއް އެއް.ާާއެްއ،

ާހުރީމ ާއެހެންނަ ާނުނިމި ާކަންކަން ާއެކަހަލަ ާނަންގަަވއިގެން ާނުުކތ  ާިނޒ މީ ާތި ާޖަލްސ ގައި ާމި ާމިއަދު މަވެސް،

ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެނައުމަީކ ާހުއްުޓމަކަށް ާޖަލްސ ތައް ާކޮްށގެންވ ެނާާމަޖިލީހުގެ ާވެްސ ާެއއްގޮަތކަށް ގޮުތގައި

ާ ާަވރަކަމެއްާނޫން.ާއެީއާއަުޅަގނުޑމެން ާހުރި ާމުހިއްނިންމަންވެފައި ާމައްސަލަތަށް ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމާ މު ، ްއާެވސް

އަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިާޢިލްތިމ ސްކުރަނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ާއެްއގޮތަްށާއެާމައްސަލަާމަޖިލީހުެގާ

ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމިހ ރު ާމަަސއްކަތްކުެރްއވުމަށް. ާހޯދަން ާހައްލު ާއެއަށް ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނަގަިއގެންާާތަޅުމަށް

ާއެަކްނާ ާނޫން. ާވެސް ާހައްެލއް ާއޮތް ާއެކަމަށް ާހުްއޓުވުމަކީ ާމަސައްކަތްަތއް ާަމޖިލީހުގެ ނޑ ލ ، ާމެދުކަ ޖަލްސ ތައް
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ާއެހެންވީމ ހައްލުވ  ާޫނން. ާގޮތެއް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށްާ، ނެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުންނަށް، ާއެންމެ ާތި ނޑު އަުޅގަ

ާއެްއގޮތަށްާމައްސަަލއަށްާގެންާޢިލްތިމ ސްކުރަންާޖަލްސ ާކުރިއަށް ާގަވ އިދ  ދިއުމަށްާހުރަސްާޭނޅުއްވުމަށް.ާމަޖިލީހުގެ

ާމިާ ާމިހ ރު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ނުޑ ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްކުރެްއވުމަށް. ާހޯދެއްވުމަށް ހައްލު

ާށް.ާސްާކުރިައށްާގެންދިއުމަޖަލުތަކ އިާޕެރޯލްގެާބިލުގެާބަހުާފުރުޞަތުާއަރުވަނީ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް

ާތޯާއަޅުަގނޑުާކުިރއަށްާގެންދ ނީ.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާކިހިނެއްާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާވ ަހކަފުޅުާކުރިއަށްާގެްނދަވ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް

ާމަ ާރައީްސ،ާނިޒ މީ ާއުޅެމުންާއްސަލަިއގެޢިއްޒަތްތެރި ާއޮެއަވރެއްަގއި ާބޮޑު ާކިހިނެއްާމިހ  ާައޅުަގނުޑާދ އިުރަގއި ތޯއޭ

ނުޑ.... ާވ ހަކަާކުިރއަށްާގެންދ ނީާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާވ ަހކަފުޅުާކުރިއަށްާުނެގންދެވެންޏ ....

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާލީމްފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަ

ނޑަށްާވ ހަކަާކުރިއަށްާގެންެދވޭނީ. ާއަޅުަގނޑަށްާވ ހަކަދެްއކޭާގޮަތކަށްާވ ހަކަދެްއކުމުގެާފުރުޞަުތާދިނީމަާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނދެވަާ ާފަހުން. ާއަުރވ ނަން ާއ ެދ،ާައޅުަގނުޑާފުރުޞަތު ާއެދެން. ޑަިއގަންނަވ .ާއ ދެ،ާއިށީނދެވަަޑިއގެންދެްއުވން

ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާޢިއްާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމުޞްއަރުވަނީ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޠަފާ ޒަތްތެރި

ާދެްއކެވުަމށް.ާާސްގައިާވ ހަކަފުޅުޕެރޯލްގެާބިލުގެާއިބްތިދ ޢީާަބހުާއަށް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖަލުތަކ އިާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމި ާފެނޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާރަީއސް، ާެއާާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތިްއޔ  އެއް

ނޑަ ާތޯާވ ހަކަދަްއކ ނީ.ާށްާފުރުޞަތުާދެްއވުމަށް.ާކިހިނެއްމައްސަލަެއއްާބައްލަވ ަފއިާައުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާއެއް،ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފް.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާ ާމި ާބޭނުންވޭ ާމިައދު ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަސަްއކަތަީކާޝުކުރިއްޔ  ާކުރެވޭ ާމި މަޖިލީހުގެ

ާބޭފުޅުްނާ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާމިތަނުން ާއަހ ލަން. ާމަސައްކަެތއްތޯ ާބޭނުންތެިރ ާވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ާާގޮތުންާވިދ ޅުވ  ާހަދާ 6ާވެއްިޖއްޔ  ާމި ާހޭދަކޮށްގެން ާފައިސ  ާރައްޔިތުްނގެ ާހޭދަކޮށްގެން، ާރުފިޔ  ާދިވެހި ލައްކަ

ާ ާތަާކަމަށްާޢަމަލުނުކުރެވޭޤ ނޫނުތަކަށް ާބޭުނންތެރި ާިމއީ ާއެހެންވީމ ވެއްިޖއްޔ  ާނޫން. ިމާހުރ ިމުހްނެނިވ ، ނެއް

އެްއާާހ ާގޮތަކަްށ،ާބޭނުންފުޅުާޤ ނޫނެއްާނަންގަވަިއެގން،ާބޭނުންފުޅުާމ އްދ ާވ ާަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ޭބުންނުފޅު 

ކުރަްއވ ފައިާއަނެއްަބއިާދޫކޮްށލ ާއުސޫލުާމިއީކީާމިކަންާާނަންގަަވއިގެންާޭއގެންާފަހިވ ާއެްއޗެއްާއެބޭފުޅ ާބޭނުންފުޅު

ގައިާޤ ނޫނެއްާނތ ާމި، ިޢްއަޒްތެތިރ ަރީއސް ، ނެާވެސްާގޮތެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ނޫން،ާހިނަގންޖެހޭާހިނގ ނެާގޮތެއް

ާުކރ ނެ ާމަަސއްކަތެްއ ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލުތައް ާކޮންމެހެން ާހުާހަދ ކަށް ާެހދިފައި ާމިހ ރު ާނެތް. ާޤ ނޫނުތަްއާކަމެއް ރި

ާއެހެންނޫީނާ ާތަނެއް ާޭބކ ރު ާމިއީ ާމަސައްކަތްކުރަްނވީ. ާހަމައެކަނި ާމިތަނުން ާތަންފީޛުކުުރވަން ތަންފީޛުކުރޭތޯ،

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާުޝކުިރއްޔ .

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ނޑުާދަންަނވައިިފންާތިއީާނިޒ މ ާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއަުޅގަ ާކަމަކަށްާައޅުަގނުޑާާޝުކުރިއްޔ  މައްސަަލއެއް

ާމައްސަލަ ާބެޭހ ާނިޒ މ  ާނޯންނ ނެ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާހަމަ ާމައްސަލަ ާތި ާއަދި ާުނގަންނަމޭ. ާގޮތަްށާާބަލައެއް ެއއް

ާެވސް.ާތި ާމައްސަލަާބަލައިގަެނވޭކަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާތި ާތެރޭަގިއ،ާާބޭފުޅުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާވ ޖިބުތަކުގެ އަކީ
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ލިއްޔަތުތަުކގެާތެޭރގަިއާހިމެނޭާކަމެއް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަދިާކުރަްއވ ފަިއާނެތީަމާރިއްޔ ެގާމަސްއޫާރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެާތި ާައޅުގަ ާއެކަމަކީ ާނަންގަވަނީ. ާތި ާމައްސަލަ ާތި ާމަސްއޫބޭފުޅުން ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ލިއްޔަުތާން

ާހުރަހެ ާއޮތް ާއަދ ކުރުމަށް ާއަޅުަގނއަޅުަގނޑުމެން ާނޫން. ާމަސްއޫއް ާއަދ ކުރީމަާޑުމެންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ިލއްޔަތު

ާއެހެންވީމާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާައދ ވީ. ާމަސްއޫާައުޅަގނުޑ މި ، ވ ޖިބު ާައޅުަގނޑުމެންގެ ިލއްަޔުތާދަންނަވަނީ

ާހުރަސްނ ޅުްއވ ށޭ ާއެކަމަށް ާުފރުޞަތުދެއްވ ށޭ. ާއަދ ކުރުމަށް ާމަސްއޫއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާލިްއޔަތުާ.

ާމަސްއޫއަދ ނުކުރެްއވީ ާއެ ާރައީސުލްޖޫްމހޫރިއްޔ  ާއެބަހުިރާމަ ާވެސް ާޯކޓުތަކުން ާޝަރުޢީ ާއަދ ކުރުމަށް ިލއްޔަތުަތއް

ާއެހެންވީމ އަ ާމިހ ރު. ާމަރުޙަލ ާެއ ަމުރަޙލާ ، މުރުކޮށްފައި ާއެ ާމަރުޙަލ އެކޭ. ާއޮްތ ާތިާައކީ ާިމާބޭފުޅުާއަކީ ންނަށް

ާގަވ އިދ  ާހުށަހަޅައިގެާމަޖިލީހުގެ ާކުރިއައެްއގޮތަްށ ާއެހެންވީމ ން ާކަމެކޭ. ާެގންދެވޭނެ ަގާވިއާދ ެއްއޮގަތްށ ެއ ، ށް

ބޭފުޅުްނާާބޭފުޅުްނާސަމ ލުކަންާދެްއވ ށޭ.ާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދަކީާވެސްާތިާާަމްއަސަލަތްއ ުކިރައްށ ެގްނިދުއަމްށ ތި 

ާހިތްތަ ާއެހެްނވީމ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ާއެއްޗެކޭ. ާއެްއގޮތަކަށްައުޅަގނުޑ ހަ ، ވަންޖެހޭނެ ާމައުޟޫޢުާމަ ާތި ގަިއާވެސް

ާަދއުެރްއާ ާމިއަދަކީ ާގެންދަން. ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާނ ރުވ  ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާބޭނުންވަނީ އަޅުަގނުޑ

ާއެބަހުރި.ާ ާެވސް ާމައްސަލަތަކެއް ާނިންމަންޖެހޭ ާސުންަގޑިަތކަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދުވަސް. ާފުރަތަމަ ފެށުމުގެ

ާމުސ ރަ ާނިންމަންޖެހޭ ާއެހެންއަޅުަގނޑުމެން ާއެޖެންޑ ކުރެވިފައި. ާމިއަދު ާއެބަހުރި ާެވސް ާަމއްސަލަތަކެްއ ، ވީމާ އިގެ

ައުޅަގނުޑ ޭބުންނަވީނ ، ހުަރސްާނޭޅުްއވުމަށް.ާއެހެންވީމ ާައުޅަގނުޑ ެއެދީނ ަޖްލާސ ުކިރައްށ ެގްނިދުއަމށް 

ާބަހުާަޖްލާސެގ ެއެޖްނޑަާގިއ މި  ާއިބްތިދ ޢީ ާއަޅުއޮތް ާއ ެދ، ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމިދަންނަވަނީާސް ނޑު ގަ

ާއަރުާާއަޅުަގނޑު... ާނުކުތ އެއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއެހެންވީމ އަުޅގަ ާަގސްދތއްނުކުރަމޭ. ައުޅަގނުޑ ، ވ ކަށް

ާވަހަކަދްއަކިނޮކްށ ަމިޖީލުހެގ ަގާވިއާދ ިޚާލަފްށ ާވަހަކަދްއާކ ައުޑަގަދުކާރ ެމްނަބުރްނަންށ ައުޅަގނުޑ ިމ 

ާނުާަނޭސަހްތެތިރ ަވީނ އެ  ާކަންތައް ާމައްސަލައަުކާޮގތަށް ާމި ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއަޅުަގނޑު ކުރެްއވުމަށް.

ާމެގަސްތެާާއަރުވ ކަށް ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން ާފުރުޞަުތއަރުވަްނާއްނުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ންބަރުންނަށް

ާމިގަސްތު ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެގޮުތން ާމިހ ރު. ާދ އިާކުރަނީ ާވިލިމ ފަންނު ާިޢއްޒަތްއަުރވަނީ ެތިރާރ ގެ

ާނިހ ނުާ ާމުޙައްމަދު ާޖަލ އިާމެންބަރު ާމަނިކަށް، ާބަހުާހުސައިން ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާކުރިއަްށާޕެރޯލ  ސް

ާގެންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާދެްއކެވުން:ސައިންާމަނިކުާވ ހަކަޙުާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ އި

ނޑުާ ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ނަޑށްާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްކަން ާބިލަކަށް ާމި ާެއއްެޗްއާދަންނަވ ލަން ާހަމަ

ާމ ޙަ ާމިތަނުަގއި ާމިއެނގޭ ާދަންނަވ ލ ާއުލު ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދޭަކން. ާޖ ގަެއއް ާއޮތީާާވަގުތަކު ހިތް

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ...
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ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާވ ހަކަދައްކަން.ާއެހެންާވ ހަކަދަްއކ ކަށްާފުރުޞަތެއްާޭނރުވޭނެ.އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއެުރވީާބިލަށްާ

ާ

ާދެްއކެވުން:ސައިންާމަނިކުާވ ހަކަޙުާނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަން

 އޮންނަީނާޤ ނޫނުއަސ ސީ.....ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާަގއިާމ484ާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރު....

ާ

ާދެްއކެވުން:ސައިންާމަނިކުާވ ހަކައަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ...ޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާބިެލއްާތަސްދީޤުރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްުކރ ާބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްާވ ނީާރައީސުލް

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާހުގެާަގވ އިދަށް...ލީޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމަޖި

ާ

ާދެްއކެވުން:ސައިންާމަނިކުާވ ހަކަބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެން

ާޖަލުތަކާ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލު ާހުށަހަޅ  ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީަހށް ާވ ހަކަަދއްކަނީ.ާރަްއޔިތުންގެ ާމި ާބިލަށޭ އިާއަޅުަގނޑު

ާކިހިނެއް ާބިލަްށ ާމި ާބިލު. ާތަސްދީޤުާތޯޕެރޯލުގެ ާބިލު ާމި ާޔަޤީންކަމެްއާޢަމަލުކުރ ނީ. ާކަމުގެ ކުރ ނެ

ާިކހިނެއްއަ ާނެތޭ. ާމިޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާއޮތީ ާޔަޤީންކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުއްދަާތޯ ާޤ ނޫނުަގިއާާކަމުަގއި ދެއްވ 

ނޑުމެންާކުރ ނީވިދ ޅުވެެދްއވ ާފަރ ތުންާމިއަކަށްާޢަމަލެއްާ .ާދެންާކޮންާކަމެއްތޯާނުކުރައްވ .ާދެންާކިހިނެތްތޯާއަޅުގަ

ާތިބެންވީމިތ ާވޭސްޓު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއަށްާވ ހަކަދެްއކިދ ނެ.ާމިާާކުރަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ކީ.ާވަރަށްާރަނގަޅަށް

ާއިންތިހ  ާރަނަގުޅާބިާބިލަކީ ާއިހުއަށް ާވަަރށް ާހަމަ ނޑު ާދަންާތިރ މ ލެއް.ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވިާއެކު ާބިލު ނަވަްނާހަމަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަހިބަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންަބރުާރުގީާހަމަާކުރަްއވ ފަިއވ ާވަރަށްާބުރަާމަސަްއކަތެއް.ާ

ާކަމަ ާއެންމެ ާޕެރޯލ މިއީ ާނޫން. ާބިލެއް ާއޮތް ާޖަލުތަކަށް ާމުހިއްއި ާވަރަށް ާމިއީ ާބިލު. ާބެހޭ ާިމާކ  ާއެކަމަކު ާބިލެއް. މު

ާމަަސއްަކތަކ ާބިލު ާބުރަ ާއެތައް ާފ ސްކޮްށދީފައި ާނިންމަާއަޅުަގނޑުމެން ާމަަސއްަކތްކޮށްގެން ާކޮމިޓީގެ ދިނެްއާއިއެކު

ގޮެތްއާނެާނަަމާއެކަންާކުެރވޭާވ ާކަމުަގއިާމިާތަޞްދީޤުކުރަންާފެނިވަޑައިުނގެންފިައށްާކަމަކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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ާިވދ ޅުވެދެްއވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނ7ާާެާނެތް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީައކު ާހަމަވުމުން ާއަހަރު ާތިމަންނަ އަހަރ7ާާުތޭ

ާނުކުންނަންޖެހޭާނިމުނީމ  ާއޮފީހުން ާތިމަންނަާރައީސް ާނުނުކުންނަވ ނެ. ާއިކަމަކަށް. ާމުލިއ ގެ ާނުޖެހެއޭ ްނާއަކަށް

ާ ާފަހަުކންނެއް.7ާނުކުންނ ކަށް ާރައީސެާާއަހަރު ާމަޑުކޮށްލ ނީއޭ ާތިމަންނ ތިމަންނ  ާރައްޔިތުާކޭ ާޯވޓުދީއަކީ. ފަިއާން

ާުނގަންނަވ ނެ.ާއެފަދަާރައީސްާެއއްާައޅުަގނޑުމެންގެާޤައުުމގައިާމިާވަަޑއިގަންަނވ ށޭާދެންނެވިަޔަކސްާރައީސްާަވޑަެއއް

ާމި ާކުރ ނީ.ާމިާހިރީ ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިހިެންއތޯ ާމިާވަގުތު.ާދެން ާކޮންތ ކަށްތޯ ާދެން ވ ހަަކާާވ ހަކަާނުދަްއކ 

ާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދ ނުކުރ ކަމުަގއިދައްކަން ާވ ޖިބު ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލިސް ާމި ާއެާވާ ާދ ްނވީ. ާަދއްކަންާާނަމަ ވ ހަކަ

ާމި ާމ ޙަާއަޅުަގނޑު ާމި ާވަގުެތއްހިރީ. ާއޮތް ާދަްއަކން ާވ ހަކަ ާވެސް ާބިލަށް ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަކަްށާާއުލަކީ

ާއަުޑއައްަސވަން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަަމެވސް ާނުދެކެން. ނުޑާާވ ާކަުމގައިާތިއްެބވިާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ނަމަ

ާމި ާއެބަހުރި ާޕޮއިްނޓު ާބަިއވަރު ާވަރަށް ާާމިހިރީ ާއިޖުތިމ ޢީ ާަކމަކީ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވ ހަަކދައްކަން. ދުލުެގާޢަބިލަށް

މަާމަރުޙަލ ގައިާކުރިއަްށާގެންދިއުމުގެާވ ހަކަ.ާސަުރކ ރުންާމިާވިދ ޅުވަނީާހަާ.ާޤ ނޫނެއްާތަންފީޛުކޮށްާތަންފީޛީވ ހަކަ

ާނިންމ ލ ނަމޭ.ާ ާކޮށް ާކަންތައްތަކެއް ާކުރ  ާތިމަންނ މެން ާބޭރުަގއި ާޗ ޓުން ާބޭރުގައި ާއިމުން ާޤ ނޫނީ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާނަހައްދަވ ށޭ. ާތިހެން ާމިދަންނަވަނީ ާހިނގ .92ާާއަޅުަގނޑުމެން ާދަމ  ާއެނބުރި ާމ އްދ އަްށ ވަނަ

ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެންމެ ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާާއަތްޕުޅުގައި ާމީގެ ާއޮންނ ނެ. ާމ އްދ އަްށ92ާާފޮތް ވަނަ

ގޮތުންާވ ހަކަދެްއކޭނެ.ާބައްަލވ ާކޮބަިއތޯާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާާބެހޭބިލ ާާވަަޑއިގަންަނވ .ާއޭތުންާމިާޤ ނޫނަށްާމި

ާކޮބަ ާަދއުރަކީ ާމެންބަރުންގެ ާތިއްެބވި ާމަޖިލީހުގަިއ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާދައުަރކީ. ާމެންބަރެއްގެ ާމ އްދ 92ާާއިކަން ވަނަ

ާހިނގ .ާ ާިކޔަމ  ާމ އްދ .92ާާއަޅުަގނޑުމެން ާހިނގ ާާ-5ވަނަ ާކަންތައް ާކުރ  ާފަރ ުތން ާބ ުރގެ ާހިންގުމުގެ ވެިރކަން

ށްާމިތ ާޢިއްޒަތްތެރިާކަންތޯާައޅުަގނުޑމެންނަާން.ާމިވުުކރުކަްނާހިންގުމުގެާބ ރުާޖަވ ބުދ ރީާނުހިނގ ގޮތްާބެލުމ އިާވެރި

ާހަމަާާސަރުކ ރ  ާހިފެހެއްޓުމަށް ާސަރުކ ރު ާހަމަ ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރައްވަީނ.ާއެ ާމި ާމެންބަރުން ާތިްއބެވި ގުިޅވަަޑިއގެން

ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަަސްއކަތް، ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާަހމަ ާަފއިިވއްދަިއގެން ާތިާގަދައަށް ާވެްސާާދަންނަވަނީ ބޭފުޅުން

ާއަދ ކުރަްއވ ށޭާތިާސައްކަތްކުރުމަށް،ާޤ ނޫނީާވ ޖިބުމަށްާމައަޅުަގނޑުމެންނ އިާަބއިވެިރެވެގންާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރު

ާ ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާެއއްވެްސާމައްސަލަބޭފުޅުން ާބިލެކޭ.ާިމާާެއއް.ާމިާއެުކގައި.ާމިއަކުނެތޭ ާމުހިއްމު ބިަލކީާނުލ ހިކު

ާމި ާއަުޑއިިވގެން ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދޫކުެރވިފައިާޤައުމުަގއި ާމަގުމަތީގައި ާާދަނީ 22ާ:، 922ިތބި ،3222ާ

ާދ ދިުކްށެވިރްނ ިތިބ ާވަހކަ  ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާހަމަާ. ާާފަހަކުން ާވަިކާާބެހޭޕެރޯލ  ގޮތުން

ާބޯޑެއް ާނިންމަވ ފަިއ ާފަޅިްނާާކަންތައްތަެކއް ާސަރުކ ރު ާހަމަ ާީމގަިއ ާނިންމަވައިފި. ާކަންތައްތަކެްއ ާއުފައްދ  ވެސް

ާކުރުމުގެ ާތިާކެމްޕޭނު ާޖަލުގައި ާދޫގޮތުން ާމަގުމަްއޗަށް ާއަޙްިބާކުްށވެރިން މަދުާރަޝީުދެގާކޮށްލަނީ.ާއަޅުަގނުޑެގާއަޚް

ާއެ ާޙުސޭނުބެ ާޚުުދާާދ އިރ ގެ ާއަދި ާކަންތައްތަކ . ާމިކަހަލަ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުެމން ާނިޔ ެވގެން. ދިަޔއީ

ާދ ދި ާދ އިރ ތެރޭގައި ާމ ފަންނު ާދ އިރ ައކަްށާހިމެނޭ ާއެ ާވަާއަޅުަގނޑުމެން ާކުފަހަކުން ާޒުވ ން ާވަރަށް ާހަމަާނީ އްޖަކު
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ާނިންމިތަނ  ާކަންތަާސްކޫލް ާމިކަހަލަ ާކޮަބއިތޯ ާއަޅ ފައި. ާޕެރޯލ ކަތިލ  ާމި ާދ އިުރގަިއާާމިާއްތައް. ކަންތައްތަކަށް

ާގެންެނވި ާސުރުޚީ ާބިލުތައް ާމި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަނގަޅު ާމީގެ ާވަަރްށާާޖަލުތައް، ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ އިުރ

ާޖަލު ާއޮންނަްނާހިތްހަމަޖެހޭ ާޖަލެއް ާުމހިއްމު. ާވަރަށް ާކަންަތއްތައް ާަޖލުގެ ާއެ ާއޮތްކަން. ާބިލުެގ ާޕެރޯލުގެ ތަކ އި

ާއަޅުގަާ ާބިލ  ާމި ާއެބަޖެހޭ. ާވ ހަކަދެާބެހޭނޑުމެންނަށް ާމ ޙަގޮތުން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުަޑުކަޑާއްކުމަށް އުލުގެ

ނަަމާާވ ާކަމަށާ.ާމެންބަރުންާނިޒ މީާނުކުތ ާނުނަގ ގޮތަށްތޯާޮއތީާލުއިކަމެއްާލިިބއްޖެހެންާމިހ ރު.ާކުރިއަށްާގެންދެވޭ

ާޮގތަށް.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާެއާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއެާާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާގެންދ 

ާބިލުަގއި،ާާމި، ދައްކަވަނީާރަނގަޅުާވ ހަކަފުެޅއް.ާހަމަާމިކަންާކުރިއަށްާގެްނދެވޭނެާރަނގަޅުާގޮތެއްާނޯންނ ނެ.ާއ ދެ

ާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެދު ާވަޙީދު، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢ ޒިމްާާތޮއްޑޫ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ހެންވޭރު

ާ ާގަވ އިދަށް ާނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮހުމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިތްތެވުމަށް ާަވއިކަަރޫދާށް ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތްތެރިވަން.

ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޢ ރިފުދ އިރ ގެ ާގަވ އިދަށް ާއަޅުަގނުޑާރުމަތްތެރިކޮހުމަޖިލީހުގެ ާހިތްތެވުމަށް ށް

ާއަދިވެްސާނަސޭހަ ާހިތްތެވުމަށް ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ތްތެރިވަން.

ާގަވ އިދަްށާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢ ޒިމް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދުހެންވޭރު ާނަސޭޙަތްތެރިވަން. އެއްފަހަރު

ާެއއްހު ާއަދިވެސް ާހިތުމަށް ާނަސޭހަާރުމަތްތެރިކޮށް ާދ އިރ ެގާފަހަރު ާވައިކަރަދޫ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ތްތެރިވަން.

ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާއަދިވެްސާެއއްހުާގަވ އިދަށްާޢ ރިފުޢިއްޒަތްތެރި ާހިތުމަށް ާނަސޭހަާރުމަތްތެރިޮކށް ތްތެރިވަން.ާފަހަރު

ާގެންދެވުމަްށ.ާ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާއިއް ާނަން ާޖެހޭނީ ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއެހެންވީމ ،ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަން.

ާ ާަގވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދެނީ ާއިންޒ ރު ާއެންމެފަހު ާވ ހަކަުފުޅާހުއަޅުަގނުޑ ާހިތްތެވުމަށް. ރުމަތްތެރިކޮްށ

ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

 :މަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާޙުސައިންާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

ާނުކުތ  ާނަންަގވަީނާނިޒ މީ ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާއެ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާހަމަ ކަމުަގއިާާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ 

ާކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްތައް ާޤ ނޫނީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންާމި ސަުރކ ުރާޒިންމ ދ ރުކުރުމަށް.ާމިާމަސައްކަތްތަްއާހަމަާފުރުޞަތުާތިބީާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަދިާދިވެހިާއެކުާާނަށްާހަމަާއ ދޭހ ާދެއްވުމަށްާއެދިާހަމަާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުން
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ާޢަދުލުއިން ާމެުދގައި ާރައްޔިތުންގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިލްތިމ ސްކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ޞ ުފާސަރުކ ރަށް

ާހެދުމަކުންާނިމުނީކީ ާއެކަނި ާގެންޮގސްދެއްވ ށޭ.ާޤ ނޫނެއް ާކުރިއަށް އެއްާާގ އިމުކޮށްެދއްވ ށޭ.ާއިޖުތިމ ޢީާއަދުލުގެާބައި

ާސަރުކ ރުންާ ާހަމަ ާދ ނީ ާިއިވގެން ާދެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހަދައިދެވޭ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާޤ ނޫނުތައް ނޫނޭ.

ާމި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާބޭނުންފުޅުކަމެއްާާހުރިހ ާހަމަ ާސަރުކ ރުން ާހަމަ ާބޭރުަގިއ ާއިމުން ާމިކަްނާާވާ ާގެ ގޮަތކަށް

ާގެންދ  ާމިާއޮޕަރޭޓުކުރަމުން ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާޤ ނޫނެްއާހެދުމަކުންނެއް ކަމެއްާނިމުމެއްާާތަން.ާއެހެންވީމ ،ާބިލެއް

ާ ާމިކަމުގެ ާކޮންމެހުނެތޭ. ާގ އިމުކުރުމަށް ާމަރުޙަލ ާއްޖަތް ާޝަރުޢީ ާމިޖެހެނީ ާމިާއިާކަމެއް ާދ ން ާއަޅުަގނޑުމެން ާން.

ާސުޖެ ާމ ދަމ  ާމިހެނީ ާމަޖިލީހުގަިއ ާރައްޔިތުްނގެ ާކޯޓަށް. ާާޕްރީމް ާިމއޮްތ99ާާތިއްެބވި ާމަަސއްކަތުން، މެންބަރުްނގެ

ޖެހެނީާޝަރުޢީާމަރުޙަލ ތެރެއަށްާވަދެގެްނ.ާާބުރަާމަސައްކަތުންާނިންމ ާނިންމުންތަކުގެާނިމުންާއަނެއްކ ާގެންނަންާމި

ނޑުމެންާދ ންޖެހެނީކީ.ާމިއީާހިސ ބަކަށްާނޫާއެ ބ ރުާވަިކވެަފިއ5ާާބ ރުާވަިކވެފަިއާއޮތްާަދއުލަތެޭކ.ާމ5ާާިނޭާއަުޅގަ

ާމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤައުމެކޭ. ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އޮތް ާގަންނަންވީާސައްކަތަށް ާހިތްނިޔަތް ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކިއ ާއެކު

ާއަޅު ާހުވ ަތކ ނޫންތޯއޭ ާޮކށްފައިވ  ާއ ާަގނޑުމެން ާމެންބަރުންާއެްއގޮތަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ދެ،

ާއެާ ާއެދެން.ާާނަންގަވަމުން ާެދއްވުން ާަލފައެއް ާރަނަގޅު ާރިޔ ސަތުން ާިޢއްޒަތްެތރި ާނުކުތ އަށް ާނިޒ މީ ގެންަދވ 

ާެއާ ާބިލުތައް ާހުންނަ ާނިންމައިީދފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަްނގަަވނީ ާމި ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާަޤއުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން

ދީޤުކުރ ނެާވަގުެތއްާދެްއވަނީކީާނޫން.ާހަމަާހިތަށްާއެރިހ ާއެއްެޗއްާހައްަދވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާހަދަިއގެްނާތަޞް

ާހަޅޭ ާމިތ ނގައި ާދައްކަިއގެން ާވ ހަކަ ާބިލުތަކަށް ާނިއްއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަންތަްއ ާލަވަިއގެން ާނަތީޖާ ފަޅޭ ންމުމަކުން

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(...4ާންޖެހޭާޕޮއިންޓެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގައިާ.ާއެކަންާހަމަާއެއީާފ ހަގަކުރަނުނުކުންނ ނޭ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މަނިކުާާމަދުާނިހ ންާޙުސައިންވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާމި ާގ އިމުކުރުން. ާވެއްެޓއް ާރައްކ ތެިރ ާސަލ މަތްތެރިކަމ އި ާޖަލުގެ ާޤައިދީންނަށް ނޑުމެްނާާވ ހަކަާއ ދެ، ާއަުޅގަ އަކީ

ާވ ހަކަ ާއަންނަ ާައޑުއަހަމުން ާމ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާމުހިއްމު ާއަިދ ާދެކެން.ާާއްދ އެއްކަުމގައިާއެއް. އަޅުަގނޑު

ާއަުޅަގނޑުމެންގެާޤައުުމގައިާމުހިއްުމާޖަލެއްާއެޅުމުގެާވ ހަކަ.ާާތަކ އިާެއއްވ މީާފެންވަުރގެާޤ ނޫނުބައިނަލްއަޤު ގޮތަށް

ާޚ އްޞަގޮެތްއގަިއާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާގެންދަވ  ާއިހުތިޖ ޖުކުރަްއވަމުްނާއެ ާތަޅުމުގައި ާމި ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކޮށްާވިދ ުޅވެދެްއވިާުގއަންޓަނ މޭާބޯާތަންތަނުންާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވަރަށްާތަފުޞީލު

ާކުރަމުްނާ ާވަކ ލ ތު ާިމކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާައޅައިދިނިއްޔ . ާޖަލެއް ާރ އްޭޖގައި ާރަނަގޅުވ ނެ ާގެނައުމަށްވުރެ މީހުން
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ާއަޅުަގނޑު ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުަމށްޓަކައި ާފަރ ތްތަކުްނާސަރުކ ރު ާއިިދކޮޅު ނޑުމެންނޭ.ާސަރުކ ރ އި ާއަޅުގަ މެްނެގާމިދަނީ

ާމިދަނީކީާސިޔ ސީ ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާނޫން ާހ ސިލުކުުރމަކަށް ާތިބިާާކަމެއް ާޤައުމުގެ ާމި އެއް.

އަދިާޕެރޯލްގެާާކަމ ާއެކުާރިހިބިލިޓޭޝަނ މީހުންނަށްާއެކަީށގެންވ ާރަނގަޅުާެވއްެޓްއގައިާރަްއކ ތެރިާކުށްވެރިންނަށްާއެ

ާހަމަޖެއްސެވޭނެ ާޤ ނޫނެއްާކަންތައް ާއެދޭާގޮެތއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހެދުމަކީ ާއެިދާާަކމެކޭ.ާވަރަށްާމެދުވެރިެވގެން ބޮޑަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންާޮގވަމުންާމިދަނީާމިކަންާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅައިދިންާބިލެއްާނަމަވެސްާއަުޅަގނޑުމެންާމިއަށް...

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެއއްާމިާއަރުވަނީ.ާމުޙައްމަދަށްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ނައިފަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާޮގވައިފިާހިތަދޫ ާއަަވގުރ ނަ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދިމ އަށް.ާާެދްނެމ ައުޅަގނޑާ ، ދެކުނު

ާވ ަހކަާދަންނަވައިާމަޖިލީހުގެާތެރޭަގއިާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރަކުާއަވަގުރ ނަާގޮވީމަ.ާާއެހެންވެގެންާއެ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ  ާބަލަާއެއްާބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެިރާާކަމަށް ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާނުގަންނަން. އެއް

ނޑުާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރިމެންބަރު،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާ ާއަުރވަން.ާމެންބަރަށްާައޅުގަ

ާ

 މަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްވިލި

ާޤަބޫލެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާމ ޙަާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާމިނުކުރެވޭ ާއޮތްގޮތަކުން ބިލަށްާާއުލު

ާ ާގެންެދވިދ ނެވ ހަކަ ާމިާކުިރއަށް ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާދޫކޮށްލީކީާކަމަކަށް. ާުފރުޞަތު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ެއްއާާހިސ ބުން

ާހުއްޓ ލަންާ ާމިކަން ާަވުގތަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާވ ހަކަަދއްކަން. ާބަޔަށް ާބ ކީ ާމީެގ ާބޭނުން ާއަޅުަގނޑު ނޫން.

ާޖެހިގެންާހުއްޓ ލީ.

ާ

 ދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަ
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ާ ާއަުޅގަނ .الحمد هلل`. ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާލޯތްބ  ާއިހުތިރ މ އި ާަވރަށް ާބޭފުޅުންެގާޑު ާއެންމެ ާހަމަ އެުކ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވުމަށް. ާހަމަހިމޭންކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާނިމެންދެން ާވ ހަކަ ނުޑެގ ާއަޅުގަ ާއެދެން އަރިހުން

ދ ާބިލަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖަލުތަކ އިާޕެރޯުލެގާާފ ުޅކުެރވެމުންާމިދ ާއަދިާބަހުސްކުރެެވމުންާމިއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާ

ާބޭނު ާޖަލު ާޤައުމުގަިއ ާމި ާތެދެއްމެ ާބަލައިބިލު. ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލަށް ާމި ާހިތަށްއަރ ާން. ނޑު ާއަުޅގަ ލ އިުރަގއި

ާއަ ާޤައުުމގައި ާމި ާއޮމ ންކަމ ކޮބައިބ ޭއ ާއަމ ން ާޙައްޤުަތއް.ާއެްއކޮާމ ންކަމ އި، ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިރިތިބޭ ށް

ާބަދަލުވެއްެޖ.ާ ާހޮޓަލަކަށް ާސްޓަރ ާފަިއވް ާޖަލު ާބަލ އިރުަގއި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާބިލަށް ާމި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މިއަދު

ރައީސް،ާމިާާއިނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާދިވެހިރ އްޖޭގެާމަގުަތއްާވަރަްށާހަލަބޮލިާނ މ ންތަނަކަށްާބަދަލުވެފައިާމި

ަގިޑާސައި،ާމެންދުރުގެާެކއުން،ާހަވީރުގެާކެއުްނ،ާރޭަގނުޑާާ;ނ ޔަތްތަކަށްާބަލ އިުރގަިއާހެނދުނުާސައި،ާއިބިލުގެާ

ާގޮާ ާބ ލީސް، ާނިދ ނެ ާގެންގޮސްާނކެއުން، ާމެންބަރުން ާހުިރހ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާބަލ އިރު ާއެްއޗަކަްށ ާމިހުރިހ  ދަޑި،

ާމ ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތިބުން ާޖަލު.ާއެހެންވީމ ،ާޖަލަށްޓަަކިއާާޖަލުގައި ާނޫންތޯ ާއަމ ން ާމަގުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު.ާއެ

ާބޭނުން ާޖަލު ާއިލްތިމ ސްކޮްށ ާވަރަށް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެހެންމެ ާމުހިއްމު. ާވަރަށް ާ ާބިލު ކަމަށްާާވ ާމި

ާ ާތިބި 5ާާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާމީހުންތެރެއިން ާއ ބ ދީގެ ާކުށްވެރިނ55ާްލައްކަެއއްހ  ާމީހުން ގޮތުަގިއާާހ ސް

މިާޤައުމަށްާާބޭނުންވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހަމަާާ،އަހަރުާދިޔައީާހަދައިދީފައި.ާމިހެންވީމާ 52ާމ ޒީވެާދިޔަާިދގުާ

ހުސްާޖަލު.ާމިނޫންާއެއްެޗއްާމިާޤައުމަކަށްާމިހ ރަކަށްާބޭުނމެއްާނުވ ނެ.ާއެީއާމިާޤައުުމަގއިާވެރިކަންާކުިރާވެިރއަުކާ

ާއިންސ ނުންގެާއޮތީ ާތިބި ާތިބޭާޤައުމުަގއި ާޖަލުގައި ާބަޔަުކ ާގިނަ ާބައްޓަންކުރައްވ ަފިއ.ާާތެރެއިން ާޤައުމު ގޮތަށް

ާރައްޔިތުާާ،މިހެންވީމ  ާއެެހންނަމަވެސް ާުކޑަވ ނެ. ާކެތްތެރިކަން ާހުރަސްއަޅ ނެ. ާވ ހަަކދެއްކުމަށްޓަަކއި ާބިލަށް ްނާމި

ާަވޢު ާއެތައް ާގޮސް ާރައްާއެަތއްާ،ދުތަކެއްވެާކުރިމައްޗަށް ާހޮވ ޭށ ާތިމަންނ މެން ާކޮށް ާޙައްުޤގަިއާހުވ ަތެކއް ޔިތުްނގެ

ާޖަވ ބުދ ރީ ާސަރުކ ރު ާއެާމަސައްކަތްކުރ ނަމޭ. ާމިއަދު ާމެންބަރުން ާބުނި ާއަޚްލ ޤީާާކުރުވ ނަމޭ ބޭފުޅުންގެ

ާބިލަކަށްާ ާމުހިއްމު ާބިލަކީ ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައްަލވ .ާމިހެންވީމ  ނޑުތަކަށް ާބިލުާމިންގަ ާހުރިާވަނީ.ާމި ގައި

ާަދންނަ ނޑު ާރައީސް،ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަްތތެރި ާބަލ އިރު ާއަމ ންކަމ މ އްދ ތަކަށް ާޤައުމުަގއި ާމި ާދިރިުއޅޭެނާާވަން އެްއކޮށް

ާމަހުރައްޔިތުންނަ ާޙައްޤުތަކެްއ ާވަނީ ާމިއަދު ާބަންދުކުެރވޭާށް ާޖަލުގައި ާދެެކެވނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރޫމްވެފައޭ.

ާޕެރޯލް ާހަމައެހެންމެ ާއެބަާވ ހަކައޭ. ާބިލުަގއި ާވ ަހކަ ާބަދަލުކުރ  ާބަންދަށް ާޭގގަިއ ާދަށުން އޮްތ.ާާނިޒ މުގެ

ާތިީބ.ާ ާޭގގައި ާބޭފުޅުންތޯއޭ ާކިަތްއ ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ާކުިރ ާބަންދު ާޭގގައި ާސުވ ލަކީ ާއަުޅަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ާވެ ާގެތައް ާވ ނީ ާއެެހންނޫންތޯ ާމަގުމަތީގައި. ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާނެތް. ާވެސްާހަމައެކަުކވެސް ާޖަލުތައް ާފުރުނީ. ސް

ާމަްއސަލަ ާމީގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާކުރިެލްއާރިވެތިކަމުން،ާމިއީ ާވެރިކަން ާވެރިއަކު ާުކރި ާވެިރކަން އަކީ.ާާފުރުނީ.ާމ ޒީގައި

ާމި ާމިއީ ާސަބަބަީކ ާގަންނ ނެ. ާބިުރ ާޖެހިލުންވ ނެ. ާބަުހސްކުރަން ާބިލަށް ާމި ާވެރިކަމެްއާާއެހެންވީމ ، ާއެ ބޭފުޅުން

ާަމއްސަލަމ ޔަތްކުރުމަށްޓަހި ާއަނެއް ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާވެިރކަން. ާމަސައްކަތްކުރ  ާިމއަދު ާިޢއްޒަތްތެިރާާކައި އަކީ
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ާއަްށާާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެއީ ާއަސަރުކުރަީނ. ާގެންދ ތީ ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާމި ާިއންނަވަިއގެން ނިޑކޮުޅގައި ާގޮ ާތި ރައީސް

ޒަތްތެރިާރައީސްާއޮތީ.ާހަމަާޢިއްާ.ޕީާއ އިާޖެހިފައިާމިނިސްބަތްވ ާބޭފުޅުން.ާމިއަދުާވަރަށްބޮޑަށްާޕީ.އޭާއ އިާޑީ.އ ރު

ާޖެްއސުން ާފުރައްސ ަރކުރުމ އި ާއަށް ާމަޤުޞަދެއްގަ ާެއއްވެްސ ާނޫން ާކުރުން ާމިއެްއ ާބޭފުޅުން ާމި ތިއްބެީވ.ާާނޫން

ާސ  ާވަރަްށ ާރަީއސް، ާމިާބިތުކަމ ޢިއްޒަތްތެރި ާއެާެއކު ާމިއަދު ާފަހަާދަްނނަވަނީ ާަމސައްކަެތއްެގ ތުގަިއާކުރ 

.ާކީްއވެގެންތޯާމިާބިލަްށާކަމެއްާނެތްާއޮތީ.ާއެހެންާެއއްވެސްާާދޭތެރޭަގިއާއޮތްާނަފުރަތުކަމެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސ 

ާބަހުސް ާކަަޑއްތުކޮށްފައި ާަމރުޙަލ  ާދާ ޢަނުކުރަންވީ.ާޤ ނޫނީ ާއިޚްދުުލއިންޞ ފުގެ ާކީްއެވގެންތޯ.ާއިރ  ތިޔ ުރާނުކުރަންވީ

ާބި ާމި ާީކއްެވގެންތޯ. ާމިބިރުގަންނަންވީ ާަވއްަކންާލުގައި ާޚިޔ ނ ތްތެއޮތީ ާމީހުންނ އި ާމީހުންނ ކުރ  ީމުހްނ ، ރިވ 

ބ ވަުތގެާމުޖުތަމަޢުގެާނުބަިއާކުށްތައްާކުރ ާމީހުންނަށްާައދަބުދިނުމަށްޓަކައިާޖަލަށްާާމި ، އިާކަޓަުރއަޅ ާމީހުންނ ަގިއގަ 

ާމި ާވ ހަަކ. ާބިާލެވޭ ާއުުޅްއވަނީ ާއެ ާބިރުން ާކުަރްއވަނީތޯ ާަވއްކަން ާބަހުސްނުކުރައްވ ބޭފުޅުން ާބޭފުުޅްނާލަށް ާމި ން.

މ ރ މ ރީާހިންގަނީތޯ.ާާަގއިމީހުންގައިާބޭފުޅުންާއެހެންާއުޅުއްވަނީ.ާމިާާުކރަންާބިރުންާމިނީތޯާބިލަށްާބަހުސްއަޅަކަޓަރު

ާމި ާހިތުގައި ާޢިއްޒަާއަޅުަގނުޑގެ ާސުވ ލު ާހިތ މައ ހުރިހ  ާއުފެދޭ. ާރައީސް ާއަޅުަގނުޑާާތްތެރި ާމިއަދު އެއްކޮށް

ާދަންނަ ާަރއްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާބޭނުން ާއިޤުބ ލުާވަން ާޑޮކްޓަރާައއްލ މ  ާމުހ ވަރ އަިރހު ާއުރުދޫ ެއްއާާގެ

ާއ  ާކަވަރާދުއު ދޭ.އަޅުަގނޑަްށާހަނދ ނަށް ާކަރުތ ހޭ.ާމިާރުާޕިބ ންދު ާކިޔ  ކައިާަޤުއމުާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަާދޭްކާޚުދ 

ާޢަޒުމ  ާހިތްވަރ ިއ ާމަސަްއކަތްާތެދުވެާާެއކީަގއިާމިއަދު ާއަތްުގޅ ލ ، ާމިާއަތ އި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިނގ ށޭ ާކުރަމ 

ާމިާ ާިމއަދު ާރައްޔިތުން ާލޮުބވެިތ ާދިވެހި ާސަލ މަތްވ ން. ާަޤއުމު ާމި ާއަރިހުން ާބޭފުުޅންގެ ާތިއްެބވި ާމި ޤައުމުަގއި

ާދެ ާބޭފުޅުން ާމިކަހަލަ ާދެކިެގން ާނަމޫނ އަކަށް ާނުކުރައްަވއްޗޭާމަޖިލިސް ާއިންތިޚ ބު ާފަހަރަށް ާަވއްސަލ މްާވަނަ .ާ

ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللاާޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތު

ާ

 ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމ ފަންނުާއުތުރު

އިރުަގއިާމ ފަންނުާހުޅަނގުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެންމެާއިޢުލ ނުކުރެއްވި

ާއެކަންާރަނގަޅުކޮށްލަންާުފރަތަމަާކަމެއްާދ އިރ ކަމަށްާވިދ ޅުވެަފއި ައްށާާގޮުތގަިއ.ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާވ ތީވެ

ާނިސްބަތް ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވިާއަޅުަގނޑު ާބިލު ާޕެރޯލް ާޖަލުތަކ އި ާއ ދެ، ާދ އިރ ެގާާވަނީ. ާމަހިބަދޫ ކަމަށްޓަކައި

އްާދަންނަވަން.ާއަދިާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދަށްާވަރަށްާޚ އްޞަާޝުކުރެ

ާމަދުކުރުމަށްޓަަކިއާ ާކުށް ާމުޖުތަމަޢުން ާވެސް ާނިޒ މަކީ ާޕެރޯލް ާޖަލުތަކ ިއ ާަދންނަވަން. ާުޝކުރެއް ާޚ އްޞަ ވަރަށް

ާޤ ނޫނެއްާވަރަށް ާބޭނުންވެފައިވ  ާގ އިމުކުރުމަށް ާނިޒ މެއް ާބޭނުންވެފައިވ  ާދެކެނީ.ާާބޮޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ކަަމށް

ާބޮއެހެން ާތަރުބިއްަޔތުކޮށް ާދަރިައކު ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާނިޒ މަކީ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމުިޅާނަމަވެސް ޑުކުރެވޭނީ

ާާމުޖުތަމަޢ އި ާއެންމެންެގ ާޤައުުމގެ ާރަށުގެ، ާއަވަށުގެ، ާކުރެވޭނެހިމުޅި ާއެްނމެންނަށް ާއެ ާއޮެވގެން ކަމެއްާާއްސ 

ahmed.naseer
Placed Image



 51 

ާއަޅު ާއެއީ ާނިޒ މު ާދުށުމުގެ ާރައްޔިތުން ާިދވެހި ާޤަބޫލުކުރ ކަމުގައި ާނިޒ މަކީ.ާާަގނޑު ާރަނގަޅު ާެއންމެ ގޮުތގައި

ާމި ާނިޒ މުތައް ާމިފަދަ ާމަސަާއެހެންނަމަވެސް ާނިޒ މުތައް ާމިފަދަ ާނުކުރޭ. ާމަސަްއކަތެއް އްކަތްކުރ ީނާގޮތަކަށް

ާރޫހ  ާބައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިކަހަަލާާނީ ާރަނގަޅުެވގެން. ާއީމ ންތެރިކަން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުެވގެން. ވެސް

ވަނީާވެފައި.ާއެހެްނވީމ ،ާާކަމުަގއިާމިހ ރުާމިާކަމެއްާންތައްތައްާރަނަގޅުނުވ ތީާމިާނިޒ މަކީާފޭލިވެފައިވ ާނިޒ ެމއްކަ

ާމި ާނިޒ މުަތއްާއަޅުަގނޑުމެން ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނުތައް ާއަތ ާޖެހެނީ ާމީހުންގެ ާބަންނަން.ާާގ އިމުކޮްށގެން ތަންތަން

ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިޒ މުތަކަކީ ާހަދ  ާކުޅޭެނާާމިގޮތުން ާބައެއް ާމުހިއްމު ާވަރަްށ ާމަސައްކަތްކުރުމަށްަޓކައި ނިޒ މުަތއް

ާެޓކް ާކަންަތއްތަްއ، ާވަސީޓެކްނިކަލް ާއިްނސ ނީ ާދ އިރ ަތއް، ާކަންކަްނާނިކަލް ާމިފަދަ ާގ އިުމކުރުން. ލަތްަތއް

ާކުރެވިފައި ާމިހ ތަނަށް ާކުެރވިފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަރަށް ާެއކަީށގެންވ  ާދެކެީނާާުނވ ތީވެާނުވ ީތވެ، ައޅުަގނޑު

ާމި ާނުުކރެވިގެން ާމަސައްކަތް ާމި ާވެސް ާމިންވަރުން ާލިބިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު އުޅެނީ.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކަންތައްތަްއާާޖެހުނީާމިާފަހުން،ާއަޅުަގނޑުެމންާމިާމަޖިލީހަށްާވަންފަހުންާމިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާސަުރކ ރުާއައިާ

ކުރ ާމަސަްއކަތަކަށްާވަގުތުާވެސްާބޭނުްނވ ނެ.ާޓެްކނިކަލްާމީހުންާއުފައްދަްނާާހަމަާއަލުންާބަލުންާފަށަން.ާފަށައިގެން

ާހަމަ ާނިޒ މުތަކަކީ ާެއބަޖެހޭ. ާގ އިމުކުރަން ާއިތުުރކޮށް ާވަސީލަތްަތއް ާއިންސ ނީ ާއެހެންާާއެބަޖެހޭ ާނިޒ މެކޭ ހުރެފައި

ާމަސައްާ ާކަންތައްތައް ާނޫން.ާމި ާކަމެއް ާހަދ ލުމުކުންާރަނގަޅުވ  ާބިލެއް ާމީހުން،ާބުނުމުން ާބޭނުންވ  ކަތްކުރުމަްށޓަކައި

ާބޭނުންވޭ.ާހަމައެފަދައިން،ާޝަރުޢީާ ާމީހުން،ާމިފަދަާމީސްމީހުންާއެބަ ާޓެކްނިކަލް ާބޭނުންވ  ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަލު

ާބޭބޭފުޅުންާ ާއެހެންމެ،ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާބޭނުންވޭ.ާހަމަ ާއެބަ ާބޭބޭފުޅުން ާެޓކްނިކަލް ާވ  ާތަޖުރިބ ލިބިފައި ާެވސް ާކޯޓުތަކަށް

ާވެ ާފަރ ތްަތކަށް ާތަޙުޤީޤުކުރ  ާެފންވަރުގެ ާރަނގަޅު ާޓެކްިނކަލް ާތަންފީޛުވެސް ާވ ންޖެހޭ.ާމިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކަިއާސް

ާގ އިމުކުެރވިފައި ާވ ްނާާތި ާފަރ ތްތަކަށް ާޓެްކނިކަލް ާހުރި ާވަސީލަތްތައް ާެވސް ާތަންތަނަކީ ާއެފަދަ ާވަީސލަތްތައް ވ 

ނޑުމެންާމިާބޭނުވ ާފަދަާކުށްާމަދުާމުޖުތަމަޢަކަށްާ ވެސްާއެބަޖެހޭ.ާމިާހުރިހ ާކަމެއްާރަނގަޅުާެވގެންާމެނުވީާައޅުގަ

ާ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް ާައޅުގަ ާނުދ ނެ. ާހެދިގެން ާއެންމެންެގާޤައުމު ާމީހަކު ާމެްނދުރު ާދުވ ލު ރޯމ 

ާމަްނޒަރެްއާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާމަންަޒރު، ާދ  ާސަލ މަތްެވގެން ާމީަހކު ާދ  ާމަރ ފައި ކުރިމަތީގަިއ

ާނޫން.ާއެއީ،ާކުެށއްާނެތްާމީހެއްގެާގޮތުަގއި.ާައޅުަގނޑުމެންާމިާކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދުނިޔޭގެާތަހުޒީބުވެަފއިާ

ވ ާޤައުމުތަުކގައިާމިފަދަާޖަރީމ ާއެއްާހިންގ ފައިާދ ާމީހަކުާސަލ މަތްވެގެންާދ ާތަންތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަްށާ

ާގޮުތގަިއާ ާޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކުރެވޭނީ ާަރނގަޅު ާމިކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާނުފެންނ ނެ. ާމެނުވީ މަދުން

ާބަހަކަ ާހެކި ާދޭ ާައއިސްެގން ާކޯޓަށް ާއެައްށާހެކިންތަކެއް ާނުވ ނެ. ާތަޙުޤީޤުކޮށްގެން ާފުލުހުން ާބުރަވެގެން. ާއެކަިނ ށް

ާއެިވޑެންސް،ާސައިންސްޓިިފްކާ ާއޮތް.ާފޮރެންސިކް ާކުރެވެްނާއެބަ ާކަންތައްތައް ާގޮތެްއގަިއާމިހ ރު ާވަރުގަދަ ވުރެ،ާމ 

މިާވަނީ.ާއެހެްނވީމ ،ާިމާއެިވޑެންސްާބޭނުންކޮްށގެންާަތޙުޤީޤުގެާކަންަތއްތައްާހިްނގުމުގެާފުރުޞަތުާމިހ ރުާލިބިފައިާ

ާހަމައެފަދައިންާ ާޖެހޭނެ. ާވެްސ ާހުށަހެޅެން ާކޯޓުތަކަށް ާމައްސަލަތަްއ ާމިފަދަ ާތަޙުޤީޤުޮކށްގެން ާކަންތައްަތއް ގޮތަށް
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ކޯޓުތަކުންާވެސްާމައްސަލަާެއއްާމީހަކުާހުށަހެޅޭާއިރުގައިާެއއީާކ ުކގެާމައްޗަށްތޯާމައްސަަލާހުށަހެޅެނީ،ާމިާމިންވަރުާ

ާ ާނުހުންނަ ާޕްރޮސެކިއުަޓރާވެސް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާފަށ . ާއެބަ ާހިންަގން ާއެބަ ާވެސް ާމައްސަލަތައް ކަހަލަ

ާފެތޭާ ާމި ާމީނ  ާވެސް. ާނުދީ ާހަވ ލ  ާޤ ނޫނަކަށް ާެއބަހުރި ާމައްސަލަތަުކގައި ާބައެއް ާހުށަހެޅޭ ާއޮފީހުން ޖެނަރަލްގެ

ާވިދ ުޅވެ ާކޮށްލ ށޭ ާކުްށވެރި ާކުްށވެރިކޮްށލުމަށްޓަކައި ާދަށުން ާަހަމާޤ ނޫނެއްގެ ާމިއީ، ާހުށަހަޅ ފައި. ާަމއްސަލަތައް ފައި

ނޑަްށާ އަޅުަގނުޑގެާލޮލުންާދެކިަފއިާހުންނަާބައެއްާމަްއސަލަތައް.ާމިއީ،ާޢ އްުމކަމެކޭާއަޅުަގނުޑާފަހަރެއްގަިއާއަުޅގަ

ާވޭ.ާ ާފެނިފައި ާވެސް ާއަޅުަގނަޑށް ާނަމަވެސް ާނުދެންނެވި ާޢ އްމުކަމެކޭ ާމިހެން ާމަންޒަރުތަކުން ާހުންނަ ފެނިފައި

ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާކަމަށް. ާހިނގ  ާއެބަ ާކަންތައްތައް ާމިކަަހލަ ާކުރޭ ާއެބަ ާޤަބޫލު ާބޭފުޅުްނ ާަބއެއް ހެންވީމ ،

ާމިާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާައޅުަގނޑުެމން ާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ާއިތުބ ރު ާމެދުަގއި ާނިޒ މުތަކ  ާމި ާމެދުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވަސީލަތްތަ ާއިންސ ނީ ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ ާމި ާޤ ނޫނުތަކުންާކުރަން ާބިލުތަކުން ާހަމައެހެންމެ، ާޤ އިމުކުރުން. އް

ާބިލުންާ ާވ  ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާމިހ ރު ާާއުއްމީދަކީ ނުޑގެ ާކުރުން.ާއަޅުގަ ާހަރުދަނ  ާނިޒ މުތައް ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދިއުންާ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލަކަށް ާކަހަލަ ާވ ނެ ާގޮތެްއ ާރަނގަޅު ާޤައުމަށް ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވެސް

ާފެށުނުއިރުާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިއަދު ާހަމައެހެންމެ ާދިއުން. ާމަދުވެގެން ާކުށް ާޤައުމުން ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަނިކުެގާ ާމުޙައްމަދު ާޙުަސއިން ާދިޔަ ާއެ ާމަރުެވގެން ާއެ ާމައްސަަލއިަގއި ާކުއްލި ާހުށަހެޅުނު ާމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާދަ ާދުޢ  ާލެއްވުމަށް ާރަޙުަމތް ާައޅުަގނޑު ާއަށް ާެވްސާފުރ ނަ ާދެްއވުމަށް ާކެތްެތރިކަން ާއަށް ާޢ އިލ  ާއެ ންަނވަން.ާއަދި

ނޑުާވ ހަކަާުކރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ އަޅުަގނޑުާއެާބޭބޭފުޅުންނ ާެއކުަގއިާވ ާކަމުަގއިާވެސްާދަންނަވަމުންާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާތ ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާދެއްކުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންނަށް ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ގަިއާނޢިްއޒަތްތެރި

ާ ާބިލު ާޕެރޯލުގެ ާކަންކަމ ޖަލުތަކ އި ާޓެކްނިކަލް ާވެސް، ާަވއްދ ާާލީމަ ާވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާކިޔަިއގެން ާކަންކަމޭ އެހެން

ާތ  ާމި ާކުރަން ާސަރުކ ރުނކަންތައް ާފަރ ތްތަކުާގައި ާމަސައްކަތްހިންގ  ާދަންނަވ ަލްނާން ާއަޅުަގނޑު ާދ ތީވެ. ކުރަމުން

ާޖަލުތަކ ިއާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަނީ ާމި ާނަގަމުން ާވެސް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމިތ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަކީ ާވ ހަކަ ބޭނުންވ 

ާތަސްދީޤުކުރ  ާވެސް ާބިލު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއީ. ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާެއއީ، ާގުޅިގެންނޭ. ާބިލ  ެނާޕެރޯލުގެ

ާއެހެންވީމ  ާނޫން. ާޔަޤީނެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއޮއްޓަެރްއާާިމާތ މި ، ކަމަކަށް ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާމަސައްކަތުަގއި ކުރ 

ާތ  ާމި ާއައިސް ާތަޅަޔަށް ާދުވ ލު ާކޮންމެ ާހެން ާއެއް ާޝޯ ާރިޔަލިޓީ ާކޮންމެހެން ާތ ގައި ާމި ާކޮންމެހެންާނނެތިއްޔ  ގައި

ާނެތް.ާއަ ާއެއް ާމ ނަ ާބޮޑު ާމ  ާޖެހުމުގެ ާމަޖިލީހުެގާސަކަރ ތް ާިދވެހިރައްޔިތުން ާބޭނުންވޭ ނޑުމެންާސުވ ލުކޮށްލަން ުޅގަ

ާއެންޓި ާފަހުން ާއެންމެ ާހުންނަނީ. ާމި ާަވޑައިުނގެން ާކޯޓަށް ާމިހ ރު ާކީްއވެތޯ ާކޮމިޝަނަްށާ-އަމީންޢ އްމު ކޮރަޕްޝަން
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ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮތުން ާއޮތް ާއަިއއްސަ ާޯވޑިޓް ާކޯުޓގެ ާމަްއސަލަިއަގއި ާލުޠުފީގެ ާއެންމެާާޙަސަން ނިންމަކީ

ާއެާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމ ލިްއޔަތުާ ާއަމުރުކޮށްފައި ފަހުގެާނިންމުންާކަމަށްާލ ޒިމުކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާަމއްޗަށް

ޤ ނޫނ ާއެއްޗެހިާތަސްދީޤުނުކޮށްާމިާމަޖިލީހަށްާއެބަާހުރިާއިޞްލ ޙ ާއެއްޗެހިާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ

ނޑުާދަންަނވ ނީާމިާއުސޫީލ،ާހުދޫދެއްާހުއްޖަތެއްާމީަގއިާއޮެވގެންނޭާމިާމަސައްކަްތާމިާކަންކަންާމިހެ ންދ އިރުާއަުޅގަ

ާދެްނާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާއެްއ ާމ ނަ ާބޮޑު ާއެއްެވސް ާކުުރން ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއެހެންވީމ ، ާގެންދަންޖެހޭނީ. ކުރިއަށް

ާދ އި ާމަހިބަދޫ ާއަަވއްޓެރި ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާއުފ ކުރަން ާމުޙައްމަދުާވަރަށް ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ރ ގެ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާވ ތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާީމގަިއާވެސް ާބިލެްއާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާޕެޯރލުގެ ދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އި

ާޕްރިޒަންަސކ ިއާ ާއޮފް ާއިންސްެޕކްަޓރ ާއޮންނަނީ ާމި ާމީަގިއ ާނުފެނޭ. ާއެްއޗެްއ ާއެެހން ާނޫން ާކުލަވަރު ސިޔ ސީ

ާއަމީްނާ ާޝިހ ބ އި ާމުޙައްމަދު ާޖެހެނީ ާވެްސ ާއެްއޗެްއ ާހުރިހ  ާމި ާއަކ . ާސަރވިސް ާކަރެްކޝަން ކޮމިޝަނަރާއޮފް

ފައިޞަލ ާދެާމީހުންގެާގަިއގ .ާއެާމީހުންާމިާޮގވަނީާމިާތ ާތިބެނީާވަލުާޖަނަވ ރުންނޭ.ާދެންާކީއްކުރަންތޯާމިތ ާިމާ

ާއަން ާކޮމިޓީއަކަްށ ާމިތ  ާގެންދަނީ. ާކުރިއަށް ާީކާމަސައްކަތް ާތަބ ވަނީ ާޤ ނޫނަކަށް ާފ ސްކުރ  ާމިތަނުން ާނޫން. ނަނީީކ

ާދަށުންާނެރުނީާ ާޕެޯރލުގެ ާމީހުން ާޮގއްވ ލި ާބޮން ާބޭނުންވޭާސަލްޓަންޕ ކުަގއި ާކޮްށލަން 52ާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާުސވ ލު

މުންާދ އިރުާއަހަރުގެާސަރުކ ރުންތޯ؟ާއަުޅަގނޑުާސުވ ލުާކޮށްލަންާބޭނުންވޭާތިާވިދ ޅުވ ާރަށްރަށުަގއިާމީހުންާކަތިލަ

ާުކީރާ ާއަރަނީ ާއެ ާޝަހީދު ާޮޑކްޓަރު ާދެއިރުދަޅައަށް ާގެްނނަ ާޓެރަރިސްޓުން ާބޮޑެތި ާއެންެމ ާދުިނޔޭަގއި އަދިވެސް

ާމީހަކުާ ާކޮންމެ ާމިހެން ާދައްކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާމިތ  ާއެހެންވީމ ، ާިއންނަވަިއގެންތޯ؟ ާަވޒީރުކަުމގައި ސަރުކ ރުގެ

ރުތަކެއްތޯާމިާދަްއަކނީ.ާާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުަގިއާރ އްޖޭަގއިާމީހުންާމެރީމަާފުށްމަފުށްމައިގެންާއަރ ާމިާޮކންހ ާހ ސި

ާމީހަކުާ ާކޮންމެ ާެދޭކާގޮތުަގއި. ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން ާއެއް ާގިނަ ާމ  ާމެންބަރުންނެއް ާުކރ ނެ ާއަސަރެއް ާތ ަގއި ާމި ވެސް

ތިާލަިއެގންާމިާއުޅެނީާއިނގޭތޯ.ާއ ޖުފ ޖުާދައްކަން،ާއ ޓުފ ޓުާަދއްކަންާވެގެންާމިތަނަށްާުކއްިލާމައްސަލައ ާއޭތިާމީ

ާބޭނުންޭވާ ާސ ފުކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމިހ ރު، ާައއިމަ ާކަމެއް ާމިކަހަލަ ާހައިރ ންވޭ ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ާދަށުންާ ާޕްރޯލުގެ ާތެރެއިން ާފުލުހުންެގ ާސިފައިންނ އި ާެވސް ާމިހ ރު ާލ އިރު ާބިލު ާޕެރޯލުގެ ާޖަލުތަކ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާތިބި ާއެްއޗެިހާާދޫކޮށްފައި ާކ ރު ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންވޭ.ާެއއީ،ާރަްއޔިތުން ާނެތްތޯާސުވ ލުކޮށްލަން މީހުން

ާފުލުހުންެގާ ާދަނީ ާމި ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެން، ާގުޅ . ާއެބަ ާނަންބަރުތަކުން ާސިފައިްނގެ ާވެސް ރޯކުރަން

ާމަ ާޭރޕުގެ ާމީހ،ި  ާހުރި ާެއއްލައިލިތަން.ާތެރޭގައިާސްޓަރާފޯސްެގާއެްނމެާއިސްކޮށް ާކިޔ ފަިއާަކނޑ ލައި އްސަަލއެކޭ

ފުލުހުންގެާމީޑިޔ ާޔުނިޓުގެާެއންމެާއިސްކޮށްާހުރިާމީހ ާނުވަތަާކުޑަކުދީންނ ާބެހޭާކަންތަްއތައްާބަލަހައްޓ ާޔުނިުޓގެާ

ާ ާއޮތީ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާއެހެންވީމ ، ާތަން. ާބޭރުކޮށްލި ާތަޅ  ާމީހ  ާހުރި ާއިސްކޮށް މިާއެންމެ

ރ އްޖޭަގއިާއަމަންާބަލަހައްޓަްނާތިބިާމީހުންނ ާމިާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރަންާތިބިާމީހުންާއިުޚލ ޞްތެރިކަންާހުރީާކިހ ާ

ާއެްއާ ާޗުއްޓީ ާކޮންމެ ާދެން ާމިތ ަގއި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާބޭުނންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، މިންވަރަކަށްތޯ.
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ާޑީލްއަ ާގަނެގެން ާމެންބަރުން ާއިރަށް ާކަމަށްާއަންނަ ާއަންނ ނެ ާނިދި ާމިތ  ާކޮްށގެން ާކަންތައްތައް ާެއ ިައިގެން ުޅވަ

ާގަެނވިދ ނޭ.ާ ާއެނދެއް ާބ ޒ ުރން ާބޭނުންވަނީ ާދަްނނަވ ލަން ާވެސް ާނަޝީދަށް ާަރއީސް ނޑު ާއަުޅގަ ހީނުކުރަށްޗޭ.

ާނިން ާމިތ ކުން ާގަނެލިަޔސް ާއަޣުލަބިއްޔަތު ާމިތ  ާނުގަނެވޭނެ ާނުގަނެވޭނޭ.ާނިންޖެއް ާރައީސްާއެކަމަުކ،ާނިންޖެއް ޖެއް

ާިމާ ާހިންގަންޏ  ާބޭރުން ާޤ ނޫނުިުގެ ާނުހިންގޭނެ. ާނޫނީ ާއެތެެރއިްނ ާޤ ނޫުނގެ ާަސރުކ ރެއް ާނުގަނެވޭނޭ. ނަޝީދަކަށް

ތ ގައިާހަމަާބަޖެޓުާވެސްާހަމަާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންޖެހޭނީ.ާއެމް.އެމް.އޭާހުޅުވ ަލއިފަކ ާފައިސ ާއެއްާނުނެގޭެނާ

މުާޑިފޯލްޓުާވ ންާއުޅޭަކންާކިތައްާމީހުންނަށްތޯާއެނގެނީ.ާހަމަާކަރުާމިާތަނަށްާވަނަާއަހަރުާމިޤައ4233ާުއިނގޭތޯ.ާ

ޓައިާޖަހައިގެންާމަޙުމޫދުާރ ޟީާވެސްާޕްރައިވެަޓއިޒްާކޮިމޓީާހަދައިގެންާމިާޤައުމުގެާހުރިހ ާތަނެއްާވިއްކަނީ.ާޯއޭކާ

ުރކ ރުަގިއާތިބިާވަޒީރުންާއަުޅވ ފަިއާވަރިހަމަ.ާސަރުކ ރަށްާނިސްަބތްވ ާމެންބަރުންނަށްާއެނގޭާިކތައްާޑީލުާގޮސްާސަ

އަހަރުގެާޚިޔ ނ ުތެގ52ާާ.އައި.ޑީގެާމަްއސަލަ.ާކީްއެވގެންތޯާނުބެލިގެންާމިާއުޅެނީ.ާކޮބައިޯތާ…ހުރީ.ާކޮބައިތޯާއެފް.ޕީ

ާދަްއކަީނާ ާމި ާވ ހަކައެއްތޯ ާކޮން ާއެހެންވީމ ، ާހައްޔަުރކުރީ. ާކ ކުތޯ ާމައްސަލަތައް ާވިދ ުޅވ  ާއެ މައްސަލަތައް.

ތުންނަށްާކަންދައްކަންާެވގެން.ާހުސްާޑީލުއަުޅވަނީާހުްސާޑީލުާއަޅުވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޑިލަރުންާލައިގެންާެވސްާރައްޔި

ސަރުކ ރެްއގެާތެރޭގައިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤައުމަށްާއިޚުލ ސްތެރިާއެްއވެސްާކަމެްއާނުކުރެވޭނޭ.ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާ

ާއަބަދު ާޗ ޖުކުރަން ާމީހުންގެ ާއެ ާގެތަކުަގއި ާހަރު ާކިޔަނީ ާމި 52ާާެވސް ާވެރިކަން. އަހަުރެގ52ާާއަހަުރގެ

ާނެތްާ ާޖަލަކުން ާމީހަކު ާއެއްެވސް ާމީހުން ާޚިޔ ނ ތްތެރިވި ާއިޚުލ ޞްތެރިނުވި ާބުނ  ާއެ ާކޮބައިތޯއޭ ޚުދުމުޚުތ ރުކަން.

ތ ާހަދަންވީ.ާފެންނ ކަށް.ާމ ލޭާމަގުތަކުގައިާމީހުންާމަރ ާވައްޓ ލީާކޮބައިތޯާޤ ތިލުން.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންާޤ ނޫނެއްތޯާމި

ކޮންާޖަލުތަކަކ ާޕެރޯލްތަެކއްޯތާހަދަންވީ.ާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިާޤ ނޫނުައސ ސީަގިއާމިާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާއޮތީާެގޒެޓުކޮށްާޝ އިުޢކުރަންާވ ނޭ.ާޝ އިޢުނުކޮށްާދެންާކޮްނ3ާާ;ގައ63ާާިސަފުހ ާނަންބަރުާ

ާހިން ާސަރުކ ރު ާމިތަނަށް ާހުއްޓ ލެވޭެނ.ާބިލެއްތޯ ާވެްސާމަޖިލިސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅަނީ. ާމި ާމެންބަރުން ގ 

އަޅުަގނޑުމެންާއެކަނިާއިނެދެގންާވެސްާމިާމަޖިލިސްާހުއްޓ ލެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސްާމިއަދުާނަންާ

ާކޮން ާބޭރުކޮށްފިއްޔ  ާއިއްވ  ާނުގަންނ ނެ.ާނަން ާިބރެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިްއވ ާއިްއވިޔަސް ާނަން ާއެގޮތަށް ާދުވަހަކު މެ

ާަމއްސަލަާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާކުރަްނވީ ާބޭރު ާއިްއވ ފަިއ ާނަްނ ާކެރިަވޑަިއގަންނަވަންޏ  ާއެހެންވީމ ، ބޭރުކުރަންޖެހޭނެ.

ާވެސްާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކުރަންޖެހޭނެ. ާބޭރު ާއިްއވ ފައި ާނަން ާދުވަހަކު ާކޮންެމ ާެއކަމަކު، ާނެތް. އެއް

ާފ ސްާާޒިންމ ތަކެއް ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ާކޯޓަށް ާއަމީންޢ އްމު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނަގަންޖެހޭ.

ާބ ޒ ރުްނާ ާގަނެވިްއކ  ާމެންބަރުން ާޗުއްޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާތަބ ނުވެ ާތަބ ވ ންޖެހޭނެ.ާއަޣުލަބިއްޔަތަށް ާޤ ނޫނަށް ާއެ ކުރީމ 

ާމަޖިލީ ާމި ާޑީލުައުޅވަިއގެން ާމިތ  ާތިާގަނެިވއްަކއިގެން ާބޭނުން ާބަލައިލަން ނޑުެމން ާުނވ ނެ.ާއަުޅގަ ާއެއް ހުގަިއާފަިއދ 

ާއެނޭގާ ާވެސް ާއަުޅަގނުޑމެންނަށް ާގޮތް. ާހިނގ  ާމަޖިލިސް ާމި ާވެސް ާއޮެވގެން ާއަްށ ާއެމް.ޑީ.ޕީ އަޣުލަބިއްޔަތު

ާއެްއޗިއްސޭ ާއެނދު ާހުންނަ ާބ ޒ ރުަގއި ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާކުރަން ިތާާކަންތައްތައް
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ާނުނިދޭނެ.ާ ާައކުން ާމުލިއ ގެ ާނުގަނެވޭނެ. ާނިންޖެއް ާއެއް. ާގަނެވެނީކީ ާތި ާނޫނޭ ާމެންބަރުންނެއް ާތި ގަންނަނީ.

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާހިންގ . ާތެރޭަގއި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނު ާހިނގ ޭށ. ާތެޭރަގއި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާޤައުމު ާމި ނުނިދޭނެ.

ާޤ  ާމ ލިއްޔަތު ާމެންދުރު ާމިއަދު ާނެތް ާއެއް ާފޮނުވިޔަްސ.ާމައްސަލަ ާއިޞްލ ޙު ާމެންދުރުފަހު ާތަސްދީޤުކޮށްފައި ނޫނު

ާއަީކ.ާ ާޑިމޮކްރަސީ ާެއއީ، ާތަބ ވ ނަން. ާއަށް ާޑިމޮކްރަސީ ާތަބ ވ ނަން. ާއަޣުލަބިއްޔަތަށް ާތަބ ވ ނަން ނޑުމެން އަިަުޅގަ

އްެޗއްާހެދުމެްއާޑިމޮކްރަސީާއަކީާތިމ ާބޭނުންާނުވ އިރަުކާއޭިތާެއއްާކައިީރަގއިާބަހައްޓ ަފއިާމިާތަނުންާޭބނުންހ ާއެ

ާކަންބޮުޑވ ތީ.ާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއެީއ، ާތ އީދުކުރިން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލީ، ާއެްއ ާމަްއސަލަ ާކުއްލި ާމިތަނަށް ނޫން.

ާކ ކުޯތާ ާޓެކްނިކަލީެއއްތޯ. ާކޮން ާނުދެމެހެއްޓެންޏ  ާޤ ނޫނު ާމި ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއެއްކޮށް ާތ އިދަކ  ާހުރިހ  ާމި އެކަމަުކ،

ާއިނގޭތޯ. ާބަލަނީ ާޝަކުވ ކުރަމުންާާޓެކްނިކަލިޓީ ާއެއަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާހައްލުކުރަންޖެހޭ. ާމައްސަލަ ާމި އެހެންވީމ ،

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާތިން ާޤ ނޫނުތައް ާބައެއް ާނިންމ  ނަޑއަޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާކަނޑައަޅަންޖެހޭ. ާމަޖިލީހުން ާމި ާދަނީ މި

ާބަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތިބޭއިުރ ާސްޓަކްވެަފއި ާވަންދެން ާއަހަރު ާތިން ާމ ނަެއްއާކޯޓުތަުކގައި ާފ ސްކުރުމުގެ ާބިލުަތްއ އެއް

ާތިބެްނާ ާކޯުޓގަިއ ާއެްއކޮށް ާދައުުރ ާމި ާމަޖިލިސް ާެވއްޖިއްޔ  ާނިންމަން ާގޮްސގެން ާޯކޓަށް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ނެތް.

ާމ ާ ާދ ން ާވަންނަން ާކޯަޓށް ާހިފައިގެްނ ާފުންޏެއް ާމަްއަސލަ ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާތ  ާމި ާނެތޭ.ާރަނގަޅުވ ނެ. ާބޭނުމެއް ާކުރުމުގެ ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލިސް ާޮގތުން ާކަންދެއްކުމުގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ގައި

ބޭނުންާހުރިާކަންތައްތަްއާމިާރ އްޖޭަގއިާކުރަންޖެހޭނީ.ާައޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާވެއްދީާަސރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރަން.ާ

ާޖަވ ބުދ ރީކުރަން ާސަރުކ ރު ާނުދަންޏ  ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާކޮންާާޤ ނޫނުގެ ާނުކުންނަން. ާމަގުމައްޗަށް ދެންޖެހޭނީ

ާޕ ޓީތަަކްށާ ާސިޔ ސީ ާދުަވސްދުވަހު ާބަެއއް ާމިތ ގައި ާނުޮގސް ާހިސ ބަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާކުރަނީ. ާއޭރުން ފައިދ އެއްތޯ

ާކަމެއްާ ާމި ާނުވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިހެނެއް ާވެސް ނޑ ެލޭވާކަމަކަށް ާމެދުކަ ނޑ ލެވޭ.ާމިއަދު ާމެދުކަ ާވެސް ވ ހަކަދަްއކަން

ާނުކުންނ ނެާ ާއިނގޭނީ ާކިހިނެއްތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވަނީ ާމި ާތަފްސީލުކޮށް ާވަރަށް ާނުހިންގޭނެ ާޤައުމެއް މި

ނޑުާދަންަވުރާ ކަމެއް.ާމިާތ ާމަޖިލިސްާއެތަެކއްާދުވަހަކުާކޯޓުާބިލ އިާއެތަެކއްާބިލުތަކެއްާުހއްޓ ާައޅުަގނުޑމެންާރޭގަ

ާދިޔަާ ާހުއްޓ ލ ފައި ާމަޖިލިސް ާމި ާތިއްބ  ާފުލުހުންާވަންދެން ާވެއްދި ާނެރެން ާމެންބަރުން ާމިތަނުން ާޮކބައިތޯ ާއީ.

ާއެނބުރޭނީ.ާ ާސޯބު ާކުޑަ ާގޮތަކަްށ ާއެނބުރޭ ާސޯބު ާބޮޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވެއްޭދނޭ ާމިއަދަކު ސިފައިން.

ާތެރެއަ ާއިމުގެ ާއެހެންވީމ ،ާމިދަންނަވަީނާޤ ނޫނީ ާއެނބުޭރނެ. ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކަށް ާއެނބުރޭ ްށާސަރުކ ރު

ވައްދ ށޭ.ާމިާރ އްޭޖގައިާކުއްިލާމައްސަލަިއގައިާކަންކަންާހަްއލެއްާނުވ ނޭ.ާމިާރ އްޭޖގައިާަހސަތޭކަާގުނަާކުްށވެރިްނާ

ާުއޅެއޭ.ާިމާ ާއެބަ ާބްލެކްސްިޕއަރަގއި ނުޑާހަދަިއގެން ާބަިއގަ ާމީހުންގެ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާީދން ާރ އްޭޖގައި ާތިއްބޭ.ާމި އެބަ

ާއުޅެނީ ާިމ ާެވސް ާމިހ ރު ާމުސްލިމުާާރ އްޖޭަގއި ާގެންނ ށޭ ާީމހުން ާތިބި ާޖަލުތަުކަގއި ާތަންަތނުގައި ޓެރަރިސްޓު

ާހަމަާ ާތިބެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދުވ ލު ާރޯމ  ާދ އިރު ާކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާިކޔ ފައި. ާއެހީވ ށޭ އަޚުންނަށް

އިންާސިފައިންާކުރ ާކަންތައް.ާހެވިފައި.ާމަޖިލީހުންާމަޖިލީހުގައިާކުރ ާކަންތައް.ާކޯޓުންާކޯުޓންާކުރ ާކަންތައް.ާސިފަ
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ނޑުމެްނާ ނޑުމެންާމިާދަންނަވަނީާއަުޅގަ ކޮންކަމެއްތޯާކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާގޮތަކަށްާމިާކަމެއްާނުުކރެވޭނެ.ާއަުޅގަ

ާވޯޓަކުްނާ ާމ ދަމ  ާތިބެއްޖިއްޔ  ާމަޑުމަޑުން ާމިއަދު ާގޮތަށް ާމި ާމީހުން. ާތިބި ާހޮވ ފައި ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ވެސް

ާރައީާ ާދަންނަވަނީާބަލިވިޔަސް ާއަކުންނެްއ.ާެއހެންވީމ ،ާމި ާމުލިއ ގެ ާކަލޭގެާނުނިކުްނނ ނެ ާހުރި ާއަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމ ޙައުލެްއާ ާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ާތެރޭަގއި ާއިމުގެ ާީމހ ގެ ާއެ ާދ އިރ ގެ ާމީހެއްގެ ާއެ ާވެސް ާމީހުންނަށް ހުރިހ 

ާެވސް ާއަޣުލަބިއްޔަތަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޭރުން ާތަބ ވ ނަން.ާާގ އިމުކޮށްެދއްވ ށޭ. ާވެސް ާއަށް ާޑިމޮކްރަސީ ތަބ ވ ނަން.

ާފަށުަގއި.ާ ާައއްސޭރި ާިބލުގެ ާޕެރޯލް ާޖަލުތަކ އި ާއުޅެނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމ ،

ާއެބަޖެހޭާ ާބޭފުޅުން ާތި ާއެހެންވީމ ، ާހުއްޓ ލ ކަށެއް. ާވ ހަކަ ާމި ާނުކުރަން ާަގސްތެއް ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާއޮތީާއަޅުަގނޑު ާދެން ާތަސްދީޤުކޮށް ާބިލު ާމި ާތ ކުން ާމި ާދައްކައިދޭްނ. ާގޮތެއް ާދ ނެ ާކުރިައށް ާމި މެންނަށް

ާމިާއުޅެނީާދޫނިސޫފ ސޫިފާ ދޫނިސޫފ ސޫތްޕ ާބެހޭާބިލެއްާސަރުކ ރުންާލ ފައިާއިނގޭތޯ.ާދެން،ާކީކޭތޯާމިާދަންނަވަނީ

ާނުޖެްއސިގެންތޯ ާދޫނި ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާއަނެއް ާމި ާއަށް، ާރ އްޖެ ާިމާާމި ާލައިގެން ާބިލުތައް ާމިކަހަަލ ާއުޅެނީ. މި

ާކޯޑު.ާކޮަބއިތޯާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ާއިނޭގތޯ.ާކޮބައިތޯާޕީނަލް ާަވގުތުާނަގ ލަން ތ ގައި

ާއެއް ާބިލުތަކ  ާނިންމަންޖެހޭ ާމިހިރީ ާޙަމްޒ . ާައޙްމަދު ާއިންނަވަނީ ާމުޤައްރިރަކަށް ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާގައިމު ޗެހި.ާޙަމްޒ ،

އެހެންވީމ ،ާދޫނިސޫފ ސޫތްޕ ިއާޑަރޯގ އ ާއޭތިާމީތިާމިާމަޖިލީހަށްާލައިގެންާކޯޗެއްާތަުޅވަްނތޯާމިއުޅެނީާބޮލިރަވަާއެްއާ

ާކަށެއް.ާ ާތިބެވޭ ާމަޑުން ާމިތ  ާނެތް ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާދެން ާމިހ ރު. ާކޮޅުންލައިފިއޭ ާކެތްތެރިކަން ާއިނގޭތޯ. ހެން

ާއެ ާވ ހަކަ ާދައްކ ނެ ާކައުންސިލަރުންެގާއެހެންވީމ ، ާދެން ާރ އްޖޭަގިއ ާމި ާހައްލުކުރަންވީ. ާމިކަންކަން ާދަްއކަިއގެން އް

ާމިާ ާމިހ ރު ާަކއުންސިލަރުން ާހުރިހ  ާދިަޔއިރު ާބޮުޑޮކށްލައިގެން ާބަޖެޓު ާރ އްޖޭގެ ާކޮށްލ ފަިއާމުޅި ކަންތައް.ާލ މަރުކަޒީ

ާމިއަ ާމިއަކުން. ާނޫންތޯ ާނެތް ާސަލ މަތެއް ާެދން ާކޯޑިނޭޓަރުންނަށް. ާނެޭތާއުޅެނީ ާވެވޭކަށް ާަސލ މަތް ކުން

ާމިހުރިހ ާ ާވ ހަކަދައްަކއިގެން ާސަރުކ ރ  ާރިޔ ސަތުން ާރައީސ އި ާމަޖިލީހުގެ ާިމދަންނަވަނީ ާއެހެންވީމ ، މިކަމަކުންނެއް.

ާދުވަހެއްާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާހަދ ށޭ. ާގޮތް ާއުެޅވޭނެ ާތެރޭަގއި ާތިންބ ރުގެ ާމި ާވެސް އެންމެންނަށް

ާދ  ާއަެންއާދުވަހަކަށް ާބަަޔކަްށާހުއްޓުވ ެލވެންޏ  ާއެއް ާމަޖިލިސް ާހަމަ ާދިޔައިމ  ާމުށްބ ރުކުރަމުން.ާމުށްބ ރުކުރަމުން ނީ

ާނަތީޖ ނެރެން.ާ ާބޭނުންވަނީ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާމިއަދު ާދެޭކގޮތުަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާުހއްޓުވ ެލވޭނެ. ާވެސް ބަޔަކަށް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންާދިޔައީާހިންނަވަރ ިއ،ާދިއްޫދާއ އިާވެލިޫދގައިިިާބިްނާާދިވެހިރައްޔިތުންާބޭނުމެއްާނުޭވ،ާއަުޅގަ

ހިއްކ ލިތަން.ާތެދެއް.ާސަރުކ ުރންާބުނީާބިންާހިއްކ ލ ނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތޮށިލ ނަމެކޭާނުބުނޭ.ާމިހ ރުާގިރ ލަންާ

ާބޮ ާބޮސްކ ލީްސެގ ާކައިރީަގއި ާމިތ  ާދެން ާވަރު. ާހުރި ާކަންތައްތައް ާމިހިރީ ާއިނގޭޯތ. ާގެނެއްަސާފަށައިފިއޭ ާޓަގެއް ޑު

ާވޯޓުލ ން.ާ ާލޯކަްލާކައުންސިުލގެ ާތިބެންީވާހެވިފައި.ާއަެނއްކ ވެސް ާއެންމެ ާއިރަށް ާިހްއކ ލި ާދުވަުހގައި ާތިން ގުޅީފަޅު

ާމިާ ާކޮބައިހޭ ާެގންދަވަިއގެން ާކުިރއަށް ާކަންތައްތައް ާައޅުަވިއެގން ާއަނދުން ާލޮލުގައި ާދިވެހިރައްޔިތުްނގެ މިގޮތަށް

ލުާއިނގޭޯތ.ާއެހެންވީމ ،ާމިތަނަށްާވަޒީުރންާވެސްާގެންނަންޖެހޭނެ.ާވަީޒރުންގެާމައްސަލަާެވްސާޤައުމުގެާމުސްތަޤުބަ
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ާސުލޫކީާ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާއައިސަްށާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭނެ.ާއެމީހުން ާމިތަނަށް ާވެސް ާމީހުން އެޖެންޑ ކުެރވެންޖެހޭނެ.ާއެ

ާއުޅެްނ،ާމިއީ ާގޮތަކަށް ާއުޅޭނެ ާހަދަިއގެން ާމީހަ، ގަވ އިދެއް ާކަންކަމަށްާއެ ާެއހެންވީމ ،ާމި ާޤައުމެއްތޯ. ާއެމީހެއްގެ ކ 

ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާހަމަާހިތ މަކުރަން.ާމިާރ އްޖޭގެާ

ާވުޒ ރ ަތކުަގއި ާއެ ާސިފައިންގެ، ާފުލުހުންނ އި ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދ ތީ ާގޮތަށް ާމި ހުިރާާމުސްތަޤުބަލު

ކަންތައްތައްާވެސްާބަލަން.ާސިފައިންގެާނަންބަރުތަކުންާގުަޅިއގެންާމިތ ާމެންބަރުންގެާކ ރުތައްާރޯކޮށްލ ާވ ހަކަާއ ިއާ

ފުލުހުންގެާއެންމެާއިްސވެރިްނާއެބަޖެހޭާބަެއއްާކަްނކަމުަގއިާއެބަާދޭާފަްސވަނަާގިޔަުރގައިާރަށްރަށަށްާއެބަާނައްޓ ލ ާ

ާއެކަާ ާބ އްވ ފައި. ާޤައުމު ާިގޔަުރާމުޅި ާހުރިއިރު ާކަންަތއްތަކެއް ާއެތަެކއް ާސިޓީގައި ާކެޕިޓަލް ާމ ލޭގައި ާމި މަކު،

ާިމާ ާދަންނަވަނީ ނުޑާމި ާައުޅގަ ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ ާއެެކްއގައި.ާގިޔަުރާއެެކްއގައި.ާއެހެންވީމ ،ާމި އެެކއްަގއި.ާގިޔަރު

ާޤ ނޫ ާމި ާތަސްދީޤުވެ ާޤ ނޫނުތައް ާމި ާގެންިދުއމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް ާގޮްތާމަޖިލިސް ާޢަމަލުކުރެވޭނެ ނުތަކަްށ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާއެއް ާއަޣުލަބިއްޔަެތއް،ާޑިމޮކްަރސީ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދައްަކއިދޭޭށ.ާއެހެންނޫނިއްޔ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއިމުގެާތެެރިއންާގެންދ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިާ ާހުށަހެޅިފައިާޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ރު ާއިލްތިމ ސްުކރަން ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާމެްނބަރު.ާއަޅުަގނޑު އްޒަތްތެރި

ާވ ާބިލުގެާމައުޟޫޢަށްާވ ހަކަުފޅުާދެއްެކވުމަށް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއލިޔ ސްާލަބީބު.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާލަބީބުޔ ސްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލި

ާކަމުަގިއާ ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާޕެރޯލުގެ ާޖަލުތަކ ިއ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރުޤިއްޔ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާކަމަށްަޓކައި ާެދއްވި ާހުށަހަޅުއްވައި ާބިލު ާއެ ާދެކެން. އަޅުަގނޑު

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަާާމުޙައްމަދަށް ާވެސްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޝުުކރުދަންނަވަން.ާއަދިާސަރުކ ރަށް

ާއެާ ާކިޔަނީ ާޖަލެކޭ ާފެންވަރުގެ ާދުނިޔޭގެ ާޖަލުތަކެއް ާމި ާތަންތަން. ާބުނ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާޖަލުތަކެއް ހުރި

ާހު ާސްޓޭންޑަޑުތަެކއް ާނުވަތަ ާފެންވަރެއް ާކަަހލަ ާކޮންމެވެސް ާހުރެގެްނ.ާތަންތަނުގައި ާސިފަތައް ާޖަލެއްގެ ރެގެން.

އަޅުަގނޑުމެްނގެާރ އްޖޭގެާމިާއޮތްާހ ާޒަމ ންވިއިރުާޖަލުތައްާހެދިފައިާހުރީާޖަލެއްގެާސިފައިގަާއެއްާނޫން.ާތަންތަންާ

ާޖަލެކޭ.ާ ާބުނަނީ ާމި ާބައިތިއްބ ަފއި ާލ ފައި ާތަނަށް ާއެ ާމީހުން ާފ ރުރ ނ ފައި ާވަށ  ާޖަހ ފައި ާތޭރި ާވަށ  ހަދ ފައި،

ާދުނިޔޭާއެހެން ާވަނީ ާބޭނުން ާސަރުކ ރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަވ ލުވުމުން ާސަރުކ ރ  ާއެމް.ޑީ.ޕީން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ނަމަވެސް،

ާދަނީާ ާމި ާސަރުކ ރުން ާމަސަްއަކތް ާއެ ާތައްޔ ރުކުރުމަށް. ާޖަލުތައް ާވ  ާސިފައިަގއި ާޖަލެއްގެ ާހުންނަ ފެންވަރެްއގައި

ާހެދުމަ ނޑު ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވ  ާކަމަށް ާއެ ާދިވެހިރ އްޭޖެގާކުރަމުން. ާވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާސަުރކ ރުން ށްޓަކައި
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ާރ އްޖޭެގާ ާމ ޒީގައި ާދިގު ާމިދިޔަ ާޖެހޭ ާއެބަ ާިވސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ ފައި. ާބިލު ާޕެރޯލުގެ ޖަލުތަކ އި

ާމައްސަަލިއގަ ާޑްަރގުގެ ާއޭގެތެޭރގައި ާތިބި. ާއެބަ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާބައެއް ާކިތަންމެ ާފޮނުވ ލަންޖެހޭ އ ިއާާޖަލުތަކަށް

ާޒަޚަމްކޮށްލަިއގެންާ ާަހރައިގެން ާެއއްޗެހި ާތޫނި ާގަޔަށް ާމީުހން ާމައްސަލައ  ާމ ރ މ ރީގެ ާއ ިއ ާމަްއސަލަިއގަ ވަްއކަމުގެ

ާެއާ ާއެބަހުރި. ާވެސް ާސަބަބުަތކެއް ާމީގެ ާއެބަހުރި. ާހުކުމްކޮްށފައި ާޖަލަށް ާކަންތަކުަގއި ާއެކަހަލަ ާމަރ ލައިގެން މީހުން

ނުޑމެން ބަލަންޖެހޭނީ.ާމިާކަންތައްތައްާހައްުލވ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާސަބަބުތަކެއްާނޫންާއަުޅގަ

ާހިތ މަވެިރާ ާދިޔަ ާހިނގައި ާހއ.ހޯރަފުށީަގއި ާއެއް ާމަްއސަލަ ާކުއްލި ާދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާއިރު ާފެށުނު ާމަޖިލިސް މި

ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާގުިޅގެން. ާމަރ  ާމަނިކުެގ ާމުޙައްމަދު ާދަނީާާހ ދިސ  ާހިނގަމުން ރ ްއޖޭގައި

ާކުރަންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާމަސައްކަތް ާވެސް ާއެންމެން ާައޅުަގނުޑމެން ާހުއްޓުވުމަށް ާކަްނތައް ާއެ ާބަލައި ކީްއވެގެންތޯ

ާތިއްަބވ ާ ާސަރުކ ރުަގއި ާއެހެްނ ާއެުލވ ލަިއގެން ާެއއް ާަޓއީ ާކަރުގައި ާމީހަކު ާކޮންމެ ާަވދެ ާތަނަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާަޓއީ ާކަރުގައި ާއ ޓުތޯާާބޭފުޅުން ާދައްކަނީ ާމި ާތިމަންނަމެން ާވިސްނަންޖެހޭ ާދައްކ އިުރަގއި ާވ ހަކަ ާތިބޭ ޖަހަިއގެން

ާވިސްނަންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާތިމަންނަމެންނަށް ާއ ޓުކަްނ ާދައްކަނީ ާިމ ާތިބެގެން ާވެްސާމިތ  ާތިމަންނަމެން ާބ ޓުތޯ. ނޫންތޯ،

ާކީޭކކަ ާކިޔަނީ ާމި ާތިމަންނަ ާކިޔ އިރު ާއެްއޗެހި ާދިމ ލަށް ާމީހަކ  ާހީވަީނާއެހެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެން ާވިސްނ ފަ ން

ާދެކެްނ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާަކމުގައި ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމި ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ކިޔަންޖެހޭނީ.

ާޮއވޭާހަމަޖެހިފައި.ާއެާިނޒ މުާޤ ނޫނެްއެގާ ޖަލުތަކުގައިާތިބިާމީހުންާޕެޯރލުގެާދަށުންާޖަލުންާދޫކުރެވޭާނިޒ މެއްާއެބަ

ާމިހ ރުާތެރެ ާޖަލުން ާމީހުން ާއެ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާދޫކުރުމަކީ ާގޮތެްއގަިއ ާހަރުދަނ  އިން

ާނިޒ މަީކާ ާއެ ާއޮންނަޖެހޭ. ާގ އިމުވެފަިއ ާނިޒ މެއް ާމޮނިޓަރކުރެވޭނެ ާބެލޭނެ ާއެމީހުން ާއިރު ާތިބޭ ާދޫކުރެވިަފއި ވެސް

ާ ާމުހިއްމު ާއޮތުމަކީ ާގޮތުަގއި ާނިޒ މެއްގެ ާވ ާހަރުދަނ  ާދޫކުރެވިފައި ާމ ލެއަށް ާދަށުން ާޕެރޯލުގެ ާވެސް ާމިހ ރު ކަމެއް.

ާރ އްޖޭެގާ ާތިބި ާއެބަ ާކުށްެވރިން ާމީހުން ާބަެއއް ާވ  ާދޫކުރެިވފައި ާރަށްރަށަށް ާަކއިރި ާމ ލެގެ ާނޫނީ ާއަށް ާހުޅުމ ލެ ނޫނީ

ފަރ ތަކަށްާނޭނގޭ.ާއެހެްނާާއެކިާރަށްރަުށގައި.ާއެިކާކަންޮކޅުތަކުަގއި.ާއެާމީހުންާތިބީާޮކންތަނެއްގަިއާކަމެއްާވެސްާއެ

މިކަންާެބލޭނެާހަރުދަނ ާނިޒ މެއްާގ އިުމވެފައިާނެތީމ .ާއޭރަށްާެއާާނެޑއްާނެތިގެންމިާވަނީާމިާކަމަށްާޤ ނޫނީާއޮނިގަ

ާ ާަގވ އިދުަތއް ާތ  ާެއ ާޤ ނޫނު ާއެ ާގޮަތކަށް ާބޭނުންވ  ާއިްސވެރިން ާިތއްބަވ  ާހަވ ުލވެގެން ހެދިގެންދ ތީ.ާއޮފީހަކ 

ާއަޅުާ ާެއާއެހެންކަމުން، ާގޮތަކަށް ާހަރުދަނ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ނޑުމެން ގަ

ާގ އިމުުކރެވިާމިކަންކަންާކުެރވުނީމަާަރއްޔިތުންނަށްާވެްސާއަިދާ ާއެާޮމނިޓަރކުރެވޭނެާގޮތެއް ސިސްޓަމްާގ އިމުކުރެވި

ާތިބޭ ާޖަލުގައި ާތިބޭއިރު ާލ ފައި ާމީހުން ާޖަލަށް ާއަދި ާވެސް ާބަލަހައްޓ ާާސަރުކ ރަށް ާޖަލު ާއަދި ާެވސް ކުށްވެރިންނަށް

ާކުށްވެރިްނާ ާނޫނީ ާބަލަހައްޓ އިރު ާޖަލު ާފުލުހުން ާުކރ ނެ. ާފައިދ ތައް ާމީގެ ާވެސް ާފުލުހުންނަށް ާވެސް، މީހުންނަށް

ާމައްސަލަ ާފުލުހުން ާއެބަހުރި. ާވެސް ާދަތިތަކެއް ާދިމ ވ  ާއެމީހުންނަށް ާތަޙުޤީޤުކުރ އިރުާާގެންގުޭޅއިރު ާަބލައިގެން އެއް

ނޫނީާޖަލުގައިާބަންދުގައިާބަހައްޓަިއގެންާމީހެއްގެާތަޙުޤީޤުުކރ އިރުާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުންާވެސްާކުރަންޖެހޭާބައެއްާ
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ކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާއެކަންަތއްތައްާކުރަންާފުލުހުންނަށްާވަގުތުާނެގުމުގެާސަބަބުންާއެމީހުންާބަންދުގައިާނުބެހެއްޓިާ

ާޫދކުރެވުީނމަ ާތެރެއަށް ާއެހެްނވީމަ،ާާޢ އްމުންގެ ާއެބަހުރި. ާެވސް ާަނއްތ ލ ފައި ާހެކި ާބިރުދައްކ  ާހެކިންނަށް އެމީހުން

އްުލކުރުމަްށާހަމިއީވެސްާމިރ އްޖޭަގއިާޢ އްމުޮކށްާހިނގ ާކަންތައްަތއްކަމަށްާވ ހަކަދެެކވޭާކަންަތއްތައް.ާމިަކންތައްތައްާ

ނޑު ާހޯދަން.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުގަ ާގޮތްަތކެއް ާރަނގަޅު ާއެބަޖެހޭ ާބިލެއްާވެސް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާިމއީ ކަމަށް.ާާދެކެނީ

ާފ ސްކުރުމަީކާ ާގެނެސް ާފްލޯރައށް ާމި ާނިންމައިގެން ާކޮމިީޓއަުކން ާބިލު ާމި ާވީހ ވެްސާއަވަހަށް ާތ އީދުކޮށް ާބިލަށް މި

ާކަމުގައިާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާކަެމއްާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދޭ

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާމައްސަލަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑަްށ ާބިލުން ާމި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިުލގަިއާާޝުކުރިއްޔ  އަކީ

ނޑު މަރުޙަލ ަގިއާއޮތް.ާތަޙުޤީޤަށްޓަަކއިާތަޙުޤީޤުގެާާަވްއތަރެއްގެާޖަލުގެާވ ހަކަާބުނެީދފައިާއެބ6ާަގޮެތްއގައިާާމައިގަ

އިާަޝރީޢަތްާހިނގަމުންާގޮްސާއިރާ ާބަންދުކުރެވޭާކަްސޓޯިޑއަލްގެާވ ހަކަ،ާތަޙުޤީޤުާނިމިާޝަރީޢަތަށްާއިންތިޒ ރުކުރާ 

ާޙުކުމެއް ާރިމ ންޑުާޝަރީޢަތުގެ ާބަހައްޓ  ާވ ހަކަާއަންނަންދެން ާމިާސެންޓަރުގެ ާތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު ާުޙކުމް ާއ އި،

ާޕްރިޒަން ާވ ހަކަހިންގ  ާޖަުލގެ ާމިާާއ ސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަަކ. ާމަރުކަުޒގެ ާޖަލުެގ ާަބއިިތއްބ  ާުކޑަކުދިން އަދި

ާހުންނ ނެ ާޖަލު ާވައްތަރުގެ ާމައިަގނޑުާހަތަރު ާބިުލގެ ާވެސް ާބަޔ ންކުރުމަށްފަހުގައި ާހުރިހ ާާކަމަށް ގޮެތއްަގއި

ާބިނ ވެފަާ ާެވސް ާތަންފީޛުކުރުމ އުސޫލުތަެކއް ާޙުކުމް ާއުސޫލުަތއްާިއާހުރީ ާޖަލުގެ ނުޑާާބެހޭ ބަޔ ްނކޮށްދިނުމަށް.ާއަުޅގަ

ާސެންޓަރުތަކ އި،ާ ާޑިޓެްނޝަން ާބަންދުކުރެވޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާޖަލުތަކ އި،ާތަޙުޤީޤުގެ ާތަންފީޛުޮކށްދޭ ާޙުކުމް ދެކޭގޮުތގައި

ާއިންތިޒ ުރކުރ  ާޙުުކމަކަށް ާމަރުޙަލ ަގއި ާސެްނޓަރުތަކ ާޝަރީޢަތުގެ ާރިމ ންޑު ާބެހެއްޭޓ ތަންތަުނެގާާމިާއިރުަގއި

ާތަ ާހުންނަންޖެހޭމެދުގައި ާޖަލުގެާާ،ފ ތުތަެކއް ާހުންނަންޖެހޭ. ާތަފ ތުތަކެްއ ާެވސް ާމަުރކަޒުތަުކަގއި ާުކޑަކުދިންގެ އަދި

ާޖަލުކަމަްށާބަޔ ންކުރ  ާވެސް ާކަންކަމަކީ ާބ ވަތުގެ ާހަތަރު ާހުރިހ  ާމިދެންނެވި ާއަދި ާއަންނައިުރގައި ާވާ ާކަމަށްާބިލެއް

ށްކުރުމުންާހަރުކަިށާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާެފނޭ.ާކުާއިާހުންަނންވ ނެތަންތަނުގެާވަިކވަކިާއުސޫލުތައްާމިާބިުލގަާނަމަާމި

ާތެރޭަގިއާާފިޔަވަުޅއަަޅއި، ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދުވަހަކު ާދައްކަނީ.ާކޮންމެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާދޭ ާޢަދަބު ހަރުކަށި

ާގިނަ ާާކުށްކުރުން ާުކށުގެ ާދައްއަވ އިުރގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާހަރުކަށިކުރ  ާހަމަެއކަިނާދަބު ާއެކަމަކު، ކަނީ.

ާގިނަާމީހުންާކުްށާއަ ދަބުާހަރުކަށިކުރުމަކުންާނުުފދޭ.ާކުށްކުރުމަށްާމީހުންާގިނަިއންާއަރަިއގަންނަާސަބަބުތަކ ިއާއަދި

ނުޑާ ނޑުމެންާހަރުކަށިާވިސްނުމަކުންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަ ތަކުރ ރުކުރ ާސަބަބުތައްާނައްތ ލުމަށްާވެސްާއަޅުގަ

ރ އްޭޖގެާޖަލަކީާމިދެންނެވިފަދަާސަބަބެއްާކުށްުކރުންާގިނަވުންާނައްތ ލުމަށްޓަަކއިާއަމ ުޒކުރަންޖެހޭާއެއްާާދެކޭގޮުތގައި

ާނަސީ ާއީވ ން ާަމރ ދިމ . ާޖަލުތަކުަގިއާާުމގެ ާރ އްޖޭެގ ާރިޕޯޓުގަިއ ާނެރުނު ާތަުޙޤީޤަށްފަހު ާކުެރވުނު ގުިޅގެން

ނޑުތަކ އި،ާސިފަަތކ ިއ،ާ .ާހޯްމާމިނިސްޓްރީާއިންާެއކިެއިކާތައްާބަޔ ންކޮށްދީފަިއާވޭހަމަހުންނަންޖެހޭާއަސ ސީާމިންގަ
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ާގުޅޭާ ާޖަލ  ާމައްސަލަތަކުަގއި ާެއކިެއިކ ާދިމ ވި ާއެބަހުރި.ާާފަހަރުތަކުގައި ާފ ހަގަކޮށްފައި ާކަންކަން ާއެކިެއކި ގޮތުން

އިުރގަިއާާޢުކުރިާތައްާޝ އިިޅގެންާކުެރވުނުާތަޙުޤީޤުާރިޕޯޓުާގުާމިޝަުނންާއެިކއެކިާމަްއސަލަތަކ ހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮ

ާމި ާއެބަހުރި. ާހުށަހަޅ ފައި ާހުށަހެޅުންތައް ާސަރުކ ރ ިއާާއެިކއެކި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޖަލެއް ާރ އްޖޭަގއި ނޑިވަޅަކީ ދަ

ެބހޭާފަރ ތްތައްާެއއްާތަނެްއަގިއާއިށީނދެގެންާތިެބގެންާވ ހަަކދައްކ ،ާރ އްޭޖގައިާދުިނޔެާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހ ާކަމ 

ާ ާޤަާފެންވަރުގެޤަބޫލުކުރ  ާބުނެވޭވަުރގެ ާޖަލެކޭ ާެވސް ާަޙއްޤުތައް ާރަްއކ ތެރިކަންާވެސް ވ ާާމ ޔަތްކުރެިވގެންހިއިދީްނގެ

ާ ާާޤައިދީންނ އަދި ާެވސް ާރައްކ ތެރިކަން ާޖަލުގެ ާރ އްޖޭގައިާާމ ޔަތްކުރެިވގެންހިދެކޮޅަށް ާވ ންޖެހޭ. ާެއބަ ާތަނަކަށް ވ 

ާެއއް ާފ ހަގަކުރެވޭ ާބޮޑަށް ާފުރަާާއެންމެ ާއުމުރު ާހުރިހ  ާއެއްކަމަކީ ާމީހުން ާމައްސަލަާއެްއގެ ާލުމުގެ ާއ އިާާތަނަކަށް

ާކުށްަތކުަގިއާ ާކުދިކުދި ާމައްސަަލ. ާބޭތިއްބުުމގެ ާލ ފައި ާދިމ ލަކަްށ ާއެއް ާނެތި ާގިންިތކުރުމެއް ާމީހުން ާކުށެއްެގ ހުރިހ 

ާރ ާމީހުންނ އިކަ.ާކުިދކުދިާކުށްކުވެގެންާނުކުންނަާވ ހަާވަންނަާމީހުންާއަނބުރ ާނުކުންނައިރުާބޮޑެތިާކުށްވެރިންނަށް

ާއެއް ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާބޮޑެތި ާމައްސަލަތައް.ާާއެންމެ ާއުފެދޭ ާސަބަުބން ާއެކަުމގެ ާވ ހަކަ. ާތިބެންެޖހޭ ތަނެްއގައި

ނޑިަވޅަކީާޖަލުގެާޚަރަދުާަސލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާނުަވަތާާައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ިމުއޭޅ ާވަހކަ ، ހެންވީމ އެ ައކީާމިދަ

ާބަޔ ންކޮށްާެއކަމަށްޓަަކއިާާެގާތެރޭގަިއާމިވެނިާފެންވަެރްއެގާޖަލެއްާހުންނަންވ ނެރ އްޖޭަގއިާމިވެނިާުމއްދަތެއްާ ކަމަށް

ާ ާޚަރަދުކުރެވޭނެ ާފަިއސ  ާއެ ނޑަައޅ ، ާކަ ާދެއަހަުރާހުޚަރަދު ާދިއުމަށްޓަކައި ާހިސ ބަށް ާއެހ  ާދޫކޮށް، ާމަޖިލީހުން އްދަ

ވަސްާތެރޭގައިާކަންތައްތައްާކުރަންވީާގޮުތެގާއަހަރުާދުވަސްވިްއޔ ާތިންާއަހަރުާދ5ާުދުވަސްިވއްޔ ާދެއަހަރުާދުވަްސާ

އެކްޝަންާޕްލޭނެއްާވެސްާެއުކލަވ ލެވިާމިާޤ ނޫނުގެާބައެއްެގާގޮތުގައިާހިމެނިގެންާސަރުކ ރ އިާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހާ 

ާފުރުޞަަތކީާކަމ  ާވ ހަކަދައްކ  ާބިުލގެ ާޖަލުގެ ާުފރުޞަތެކޭ ާއޮތް ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާގުިޅގެްނ ާދ އިރ ތައް ާއެާބެހޭ .ާ

ާކަާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާނެތޭގޮތަށް ާސަބަބެއް ާނުކުރެވެންީވ ާކުރ ާން ާއުސޫލުން ާޢ އްމު ާސަރުކ ރުްނ ާހަމައެކަނި .

ކަމެއްގެާގޮުތގައިާޖަލުާބެލެހެްއޓުމ އި،ާޖަލުާމަރ މ ތުކުރުމ އިާއަދިާއަލުންާޖަލުާބިނ ކުރުމުެގާއުސޫލަށްާދޫކޮށްލުމަކީ.ާ

ާ ާއެްއވެސް ާދޭންވ  ާޖަލަށް ާބައިވަރުާއަހައްސަރުކ ަރކަށް ާއެހެން ާކުރަންޖެހޭ ާލ ރިން ާލިބޭ ާނުދެވޭނެ މިއްޔަެތއް

ާއަހައްކަންތައް ާދޭންވ  ާޖަލަށް ާހުރީމަ. ާއެކަްނާތައް ާފަހަތުގަިއ. ާތަންކޮޅެއް ާލިސްޓުގެ ާއޮންނ ނީ ާއަބަދުެވސް މިްއޔަތު

ާބޭނު ާަތއްޔ ުރކުރަން ާގޮތުަގއި ާޖަލެްއގެ ާރަނގަޅު ާޖަލަކީ ާވަުރގަދަޮކށް، ާޖަލު ާބަދަލުކޮށް، ާންވ  ާމިާފަިއސ 

ނޑިަވޅުަގއިާޚަރަދުކުރެވޭނެ ާއެއްާާގޮތަށްާމިާބިލުާބައްޓަންކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާަވރަށްާމުހިއްމުާސިފަާާދަ

ާޕެރޯލުާކަމަށް ާފެނޭ.ާޖަލ އި ާއަޅުަގނޑަށް ާދައްކ ިއރުގައި ާވ ަހކަ ާމ އްދ ،362ާާގެ ާބިލުަގިއާާ:35ހަކަށް ާމި މ އްދ ގެ

ާއެބަާ;4 ާމ އްދ  ާހަމައެކަނިާއުާހަކަށް ާގުޅޭ ާޖަލ  ާނޫްނ ާއެކަންޏެއް ާޕެރޯލް ާއެަކމަކު، ާބެހޭ. ާއުސޫލ  ާޕެރޯލްގެ ޭޅ

ާއަލު ާމީހުން ާތިބޭ ާބަންދުގައި ާުނވަތަ ާމުޖުތަމަޢަމައްސަލައަކީ ާއަނބުރ  ާހަމައެކަިނާން ާބޭނުންކުރ  ާނެރުމަށްޓަކައި ށް

ާުއސޫ ާޕެރޯްލގެ ާދެޭކގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު ނޑަީކ. ާވަމިންގަ ާބިލުން ާމި ާޕެރޯލުލުތަްއ ާހަދަިކކޮށް ާޤ ނޫނެއް ާވަިކ ްނާެގ

ާޕެރޯލެ ާހަމައެކަނި ާނޫންއެބަޖެހޭ. ާމުޖުތަމަޢަާއް ާއަނބުރ  ާކުށްވެރިން ާގެނައުމަށްޓަކައި ާވަސީށް ލަތްތަުކެގާބޭނުންކުރ 
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ާބ ކީ ާޙުކުމުގެ ާދަށުން ާބެލެހެއްޓުުމގެ ާބައެއްގެ ާަވިކ ާސުޕަރވަިއޒްކޮްށގެން ާމިސ ލަކަްށ، ާއެްއޗަކީ. ބަިއާާތެރެއިން

ާތަންފީޛުކުރެވެމުންމުޖު ާތެރޭގައި ާއެބަާދ ާތަމަޢުގެ ާވެސް ާއެްއެޗއް ާކިޔ  ާރިލީޒް އުޅޭ.ާމުއްދަުތާާގޮތަށްާސުޕަރވަިއޒް

ކުމްާތަންފީޛުނުކޮްށާހަމައެކަނިާކުަޑކޮށްދީފައިާޕެޯރލްގެާގޮތުަގއިާނެރޭާނެރުމެްއާވެސްާއެބަުއޅޭ.ާޙުކުްމކުރުމަށްފަހުާޙު

ާެއބަާސަސްޕެންޑެޑު ާވެްސ ާއުސޫލެްއ ާދިނުމުގެ ާާސެންޓެންސް ާމިޮއތް ާމިހ ރު ާއަދި ާލުއިކުރުމ ިއާއުޅޭ. އަދަބު

ާއެބަމަޢ ފު ާވެސް ާކްލެމެންސިވްާއުސޫލެއް ާމުޖުތަމަޢަށްާނެރުމ މ، އުޅޭ.ާެއހެންވީމ ާދިނުމުގެ ބެހޭާާިިކަހަލަާއަނބުރ 

ދެވެންހުރިާއެހެންާމަގުތައްާވެސްާޭއގެާތެރޭަގިއާާބައިާަވކިކޮށްފައިާހަމަެއކަނިާޕެރޯލްގެާއިތުރަށްާައޅުަގނޑުމެްނނަށް

ާރަނގަޅުާހިމެނޭ ާބައްޓަންކުރުމަކީ ާބިލު ާމި ާވެދ ނެާގޮތަށް ާޝުކުރިްއޔ ާާކަމަަކށް ާފެނޭ. ާައޅުަގނަޑށް ކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޝުކުރިއްޔ  ާކުށްވެިރން ާއަދި ާނެރުމ ާޖަލުތަކ އި ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަނބުރ  ގޮތުންާާގުޅޭާލުން

ާ ާމިހ ރު ާަސރުކ ރުން ާފ ހަގަކުރަްއަވއިފި ާެމންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވގުތު ާދ  ާބަހުސް ާބިލެްއގެ ާއޮތް ވެްސާހުށަހެޅިފައި

ރިާމެންބަރަކުާމިތ ާހަމަާރައްޔިތުންނަށްާޚިލ ފަށްާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީގެާޢިއްޒަތްތެހެދިފައިާހުރިާޤ ނޫނުތަކ ާ

ާއިނގޭނޭ ާސ ފުކޮށް ާޤ ނޫނުތަާވަރަށް ާހުރި ާވިދ ޅުެވއްެޖާހެދިފައި ާދިވެހިބަހުން ާުއސޫލުތަކާ ޮގތަށް ާގަވ އިދުތަކ އި ާކ އި

ާތެރެ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާކުށްވެރިން ނޑައެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާތިއްބޭޚިލ ފަށް ާއެބަ ާދޫކޮށްލ ފައި ާއެާއަށް ާގޮސްފައި ާތިމަންނަ .ާ

ާމީހުންާދޫކޮށްލ ފައޭާމިާާބުނޭާތިމަންނަމެންާއެާތަންތަނ ާވ ހަކަދެއްކީމަާހަމަާފ ޅުގައިާއެތަންތަނުގެާިއސްެވރިންާއެބަ

ާދ ދި ާހަމަ ާނެތް. ާކަެމއް ާހައިރ ންެވަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރަކު ާެއއްެވސް ާމިކަމ  ާމިތަުނެގާާތިބީ. ދެންމެއަކު

ާ ާއަށް ާއެްމ.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރަކު ާސަރުކ ރަްށާާނިސްބަްތވެޢިއްޒަތްތެރި ާެމންބަރަކު، ާޢިްއޒަތްތެރި ަވޑަިއގަންނަވ 

ަޖުލ ަހަދިއެގްނ ެވްސ، ުއޫސުލ ، ކުާއެާހ މަކުރެއްެވވީ.ާއެހެްނވީމ ަވޑަިއގަންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަާނިސްބަތްވެ

ްނަތެކްއ ަހަދިއެގްނ ެވްސ ުކްށެވިރްނަތެކްއ ެބެލެހްއޭޓެނ ަރނަގުޅ ިއްނިތާޒެމްއ ެވްސ ައިދ ުކްށެވރި 

ުނޭވާާިެާއުސޫލެއްާެވސްާއަޅުަގނަޑކަށްާހިއެއްައނުބާރ ުމުޖަތަމަޢްށ ައިއްސ  ަރނަގަޅްށ ެހޮޔޮގުތަގިއ ުއޭޅނ

ާމިއަުދާާމި ާމިތަނުގައި ާގެންެދވޭނެހެނެއް. ާރަނގަޅަށް ާޤައުެމއްަގއި ާއޮތް ާސަރުކ ރެއް ާއޮތް ާގޮސްފައި ާކަން ހިސ ބަށް

ާނިޒ  ާހޫނުވެގެން ާބަހުސް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމިދިޔައީާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހިގެްނ ާއޮިއވަުރގައި ާނުކުތ ތަކެްއގެ މީ

ާހި ާބޯނުލަނބ  ާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާހުރި ާހެދިފައި ާރައްޔިތުންނ ކީްއވެގެންތޯ. ާގޮތަކަށް ދޭތެރޭގަިއ،ާާތުހުރިހ 

ާމިނިވަ ާއަދި ާުމއައްަސސ ތަކ ިއ ާމުއައްސަސ ަތކ ސަރުކ ރުގެ ާމުސްތަޤިއްުލ ާާން ާވެސް ާިމާދޭތެރޭަގިއ ުނވިތަނަކަށް

ާދަްއކައިާ ާނޭއްގ ނީކަން ާސަރުކ ރުން ާގޮންޖަހ ފައި ާވެސް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިރުވެރިަކމާ ، ާރަްއޔިތުންނަށް

ދިޔައީ.ާމިހ ރުވެސްާއެތަްއާާދ ތީާއެވ ހަކަާމިާދައްކަމުންާއެްއވެސްާއިންސ ފެއްާނެތި،ާހަމައެއްާނެތިާކަންާކުރަމުން
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ާރަްއޔިތުާ ާފ ސްކޮށް ާނޫންާބިލުތަކެއް ާއެކަންޏެއް ާައޅުަގނޑުމެން ާބިލުތަކެްއ، ާއެތައް ާފައިދ ހުރި ާމިޤައުމަށް ންނަށް

%ާ ާބައިވެިރެވގެން ާވެސް ާމީހުން ާނިސްބަތްވ  2ާާ;ސަރުކ ރަށް ާފ ސްކޮށްފައ2ާާި:،67،68،92ބައިވެރިެވގެން ވޯޓުން

ާހިތުހުރި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވެސް ާބިލުތަކަށް ާއެާހުރި ާހަދަމުން ާއެާގޮތެއް ައުޅަގނުޑ ެވްސ ، ެހންވީމ ދަނީ.

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމެްއާާަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނަވީނ ުފަރަތަމ ިމ ިބަލށް  ާސަުރކ ރަށް ާމިއީ ާކުރިން ވ ހަކަަދއްކ ލުމުގެ

ާތަރައްޤީއަްށާ ާުއފެއްދުމުގަިއ، ާކުންފުނި ާޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާިމ ާކަމެއް. ާކުރ  އޮެވގެން

ާހަމަ ާނެތްާމަސައްކަތްކުރުުމގައި ާއެކިާއިުޚލ ޞްތެރިކަމެއް ާމީހުންނަށް ާއެކި ާއުސޫުލްނާާގޮތަށް ާކުރ  ާކަންތައް ގޮތަށް

.ާއެހެންާމިާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާމިާސަރުކ ރުާފުރަތަމަާލަންާލެވިފައިާއޮތްާބިލެއްތޯާއޭާހަމަާމިތަނަށްާއަނދުންާއަޅުވ 

ާ ާކަްއަކއިގެން ާހިނގ .ާކޭން ާހަނދ ންކޮށްލަމ  ާތެެރއިްނާއައިްސާައޅުަގނޑުމެން ާއޮފީހުގެ ާަރއީސް ާިކޔަިއގެން ަމއުލޫދު

ާތިިބާ ާޖަލުގައި ާމިއީ ާވަުޢދެކޭ ާތިމަންނަމެންގެ ާވަޑަިއގެންނެވީ. ާޖަލަށް ާއަޅަިއގެން ާއައިނު ާނަންބަރު ާބޮޑެތި މީހުން

ާމި ާހޯދައިދޭން. ާގޮތްތައް ާމީހުންނަށް ާތިބި ާޖަލުގައި ާދޫކުރުން. ާއިނގޭޯތާާމީހުން ާނުހުންނ ނެ ާހަނދ ނެއް ވ ހަކަ

ާއެްޑވަިއޒަރުންނ އި،ާހ ކިުމންނ އި،ާޮޑކްޓަރުންނ ިއ،ާޢި ާއެކަމަުކ،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ރު. ާަރއީސް އްޒަތްތެރި

ާިކޔ ނެ ާއެހެންގޮސް ާސެކެއްޓަރީންނ ކަމެާނަރުހުންނ އި ާއަންނަ ާނެތް ާދަތުރުާާއް ާއޮފީހުން ާރައީސް ާއެންމެން މި

ާަވޑައިާ ާޖަލަށް ާބަނދެގެން ާފޮށިތަންމަތި ާޕ ލިމަންޓުެގާހަދައިގެން ާތިބި ާިއސްކޮށް ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާނުވިތަނަކަށް ގެންނެވީ.

ާކުރި ާސަރުކ ރުން ާމި ާފުރަތަމަ ާދޫކުީރ.ާއެންމެ ާކުްށވެރިން ާވަަޑއިގެން ާޖަލަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާެއއީާާއިސް ާކަމަކީ

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާނުހުންނ ނެ. ާހަނދ ނެއް ާސިފައިންނ ތަާނޫންތޯ. ާޕޮލިހުންނ އި، ާގެނެްސާމީހުާނަށް ން

ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއައިްސ ާސަރުކ ރުން ާކުރ ނީ. ާކީއްހޭ ާބުނީ ާމިާސުވ ލުކުރީމަ ާކޮށްފައި.ާާކަމޭ އޮތީ

ާއަ ާނޭނގެޭއާވ ުނވ  ާގެނެވޭާޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާަމރައިގެން،ާކަޓަރުާއިރުާާއެއް.ާހައްޔަުރކޮށްެގން ާމީހަކު އަަޅއިެގްނާަގއި

ާގެނެވޭ ާޖަލުގައިާއަނބުރ  ާހުންނަނީ ާމި ާލ ާާއިުރގައި ާޙުކުމްކުރަން ާމީހެކޭތިމަންނަމެން ާހުރި ާމިކަންާފައި .

ާމި ާއުފައްދަންީވއޭ،ާޕްރޮފެާތަކުރ ރުވަމުން ާމީހުން ާޓެކްނިކަލް ާދައްކަނީ ާމި ާއުފައްދަންވީާދަނީ.ާދެން ާމީހުން ަޝނަލް

ާއެަތްއާާއޭ، ާދެކެވަަޑިއގަންނަވ  ާނިކަން ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމެއް. ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާނެތޭ ާވެސް މިކަމުަގއި

ާއެތަން ާއ އި ާއޮސްޓްރޭލިޔ  ާފަހުން ާަވރަށް ާޚަރަދުކޮްށގެން ާފައިސ  ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ތަނުަގިއާާމިާޒަމ ނަކުން

ާބަލަހައްޓ  ާޖަލުތައް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއެތަމްރީނުކުރިއޭ ާމީހުން. ާޕްރޮފެޝަނަލް ާމިއަދު.ާސަރުކ ުރާާނެ ާކޮބައިތޯ މީހުން

ގޮތަށްާައއިސްފައިާއެްއަކލަާބޮޑުާއައިނުާއަޅަިއގެންާވަްތާމީހުންާއެޑްވަިއޒަރުންތައްާަވދެާޖަލުގައިާތިބިާމީހުން،ާާއައި

ާއެ ާލ ފައި ާމީހުން ާދޫކޮށްލީ.ާއެމީާޕ ޓީގެ ާމީހުންާނެރެާމަގުމައްޗަށޭ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއެމީހުން ާމިއަދު ާހޯދިާާހުން ތިބީ

ާދިވެހިރ އްޖެ ާއެާތަމްރީނ އި، ާއެކްިޓިވސްޓުން ާޕ ީޓގެ ާމަގުމަތީގައި. ާބޭކ ރުވެ ާޚަރަދު ާކުރި ާޖަލުާާިއން ތިބީ

ާފޮނުވ ލ ނީ.ާއެެއއްނޫންތޯާާބަލަހައްޓަން.ާއ ނާެއއިރުން ާބޭރަށް ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާވަގުތުން ާފޯނުކޮށްލީމ  ާމަނިކުފ ނު ތ 

ާމިހ ރު ނޑަީކ ާގަ ާޙަޤީޤަތެއްމިގަންނަ ާއެކަމުެގ ާމިާ. ާމިއަހަރުާނޫންތޯ ާބަޖެޓުާާފެންނަނީ. ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ
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ފ ސްކޮށްދިންއިރުަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާއޮންނ ނެާޖަލެއްާއަޅަްނާމިާސަރުކ ރަށްާލ ރިާދީފައި.ާކޮންކަމެއްތޯާމިހ ތަނަށްާ

ާމި ާނުކުރޭ. ާކަމެްއ ާެއއްެވސް ާކުރީ. ާދިރ ސ އެއްތޯ ާކޮން ާކުރީ. ާމިާއަިއއިރު ާކުްށވެރިްނެގާާޤައުމު ާފަސ ދަވެ ދަނީ

ާމި ާއަރަމުްނ ާމިޤައުމު ާކިަބއިްނާާއަތްމައްޗަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނޫންތޯ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމެއް ާހުރި ާސަރުކ ރުގައި ދަނީ.

ާއެ ާދަސްވ ނީ. ާހަމައެއްާފެންނ ނީ، ާނެތި ާއިންސ ެފއް ާއެއްވެސް ާރައްިޔތުންނަށް ާދުވ ލު ާރޯމ  ނެތިާާމީހުން

ާެވްސާދ ާކަންކުރަމުން ާއެމީހުން ާނުކުމެ ނޑުަތކުން ާބ ގަ ާމި ާުކށްވެރިން. ާދެން ާވ ނީ ާކިހިނެއްތޯ ާދެން އިުރގަިއ

ާހަދ ނެ ާފެންނަމުންާމިޤައުމަށް ާމި ާހަދަނީ.ާއެކަން ާރަީއސް.ާދެންާމިާސަރުކ ރުްނާާގޮތެއްާނޫްނތޯ ާޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ

ާކުރި ާއަުޑގަދަކޮށްފައި ާމޯާއެންމެ ާޓީވީ ާކިޔ ފަިއ ާމައުލޫދު ާހަމަ ާމޯލްޑިވްްސއ ލްޑިކަމަކީ ާޭރިޑއޯ ާއ އި ެއއްޗެިހާާވްސް

ާކޮީށ.46ާާ ާނަރު ާސަލްޓަންޕ ކް ާކުރީ. ާކީއްޯތ ާއަުޅވ ފައި ާޔުނީޯފމް ާނެެރގެން ާކުދިން ާްސކޫލް ާބ ްއވަިއގެން ަގޑިއިުރ

ާގުގުމ ލ  ާޤައުމު ާމުޅި ާއެވެސް ާފެށީ. ާހަދައިދޭން ާޖަގަހަތައް ާކަްނާާކުށްވެރިންނަށް ާގޮުތގައި ާއަޑެްއގެ ާބޮުޑ ވަުރގެ

ާމިނިވަްނާކޮ ާދީ ާކުށްެވރިންނަށް ާތަންތަނެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާމ ލޭގަިއ ާތަންތަނެއް ާުހރިހ  ާއެ ާކިހިެނއްތޯވީ. ށްފައި

ާސަރުކ  ާއެެވްސ ާއުފެއްދީ. ާޓައީޖަލުތަކެއް ާނުކުމެ. ާއަަޅިއެގން ާަޓއީ ާއެއްޗެހި ާަވޒީުރންނ  ާހުރިހ  އަޅ ާާރުގެ

ާއި ާކަންތަކޭ ާހުރި ާހަމަާމިއީާކޮށްފައި ާމިާވ ހަކަދަްއކަންވީމަ ާއެާނޭގތޯ.ާމިއަދު ާހިނިއަންނ ނެ ާދެއްކީމަ މީހުންާާވ ހަކަ

ާއެާ ާލަުދގަންނ ނެ ާދަްއކ އިުރ.ާާވެސް. ާވ ހަކަ ާކުށްެވރިންގެ ާމިއީ ާކަންތަްއ ާހުރި ާކޮށްފަިއ ާއެކަަމކު، ާވެސް. މީހުން

ާމިއުޅެނީކީ ާނޫން ާނެތިގެނެއް ާޤ ނޫނު ާހަދައި، ާޤ ނޫނެއް ާހަދައި، ާނިސްބަތްާާޖަލެއް ާއަށް ާއެްމ.ޑީ.ޕީ ާވެާއެްއ.

ާއަންނަ ާަކމެއް ާކޮންމެ ާއޮޅުވ ލަން ާރައްިޔތުންނަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާިމާާވަަޑއިގަންަނވ  އިރަށް

ާމިާމަޖިލިސްާގޯސްކުރަން،ާމި ާދިރިއުޭޅާމީހުންާޯގސްކުރަން ާމިާަޤއުމުަގއި ާކޮންކަެމއްާނެތިގެން ަޤއުމުަގއި.ާާއުޅެނީ

ާވަ ާައހަރެއް ާހ ސް ާއެަތއް ާމިމިޤައުމުގައި ާދިރި ާމީހުން ާނޫނޭއުާންދެން ާމަރައިގެނެއް ާމީހުން ާޤައުމުާޅުނީ ާމުޅި .

ާނޫނޭކުށްވެރިންނަ ާއުފައްދައިގެެނއް ާހަދައި ާއަމ ން،ާށް ާއެންމެ ާއޮތް، ާސުލްޙަމަސަލަސް ާއެންމެ ާޮއތް ާދުނިޔޭގައި .

ާމި ާގޮުތަގއި ާޤައުމެްއގެ ާއޮތް ާދިރިއުޅޭާރައްޔިތެއް ާމިވީހ ާސ ފުާސ ދ ކޮށް ާއޮތީ ށް.ާއެކަމަކު،ާޤައުމުަގިއާތަނަާޤައުމު

ާައުއާ ާމުއައްަސސ ތައް ާޤައުުމގެ ާއަތްަމއްޗަށް ާކުްށވެރިންގެ ާއަތްމައްޗަށް، ާމީހުންގެ ާބިރުވެިރ ާނުރައްކ ތެރި، ތިބި

ާވެގެން ާމި ާހައެިތ ާވ ނެ ާލީމަ ާކޮްނެމާާސަރުކ ރުން ާނިޝ ނުގައި ާޤައުމީ ާތިބެނީ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދެން ދަނީ.

ަސއިގެން.ާެއްއވެސްާއިންސ ފެްއާނެތިާހަމައެއްާނެތިާކަންާކުރަމުން.ާމިއަށްވުރެާވެްސާއޮފީހެއްަގއިާރީނދޫކުލަާޖައް

ާއަ ާައޅުަގނުޑމެން ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަންނ ނެ ާދުވަސް ާފިަޔވަުޅާގޯްސވ  ޅަންވ 

ާއެކުާނ ޅައިިފްއޔ ާމިާސަރުކ ރ ާދޭތެރޭގައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާޒިންމ ދ ރުކަމ ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ
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ާޢިއްަޒތް ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރުޤިއްޔ ާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ތެރި

ާހުށަހެމުޙައްމަދަ ާބިލު ާމި ާޝުުކރުށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިޅިކަމަށްޓަކައި ާބިލަކީ ާެވްސާދަންނަވަން.ާމި ާކުރިން ާއަދި ަވގުތަށް

ާރަނގަޅަްށާ ާމީހުން ާހަްއޔަރުުކރެވޭ ާޖަލުަގއި ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާއޮތް ާބޭނުންތެރިވެފައި ާވަރަށް ާމިޤައުމަށް ާވެސް ފަހުން

ާކަމ ނުބެލެހެއް ާަދްއކަމުންާޓޭ ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުީރެގާާދޭތެރޭގަިއ ާނޫނިއްޔ  ާަސރުކ ރު ާމިއަދުގެ ދ އިރު

ާބަދުނ މުކޮށް ާތަންފީާސަރުކ ރު ާވ ހަކަތަކ ޙުކުމްތައް ާނުކުެރވޭ ާދަންަނވ ީނާާޛުކޮްށގެން ނޑު ާދަްއކ އިުރާއަުޅގަ އެްއޗެހި

ޤައުމުގައިާމިފަދަާމ ޙައުލެއްާއުެފއްދީާފުރަތަމަާބަލައިލަންވީާކޮންާަބއެއްޯތ.ާާ.ާމިބަޔަކުާލަުދގަންނަންޖެހޭނޭާއެާދައްކާ 

ާަކޓަރުޢިއްޒަތްތެ ާމިޤައުމުގައި ާރައީްސ، ާރި ާސަގ މީހުއެޅުމ އި، ާމި ާފޭރުމ އި ާމަގު ާމެރުމ އި، ާމިން ޤައުމަްށާާފަތެއް

ާމި ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާަބއެއްތޯ. ާކޮން ާުދވަސްވަުރަގިއާާގެނައީ ާއޮތް ާޫރލް ާކޮިމއުނިޒަމްެގ ޤައުމުަގއި

ާކަމެއްާނޫ ާއުޅޭ ާައއިްސގެން ާިމއަދު ާެގނައީ.ާމިއީ ާހަމަ ާއެ ާބިއުޯރާހިންިގާދުވަްސވަރުަގއޭ ާޕޮލިޓް ން.ާިމީއާނޫނިއްޔ 

ނޑުާހަނދ ންާއެބަހުިރާޖަލުގައިާއޮސްޓްރޭިލޔ ާ ޕޮލިޓްާބިއުރޯއިންާނެރުނުާކަންތައްތަކެްއާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ.ާއަުޅގަ

ާފައިސ  ާލިބުނު ާގެނެސްގެން ާފައިސ  ާތަނަުކން ާކޮންމެވެސް ާނަމުގައިާާކަންނޭނގެ ާއަޅަން ާޖަލު ާފަހަށް ާއެންމެ އިން

ތ ނަގއިާއެޅިގަލުންާރ ނ ލ ފައިާދެންާިތބިާޖަލުގައިާތިބިާމީހުންާާވަްސކޮޅަކުާއެޖަލުގައިާސިމެންތިކޮެޅއްާޖަހ ފައިާދު

ާމި ާއެޅިގަލޭާކައިީރގައި ާހުންނ ނީ ާއެތ  ާއެބުނަނީ ާވައްޓ ާ. ާފޫ ާއޭތަުނން ާނުކުެމޭވނެ ާެއއްލ ފައި ާތިީބާާ. ބަޔަކު

ާ ާއެހީ ާދުނިޔޭގެ ާހޯދ ފައި ާފައިސ  ާކުރިކަމަކީ ާސަރުކ ުރަގިއ.ާދެން ާއެޅުމުެގާމަސައްކަތްކުރަން ާޖަލު ހޯދ ފަިއާމިގޮތަށް

ނަމުގައިާދަްއކ ފައިާސަރވޭަލންސްާކެމެރ ާހަރުކޮށްފައިާޖަުލގައިާތިިބާމީހުންނަށްާމިާއަންގަނީާެއާކެމެރ ާނެގޭެނޭއާ

ާހަރު ާމަތީގައޭ، ާފޫޓު ާމިތައް ާހުންނ ނީ ާފަސޭހައިން. ާސަރުކ ރުްނާާވަރަށް ާކުރަން ާއެކަން ާހުންނ ނީ. ާހަދ ފައޭ ވެސް

ާބި.ާތިމ މެންާމިާވ ހަކަދަްއކ އިުރގައިާތިމ މެންާއަނެކ ާކުށްވެިރކޮށްފައިާވ ަހަކދައްކ އިުރަގއިާތިމ މެންާމިާބަޔަކުާބޭތިއް

ާހުރި ާކަންތައްތައް ާޖަލުގެ ާދަންނަންޖެހޭނެ. ާެއއްޗެހި ާަގނޑުތަކ އި ާހުރި ާގަނެފައި ާއިނގޭެނާާޤައުމުަގއި ާވެސް ގޮތް

ާއަޅުާާޖަލަށް ާމީހުންނަށް.ާއެއީ ާތިބި ާވަދެފައި ާވަުރގަިއާވެސް ާދުވަސް ާއޮތް ާރޫލް ާކޮމިއުނިޒަމް ާދެންނެވިހެން ނަޑކީ ގަ

ކަންކަންާހިނގ ާާވަރަށްާގިނަާފަހަރުާޖަލުގައިާހަމަާމަޑުާކުރިާމީހެއް.ާޖަލުގައިާއުޅެފައިާހުރިާމީހެއް.ާއެހެންވީމ ާއެ

ނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެނގިފައިާ ނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިގޮތްާއަުޅގަ ސިޓީއެްއގެާމައްސަަލިއގަިއާާހުރީ.ާއެާައޅުގަ

ާޙުކުމްކޮ ާނަގ ފައި ާނަްސލުން ާޤުރުޢ ނުގެ ާއަޅުަގނޑަށް ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާނުެވގެން ާއެވަރު ާމ އްދ އާ ާ::ށްފައި ާވަނަ

ާދުވަހުާ ާލީ ާޖަލަށް ާއެ ާޙުކުމްކޮށްފައި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދެވިގެން ާއެބަހުރި.ާާހަވ ލ  ާހަނދ ން ާއަޅުަގނޑު ވެސް

ނޑުާއެާޖަލުގައިާއިންދ ާއެއްކޮށްާމަސްތުވ ތަކެތިާބޭނުން ތަނުންާޗެކްކޮށްަފިއާާގެންާޖަލަށްާލ ފައިާތިބިާކުދިންާއަޅުގަ

ާއަނެއްާއެއް ާހަާތަނުން ާތެރޭގައި ާގަިޑއިރު ާބައި ާެގންދިއުމުގައި ާބޮއޭތަނަށް ާއެތެެރކޮށްގެން ާއިނިްނާކުރު ނޑު .ާއަުޅގަ

ާ ާއެތެޭރގައި ާމިކަނ34ާްއެތ  ާބަލަ ާބެލެހެއްޓިފަ. ާކޮބައިތޯ ާިވޔަފ ރިެއޭކާާކުދިން. ާބޮޑު ާމީ ާއުޅެިނއްޭޔ. ާބަޔަކު ކުރ 

ނުވަނީއޭ.ާދެންާމިއަދުގެާސަރުކ ެރކޭާކުރީގެާސަުރކ ރެކޭ.ާެއާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާވިަޔފ ރިާހުއްޓ ލަންާބޭނުމެއް

ahmed.naseer
Placed Image



 65 

ާއެ ާކިޔ ނެާއެްއގޮތަކަށްާވެސް ާމިާޤައުމުގަިއާޤ އިކަެމއްާނެާގޮތަށް ާއެޅުީވާމިާމ ޙައުލު ކުުރީވާމުތް.ާދެންާިމާބިންގ 

ާ ާހައިރ ންވޭ ާއެބަ ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރުން. ާއޮތް ާމިތ  6ާާކުރީަގއި ާޖެހޭނެ ާބަންދުކުރަން ާޖަލުގައި 6ާކެޓަގަީރެއއް

ާ ާމީހުންނޭ. ާކޮށްފަިއވ 6ާާކެޓަގަީރއެްއގެ ާމިކަން ާކުީރގައި ާމީގެ ާބައިތިއްބ ނީ. ާވަިކވަިކންނޭ ާމީހުން ކެޓަގަީރއެްއގެ

ާ ާއެކަަމުކ ާިމއީކީ. ާނޫން ާއެަބވޭާކެޓަގ6ާަގޮތެއް ާހަނދ ން ނޑު ާައޅުގަ ާަދއްކ އިރު ާވ ހަކަ ާަބއިތިއްބ  ާމީހުން ިރއެްއގެ

ާ ާކުށްވެރިނުެވާާ:34ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމީހަކު ާހުރި ާމަޤ މުގަިއ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބަޔ ްނކުރޭ ާއެބަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވަކިވެއްޖެ ާމަޤ މުން ާއެ ާމަތިން ާހަމަތަކުގެ ާވެރިާޤ ނޫނީ ާމަތީ ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާކޮށްފައިނަމަ ާމީހަކަްށާާަކން ވ 

ާދޭން ާއިނ ޔަތ ިއ ާޤަދަރ އި ާދޭންޖެހޭ ާރައްކ ތެރިކަން ާއެހެންވީމ ހިމ ޔަތ އި ާވ ހަކަ. ާއެބަޖެހޭާާ،ޖެހޭނެ ނޑު އަުޅގަ

ާޖަލެއް ާމީގެ ާތެރޭަގއި ާކެަޓަގރީގެ ާމި ާހީވަނީ ާމުސްތަޤުާއަޅުަގނޑަށް ާޖެހޭ. ާއެބަ ާހަދަން ާއަިދާެވސް ާެވސް ބަލުގައި

ބޮޑެިތާޖަރީމ ތައްާވެްސާހިންގ ަފިއާާބިާމީހުންާިއންސ ނިއްޔ ތ ާޚިލ ފުގަިއާެވރިކަންކޮށްފައިާތިފަހުންާވެސްާމިާޤައުމުާ

ާއެ ާޢިއްޒަތ ާއެބަހުރި. ާގެންުގޅެންވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖަލުަގއި ާއެާބޭފުޅުން ާޖަލެްއާާއެކު. ާވެސް ބޭފުޅުންނަށް

މ ޔަތްދިނުމުގެާކުރިންާހިއަނެއްކ ާމިާއިނ ޔަތ ިއާާއޭ.ާޖެހޭނެޓަގަރީައށްާވެސްާޖަލެއްާހުންނަންހުންނަންޖެހޭނެ.ާއެާކެ

ާއެ ާޤ ނޫނުގައި ާވެްސ.ާާމި ާބަލަން ާކުްށވެރިވިތޯ ާއޭނަ ާއެބަޖެހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮތިއްޔ  ާބަޔ ންކޮށްފައި ގޮތަށް

ާ ާމީހަކަށް ާފ ސްކޮށްފަ. ާޤ ނޫނެއް ާއޮތީ ާވެްސ ާމިހ ރު ާއިނ ޔަތ މ ޔަހިއަޅުަގނޑުމެން ާރައްކ ެތރިކަމ އި ހުރިހ ާާތ އި

ާމ ތްއެްއޗެ ާއޮތީ. ާއެ ާދީފައި ާއް ާމިهللا ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާއިނ ޔަތް ާދެއްަވއިގެާނުދެއްވ  ާއެހެންވީމ ތިބީ ާ،ން.

ާހީ ާކެަޓގަރީއަޅުަގނޑަށް ާމި ާކުރަންާވަނީ ާމިކަން ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާމުސްތަޤުއަށް ާކަންތައްތަްއާ. ާއަންނ ނެ ބަލުގަިއ

ނޑުމެން ކަންތައްަތްއާާމ ާދެންާއަންނަާބަަޔކުާެވސްާމިމ ދަމ ާމިތަންާދޫކޮށްފައިާދިަޔއިާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ  ާކުރީާ،ބަލ ނެ. ާކަޓަރުމީެގ ާގެްނގުޅެީނ ާޖަލުަގއި ާމީހ ަގއި ާމީހުންނ އިާާއަޅ  ާމަރ  ާީމހުން އ އި

ާމީހ  ާިވއްކ  ާކުދިާމަސްތުވ ތަކެތި ާއިޖުތިމ ޢީ ާޖަލަށްއ އި ާކަންތައްތަުކގައި ާމީހ ާކުދި ާެއްއާާއ ލ  ާގެންގުޅެނީ އެންމެން

ާ ާނުވަތަ ާނެތުމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާބުނީ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއކަމު ާނޫނިްއޔ 43ާާގޮީޅގައި. ާޤަރުނުަގއި ވަނަ

ާކެަޓގަރީަތްއާ ާޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖީލަށްޓަކައި ާޮއތް ާއަންނަން ާނޫނިއްޔ  ާޖީލު ާުޒވ ްނ ާމިއޮްތ އަޅުަގނޑުމެން

ާމި ާއިއްާާކަންަތއްތައްާާބަހ އިރުގަިއ ާކުރަން. ާމަޢުޞޫވެްސ ާހޯރަފުށީގެ ާދެއްކެީވ ާމި ާވ ހަަކ.ާޔެ ާމަރ ލި ާމީހަކު ްމ

ނޑުާމީާވަރަ ށްާަރނގަޅަށް،ާވަރަށްާގ ތުންާކޮންކަހަލަާރަނގަޅުާވަފ ތެރިާރައްޔިތުންާލޯބިވ ާމީހެްއާއެާަމރ ލީ.ާއަުޅގަ

ާމަސައްާާއޭނ  ާވަންދެކަން ނޑެއް ާދުވަްސގަ ާކައިީރަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހެއް. ާއިޚްލ ޞްެތިރާދަންނަ ާކުރި ާވެސް ކަތް

ާލޯބި ާމީހުން،ާރައްޔިތުން ާރަނގަޅު ާއިޚްލ ޞްތެރި ާމިކަަހލަ ާތިބި ާޤައުމުގައި ާހުސްކުރަމުންާާމީހެއް. ާމަރ  ާމީހުން ާވ 

ާމި ާތިބެނީ. ާމި ާކިޔަން ާޤ ނޫނު ާތިބެނީ ާމި ާހެވިފައި ާތިބެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީ.ާާދ އިރު ާހަލ ކަކީ ާޤައުމުގެ އޮތީ

ާވަދެާނިމިއްޖެ.ާމީާއިބިލީސްާމިާަޤއުމަްށާޤައުމުގެާހަލ ުކާ މީ.ާމިާފ ްސކުރިާދުވަހުންާފެިށގެންާމިާަޤއުމަށްާހަލ ކު

ާގެނައިާޤ ނޫނުއަސ ސީާެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތެވުމަށްާހުވ ކުރައްަވއިެގްނާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްހުއަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާހުންނެވިާބޭފުޅެއްކަންާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާކަމަކަށްޢިއްޒަތްތެ ާޤ ނޫނު ާއިލ ހީ ާަރއީސް،ާމީ ާނުކުާރި ާޚިލ ފުާައޅުަގނުޑާޤަބޫލެއް ާއަސްަލކ  ާރަން.ާއިސްލ ްމދީނުގެ

ނޑުާމިާދަންނަވަނީާތަކުރ ރުކޮށްާމީާއިބިލީސްާއްާނުބުނަން.ާމީާއިލ ހީާދުސްތޫރެއެްއޗެއްާައޅުަގނޑެާ އްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާތަޢ ރަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއކޭ.ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖެހިއްޖެފުގެނައި ާމައްސަލަ ާޤައުމުގައި ާމި ާފެށިގެން ާދުވަހުން .ާކުރި

ާމުޖު ާއިސްލ ީމ ާމީ ާޮއންނަންާދިރިއުޅޭާާތަމަޢެއްގައިއަޅުަގނޑުމެން ާޤައުމުަގއި ާމި ާއިސްލ މިކްާބައެއް. ޖެހޭނީ

ާ ާބޭނުންކޮށްގެން ާފަލްސަފ  ާހުޅަނގުގެ ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުޖްތަމަޢެއް 382ާޑިމޮކްރެޓިކް

ާކޯ ާމީ ާއަންނަނީ. ާމި ާމައްސަލަ ާޖެހޭ ާއެެހންވީމ  ާލަިއގެނެްއ. ާމިްކސްކޮށްގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އްެޗއްތޯ.ާޤައުމުގެ

ާނީާޝަރީޢަތުގައިާދެވޭާއިޢުތިރ ފުާފިަޔވައިާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާބުނ74ާަެއއް.ާާނުޖެހޭާމިއަކުާދަްއކ ާވ ހަކަާހަމައެއް

ާނުގަނެވޭނެ ާބަަލއެއް ާއިޢުތިރ ފެއް ާއިދ ރ ަތުކެގާާއެހެން ާތަޙްޤީޤީ ާބޭނުން.ާކޮަބއިތޯ ާއޮފީހުގެ ކަމަށް.ާކޮބައިޯތާފުލުސް

ާކީާ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާއެހީމަާބޭނުން. ާބައިިތއްބަނީ. ާމުސ ރަީދފައި ާމުވަްއޒަފުންލ ފައި ާހަދ ފަިއ ާތަންތަން ާއެ އްުކރަންތޯ

ަވނަާމ އްދ ގައިާއެބަާބުޭނާާ:34ޖެހޭާއެއްޗެއްާނޫނޭ.ާއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާދެކޮޅުާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާޢި

ަގއިާެއާބެލީ.ާދެންާއަުޅަގނޑުާދ ންވީާރޯމުކ ކުތޯާއޭ.ާާޖެހޭނެމީހުންާކުށްވެިރވޭތޯާވެސްާބަލަންވެރިކަންކޮށްަފއިާތިބިާ

ާޖަސްޓިސް ާއޮފް ާކޯޓް ާިއންޓަރނޭޝަނަލް ާނޫނިއްޔ  ާކޯޓަށް. ާކްރައިމް ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާދި ާދ ންވީ.ާާހުރި އަށް

ާކަހަލަ ނޑު ާައޅުގަ ާފަހަރެއްގައި ާމީހަކަށް.ާދެން ާއ ދައިގެ ާގިލަންވެރިާދެވޭނެތޯ.ާނުދެވޭނެ ާމިކަންކަން ކަމުަގއިާާމީހަކު

ގޮތުަގއިާހުށަހަޅަން.ާާވެސްާރޯމަށްާގޮސްދ ނެ.ާމައްސަލަާއިންިޑވިޖުއަލްާމީހެއްާޖެހިފައިހުރިާމީހަކުާދަރަނިާހޯދައިގެން

ނޑުާދަންނަވަންާމިާ،އެކަމަކުާއެންމެންނަކަށްާނުދެޭވނެާނޫންތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމ  ާއުޅޭާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާ ާރައީސްއޭ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުށްތައްއަކީ ާބޮޑެތި ާމީހުންނަށް ާމަރ  ާމީހުން ާމީހަކުާާއަޅުަގނޑުމެން ާމީހުންނަށް ކުރ 

ާނިޔ  ާމަރުގެ ާއަދަބަކީ ާމީހެއްގެ ާނޫންާމަރައިފި ނަޑއަަޅިއގެން ާކަ ާމިާކަމަށް ާޤައުަމކުން ާމި ާހައްލެއްާވިއްޔ  ާކަމެއް

ާވަރަށް ާކުރަނީ ާމި ާތަކުރ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާމި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގައި.ާާނުވ ނެ ާފަހަރު ގިނަ

ާއުސޫަލކީއަޅުަގނޑުމެ ާދުނިެޔވީ ާނޫނަސް ާހަމަާން ާދީނީ ާއެީއ. ާެއއީ.ާމިާާއަކީާވެސް ގޮްތާާގޮތެއް،ާމިާނޫންާވެސް

ާއޮތް ާޤައުމުގައި ާމި ާމީ. ާދަތުރު ާޖެހޭ ާދިމ ވީމަ ާުއޅެން ާގޮތަކަށް ާެއހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަމ ންކަމ ިއާާދޫކޮށްލ ފައި

ާޞު ާރ އްޖެލްޙަރައްކ ތެރިކަމ އި ާައޅުަގނޑުެމން ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާހިނަގއްޖެ ާގެއްލި ާބޭރަށްާާވެިރަކން އިން
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ނޑުމެންާިކޔަނީާމީގެާކުީރަގއިާމިާޤައުުމންާ 7ާ:އަހަރުާވެއްެޖއޭާމީހަުކާމަރ ފައިާތިބީާމީގ7ާާެ:ދަތުރުކުރަންާއަުޅގަ

ާއަުޅގަ ާޤައުމެކޭ ާމޮޅު ާހ ދަ ާޤައުމެކޭ. ާފަޚްރުވެރި ާހ ދަ ާކުރީަގއޭ. ާއަމ ްނާއަހަރު ާވުރެ ާމިއަށް ާޤަުއމަކީ. ނޑުމެންގެ

ާ ާކިހިނެއްތޯ. ާމިައދު ާބަޔަުކ ާތިިބ ާކިަޔކިޔ  ާމިހެން ާނެތޭ. ާދުނިޔެއަުކ ާމުޅި ާނެތޭ. ާަޤއުމަކު ާމި މިތ ނެގާޤައުމެއް

ާރޭޓުާ ާކްރައިމް ާމީހަކަށްތުރެާނިސްބަތުން ާރަީއސް.ާާމިތ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިސްަބތުން ާއުޅެނީ. ާމަތީގައި ވެްސ

ާދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާުދވ ލަކު ާނިއުޔޯްކ. ާބުނ  ާެނވަރާސްލީޕޭ ާސިޓީ ާައ ާއަހަނީ ާައޑު ާރޭޓް.62ާާނިޭޔގަިއ ކްަރއިމް

ތ ނގައިާމ ާމައްޗަށްާއެބަދޭާއިނގޭތޯ.ާރަނގަޅަށްާހިސ ބުކޮށްާބައްަލވ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާާމިހ ރުާނިސްބަތުންާމި

ާނު ާތަންފީޛެއް ާތަންފީޛުޙުކުމް ާޙުކުމް ާނޫންތޯ ާކަހަކުެރވޭެނ ާނުކުރެވޭ ާިމާަސގ ލަ ާބިނ ކޮށްފައި ާޤައުމުަގއި ާއެ ފަތެކޭ

ާއެ ނޑުމެންނަކީ ާނޫންޯތާާއޮތީ.ާއަުޅގަ ާއެކައްެޗއް ާއަންނ ނީ.ާހަމަ ާއެްއޗެއްތޯ ާކޮން ާޫނން ާދަރިވަރުންނޭ.ާއެ މީހުންގެ

ތިީބާާައޅުަގނުޑމެންާއެބަޖެހޭާއައުާޖީލެއްާބިނ ކުރަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާ،ފަޅ ނީ.ާއެހެންވީމ 

ނޑުމެންާމިތިބީާއެަތްއ62ާާތިބިާާއަހަރަކުާނޫނޭ.ާމަގުާއޮިޅފައިާމ62ާި އަހަރަކުާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ހެންާމި.ާމިާވުޖޫދަށްާއައިާާޒަމ ނެއްާވަންދެކަންާމަގުޮއޅިފަ.ާއެއީާއެންމެާބޮޑަށްާމަގުާއޮުޅވ ލިާއެްއޗަކީާމިާދެންނެވި

ާއަ ާޮއިޅއްޖެ ާމަުގ ާފެށިގެން ާވ ހަކަަދއްކަްނާދުވަހުން ާޭމރުމުގައި ާމި ާައޅުަގނޑު ާެއހެންވީމ ، ުޅަގނޑުމެންނަށް.

ާވެްސާ ާވ ހަކަދައްކަން ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާޕ ީޓގެ ާަބއެއް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި ާވ ހަަކތައް ާގިނަ ާވަރަށް ވެއްިޖއްޔ 

ާދަާބޭނުން ާފަށްފަށުން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތިބޭާހެން ާޖަލުގައި ންނަވ ނީ

އިރުާބޮެޑތިާކުށްތަްއކޮށްާމީހުންާމަރ ،ާމަގުފޭރި،ާކަޓަުރއަޅ ަފއިާތިބޭާމީހުންނަށްާގެންގޮސްަފިއ7ާާބަޔަކަށްާުދވ ލަކުާ

ާ ާވައްދ ފައި ާރައިޓްސ7ާްޖަލަށް ާހިޔުމަން ާއިންސ ނިއްޔަޭތ، ާމިއީ ާކ ންދީފައި ާރައިޓެއްތޯ.ާާއިރު ާހިޔުމަން ާޮކން އޭ.

ާރައިޓެ ާޤ ނޫނަށްާއްހިޔުމަން ާއިލ ހީ ާެއއީކީ. ާނޫނޭ ާރައިޓެއް ާހިުޔމަން ާރައިޓެއްާނެތޭ. ާހިޔުމަން ާމަތީ ނެތް.ާާތުރެ

ާއަ ާނުކުރެޭވނެ. ާއުފަނެްއ ާއިލ ީހާވުޖޫދަކަށް ާެއއީކީ. ާނޫނޭ ާކަެމއް ާުކޅަދ ނަ ާއިންސ ނަކު ާއަިދ ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ާއެ ާރައިޓ ާޤ ނޫނުގައި ާހިޔުމަން ނޑަައޅ ފަިއ.ާއެާއޮތީ ާކަ ާއަޅުަގނޑުމެާއެްއޗެހި ާކުރަްނވީ. ާކަން ާބަލަްނީވާގޮތަށް ން

ާމަސައްކަތް ާޤައެންމެން ާމި ާމީ ާމ ތްކުރަންވީ. ާމަސައްކަތްކުރަންވީ. ާބަދަލުކުރަން ާމީތި ާބަދަލުކުރަން ާއުމުން ެގާهللا

ާހައްލުީވާާދުސްތޫރ  ާމައްސަލަ ާމި ާއޭރުްނ ާޤައުމެްއގައި. ާއިސްލ މީ ާބަލަންވީ ާދެވޭތޯ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެްއގޮތަށް

ާޢި ާޫނންާރައީސް.އްޒަތްތެރި ާހައްލެއްާއެ ާމީހުންާާގޮތަކަށް ާމަގުފުރައްދ ފައި ާފަސ ދަކޮށްލ ފަ. ާއޮތީ ާޤައުމު ނުވ ނެ.

ާޤައުުމާ ާމަގުފުރެދިގެން ާދުނިޔެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިކޔ ފައި ާއެހެނޭ ާއެކަމަކު ާޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަން އޮތީ.

ނުޑމެންާތިބޭކަށް އުާފޮެތއް،ާއަުއާހޭ.ާމިއޮތީާއައުާަބއެްއާައއިއްސަ.ާައއުާީޖލެއް،ާއަނުޖެާފަސ ދައިގެާތެޭރގަިއާއަުޅގަ

ާަސގ  ާއައު ާމިޤ ނޫނެއް، ާމަގުމަތީަގއި ާބިނ ކުރުމުގެ ާއެހެންވީމ ާފަތެއް ާޖެާ،އޮތީ. ނޑުެމން ާވީހ ވެސްާއަުޅގަ ާއެ ހޭނީ

ާަސގ  ާއެ ާނޯންއަވަހަކަށް ާމައްޗަުކ ާފެން ާޤައުމު ާމި ާބަަލން. ާދެވޭތޯ ާކުިރއަށް ާގެެނސްގެން ާވަރުންާފަތް ާމިދ  ނ ނެ

އްލެއްާނުގެނިއްޔ .ާހަކަމަށްާާދަންޏަކ .ާމިާޤައުމުގެާރައްޔިުތންނަށްާސަލ މަތެއްާނެތް،ާރައްކ ތެރިކަމެއްާނެތް.ާމިކަން
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ާއަޅުގަާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނައ ދެ، ާއަްނގ ލ ،ނުޑގެ ާއެބަ ާަރއީސް ާނަާއިބު ާޕ ޓީގެ ާަރއީްސާައޅުަގނުޑގެ އިބު

ާއެހެންވީމ  ާކުރުކޮށްލުމަށް. ާނިޔާ ، ާމަރުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ާކުުރކޮށްލަމުން ނޑު ާައޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެންާއެންމެންާހުރިހާ ާއްލެއްާނުވ ނެއޭ.ާހައޮތްާމައްސަލަާާއައިްސގެންާނޫނިއްޔ ާމިާޤަުއމުގައިާމިހ ރުާމި

ާޤައުމަ ާމި ާމުޖުތަމަޢަށްޓަކައިމެންބަރުން ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއ، ާށްޓަކަިއ، ާހިނގ ޭށާާދީނަށްޓަަކއި، އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއިޞްލ ޙުުކރަމ . ާއުޤޫބ ތް 47ާާޤ ނޫނުލް ާކުށަީކ ާމީހެްއގެ ާމަރައިފި ާމީހަކު ާބަަދލުގައި ާއޮތް ދުަވްސ37ާާއަހަރު

ާމިކަހަލަާ ާވެސް ާހޯދައިގެން ާލ ރި ާޖީބުން ާޚަރަދުކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެރުމޭ. ާދަންޖައްސ  ާއޭނ  ތެރޭގައި

ާ ާވެސް ާދަންޖައަނދަވަެޅއް ާބައިންދަްނވީ. ާޖަލުގައި ާގެނެސް ާއިމްޕޯޓުގެންނަންީވ. ާވެސް ާއަނދަވަެޅއް ކުރަްނވީ.ާއްސ 

ާމިާކުރެިވގެންާނޫން ާބުނުމަކީާާވިއްޔަކ  ާމަރަށްާމަރުާކަމުގައި ާކުށަކީ ާމީހެއްގެ ާމަރައިފި އޭެގާކަމެއްާނުވ ނެ.ާމީހަކު

ސް.ާސޮސަިއޓީާސ ފުކުރުމޭ.ާމީހަކުާމަރައިފިާމީހެއްެގާއަކީާމުޅިާސޮސައިޓީާަކތިލުމެއްާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާމ ނަ

ނުޑގެާ ާއަޅުގަ ާހަމަ، ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައޭ ާޤަތުލްކުރި ާމުޖްތަމަޢު ާމުޅި ާއެއީ ޙުކުމަކީ

ާ ާމީހުން ާފިކުރަށް ާވިސްނުމ އި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަމަ ާއޮތީ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ހުންާމެރުމ ،ާމީވިސްނުމުަގއި

ނޑަެއޅުމ ާ މެދުާގޮތެއްާނިންމުމަށްާމިާބޭފުޅުންގެާސަމ ލުކަމަށްާމިކަންާގެނައުން.ާމަރ ާމީހުންނ ާދޭތެރޭގައިާނިޔ ާކަ

ާސަލ މަތަށްޓަކައިާ ާަޤއުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާަތކުރ ރުކޮށް. ާދައްކައިފިން ާފަްށފަށުން ާވ ަހކަ ާމި އަޅުަގނުޑ

ާޖީލަށްޓަކައި ާއޮތް ާއަންނަން ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހިނގ ށޭ ާރައީްސ.ާާމ ދަމ އަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތްތެރި ކުރަމ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުހައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާދެންާއިނގޭތޯ.އަޅުަގނޑުާނޭ

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ 

ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅައިޝުކުރިއްޔ  ާބިލު ާމި ާހަަމ ާވެސް ނުޑެގާާދެްއވިނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށްޓަކައި

ާއަޅު ާމުޙައްމަދަށް ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޝުކުރުއަދ މަހިބަދޫ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ކުރަްނ.ާގަ

ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއެކަމު ާއެއަށްާާއަޅުަގނުޑވެސް ާހެދުމަކުން ާޤ ނޫނެއް ާނުވަތަ ާހުށަހެޅުމަކުން ާއަދި ބިލެއް

ާވަންޏ ާާޢަމަލުނުކުރ  ާފައިދ ާކަމަށް ާެއްއވެސް ާނުލިބޭނޭއެާއޭގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާއް ާޤައުމުގައި ާމި ކުށުެގާ.

ާހަމަ ާެވސް ާޤައުމުތަުކަގއި ާގިނަ ާަވރަށް ާހަމަ ާވެސް ާދުނިޭޔގައި ާައއީ ާއިތުުރވަމުން. ާކުރ ާާކަންތައްތައް ކުށްތައް

މީހުންގެާއަދަދ ާެއއްޗެހިާއިުތރުވެާޑްަރުގގެާވަބ ާއިތުުރވެާހަމަާތަރައްޤީއ ާެއއްކޮްށާއަުޅަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ

ކުރަންޖެހޭނީާިމާމެންާމަސައްކަތްކަމަކީާމިކަހަލަާކަންތައްަތއްާެވސްާމީާހަމަާއަންނަާކަންތަްއތައްާކަމަށް.ާައޅުަގނޑު
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ާމަދުކޮ ާަގވ އިދުތަަކކ ާކަންތައްތައް ާޤ ނޫނުތަކަކ އި ާތިބެވޭނެ ާދުރުަގއި ާވީހ ވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކުން ާމި ށް

ާހެދޭތޯ.ާ ާގޮތެއް ާތަްނފީޛުވ ނެ ާޙުކުމް ާޙުކުމްކޮށް،ާއެ ާަމއްަޗށް ާމީހުންގެ ާކުށްކުރ  ާޢަމަލުކޮށް ާރަނަގޅަށް ާއެއަށް ހަދ 

ާއަީކާހެކި ާމައްސަލަ ާދިމ ވ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޙުކުމްކުރ ތ ާާމިހ ރު ާގެންޮގސް ާކޯޓަށް ާނުހުރޭ ާމީހަކު ބަސްދޭނޭ

ާއަނެްއކ ާމުޖުާދެާދުވަސް ާއެްއގޮތަކަށްާތެޭރގަިއާއަނބުރ  ާއަދިާެއާމީހ އަކީ ާެއާާތަމަޢަށްާއެބަާނެރޭ.ާނެރޭއިރު ެވސް

ާސަލ މަތް ާކުށެއްކޮށްފިްއޔ  ާމިކަހަލަ ާއަނެއްކ ވެސް ާނޫން.ާއަދި ާވެސް ާމީހެއް ާރިގްރެޓުކުރ  ާކުށަކަށް ކަމުެގާާވ ނެކުރި

ނޑުމެންނަށްާމިާފެން ާއެކަހަލަާޢަމަލުަތްއާނަނީާއަނެްއކ ވެްސާހަމަާމުޖުތަމަޔަޤީންކަންާޮއެވގެންާނިކުމެާައޅުގަ ޢުގައި

ާެވރިކަމަ ާވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ާހިތ މަކުރަން ާހަމަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާތަން. ާދ  ާވަަޑއިގަތުމަްށާކުރަމުން ށް

ާކެމްޕޭ ާޖަކުރި ާތެރޭަގއި ާވަޢުދުވީތީ.ާނުގެ ާކަމަށް ާދޫޮކށްލ ނެ ާކުށްވެރިން ާހުރިހ  ާިތއްބެވި ާތަުނގައި ާއެ ާވަޑަިއގެން ލަށް

މީހުންާވަނީާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާއޭރުާހުރިާބަންޑ ރަާަނއިބުާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށޭާވިދ ޅުެވ،322ާާ އަދިާމިާވަޢުދ ާގުިޅގެންާ

ނޑުމެ ާައޅުގަ ާފަހުން ާއެ ާމަގުމައްޗަށް. ާނެރެފަ ާހަމަ ާޮއއްވ  ާހުސޭނުބެާވިދ ޅުވެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާދިޔަ ާފެނިގެން ންނަށް

ާއޮހޮރުވުމަށްފަހުތޯ.ާމ ލޭގަިއާ ާލޭ ާމީހުންގެ ާއޮތީ،ާކިަތއް ާމި ާއަިއއްސަ ާހަމައަށް ާހުސޭނުބެއ  ާމިއަދު ާނޫން އެކަންޏެއް

ާމީހަކަްށާ ާހަތިޔ ރަކުން ާތޫނު ާކޮންެމވެސް ާނ ޅ . ާގަިއގައި ާމީހެއްގެ ާކަޓަރު ާނުދޭ ާއެއް ާހަފްތ  ާމީހުންތޯ ކިތައް

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ާހިސ ބަށްާކަންތައްާމިާދަނީާއެއްާދުވަހުންާއަނެްއާހަމަ ލަނުދޭާހަފްތ ާއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާކުރުުމެގާ ާޙުކުމް ާކޮބައިތޯ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާތަންފީޛުނުކުރ  ާޙުކުމް ާދަމުންނޭ.ާޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ާގޯހަށް ާގޯހުން ދުވަހަށް

ާޤ ނޫނަ ާއެ ާހެދިޔަިަސް ާޤ ނޫނެއް ނޑުމެްނާބޭނުމަކީ. ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް ާެއ ާކޮބައިތޯ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާޢަމަލުނުކުރ  ށް

ނޑުމެންާމިާތަނުަގއިާކިތަންމެާވަަރކަށްާވ ހަކަެދއްކިާކަުމގައިާވިަޔސްާެވްސާ ހެދުމުގެާބޭނުމަކީ.ާމިހ ރުާވެސްާއަުޅގަ

ާމި ާތިމަންނަމެން ާތީ ާނުކުރ ނަމޭ. ާޢަމަލެއް ާޤ ނޫނަކަށް ާތި ާތިމަންނަމެން ާބުނަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑުާާހަމަ ތަނުގައި

ާޤ ނޫނުާ ާމ ލިއްޔަތު ާމެންބަރުން ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހިތ މަކުރަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަހުރި. ހަނދ ން

ާމިާ ާނުނިކުމެ ާބޭރަށް ާޗެމްބަރުން ާމި ާއަދި ާއެތެރޭގައި ާމަޖިލީސް ާމި ާދިމ ލަށް ނޑުެމންނ  ާއަޅުގަ ާދުވަހު ފ ސްކުރި

ކުރ ނަމޭ.ާމިާބ އްވ ނީޭއާމަތީާފަޑިާމަތީގައިާހިރަފުސްާއަރުވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބުނަނީާމިާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލެއްާނު

ާބޭނުމެއްާ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާނޭނގެ ާެވސް ާހަަމާއެްއގޮތަކަށް ާައޅުަގނޑަކަށް ާބަޔަުކެގާތެރޭގައި ާހުންނަ ާވ ހަކަ ގޮތަށް

ާަފއިދ  ާއެްއވެސް ާވެސް ާމުޖްތަމަޢަށް ާމި ާހަދައިގެން ާިމ ާއަދި ާވެސް. ާކަމެއް ާކަަމކަށްާާއޮތް ާވ ނެ ާމިކަމުން ެއއް

ާނިންމ ފައި.ާިމާ ާގޮތް ާުކރ ނޭ ާކަންތައް ާއޮންނަނީ ާމި ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާމީ ާއިނގޭޯތ. ާނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް

ާމިތ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާބަލައިލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރ ނެ. ާޢަމަލެއް ާމިއަކަށް ާހެދިޔަސް ޤ ނޫނު

ާކަ ާހުރިހ  ާމި ާރައީްސެގާބަހުސްކޮށް ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުރިން ާބޭކ ރުކުރުމުެގ ާވަގުތުަތއް މެއްކޮށް

ާހެދެވޭާ ާޢަމަލުކުރަން ާމީ ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާވެސް ާައރިހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޤައުމުގެ ާއަދި ާވެސް އަރިހުން

ާހޭދަކުރަން ާވަގުތައް ާމި ާމިތ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫންތޯ ާއެއަށްފަހު ާކޮބައިޯތާޤ ނޫނެއްތޯ. ާއެހެންނޫނިއްޔ  ވީ.
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ާދިޔަާ ާފެނިގެން ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއ ދެ،ާމީގެ ާބޭނުމެއް. ާމަސައްކަތްކުރުުމގެ ާމި ާމިތ  އަޅުަގނޑުމެން

ާގޮތަކަްށާ ާމުޒ ހަރ ުކރަންވީ.ާބޭނުން ާބޭނުންވަގުތަކު ާވެސް.ާމުޒ ހަރ ކުަރންވީ ާތަނެއްަގއި ާހުރިހ  ާހަމަ މުޒ ހަރ ކުރަންވީ

ާެއމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރަކީ.ާެއާމުޒ ހަރ ކު ާބަެއއް ާދިޔަ ާމުޒ ހަރ ކުރުމަްށާބ ރުއަޅަމުން ާހަމަ ރަންވީ.ާރިސޯޓުަތކުަގއިާވެސް

ގޮތުންާއެާކަމުަގއިާހަމަާއެްނމެާއިސްކޮށްާއުޅުްއވިާބޭފުަޅުކާއެބަާއިންެނވިާމިާމަޖިލީހުގެާއެމް.ޑީ.ީޕގެާމެންބަރެއްެގާ

ާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާގޯްސވަނީ.ާގޮތުަގއި. ާވެސް ާުމޒ ހަރ ކުރުން ާައއިމަތޯއޭ ާވެރިކަމަށް ާމި މިހ ރު

ާދުނިޔެމަތީގައިާވެސްާނެތް.ާއޭރުަގިއާ ާމި ާކަމެއް ާވުރެ،ާރަނގަޅު ާމުޒ ހަރ ކުރުމަށް ާިއރު ާއުޅުނު ާއަންނަން ވެރިކަމަށް

ާަވރަ ާެއއީ ާނެތިްއޔ  ާމަގުމަތީގައި ާނިކުމެ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތިބެްނވީ. ާމަގުތީގައި ާއަބަދު ާގޯެހއް.ާހަމަ ާކުށެއް ާބޮޑު ށް

ާރިސޯޓަކަްށާ ާމިވެނި ާއެްއޗެހި ާއ އި ާވެބްސައިޓުތަުކގަ ާދުށީމު ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮބއިކޮުޓކޮްށގެން ާވެސް ރިސޯޓުތައް

ާމީާ ާވެސް ާމަސައްކަތް ާކުިރ ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ާމި ާމިހ ރު ާވެސް ާވައްޓ ލަން ާޓުއަިރޒަްމ ާރ އްޖޭގެ ނ ންނ ށޭ

ާހު ާދެކިފަިއ ާހަމަ ާގަވ އިދެްއާއަޅުަގނޑުމެން ާުމޒ ހަރ ކުރަންވީ ާރިސޯޓުތަކުގައި ާބުނަނީ ާމި ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް. ރި

ާމުޒ ހަރާ  ާނިކުމެ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތިބި ާިރސޯޓުތަކުަގއި ާދިޔައީ ާއަޅަމުން ާބ ރު ާހަަމ ާއޭުރގައި ހަދައިގެންނޭ.

ާއަޅު ާހަމަ ާމިހ ރު ާިއންސ ފ . ާއުސޫލ ިއ ާއ އި ާހަމަ ާކޮބަިއތޯއޭ ާއެހެންވީމ ، ާފެނިެގްނާކުރަންވީޭއ. ާމި ަގނޑުމެންނަށް

ާަގވ އިދެްއާ ާނެތް. ާވެސް ާބޭނުމެްއ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނެއް ާކުރަންވީ. ާގޮތަކަށް ާބޭނުން ާަހމަ ާެވސް ާކަމެއް ާހުރިހ  ދަނީ

ާހެދުމުގެާބޭނުމެއްާވެސްާނެތް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމައުޟޫޢަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުމަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާމައުޟޫ ާިމއީ ާެއީއާއ ދެ، ާގޮުތގައި. ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދައްކަީނ ާމި ާވ ހަަކ ާިމ ާައޅުަގނޑު ާތެެރއިން ުޢގެ

ާއަޅުާ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ާމިާމަސައްކަތްކުރަނީ.ާފުރަތަމަ ާމިތ  ާޤ ނޫނެްއާހަދަން ނޑުެމްނާއަޅުަގނޑުމެން ގަ

ާއަުޅަގނ ާހަމަ ާއެއީ ާނެތްކަން ާބޭނުމެއް ާހެދުމުގެ ާމި ާވަންޏ  ާކަމަށް ާގޮުތަގިއާޢަމަލުކުރ ނެތޯ.ާނުކުރ ނެ ާޤަބޫލުކުރ  ޑު

ނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިާމައުޟޫޢު ގެާދަށުންާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާކަމެއް.ާދެންާމިހ ރުާއަޅުގަ

ނޑުާހިތަށްާއަރަނީ.ާޕެރޯލްާވެސްާގޯސްެވގެންާުއޅޭާައޑު.ާމިާ ޤ ނޫނުާއަނެއްކ ާޤ ނޫނުައސ ސީާއަށްާފެތޭތޯއޭާއަުޅގަ

ކަެމއްާނުވ ނެާނޫންތޯ.ާމިހ ުރާާމިާޖެހިޖިއްޔ ާޤ ނޫނުާހަދ ފައިާބަލައިލ އިރުާއަނެއްކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިްޞލ ޙުކުރަން

ަމގުަމއްޗަށްާއެްއެވގެންާމިއަްށާާމިއަށްާވުރެާގޯސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެއްާވެސްާނެތްާތަޞްީދޤުނުވެގެންާއުޅުނުާއިރު

ާކޮންދުވަހަކުޯތޭއާ ާގޮތަކީ. ާރަނަގޅު ާކޮބައިޯތއޭ ާއެހެންީވމ ، ާނެތް. ާވެސް ާއެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމޮޅު ވުރެ
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ާފ ސްކުރަްނ.ާ ާމުސ ރަތަކެއް ާއުޅެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއިނގޭނީ. ާގޮތް ާރަނަގޅު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއޮތީ ާއެ ާބޯޑަށް ާކިޔ ަފއި،ާާއެމް.ބީ.ސީ ާފ ސްކުރިއޭ ާމުސ ރަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާނުދީ.ާމި ާމުސ ރަ ައދިވެސް

ާމުސ ރަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތިބެ ާމިތ  ާކުރަންޖެހޭާސުވ ލެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހުންނަށް.ާމިއީ ާއެ ާލިބޭނެތޯ މުސ ރަ

ާސަރު ާބަޔަކަށް ާއަރ  ާހިތަށް ާެއކަމަކު ާފ ްސކުރެވިދ ނެ. ާވެސް ާވަރަކަށް ާއެމް.ބީ.ސީާކިތަންމެ ާދެނީ. ާުމސ ރަ ކ ރުން

ބޯޑުަގއިާތިބިާމެންބަރުންނަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހެދިާޤ ނޫނުގަިއާބުނ ާގޮތުންާވެއްޖިްއޔ ާއިުތރުާމަސައްކަތެއްާކުެރވޭެނާ

ާމުސ ރަާ ާސަރުކ ރަކުން ާނޫން.ާާއެކަމަކު ާއެއް ާއޮތީކީ ާގޮތެއް ާއިތުރު ާލިބޭނެ ާލ ރި ާމީހުންނަކަށެއް ާއެ ާނޫން. ބައެއް

ާނުދޭ ާކޮބައިޯތޭއާއެއް ާވެއްޖިްއޔ  ާއެެހން ާވެސް. ާރައީސ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން ާސުވ ލުކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން .

ނަޑއެޅުުމގެާބޭނުމަކީ.ާއެހެންވީމ  ިމ ުހިރާހ ަކެމްއ ިމެހްނ ުހްނަނިއުރަގިއ ، އަޅުަގނޑުމެންާމިާތަނުންާމުސ ރަާކަ

.ާަރނަގަޅަކްށ ެވްސ ެހިދާދނެ ެޕޯރްލ ާޤޫނުނ ެވްސ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެހިދާދެނ ިކަތްނެމ 

ާމައުމޫްނާ ާރައީސް ާއަދި ާހެދިދ ނެ. ާޖަލުތައް ާއެކި ާމީހުންނަށް ާތަފ ތު ާވެސް ާޖަލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދ އިރ ގެާ ާތިމަރަފުށީ ާހަމަ ާވެސް ާތަނެއް ާބަހައްޓ ނެ ާމައުމޫން ާރައީސް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާހުރި ކުށްކުރަްއވ ފައި

ކަްށާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާހެދިދ ނެ.ާއެކަމަކުާއެާޤ ނޫނުަތކަށްާއިހުތިރ މުކުރ ނެތޯޭއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންވ ާގޮތަ

ާއެއްާ ާހެދޭނެތޯ ާޤ ނޫނު ާތަނުަގއި ާމި ާުސވ ލަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޮތް ާވެފައި ާކުރަން ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން.ާމީ މި

ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާއެއް ާހެދޭނެތޯ ާޤ ނޫނު ާފެންވަރެްއގެ ާކިހ  ާއެހެންނޫނީ ާސަރުކ ުރާނޫން. ާމި ާޤ ނޫނެއް ާހަދ  މެން

ާިމާ ާޤ ނޫނަކަށް ާއެްއވެސް ާނުފެނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާނޫިނއްޔ  ާސުވ ލުކޮށްފައި ާމި ާތަޞްދީޤުކުަރއްވ ނެތޯ. ބަލައިގަނޭތޯ.

ާދުވަހުާ ާހުށަހެޅޭ ާބިލު ާތަނަށް ާމި ާފެންނަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާޮކންމެ ާވ ަހކަދައްކ ކަށް. ތަނުގައި

ާެއއަށްފަހުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާޤ ނޫނެއްތޯ. ާހިތްޕުޅ ހަމަޖެހިލައްވ  ާތަްޞދީޤުކުރަން ާމީ ާފޮނުވަން ާސިޓީއެްއ ާއަށް ޔ 

 އަޅުަގނޑުމެންާމިާތަނުގައިާެއާކަމަށްާވަގުތުާހޭދަކުރަްނވީާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާދ އިރުާ ާބަހުސްކުރަމުން ާތަނުގައި ާމި ާބިލު ާޕެރޯލުގެ ާޖަލުތަކ އި ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބ ޭއާ ާއެއީ ާދ އިރު ާދައްަކމުން ާވ ަހކަތަެކއް ާއެަތއް ާބޭރުގައި ާބިލުން ާމި ާޖެހޭ ާއެބަ ާވިސްނ ލަން އަޅުަގނޑުމެން

ާމަސަްއކަތަ ާއައި ާކުރަން ާތަނުގައި ާމި ާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ކީ.

ާއެްއެޗއްާދަންނަވ ކަށެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުްށވެރިންާއިތުުރވަމުންާައިއާ ާވ ހަކައަށް ދެއްކި

ާ ާގޮތ  ާދިޔަ ާމަރަމުން ާޖަލުތަކުަގއި ާކުްށވެރިން ާގޮތ އި ާއައި ާގެްނގުޅެމުން ާކުްށވެރިން ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާގޮތ އި މީ

ާފުރަތަމަާ ާޖަލަކަށް ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާއެބަހުރި ާހަނދ ނުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަމެްއ ާއޮތް ާއޮޅިފައި މިއަދު
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ާކަންތަްއާ ާމެދު ާކުއްޖ އ  ާއަންހެން ާޙުކުމްކުރެވުނު ާފުރަަތމަ ާެއްއގައި ާމައްސަލަ ާމަސްތުވ ަތކެީތގެ ޙުކުމްކުރެވުނު.

ާވެގެންާދިޔަާގޮތް.ާ

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާވ ަހަކާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހަމަވެއްޖެ.ާބ ރަށު ާކޯރަމް ާމިހ ރު ާއ ދެ ާގެއްިލއްޖެ.ާމިހ ރު ާކޯރަމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށް.

 

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާއ ދެ، ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލަާޝުކުރިއްޔ  ާނޭއްާޖަލު ާަބއެްއގެ ާތިއްބެވި ާހައްޓަްނ ާސަބަބުްނާޢަގ ީނ މަލުތަކެއްގެ

ނޑުމެންާދައްކ ާމިާބިލުާއިތުރަކަށްާފުރިހަމަާާ.ވޭާޖެހިފައިތައްާކުދިންނެއްާމިދުނިޔެާޫދކުރަންއެ މިާވ ހަކަަތއްާއަުޅގަ

ާމ ޒީގަާ ާދިގު ާދިޔަ ާޤައުުމާމި ާދިވެހި ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާނުކުެރވޭނެ. ާވެސް ާކުްށވެރިްނާއެއް ާއޮތީ ާބިނ ކޮށްފައި އި

ާކުށްވެރިްނާމަގުމަތީގަިއާގިަނވެެގްނާ ާޤ އިމެއްާނުކުރޭ.ާއެ ާޖަލެއް ާގެްނގުޅޭނެ ާުކށްވެރިން ާގޮތުަގއި.ާއެ ާތަނެްއގެ އުޅޭ

ާރައީްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަްށ. ާއެ ާދިަޔއީ ާއެކަން ާެވސް ާމ ޒީަގއި ާދިގު ާމީގެ ާނޫން. ާމިއަދަކު ާއިްއޔެައކު އުޅުނީކީ

ާއިމުެގާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނީ ާމިދަނީ ާކުރަންާމަސައްކަތްކުރަުމން ާވެރިކަމެއް ާޤ ނޫނީ ާމިއަދު ާއެމް.ީޑ.ޕީާސަރުކ ރުން މެން

ާއެކަްނާ ާތެޭރގައި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެ ާހަދައިގެން ާޤ ނޫނެއް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާހިންގުަމށްޓަކައި. ާކަންތައްތަްއ ތެރޭގައި

އިާއޮތީާދިމ ވ ާވޯަޓކ ާދިމ ކޮށްފަިއ،ާނޫނިްއޔ ާސިޔ ސީާކޮންމެވެްސާކުރުމަށްޓަކައި.ާިދގުާމ ީޒގައިާކުށްވެރިންާދޫކޮށްފަ

ާޯވުޓާ ާއޭނަގެ ާނަމަވެސް ާވީ ާުކއްޖަކަށް ާދިޔަ ާތަންފީޛުކުރަމުން ާއަދަބެއް ާބޮޑު ާިކތަންމެ ާހެޔޮ ާއެ ބޭނުމަކަށްޓަކައި.

ާދަންނަވ  ާއެކު ާހިތ މައ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިނިވަންކޮށްފަ. ާހުރީ ާއޭނަ ާބަލ ފައި ާއަށް ާޢ އިލ  ާމިާއޭނަގެ ާއޭރަކު ލަންޖެހެނީ.

ާބޭނުންވ ނެާ ާޤ ނޫނެއް ާއެްއެވސް ާއޭރަކީ ާހިތުށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތޭ. ާއެއް ާހެދިފަ ާވެސް ާޤ ނޫެނއް ާެއއްވެސް ކަމަކަށް

ާައީކާ ާއެއީ.ާޖުޑިޝަރީ ާޒަމ ން ާގެންދިޔަ ާކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ާމީހަކު ާއެންމެ ާޤައުމު ާދިެވހި ާނޫން.ާމުޅި ާވެސް އިރެއް

ާމަ ާއެންމެ ާަދއުލަތުގެ ާމިއުޅެީނާއެއީ. ާނޫން ާދަންނަވ ކަށެއް ާވެރިއެކޭ ާހުދުމުޚްތ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއީ. ާައކީ ީތވެރި

ާރައްޔިތުންަންށާ ާޤައުމެްއގެ ާއެ ާހައިިސއްޔަތުން ާވެރިޔ ގެ ާމަތީ ާއެންމެ ާޤައުމެްއގެ ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ.

ާމ  ާސ ފު ާިދރިއުޅުމުގެ ާޤައުމެްއގައި ާއެ ާެއކީަގއި ާއަމ ންކަމ  ާއެންމެާމިނިވަންކަމ އި ާޤ އިމުކުރުމަކީ ޙައުލެްއ

ނޑުާދަންނަވ ލަން.ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާމިއަދުާޖަލުގައިާއެބަާތިބިާއުމުުރްނާ މަތީވެރިއެްއގެާވ ޖިބެއްާކަުމގަިއާއަުޅގަ

37ާާ ާއުމުރުން ާގޮސް ާވަުމން ާބޮޑެތި ާމީހުން ާއެ ާމިއަދު ާކުދިން. ާތިބި ާލ ފައި ާޖަލަށް ާހެން ާނުވަނީ 67ާއަހަރު

ާވެގެްނާއޭަނާާއަހަރުވެފަިއާއެބަ ާބަރީޢަ ާެއާުކށުން ާވީމ  ާކުށްވެރި ާިމާޖެހެނީ ާހަދަން ާޤ ނޫނެއް ތިބި.ާއަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެންާ މިނިވަންާމީހެއްގެާގޮުތގައިާމ ޙައުލުަގއިާއުޅޭނެާގޮތެއްާައޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާވ ތީވެ.ާެއަކންާކުރަންާއަޅުގަ

ގަިއާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެެހނީާއަނބުރ ާމުޖުތަމަޢަށްާބޭނުންާވ ތީވެ.ާެއކަންާކުރުމަށްޓަކައިާމިާޤ ނޫނުާހަދ އިރު
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ާޙުކުމެްއކޮްށާ ާޖަލުގައި ާރައީްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮށްެގންތޯ. ާކަންތައްތަެކއް ާއަުޅަގނޑުމެން ާކިހިނެއް ނެރެވެނީ

ކުށްތައްާެއާާތަންފީޛުކޮށްާމ ޙައުލަށްާއަންނަާއިުރގައިާމިާކޮމިއުނިޓީާއަށްާއަންނަާއިުރގަިއާއަެނއްކ ވެސްާހަމަާއެފަދަ

ނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާކަމެްއ.ާމިއަދުާމިާދިވެހިރ އްޭޖގެާެއއްވެްސާޖަލެްއގައިާނެްތާ ކުރަނީާކީްއެވގެންތޯއޭ.ާެއއީާައޅުގަ

ާއެއްވެްސާ ާނޫން ާތިބުން ާކ ަލއިގެްނ ާރީއްޗަށް ާއިރު ާަފސް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރަކު ާކޮންެމވެސް ާތަނުގައި އެ

ާރީހިބިލިޓޭާ ާކުްށވެރިން ާޖަުލގެާކަމެއް. ާއިރުަގއި ާނެރޭ ާމުޖްތަމަޢަށް ާއަނބުރ  ާނެތް. ާގޮެތްއ ާއެްއވެސް ޓުކުރެވޭނެ

ާއެހެްނާ ާހޭނިފައި. ާކަމަށް ާއެ ާއޮތީ ާޒަމ ން ާދިގު ާއޮތް ާމި ާނެތް. ާކަމެއް ާއެއްެވސް ާދަސްކުރެޭވނެ ާތިެބގެން ތެރޭގައި

ނޑިވަުޅގަ ާދަ ާދ  ާމަސައްކަްތކުަރމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ އިމުކުރުމަށްޓަަކއި ާޤ ނޫނެއްތޯާވެއްެޓއް ާތަންފީޛުކުރ ނޭ ާމީ އި

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާކުރ ނެާކަމެއްާނެތިއްޔ ާ މީާކީއްކުރަންާކުރ ާމަސަްއކަެތއްތޯ.ާއަުޅގަ

ާކޮށްފ ނަމޭ.ާ ާކަންތައްަތއް ާމި ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހެއްޭޔ. ާނޫން ާރަނގަުޅވ ނެ ާމ  ާއޮތިްއޔ  ާގޭަގއި ގޮސް

ާޤަާ ާމި ާހުދުމުޚްތ ރުާއަޅުަގނޑުމެން ާވެގެން. ާކުަރން ާވެރިކަމެްއ ާޤ ނޫނީ ާމިތ  ާަހވ ލުީވ ާސަރުކ ރ  ާެއމް.ޑީ.ޕީ އުމު

ާވެްއޓެްއާ ާޑިމޮކްރެޓިކް ާމިތ  ާނޫން. ާޤ އިމުކުރ ކަށެއް ާމިތ  ާއުސޫލުަތއް ާކޮމިއުނިސްޓު ާނޫން. ާކުރ ކަށެއް ވެރިކަމެއް

ާ ާެއކަމަކު ާތިބީ. ާމި ާފޫގަޅަިއގެން ާައޅުަގނޑުެމން ާތަނުަގިއާއ ލ ކުރުމަށްޓަަކއި ާމި ާމިއަދު ާހުރަްސއަަޅން ާކަމަށް މި

ާމެންބަރުންާ ާބަެއއް ާރައީސް ާރަނަގުޅާކަމެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެ ާއެއީ ނިޑާހިތުން ާއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ާައޅުގަާ ާކަންތައްތައް ާބައެއް ާއަިލއަުޅވ ލެްއވި ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުންގެ ާބައެއް ާއަދި ާދައްަކވައިފި. ނުޑާވ ހަކަފުޅު

ާތިއްަބަވއިގެްނާ ާތެރޭގަިއ ާސަުރކ ުރ ާބޭބޭފުޅުން ާއެ ާވަޒަްނކުރެޭވނެ. ާރަނގަޅަށް ާަވރަށް ާވެސް ާމަނިކުފ ނަށް ހިތުށް

ާނުދައްކަީނާ ާކީްއވެގެންޯތއޭ ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކުގެ ާމި ާޚިޔ ނ ތ  ާވީ ާއަށް ާފައިސ  ާދައުލަތުެގ ާޖަރީމ ތަކ އި ހިންގި

ާ ާކޯޓުތަުކގެ ާބޭބޭުފޅުން ާމި ާއަށް. ާކީްއެވގެންތޯާއަމިއްލަ ާޙުކުމްތަކ  ާއިްއވި ާތިއްބަަވއިގެން ޖަޖުންނަން

ާވަީނާ ާމި ާދައްކަންފެށީމ  ާވ ހަަކ ާކަޓަރުއަޅ  ާަމުގތަންމަތީ ާމ ލޭ ާދުވަހެްއގެ ާދެ ާމި ާައއިސް މިވ ހަކަނުދައްކަނީ.

ާޒަމ ނެއް ާެއތައް ާތަނުގައި ާމި ާސަގ ފަތް ާމި ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖޯަކކަށް. ާކުރިމަތީަގއި ވަންދެންާާރައްޔިތުންގެ

ާަރއީްސާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަަދއްކަްނވީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫންތޯ ާގޮަތކަށް ާސަލ މަތްވ ނޭ ާމިކަމުން ާއޮތީ. އަށަގެންފަިއ

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާއަވަހަށް ާމީ ާހުށަހެޅީ ާމަޖިލީސަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު ާމި ާބޭުނންވޭ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާޙުކުާ ާމިހ ރު ާޖަލުގައި ާގޮުތގަިއާބަދަލުވެ ާބައެއްގެ ާބޭނުްނާހިފޭ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއެތަްއާބައެއް ާދ  ާތަންފީޛުކުރަމުން މް

ާތަނަވަްސވުމަްށާ ާމަގު ާދިރިއުެޅވޭެނ ާއެްއކޮށް ާޢ އިލ އ  ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ބަދަލުކޮށް

ާއިން ާގެނެސް ާުހއްޓުމަކަށް ާއަނިޔ ތައް ާދިޔަ ާުކރަމުން ާޖަލުަގއި ާއެތަްއާއުއްމީދުކުރ ީތވެ. ާޚިލ ފު ސ ނިއްޔަތ 

ާެއާ ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާގޮުތގަިއ ާއަމ ންތަނެއްގެ ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމ ޙައުލު ާމި ާއަށަގަނެފަިއވ  ކަންތައްތަެކއް

ނިޔަތުގައިާހުށަހެޅިާބިލެއްާމީ.ާއެހެންނަމަވެސްާހިތ މަާއަކީާމިާބޭފުޅުންނަށްާމިާމަޖިލީހުގެާމެޖޯރިޓީއޭާކިޔަިއގެންާިމާ

ާއި ާވ ީނާތިއްބެވި ާއެހެން ާއެކަން ާަރީއސް ާނުވ ތީވެ.ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަމަކަށް ާހަޖަމުކުރެވޭ ާމެްނބަރުންނަށް ާޕ ީޓގެ ދިކޮޅު
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ާޑިމޮކްރެޓިްކާ ާއުނދަޫގވ ނެ ާއެއީކީ. ާނޫން ާބައެއް ާދަންނަ ާޤ ނޫނެއް ާއެއީ. ާނޫން ާބަެއއް ާކުރި ާވެރިކަމެއް ޤ ނޫނީ

ންަނާސަރުކ ރެްއގެާތެޭރަގއިާެއާޭބފުޅުންނަށްާއުޅެންާވެސް.ާވެއްެޓްއގައިާމަަސއްކަްތކުރަން.ާއުނދަޫގވ ނެާދެާފުށްާފެ

ާެވްސާ ާމަސައްކަތްކުރަން ާގުިޅގެން ާސަރުކ ރަކ  ާއެފަދަ ާއުނދަގޫވ ނެ. ާވެސް ާދޭން ާހިތްވަރު ާސަރުކ ރަކަށް އެފަދަ

ާކުރިައްށާ ާބިލު ާމި ާމިއަދު ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، އުނދަޫގވ ނެ.

ާއެަބާ ާއަހަމިްއޔަތުކަން ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާަރއީސް ާކުރަްއވ .ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެބަ ާބުރަކޮްށާމަސައްކަތް ާވަރަށް ގެންދިއުމަށް

ާެވްސާ ާރަީއސ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަަސއްކަުތގައި ާކުރައްވ  ާތި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ދެއްވ .

ާޕޮ ާ ާެއއީ ާއެކަަމކު ާމޫނުޖެހޭނެކަން. ާަރއީަސްށާބަޔަކ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުން ާެއ ާރައީސަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ލިޓިކަީލ

 ޕްރެޝަރާކުރަްއވ ނެާޕްރެޝަރެއްާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދަްނނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާ މިނެޓުގެާހުސްަވގުތުކޮެޅއްާމެންބަރުންނަށ52ާާްމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުގަ

3ާގައިާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސ52ާާް>3އަރުވަން.ާިމއަދުގެާވޯޓުލުންާޮއންނ ނީާކުރީާދުވަސްތަެކކޭާެވސްާެއއްާގޮތަށްާ

ާޖަހ އިރުާޖަލްސ ާއަށްާވަަޑއިެގންދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

 

 ]ށ32ާާް>35ނ32ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަހުސް،ާ ާގެންދިޔަ ާކުަރމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަށަނީ. ާމި ާކުރިއަށްގެންދަން ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނުޑ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު

ާިދވެހިރ  ާމަތިވެިރާއެއީ ާއަުރވަނީ ާމި ާފުރުޞަުތ ާފުރަތަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާބަހުސް. ާބިލުގެ ާޕެރޯލް ާޖަލުތަކ ިއ އްޭޖގެ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާ

ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމުޙައްމަދުާއ ދެ، ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަހިބަދޫ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާބިލު ާޕެރޯލްެގ ާޖަލުތަކ އި ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާއެާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާވަރަްށާކަމަާކަމަށްޓަަކއި ާއަށް ނ 

ާ ާއ ދެ،ާމިއީ ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާއެކު ާސަފުހ 85ާއަދަބުވެރިކަމ  ާއެކުެލވޭ ާމައްޗަށް އެކުެލިވގެްނވ ާާމ އްދ ާ:35ގެ

ުކރެއްވިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަްށާސަްއކަތްވަރަށްާތަފުސީލީާބިލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބުރަާމަސައްކަތަށްޓަކައިާމިކަމުަގއިާމަ

ާޝުކުރު ާމެންބަރުާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ާފަދައިން ާދެންެނވި ާވެސް ާކުރިން ާއަދި ދަންނަވަން.

ދަންނަވަން.ާއަދިާބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާެވސްާމިާމަސައްކަތަށްާައޅުަގނޑުާުޝުކރުާއްވިާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދުާކުރެާ
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ާބަޔ ންކުަރއްވ ަފއި ާަސބަބުތައް ާހުށަހެޅުްއވި ާބިލު ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާކަންކަްނާާފުރުޞަތުގައި ާކުށްވެރިން ޭވ.

ާ ާކަމަށްވެފައި ާނެތިފައި ާޤ ނޫނީ ާވަނީ ާގެންގޮްއސ  ާހިންގަމުން ާެބލެހެބަލަހައްޓ  ާކުށްވެރިން ާކަންކަންތަްއާއަދި އްޓުމުގެ

އަކީާވެސްާރަނަގުޅާާމުކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާމިާވ ާވ ހަކައޮތުންާމުހިއްކޮށްާތަރައްޤީކުރުމަްށާމިފަދަާބިލެއްާއިންތިޒ މު

ާއެ ާއަދި ާދެކެން. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާާވ ހަކަފުޅެއް ާމި ާދަންނަވަން. ާވެްސ ާވ ހަކަ ާޤަބޫލުކުރ  ބިލަށްާވ ހަަކފުޅު

ާއިންާތ އީދުކުރި ާއުފައްދ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާވިޔަސް ާމަޤ މުތަކ ކަމަށް ހަމަޖައްސ ާާސްޓިޓިއުޝަންތަކ ިއ

ނޑުާޮގވ ލަން.ާއ ދެ ަކްނަކްނ ަހަމަޖްއާސ ، ކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުމެންގެާފެންވަރަށްާބަލައިގެންާވިސްުނމަށްާއަޅުގަ

ާމިންިއްނިތާޒމު  ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގަބޫުލކުރަން.ކުރަންޖެހޭނީ ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާބަލައިގެން ާފެންަވރަށް ކޮމިީޓާާވަރ އި

ާިވސްނ ނެސްޓޭޖު ާމިކަމަށް ާރަީއްސާާގަިއ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަެވސް، ާއ ދެ، ާގަބޫުލކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާއެބަ ާަޙޤީޤަތެއް ާއޮތް ާޖެހިފައި ާަގބޫލުކުރަން ާމިއަދު ާމަޖިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމި ާއ ދެ، ާދައުަރީކާއޮތް. ލިސްގެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާުސވ ލުތަކަށް ާމި ާކޮންކަމެއްޯތ. ާޤ ނޫނުްނާކުރަނީ ާކޮބައިތޯ. ާބޭނުމަކީ ާހެދުމުެގ ާޤ ނޫނުތައް ކޮބައިތޯ.

ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމެންބަރެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުން ާނެތް. ާވ ކަށެއް ާމިއަދު ާމި، ކުރިމަތިނުލ  އޮީތާާއަދު

ާޑިމޮ ާވެރިކަމެކޭ، ާވ ކްރެޤ ނޫނީ ާކަމަށް ާކުރ  ާވެރިކަމެްއ ާހެޔޮ ާވެރިކަމެއް ާޤ ނޫނީ ާއ ދެ، ާވެރިކަމެކޭ. ނަމަާާިޓކް

ާބޯލަނބަންާޤ ނޫނުތަކަށް ާއުސޫލުތަކަށް ާދ ންޖެހޭނެާޤ ނޫނީ ާކަންކަން ާމަތިން ާއުސޫލުތަކުގެ ާއެ ކަމަށްާާޖެހޭނެ.

ާ ާދެންނެވި ާވެސް ާުކރިން ާއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ާގަބޫލުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާވަރަްށާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުގައި ާމި ފަދައިން

ާމިހ ރުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހަމަޖެއްސުމަށް. ާކަންކަން ާޕެރޯލުގެ ާއިތުރަށް ާޖަލުތަކުގެ ާަވނީ ާބިނ ކުެރވިފައި ާބައެއް ބޮޑު

ާދ ދި ާެބލުމެއްާވެސް ާއުސޫލުތަކަށް ާޕެރޯލްގެ ާެވްސ ާދޫކޮށްލެވުނުކަްނާާފަހުން ާމ ލެއަށް ާމީހުންތަކެއް ނެތި

ާއެ ާއެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮއްސަ ާއެންމެާނގިގެްނ ާއ ދެ، ާބޭފުޅުންާާފަހުންާއޮތް. ާޕެނިޓެންޝަރީގެ ވެސް

ާަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާނޭނގެ ާމިހ ރަުކ ާއ ދެ، ާުދވަްސވަރު. ާވަަޑިއގެންނެވި ާކޮމިޓީތަކަްށ ާއެާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމެއް.

ާދ ދި ާވިދ ުޅވި ާވެސް ާާފަހުންާބޭފުޅުން ާމީހުންނަށ322ާްވެސް ާމީާވަރަކަށް ާގިނަ ާވ ހަކަ.ާއަނެްއކ ާވުރެ ާދޫކުރި ހުން

ާދެއްާނޫންާއެ ާމަޢުލޫމ ތު ާދުވަސްވަރު ާވަަޑިއގެންނެިވ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާފުލުހުންގެ ާހުުކްމާވެސް ާއެބަހުރި ވ ފައި

ާހުކުމް ާުއޅެމުންތަންފީޛުނުކުރެވި ާމ ލޭެގާމަގުތަކުގައި ާބައެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހިރަާާކޮށްފަިއވ  ދ 

ާކަންކަ ާއަުޑއިިވގެންާމިހިރަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއ ެދ،ާމިތަނުގަިއާމިއަދު ާކަމެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުެމން ާމަކީ

ާމަރުޙަ ާކޮމިޓީ ާއަދި ާބަހުސްކޮށް ާދުވަހަކު ާދެތިން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާމި ާއ ދެ، ާޤ ނޫނުތައް، ލ ގަިއާދިޔަ

ާކުރަން ާމަސައްކަެތއް ާގަބޫލުުކރަންގިނަ ާއަޅުަގނޑު ާފަދައިންާެޖހޭނެކަން ާދެންނެވި ާެވސް ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު .

ނޑުމެންާކުރުމުގެާބޭނުމަކީާ ފުދޭވަރަކަށްާތަފުސީލީާބިލެއްާބިލަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާމިާބިލުގެާމަސައްކަތްާއަޅުގަ

ާމި ާއ ދެ، ާފ ސްކުރުންތަކަށްކޮބައިތޯއޭ. ާފ ސްކުރ  ާވ ާތަނުން ާކަމަށް ާނެތް ާބެލުމެއް ާމިތަނުންާާސަރުކ ރުން ާނަމަ

ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާވ ފ ސްކުރ  ާކަމަށް ާވ ާކުރުމެއްާނެތް ާކަމަށް ާކޮބައިތޯޭއާާނަމަ،ާތަޞްދީޤުކުރުމެއްާނެތް ނަމަ
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ާކުރ  ާކަންކަން ާނެތަސް ާއޮަތސް ާޤ ނޫނެއް ާބޭނުމަކީ. ާވ ާއޭގެ ާގަވ އިދުަތްއާާކަމަށް ާމިކަހަލަ ާކީއްކުރަންޯތއޭ ނަމަ

ާރައްޔިތުންާ ާއ ދެ، ާގެންދަވަނީ. ާމަަސއްކަތާ ހަމަޖައްސަވަމުން ާދައުރ އި ާމަޖިލިސްގެ ާއުފެދޭާާގެ ާސުވ ލު މެދު

ާސަުރކ ރުެގާ ާއ ދެ، ާބަޔަކު ާެއއްެވސް ާސަރުކ ރުގެ ާކޮމިޓީތަކަްށ ާމަޖިލިސްގެ ާރަްއޔިުތންގެ ާއޮތީ. ހިސ ބެއްަގއި

ާތި ާޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއި ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުްނގެ ާވެރިންނ ިއ، ާއޮފީސްތަުކގެ ާމީހުންނ އި، ާތިބޭ ިބާމަޤ މުތަކުގައި

ާހ ޒިރުނުވ ނެ ާއަްނގަވ ަފއި،ާާބޭފުޅުންނ އި ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ަކމަށް

ާއަންަގވ ަފއިާއޮްތާކަމަށްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭ.ާމިކަންކަންާމިހެންާ އޮތްާހިނދުަގއިާައިދާސިޓީއަކުން

ާކަންކަމ  ާހ ޒިރުާގުޅޭާމި ާއެބޭފުޅުން ާއަންގަވަުމްނާގޮތުން ާޮކމިޓީތަކަށް ާއަްނގަވަމުން ނޑަެއޅިގެން ާކަ ނުވ ނެކަން

ާމިކަމުގެ ާކޮިމޓީތަކުަގއި ާބައެއް ާއަދި ާާގެންދަވ އިރު ާސުާލަފައިސްތިޝ ރީ ާހޯދުމަށް ާހުށަހެޅުމަށްާއެއް ާކޯޓަށް ޕްރީމް

ނޑުމެންގެާނިންމުންތަ ކަީކާއެްއވެސްާބެލުމެއްާނެތްާއެދިފައިވ އިރުާމިކަންކަންތަެކްއާނޫންތޯއޭާއަވަްސކުރަންވީ.ާައޅުގަ

ާނިންމުން ާފ ސްކުރ  ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާވ ތަކެއް ާޤ ނޫނުތަކަކަށް ާތަޞްދީޤުނުކުރ  ާކޮބައިތޯޭއާާޤ ނޫނުތަކަކީ ނަމަ

ާމަޖިލިސްގެާ ާމި ާކަންތައްތައް. ާބައެއް ާބުނޭ ާއެބަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ ދެ، ާބޭނުމަކީ. މިކަންކަމުގެ

ާބެހޭ ާވެސްާގޮތުންާދައުރ އި ާޤ ނޫނުތަކ  ާފ ސްކުރ  ާއަދި ާއެހެންވީމ ،ާމިާ. ާވެސް. ާގޮްތ ާކުރަންވީ ާކަންތައްތައް ާމެދު

ވެފައިާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރަން.ާއޮތީާމިާމަޖިލީހަށްާލ ޒިމުާކަންތައްތައްާކުިރއަށްދ ނެާގޮެތއްާހޯދުންާމިހ ރުާމި

ާހުށަހަޅައި ާމަޖިލީހަށް ާވިދ ުޅވި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ނުޑާދެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންދ ށޭ. ގެން

ާބޭފުޅެއްާާގަބޫލުކުރ  ާކުރަްއވަންޖެހޭނެ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާހޯދުމަށް ާަމގު ާކަންކަުމގެ ާމި ާރައީސަކީ ާމަޖިލީހުގެ ގޮތުަގއި

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާކުރިމަތިނުލ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާުސވ ލުތަކަށް ާމި ާއ ދެ، ާގަބޫުލކުަރން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް

ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާމަސައްކަތްަތްއާާވ ކަެށއް ާކުރަންޖެހޭ ާހޯދުމަށް ާގޮތްތަކެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމުގައި

ާމިކަންަކންާ ާކިހިނެއްތޯ ާކިހިެނއް ާއެނގޭނެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއޭރުން ާއ ދެ، ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަވަްސކުރުމަށް

ާާވެގެން ާނިންމ ލަމުން ާއަިދވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާިމާދ ނީ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަހިބަދޫ ދަންނަވ ނީ

ާފ ހަގަ ާމެންބަރުން ާަބއެއް ާމީގައި ާއެެހންނަމަވެސް، ާމަސައްކަތްޕުޅެކޭ. ާުފރިހަމަ ާވަރަށް ާބިލަކީ ކުރެއްިވާހުށަހެޅުއްވި

ާސްޓޭޖު ާކޮމިޓީ ާދ ާފަދައިން ާބިލު ާމި ާމަސައްކަތްތައް ާއެ ާއެބަހުރި. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީއަކުންާާގައި

ާޔަޤީންކުރަންާކުރ ނެ ާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރުކަމަށް ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާބިލު ާމި ާވ ަހަކާ. ނުޑގެ ާއަުޅގަ ދަންަނވަމުން،

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާސ ޢީކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބޭނުންާާއެްނމެޝުކުރިއްޔ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނުޑ ާވެސް ފުރަތަމަ

ާމައްސަލަ ާގުޅުންުހރި ާހަމަ ާމިކަމ  ާމިތަނުގައި ާކުީރަގއި ާކުއްާތަންކޮޅެއް ާގޮުތަގިއާއެއް ާމައްސަލަެއއް ިލ
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ނުޑާެވސްާހަމަާއެާވަރަށްާއަިނޔ ވެިރކޮށްާހޯރަފުށީގައިާއެާމަރ ެލުވނުާބޭފުޅ ގެާބަހުސް ިއ،ާއިލ އަށ ޢ ކުރެވުނު.ާއަުޅގަ

ާރައްުދކުރަން.ާ ާތަޢުޒިޔ  ާނަމުަގިއ ާރަްއޔިތުންގެ ާދ ިއރ ގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ނޑ އި ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންނަށް ހޯރަފުށީ

ާދެާ ާކުްށވެރިކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާޢަމަލު ާއެ ާމުހިއްއަޅުަގނުޑ ާމިފަދަ ާހަމަ ާކަމަކަށް ާަރއްޔިތުްނގެާަވނަ ާބިލެއް މު

ނޑުާވަަރްށާާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދަށްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިާެދއްީވތީާމަހިބަދޫ އަޅުގަ

ނޑުާގަބޫލުކުރ ބޮޑަށްާޝުކުރު ގޮުތގައިާިމާޤ ނޫނަކީާމިާޤައުމުގައިާމ ާކުރީަގއިާމ ާކުރިންސުރެ،ާާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ާއަހަރު ާމުހިއްމީގެ ާއޮންނަން ާކުިރއްުސރެ ާނެތުތަކެއް ާޤ ނޫނެއް. ާވަމު ާސަބަބުން ާއިޖުމުގެ ާބޮޑެތި ތިމ ީޢާރަށް

ާމި ާއުެފދި، ާޤައުމުަގއި ާވެސްާމައްސަލަތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާފަދައިްނާާތަނުގައި ފ ހަގަކުރެއްވި

ާމަގުމަތީހުކުމް ާކުށްވެރިންނެްއ ާއެތައް ާތިބި ާކޮށްފައި ާމިނިވަންކަމ  ާވެސް ާމިހ ރު ާުއޅެމުންދިއުުމެގާަގއި އެްއކޮށް

ާރައްޔި ާޢ އްމު ާސަބަބުން ާއެކަން ާކުރަންތުންަނށް ާތަަޙއްމަލު ާބޮޑަށް ާމައްސަލަައކަށްާވަރަށް ާވަީނ.ާދެވަނަ ާމި ޖެހިފައި

ާއެަތއް ާޖަލުގައި ާނުކުތ ގައި ާމި ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާސަޭތަކާާއަޅުަގނޑު ާއެތައް ާކުށްެވރިންނެއް ހ ސް

ހިފޭނެާހަރުދަނ ާއުސޫލުތަެކއްާަކނޑަނޭިޅާާމީހުންގެާބޭނުންާކުށްވެރިންނެއްާެއއްވެްސާއުޫސލެއްާނެތިާމުޖުތަމަޢަށްާއެ

ގެންގުޅެންޖެހުމުގެާސަބަބުންާދައުލަތުގެާއ މްދަނީާކޮންމެާކުށްވެރިައކަށްާއަޅުަގނޑަށްާލިބިހުރިާމަޢުލޫމ ތުާކުށްާނޫންާ

ާވ  ާާކަމަށް ާމައްޗަށް ާމަހެއްގެ ާހ ސ38ާްނަމަ ާމިާާވަރަކަށް ާޚަރަދުކުރެވެމުން. ާދަނީ ާވެސް ާމިހ ރު ރުފިޔ 

ާމިާކުޚަރަދު ާފުރުޞަތު ާޚަރަދުކުރ ނެ ާއ ބ ދުކުރަން ާދިރިއުޅުން ާރައްޔިތުްނެގ ާނިކަމެތި ާޤައުމުގެ ާފައިސ ައކީ ރުމުގެ

ާސަރުކ ަރްށާ ާޙައްޤުތަކެްއ ާއިންސ ނީ ާއަސ ސީ ާދިރިއުުޅމެއް ާފުރިހަމަ ާމ  ާމިއަްށވުރެ ާލިބިއްޖެްއޔ  ޤައުމަށް

ާމިކަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފޯރުކޮށްދެވިދ ެނާފައިސ  ާކަމަށްާރައްޔިތުންނަށް ާބިލެއްގެާސަބަބުންާސަލ މަތްކުރެވިދ ނެ ހަލަ

ާަގބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާބިލު ާމި ާގަބޫލުކުެރވެނީ. ާމެންބަރުްނާާއަޅުަގނޑަްށ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ގޮުތގަިއ

ާހުރި ާކަންތައްތަކެއް ާބަދަލުކުރަންޖެހޭ ާބިލުަގިއ ާމި ާއިންކ ެރއްާާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ާެއއަކަށް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް.

ާހުށަހެޅޭާ ާއެ ާބިލަކީ ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިުތންގެ ާގަބޫުލކުރަން ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ާނުކުރ ނަން. ާވެސް

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީާާގޮތަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫން. ާއެއްެޗއް ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާސިފައިަގއި ާޤ ނޫނެއްގެ ާތަނުން

ާ ާގުޅުންހުރި ާަކމ  ާމި ާތެރޭަގއި ާދިރ ސ ތަކުގެާއިދ ރ ތަކ މަސައްކަުތގެ ާކުރ  ާމަޢުލޫމ ތ އި ާހޯދ  އަީލަގިއާާބަްއދަލުކޮށް

ާގެންނަން ާއެބަދަލުތަކެއް ާވެސް ާ ާކުރަނީ ާެއކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެްއޗެއް. ާއެްއގޮަތކަށްެވްސާާޖެހޭ ާއެީއކީ ގޮތަށް.

ާޖުމްލަާ ާނޫން. ާފ ހަގަކުރެާާމައްސަލަެއއް ާައޅުަގނޑަށް ާބަލައިލ އިުރގައި ާބިލަށް ާފުރިހަމަާގޮތެްއގައި ާވަރަށް ާބިލު ުވނީ

ާބިލުަގިއާ ާދ އިރ އަކަްށާމި ާހުރިހ  ާހުންނަންޖެހޭ ާިބލެއްަގއި ާގަބޫުލކުރެޭވާމިކަހަލަ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ނޑަށް ކަމަށް.ާއަޅުގަ

އަށްާއެާރިޢ ަޔތްކުރެވިފަިއާނެތްާކަަމްށާާކަމަށް.ާދެންާބައެއްާމެންބަރުންނަށްާެއންމެާފުރިހަމަާރިޢ ޔަތްކުރެވިަފއިާވ 

ާފުރުޞަުތާގަބޫލު ާގެނައުުމގެ ާބަދަލުތަްއ ާބޭނުްނވ  ާއެ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާނަމަ ކުެރވޭ

ާއެބަ ާތަނަވަސްކޮށް ާއެބަާާވަރަށް ާބިލުގައި ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާބަލައިލ އިުރަގއި ާއަުޅަގނޑު ާކުރުގޮތަކަށް ާބިލަށް ާޮއތް.
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އްޒަފުްނާއްދުުމގެާއިޚުިތޔ ރުާދީފައި.ާއެާއިދ ރ ގައިާަހރަކ ތްތެރިވ ާމުވަާއެއްާއުފެާއޮތްާޖަލުާބަލަހައްޓ ނެާވަކިާިއދ ރ 

ާއަދަބު ާކުށްތަކަށް ާއުސޫލުަތްއާކުރ  ާގޮތްތަކ އި ާހަރަކ ތްތެރިވެވޭެނ ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާއެ ާއުސޫލުތަކ ިއ، ދެވޭެނ

ާއިދ ރ  ާމިދެންނެވި ާމ ފުކުަރއްވ . ާމިނިވަން، ާމިދެންނެވި ާއިޚުިތޔ ރު ނަޑއެޅުމުެގ ާބިލުްނާާއަށްާކަ ާމި ާޤ ނޫނުން، މި

ާފުރިހަމަ ާލިބިދޭ.ާާވަރަށް ާހ ލަތެްއަގިއާހައްޔަރުކުރ ާަގޑިއިރަށ46ާްއަށް ާއެްއވެސް ާއިތުރަްށާމީހަކު ާވާ ާވުރެ ާކަމަށް

ާތި ާބަޔ ންކޮށް ާީމހެއްކަން ާަހއްޔަރުކުެރވޭ ާހ ލަތެއްގައި ާކޮން ާކަހަލަ ާކޮން ާޖަލެއްގައި ާކޮން ާހައްޔަރުކުރެވޭނީ ްނާނަމަ

ނަމަާާދޭ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ާުކރުމުގެާއިޚުތިޔ ރުާމިާބިލުންާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާލިބިޖަލުތައްާގ އިމުާާވައްތަެރއްގެ

ާވަަރްށާ ނަޑއަަޅއި ާކަ ާކަމަށް ާޖަލު ާހައްޔަރުކުެރވޭ ާކުށްވެިރން ާހައްޔަރުކުެރވޭ ާތަޙުޤީޤަށް ާމިީއ ާޖަލު. ކަސްޓޯިޑއަލް

ާއެބަާ ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ާބަލަހަާސ ފުކޮށް ާޖަލު ާއެ ާވަރަްށާއޮތް. ާބިލުން ާމި ާވެސް ާފުލުހުންކަން ާެއއީ ާފަރ ތަކީ އްޓ ެނ

ާއެބަާ ާއެނގެން ާރިމ ންޑުާސ ފުކޮށް ާޖަލެއްާއޮްތ. ާނަުމގަިއ ާިނިމާގ އިމުާޖަލުގެ ާތަޙުޤީޤު ާެއއީ ާޖަލަކީ ާެއ ކޮްށ،

ާހަްއޔަރުކޮށް ާކުށްވެރިން ާމަރުޙަލ ަގއި ާދ  ާއެ ާކުީރގައި ާމަރުޙަލ ގެ ާކަަމށްާޝަރީޢަތުގެ ާކުށްވެރިން ާނޫނީ ާފައި

ާސ ފުކޮްށާތުހު ާވަރަށް ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާވެސް ާޖަލުކަން ނޑަައޅ  ާކަ ާބޭތިއްބުމަށް ާހައްޔަރުކޮށްފައި ާމީހުން މަތުކުރެވޭ

ާއެބަ ާސ ފުކޮށްާާބަޔ ންކޮށްފައި ާވަރަށް ާބިލުން ާމި ާޤ ނޫނުން ާމި ާވެސް ާކޮންފަރ ތެއްކަން ާބަލަހައްޓ ނީ ާޖަލު އޮތް.ާއެ

ާގަބޫލުކުރާ  ާައޅުަގނޑު ާމިއީާއެބަދޭ. ާމުހިއްާގޮުތގަިއ ާވަަރށް ާމަރުޙަލ ވެްސ ާޮބޑަްށާާމު ާވަރަށް ާމިހ ރު ެއއް.

ާޢަދްުލިއންޞ ފ ރައްޔި ާހިުތގައި ާފުާތުންގެ ާނޫނިްއޔ  ާމަސައްކަތ ދޭތެރޭގައި ާކުރ  ާއުފެދޭާާލުހުން ާުސވ ލު ދޭތެރޭގައި

ާމަރުޙަލ ާމަރުޙަލ  ާމި ާޕްރޮސެިކއުޓަރާއެއް ާކުށްތަކުގައި ާޖިނ ޢީ ާނިމި ާތަޙުޤީޤު ާކޯޓުގަިއާާއަކީ.ާފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް

މީހާ ކުރެވުނުާތުމަމީހ ،ާކުށަށްާތުހުާދޭތެރޭގައިާއެާދ ާމަރުޙަލ ގައިާއެއްކަލަާތަޙުޤީުޤާނިމިގެންާކުށްވެރިާދަޢުވ ކުރުމ 

ާ ާމިނިވަންކަމ  ާއުޅެމުންރަށުތެރޭގައި ާފުލުހުންާާެއކު ާޝައްކުކުރޭ. ާއެބަ ާފުލުހުންނަށް ާރައްޔިތުން ާފެށުމުން ދ ން

ކޮށްަފިއާއޭނަާދޫކޮށްިލއްޔޭ.ާގިަނާރަްއޔިތުންނަކަށްާނޭނގޭާފުލުހުންާފުލުހުންގެާތަޙުޤީޤުާނިމިާގެންގޮްސާދެާދުަވސްާ

ާުހކުާ ާަމއްޗަށް ާއޭަނގެ ާމަރުޙަކޯޓުން ާެއ ާދޭތެރޭަގއި ާިއްއވުމ  ާަހއްޔަރުކޮށްަފއިާމެއް ާއޭނަ ާފުލުހުންނަކަށް ލ ގަިއ

ާނެތި ާއަުމރެއް ާކޯޓު ާހަާނުގެންގުެޅވޭނެކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާއެ ާހައްޔަރުކޮށްގެްނާއެއް. ާމީހ  ާގެްނގުޭޅ ްއޔަރުކޮްށގެން

ާއެބަ ާުފރުޞަތު ނަޑއެޅުުމގެ ާކަ ާބިލުން ާމި ާއުސޫލުތަެކއް ާގ އިމުއޮތްާގެންގުޅެންޖެހޭ ާޖަލެއް ާޢ އްމު ކުރުުމެގާ.

ާއެ ާޖަލަކީ ާޢ އްމު ާލިބިދޭ. ާބިލުން ާމި ާވެސް ާތަންފީޛުއިޚުތިޔ ރު ާހުކުމެއް ާކުރ  ާކޯޓުން ާކުށްވެރިޔ ާީއ ާއެ ކުރަން

ގޮތްާވެސްާމިާބިލުްނާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާއެަބާާރުކޮށްފަިއާބަހައްޓ ާޖަލު.ާއެާޖަލުގެާކަންތައްަތއްާހުންނަންވީހައްޔަ

ާހަމަ ާއެބަާއިނގޭ. ާބިލުގައި ާމި ާމިހ ާއެހެންމެ، ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާވަރަްށ ހިސ ބަށްާާއޮތް

ާާކަންބޮޑުވަމުން ާލިބޭނެ ާހައްލު ާމައްސަަލއަކަށް ާކުޑަައއި ާއެއީ ާހޯދައިދީފައި. ާޖަލެއްާފުރުޞަތު ާޚ އްޞަ ުކދިންނަށް

އެބަާކުރޭ.ާމިހ ހިސ ބަށްާަވމުންާމިދިޔަާގޮތަކީާހަްއޔަރުުކރެވޭާުކޑަކުދިންނ އިާޮބޑެިތާާލ ޒިމުާކުރުމަށްާމިާބިލުާގ އިމު

ގަިޑއިރަްށ46ާާންާއެންމެާތަނެއްަގއިާތިބެންޖެހުމުގެާސަބަބުާހުރިހ ާމީހުންާއެއްާހިންގ ފައިާތިބިާކުށްެވރިންނ ާޖަރީމ 
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ާމ ޙައު ާއެ ާކުއްޖ  ާބޮޑުާއެ ާއަންނަނީ ާމި ާނުކުމެގެން ާމުޖުތަމަޢަށް ާކުއްޖ  ާއެ ާވިޔަސް ާލިބުނުކަމުގައި ާުއޅެން ލުަގއި

ާއެތަްއާ ާމިކަހަލަ ާފަރ ތުން ާކުްށވެރިންތަކެްއގެ ާކުރ  ާކުްށ ާަބއިވަުރ ާއެތައް ާނޫނިއްޔ  ާގޮުތގައި. މުޖުރިމެއްގެ

ާއެތައް ާކުރ ާާމަޢުލޫމ ތުތަކަކ އި ާކުށް ާކުަޑކުދިންނަށް، ާކުްށވެރިންނަށް ާސަަބބަށްޓަކައި ާމި ާހޯދައިގެން. ހުަނރުތަކެއް

ާގ އިމުކުޑަ ާޖަެލްއ ާޚ އްޞަ ާމުސްތަޤުކުރުމަކުދިންނަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާެއއީ ާބޮޑެިތާކީ ާޖީލު ާޒުވ ން ާީޖލު، ބަލުގެ

ގޮުތަގިއާާބޭްއވުމަށްޓަަކއިާއަުޅަގނޑުާގަބޫުލކުރ ާޖަރީމ ާހިންގ ާކުށްވެރިންގެާަފރ ތުންާމިނިވަންކޮށްާސަލ މަތްކޮށްފައި

ތިޞ ދީާއަދިާސިޔ ސީާމައްސަލަތަކަށްާވަރަްށާދެވަނަާކަމަކަށްާމިާޤައުމުގެާއިޖުތިމ ޢީ،ާއިޤުމުާކަމެއް.ާވަރަށްާމުހިއް

ހަްއޔަރުކޮށްފަިއާދިޔަާކަެމއްާޖަލުތަުކގައިާހިނގ ދިޔަާަކންތައްތައްާނުހުއްެޓވުމ ިއ،ާޖަުލތަކުަގއިާާބޮޑަށްާހަލަބޮލިވެގެންާ

ާމީހުންނ  ާހިންގިާތިބި ާފަރ ތްތަކުން ާބަލަހައްޓ  ާޖަލު ާތުހުާދޭތެރޭގައި ާއެކަމަށް ާޖަރީމ ތަކ އި، ާމީހުންނ ާމަތުކުރ 

ާމުޢ މަލ ތްދޭ ާހިނގ ތެރޭގައި ާޖަލުަގއި ާސަބަބުން ާގޮތްތަުކގެ ާުމިޅާާކުރެވުުނ ާޤައުުމގެ ާމި ާހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ދިަޔ

ދިޔަާކަމެއްާކަމަށްާޤައުމުގެާިގނަާރައްޔިތުންާގަބޫލުކުރ ާާގެާސަބަބުންާހަލަބޮލިވެގެންކަމެއްާާސިޔ ސީާމަޞްރަޙު،ާއެ

ާޖަ ާނޫނީ ާކަންަތއްތައް ާހިންގ  ާމީހުން ާަބލަހައްޓ  ާޖަލު ާޖަުލގަިއ ާތަޙުޤީޤުވަގުެތްއގައި ާބަލ  ާފެްނަވރު ކުރ ނެާލުތަުކގެ

ާޢައްޔަންކޮށްދޭ ާބިލުން ާމި ާގަބޫލުކުރ ާކަމީާފަރ ތެއް ާއަުޅަގނުޑ ާެއާާވެސް ާޖަލުަގއި ާމުސްަތޤުބަލުގައި ގޮުތގައި

ާގ އިމު ާއުސޫލުަތއް ާއިންގ އިުމވެ، ާޮއވެ ާވެފައި ާޢަދްލުވެރިކަމ  ާކުރ ސ ފުވެިރަކމ އި ާކޯޓުން ހުކުމްތަްއާާއެކު

ގުޅިގެންާބައެްއާާކަމ ާކުރެވެމުންާދިއުމަށްާބ ރުއަޅ ނެާކަމެއްާކަމަށްާއަުޅަގނޑަށްާގަބޫލުކުެރވޭ.ާދެންާހަމަާމިތަންފީޛު

ާއެމ އް ާދިރ ސ ކޮށް ާކަންތައްތަްއ ާޖަުލ ާއެބަހުރި ާމިނިސްޓަުރާާދ ތަކުަގއި ާފަރ ތެްއ ާވަކި ާބަލަހައްޓ  ކަންތައްަތއް

ނޑަށްާފެނޭ.ާއަޅުަގނަޑްށާ ޢައްޔަންކުރ ާވ ހަކަ.ާައޅުަގނަޑށްާއޭގެާއެާމ އްދ ތަކަށްާުކޑަުކޑަާބަދަލެއްާގެންނަންާއަުޅގަ

ާބަދަ ާފަރ ތެއްގެ ާއެންމެ ާބަދަލަކީ ާކޮމިޝަނުަގިއާގަބޫލުކުެރވޭ ާއެ ާކޮމިޝަނެއް. ާޢައްޔަންކުރަްއވ ށޭ ާމިނިްސޓަރު ލުގައި

ގުޅުންހުރިާމިނިވަންާމުއައްސަސ ަތކުންާބޭފުޅުން.ާމިސ ލަކަށްާހިޔުމަންާާށްާހިމެނެވިދ ނެާމުއައްަސސ ތަކ މިނިސްޓަރަ

ާކޮމިޓީ ާމިދެންނެވި ާއެ ާހަމަ ާއަދި ާެޖނެރަލް. ާޕްރޮސެިކއުޓަރ ާބޭާރައިޓްސް. ާމިނިްސޓަރު ާކަމަްށާއަށް ނުންފުޅުވ 

ާބޭނުންފުޅު ާމަޖިލިސް ާމި ާގެަނުއމުގައި ާގެންނަ ާއިޞްލ ޙެއް ާބިލަށް ާމި ާނޫނިއްޔ  ާވ ާވ ނަމަ، ާކަމަށް ނަމަާާވ 

ާއެ ާމިސ ލަކަްށާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަޢއްަޔންކުރެވިދ ނެ. ާބޭފުޅުން ާވެސް ާއިދ ރ ތަކުން ާސަރުކ ުރގެ ާގުޅުންހުރި ކަމ 

ާމި ާބޭފުޅުން. ާތެރެއިން ާެއޑިުއކޭޝަްނާފުލުހުންގެ ާިމސ ލަކަށް ާބޭފުޅުން. ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ާެއޓަރނީ ސ ލަކަށް

ާހެލްތުމިނިސްޓް ާމިސ ލަކަށް ާބޭފުޅުން. ާދ އިރ ތަކުެގާާރީން ާމިދެންނެވި ާޢައްޔަންކުރެވިދ ނެ. ާބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީން

ާއަޅު ާކަމަށް ާކަމެއް ާބުއްދިެވރި ާއެއީ ާކޮމިޝަނެްއާޢައްޔަންކުރުން ާއެކުެލވޭ ާމިންވަރެްއެގާމައްޗަށް ާވަކި ނޑަްށާފެނޭ ގަ

ފަރ ތެއްެގާމައްޗަށްާދޫކޮށްލ ފައިާއޮތުމުެގާބަދަލުގައި.ާހަމަާމިދެންނެވިާކޮމިޝަންތަކުގެާތެރެއަްށާާމައްޗަށްާފެނޭާއެއް

ާބޭނުންފުޅު ާރަާވ ާމިނިސްޓަރު ާމި ާވަންޏ  ާަކމަށް ާކަމ  ާމި ާމަޖިލީހުން ާތަޖުރިބ ާއްޔިތުންެގ ާދ އިރ އަކުން ގުޅުންހުރި

ާވިާބޭފުޅަކުާޢައްޔަންކުުރމަކީާވެސްާެއީއވެސްާޯގސްާޮގތެއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާވަގުތުާހަމަވީތޯ؟ާހުންނެ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން!

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާސ ޢީކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ޖަލުތަކުގައިާހައްޔަރުކުެރވޭާކުްށވެރިްނާހުާވ ހަކައަކަށްާބުނެލަންާއޮތީާައޅުަގނުޑާހަމަާއެންމެާފަދެވަނަާވ ހަަކއަކަށްާ

ާބޭިތއްބުމަީކާ ާކުށްވެރިްނާމިކްސްކޮށް ާކުށްކުރ  ާަވއްތަރެްއގެ ާހުރިހ  ާފަދައިން ާފ ހަގަކޮށްލި ާމި ާހަމަ އަޅުަގނުޑާކުރިން

ާކުރަމުން ާއެއް ާތަޖުރިބ  ާހިތި ާވަރަްށ ާައޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަްށާާވެސް ާއަޅުގަ ާދަށުން ާބިލުގެ ާމި ާކަމެކޭ، ދ 

ފުރުޞަތުާއެބަާލިބެޭއާެއކިާުކށްވެރިންތައްާކެޓަގަރީަތކަށްާަބހ ލ ާއެކިާބ ވަތުެގާކުށްާއެިކާފެންވަރުަގއިާކޮށްަފއިާތިޭބާ

ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާބިލުން ާމި ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާފުރުޞަތު. ާގެންގުޅުުމެގ ާވަކިކޮށް ކަމަށްާާމީހުން

ާކު ާކަމަީކ ާެއއް ާފ ަހގަކުެރވޭ ާތަންފީޛުއަޅުަގނޑަށް ާޙުކުމެއް ާކޮްށގެން ާއަިދާާކުރަމުންށެްއ ާވިޔަސް ާކަމަށް ިދޔަ

ާއެީއކީ ާބެހެއްޓުމަކީ ާކޮށްފައި ާއެއްކައިރި ާމުޖުތަމަޢުން ާއޭނަ ާއުމުރަށް ާމުޅި ާިވޔަްސ ާކަމުގައި އެްއާާޖަލަށްލެވުނު

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާއިސްލ މްދީންާވެްސާއަޅުަގނޑަްށާހީވަނީާއިސްލ މްދީންާވެސްާބ  ުރއަޅ ާގޮތެްއާޫނން.ާއަުޅގަ

ާކުށްކުރ  ާމުޖުތަމަޢަާބ ރުއަޅަނީ ާވެސް ާމީހ  ާނެރެވޭެނާކުށްވެިރ ާގޮުތަގއި ާއިންސ ނެއްގެ ާރަނގަޅު ާއަނބުރ  ށް

ާއެ ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާކަެމްއ ާއޮތް ާމިންވަރަކަށް ާކުޑަ ާކިތަންމެ ާއޮތް ާމަސައްކަތްާފުރުޞަތު ކުރުމަީކާކަަމކަށް

އަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާެއގޮތުންާމިާބިލުންާއެަބާބ ރުއަޅ ާމިދެންނެިވާފަދައިްނާޙުކުމެއްކޮްށާކުްށވެރިީވާ

ާ ާވިސްނައިދީ ާއޭނައަށް ާަފހަރަށް ާވަނަ ާދެ ާިވޔަސް ާމުޖުތަމަޢަކަމުގަިއ ާތަޢުބ ވެ ާކުަށކަށް ާރަނގައެ ާމީހެްއެގާށް ޅު

ށްާނެރެން.ާމިާބިލުންާހަރުދަނ ާއުސޫލުތަކެްއާޅުާމީހެްއގެާގޮތުަގިއާމުޖުތަމަޢަށްާފައިދ ުކރ ާރަނގަޖުތަމަޢަގޮތުަގއިާމު

ާަކނަޑއަޅައިާ ާމީހުންނަްށާާއެބަ ާތިބޭ ާޖަލުގައި ާމީހުންނ  ާޖަލަށްލ  ާަޤއުމުތަކުަގއި ާބަެއއް ާދުނިޔޭެގ ާމިސ ލަކަށް ދޭ.

ާމަސަްއކަތެއް ާރަނގަޅު ާކުރ ނެ ާދިރިއުޅުމަށް ާބަެއްއާާހަރުދަނ  ާދުނިޭޔގެ ާކަންތައްތައް ާހަރުދަނ  ާފަދަ ދަްސޮކށްދިނުން

މީހަކަށްާމަޢ ފުާާދޭ.ާއެާދޭ.ާކިޔަވައިދިނުންާފަދަާކަންތައްތައްާކުރަމުންާއެބަާގައުމުތަުކގެާޖަލުތަކުަގއިާކުރަުމންާއެބަ

ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާާލިބިގެން ާކުށް ާމުޖުތަމަޢަމީހެްއގެ ާއަނބުރ  ާއިރުގަތަންފީޛުކޮށް ާނިކުންނަ ާކުރ ެނާށް ާދިިރއުޅުމަށް އި

ާދުނިޭޔެގާ ާުފރުޞަތުތަކެއް ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާމީހަކަށްވެ ާޤ ބިލު ާމީހ  ާގޮތުން ާތަޢުލީމީ ާދަސްެވ މަސައްކަތެްއ

ތަރައްޤީވެފައިާހުރިާޤައުމުތަުކގައިާޖަލުތަކުަގއިާތިބޭާކުށްވެިރންނަށްާދަނީާލިބެމުން.ާއެކަމުގެާސަބަބުންާއެކަށީގެްނވ ާ

ާޖަލުގައި ާސަބަުބްނާާތަޢުލީމެއް ާދަސްކޮށްދިނުމުގެ ާމަސަްއކަތެްއ ާރަނަގޅު ާނޫނިްއޔ  ާވެްސ ާމަރުޙަލ ގަިއ އެހުންނަ

ާއަށަާމުޖުތަމަޢަ ާއޭނަގެ ާރޫޙު ާއެ ާއުޅުމުެގ ާގޮުތގައި ާމީހެއްގެ ާރަނގަޅު ާނިކުމެ ާެއާށް ާލިބި ާހިތްވަރު ާއެ ގަެނ

ނަޑއެޅިާހަމަާރަނގަުޅާދިރިޢަޒުމު ާކަ ާގެންދޭ.ާދުނިޔޭގެާަޤއުމުތަކުަގއިާމިާއަށްާލިބިާއުޅުމެްއާއުޅުުމގެާފުުރޞަތުާއޭނ 
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ާމިހ ރު ާތަޖުރިބ ތައް ާރަނގަުޅ ާވަރަށް ާހަމަ ާގޮތުަގިއާާގޮތަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާކުރަމުން. ާދަނީ ވެްސ

ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާމިދެންނެވި ާުކރިން ާއަޅުަގނޑު އަށްާާއަޅުަގނޑުމެން،

ާމަސަ ާނިސްބަތަްށާކުރެވޭތޯ ާއ ބ ދީގެ ާޤައުމުގެ ާމި ާޤައުމެއް. ާކުޑަ ާއ ބ ދީ ާވަރަށް ނޑުމެންނަކީ ާައޅުގަ ްއކަތްކުރަން.

ާ ާޕަސަންޓެްއގެ ާބޮޑު ާަތކެްއޗ ބަލ އިރުަގއި ާމަސްތުވ  ާދެވިާުޒވ ނުންނަކީ ާތަެކްއޗާ ާދިމ އަށް ާމަސްތުވ  ާއެ ާނޫނިއްޔ 

ާ ާއެކަމުގެ ާމ ރ މ ރީއ ގުިޅގެން ާވަްއކަމ އި ާގިނަާާމިކަހަލަާސަބަބުން ާތިބި ާވަދެވިފައި ާތެރެއަްށ ާކުށްތަކެްއގެ އެތައް

ާހަްއޔަރުކޮްށގެްނާ ާޖަލުގައި ާއުމުރަށް ާމުޅި ާޒުވ ނުން ާހުރިހ  ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަޤއުމެއް. ާތިބި ޒުވ ނުންތަެކއް

ާވިސްނ  ާވާ ާގެންގުެޅއް ާތޭރިތަކުާކަމަށް ާޖަލުގެ ާޖީލު ާުޒވ ްނ ާޤައުުމގެ ާކުރެޭވކަމަކީ ާެއ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގާނަމަ

ާހައްޔަރުކޮށްގެ ާމުސްތަޤުފަހަތަށްލ  ާޤައުުމގެ ާގެންގުޅުން. ާމިކަހަލަާން ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ާއަޅުގަ ބަލް

ާޤ ނޫނުތަކެ ާކޮށް ާކަންތައްތަެކއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤުވިސްނުމެްއގަިއ ާަޤއުމުގެ ާހަދަިއގެން ާރަނަގުޅާއް ބަލް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިއީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާމިާބިލުގަިއާާއުޖ ލ ކޮށްާއޮންނ ނެާކަމަކަށް.ާއެާސަބަބަށްޓަކައި އަުޅގަ

ާގެން ާފުރިހަމައަށް ާވަަރށް ާބައިތަކެއް ާމުހިއްމު ާއޭގެާހަމަ ާއަދި ާއެބަހުއްޓޭ. ނޑުމެންާނަވ ަފިއ ާއަުޅގަ ާވެސް އިތުަރށް

ާކަންތައްތަެކއްާބަދަލުޮކށްާހިމަނ ާމިކަހަލަާއެްއވެސްާވިސްނުމެއްާމިާމަޖިލީހުަގއި ނަމަާބިުލާާޮއތްާކަމަށްާވާ ާމީގައި

ނޑުމެންނަށްާކުެރވުުނާާގުޅޭާކަމ ާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަނެާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާމި ގޮުތންާވީހ ވެސްާފުރިހަމައަށްާއަުޅގަ

ާިސޔ ސީާ ާފަދައިން ާފ ހަަގކުެރއްިވ ާވެސް ާމެންބަރު ާއެެހން ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރީަގއި ާތަންކޮެޅްއ ާރަނގަޅަްށ، އެންމެ

ާމުޅިން ާމުޖުތަމަޢައެއްފަާފިކުރުން ާޤައުމަށް ާތިބެ ާހަދައިފިރ ްތވެ ާޤ ނޫނު ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ާށްޓަކައި ނަަމާާކަމަށް

ނޑުމެންގެާޒުވ ްނާ ނޑުމެންނަށްާއަުޅގަ އަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ނީާމިާޤ ނޫނަކީާާވަރަށްާފުރިހަމަާޭއެގާސަބަބުންާއަުޅގަ

ާއަ ާދެކުމަށް ާފެނުމަށް ާގޮުތގައި ާބައެއްގެ ާޒިންމ ދ ރު ާވ ނޭ.ާޖީލު ާފުރުޞަތަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭނެ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ާެއދެނީާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެިރކަމ  ާއެދެނީާމިާބިލުާމަޖިލީހުގެާެއކިާމަރުޙަލ ތަކުަގިއާާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހުަގއި އެކު

ރައްދުާދިނުމުގެާާދ އިރުގައިާެއްއވެސްާފަރ ތަކުންާއަނެއްާފަރ ތަށްާސިޔ ީސާގޮތުންާމިާބިލުގެާމަސައްކަތްާކުރެވެުމން

ާބަދަލުގައިާޤައުމަށްަޓކައިާމިާޤ ނޫނުާފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއަހަންާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

34.3-ާާ ާަނންބަރު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ ގެ ާއޮތީ ާދެން ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަްތތެރި ާވޯޓަްށ34ާޝުކުރިއްޔ  ާެއއީ .

ާއެދެްނ.ާ ާދެއްވުން ާޗެްކކޮށްލަ ާކ ޑުކޮޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހުރި އެހުމަށް

ާއެންމެާ ާއިްޞލ ޙުތަކަށް.ާތިޔަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާބިލަށް ާކޯޓުތަކުގެ ާޝަރުޢީ ާަދންނަވ ނީ ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު
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ވަީނާާވ ާަބއެއްާިއޞްލ ޙުތަކަށްާމިހ ރުާވަަޑއިގަންަނވ ނެާފަދައިންާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެނގިާ

ާއެހިފައި.ާތި ާއިޞްލ ޙުތަކ ިއާާވޯޓަށް ާއެހުނު ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާއޮންނ ނެ ާީޝޓުގައި ާއޮތް ާމަތީގައި ބޭފުޅުންެގާމޭޒުކޮޅު

ާގޮތަށް.ާއަުޅަގނުޑާވޯޓަށް ާފ ހަގަވ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުރި ާނޭހި ާމިާވޯޓަށް ާާއަހަން ާނަންބަރު ާއައިޓަމް ްނާާ:4ފަށަނީ

ާ ާނަންބަރު ާައއިަޓމް ާޝީޓުަގއި ާާ:4ފެށިގެން.ާއެ ާއިޞްލ ޙު.ާާ;8އަކީ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާ)ނ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާނޭރުވޭނެ.ާ ާފުރުޞަތެއް ާމައްސަލައަކަށް ާނިޒ މީ ާވަގުުތގަިއ ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާއ ެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާމި)ވަގުުތކޮޅަކަށް ާފުރަތަމަ ާާފަހު(ާއ ެދ،ާެއންމެ ާހުަށހެޅިފައިާ;8އޮތީ ާ)ނ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙު.ާިމާާވަނަ ވ 

ާމަށްާދަންނަވ ލަން.ާލަެދއްވުމަްށާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްއިޞްލ ޙުާއަުޑިއއްވ 

ާ

ާ

 ާ:ިއއްެވވުންާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާމުފީދު ާޝީފ ޤު ާދ އިރ ެގާާހުށަހަޅުއްވައި،ބަރު ާދެކުނު ެހންވޭރު

ާ ާބިުލގެ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާ)ށ(ާާ;8ޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާހަމަޖެއްސުން. ާކަމުަގއި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއިޞްލ ޙުޮކށް ާގޮތަށް ާޖުޑީޝަްލާާ;8ތިރީގަިއވ  ާކޮންމެ ާ)ނ( ގެ

ާއިދ ރީ ާއިްސާާދ އިރ އިން ާދ އިރ އެްއގެ ާއެ ާފަރ ތަކީ ާއިސް ާއެންމެ ާބެލެހެްއޓުމުގެ ާއިންތިޒ މުކޮށް ާހިންގުން ގޮތުން

ާމެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝީފ ޤުާމުފީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

83ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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ާ:3ާވޯޓުާދެްއވީ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

29ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :ވަކިާގޮތަކަށްާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 75ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .49ާ ާޖުމްލަ ާމ75ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާ ާޮއތީ ާފ ހެއްނުވި.ާދެން ާމެންބަރުާާ;8އިޞްލ ޙު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާ)ރ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާންާއެެދން.ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާއެާިއޞްލ ޙުާއިްއވ ލަދެްއވު

ާ

ާ

ާާިއއްެވވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހުށަހަޅުއްވައިފުވައްމުލަކު ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާދ އިރ ެގާާބަރު ާދެކުނު ހެންވޭރު

ާ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާ)ނ(ާާ;8ޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާާތިރީގަިއވ  ާހަމަޖެއްސުން. ާކަމުަގއި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއިޞްލ ޙުޮކށް ާޖުޑީޝަލްާާ;8ގޮތަށް ާކޮންމެ ާ)ރ( ގެ

ާދ އިރ ެއއްގެާއިސްާމެޖިސްޓްޭރޓަކުާއަދ ކުރަންޖެހޭާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކުގެާތެޭރގައިާއަންނަނިިވާކަންކަންާހިމެނެާއެވެ.ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝީފ ޤުާމުފީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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84ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާ

46ާާވޯޓުާދެްއވީ:

56ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާ:7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .52ާ ާޖުމްލަ ާމިާ:7. ާއެހެންކަމުން .

ާފ ހެއް ާާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެްނ ާޝިފ ުޤ94ާާުނވި. ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަަނ

ާވ ާިއޞްލ ޙު.ާޖަލްސ އަށްާއިްއވ ލަެދއްވުންާއެދެންާއެާއިޞްލ ޙު.ާާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާ

ާ

ާާިއއްެވވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާޝިފ ޤު ާބަރު ާހުށަހަޅުއްވައި، ާދ އިރ ެގާމުފީދު ާދެކުނު ެހންވޭރު

ާ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޙ މިދު ާމެންބަރު ާ)ނ(94ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއިޞްލ ޙުުކރުން. ާގޮތަށް ާަބޔ 94ާތިރީގަިއވ  ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ނ(. ާސަބަބުތަކުްނކުރެާގެ ާންކޮްށފައިވ 

ާޙުކުމްތަްއާސަބަބަ ާއަމުރުތަކ ިއ ާހުރިހ  ާނެރޭ ާކޯޓުން ާނުވ ނަމަ ނަޑއަޅ ފަިއ ާކަ ާކޯޓުން ާގޮަތކަށް ާއެހެން ކަށްޓަކަިއ

ާ ާމަޖިލީހެއްގަޢ އިްއވަންވ ނީ ާހުުޅވ ލެވިފަިއވ  ާޝަރީޢަތުގެާާއްމުކޮށް ާބޭއްވޭ ާހުޅުވ ަލިއެގން ާއ އްމުކޮށް ާއަދި ެއވެ.

ާޙުާ ާކުރ  ާއަމުރުތަކ އި ާކޯޓުެގ ާނެރޭ ާލިބޭނެާމަޖިލީސްތަކުން ާފަސޭހައިން ާެވސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާޢ އްމުކޮށް ކުމްތައް

ާއެވެ.ާާގޮތަށްާއިންތިޒ މުކޮށްަފއިާހުންނަންވ ނެ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝީފ ޤުާމުފީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

46ާާވޯޓުާދެްއވީ:

55ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :ވަކިާގޮތަކަށްާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 79ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .4;ާ ާޖުމްލަ ާމ79ާި. ާއެހެންކަމުން .

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާިވލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދ97ާާުނުވި.ާދެންާއޮތީާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއް

ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާއެާިއޞްލ ޙުާޖަލްސ ާއަށްާއިްއވ ަލދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާާިއއްެވވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވަވިލުފުށީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަުރާާިއ،ބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަރަދޫ

ާތ އީުދކުރަްއވ ފައި ާއ ދިލް ާާޙަސަން ާއިޞްލ ޙު. ާޚިދުމަތްތަކަްށ97ާާވ  ާދޭ ާކޯުޓތަކުން ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާމ އްދ  ވަނަ

ާލިބިގެްނވެ ާކޯޓުތަކަްށ ާއިޚްިތޔ ރު ާނެގުމުގެ ާފީ ާާޚިދުމަތުގެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާކޯަޓުކން ާދެްއކުމަށް ާކޯަޓކަށް ާފީާެއވެ.

ާނު ާމައްސަލައ އެއް ާއެ ާހިނދަކު ާނުވ ނެާދަްއކ ހ  ާދޫކޮށްގެން ާގަނެ ާބަލައި ާލިޔުމެއް ާއެްއވެސް ާހުރި ެއވެ.ާާުގޅުން

ާފުރަތަމަާ ާކޯޓަކުންނެވެ. ާެއ ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާފީ ާނަގ  ާކޯޓުތަކަށް ާހުރި ާދެން ާފިޔަވައި ާކޯޓުތަްއ ާމަރުޙަލ ގައި ފުރަތަމަ

ނޑަައޅ ނީ ާޑިޕ ރޓްމަންުޓާއޮފްާޖުޑީޝަލްާއެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނުންނެވެ.ާާމަރުޙަލ ގައިާކޯޓުަތކުންާނަގ ާފީާކަ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދިލްާރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާޢ މަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

62ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

04ާާވޯޓުާދެްއވީ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 58ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .30ާ ާޖުމްލަ ާމ58ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާ ާބިލުގެ ާއޮތީ ާދެން ާނުވި. ާފ ހެއް ާމެންބަރ5ާާު;އިޞްލ ޙު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފުވައްމުލަކު ާއަށް ާމ ްއދ  ވަނަ

ާއިޞްލ  ާހުށަހެޅުއްވި ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާބިލުގެ ާއ ދެ، ާއެދެން. ާދެއްވުން ާއިްއވ ލަ ާިއޞްލ ޙު ާއެ ާމ އްދ 99ާާޙު. ވަނަ

ާއަށް.ާ

ާ

ާ

ާއިްއެވވުން:އިދ ރީާމޭޒުންާ

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހުށަހަޅުއްވައި،ފުވައްމުލަކު ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާދ އިރ ެގާާބަރު ާދެކުނު ެހންވޭރު

ާތ އީދުކުރައްވ ފައި ާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާތިރީގައ99ާިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ  ވ ާާވަނަ

ާއިޞްލ ޙުާ ާއ99ާާެކުރުން.ާގޮތަށް ާނެތި ާއިޒުަނއެއް ާޯކޓުގެ ާދަނިކޮށް ާހިނގަމުން ާމަޖިލިސް ާމ އްދ .ާޝަރީޢަުތގެ ާވަނަ

ާޝ ިމލުާމައްސަލަެއއްަގއި ާނުާސީދ  ާނުކުމެ ާމަޖިލީހުން ާޝަރީޢަުތގެ ާމީހަކު ާނިޒ މާ ވ  ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާވަތަ

ފަދަާޢަމަލެއްާއެމީހަކުާހިންގައިފިާނަމަާނުވަތަާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގައިާކުރެވޭާޢަމުރަކަށްާނުކިޔަމަންތެރިާާޚިލ ފުވ 
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ާއެާވެއްޖެ ާގޮުތގެމަާނަމަ ާތިރީަގއިވ  ާބަލ  ާުކޑަބޮޑުމިނަށް ާބ ުރާކަުމގެ ނަޑއެޅުުމގެ ާކަ ާއަަދބު ާަވގުތުން ތިން

ނޑިޔ ރަށްާލިބިގެްނވެާެއވެ. ާފަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ފުވައްމުލަކުާމެދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

86ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

47ާާވޯޓުާދެްއވީ:

58ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 83ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .53ާ ާޖުމްލަ ާމ83ާި. ާއެހެންކަމުން .

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤ5ާާު;އިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތީާ

ާވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާމުފީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާއިއްާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުން:އިދ ރީމޭޒުންާ
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ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހުށަހަޅުއްވައި،ފުވައްމުލަކު ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާދ އިރ ެގާާބަރު ާދެކުނު ެހންވޭރު

ާ ާމެންބަރު ާތ އީދުޢިއްޒަތްތެރި ާތިރީގ5ާަ;ވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާާކުރައްވ ފައިޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމ އްދ  ވ ާާއިވަނަ

ާއިޞްލ ޙު ާފިާގޮތަށް ާރަޖިސްޓްރ އިން ާޯކޓުތަކުގެ ާޑިޕ ރޓްެމންޓުކުރުން. ާކޯޓުތަކ އި ާޖުޑީޝަާޔަަވއި ލްާއޮފް

ާއެންމެހައި ާަވޒީފާ ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ާވަޒީފ ާމުވައްޒިފުންނަށް ާކުރިއެރުންާދީ ާމަޤ މުގެ ާވަކިކޮށް ދީާާއިން

އޮފްާޖުޑީަޝްލާާޕ ރޓްމެންޓުމަތިންާބަލަހައްޓ ނީާޑިާވ ާޮގތުގެާއިޤ ނޫނުގަާާބެހޭާއެންމެހ ާކަންކަންާމިާމުވަްއޒިފުންނ 

ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

87ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

84ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 85ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .54ާ ާޖުމްލަ ާމ85ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއޮތީ ާ)ހ(ާއަށްާވިލ8ާު;ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެން ާމ އްދ ގެ ާދ އިވަނަ ާމެންބަރުާރިޔ ޟުާފުށީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާރ ގެ

ވ ާާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ުޙ.ާއެާއިޞްލ ޙުާިއއްވ ލަެދއްުވންާއެދެން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމިހުށަހެޅިފައިރަޝީދުާ

ahmed.naseer
Placed Image



 89 

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަުކ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާއޮީތ ާކަރުދ ހުަގއި ާމުފީދުާއިޞްލ ޙުގެ ާޝިފ ޤު ބަރު

ާ ާޢިއްާހުށަހަޅުއްވަިއ، ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާމެންބަހެންވޭރު ާތ އީދުޒަތްތެރި ާޢަބްދުލްޢަފޫރު ާހ މިދު ވ ާާކުރަްއވ ފައިރު

ާއެހެން ާކަމަށް. ާތައްޔ ރުއިޞްލ ޙެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިާނަމަވެސް ާޝީޓުގައި ާސަމަރީ ާވިލުާކުރި ާދ އިރ ެގާއޮތީ ފުށީ

ާއިޞްލ ޙެްއގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޞަާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާލިޔެވިފައި. ާގޮތަގޮތުަގއި ާމީަގއިްއޙަ ވ ީނާާކަށް

ާއޮތް ާހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ ާއެހެންވީމ ،ާހުށަހެޅުއްވި ާޝިފ ޤުާާގޮތް. ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ފުަވއްމުލަކު

ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅުއްވި ާއިއްވަނީ.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ެދ،ާާގެާމުފީދު ާމި ާއަށް ާޖަލްސ  ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ގޮތުގައި

އޮތްާއިޞްލ ުޙަގއިާާއިރުަގއިާމިހ ރުާހުށަހެޅުއްވިާދުވަހުާސޮއިކުަރްއވ ފައިާންާއިތުރަށްާޗެކްާކުރިމޭޒުންާމިކަާއިދ ރީ

ާވިލު ާދ އިއޮންނަނީ ާރިޔ ޟުފުށީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްާރ ގެ ާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާރަޝީދު ާއިޞްލ ޙެއް ވި

ާވިލު ާެއްއގޮަތށް ާެއއ  ާޢިްއަޒތްއަޅުަގނޑުމެން ާދ އިރ ގެ ާގޮުތގަިއާފުށީ ާއިޞްލ ޙެްއގެ ާހުށަހެޅުއްިވ ާމެންބަރު ތެރި

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހުށަހަޅަނީ.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުން:އިދ ރީމޭޒުންާ

ާދ އި ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ވިލިފުށީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާމެންބަުރާާރ ގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަރަދޫ

ާ ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިޢ ޙަސަން ާިއޞްލ ާދިލު ާ)ހ(ާއިޞްލ ޙ8ާު;.ާޙުވ  ާމ އްދ ގެ ާކޯޓަކަށްވަނަ ވެްސާާކުރުން.ާކޮންމެ

ާއި ާކޯުޓގެ ާގަާޚްތިޞ ޞްާއެ ާއ އްމު ާދ އިރ ަގއި ާއިޚްގެ ާނެރުމުގެ ާހަދައި ާިލބިގެންވ އިދުަތއް ާއެާާވެާާތިޔ ރު ާއަދި ާެއވެ.

ާ ާގަވ އިދުތަކަކީ ާހަދ  ާޑިޕ ރޓްމެންޓުގޮތަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާއޮާިމ ާޖުޑީޝަލް ާއަންގ ާއެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނަފް ށް

ާކުަރންޖެހޭާގަވ އިދުތަެކކެވެ.ާާރ އްޖޭގެާފުރަތަމަާމަރުޙަލ ާކޯޓުތަކުގެާމެދުަގއިާެއްއގޮތް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރަޝީދުާ.ާލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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ާދިލު.ޢ މަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

87ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

26ާާވޯޓުާދެްއވީ:

79ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 83ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .53ާ ާޖުމްލަ ާމ83ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާ ާޖަދުވަލު ާބިުލގެ ާއޮތީ ާދެން ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާުނވި. ާފ ހެއް ާދ އިރ ގ3ާާެއިޞްލ ޙު ާގުރައިދޫ ާއަށް

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާޖަލްސ ާއަށްާިއއްވ ލަެދްއވުންާއެދެން.ާާއިބްރ ހީމްާރިޟ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުން:އިދ ރީމޭޒުންާ

ުކޑަހުވަދޫާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާއިބްރ ހީމްާރިޟ ާހުށަހަޅުއްވައިގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާ

ާ ާތ އީދުއަޙްމަދު ާާވ ާކުރައްވ ފައިޢ މިރު ާއ3ާިއިޞްލ ޙު.ާޖަުދވަލް ާކޯޓުގެ ާމިާސުރުޚީސިވިލް ާދަށުަގިއާޚްތިޞ ޞް ގެ

ާ ާމިބަިއގެ ާަބއިތައް ާކޯޓުގެ ާިސވިލް ާތިރީގައ3ާިލިޔެވިފަިއވ  ާނަްނބަރު ާިއޞްލ ޙުކުރުމަށްާވަނަ ާގޮތަށް ާމުދަލ އިާވ  .

ާބެހޭާަބއި.ާާގޯތިާގެދޮރ އިާތަރިކައ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމިރުޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

65ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާ

42ާާވޯޓުާދެްއވީ:

18ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

04ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުްނގެ ާަބއިވެިރވި 60ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .53ާ ާޖުމްަލ ާިމ82ާ. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާދެންއިޞްލ ޙު ާއ ދެ، ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާާފ ސްވެއްޖެ. ާަގވ އިުދގެ ާދަށުްނ5ާާ:އޮތީ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމ އްދ  ާބިލުގެ ާެއއީ ާއިޞްލ ެޙއް ާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިފައވ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއުނިކުރުމަށް ާއަކުރެއް ާނުވަަތ ިމާާ.ެއއް

ާއިްޞލ ޙަ ާއޮތް ާދެން ާއަޅުަގނޑަށް ާއަހ ފައި ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާއެހެނ5ާާް:ށް ާވޯޓަށް ާ)ހ(ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

.ާޖަދުވަުލ8ާވ ާއިޞްލ ޙުތަކުެގާނަންބަރުާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާފެށިފައ5ާި:އޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާޖަދުވަުލގެާ

5ާާ ާއ އި ާއިލާ ޢ ތަރިަކ ާމިއ  ާމަްއސަލަތައް ާބަލ  ާބައިން ާާބެޭހ ާގުރައިޫދ3ާާބައިގެ ާއުނިކުރުމަށް ާނަންބަުރ ވަނަ

ވ ާމިާއިޞްލ ޙުާޖަލްސ ާއަށްާިއއްވ ލަާދެްއވުްނާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ އިރ ގެާޢިއްާދ 

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިްއެވވުން:މޭޒުންާާއިދ ރީ

ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިާާގުރައިދޫ ާރިޟ  ާއިބްރ ހީމް ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު މެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާކުރެންދޫ

ާމޫސ  ާާތ އީދުކުރައްވ ަފއިާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ޙު. ާއިޚްތިޞ ޞ3ާްާޖަދުވަލުވ  ާކޯޓުގެ ާދަށުގަިއާާމިާފެމެލީ ސުރުޚީގެ

ާވަނަާނަންބަރުާއުނިކުރުމަށް.1ާބައިގެާާމިބެހޭާބައިންާބަލ ާމައްސަލަތައްާާއިލ އާ ޢ އ އިާލިޔެފައިވ ާތަިރކަާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާގުރައިދޫާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

85ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

43ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުްނގެ ާަބއިވެިރވި 83ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .53ާ ާޖުމްަލ ާިމ83ާ. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާގަވ އިުދގެ ާދެންމެ ާއ ދެ، ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާފ ސްވެއްޖެ. ާމ5ާާި:އިޞްލ ޙު ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޖަދުވަލު ާއުނިކުރުމަށްވަނ3ާާަގ5ާާެއުނިކުރަން ާމިހ ރުާާނިންމުމ ާނަންބަރު ާ)ހ(ާެގ5ާާ:ގުޅިގެން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއޮތް ާއެ 58ާާދަށުން ާއަދި ާައއިޓަމް ާލަފ 59ާާވަނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނުޖެހޭނެ ާއަހ ކަށް ާވޯޓަށް ާއައިަޓމަށް ވަނަ

ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާމިާދެއްވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާާެއކު ާެމޖިސްޓްރޭޓުވަާ:5ދަނީ ާއެއީ ާއިޞްލ ޙަށް. ާނަްނާާނަ ކޯޓުގެ

ބްތިދ އީާކޯޓަށްާބަދަލުކުރުން.ާސުޕީރިއ ާކޯޓުގެާނަންާސ ަނވީާކޯޓަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާމ ަވށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާއި

ާމިހ ރުާ ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު

ގ5ާާެންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއީާދެންމެާއުނިކުރަންާނިންމިާޖަދުވަލުާވަނަާނ58ާަދަންނަވަނީާާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާމި

ވަނަާނަންަބރަށްާވޯޓަށްާއެހޭނެާކަމަށްާަވނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޖަދުވަލ58ާާުވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާާވަނަާނަންބަރުާކަމަށ3ާް

ާިޢއްއ5ާަ ާދ އިރ ގެ ާގުަރއިދޫ ާރިޟ ށް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާއިާާޒަތްތެރި ާދެްއވުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއިއްވ ލަ ޞްލ ޙު

ާއެދެން.ާ

ާ
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ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

މެންބަުރާާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާކުޑަުހވަދޫާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ާހުށަހަޅުއްވައިާާގުރައިދޫާދ އިރ ގެ

ާ ާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ  ާއިޚްތިޞ ޞ3ާާްާޖަދުވަލުޢ މިރު ާކޯޓުގެ ާދަށުަގިއާާމިާފެމެލީ ސުރުޚީގެ

ާ ާލިޔެފައިވ  ާއ އި ާާއ ިއލ ޢ ތަިރކަ ާމި ާމައްސަލަތައް ާބަލ  ާބައިން ާމިއިބެހޭ ާިތރީގައި ގޮތަްށާާވ ާބ ރ ތް

ާބެހޭާބައިންާބަލ ާމައްސަލަތައް.ާއ ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާޢ އިލާ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢ މިރުމެންބަރުާއަޙްމަދުާާދ އިރ ގެާކުޑަހުވަދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

85ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ;3ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުްނގެ ާަބއިވެިރވި 78ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .4;ާ ާޖުމްަލ ާިމ78ާ. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާފ ސްެވއްޖެ.ާދެން ާނަންބަާ:5އިޞްލ ޙު ާމެޖިސްޓްރޭޓުވަނަ ާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއީ ާނަންާާރު ކޯޓުގެ
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އިބްތިދ އީާކޯޓަށްާބަދަލުކުރުމަްށ.ާސުޕީރިއ ާކޯޓުގެާނަންާސ ަނވީާކޯޓަށްާބަދަލުކުރުމަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙަށް.ާމިާއިޞްލ ޙުާއިާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާހުށަހަޅުއްަވއިާާމ ވަށު ާއަބޫބަކުރު ުކެރްނޫދ ާދިއާރެގ ، ޖަމ ލު

ާމޫސ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ  ާއިޞްލ ޙުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިާއަޙްަމދު ާމެޖިސްޓްބުާ.ވ  ާބިލުގައި ާދިޔަ ޯކުޓާާރޭޓުނެވި

ކޯޓުާމިާގޮތަށްާބަދަލުކޮށްާސުޕީރިއ ާކޯޓުާމިހެންާޮއތްާކޮންމެާތަނެއްާސ ނަީވާާންާއޮތްާކޮންމެާތަނެއްާިއބްތިދ ޢީމިހެ

ާކޯޓުާމިާގޮތަށްާބަދަލުކުރުން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާައޙްމަދުާމޫސ ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

83ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:2ާވޯޓުާދެްއވީ:

72ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުްނގެ ާަބއިވެިރވި ާ:7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .52ާ ާޖުމްަލ ާިމާ:7. ާއެހެންކަމުން، .

ާފ ހެއް ާާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެން ާިމ5ާާ:ނުވި. ާއިޞްލ ޙުަތއް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމ އްދ  ާބިލުގެ ާހުށަހެޅިފައިާހުށަހެޅިފައިވ  ާއުނިކުުރމަށް ާއަކުެރއް ާނުވަތަ ާމިާއެއް ާއިޞްލ ޙު ނުޑާާވ  ާއަޅުގަ ގޮތަށް
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާނިލަންދ35ާާޫއޮތް.ާފުރަތަމަާިއޞްލ ޙަކީާާއިޞްލ ޙެއްާއެބ4ާަވޯޓަށްާދަންނަވަންާ

ާޢި ާޢަބްދުލްމުޙުދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާއްޒަތްތެރި ާޙަސިން ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއިއްވ ލަާމީދު ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއިޞްލ ޙު. އޮތް

ާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާެމންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާަޢބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްަވއި،ާނިލަންދޫ

ާ.ުއނިކުރުމަށްފަހުާއަކުރުތައްާތަުރތީބުކުރުން(ާވަނަާމ އްދ ާގެާ)ށ35ާވ ާއިޞްލ ުޙ.ާާތ އީދުކުރަްއވ ފައި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޙަމީދު.ޢަބްދުލްމުޙްސިންާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާނިލަންދޫާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ދ އިރ ގެާމެންބަރުާާގެމަނަފުށީާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

83ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

58ާާވޯޓުާދެްއވީ:

44ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާ:7ބަިއވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .52ާ ާޖުމްލަ ާމިާ:7. ާއެހެންކަމުން .

ާ ާއޮތީ ާދެްނ ާފ ސްވެއްޖެ. ާދ އިރ ެގ35ާާއިޞްލ ޙު ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއުނިކުރުމަށް ާ)ރ( ާއަށް، ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙު.ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެާ

ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިާާފަރެސްމަތޮޑ  ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ރިާާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތތެ ، މެންބަރު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއުނިކުރުން.35ާާވ ާިއޞްލ ޙު.ާާމީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.މުއްޠަލިބުމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްހަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

83ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

27ާާވޯޓުާދެްއވީ:

74ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 79ާބަިއވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .4;ާ ާޖުމްލަ ާމ79ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާފ ހެއް ާާއިޞްލ ޙު ާގަވ އިދުގެ ާމިހ ހިސ ބުން ާއ ެދ، ާހުށަހެޅިފައ5ާި:ނުވި. ާދަށުން ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވ ާާވަނަ

ާއަހ ާނިމުނީ.ާދެންާއޮތީާގަވ އިދުެގާ ާ;ވ ާާމ އްދ ގެާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވަނ5ާާަ:އިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށް

ާމ އްދ  ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަީކާހުށަހެޅިފައިވ  ާހުށަހެޅިފައިާއިޞްލ ޙު.ާމި ާއިުތރުކުރުމަށް ާއިބ ރ ެތއް ާނުވަތަ ވ ާާއެއް

ާ ާއިޞްލ ޙަކީ، ާފުރަތަމަ ާފަރެސްމ ތޮޑާ 34ާއިޞްލ ޙު. ާއިުތރުކުރުމަށް ާއަކުރެއް ާފަހަތަށް ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިދ އި

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިާާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ރިާާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތތެ ، މެންބަރު

ގެާފަހަތަށްާއަކުރެްއާ(ާހވަނަާމ އްދ ގެާ)34ާވ ާިއޞްލ ޙު.ާާމީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަާ

ާއެ ާތަރުތީބުކުރުން.ާއިތުރުކޮށް ާއަކުރުތައް ާއެހެން ާހަމަޖައްސ  ާ)ށ(ާކަމުގައި ާމިމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގ34ާާާއަކުަރކީ ވަނަ

ާނިންމ ފައިާ-)ށ( ާޤަިޟއްޔާ ާހައިކޯޓުން ާއެާވ  ާޚަސްމަކަށް ާޚަސްުމންކުރެ ާދެ ާނުވަަތާޙައްޤުްނާާއެްއގެ މީހ ެގާޙައްޤު

ާނުލިބޭ ާއެާބައެއް ާާކަމަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާޚަސްމަކަށް ާނުވަތަ ާސުހ ދެޚަސްމުންނަށް ާހުށަހަލަތުގައި ާކޯޓަށް ޅާ ޕްރީމް

 އެވެ.ާޕްރީމްާކޯޓަށްާލިބިގެންވެސުާޞްޞ މައްސަލަތައްާބެލުމުގެާއިޚްތިާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމީދު.އިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަާާގެާމެންބަރުކ ށިދޫާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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28ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ;6ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 77ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .4:ާ ާޖުމްލަ ާމ77ާި. ާއެހެންކަމުން .

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުުރުކރުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގ37ާާެނުވި.ާދެންާއޮތީާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙެއް.ާމިާއިޞްލ ޙުާިއއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ަމަރޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ، ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވައިާވިލުފުށީާދ އިރ 

ާއިތުރުކޮށްާއެާާވަަނާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާފަހަތަށްާމ އްދ 37ާވ ާއިޞްލ ޙު.ާާދިލްާތ އީދުކުރަްއވ ފައިޢ ަޙަސްނ  ާއެއް

ވަަނާމ އްދ ެގ37ާާން.ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާކަމުަގއިާހަަމޖައްސައިާނަންބަރުާތަރުތީބުުކރުއަކީާއެާާގޮތުންާއިތުުރކުޭވާމ އްދ 

ާއޮތްާ-)ށ( ާއެެހން ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމައްސަލަާާމި ާގިނަާނަމަވެސް ާނިމޭތ  ާެއާ 01ް ެވގެނާއެއް ާތެރޭަގއި ދުވަުހގެ

ާބަޔ ންކޮ ާބޭނުންވ ކަން ާއިސްތިއުނ ފުކުރަން ާނަމަ ާބޭނުން ާއިސްިތއުނ ފުކުރަން ާބެލިކޯޓަްށާމައްސަލަ ާމައްސަލަ ާއެ ްށ

 އެވެ.ާލިޔުމުންާއަންގަންވ ނެ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރަޝީދު.ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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ާދިލް.ޢ މަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

28ާާވޯޓުާދެްއވީ:

73ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާބަިއވެިރވި ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު 79ާމެންބަރުންގެ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .4;ާ ާޖުމްލަ ާމ79ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާފ ހެއް ާާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެން ާދ އިރ ެގާާ;3ނުވި. ާއިނގުރ އިދޫ ާއިތުުރކުރުމަށް ާއަކުރެއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 ޙުާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.މީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙަهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާ

ާ

 ާވުން:މޭޒުންާއިްއވެާާއިދ ރީ

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރ އިދޫ ާހުށަހަޅުއްަވއިهللا ިނަލްނޫދ ާދިއާރެގ ، ޙަމީދު

އަށްާއަކުެރްއާަވނަާމ އްދ ާާ;3ވ ާއިޞްލ ޙު.ާާިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ަޢްބުދްލުމްޙިސްނ ަޙީމުދ ާތީއުދުކަރްއާވަފއި 

ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާގޮުތގެ 01 އިތުރުކުރުން. ާގަިއވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާފޮނުވ ާާވަނަ ާބެލުމަށް ާއަލުން ާހައިކޯޓުން މަތިން

ާއެ ާއަނބުރ  ާހަިއކޯޓަށް ާބެުލމުގައި، ާހައިކޯޓުން ާުސޕްާމައްސަލަތައް ާފޮނުވ ލިއިރު ނޑައެިޅާމައްސަލަ ާކަ ާކޯޓުން ރީމް

ާބޭނުންާާޚަސްމަކުާހުށަހަޅަންާމެދުާއެާކަމ ާހިމެނޭާޚަސްމުންނަށްާއަންަގއިާއެާއްސަލައެއްަގއިމަާލުާއެސޫޤ ނޫނީާއު

 ެއވެ.ާވ ާޤ ނޫނީާނުކުތ ތައްާހައިކޯުޓގެާައޑުއެހުމެްއގައިާހުށަހެޅުމަްށާއެކަށީގެްނވ ާފުރުޞަތުާދޭންވ ނެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ahmed.naseer
Placed Image



 100 

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމީދު.ޙަهللاާއިނގުރ އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

83ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން

56ާާވޯޓުާދެްއވީ:

46ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާނުދެއްވ :ާގޮތަކަށްާވޯޓުާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި ާ:7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  52ާ.ާފ ސްވުމަށް ާޖުމްލަ ާއެހެން:7. ކަމުން،ާިމާާ.

ާ ާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާ)ނ(ާއުނިކ42ާޮފ ްސވެއްޖެ.ާދެން ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަދި ާވިލުވަނަ ފުީށާްށާައކުރެްއާއިތުރުކުރުމަށް

ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަުޅއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާޖަްލސ އަށްާއިްއވ ލަދެްއވުްނާ

ާއެދެން!

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާމެންބަުރާވިލު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާމަރަދޫ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ފުށީ

ގޮތުެގާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަދިާ)ނ(ާއުިނކޮށް،ާއަންނަނިވ42ާިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާދިލްާތ އީދުކުރައްވ ަފއިޢ ޙަސަންާ

ާއެާ ާމައްޗަށް ާކަމ  ާބިލުގެ ާދ ކުލެޭވާމ އްދ ެއއް ާނިންމުމަކަށްާބެހޭ ާނިންމ  ާކޯަޓކުން އިރ އަކަްށާއިތުރުކުރުން.ާ"ޝަރްޢީ

ާހިނދަކުާ ާނ ންގ ހ  ާޯކޓަކުން ާިއސްތިޢުނ ފުކުރ  ާއެއް ާމައްަސލަ ާއެ ާނުވަތަ ާކޯޓަކުން ާއެ ާފަސްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރުން

ާމަޖި ާރަްއޔިތުންގެ ާފަރ ތުންނ އި، ާހިންގ  ާވެރިކަން ާނިންމުމަކީ ާކޯޓުގެ ާޢަދްލުޝަރްޢީ އިންޞ ފުާލީހުންނ އި

ާމުއައްސަސ ތަކުންނ ިއާޤ އިމު ާދައުލަތުެގ ާމީހުންނ އި، ާތިބި ާމަޤ މުތަކުގައި ާމުސްތަޤިއްލު ާބ ރުންނ އި، ކުރުމުގެ

ާމަޤ މުތަކ  ާލ ޒިމްާާދައުލަތުގެ ާތަބ ވުން ާމައްޗަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާއެންމެހައި ާމީހުންނ އި، ާތިބި ހަވ ުލވެފައި

ާނިންމުމެކެވެ."
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ާ

ާ

 ން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން!

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ވިލުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދިލް.ޢ މަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

61ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

28ާާވޯޓުާދެްއވީ:

72ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 78ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .4;ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން،78. މިާާ.

ާފ ހެއް ާާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެން ާމ އްދ އ44ާަނުވި. ާވިލުވަނަ ާއިތުރުކުރުމަށް ާއަކުެރއް ާޢިއްޒަތްތެިރާށް ާދ އިރ ގެ ުފށީ

ާއަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން!ާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިްޞލ ޙުާޖަލްސ 

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:ާ

ާޢިްއޒަ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަުރާވިލިފުށީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާމަރަދޫ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ތްތެިރ

ާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިޢ ޙަސަން ާާދިލް ާއިޞްލ ޙު. ާ"ޤައުމ ިއ44ާާވ  ާއިތުރުކުރުން. ާއަކުެރްއ ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާމަޞް ާޢ އްމު ާރަްއޔިުތންގެ ާަރއްކ ތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ާމަޞްލަޙަތު ާކޯޓުެގާރައްޔިތުންގެ ާކަމެއްގައި ާހިމެނޭ ލަޙަތު
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މަތިންާއެާމައްސަލަެއއްާބަލ ާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާއެޅުުމެގާާއަމިއްލަާއިސްެނގުމަކަށްާނުވަަތާފަރުދެއްގެާއެދުމުގެ

ާބ ރު."ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާން!ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ވިލުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާއ ދިލް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

32ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:6ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާ:7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .52ާ ާޖުމްލަ ާމިާ:7. ާއެހެންކަމުން، .

ާފ ހެއް ާާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެްނ 64ާާނުވި. ާއަކުެރއް ާފަހަތަށް ާގެ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާވަނަ ިއތުރުކުރުމަށް

ާޖަލްސ  ާިއޞްލ ޙު ާިމ ާއިޞްލ ޙު. ާުހށަހެޅުއްވި ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި އަްށާާދ އިރ ގެ

ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން!

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:ާ
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ާހުށަހަޅުއް ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާފަރެސްމ ތޮޑ  ާދ އިރ ގެ ާކ ިށދޫ ވަިއ،

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާގެާފަހަތަށްާައކުރެްއ64ާާވ ާިއޞްލ ޙު.ާާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފައި

ާައކުރުތަ ާއެހެން ާހަމަޖައްސައި ާކަުމގަިއ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާއަކުރަީކ ާއެ ާތަރުތީބުކުރުން.ާއިތުރުކޮށް، އް

ާކުރުއިސްތިޢުނ ފު ާހުށަހެޅުން. ާ)ބ(64ާމަށް ާމ އްދ ގެ ާދަށުްނާާ-ވަނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ "ދިވެހި

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިނިވަންާޖުީޑޝަރީއެއްާއުފެދުމުގެާކުރިންާނިމިފައިވ ާމައްސަލަތަުކގެާތެެރއިންާމީހުންގެާޙައްޤުތަްއާ

ާއިސްާގެއްލޭ ާމައްސަލަތަކުެގާތެރެއިން ާމަދަނީ ާނިމިފަިއވ  ާޤ ނޫނަްށާގޮތަށް ާމި ާމައްސަލަތައް ާހުރި ާނުކުރެވި ތިޢުނ ފު

ާ ާތ ރީޚުންާފެށިގެން ާފަށ  ާހުށަހަޅައިފ2ާި;ޢަމަލުކުރަން ާކޯޓަށް ާހައި ާތެޭރގައި މެުދާނަމަ،ާއެާމައްސަލަައކ ާާދުވަހުގެ

ާއެވެ."ާހައިާކޯޓުންާގޮެތއްާނިންމަންވ ނެ

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:ާ

ާވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން!ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާ

27ާާވޯޓުާދެްއވީ:

76ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާ;7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .52ާ ާޖުމްލަ ާމިާ;7. ާއެހެންކަމުން .

ާއެއްާއިތުރުުކރުމަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާާވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާމ އްދ 99ާނުވި.ާދެންާއޮތީާބިލުގެާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއް

އަށްާއިްއވ ލަދެްއވުްނާާމުހުސިންާޙަމީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާޖަްލސ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ާއެދެން.ާ

ާާ

ާ

ާިއއްެވވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާދ އިރ  ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާގެނިލަންދޫ ާޢަބްދުލްމުހުސިންާޙަމީދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރާާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގެމަނަުފށީ

ވަނަާމ އްދ ގެާފަހަތަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކުރުމަށްފަހ99ާާުވ ާއިޞްލ ޙު.ާާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާތ އީދުކުރަްއވ ފައި

ާޙުކު ާކޯޓުތަކުގެ ާތަރުތީބުކުރުން. ާނަންބަރުތައް ާތަބ ުވން. ާނިންމުމަކަށްާ:9މަށް ާނިންމ  ާކޯޓަކުްނ ާޝަރުޢީ .

ާނުވަ ާކޯޓަކުން ާއެ ާފަސްކުރުމަށް ާއިސްތިޢުނ ފުޢަމަލުކުރުން ާމައްަސލައެއް ާއެ ާހިނދަކުާތަ ާނ ންގ ހ  ާކޯަޓކުން ކުރ 

ާމަޖިލީހުންނ އި،ާޢަދުލު ާރައްޔިތުްނގެ ާފަރ ުތންނ އި ާހިންގ  ާވެރިކަން ާނިންމުމަކީ ާކޯޓެްއގެ ާކޮންމެ އިންޞ ުފާޝަރުޢީ

ާމުއައްސަސ ަތކުންނ ިއާ ާދައުލަތުެގ ާމީހުންނ އި، ާތިބި ާމަޤ މުތަކުގައި ާމުސްތަޤިއްލު ާބ ރުންނ އި، ގ އިމުކުރުުމގެ

ާސަލ މަ ާއެކުެލވިގެްނވ  ާމައްޗަށް ާފުލުހުންގެ ާސިފައިންނ އި، ާމީހުންނ އި، ާތިބި ާހަވ ުލވެ ާމަޤ މުތަކ އި ީތާދައުލަތުގެ

ާޔިތުންާއެާމަްއޗަށްާތަބ ުވންާލ ޒިމުާނިންމުމެކެވެ.ާާއިާރައްޚިދުމަތްތަކުންނ އި،ާއެންމެހަ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމުހުސިންާޙަމީދުާންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްނިލަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަދުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްގެމަނަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

43ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާ:7ބަިއވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .52ާ ާޖުމްލަ ާމިާ:7. ާއެހެންކަމުން .

ާދަންނަވ ލު ާއިޞްލ ޙު ާއޮތް ާދެން ާއ ދެ، ާފ ސްވެއްޖެ. ާޖަލްސ އ އިޞްލ ޙު ާއަޅުަގނުޑ ާކުރިން ާގޮތުްނާާމުގެ ބެހޭ

ާަކނޑަެއޅިފަ ާއެޖެންޑ ަގއި ާބޭނުންވޭ.ާމިއަދުގެ ާދަންނަވ ލަން ާކުއްލިާއެްއޗެއް ާވ ތީ ާނުނިމި ާކަންތައްތަްއާއަދި ާހުރި އި

ާާމައްސަލަ ާހޭދަވި ާޖަލްސ 3ާއަށް ާައޅުަގނުޑ ާަވގުތައް ާއެހެންވީމ ،ާާަގޑިއިުރގެ ާނިންމައިފިން. ާއިތުރުކުރަން އަށް

ާ ނޑު ާައޅުގަ ާނިމުނީމ  ާއަހ  ާވޯޓަށް ާބިލަްށ ާމި ާޖަލްސ  ާއަރުވ ނަން.52ާާމިއަދުގެ ާުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ާއޭގެފަހު ނޑު ާައޅުގަ ާމަަސއްކަތް ާއެހުމުގެ ާޯވޓަށް ާކަންތައްތަކަްށ ާހުރި ާބ ކީ ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ޖަހަންދެނ6ާާްަގއި

ާމިާ ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާގެންދ ނަން. ާާކުރިއަށް ާމ އްދ 8ާ:ދަންނަވަނީ ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ އެއްާާވަނަ

ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމެންބަރުާއިތުރުކުރުމަށް ާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިބްރ ހީާޢިްއޒަތްތެރި މް

ާއަށްާިއއްވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާާާއިޞްލ ޙުާޖަލްސ 

ާާ

ާ

ާއިްއެވވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރި ޢިއްޒަތްތެިރާާކ ިށދޫ

ާއިސް ާޢަބްދުލްާމެންބަރު ާތ އީދުކުރަްއވ ފައމ ޢީލް ާާޙަމީދު ާއިޞްލ ޙު. ާމ އްދ 8ާ:ިިވ  ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ެއްއާާވަނަ

ާ ާއަކީ ާމ އްދ  ާއެ ާޖުޑީޝަލ9ާާް:އިތުރުކޮށް ާތަރުތީބުކުރުން. ާމ އްދ ތައް ާއެހެން ާހަމަޖައްސ  ާމ އްދ ކަމަށް ވަނަ

ާ ނަޑއެޅުން. ާކަ ާމަސައްކަތްަތއް ާޖުޑީޝ9ާަ:ކައުންސިުލގެ ާމ ްއދ . ާހެދުމުގަވަނަ ާގަވ އިދު ާކައުންސިލުގެ އ އިާާލް

ާސަ ާޖުޑީޝަލް ާހިންގުމުގައި ާަކނަޑއަަޅއި ާމަސައްކަތްތަކ ިއާމަސައްކަތްތައް ާކޮިމޝަނުގެ ާއެ ާކޮމިޝަނުން ރވިސް

ާަކނަޑއަޅ ފައި ާކަމުަގއި ާކައުންސިުލެގާާޒިންމ ތައް ާޖުޑީޝަލް ާކަމެއް ާއެްއވެސް ނޑައަޅ  ާކަ ާނުވަތަ ވ 

ާމަސައްކަތްތަުކގެާތެރޭަގއިާހިމަނައިގެންާނުވ ނެާއެވެ.ާ

ާ

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމްާމުއްޠަލިބުާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަމީދުާށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްކ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ;2ާވޯޓުާދެްއވީ:

65ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ވަކިާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 74ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .49ާ ާޖުމްލަ ާމ74ާި. ާއެހެންކަމުން .

އިތުރުކުރުމަށްާކަށްާނަންބަރެއ3ާާްފަހުާއިޞްލ ޙު.ާއެއީާޖަދުވަލްާާނުވި.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާއެންމެާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއް

ާދ އިރ ގެ ާރިޟ ާގުރައިދޫ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޖަލްސ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއިޞްލ ޙު. އަްށާާހުށަހެޅުއްވި

ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ

ާއިްއެވވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާކުރެންދޫާދ އިާހުށަހަޅުއްވަިއ،ތެިރާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް

ާއަޙް ާޖަދުވަލް ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ  ާމޫސ  ާއ3ިމަދު ާކޯުޓގެ ާދަށުަގިއާާ.ތިޞ ޞްޚް.ާސިވިލް ާސުރުޙީގެ މި
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ހެންާނަންބަރުާބެހޭާބައިންާބަލ ާމައްސަލަތައް.ާމިާބަޔަށްާނަންބަރެއްާއިތުރުކޮށްާއެާޔެފައިވ ާމުދަލ އިާގޯތިާގެޮދރ ލި

ާލިބޭާ ާބައިތުލްމ ލަށް ާތެެރިއން ާމައްސަލަަތކުގެ ާތަިރކަިއގެ ާމައްސަލަތަކ އި ާބެހޭ ާމުދަލ  ާވ ރުތަ އުނިކުރުމަށް.

ާމައްސަލަތައް.ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާގުރަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަދުާމޫސ ާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

58ާާވޯޓުާދެްއވީ:

43ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކިާގޮތަކަށް

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 79ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .4;ާ ާޖުމްލަ ާމ79ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ-34.4 ާމިހ ހިސ ުބން ާާއަޅުަގނޑު ާމަދަންނަވ ލަނީ ާިބލު ާކޯޓުތަުކގެ ާޝަރުޢީ ާގެންނެވިާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖިލީހުން

ާެއކުާފ ސްކުެރްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަަކށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާާއިޞްލ ޙުތަކ 
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާދެްއވީ:ވޯޓުާ

26ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

28ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާބިުލ76ާ.ާޖުމްލަާ:4.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ76ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާބިލު ާމި ާމައްސަލަ ާމި ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާކޯޓުތަކުެގާާމަޖިލީހުން ާޝަރުޢީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެކު ާފ ސްވުމ  މަޖިލީހުން

ާގޮ ާހުށަހެޅުއްވި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާހުށަހެޅުނު ާނަމުަގއި ާސުރުޚީބިލުގެ ާބިލުެގ ާއެ ާފ ސްވުމުން ަވީނާާމިހ ރުާތަށް

ނިމުމ ާއެއްކޮށްާާހިސ ބުންާ"ދިވެހިރ އްޖޭގެާކޯޓުތަުކގެާބިުލ"ާމިގޮތަށްާބަދަލުވެފައި.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެާމަސައްކަތްާމިހ 

މިނެުޓގެާހުްސވަގުުތކޮެޅއްާމިހ ރުާއަުރވަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ 52ާާޭބފުޅުންނަށްާާކުރަނީާތިއަޅުަގނުޑާގަސްތުާ

ާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުމުގެާމައްސަލަ.ާމިހ ާގައި.ާއަުޅަގނުޑާކުރިއަށްާގެންދ ނީާވޯޓަށްާއެހުމަށ32ާް>5ފަށ ނީާ

 މިނެޓުގެާހުްސަވގުތުކޮެޅއްާއަުރވަން.52ާާހިސ ބުންާ

ާ

 ]އަށްާާ;3>37ނ58ާާް>36ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ-34.5 ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހުިރާާ`ާހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ފަށަނީ

ާ ާކުރިައށް ާއެހުން ާވޯޓަށް ާމިކަންކަން ާދަންަނވަން ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއޮާގެންދިއުމަށް. ާއެޖެންޑ  34.5ާތީ

ާކޮމިޝަ ާރައިޓްސް ާަރީއސ ހިއުމަން ާމޯލްިޑވްްސގެ ާދަ ާއޮފް ާމަޖިލީހުންާން ާޢަްއަޔންކުރެއްވުމަށް ާރައީްސ ާނައިުބ އި

ާދިރ ސ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާނަންފުޅުތައް ާވ  ާހޮއްެވވި ާަވގ9ާުކުރެްއވުމަށް ާވޯަޓްށާމެންބަރުންގެ ާރިޕޯޓަށް ާކޮމިޓީގެ ތީ

ާމިާ ާފުރަތަމަ ާކޮމިޝަްނެގާާއެހުން ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާދަންނަވ ނީ ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއ ދެ، އޮތީ.
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ވ ާާވަނަާމ އްދ ަގއިާ:ރައިޓްސްާކޮމިޝަންގެާޤ ނޫނުގެާާހިއުމަނ4228/8ާްރައީސްކަުމގެާމަޤ މަށްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާކޮމިޝަުނގެާ ާއެ ާމަތިން ާ/ާގޮތުގެ ާހުކުރެނދިގެ ާމ ފަންނު ާކަމަށް ާއަޙްާރައީސް ާއަޒުރ  ާމަރިޔަމް މަުދާއަލްފ ޟިލ 

ާޢައްޔަންކުެރއްވުމ ާމެދުާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮަތކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

78ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

76ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާނުދެއްވ :ާގޮތަކަށްާވޯޓުާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާހިއުމަނ76ާް.ާޖުމްލަާ:4.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ76ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާަރީއސްކަމުގެ ާކޮމިޝަންގެ ާ/ރައިޓްސް ާހުކުރެނދިގެ ާމ ފަންނު ާއަޙްާމަޤ މަށް ާއަޒުރ  ާމަރިޔަމް މަދުާއަލްފ ޟިލ 

ާމި ާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑު ާދެން، ާފ ސްކުރައްވ ަފއި. ާމަޖިލީހުން ާކަމަށް ާފެންނަ ާމަޖިލީހަށް ާޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 4228/8ާާދަންނަވ ލަނީ ާޤ ނޫނުގެ ާކޮމިޝަންގެ ާރައިޓްސް ާމ އްދ ާ:ހިއުމަން ާގޮުތެގާާގައިވަނަ ވ 

ާރައީސް ާަނިއބު ާއެކޮމިޝަނުގެ ާމަޙްާމަތިން ާޖީހ ން ާއަލްފ ޟިލ  ާދޭލިޔ ގޭ ާޅ.ިހންނަވަރު/ މޫދުާކަމަށް

ާއްޔަންކުެރއްވުމ ާމެދުާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮަތކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާޢަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

78ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން
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44ާާވޯޓުާދެްއވީ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާނުދެއްވ :ާގޮތަކަށްާވޯޓުާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާހިއުމަނ76ާް.ާޖުމްލަާ:4.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ76ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާރައީސްކަުމގެ ާަނިއބު ާކޮމިޝަންގެ ާމަޙްރައިޓްސް ާޖީހ ން ާއަލްފ ޟިލ  ާޅ.ހިންނަވަރު/ދޭލިޔ ޭގ މޫދުާމަޤ މަށް

ާނުވި.ާާޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ހެއް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ 324ާާީއ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާކަށް.ާއ34.6ާެާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާ-34.6

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުން 322ާާއ އި ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހުނ32ާާްވަނަ ާރައްޔިތުންގެ ާދަށުން ގެ

ާ ނަޑއަޅަންޖެހޭ ނކަ ާއޮިނގަ ާމުސ ރ ގެ ާމުރ ޖަޢ މަޤ މުތަކުެގ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަލަތު ާެއކުލަަވއިލަްއވ ާޑު ކުރަްއވ 

ގަިއާޓަށްާއެހުމަށް.ާއ ދެ،ާމިާމައްސަލައިާނިންމެވިާގޮތުގެާރިޕޯޓަށްާހުަށހެޅިފައިވ ާހުށަހެޅުންތަކ އިާިއޞްލ ޙުތަކަށްާވޯ

ާއެބަ ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާިގނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުށަހެޅިފައިާމިވަރަށްާާއިއޮްތާދެާހުށަހެޅުމަކ ާކުރެވުނުާބަހުސްގައި

ާއަހ  ާވޯޓަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާތަރުތީބުން ާމިާކަމަށްާހުށަހެޅިފައިވ  ާއަހަން ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ޖެހެނީާާވަންޏ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައި،ާނޮޅިވަރަމް ާނަޝީދު ާޢިއްާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ގެ ިރާޒަތްތެތޮްއޫޑ

ާތ އީދު ާވަޙީދު ާޢަލީ ާއިދ ީރާމެންބަރު ާއަޅުަގނުޑ ާދެްއުވމަށް ާއިްއަވވ ލަ ާހުށަހެޅުން ާެއ ާހުށަހެޅުމަށް. ުކރައްވ ަފއިވ 

ާމޭޒަށްާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައި،ާނޮޅިވަރަމް ާނަޝީދު ާދ އިރ ާމުޙައްމަދު ާޢިއްޒަތްތެތޮްއޫޑ ިރާގެ

ާތ އީދު ާވަޙީދު ާޢަލީ ާާކުރަްއވ ފައިމެންބަރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހެޅުން. ާރައްޔިތުްނ324ާާވ  ާއ އި ާމ އްދ  ވަަނ

ާގަ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ހ(322ާވ އިދުގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ނޑަައޅަންޖެޭހ32ާާގެ ާކަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާދަށުން ގެ
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ާޮއނިގަ ާމުސ ރަިއގެ ާމ ލިާމަޤ މުތަކުގެ ާއަލުްނާނޑު ާރިޕޯޓު ާނިންމަވ ފަިއވ  ާމުރ ޖަޢ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން އްޔަތު

ާކުރެްއވުމަށްާއަނބުރ ާޮކމިޓީާއަށްާފޮނުއްވުމަށް.ދިރ ސ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށްާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާނަތީޖ :ވޯޓުގެާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

ާ:7ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

77ާާވޯޓުާދެްއވީ:

4ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 79ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .4;ާ ާޖުމްލަ ާމ79ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާޮފނުއްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެްނކަމުން ާފ ސްވެއްޖެ. ާދިރ ސ ާހުށަހެޅުން ާއަލުްނ ާރިޕޯޓު ާއެވ  ާކުރެްއވުމަށް

ާނިންމުމ  ާމަޖިލީހުން ާފޮނުްއވުމަށް ާއެާކޮމިޓީއަށް ާވީާއިންާކޮމިޓީާއެއްކޮށް ާމަސައްކަްތ ާައވަހަކަްށާާމި އެންމެ

ނޑުާދަންނަވަން.ާ ާފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާނަންބަރުާ-34.7 ާއެޖެންޑ  ާނިންާދުވަުހގ34.7ާެާއ ދެ، ާވޯޓަށް ާތެރެއިން ާގޮސްފައިމަސައްަކތުގެ ާހިސ ބަށް ވ ާާމ 

ާކަމެއްާމިއަދަކުާނެތް.ާާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެފަދަ

ާ

ާ

ާނިންމުން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެންޑ ގައި ާނިމުމ ާއެހެންކަމުން ާމަސައްކަތްތައް ާމިާާވ  ާޖަލްސ  ާހިސ ބުންާމިއަދުގެ ާމިހ  ނޑު އެއްކޮްށާއަޅުގަ

22ާ>;ވ ާއަންގ ރަާުދަވހުާހެނދުނ4232ާާުޮއކްޯޓބަރ7ާާުޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާނިންމ ލަނީ.ާދެން،ާމަޖިލީހުގެާ

ާގައި.
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