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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2/2011 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ދެވަނަ ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުަވސް އަންާގރަ، 2011 މާޗް 8 ތާރީޚް: 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 3 

  ަގއި  9:04ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް  11:05ން  10:33 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  113:30ން   12:31 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  15:32މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 57ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 މިނެޓަށް ބެއްލެުވމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވީ  5ތީ،  ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ހަމަާވަވރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑައިެގންފައިުނާވ - 1



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މަޖި 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން  

 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    64އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   58މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން. 71ފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ކެލާ ދާއިރާެގ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 މުޙަންމަދު  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا ޢަބްދު މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބި 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް ދާންދޫ ދާއިރާެގ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާ 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 

 ންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

   

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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�����هާ������ާ�هާ��� ާ���ާ�����هާ���هާ����هާ�هާ����هާ���هާ������هާ������هާ�هާ�������ه

ފެށުނީ.ާ.���� ާމަޖިލިސާ�

ާ

 

ާ
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ހ ޒިރުވެވަޑައިގެނ�ާތިއ�ބެވާީާ ވަގުތުާޖަލ�ސ ާމި ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ާ.33ާއަށާ�

 

 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާާާ ާާއެޖެނ�ޑ  ާާނ�ޑ ާއިޢުދުވަހުގެާއެޖ3ާާެއައިޓަމު ޔައުމިއ�ޔ ާފ ސ�ކުރުނ�. މިއަދުގެާއެޖެނ�ޑ ގ3.1ާާާެާލ ނުކުރުމ އިާ

ާ.1/2ާާ/2011/ނަނ�ބަރަކީާއޖ

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާއެޖެ އައިޓަމު އަޅުގަނޑާުާރިޔ ސަތ4ާާުނ�ޑާ  މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުރިހާ  ތިޔަާ އެނ�ގުނ�.ާ އަނ�ގާ  ނާ�

ާާ މަރުއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ޙަބ ާދަނ�ނަވަނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާކުރިމަތީގައިާވަނީާވަރަށ�ާާމިާމަސައ�ކަތުގެާއައުާދައުރަށާ�

އެޖެނ�ޑ  ފުރިފައިވ ާ ވަރަށ�ާ އެހެނ�ވީމ ާާބުރަ،ާ މެނ�ބަާާ�هއެއ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ފުރިހަމަކޮށ�ާާާާރުނ�ހުރިހ ާ ވަރަށާ� ވެސާ�
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މަސައ�ކަތ�ޕުޅު ނިނ�މަވައިދެއ�ވުމަށ�ާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ގެނ�ދަވ ނެާާާއެޖެނ�ޑ ގެާ އަޅުގަނޑުާާާާކުރައ�ވަމުނާ� ކަމަށ�ާ

ދުވަހުާާގެޔަޤީނ�ކުރަނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ� އެނ�މެާފުރަތަމަާ ވެސ�ާއަޅުގަނޑުާވ ނީާާާާކޮމިޓީތަކުގައިވ ާމުހިއ�މުާބިލުތަކަށާ�

އޭގެތެރޭގަ ޤ ނޫނުލ�ޢުއިޝ ރ ތ�ކޮށ�ލ ފަ.ާ ާާއިާ ސިޔ ސީޕ ޓީތަކ  ބިލ އިާ ބެހޭާ ހެއ�ކާ  ބިލ އިާ މިާާޤޫބ ތުގެާ ބިލ އިާ ބެހޭާ

ނިނ�މަވައިބި އަވަހަށާ� ވަރަށ�ާ މިއަދުލުތައ�ާ އަޅުގަނޑުާ އިާާދެއ�ވުމަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާވެސާ� ލ�ތިމ ސ�ކުރަނ�.ާ

ބަހައ�ޓ ،ާާ ސިސ�ޓަމެއ�ާ ކޮމ�ޕިއުޓަރުާ މިވަނީާ ކުރިމަތީގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ފެށިގެނ�ދ އިރުާ މިއަދުާ މަސައ�ކަތާ�

ޒަރީޢ  ފެނ�ނ ނެާާސ�ކ�ރީނެއ�ގެާ ލިޔެކިޔުނ�ތައާ� މަޖިލީހުގެާ މިއަދުގެާާާާއިނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ތައ�ޔ ރުކުރެވިފަ.ާ ގޮތަށާ�

ފެށުމު ާާޖަލ�ސާ  ކުރިނ� ކުރެވިފަ.8:15ާާާގެާ ވަނީާ މަސައ�ކަތ�ތަކެއާ� އަހުލުވެރިވުމުގެާ ފެށިގެނ�ާމިާސިސ�ޓަމަށާ� އިނާ�

އެގޮތަށ�ާކޮށ�ފައި އެާމަސައ�ކަތ�ތައާ� ފުރިހަމަާާވީާާއަދިާއަޅުގަނޑުމެނާ� މިާސިސ�ޓަމާ� އަށ�ާމަސައ�ކަތ�ކޮށ�ާާާާނަމަވެސާ�

ފުރިހަމަާ މިއަށ�ާ އަހުލުވެރިވުމަށ�ޓަކަާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނަގ ނެއަށ�ާ ވަގުތުތަކެއ�ާ ގިނަާ ކަމަށ�ާާާާބޭނުނ�ވ ނެާާ�هކަމަށ�ާާއިާ

އަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނ�.ާކުރިނ� ދަނ�ނަވ ލ ފައިާާާވެސާ� ރުާބައ�ދަލުވުނ�ތަކެއ�ާާވ ނެާފަދައިނ�ާމިކަމަށ�ޓަކައިާއިތުާާވެސާ�

އަޅުގަނޑަާާކޮށ�ދެއ�ވ ނެއަމީނ�ޢ އ�މުާއިނ�ތިޒ މު ވަނީާއެނގިފަ.ާކަމަށާ� ާށާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

އެ ާާމިާވ ހަކަކޮޅުާދަނ�ނަވ ލުމަށ�ފަހުާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑުާމިދަނ5ާާީޖެނ�ޑާ  ާާއަށ�ާ ގ5ާާެ.ާސުވ ލު.ާއެޖެނ�ޑ ާއައިޓަމު

ސުވ ލުކުރުމަށ�ޓަކައިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާބައެއ�ާމެނ�ބަރުނ�ާސުވ ލުާފޮނުއ�ވ ފައިާއެބަހުރި.ާއެާސުވ ލުތައ�ާމިހ ރުާާ ދަށުނާ�

ވަޒީރު އެާސުވ ލުތަާވަނީާ ހަފ�ތ ގެާފެށޭާޖަލ�ސ ތަކުނާ� ފޮނުވ ފަ.ާމިއަނ�ނަާ ގޮތަނ�ނަށ�ާ ޖަވ ބުާލިބެމުނ�ދ ނެާ ށ�ާާކަށާ�

ާމުާމިހ ރުާވަނީާވަޒީރުނ�ނަށ�ާނޯޓިސ�ދެއ�ވ ފަ.ާާއަމީނ�ޢ އ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާއެ އައިޓަމު މަޖ6ިޖެނ�ޑާ  ާާލީހުގެާރައީސ�.ާ މޭޒުނ� ދިޔުގެާ މަޖިހުށަހަޅ ކަނ�ކަމަށާ� ގަވ އިދުގައިމުގެާކުރިނާ� ާާވ ާާާލީހުގެާ

މަތި ގަވ އިދުގެާާގޮތުގެާ މެނ�ބަރަކުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މައ�ސަލ146ާާާަނާ� ކުއ�ލިާ ދަށުނ�ާ މ އ�ދ ގެާ އެއ�ާާާާވަނަާ

އެހެނ�ވީމ  ހުށަހެޅުއ�ާާ�هހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވޭ.ާ މައ�ސަލަާ ކުއ�ލިާ މައ�ޗަނ�ގޮއެާ އަޅުގަނޑުާ މ ފަނ�ނުވުމަށާ� ދެކުނުާާޅި،ާ ާ



 3

ފުރުޞަތުާއަރުވަނ�.ާނިޒ މާ ރަޝީާާމ�ާއިބ�ރ ހީދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާ ގެާާބެހޭާނުކުތ އެއ�ާވިލުފުށީާދ އިރ ދަށާ�

ާރަޝީދުާ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާލުފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ވި

ނިޒ  އަޅުގަނޑުާ ރައީސ�،ާ ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މައ�ސަލަާމ  ޢިއ�ޒަތ�ާާބެހޭާ ނެގީާ މިާ ާާއެއާ� އެޖެނ�ޑ ާާތެރި ދެނ�މެާ ރައީސ�ާ

އަދިާކޮމިޓީގެާތެރެއިނ�ާކޮމިޓީނ�ާނިނ�މ ފައާިާކުރެއ�ވިއިޢުލ ނު އިރުގައިާރައީސ�ގެާމޭޒުނ�ާހުށަހަޅަނ�ޖެހޭާކަނ�ތައ�ތައާ�

މަހުގައިާނިނ�މ ފައިާާާއަހަރުގެާނޮވެމ�ބަރުާާ�މަހުގައިާއަކީާމީާމިދިޔަާނޮވެމ�ބަރުާވަޒީރުނ�ނަށ�ާރުހުނ�ދޭާމައ�ސަލަާއޮތާ�

މިާމަހުގެާާ ނިނ�މުމެއ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ� އެޖެނ�ޑ 21ާާއޮތާ� މިކަނާ� ސިޓީާާާކުރައ�ވ ފައިވ ވަނަާދުވަހަށާ� ރައީސާ� ާާކަމަށާ�

އެބައޮތ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާފޮނުވ ފައިާ މުއ�ދަތެއ�ގެާތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއެއާ� .ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާޤ ނޫނުނ�ާވަކިާ

ލަސ�ވެ މިކަނ�ާ ބޮޑަށ�ާ މިހ ާ ކަނ�ތައ�ތަކެއާ� ބަލައިނިނ�މަނ�ޖެހޭާ ސަބަބަކ ތޯާ ކޮނާ� މިދަނީާ އެއީާާގެނ�ާ ބޭނުނ�.ާ ލަނ�ާ

ާާ ފޮނުވ ފައި މަނިކުފ ނަށާ� މިޖެހުނީާ ސުވ ލުކުރަނާ� މިާ ފ�ލޯގައިާ މިާ ރައީސަށ�ާ ސިޓީތަކަށ�ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުރިާ

އޮނ�ނ ނެާމިދިޔަާދައުރުގެާތެރޭގައިާ ނުދ ތީވެ.ާމަނިކުފ ނަށާ� ާ...ާސިޓީތަކެއ�ާފޮނުއ�ވ ފައިާއަޅުގަނޑަށ�ާޖަވ ބުާލިބެމުނާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ދެވަޑައިގަނ�ނަވ .ާމަޖިލީހުގެާާނ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއިށީނނޫާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައ�ސަލައެއ�

މަޖިލީާާވ ާާގަވ އިދުގައިާ ކަނޑައަޅަނީާ އެޖެނ�ޑާ  މަތީނާ� ކަނޑައަޅައި،ގޮތުގެާ އެޖެނ�ޑާ  ރައީސ�.ާ އެޖެނ�ޑ ާާާާހުގެާ

ފޮނުވ ފައިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެ މެނ�ބަރުާއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވ .ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާާާނ�ބަރުނ�ނަށާ� ވ ނީ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާާދެވަޑައިގައިށީނ މަޖިލީހުގެ ނުކުާާާކެނޑޭނެހުރުމަތ�ނ�ނަވ .ާ ޢަމަލެއާ� އިލ�ތިމ ސ�ކުރަނ�.ާާރެފަދަާ އަޅުގަނޑުާ އ�ވުމަށާ�

އަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވަނ�.ާމ ފަނ�ނާުާާރަޝީދުާއިށީނގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ވިލުފުށީާދ އިރ  ދެވަޑައިގަތުމަށާ�

ވަޑައިގަތުމަށ�ާާާާއިގެނ�ކުއ�ލިާމައ�ސަލަާހުށަހެޅުމަދާުާރަޝީާާމ�އިބ�ރ ހީދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރާުާ ކުރިއަށާ�

ާރަޝީދުާ.ާގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ާއެއ�ާވިލުފުށީާދ އިރ ާބެހޭާމައ�ސަލަާނިޒ މާ ދަނ�ނަވަނ�.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރަޝީދާުާާާލުފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ވި



 4

ާާ ނުނިމެނީސ�ާކިހިނެއ�ތޯއޭާާއަޅުގަނޑު ދަނ�ނަވާ  އެއ�ޗެއާ� އުޅޭާ މިދަނ�ނަވަނާ� އަޅުގަނޑުާ ބޭނުނ�ވަނީާ ސުވ ލުކޮށ�ލަނާ�

ާކަމަށ�.ާާމަޖިލީހުގެާރައީސަށ�ާނިނ�މެވޭނީާތީާނިޒ މީާމައ�ސަލައެއ�ާނޫނ�ާ

 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ މެނ�ބަރު، ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މެނ�ބަރު މައ�ސަލަާނެގޭނާެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނިޒ މީާ ސ ފުކޮށ�ާ ވަރަށާ� ގަވ އިދުގައިާ މަޖިލީހުގެާ

ާ ކަނޑައެޅިފައިާ މެނ�ބަރުާގޮތާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ާއޮނ�ނ ނެ.ާ މަސައ�ކަާ މަޖިލީހުގެާ ހުއ�ޓުވުމަށ�ާާމިާ ތ�ތައާ�

އަޅުމަސައ�ކަތ� ޢ އ�ނުކުރުމަށާ� އިލ�ތިމ ސ�ކުރަނ�.ާ އަޅުގަގަނޑުާ ތިބީާ ރައ�ޔިތުނާ� ތަނުގައާިާމުާ މިާ ނޑުމެނާ�

އެހެނ�ވީމ  އެދިގެނ�.ާ ކުރުމަށާ� މަސައ�ކަތ�ތަކެއ�ާ އަޅުގަނޑާުާާާ�އުފެއ�ދުނ�ތެރިާ ހުރަސ�ނޭޅުއ�ވުމަށ�ާ މަސައ�ކަތަށާ�

ާާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ދެކުނުާ މ ފަނ�ނުާ އަޅުގަނޑުާ ފުރުޞަތުާާާާމ�ާރ ހީއިބ�ާއިލ�ތިމ ސ�ކުރަނ�.ާ ރަޝީދަށ�ާ

ާއަރުވަނ�.ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާމ�އިބ�ރ ހީމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާ

މާިާ ފުރުޞަތަށ�.ާ ދެއ�ވިާ ރައީސާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ފުރުޞަތަށ�.ާ`.ާޝުކުރިއ�ޔާ  ދެއ�ވިާ ރައީސާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާާ.އަކީ..ާމައ�ސަލަ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ހުރަސ�ނޭޅުއ�ާ މަސައ�ކަތަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ދަނ�ނަވަވުވިލުފުށީާ އަޅުގަނޑުާ ނ�.ާމަށާ�

އިށީނ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދަނ�ނަވަ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާ މެނ�ބަރުާާދެވަޑައިގަތުމަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނ�.ާ

ދަނ�ނަވައިށީނ މެނ�ބަދެވަޑައިގަތުމަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އިށީނނ�.ާ ދެކުނުާާރުާ މ ފަނ�ނުާ ދަނ�ނަވަނ�.ާ ދެވަޑައިގަތުމަށާ�

ކުރިއަށ�ާގެނ�ދެވުނ�ާރަޝީދުާާާމ�އިބ�ރ ހީދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާ ާއެދެނ�.ާާާމަސައ�ކަތާ�

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާމ�އިބ�ރ ހީމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާ

ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ� މައ�ސަލަޝުކުރިއ�ޔ ާ ފުރުޞަތަށ�.ާމިާ މިާހިނގ ާމ ާާާދެއ�ވިާ ާާާާޗ�ރއަކީާ ާާވީާހުކުރ4ުމަހުގެ

ޅިހަރައިާލޭާާވަ ގައިގަސ�ތުމީހެއ�ގެާގަޔަށ�3ާާާާދުވަހުގެާހަވީރުާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާވެރިރަށ�ާމ ލޭާހިތ�ފަސޭހަާމައިދ ނުގައާިާ

ރަހު މިާ ހިނދުާ ޒަޚަމ�ވީާ ހިނގ ފައިވައޮހޮރުވ ލައ�ވައިާ ޖަރީމާ  ލ އިނ�ސ ނީާ ކުޑަާ އެތައ�ާާމ�ާ ދުވ ލުާ ރޯމާ  ނީާ

ކުރިމަތީގައިާއެބައިާ އެތައ�ާއަނ�ހެނުނ�ނ އިާކުޑަކުދިނ�ގެާ ކުރިމަތީގައިާޚ އ�ޞަކޮށާ� ހިތ�ތަކަށ�ާާާާރައ�ޔިތުނ�ގެާ މީހުނ�ގެާ

މިއަދުާާ ރ އ�ޖޭގައިާ މުޅިާ ލޭއޮހޮރުވުނ�ތަކަކީާ އ އިާ މ ރ މ ރީާ މިފަދަާ ހިނދުާ ކަމަށ�ވީާ ގޮތަކަށާ� ވަނ�ނަާ ބިރުވެރިކަނ�ާ
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ތަކުރ ރުވަމުނ�ދަނީާާާާ�ކަނ�ކަމަށ�ވީާހިނދުާާއ�މުވަމުނ�ދ ޢ  ާާއ�މުާގޮތެއ�ގައިާއެއ�ބައެއ�ގެާފުށުނ�ޢ އަދިާމިފަދަާކުށ�ތައާ�

ނިވަނ�ކަމ އިާނަފ�ސުާރައ�ކ ތެރިކުރުމުގެާޙައ�ޤާުާކަމަށ�ވީާހިނދުާކޮނ�މެާމީހަކަށ�މެާދިރިހުރުމުގެާޙައ�ޤ އިާއަމިއ�ލަާމި

ޖުމ�ހޫާ ާާދިވެހިާ 21ާާާާރިއ�ޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ކަށަވަރުކޮށ�ދީފައިވ ާހިނދުވަނަ އިނާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާޤ ނޫނާީާާާ�هމ އ�ދާ 

ާާ ދައުލަތުގެ މަގުސަދެއ�3ާާާާވެރިކަމ އިާދިވެހިާ ގުޅިގެނ�ާއެއ�ާ ބ ރުތައ�ާ އިދ ރ ތަކ އިާސަލ މަތީާ ތަނ�ފީޛީާ ބ ރުނ�ނ އިާ

ކަނ�ތައ�ތައ�ާާާާމެހައިާވ ާއެނ�ކުރުމަށ�ޓަކައިާބޭނުނ�ނ�ާލިބިގެނ�ވ ާމ ހައުލެއ�ާޤ އިމުސިލުކޮށ�ާއަމ ނ�ކަމ އިާރައ�ކ ތެރިކަހ 

ކުށ�ކުރުނ�ާމަދުކުރުމަށ�ާޚ އ�ޞާަާ ހުށަހެޅިފައިވާ  އެއ�ބ ރުލައިގެނ�ާކުރަނ�ޖެހިފައިވީާހިނދުާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުނާ�

ނިނ�މ  އިނާ� ބެހޭާބިލ އިާހެއ�ކ ާބެހޭާބިލުާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލާ  މަޖިލީހުގެާާާާ�ފިޔަވަޅުތަކެއ�ާއެޅުމާ  ވީާއެނ�މެާއަވަހަކަށާ�

ގެނައުމަށ�ތަ އެނ�މެހައިޅުމަށާ� ރައީސަށ އިާ މަޖިލީހުގެާ އ އިާާާާާ މ ރ މ ރީާ ގޮވ ލައިާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

އިލ�ތިމ ސ�ކޮށ�ާާ ކުރުމަށ�ާ ގުޅިގެނާ� ބ ރުތަކުނ�ާ ދައުލަތުގެާ ކަމެއ�ާ ކޮނ�މެާ ކުރަނ�ޖެހުނުާ ހުއ�ޓުވުމަށ�ާ ކުށ�ކުރުނާ�

ވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ހ(،149ާާާާދ ގެާ)ށ(ގެާދަށުނ�ނ އިާއެާގަވ އިދުގެާވަނަާމ އ�145ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ހުށަހަޅަމެވެ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާ އަޅުގަނޑުާ މަޖިލީހަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މިާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާ )ށ(ާއަދިާ)ނ(ގެާދަށުނާ�

މިހ 30ާރައީސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއެބަޖެހޭާޙަޤީޤަތ�ާޤަބޫލުކުރަނ�.ާ ބަދަލުވެގެނާ� އައިރު....ާާއަހަރުގެާވެރިކަނާ�  ތަނަށާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެާ މެނ�ބަރުާ އެއ�146ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މައ�ސަލަާ ކުއ�ލިާ އޮނ�ނަނީާ )ށ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ ވަނަާ

ނަގަނ�ވ ނެާއެވެ.ާއެާމެދުާބަހުސ�ާނަމަާއެމައ�ސަލައަކ ާހުށަހެޅިއ�ޖެ ފެނޭތޯާމަޖިލީހުގައިާވޯޓެއާ� ވޯޓުާނަގ ނާީާކުރުމަށާ�

މައ�ސަލަާހުށަހަޅުއ�ވައިފި.ާއެހެނ�ވީމ ،ާދެނ�ާއަޅުގަނޑުާދ ނީާާ އެވެ.ާމިހ ރުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާ ބަހުސަކ ާނުލަާ

ާާ ގަވ އިދުގެ )ށ(ގައ146ާާިމަޖިލީހުގެާ މިާވޯޓުާނެގުމަށ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .ާމަޖިލީހުގާެާާާވ ާގޮތުގެާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ މަތިނާ�

ގޮތުގެާާށ(ގައިވަނަާމ އ�ދ ގެާ)146ާާގަވ އިދުގެާާ ނަގަނ�ޖެހޭާވޯޓުާނެގުމަށ�ޓަކައިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގައާިާާާވާ  މަތިނާ�

)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާާ އެދެނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ އަރިހުނ�ާ އަމީނ�ޢ އ�މުގެާ ޖައ�ސަވައިދެއ�ވުމަށާ� ރަނގަބީލުާ އޮނ�ނަާ

އަޅުގަނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށ� މަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ގެާއަރިހުނ�ާާާާގެާބޭފުޅުނ�ާދަނ�ނަވ ލ ނަނ�.ާސެކ�ރެޓޭރިއޭޓުާޝުކުރިއ�ޔާ 

މިާދަނ�ނަވ ލަނީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާާ ދަނ�ނަވަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .ާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށާ� ވަޑައިގަތުމަށާ� ދުރަށާ�

145ާާާާގަވ އިދުގެާާ މ�ާރަޝީދާުާއިބ�ރ ހީވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުނ�ާމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު

ާާާާޅުއ�ވ ފައިވ ާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާހުށަހަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާމަޖިލީހުގައިާބަހުސ�ާކުރެއ�ވުމ  ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވ ާގޮތަކަށާ� މެދުާ

ވޯޓުާދެއ�ވުމަށ�.ާާ ާމެނ�ބަރުނާ�

ާ

ާ]ވޯޓުދެއ�ވުނ�[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ ާ:

ާާ.ރަޝީދުާމ�އިބ�ރ ހީމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާާާހުށަހެޅުއ�ވިާމެނ�ބަރުާ:

ާާާާާ 

ތިއ�ބެވިާމެނ�ބަރުނ�ގެާއަދަދުާ: 55ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެނާ�

48ާާވޯޓުާދެއ�ވީާ:

02ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއ�ވ ާ:

03ާާާާާާގޮތަކަށ�ާވޯޓުާނުދެއ�ވ ާ:ާވަކި

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ އަދަދު މެނ�ބަރުނ�ގެާ ބައިވެރިވިާ 50ާާވޯޓުގައިާ އަދަދު ބޭނުނ�ވާ  ފ ސ�ވުމަށ�ާ ާ.26ާާ ޖުމ�ލަ އެހެނ�ކަމުނ�،50ާާ.ާ ާ.

ރަޝީދުާހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާމަޖިލީހުގައާިާާާމ�އިބ�ރ ހީމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާ

މަޖި ފ ސ�ވެއ�ޖެ.ާ ާާލީހުގެާގަވ އިބަހުސ�ކުރުމަށ�ާ މ އ�ދ 147ާާދު ގޮތުގެާާގައިވަނަާ މަތިނ�ާކުއ�ލިާމައ�ސަލައިގައާިާާާވ ާ

ާާާާބަހުސ�ކުރުމަށ�ާދެވޭާވަގުތުާމަޖިލީހުނ�ާއެހެނ� ހިނދަކު އޮނ�ނ ނީ.1ާާާާގޮތަކަށ�ާކަނޑަނ ޅ ހާ  ގަޑިއިރަށ�ާމިާބަހުސާ�

ދަނ�ނަވ ލ ނ1ާާައެހެނ�ކަމުނ�ާާ 21ާާނ�.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށާ�ގަޑިއިރަށ�ާއޮތ�ާބަހުސ�ާއަޅުގަނޑުާވަގުތުާކަނޑައެޅިފައިވ ގޮތާ�

ާާ އަށ� އެމ�.ޑީ.ޕީާ މަޖިލީހުގ23ާާާެާމިނެޓު.ާ މެނ�ބަރަކަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކޮނ�މެާ ނިސ�ބަތ�ނުވ ާ ޕ ޓީއަކަށާ� ވަކިާ މިނެޓު.ާ

ާާ ގޮތުގ147ާާެގަވ އިދުގެ މ އ�ދ ގައިވާ  ާާާާވަނަާ 3ާާާާމަތިނ� އަށ� ޕީ.އޭާ 6ާާާާމިނެޓުއިރު.ާ އަށ� ޕ ޓީާ ޤައުމީާ 3ާާމިނެޓު.ާ

އަ ާާމިނެޓު.ާޖުމ�ހޫރީާޕ ޓީާ ފުރުޞަތުާާމިނެޓު.ާއެގޮތުގ3ާާެށ� ގެނ�ދ ނަނ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާމަތިނ�ާއަޅުގަނޑުާ އަރުވަމުނާ�

މަތިނ�ާ ގޮތެއ�ގެާ އެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ާ ފުރުޞަތަށާ� މައ�ސަ…މެނ�ބަރުނާ� ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ވިލު.ާ އެއ�ާ ދ އިރ ގާެާލަާ ފުށީާ

ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ާރަޝީދުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

ބެހޭާމައ�ސަލަާއެއ�ާމިާނެގީާގަވ އިދުގެ،ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާާ ވަނަާމ އ�ދ ގެާދަށުނ�.ާއ174ާާާެާއަޅުގަނޑުާނިޒ މާ 

ސުވ ލަކީާމަޖިލީހުގައިާޢަމަލުކުރަމުނ� ބޭނުނ�ވާ  ގަވ ާާމ އ�ދ ގެާދަށުނ�ާއަޅުގަނޑުާކޮށ�ލަނާ� އިދުގެ،ާމިާގަވ އިދުގެާާމިދާ 
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ވެސ�ާއެކަނ�14ާާާާ މިއަދ ާހަމައަށ�ާއައިއިރުާ ކަމެއ�.ާ މަޖިލީހުގެާރައީސ�ާކުރައ�ވަނ�ޖެހޭާ އެބައޮތ�ާ ވަނަާމ އ�ދ ގައިާ

ާސުވ ލެއ�ާނޫނ�.ާމިއީާާފުރިހަމަކޮށ�ފައިާނެތީާކީއ�ވެގެނ�ތޯާމަޖިލީހުގެާރައީސ ާއަޅުގަނޑުާސުވ ލުކުރަނ�ާބޭނުނ�.ާމިއީާ

މިާާގަވ އިދ  ޖަވ ބުދ ރީވ ނ�ޖެހޭާކަމަކަށ�ާޚިލ ފަށާ� މަނިކުފ ނުާޒިނ�މ ވެާ އެއީާ ކަމަކަށ�ާވ ތީވެ،ާ ާާތަނުގައިާހިނގަމުނ�ދާ 

އަރިހަށ�.ާާ ތިާމ ތާ� ާވ ތީ،ާއެާވ ހަކަާމަނިކުފ ނުާމަޢުލޫމ ތަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑުާއަރިސ�ކުރަނާ�

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހާު(

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ގަވ އިދުގައިާ ގޮތުގެާާމަޖިލީހުގެާ އެާާބުނ ާ މަޖިލީހުގައިާ ޚިލ ފަށ�ާާާާމަތިނ�ާ ގަވ އިދ ާ ކަމެއ�ާ ހިނގަމުނ�ދާ  ވަގުތަކުާ

ޢި ދަށުނ�ާ މައ�ސަލައެއ�ގެާ ބެހޭާ ނިޒ މާ  ސުވ ލުހިނގަމުނ�ދ ނަމަާ މެނ�ބަރަކަށ�ާ މަޖިލީހުގެާާއ�ޒަތ�ތެރިާ ކުރެއ�ވޭނީ.ާ

ސުވ ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދެނ�މެާ ގެނ�ނެވޭނީ.ާ މަޖިލީހުގައާިާރިޔ ސަތުގެާސަމ ލުކަމަށާ� އަކީާ މައ�ސަލަާ ލުކުރެއ�ވިާ

ގަބޫލެއ� ރިޔ ސަތުނ�ާ ކަމަކަށ�ާ ކަމެއ�ާ ހިނގަމުނ�ދާ  ޚިލ ފަށާ� ގަވ އިދ ާ މިހ ރުާާނުާާމިވަގުތުާ އަޅުގަނޑުާ ކުރެވޭ.ާ

ާާާާއިގެނ�ާކުރިއަށ�ބަހުސަ ރަޝީދަށ�ާާާާމ�އިބ�ރ ހީދ ނަނ�.ާއަޅުގަނޑުާމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު

ާާފުރުޞަތު ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެާ މ އ�ދ ގައ147ާާިއަރުވ ނަނ�.ާ ގޮތުގެާާާވަނަާ ާާާާވާ  ފުރުޞަތ7ާާާުާމަތިނ� މިނެޓުއިރުގެާ

ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ ނީ ާ.މައ�ސަލަާހުށަހަޅުއ�ވ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަކަށާ�

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާމ�އިބ�ރ ހީމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާ

މީގައިާޙަޤީޤަތެއ�ާާ ދަނ�ނަވަނާ� ކުރިނާ� ވެސ�ާމަސައ�ކަތާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަމުނާ� ޝުކުރިއ�ޔާ 

ޙަޤީޤަތ ާާވ  މިާ ކުރިމަތިލ ނ�ޖެހޭާާކަމ އި،ާ ކުރިމަތިލ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާ އަދިާ ކެރިގެނ�ކަމ އިާ ާާާާނ�ޖެހޭނީާ 30ާާކަމަށ�.

ވެރިކަނ�ތަކުގައިާާ ހިނގ ދިޔަާ ވެސާ� ދުވަސ�ތަކުގައިާ ކުރީގެާ އޭގެާ އަދިާ ކޮށާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ ވެރިކަމެއާ� އަހަރުގެާ

ވިރ ސާީާ އެއީާ ނޫނ�.ާ ވެސާ� ވެރިކަމެއ�ާ ޤ ނޫނީާ އަދިާ ހުރީ.ާ ހިނގ ފައިާ ކަނ�ކަނ�ާ ނޫނ�ާ އުސޫލަކުނާ� ޤ ނޫނީާ

ފ އިތުވިާާރަސ�ކަނ�ތަކ އި،ާއަދިާއެހެނިާ ހިނގ ފައ30ާާިހެނާ� ވަނީާހަމަާވަކިާމީހެއ�ގެާމުށ�ދަށުގައިާވަކާިާާާއަހަރުާވެސާ�

ާާާާމީހަކަށ�ާފެނ�ނަާާއެ ނިނ�މ ފައިާއޮތީ. ކަނ�ކަނާ� ގޮތަށާ� ނިމ30ާާާާިގޮތަށ�ާއެއިރެއ�ގައިާބޭނުނ�ވާ  އަހަރުގެާވެރިކަނާ�

ވ ރުތަވެފައިާ ޝިކ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ މަސ�ތުވ ތަކެތީގެާ ހަމައެކަނިާ އެތައ�ހ ސ�ާާވަނީާ ތިބިާ ރައަކަށ�ވެފައިާ

ކުރިމަތިލ ނ�ޖެހޭ.ާާާާޒުވ ނުނ�ނ އިާއަދިާއެތައ�ހ ސ�ާއެތައ�ާ ސަތޭކަާމިލިއަނ�ާޑޮލަރެއ�ގެާދަރަނ�ޏ .ާއެއީާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ކޮޅަށ�ޖަހަނ�ޖެހޭާ ނަގ ާ ޤައުމުާ ނެތ�.ާ ވަސީލަތެއ�ާ އިނ�ސ ނީާ ޤައުމުގައިާ ދަރ ފައި.ާ އޮތީާ ވަނ�ޏ ާާާާކަމަށ�ާާޤައުމުާ
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އެނގޭާބަޖެޓުާހުށަހެޅިއިރުާވެސ�ާތަމ�ރީނ އިާާކޮޅަށ�ޖެހޭނީާ ގ އިމުކުރަނ�.ާއެކަނާ� އަދިާއަލުނ�ާއިނ�ސ ނީާވަސީލަތ�ތައާ�

ތަ ފޮނުވައިގެނ�ާ ތަނ�ތަނަށާ� އެކިާ ނެތިގެނާ� ދިވެހިނ�ާ ކަނ�ތައ�ތަކަށާ� އެހެނ�ވީމ ،ާާާާޖެހިފައިމ�ރީނުކުރަނ�އެކިާ ވަނީ.ާ

އަދިާާ ނެތ�ާތަނެއާ� ތަނެއ�ގައިާއަދިާއޭގެއިތުރުނ�ާކުށ�ތަކ އިާާޤައުމުގައިާއިނ�ސ ނީާވަސީލަތާ� ނެތާ� ޤައުމުގައިާފައިސާ 

ދެމެހެއ�ޓުމަށ�ޓަކައާިާ ވެރިކަނ�ާ ޤ ނޫނީާ އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ތަނެއ�ގައިާ ހިނ�ގަމުނ�ދ ާ ޖަރީމ ތަކެއ�ާ އެތައާ�

ހުށަހަޅ ފައިވ ާބިލުތައ�އ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހަރަ މެނ�ބަރުނާ� އަވަސ�ކުރުމަށ�.ާޤ ނޫނާީާާާށ�ާސަރުކ ރުނ�ނ އިާއަދިާއެހެނިހެނާ�

ބޭނުނ�ވ ާާ އެާއިނ�ސ ފުާގ އިމުކުރަނ�ާތިބިާކޯޓުތަކ އި،ާއެާކޯޓުތަކަށާ� ވެރިކަމެއ�ާއަދިާއިނ�ސ ފުާގ އިމުކުރެވޭނީާވެސާ�

އަޅުގަނޑުާދެކެނ�.ާއެއީާއަޅުގަނޑުާމާިާާާޤ ނޫނުތައ�ާބައ�ޓަނ�ކޮށ�ގެނ�.ާއެއީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމަސ�އޫލިއ�ޔަތެއ� ކަމަށާ�

ާާހުށަހަޅަނ�ޖެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދ އިރ ގެާ ތިމަރަފުށީާ އަކީ.ާ މައ�ސަލަާ ބޮޑުާ އެނ�މެާ ކުށ�ާހުނުާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ާާމެނ�ބަރުާ

ސ�ޕޮނ�ސަރކޮށ�ފައިާ ބިލެއ�.ާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ ސަރުކ ރުނ�ާ އެއީާ ބިލުާ ބެހޭާ ދ އިރ ގާެާާާމަދުކުރުމާ  ތިމަރަފުށީާ ވަނީާ

ބެހޭ ޖަލުތަކ ާ ޕެރޯލާ� ހަމައެހެނ�މެާ އަދިާ މެނ�ބަރު.ާ ވެސ�ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެއީާ ހުށަހަޅ ފައި.ާ ވަނީާ ވެސާ� ބިލެއ�ާ

ބިލުގައިާާ ބެހޭާ ހެއ�ކ ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުނ�ާ ޚ އ�ޞަކޮށާ� އަދިާ ދޭނ�ޖެހޭ.ާ އަހައ�މިޔަތުކަމެއާ� އަޅުގަނޑުމެނާ�

ރުޖޫޢަވުމަށ�ާާ ޢަދ�ލުއިނ�ޞ ފަށާ� ބިލަކީާ ބެހޭާ ހެއ�ކާ  ހުށަހަޅަނީާ ބިލުާ މިާ ސަރުކ ރުނ�ާ އެބައޮތ�ާ ކަނޑައެޅިގެނ�ާ

ވަސީލަތެއ�ާފަނޑިޔ  ބޭނުނ�ކުރ ާ ސަބަބުނ�ާާާާކަމަށ�ާާރުނާ� ނެތުމުގެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ ޤ ނޫނެއ�ާ މިފަދަާ ވެފައި،ާ

ކުރިމަތިލ ނ�ާޖެހިފައިާ ގިނަގުނަާދަތިތައާ� ކޯޓުތަކަށާ� ވ ތީާއ އި،ާއެކަމުގާެާާާޢަދުލ�އިނ�ޞ ފުާގ އިމުކުރުމުގައިާޝަރުޢީާ

ާާ ހުރަސ�އެޅެމުނ�ދ ތީ އިނ�ސ ފުާގ އިމުކުރުމަށާ� މިނ�ގަނޑުތަކެއ�ާާސަބަބުނާ� އ އި،ާޝަރީޢަތަށ�ާދަޢުވ ާއެއ�ާސ ބިތުވާ 

މިކަނ�ާާ މަގުފަހުވެފައިވ ތީވެާ ޢަމަލުކުރަނާ� ގޮތަށާ� އެކިާ ކޯޓުތަކުނ�ާ އެކިާ ސަބަބުނ�ާ ނެތުމުގެާ އެކަށައެޅިފައިާ

ޢަ ޖިނ ޢީާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އަދިާ އެކަށައެޅުމަށެވެ.ާ މިނ�ގަނޑުތަކެއާ� ޒަމ ނީާ ޝަރީޢަތ�ކުރުމުގެާ ދުލުގާެާއިޞ�ލ ޙުކޮށާ�

ސ ބިތުކުރުމަށ�ާާ ހުށަހެޅޭާގިނަާއަދަދެއ�ގެާމައ�ސަލަތައާ� ނިޒ މުާޒަމ ނުއ�ސުރެާބައ�ޓަނ�ވެފައިާއޮތ�ގޮތުނ�ާޝަރީޢަތަށާ�

ޤ ނޫނުއަސ ސާީާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ބަޔ ނ�ކަމަށ�ވެފައިާ އިޢުތިރ ފުާ ނެގޭާ ތަޙުޤީޤުގައިާ ވަސީލަތަކީާ އައިާ ބޭނުނ�ކުރަމުނާ�

ބެހޭާބ ބުގައިާއ އި،ާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީ އަސ ސީާޙައ�ޤުތަކާ  ކުރިމަތީގައިާާާާވ ާާާގައިވާ  ގޮތުނ�ާޝަރީޢަތުގެާ

ގަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ ޝަރީޢަތަށާ� އިޢުތިރ ފެއ�ާ އެހެނާ� ފިޔަވައިާ މައ�ސަލަތައ�ާާާާ�އިޢުތިރ ފުާ ހުށަހެޅޭާ ޝަރީޢަތަށާ�

ހެއ�ކ ާބެާ ތަފުސީލީާ އަދިާ ހަރުދަނާ  ފޮރެސ ބިތުކުރުމަށާ� ޚ އ�ޞަކޮށާ� އަދިާ ޤ ނޫނެއާ� ހެކިާބޭނުނ�ކުރުމަށ�ާާހޭާ ނ�ސިކާ�

އައި މިފަހަކަށާ� އަދިާ ބޭނުނ�ކަމެކޭ.ާ ކޮނ�މެހެނާ� އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނެއާ� މަޖިލީހުގައާިާމަގުފަހިކޮށ�ދޭާ ޝަރީޢަތުގެާ ސ�ާ

އިނ�ސ ފުާާހެކި މައ�ސަލަތަކުގައިާ ބައެއ�ާ ސަބަބުނ�ާ ޖެހިލުނ�ވުމުގެާ ފަރ ތ�ތަކުނ�ާ އެކިއެކިާ ހެކިާ އެާ ދިނުމުގެާ ބަސާ�

ހިމ ޔަތ�ކޮށ�ދިނުމަކީާވެސ�ާމިާބިލުާާގ އިމުކުރުމަށ�ާހުރަ ސ�އެޅެމުނ�ދ ތީވެާޝަރީޢަތުގެާކުރިމަތީގައިާހެކިބަސ�ދޭާމީހުނާ�

އެތަ މިބ ވަތުގެާ މަގ�ސަދެވެ.ާ އެއ�ާ މުހިއ�ހުށަހެޅުމުގެާ މިާ ހުށަހަޅ ފައިާ ބިލެއާ� އޮއ�ވައާިާއާ� ހުށަހަޅ ފައިާ ބިލުތައާ� މުާ

ާާ ދުވަހު ދުވަސާ� ބައެއ�ާ މަޖިލީހުގައިާ މިާ ސިޔ ސާީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެހެނިހެނާ� އަދިާ ހުއ�ޓ ލ ާ މަޖިލިސ�ާ ހަމަާ
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ދައ�ކައި،ާރައ�ޔިތުނ�ގެާކަނ�ކަމުގައިާއިހުމ ލުވެގެނ� އަޅުގަނޑާުާާާކަމަށ�ާާދ ާާބޭނުނ�ތަކަށ�ާބޭނުނ�ހ ާވ ހަކަާއެއާ� ވަނ�ޏާ 

އަނބުރ ާނުނުކުމެވޭނެާއަނދިރިާހިސ ބަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާާގަބޫލުކުރ ާ މެނ�ނަށ�ާާގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާދެވޭނީާދެނާ�

އެ އިލ�ތިމ ސަދެވޭނީ.ާ އަޅުގަނޑުގެާ އިނ�ސ ފުާާހެނ�ވީމ ،ާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ފުރަތަމަާ ކީާ

ކަނ�ތައ�ތައ�ާކުރަމ ހޭ.ާއެއީާއަޅުގަނޑާުާ އެހެނާ� ހޯދައިދިނުމަށ�ޓަކައިާކުރަނ�ޖެހޭާކަނ�ތައ�ތައ�ާކުރުމަށ�ާފަހުގައިާދެނާ�

އ�ގައިާވެސ�ާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކުރިނ�ާއިނ�ސ ފުާގ އިމުކުރުމަކީާއެބައެއ�ގެާާދުވަހެާާއެދޭާއެދުމަކީ.ާއިނ�ސ ފުާއަދިާކުރީ

ނަމަ،ާއެާއަދަބެއ�ާދިނުނ�.ާނުވަތަާއެބަޔަކަށ�ާދޭނ�ޖެހޭާާ ދޭނ�ޖެހޭާއަދަބެއާ� ދިނުނ�.ާއެއީާއެބަޔަކަށާ� ޙައ�ޤުާއެބަޔަކަށާ�

ދޭނ�ޖެހޭާޝަާާާމުދަލެއ�ާދޭނ�ޖެހޭާ ވަނ�ޏ ،ާއާެާާާކަމަށ�ާާާރަފެއ�ާދޭނ�ޖެހޭނަމަ،ާއެާމުދަލެއ�ާދިނުނ�.ާނުވަތަާއެބަޔަކަށާ�

ހުރިާކަމެއ�ާާ ޝަރަފެއ�ާދިނުނ�.ާއެއީާއިނ�ސ ފުާގ އިމުކުރުމަކީާމ ާބޮޑުާމައ�ސަލަތަކެއ�ާނޫނ�.ާމިއީކީާއޮޅުނ�ބޮޅުނާ�

ތަނ�ފީޛުކުރުމަށ�ޓަކައިާއެކަމަކ ާބެހޭާާ އަވަހަކަށ�ާމީގެނާ� ނިނ�މައި،ާވީހ ވެސާ� ނޫނ�ާމިއީކީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމިާބިލުތައާ�

ކުރަނ�.ާާސ�ވަނ�ާމުއައ�ސަސ ތަކ އިާއަދިާއިނ�ސ ފުާގ އިމުކުރުމަށ�ާދ އިރ ތަކ އިާހަވ ލުކުރުމަށ�ާއަޅުގަނޑުާއިލުތިމ މިނި

ާޝުކުރިއ�ޔ ާދެއ�ވިާފުރުޞަތަށ�.

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ ދ އިރ ގެ ތޮއ�ޑޫާ އިނާ� ޑީ.އ ރު.ޕީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުގަނޑުާ ޢަލާީާޝުކުރިއ�ޔ .ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ވ ހަކަފުޅުދައ�ކަވ ާާ އިނ�ާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ވަނީާ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިާ ލީޑަރުާ ގ�ރޫޕުގެާ ޕ ލިމެނ�ޓ�ރީާ ޑީ.އ ރު.ޕީގެާ ވަޙީދަށ�.ާ

މެނ�ބަރަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެރުވުމަށ�3ާާާާކޮނ�މެާ އެހެނ�ވީމ މިނެޓާ� ާާ�هه.ާ ސެކ�ރެޓޭރިއެޓުނ� ނެޓުވުމުނ�ާާމ3ާާިމަޖިލީހުގެާ

ދަނ�ނަވަނ�.ާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާމައިކުާކަނޑ  ާލައ�ވ ނެާކަމަށާ�

ާ

 ާއ�ކެވުނ�:ވ ހަކަދެތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

މަޖިލީހަށ�ާާ މިާ އެއާ� މައ�ސަލަާ ކުއ�ލިާ މިފަދަާ ފުރަތަމަާ އެނ�މެާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ

އަޅުގަނޑުާޝުކުރުާއަދ ކުރަނ�.ާއަދިާހަމަާާ ހުށަހެޅުއ�ވިކަމަށ�ޓަކައިާމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށާ�

ގޮތުގައިާމިއަދުގެާރައީސ�ކަމުގައިާހުނ�ނެވިާނުވަތަާމިއަދުގެާވެރިކަނ�ކުރ ާޕ ޓީގައާިާާާއެއ އެކުާއަޅުގަނޑުާއުއ�މީދުކުރ 

ހުނ�ނަވައިގެނ�ާވެރި ރައީސ�ާއެމަނިކުފ ނުާ އިތުރުާގޮތަކަށާ� ާއޮފީހަށ�ާވެސ�ާކުއ�ލިާާކަނ�ކުރ ާބ ރުގެާތެރެއިނ�ާމިކަނާ�

މިދިޔަާާާާމައ�ސަލައ  ރަނގަޅުކުރުމަށ�ޓަކައިާ މިކަނ�ާ އުއ�މީދުކުރަނ�.ާ އަވަސ�ކުރ ނެކަމަށާ� މިކަނ�ާ ލައިގެނ�ާ އެއ�ޗިހިާ

ސަލ މަ ޤައުމީާ ޤ ނޫނެއާ� ބެހޭާ މަނ ކުރުމާ  ކުށ�ތައ�ާ ގޭނ�ގުާ ތެރޭގައިާ މަޖިލީހުނ�ާާއަހަރުގެާ މިާ ނިނ�މ ާ ކޮމިޓީނ�ާ ތުާ

ފ ސ�ކުރި.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާާ ފ ސ�ކުރި.ާއަދިާތޫނުާހަތިޔ ރު،ާނުރައ�ކ ތެރިާހަތިޔ ރުާގެނ�ގުޅުމ ާބެހޭާޤ ނޫނެއ�ާވެސާ�

ވެސ�ާމިާާ ހަމައަށާ� މިއަދާ  ގެއ�ލުމެއާ� ނުވަތަާ ފައިދ އެއާ� ކުރިާ ސަބަބުނާ� އޭގެާ ނުވަތަާ ނުކުތ�ާގޮތެއާ� ނަތީޖާ  އޭގެާ
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ނުވޭ.ާމިތ ނގައިާއޮތ�ާޙަޤީޤަތަކީާފުލުހުނ�ނ އިާާާާމަޖިލީހުގެާ ފުލުހުނ�ގެާފަރ ތުނ�ާހ މަކޮށ�ފައެއާ� ކޮމިޓީއަކަށާ� އެއ�ވެސާ�

އެއ� ކޮމިޓީާ އެއ�ވެސާ� ތަމ�ސީލުކުރާ  މިާމަޖިލީހުގައިާ ވެރިނާ� ނެތ�ސިފައިނ�ގެާއިސާ� އެއާ� �ه.ާއެހެނ�ވީމ ާާމިއަދަކުާ

އަގުވައ� މަޖިލީހުގެާ އިސ�ވެާ މެނ�ބަރަކުާ ގޮތުމަޖިލީހުގެާ މަސައ�ކަތ�ޓ ލުމުގެާ މަޖިލީހަށާ� ނުވަތަާ ގާެާގޮތުާާާނުކުރެއ�ވޭނ�ާ

މިާދައުރުާފެށޭާދުވަހުާމިާއެއ�ޗިހިތައ�ާލުމުގެާމ  ނެތ�.ާޙަޤީޤަތުގައިާމިތ ނގައިާއެއ�ވެސ�ާާާާގޮތުނާ� ބޭނުމެއާ� ބޮޑުާ

މަސައ�ކަ ދީގެނ�ާ އެއ�ބ ރުލުނާ� ކަނ�ކަމުގައިާ ޤައުމީާ މިފަދަާ ނެތ�.ާ ތަފ ތުވުމެއ�ާ ޚިޔ ލުާ ވަރަށ�ާާސިޔ ސީާ ތ�ކުރ ކަނ�ާ

ބިލުތަކ ާާ މިާ ކޮމިޓީގައިާ ލީޑަރަށ�ާޤައުމީާސަލ މަތުާ މައިނޯރިޓީާ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ރަނގަޅަށާ�

މަސައ�ކަތ�ކުރިނ�.ާމިއީާދޮގެކޭާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅެއ�ާާާބެހޭ ރެއަކުާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކޮނ�މެާ ރޯދަމަހުާ މިދިޔަާ ާާގޮތުނާ�

ރަނގަޅުކުރުމަށ�ޓަކައިާފުލުހުނ�ނ އިާސިފައިނ�ާވެސ�ާމާިާ�ههރަނ�.ާއެހެނ�ވީމ ާާޔަޤީނ�ކުޅުގަނޑުާކަމަށ�ާއަާާނުވ ނެ މިކަނާ�

ކޮމިޓީތަކުގަ އަނ�ނަނ�ވީ.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާމަޖިލީހަށ�ާ ވެސ�ާ ގައިމުާ ހަމަާ ދޭނ�ވީ.ާ އެއ�ބ ރުލުނ�ާ ދެފަރ ތުނ�ާ އިާ

މިފަދަާކަނ�ކަނ�ާާ މިއަދުގާެާ�ههވީމ ފަހަތަކަށ�ާނުޖެހޭނެ.ާއެހެނ�ާާހުއ�ޓުވުމަށ�ޓަކައިާކޮމިޓީއަކަށ�ާއަނ�ނ ކަށ�ާޕ ޓީއަކުނ�ނެއާ�

އަވަސ�ވެގަނ�ނަނ�ވީ. މަސައ�ކަތ�ކުރަނާ� ހައ�ލުކުރުމަށ�ޓަކައިާ މިކަނ�ކަނ�ާ ސިފައިނ�ާާާާސަރުކ ރުނ�ާ ފުލުހުނ�ނ އިާ

ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާބ ރުކުރުވ ާގަޑީގައިާ ހިފަހައ�ޓ ާ ތަޅުގަނޑިތައާ� ހިފަހައ�ޓައިާމިކަހަލާަާނުކުމެގެނާ� އޮފީސ�ތައާ� އަތޮޅުާ ާ

ާާ ރ އ�ޖޭގައި ކުރަނ�ވީ.ާ ކިރ3000ާާިކަނ�ކަމެއ�ާނޫނާ� ވެސާ� ާާފުލުހުނާ� އިނގޭތޯ. ހަމަނުވޭާ މިކަނ�ކަނ�ާާ�ههއެހެނ�ވީމ ޔާ 

ކޮމިޝަ ގެނ�ނަނ�ވީ.ާ ނޫނާ� އެއާ� މައ�ސަލަާ ކުއ�ލިާ ވ ނަމަާ މަގ�ސަދެއ�ާ ހަޤީޤީާ ޕޮލިސ�ާާހައ�ލުކުރުމުގެާ އޮފ�ާ ނަރާ

އަނ�ނަނ�ވީ.ާއެމަނިކުފ ނަށ�ާހުއ�ޓުވައިގެނ�ާމިާތިބެނީާސަރުކ ރުނ�.ާއެއީާާާާސީޙުއަޙުމަދުާފަ ގޮވައިގެނ�ާމިާމަޖިލީހަށާ�

ވަކިކުރ ާ އިނާ� ތަާާމިތަނަށ�ާއައިސ�ފިއ�ޔ ާވަޒީފާ  ޤ ނޫނުގެާއޯޑަރެއާ� ޑެޕިޔުޓީާކޮމިޝަނަރުާާާާނ�ފީޛުކޮށ�ފިއ�ޔ ގޮތަށ�.ާ

ސިޔ  ކޮނ�މެހެނ�ާ މިއުޅެނީގޭގައި.ާ ނޫނާ� ކުރ ކަށ�ާ މައ�ސަލައިާާސީާ ޙަޤީޤީާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ބަހުސ�.ާ ވަޅިާާމިާ ތިާ ގައިާ

އެ ކަނ�ބޮޑުވޭތޯ.ާ ކަނ�ބޮޑުވަނ�ޏ ހެރީމަާ ސުވ ލަކީ.ާ ގުޅިގެނ�ާާާާއީާ ރަނގަޅުކުރުމަށ�ޓަކައިާ ކަނ�ކަނ�ާ ކަނ�ބޮޑުވާ  އެާ

ތިބިއ�ޔ މަސައ� އެާާކަތ�ކުރަނ�ާ ފަސ�ޖެހެނ�ޖެހޭާ މީގައިާ ނެތ�އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ސަބަބެއ�ާ އެހެނ�ވީމ އ�ވެސާ� هه�ه.ާ

ހ ސިާމިދަނ�ނަ ބޭނުނާ� ޙަޤީޤީާ މީގައިާ ޤ ނޫނާުާލުވަނީާ ބެހޭާ ހުއ�ޓުވުމަށ�ޓަކައިާ ކުށ�ކުރުނާ� ބޭނުމިއ�ޔ ާ ކުރަނާ�

މ ދަމ ާވެސ�ާނިނ�މ ލެވިދ ނެާއިނގޭތޯ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާތެރޭގައިާފުލުހުނ�ނަށ�ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ޙަޤީޤަތުގައާިާ�هه.ާއެހެނ�ވީމ ނޫނުާވެސ�ާނިނ�މިދ ނެ.ާހެއ�ކ ާބެހޭާޤ ހުރިާމައ�ސަލަތައ�ާނޭނގިާޤ ނޫނުތަކެއ�ާނުނިނ�މޭނެ

ހައ� ބޭނުނ�ވެއ�މިކަމަށާ� ހޯދަނާ� ސިޔ ސީާާާާޖިއ�ޔ ލެއާ� ލައ�ވާ  ފުލުހުނާ� އެތެރެއަށ�ލައިގެނާ� ޗ ޓުގެާ މީހ ާ ރައީސާ�

ނު ޤައުމ އި،ކަނ�ކަނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ނ އިާ މަސައ�ކަތ�ާާކުރައ�ވ ާ ސަލ މަތަށ�ޓަކައިާ ފަރުދުނ�ގެާ އޭރުނ�ާާހުރިހ ާ ކުރަނ�ވީ.ާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�. ހަމަާހޭވައ�ލ ާތައ�ޔ ރު.ާވަރަށ�ާބޮޑަށ�ާޝުކުރިއ�ޔާ  ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�
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އަރުވަނ�.ާކޮނ�މާެާ ފުރުޞަތުާ އަޙުމަދުާރަޝީދަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާ ޝުކުރިއ�ޔ .ާއަޅުގަނޑުާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާ

ާާ ވެސ� އިނާ� އެމ�.ޑީ.ޕީާ މެނ�ބަރަކަށާ� ހޯރަފުށ3ާާާާީޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދަނ�ނަވަނ�.ާ މިނެޓ�އިރުާކަނޑައަޅުއ�ވ ފައިވ ާވ ހަކަާ

ާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދު.

ާ

 ާއ�ކެވުނ�ާ:ވ ހަކަދެާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާ

ވޯޓެއ�ާނުދެނ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާ`.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަ މިާޤަރ ރަކަށާ� ޙަޤީޤަތުގައިާ ޅުގަނޑެއާ�

މަރުގެާމައ�ސަލަާޢ އ�ރައީސ�.ާއެއީާސަބަބަ މުވަމުނ�ާވަމުނ�،ާވަމުނ�،ާވަމުނ�،ާވަމުނ�ާގޮސ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާކީ،ާމިކަނާ�

މައ�ސަލައަކަށ�ވ ާ ކުޑަކުޑަާ އ ދައިގެާ ވަރަށ�ާ މިހ ރުާ ާާާާރައީސާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގައި މިބ ވަތުގާެާޢ އ�ހިސ ބުގައިާ ކަމެއ�ާ މުާ

2008ާާާާމަރުގެާމައ�ސަލަާއަކީ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާާ ގެއ�ލުނ�ާލިބޭފަދަ 1602ާާވަނަާއަހަރުާމީހުނ�ގެާފުރ ނަާއަށާ�

ާާ 2009ާާާާމައ�ސަލަާފުލުހުނ�ގެާތަޙުޤީޤަށ�ާހުށަހެޅިފައިވޭ.ާހަމަާއެހެނ�މެ މައ�ސަލަާހުށަހެޅިފައިވޭ.2000ާާާާވަނަާއަހަރު

2010ާާާާ އަހަރު ޕ�ރޮސެކ1638ާާިވަނަާ ހުށަހެޅިފައިވޭ.ާ ތަޙުޤީޤުމައ�ސަލަާ އޮފީހަށ�ާ ޖެނެރަލ�ާ ނިމިގެނ�ާާއުޓަރާ ކޮށ�ާ

ާާ އަދަދު މައ�ސަލަގެާ 404ާާާާފޮނުވިފައިވާ  އެބައޮތ�.1600ާާާާއެވ�ރެޖު ހުށަހެޅިފައިާ ޖުމ�ލަާ މައ�ސަލަާ ގިނަާ އަށ�ވުރެާ

2008ާާާާގައިާޖުމ�ލަާާމީގެތެރެއިނ�ާޝަރީޢަތަށ�ާނުގޮސ�ާމިހ ރުާވެސ�ާޕ�ރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލ�ާއޮފީހު 5ާާވަނަާއަހަރު

މަރުގެ،ާމީހަކުާމަރ ފައިާއޮތ�ާމައ�ސަލަތަކުގެާތެރެއިނ�2008ާާާމައ�ސަލަ،ާ މައ�ސަލ5ާާަާވަނަާއަހަރުާހިނގ ފައިާއޮތާ�

ނުފޮނުވިާއޮތީ.ާހަމަާއެހެނ�މެާ މައ�ސަލ5ާާާަވަނަާއަހަރ2010ާާާުާމައ�ސަލަާއެއ�.6ާާާވަނަާއަހަރ2009ާާުޝަރީޢަތަށާ�

އެބައޮތ�.ާޖު އަހަރުާދުވަހުގެާތެރޭގައިާހިނގ ފައިާއޮތ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާއަޅުގަނޑ3ާާާުާމ ރ މ ރ16ާާާާީމ�ލަާާއެއާ�

ޢ  ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ ޤަތުލުާ މިއަދުާ ބ އ�ވ ާާއ�މިދަނ�ނަވަނީާ މަގުމަތީާ ކަތިވަޅިނ�ާ ތަޅ ހެނާ� ފިލިމަސާ� މުވެއ�ޖެއޭ.ާ

އަޅު ކޮށަނީ.ާ ރޯމ އިނ�ސ ނުނާ� މިއުޅެނީާ ދަނ�ނަވަނާ� މަގުމަތީގައާިާާާދުވ ލުާާގަނޑުާ ޤައުމުގައިާ މުސ�ލިމުާ މިާ

ކުރިމަތީގައާިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ހުރިހ ާ ދިރިއުޅޭާ މިޤައުމުގައިާ އަނބިދަރިނ�ނ އި،ާ ކުޑަކުދިނ�ނ އި،ާ މައިނ�ބަފައިނ�ނ އި،ާ

ލޮލުނ�ާާ ވެސ�ާ ނުކުނ�ނައިރުާ ބޭރަށ�ާ ދިޔ ވެގެނ�ާ ސިކުނޑިާ ތަޅ ާ ތަޅ ،ާ ތަޅ ،ާ އުދައ�ޔަކުނާ� ބޮލުގައިާ އިނ�ސ ނުނާ�

އޮއ� މިާާ�ސ ލަކަރުނަާ މިވ ހަކަާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތިބެނީ.ާ ރައ�ޔިތުނާ� ޤައުމުގެާ ދިވެހިާ ދައ�ކަނީ.ާާާާއޮއ�ސ ލ ާ

އިސ�ލ މާީާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކެރިގެނާ� މަޖިލީހަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވ ނީާ މިކަނާ�

މިާޤައުމުގައިާޤ އިމުޙުކު ޝަރީޢަތާ� هللاާކުރެވިގެނ�.ާއަޅުގަނޑުާހަމަާސ ބިތުކަމ އެކުާމިދަނ�ނަވަނީާމިާދުނިޔެާއަށ�ާާމާ�

މިާ ފޮނުއ�ވެވިއިރުގައިާ ދީނާ� އިސ�ލ މ�ާ ވަތަޢ ލާ  ޢ އ�ސުބުޙ ނަހޫާ އޮތީާ ޖ ހިލުކަނ�ާ ދުނިޔޭގައިާ އޭރުގައާިާާ މުވެފައި.ާ

ގެނ�ދިޔައީާއެ ކަނ�ކުރަމުނާ� އަރައިގެާާދުނިޔޭގައިާތިބިާމުސ�ލިމުނާ� ގެނ�ދިޔަާނުބައާިާމީހުނ�ގެާހިތަށާ� ނ�ާކަނ�ކުރަމުނާ�

އައިސ�،ާއިސ�ލ މާީާާާގޮތ�ާއެއީާއެނ�މެާރަނގަޅުާގޮތ�ާ ކަމަށ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއިސ�ލ މީާޝަރީޢަތ�ާމިާދުނިޔެާއަށާ�

ދިޔުނޫ ފެތުރިގެނާ� އަށާ� ދުނިޔެާ މިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރުާ ދިޔައީ.ާ ފިލައިގެނާ� ވަބ ތައާ� ބޮޑެތިާ ނުބައިާ މިބ ވަތުގެާ ރާިާމުނ�ާ
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ވަރަށ�ާ އިހުާާރައީސ�،ާ މިއ ދޭހ އިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިދަނ�ނަވަނީާ ހުށަހަޅައިގެނ�ާާތިރ މ އެކުާ ޤަރ ރުާ ތަނަށ�ާ

ހައ�ލެއ�ބަހު މިކަމެއާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާސ�ކުރުމަކުނ�ނެއ�ާ މިާ ކެރިގެނ�،ާ ފިޔަވަޅުއަޅަނާ� ކެރިގެނ�،ާ ހައ�ލުވ ނީާ ނުވ ނެ.ާ

މިކަނ�ތައ�ތައ�ާކުރެވޭނެާގޮތަކަށ�ާރޭވިގެނ�.ާޢިއ�ޒަތ� ޤީޤުކުރަނ�ާފުލުހުނ�ާާރިާރައީސ�،ާހަމަާއެހެނ�މެާތަޙުތެމަޖިލީހުނާ�

މައ�ސަލަާކޯޓަށ�ާފޮނުވީމަާޕ�ރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލ�ާާާާ�هބޮޑެތިާފައިލ� ނިނ�މާ  ވަރަށ�ާދިގުާބުރަާތަކުލީފުާއުފުލައިގެނާ�

ާާ ދަނީ 18ާާއޮފީހުނާ� ވަކީލުނ�ނ 19ާާާާ، އެާ ސުވ ލުކުރިނާ� އަޅުގަނޑުާ ކުއ�ޖެއ�.ާ އަނ�ހެނ�ާ ކުޑަާ ކުޑަާ އަހަރުގެާ

 އަޅުގަނޑުގެ....ާ.؟ާހިނެއ�ވެގެނ�ތޯއޭާމިހެނ�ާމިާދިމ ވަނީކި

ާ

ާާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު

މާިާ ކުރަމުނ�ދ ާ ބަހުސ�ާ ހުށަހެޅިގެނާ� މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ އައ�ސަލ މ�ޢަލައިކުމ�.ާ

ޢިއ�ޒަތ� ދ އިރ ގެާ ތޮއ�ޑޫާ މިއީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާޤަރ ރަކީާ މިއީާ ފ ހަގަކުރެއ�ވިހެނާ� ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެނ�ބަރުާ ތެރިާ

ނޫނ�ނަމަ އަދ ކުރުމަށ�ޓަކައިާބ ރުތަކެއ�ާާާާ�هރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހަށ�ާމިއޮތ�ާމެނ�ޑޭޓުާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަ ކުރުމަށާ� މިކަނ�ާ ނަމަވެސާ� އޮތާ� ދީފައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ކަމެއ�.ާާޤ ނޫނުނ�ާ ހުރިާ ދަތިތަކެއާ� ށ�ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ މިާ ބެލުމަކީާ ގޮތާ� ނުހިނގާ  ހިނގ ާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ މ241ާާާާިއ ދެ،ާސަލ މަތީާ އިނާ� މ އ�ދާ  ވަނަާ

ސަލ މަތާީާ ކަނޑައެޅިގެނާ� އަދަދެއ�ާ ބޮޑުާ ބަޖެޓުގައިާ ދައުލަތުގެާ ކަމެއ�.ާ އޮތާ� ލ ޒިމުކޮށ�ފައިާ މައ�ޗަށާ� މަޖިލީހުގެާ

ބޮޑާުާ ވަރަށާ� އެބަާގެނ�ދޭ.ާއެހެނ�ކަމަށ�ވ އިރުގައިާއެާފަރ ތ�ތަކުގެާާބ ރުތަކަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ާކުރަމުނާ� ދައުލަތުނާ� ހޭދައެއާ�

ގޮތު ފުރިހަމަާ އެނ�މެާ އަދ ކުރައ�ވަނ�މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާ އެބޭފުޅުނ�ާ ޙަޤީޤަތަކީާާގައިާ މިއަދުާ އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ ޖެހޭނެ.ާ

ނުވެސ� ކަނ�ބޮޑުވ ކަށާ� ޖަވ ބުދ ރީާޖެހޭމެ.ާއެބޭާއެބޭފުޅުނ�ާމިކަނ�ކަމ އިާ ފަރ ތެއ�ާނެތ�.ާރައ�ޔިތުނ�ގާެާފުޅުނާ� ވ ނ�ޖެހޭާ

އެބޭފުޅުނ�ާާ ކޮމިޓީއަކަށ�ާ ސަލ މަތީާ އޮތާ� މިތ ނގައިާ ވަޑައެއ�ނުގަނ�ނަވ .ާ އެބޭފުޅުނ�ނެއާ� މަޖިލީހަށާ�

ހިާނ ކަނ�ތައ�ތައާ� ސަލ މަތީާ ނުދޭ.ާ ޖަވ ބުދ ރީޖަވ ބުދ ރީވަމުނ�ނެއާ� ބަލ ާ ގޮތާ� ނުހިނގާ  ރައ�ޔިތުނ�ގާެާގާ  ކުރުވުމަކީާ

ނިމިގެނ�މަ ދައުރުާ ފަހުގެާ މިާ އެހެނ�މެާ ހަމަާ އަދިާ ބ ރެއ�.ާ އޮތާ� ލިބިފައިާ އަހަރުގެާާާާޖިލީހަށ�ާ މިދިޔަާ ދިޔައިރުގައިާ

ނިމިގެނ� ދައުރުާ ފަހުގެާ އެާާއެނ�މެާ ފ ސ�ކޮށ�ފައިާ ޤަރ ރެއ�ާ އޮނ�ނ ނެާ މަޖިލީހުނާ� މިާ ޅުނ�ާާބޭފުާާދިޔައިރުގައިާ

ކޯވަޑައިނުގަނ�ނަވ ތީވެ،ާސު އެދިފައި.ާކޮބައިތޯާއެއެކަމުގައިާއިސ�ތިޝ ރީާލަފަޔަޓުނާ�ޕ�ރީމާ� ހަމަާސަރުކ ރުނ�ާާ؟ާކަށާ�

އެއ�ޗެހިާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ރައީސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�،ާރައީސ ާދިމ ލަށާ� މިާމަޖިލީހުގެާ އަނ�ނަާބައެއ�ާމައ�ސަލަތައާ�

ޖަ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެހެނ�ވީމަ،ާ ދިޔައީ.ާ ވެސ�ާ ކަނ�ތައ�ާ ޤަރ ރުގެާ މިާ ގޮތަށ�ާ ކުރުވުމަށ�ޓަކައިާާބުނެވެވޭާ ވ ބުދ ރީާ

ބ ރުތައ�ާާ ލިބޭާ ޤ ނޫނުތަކުނާ� ޙައ�ޤުތަކ އިާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީނ�ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ

ބޭނުނ�ކުރެވޭނީާމަޖިލީހުގެާރައީސ�ާއެާފުރުޞަތުާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާދެއ�ވައިގެނ�.ާކީއ�ވެގެނ�ތޯާސަރުކ ރުނ�ާއެފަދާަާ

ކުރ އިރުކަ މަނިކުފ ނުޖަވ ބުދ ރީާާނ�ތައ�ތައާ� މަސައ�ކަތ�ކުރުވުމަށ�ޓަކައިާ އިސ�ނަނ�ގަވައިގެނާ� މާިާާ ނުކުރައ�ވަނީ.ާ
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ތަ މަސައ�ކަތާ� ކުރައ�ވާ  ސުމަޖިލީހުނާ� މަސައ�ކަތ�ނުކުރައ�ވަނީ.ާ އަޅުގަނޑާުާާާޕ�ރީމ�ނ�ފީޛުކުރުމަށ�ޓަކައިާ ކޯޓު،ާ

ސު ކޯޓުމިދަނ�ނަވަނީާ މިއަދ ާޕ�ރީމ�ާ މެދުާ ޤަރ ރާ  ނިނ�މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނިނ�މިފައެއ�ާާާާނ�ާ ގޮތެއ�ާ ވެސ�ާ ހަމައަށ�ާ

މިތަނުނ�ާފ ސ�ކުރިފަހުނ�.ާއެތަނަށ�ާާ ވީާގޮތެއ�ާވެސ�ާނޭގުނު.ާއަޅުގަނޑަށ�ާހީވަނީާއޭތިާގެއ�ލުނީހެނާ� ނެތ�.ާއެއަށާ�

އެއ�241ާާާާފޮނުވިާކަމަކަށ�ާމަޢުލޫމ ތެއ�ާނުލިބޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާސަލ މަތީާާ ކޮމިޓީާއަށ�ާއަމީނ�ޢ އ�މުާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ނުކުރ ނެތ ާާދުވަހު ހ ޒިރެއާ� ދަޢުވަތުާދިނީ،ާ އިހުތިރ މުހ ޒިރުކުރިނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ މަނިކުފ ނަށ�ާ އެާ އެހެނ�ާާ.ާ ކުރަނ�.ާ

މަޢ ފުއަޅު ދެނ�ނެވިއ�ޖެއ�ޔާ  ހ ޒިރުކުރިކުރައ�ާގަނޑަށާ� އަމީނ�ޢ އ�މު.ާ ާވ ތީާ އެހެނ�ނެއ�ނޫނ�ާާާ އަޅުގަނޑުމެނ�.ާ

ސުވ ލުކުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ދިނިނ�.ާ ދަޢުވަތުާ ތޮއ�ޑާޫާއަޅުގަނޑުމެނާ� މުޤައ�ރިރުާ ކޮމިޓީގެާ އެާ ދުވަހެއ�ގައި،ާ ދެާ ރިނ�ާ

ލިއ�ޔަތުާއަޅުގަނޑުާއެާކޮމިޓީގެާމެނ�ބަރެއ�ގެާހައިސިއ�ޔަތުނ�ާާރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދ ާއެާމަސ�އޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެ

ހަވ ލު ވެސ�ާ އަވަސ�ކުރުމަށ�ާ މަސައ�ކަތ�ާ އެހެނ�ވީމ ކުރިނ�އެާ ه.ާ އަާ�ه އެނ�މެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވަހަށ�ާާމިއަދުާ

ސުއަޅު ކަމަކީާ ކުރެވުނުާ ާާގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކޯޓުނާ� ގޮތުނ�ާާޕ�ރީމާ� ޤ ނޫނީާ

ބ ރުތަކުނ� ސަލ މަތީާ ޖަވ ބުދ ރީާ ޖަވ ބުދ ރީާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކަނ�ތައ�ތަކަށާ� އެކުރާ  މިތަނަށާ�ާާނުވ ތީވެާ ބޭފުޅުނ�ާ

ގޮތެާ ބެލޭނެާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ މިާ މިއަދުާާގެނެސ�ގެނާ� ވ ހަކަާ އެާ މަޖިލީހަށ�.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހޯދަނ�ާ އާ�

މެނ�ބަރުާވެސ�ާާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ މައ�ސަލަާ އަދިާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ދައ�ކަނ�ވީ.ާހޯރަފުށީާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

ކަނ�ބޮޑުވ ނ�ޖެހޭާކަމެއ�ާމިއީ.ާމިކަ ގެނ�ދިޔަާވ ހަކަާއަކީާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެނާ� މ ާއަޅުގަނޑުާކަނ�ބޮޑުވޭ.ާާދައ�ކަމުނާ�

ގެާއަށ�ާވަދެވޭނެާކަމުގެާސަލ މަތުނ�ާވަދެވޭނެާާޚު ނިކުމެގެނާ� ދުާއަޅުގަނޑުާވެސ�ާކަނ�ބޮޑުވޭ.ާއަޅުގަނޑުާގެާއިނާ�

ނެތ�.ާއަޅުގަނޑުގެާއަނބިދަރިނ�ނަކަށ�ާވެސ�ާނެ އަޅުގަނޑަށާ� މިއަދުާހ ލަތުާހުރީާާ�ههއެހެނ�ވީމ ތ�.ާާކަމުގެާޔަޤީނ�ކަނާ�

އެހެނ�ނަމަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިމިހެނ�.ާ މަޖިލީހުގެާ މިާ ރައީސަށ އިާ މަޖިލީހުގެާ މިާ ބައެއ�ާާާާވެސާ� ރައީސަށ އިާ ނައިބުާ

ލ ފައިާހުނ�ނަާއެއ�ޗިއ�ސ ބޭބޭފުޅުނ�ނަށ�ާސަލ މަތީާބ ރުތަކުނ�ާދެއ�ވ ފައިާހުރޭާސެކިޔުރިޓީާހަމަާވަ އެއ�ކޮށ�.ާާާާޒަނާ�

އަޅު ގިނިކަނ�ޏ ާއެކަމަކުާ ހަމަާ ދިވެާާގަނޑުމެނާ� މަގުމަތީގައި.ާ ހަމާަާމިއުޅެނީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނެކޭާ ރައ�ޔިތުނ�ނެކޭާ ހިާ

އ�ލުކުރުމަށ�ޓަކައިާމިާމަޖިލީހުނ�ާދޭނ�ޖެހޭާހުރިހ ާާހަާިމަކްނ  �ههމަާއެއ�ާމިނ�ވަރަކަށ�.ާއެހެނ�ވީމ ބިރުވެރިކަނ�ާއޮތީާހަ

ާާ މަރު މަރަށ�ާ އޮތ�މެާ އެބަާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ މަޖިލީހަށ�ާ އަދިާ ދޭނަނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ހިފުމުގެާާއެއ�ބ ރުލުމެއާ�

އިޞ�ލ ޙެއ�ާވެސ�.ާއަޅުގަނޑުާއެއަށ�ާވެސ�ާތ އީދުކުރަނ�.ާއިސ�ލ މ�ދީނުގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމައ�ޗަށ�ާކަނ�ތައ�ތައ�ާާ

ގޮ އޮތ�ާ އިރުޝ ދުފަރުޟުކުރައ�ވ ފައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ކަނ�ތައ�ތައ�ާާތަށ�ާ ގޮތަށާ� ގޮތާ� ހުރިާ ދެއ�ވ ފައިާ

ކަމަށ�ާ ނުކުރެވޭާ ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ އެތަނުގައިާާވަނ�ޏ  ވީރ ނ ވަމުނާ� ފަނ ވެ،ާ ހަލ ކުވެ،ާ ދ ނީާ ތަނ�ތަނެއ�ާ އެާ

މިދަނީ.ާއަޅުގަނޑު..ާ. މިއަދުާފެނިގެނާ�  ޢަދުލުއިނ�ޞ ފުާގެއ�ލިގެނ�.ާއެާމަނ�ޒަރުާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ާ

ާާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާދިއ�ގަރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާނ ޒިމު
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ާާ އ ދެ، ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑާުާޝުކުރިއ�ޔ ާ ގޮތުނ�ާ ބެހޭާ މައ�ސަލައ ާ ކުއ�ލިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ

އިތުރަށ�ާާ ކޮށ�ދެވޭނީާ މިކަމުގައިާ މަޖިލީހުނާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ބޭނުނ�ވީ،ާ ދަނ�ނަވ ލަނާ� އެއ�ޗެއާ�

ކުރަނ�ވީާސުވ ލެކޭ.ާމޯލ�ޑިވ�ސ�ާޕޮލިސ�ާސަރވިސ�ާ 16ާާގެާފަރ ތުނ�ާާކޮނ�ކަމެއ�ތޯާއެއީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަމިއ�ލަާއަށާ�

ރައ�ޔިތުނ� މިކަމ ވަނަާ ފެށިގެނާ� މަޖިލީހުނާ� ކުރައ�ވ ފައި.ާާާާގެާ މަސައ�ކަތ�ތަކެއާ� ގިނަގުނަާ ތަފ ތުާ ވަނީާ ބެހޭާގޮތުނ�ާ

ބަ ނަތީޖ އަޅުގަނޑުމެނ�ނ އިާ އެކަމުގެާ ކުށ�ތައ�ާާާާގެާއެއ�އ�ދަލުކުރެއ�ވި.ާ ގޭނ�ގުާ މިވަނީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮތުނާ�

އެއ�ޗެ ތޫނުާ ބިލ އިާ ދެނ�ާާމަނ ކުރުމުގެާ ފ ސ�ކޮށ�ދީފައި.ާ މިވަނީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ބިލުާ މަނ ކުރުމުގެާ ގެނ�ގުޅުނ�ާ ހިާ

ސުވ ލުކުރަނ�ާ. އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ކޮނ�ކަމެއ�ތޯާ ކޮށ�ދޭނ�ވީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާއިތުރަށ�ާ އ ދެ،ާ

ނުލިބޭ.ާއެއ�ވެާާ�هދީފީމުޤ ނޫނުާހަދައި އަދަބުާާއެއ�ވެސ�ާގޭނ�ގެއ�ާހުއ�ޓުވ ލެވުނުާޚަބަރެއާ� މީހުނ�ނަށާ� ސ�ާގޭނ�ގެއ�ގެާ

ނުލިބޭ.ާއޭގެާދަށުގައިާހުރިާފިޔަވަޅުތައ�ާާ.ާއެއ�ވެސ�ާގޭނ�ގެއ�ގެާޑިސ�މެނ�ޓުދެވުނުާޚަބަރެއ�ާނުލިބޭ ލ�ާކުރިާޚަބަރެއާ�

ވ ހަކަ ޕ�ރޮސެކިޔުޓަރާާ އެޅުނުާ މައ�ސަލަާ އެކެއ�ގެާ ގެނ�ގުޅެގެނ�ާ ހަތިޔ ރެއާ� ތޫނުާ އެހެނ�ނަމަވެސާ� ނުލިބޭ.ާ އެއ�ާ

ދަނ�ނަވ ލަނ�ާާާާޖެނެރަލުގެާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ އެބައޮތ�.ާ ލިބިފައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ޚަބަރުާ ކަމުގެާ ފޮނުވިާ އޮފީހަށ�ާ

ާާ މި ކީއ�ވެގެނ�ބ އޭާ ކީއ�ވެގެނ�ބ އޭ.ާ މިދަނީާ ކުރިއަށ�ާ ނުހުއ�ޓިާ ކަނ�ތައ�ތައާ� ގޭނ�ގުާ މިާ މިާާހ ބޭނުނ�ވަނީާ ދިސ ތައާ�

ބެލީމުާކޮޅު ވަރަށ�ާކައިރިނާ� މައ�ސަލައިގެާާހިނގަނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާ މަރ ލިާ ހަރާ  ގަޔަށ�ާވަޅިާ ކުއ�ޖެއ�ގެާ ފުށީގެާ

ދިޔަާ އެކަނ�ތައ�ާ އެާާޙަޤީޤީ.ާ ނުހިފިާ ސ ބިތެއ�ާ އެއ�ވެސ�ާ ހަމަާ އެކަނ�ތަކުގެާ ހަމާަާގޮތ�.ާ ގޮތަކަށާ� އ�ވެސ�ާ

އިވިގެނ�ތ ކުނ�ތ ކު ދ ދިފަހުނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ދިޔައީ.ާ ާާާާނުޖެހިާ މަރ ލައިގެނ� މީހެއާ� ހުރިާާދިޔަާ ބަނ�ދުކޮށ�ފައިާ

މިނިވަނ�ކުރިާޚަބަރު.ާހެލ�ތުާމިނިސ�ޓ�ރީނ�ާނޫނީާހެލ�ތުާކޯޕަރޭޝަނުނ�ާފޮނުވަނ�ޖެހޭާބަޔ ނެއ�ާާ މީހަކުާޖިނ ޢީާކޯޓުނާ�

ދިމ ވެފަ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ހަމަާ ވެސާ� މިއީާ ާާނުފޮނުވައިގެނ�ާ މައ�ސަލަތައ�. ހުރިާ هއެހެނ�ވީމ އިާ ާާމީހުނ�ާާއެބައި�ه

ކީއ�ވެގެނ�ބ އޭާހިތަށ�އަރ .ާާޢަދުލުއިނ�ޞ ފުގެާކުރިމަ ނުދަނީާ އެޅެމުނާ� އ�ޗަށ�ާގެނެވިާއަވަސ�ާގޮތެއ�ގައިާފިޔަވަޅުތައާ�

ޖިސ�މ ނީާއަނިޔ 7ާާާާއ ދެ،ާމިދިޔަާއަހަރުގެާޖުލައިާމަހުގެާާ ވަނަާދުވަހުާއަޅުގަނޑުާހައ�ޔަރުކުރިާސިޔ ސީާބޭފުޅަކަށާ�

އަޅުގަ ހައ�ޔަރުކުރި،ާ އަޅުގަނޑުާ ކިޔ ފައިާ ރ ވަނީއޭާ ދިނުމަށ�ާ އެއާީާއެއ�ާ ވަދެ.ާ ވައ�ޓ ލ ފައިާ ދޮރ ށިާ ގޭގެާ ނޑުމެނާ�

ހަމަާމިއުޅެނީ.ާމަރ ފައިާާ މީހުނާ� އަޅުގަނޑ ާދޭތެރޭގައިާއެކަނ�ާއޮތ�ާގޮތ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާމީހުނ�ާމަގުމަތީގައިާމަރާ 

ގޭގައިާާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ އަނެއ�ކ ާ މިދަނ�ނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ އުޅެނީ.ާ ވެސާ� ތަޅ ފައިާ އުޅެނީ.ާ ވެސ�ާ

ގޭގާެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އައިސ�ާ ބަޔަކުާ ގުރޫޕެއ�ގެާ ގޭނ�ގުގެާ ހުއ�ޓާ  އެތެރޭގައިާ ފ ރުނާ� ހަތަރުާ ގޭގެާ ބަނ�ދުކޮށ�ފައިާ

ދިޔައީ.ާހަމަާއެބައި އުކ ފައިާ ގައުާވެސާ� ތަޅ ލާ  ބިއ�ލޫރިތަކެއާ� މިހ ރުާވެސ�ާއުޅޭނެ.ާމ ލެާތެރޭގައިާާާާހުރިހާ  މީހުނާ�

އުޅޭނެ.ާއެކަމ ާބެހޭާމައ�ސަާ ވެވެސާ� ނުބެލޭލަާއެއާ� ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ލަނ�ާބޭނުނ�ވަނީ....ާ.�ه.ާއެހެނ�ވީމ ސާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާާރިޔ ސަތުނާ�
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ބެހޭާމައ�ސަލަާއެއ�ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާ ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދާުާ

އަޙުމަ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ރައީސ�،ާދިއ�ގަރުާދ އިރ ގެާ އަމިއ�ލަާމަޞ�ލަޙަތ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނ ޒިމުާ ގުޅުނ�ހުރާިާާާދުާ

ދައ�ކަވަމުނ�ާާ هދ ތީވެވ ހަކަފުޅުާ ހަނު�ه މިއަދުާ ރައީސާ� އަޅުގަމަޖިލީހުގެާ އެހުނ�ނަވ ތީވެާ ހަމަާ ވ ހަކަާާާާނޑުާ

ހުށަހެޅުނުާ އެރުވީ.ާއެއީާބަޖެޓަށާ� މަނިކުފ ނު....ާ.ހަނދުމަފުޅުކޮށާ� ާމައ�ސަލަތައ�ާވެސާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާާރިޔ ސަތުނާ�

މެނ�ބަރުާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދިއ�ގަރުާދ އިރ ގެާ ޚިލ ފަށ�ާއެއ�ވެސ�ާވ ހަކައެއާ� މަޖިލީހުގެާގަވ އިދާ  މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ހުރަސ�ހުގެާާއަޙުމަދުާނ ޒިމުާނުދައ�ކަވ .ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމަޖިލީ ބެހާޭާނޭޅޭާގޮތަށ�ާމިއަދުާނިޒ މ ާާމަސައ�ކަތަށާ�

ގެނ�ދިޔު ނަނ�ގަވަމުނާ� ވިލުފުށާީާނުކުތ ާ އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވ .ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދަނ�ނަވަނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ މަށާ�

ހުރަސ�ާ އެޅުއ�ވުމަށ�ާާާާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވ .ާތަކުރ ރުކޮށ�ާމަޖިލީހުގެާމަސައ�ކަތަށާ�

މެނ�ބަރުާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ދިއ�ގަރުާ އިނ�ޒ ރުދެނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ހުއ�ޓެވުމަށ�ާ މަސައ�ކަތ�ޕުޅުތައ�ާ ކުރައ�ވ ާ ތިާ

ގެނ�ދެވުމަށ�.ާ ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށާ� ާއަޙުމަދުާނ ޒިމަށ�ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަނާ�

ާ

ާާކެވުނ�ާ:ވ ހަކަދެއ�ާދިއ�ގަރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާނ ޒިމު

އެ އިނ�ާ ތަޖުރިބާ  އަމިއ�ލަާ އަޅުގަނޑަކީާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ އޮތ�ާާާާއ ދެ،ާ ދެއ�ކެނާ� ވ ހަކަާ

މިތ ާނ މީހަކުާ އެކަހަލަާ އެހެނ�ވީމ މީހަކަށ�ާވ ތީާ މަދުވ ނެ.ާ ވަރަށ�ާ ގޭ�ههގައިާ މިދަނ�ނަވ ލީާ އަޅުގަނޑުާ ނ�ގާުާއެގޮތުނާ�

ހަތިޔ ާ ތޫނުާ ހުރިހ ާކަކުށ�ތަކ އި،ާވަޔަލެނ�ސ އިާ މިހިރަާ އެހެނ�ވީމ ާރުާބޭނުނ�ކުރުމ އިާ ހިނގ ާކަނ�ކަމޭ.ާ ެއިކ �ههމަކީާ

ޢަމަލުާމީުހނ ގޮތަށާ� އެކިާ ދޭތެރޭާ ގޮތުނ�ާާް�ނ އިާ ބެހޭާ ހުރަސ�ތަކ ާ ހުރިާ ތަނ�ފީޛުކުރުމަށ�ޓަކައިާ މިކަނ�ާ ކުރެވިާ

ާާ ފުލުހުނ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� މިހ ރުާ ކަމެއ�ާ ކޮށ�ދޭނ�ވީާ ދެނ�ާ އ ދެ،ާާމަޖިލީހުނާ� ކޮށ�ދެއ�ވަނ�ވީ.ާ އައިޑެނ�ޓިފައިާ

ތަނ�.ާާ ހައ�ޔަރުކުރިާ މީހުނާ� ވެސާ� ނިކުމެގެނ�ާ ޓޭނ�ކުތައާ� މަގުމަތީގައިާ އެބަހުރިާ ފެނިފައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ފެނިފައިާއެބަހުރިާސަރުކ ރުނ�ާބޭނުނ� އެާބޭނުނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވަނ�ޏާ  މަގުތަކ ާާވެއ�ޖެާކަމަށާ� ާާވެއ�ޖެާގޮތަކަށާ�

އެކުާޖަލަށ�ާވަނ�ނަާމީހުނ�ާއެނބުރާޭާކުރަމުނ�ދ ތަނ�.ާއަދިާހަމަާއެއ ާާވެސ�ާބަނ�ދުކޮށ�ގެނ�ާމިާކަނ�ތައ�ތައ�ާާއެއ�ޗެހިާ
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އެބަ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ދ ތަނ�ާވެސ�ާ ނިކުމެގެނާ� ކޮށ�ފައިާތިބިާވަޔަލެނ�ޓ�ާާފެނޭ.ާއެތައ�ާއަހަރަކަށ�ާޙުކުމުދޮރަކުނާ�

ހަމަާއެނބުރޭާދޮރޯށި މީހުނ�ާާާާމީހުނ�ާމަގުމައ�ޗަށ�ާނިކުމެގެނ�ާއެާާާޕެރޯލުގެާނަމުގައިާއެާާާނ�ާނިކުމެގެނ�ާކުރިމިނަލުނާ�

ާާާާނިކުތުމ  މ ރ މ ރީގެ ހިނގާ  އަޅުގަނޑުމެހ ގުޅިގެނާ� ވެސާ� އެހެނ�ވީމ ދިސ ތައާ� އިވެމުނ�ދަނީ.ާ ުހިރާހ �ههނ�ނަށާ� ިމ 

ުޖްމަލ   ކޮނ�މެާހަަމްއަސަލައަކްށ  އޮތ�ާ ކޮށ�ދެވޭނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ގެނައުމަށ�ޓަކައިާ ކޮށ�ދޭނ�ާާާާއ�ލެއ�ާ ކަމެއ�ާ

ކުރުވ ާާ މިކަނާ� ނޫނ�ތޯއޭާ ވ ސިލުވ ނ�ވީާ ޙަޤީޤަތަށާ� އަސ�ލުާ އެހެނ�ނަމަވެސާ� ތައ�ޔ ރަށޭ.ާ މިތިބީާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

ނޫނީާާ�هه.ާއެހެނ�ވީމ ބިާބަޔަކީާކޮބައިތޯއޭމީހުނ�ނަކީާކޮބައިތޯއޭ،ާމިކަމުގެާފަހަތުގައިާތި އައިޑެނ�ޓިފައިާކުރެވިގެނާ� އެާ

މިާމައ� ނޯނ�ނ ނެ.ާއެހެނ�ވީމ ސަލަާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ބެހޭާކޮމިޓާީާ�ههހައ�ލެއާ� ޤައުމީާސަލ މަތާ  އަޅުގަނޑުާގޮވ ލަނާ�

ާާ ފުލުހުނ�ނ އި އެއ�ބ ރުލުނާ� ދޭނ�ވާ  އެއަށާ� ދެއ�ވައިާ މަސައ�ކަތ�ާާާބޭފުޅުނ�ނ ސިފައިނ�ާ މިކަމަށ�ާާއެއ�ކޮށާ� ކޮށ�ގެނ�ާ

ހޯދައިހަ މެނ�ބަރެއ�ގާެާހައެާާާާ�هއ�ލެއ�ާ މަޖިލީސާ� ކޮށ�ދިނުމަށ�ޓަކައިާ އެކަނާ� ތަނ�ފީޛުކުރަނ�.ާ އަވަހަށ�ާ އ�ލުާ

ހުރާިާ ކޮށ�ދެވެނ�ާ ހައިސިއ�ޔަތުނ�ާ ލީޑަރެއ�ގެާ ގުރޫޕުގެާ ޕ ލިމެނ�ޓ�ރީާ އެލަޔަނ�ސ�ގެާ ޕީޕަލ�ސ�ާ އަދިާ ހައިސިއ�ޔަތުނ�ާ

ގެނައުހަާކޮނ�މެާމަސައ�ކަތެއ�ާއަޅުގަނޑުާމިހިރީާކޮށ�ދޭނ�.ާއެކަމަށާ� ވެއ�ޖެާމިހ ރު.ާޝުކުރިއ�ޔ ާާާނ�ާލަސ�ވެސ�ާއ�ލެއާ�

ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާމ�މަޢުޞޫهللاާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުާކެލ 

ގުޅޭ މައ�ސަލައ ާ ކުއ�ލިާ ހުށަހެޅުނުާ މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ގޮތުނ�ާާާާ`.ާ

ބޭނުނ�ވަނީާއަޅުގަނޑުާ ހައިރ ނ�ވެއ�ޖެ.ާއަޅުގަނޑުާފުރަތަމަާޤަބޫލުކުރ ނީާއެމ�.ޑީ.ޕީގެާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ލަނާ� ވަރަށާ�

މަޖިލީހަށ�ާމައ�ސަލަާއެއ�ާާ މިާ ވ ހަކަފުޅުތޯާ އެނ�މެާއިސ�ާބޭފުޅެއ�ާގޮތަށ�ާމިހ ރުާހުނ�ނެވިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ

ާާ އ ދެ، ވ ހަކަފުޅުތޯ.ާ މެނ�ބަރެއ�ގެާ އެމ�.ޑީ.ޕީގެާ ރައީސުލ�ޖ3ާާުހުށަހަޅުއ�ވ ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާމ ރޗުގައިާ މިާ މ�ހޫރިއ�ޔ ާ

މިފަދާަާ ވެސ�ާ އެއ�ގޮތަކަށ�ާ ބަޔ ނ�ކުރައ�ވަމަކުނ�ނެއ�ާ ހ ލަތުާ ޤައުމުގެާ އިއ�ވެވިއިރުާ ބަޔ ނ�ާ ރިޔ ސީާ މަޖިލީހަށާ�

ފުލުހަށ�ާރިޕޯޓ�ކުރެވުނުާާ ވިދ ޅުވީާ އުޅޭާކަމަކަށ�ާފ ހަގަކުރައ�ވ ފައެއ�ާނެތ�.ާއެމަނިކުފ ނުާ ޤައުމުގައިާ އެއާ� މައ�ސަލަާ

11ާާާާ%ާާމައ�ސަލަތައ� ވ ހަކަ. 2009ާާާާދަށަށ�ދިޔަާ އަޅ ބަލ އިރު އަހަރ ާ %2010ާާވަނަާ އަހަރުާ ދަށަށ�11ާާާާވަނަާ

ދޭހަވ ާދޭހަވުމަކީ..ާ. އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ާހިނގައ�ޖެއޭާފުލުހުނ�ނަށ�ާރިޕޯޓ�ކުރެވުނުާމައ�ސަލަތައ�.ާއ ދެ،ާމީގެނާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

މ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ  ރަޝީދު.ނިޒ މީާމައ�ސަލަާއެއާ� ާއިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(
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ާ

ާ

ާމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމ�ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

އެއ�.ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާހުށަހެޅުއ�ވިާމައ�ސަލަާއެއ�ާާ މައ�ސަލަާ ރައީސ�.ާމިއީާއަޅުގަނޑުާހުށަހެޅިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ނުކުތ ާއެއ�. ާނޫނ�.ާއަޅުގަނޑުާހުށަހެޅިާމައ�ސަލައިގައިާވަރަށ�ާޞަރީޙަކޮށ�ާފ ހަގަކޮށ�ފައިާއޮތާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

މެނ�ބަރަކާުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނޫނ�.ާ އެއ�ާ މައ�ސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވ .ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

އަށ�ާދައ�ކަވަމު ގެނ�ދަވ ާވ ހަކަާ ނޭރުވޭނެ.ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއ�ޖަވ ބުާާނާ� ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރާުާދެއ�ވުމަކަށ�ާފުރުޞަތެއާ�

ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށ�ާގެނ�ދެވުމަށ�ާއެދެނ�.ާާމަޢުޞޫهللاާޢަބ�ދު ާމާ�

ާ

ާމ�ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:މަޢުޞޫهللاާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުާކެލ 

ރ އ�ޖޭގައިާގިނަ އެާޢ ވެފައިާމިވަނީާާއ ދެ،ާމިކަހަލަާމައ�ސަލަތައ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ާާއ�މުނ�ނަށ�.ާބައެއ�ާބޭފުޅުނ�ނަށާ�

އިނ�ސ ފުާނުލިބޭ ވެސ�ާއެކަމުނާ� މައ�ސަލަާއެއ�ާހުށަހެޅިޔަސާ� ގަބޫލުކުރެވޭތީާާބޭފުޅުނާ� ކަމަށ�ާވެދ ނެ.ާއ ދެ،ާާާާކަމަށާ�

ރިޕޯޓ�ކުރެވު މައ�ސަލަތައާ� ބަލައިޕޮލިހަށާ� މަދުވުމަކީާއެއ�ގޮތަކުނާ� އެނާ� ހިސ ބުާނިނ�މ ލަނ�ާާާާފިއ�ޔާ  މީހުނ�ާމަގުމަތިނާ�

ާާ ކަމެއ�،ާޤައުމުގެ ހިތ މަކުރަނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނިމުނ�.ާމިއީާ މީހުނ�ާނިނ�މާ  ގޯސ�ވެފައިާާހ ާބައެއާ� ވަރަށާ� ލަތުާ

މިތަނުގައިާމިާމައ�ސަލަާފ ހަގަކުރެއ�ވިނަމަ މިއީ.ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ކަމެއާ� މިކަމ ާބެހޭާާ�އޮތާ� ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ާާގޮ މަޖިލީހުނ� މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިއީާ އ ދެ،ާ ބ ރަކަށ�ވީސ�.ާ ބޮޑުާ ވަރަށ�ާ ވިސ�ނުމަށ�ާ އިތުރަށ�ާ ބިލެއ�2ާާާާތުނާ�

މިކަމަށާ� އ ދެ،ާ ފ ހަގަކުރައ�ވައިފި.ާ ވެސ�ާ މެނ�ބަރުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެހެނާ� ވެސާ� މިހ ރުާ ވ ހަކަާ ފ ސ�ކޮށ�ފައިވާ 

ވ ނީހަ ނ�ާވެސ�ާއެނގޭާބޮޑަށ�ާމިކަހަލަާކުށ�ތަކުގައިާމިއުޅެނީކީާއަލަށ�ާާތަކުމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާރިޕޯޓުާާއ�ލަކަށާ�

ނޫނ�ާއިނގޭތޯ.ާރިޕީޓ� ނޫނ�،ާމީސ�މީހުނ�ނެއާ� ބޭބޭފުޅުނ�ނެއާ� ުކަށްށ  �ههއޮފެނ�ޑ ސ�ާމިއުޅެނީ.ާއެހެނ�ވީމ ާާކުށ�ކުރާ 

ދޫކޮށ�ލެވިފައިާޙުކުމ� ނުދ ާއެާމަގުމަށ�ޗަށާ� ކުރަމުނާ� ތަނ�ފީޛުާރަނގަޅަށާ� ގިނަކުރެވިފައިާއެާޙުކުމާ� ވަރަށާ� މީހުނާ� ާާވާ 

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� މިކަހަލަާކުށ�ކުށުގައިާާޝ މިލުވ ކަނާ� މީގެާޒިނ�މ ާާ�هއެނގޭ.ާއެހެނ�ވީމ ާރިޕޯޓ�ތަކުނ�ާއެބަފަހަރަށާ�

ކުށ�ވެރިނ�ނަށ�ާއެ ކުރެވިފައިވާ  މިާމަގުމަތީގައިާއުޅޭާކުށ�ވެރިނ�ނަށ�ާޚ އ�ޞަކޮށ�ާޙުކުމާ� ާާސަރުކ ރުނ�ާނަނ�ގަވައިގެނާ�

އެ އެާދޭނ�ޖެހޭާޙައ�ޤުާއަދަބޭފުޅުނާ� އ�ލެއ�ާނުވ ނެ.ާއެއ�ވެސ�ާކަހަލަާޤ ނޫނާީާހަބުާދީގެނ�ާނޫނީާމިކަނ�ތައ�ާާމީހުނ�ނަށާ�

ފ ސ�ކުރަނ�ވ ނަމަ އިތުރަށާ� މިއަށ�ވުރެާާާ�އަޅުގަނޑުމެނާ� ޤ ނޫނެއާ� ރަނ�ވ ނަމަާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާފުރިމަކުާާާއެހެނ�ނޫނީާ
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އަޅުގަނޑުމެނ�ާމ ތ�ާާބެހޭާފަރ ތ�ތަކުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާލަތުގެާކަމ ާދައު އެނ�ގުމުނާ� އެކަނާ� ގެާމިނ�ވަރުފުޅ އެކުާާهللاނަށާ�

މިފަދަާޤ ނޫނެއ�ާފ ސ�ކުރެވޭނެ.ާޤ  ގެނެވޭނެ.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާނޫނުތަކަށ�ާގެނ�ނަނ�ޖެހޭާބަދަލުާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ާރައީސ�.ާާ

ާ

ާވ ކަދެއ�ކެވުނ�ާ:މަނިކާުާާހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސ 

މިދިޔަާ ާރޯދަމަހުާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑަކީާވެސ�ާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮމިޓީގެާމެނ�ބަރެއ�.ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ގޭނ�ގުާ ފަހަކ ާާާާވެސ�ާ ދ ދިާ މިާ ތަނަށ�ާ މިވީހާ  އަދިާ ކުރީމު.ާ މަސައ�ކަތ�ތައާ� ބިލުގެާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުށ�ތައ�ާ

ާާ އައިސ� ފުލުހުނ�ާ ވަކާިާޖެހެނ�ދެކަށ�ާ އެހެނ�މަވެސ�ާ ކިޔައިދީފައި.ާ ވަނީާ ނުރައ�ކ ތެރިކަމެއ�ާ ހުރިހ ާ ހުރިާ މިކަމުގައިާ

ކަމެއ� ދޭތެރޭާ މީހަކާ  ވަކިާ ބެއިނ�ދީމ ާ އ ރަށުގައިާ އުޅުނާުާާާމީހަކުާ ގޮވަނާ� އެއ�ޗިހިާ ގެނެސ�ގެނ�ާ ފުލުހުނާ� ކުރީމާ 

އުޅޭ އަރައިގެނާ� ހުއ�ޓުމެއ�ާ އެކަމަށ�ާ މަޢުާާއުޅުމެއ�ގައިާ އަޅުގަނޑަށާ� މިތަނަށ�ާާކަމަށާ� ބިލުާ އެާ ލިބުނީ.ާ ލޫމ ތުާ

ވެސ�ާއެއ�ބަސ�ވެގެނ�ާާ ހަމަާޑީ.އ ރު.ޕީނާ� ގޭނ�ގުާކުށ�ތަކ ާބެހޭާބިލުާނިނ�މައިގެނ�ާގެނައިރުގައިާވެސާ� ނިނ�މައިގެނާ�

ޚ އ�ޞާަާ އެއަށާ� ޚ އ�ޞާަާހ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހަމަތަކުގެާތެރެއިނާ� ލީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބުނާ  ލައިގެނ�ާާހ ާލަތެއާ� ލަތެއާ�

ާާއަޅުގަނޑު މީހުނަށ� ގެނ�ދެވޭާ ކުށ�ތަކުގައިާ މިބ ވަތުގެާ ކުށ�ކޮށ�ގެނ�ާ ޖަލުގައިާ ނިނ�މީާ މުއ�ދަތެއ�15ާާާާމެނާ� ދުވަހުގެާ

ބޭފުޅަކާުާ އެއ�ވެސާ� ބޭރުކޮށ�ލިކަނާ� އެކަނާ� މަޖިލީހުނާ� މިާ އެކަމަކުާ ނުލައި.ާ އަމުރަކާ  ކޯޓުާ ބައިނ�ދަނާ� ދީގެނ�ާ

އަޅުގަނޑުމެނ  އައިސ�ާ މިތަނަށާ� ފުލުހުނާ� ނެތ�.ާ ކޮމިޓީގައިާާހަނދ ނެއާ� ބެހޭާ ސަލ މަތ ާ ޤައުމީާ އެކީގައިާ ާ

ާާ މިކަމެއ� ގެނ�ދިޔުާާއ�ލެއ�ހަވ ހަކަދެއ�ކުމަކުނާ� މީހާ  ފުލުހުނ�ާ އެނުކުރެވޭ.ާ ހަމަާ ދިފ ޢުގައިާާާާމަށ�ފަހުގައިާ މީހުނ�ގެާ

ޤ ނޫނު ހިފަހައ�ޓަނިއ�ޔޭާ އެމީހ ާ އަނިޔ ކުރަނިއ�ޔޭާ އަށ�ާ މީހ ާ ކުށ�ވެރިާ އެާ އެބައުޅޭާ ބަޔަކުާ ކިތަނ�މެާ ނ�ާާނިކުނ�ނަާ

ވެސ�ާާ ބެހެއ�ޓިޔަސ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކަށ�ކ ފައިާކ ނ�ދީފައިާ ބޭރުގައޭ،ާއޭނަާއެހަރީާއ ރަށުގައޭ.ާވަރިހަމަާދެބަތުނާ�

ކަމަކާީާރިާއިހުއެބަހު ޖަލުގައިާއަނިޔ ާލިބިފައިާހުރިާމީހެއ�.ާމީގެާއެނ�މެާނުރައ�ކާ  ސ ސ�ތަކެއ�.ާއަޅުގަނޑަކީާވެސާ�

ދިޔައިރުގައި ބަދަލުވެގެނ�ާ މުދ ާާާާސަރުކ ރެއާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަނިޔ ކޮށ�ާ މީހުނ�ނަށ�ާ ފ ޅުގައިާ ސަރުކ ރުގައިާ އެާ

ދެނ�ާ ބަލައިގެނާ� އެާމިސ ލަކަށާ� ތިބީމަާ މީހުނ�ތަކެއ�ާމަގުމައ�ޗަށ�ާދޫކޮށ�ލ ފައިާ ދިޔަާ ާާނަހަމަގޮތުގައިާބޭނުނ�ކުރަމުނާ�

ކުރިާމީހަކީާމިރ އ� އެކަނާ� ކުރަމުނ�ާއެގެނ�ދަނީ.ާއެނ�މެާބޮޑަށާ� އެކަނާ� ޖޭގައިާމައުމޫނުާޢަބ�ދުލ�ޤައ�ޔޫމ�.ާާތިބިާމީހުނާ�

ާާާާލ ހިކެއ�ާ މިކަނ� ބަހައ�ޓައިގެނާ� ދޫކޮށ�ލ ފައިާ މަގުތަކަށާ� ރ އ�ޖޭގެާ ޢަބ�ދުލ�ޤައ�ޔޫމާ� މައުމޫނުާ އ�ލުކުރ ކަށ�.ާާހަނޫނާ�

ކޮށ�ފައިހުރިާއަނިޔ ާޖިސ�މ ނީ އަޅުގަނޑުމެނަށާ� ހަމަާހައ�ޔަރުކުރުމަށ�.ާހައ�ޔަރުކޮށ�ގެނާ� ގޮތުނ�ާާާާއަޅުގަނޑުާގޮވ ލަނާ�

ނުހޯދޭާާނަފުސ ނީ ބަދަލުާ އަނިޔ ގެާ ދީފައިހުރިާ ޢ އިލ ތަކަށ�ާ މުދަލ ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ވަނީާާާގޮތުނ�ާ ވިއ�ޔ ާާާާކަމަށާ�

އިހުާާނޫނ�ާމިކަނ�ާހުއ�ޓުވ ކަށެއ�.ާާލ ހިކެއ�ާ ވެސ�ާހަމަާ ސ ސ�ތަކ ާއެކީގައިާމިކަނ�ާމިާނިނ�މަނީާ.އެއީާއަޅުގަނޑުގެާ

ވަ އެއ�ކޮށާ� ބޫޓާ  ސިފައިނާ� ގަޔަށ�ާއަރައިާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާވެސާ� އެބަހުރި.ާ ބެހިފައިާ ވެސ�ާ ބަފައިނ�ނާ  ދެާމައިނ�ާ
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ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާ މަޑުމަޑުނާ� ހިތ�ތިރިކޮށ�ގެނ�ާ އެކަމަކު،ާ އެބަހުރި.ާ އަނިޔ ކޮށ�ފައިާ ވެސ�ާ އެމީހުނ�ނަށ�ާ

މިއަދުާމިދަނީާވަރަށ�ާބޮޑަށ�ާހިތިވަމުނ�.ާއެއ�ކަލަާމީހުނ�ާމަގުމަށ�ޗަށ�ާނުކުމެާ ާއަމިއ�ލަާއަށ�ާާހުނ�ނެވުމުގެާނަތީޖާ 

ޒުވ ނުނ�ާާ އަނިޔ ކުރަމުނ�ދ އިރުާދެނާ� މަގުމަތީގައިާ ބޮއިާމީހުނ�ގެާމަސ�ކައިާ ލޭާ ރޭޑިއޯާސ�ޓޭޝަނ�ާހަދައިާމީހުނ�ގެާ

ލިޔެފައިާދިާ ރަނގަޅަށާ� ރިހުރިމުގެާޙައ�ޤުާކޮނ�މެާާކޯއ�ޗަކަށ�ތޯާމިކަމުގައިާބަލ ނީ.ާއ ދެާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީާވަރަށާ�

ާާމީހަކަށ� ދިރިހުރުމުގެ ރައ�ާމެާ ނަފުސުާ މިނިވަނ�ކަމ އިާ އަމިއ�ލަާ ލިބިގެނ�ވެޔޭޙައ�ޤ އިާ ޙައ�ޤުާ ފަހެާާކ ތެރިވުމުގެާ ާ.

މިއޮތީާމ16ާާާިާޤ ނޫނޫއަސ ސީގެާާ ހަދައިގެނ�ާނުވ ނެ.ާދެނާ� ގޮތެއާ� އެގޮތަށ�ާމެނުވީާއެއ�ވެސ�ާމީހަކަށާ� ވަނަާމ އ�ދާ 

އެއ�ގޮތަށ�ާ ޤ ނޫނާ  ބ ރު.ާ އޮތ�ާ ދީފައިާ ފަނޑިޔ ރުނ�ނަށ�ާ ފަނޑިޔ ރުނ�ނ ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ކުރުނ�.ާ ކަނ�ކަނާ�

އެާ ހިފަހައ�ޓަފިއ�ޔ ާާާާހަމައަށާ� އެމީހަކުާ އެާ ދޫކޮށ�ލީމަާ ފަނޑިޔ ރުނ�ާ ދޫކޮށ�ލަނީ.ާ ފަޑިޔ ރުނ�ާ ގެނ�ދިޔައިމަާ މީހުނ�ާ

ފަ ބައެއ�ާ ދޭތެރޭގައިާ އެާއެމީހަކ ާ ބޭރުނ�ާ އިމުގެާ ޤ ނޫނުގެާ މީހަކުާ މިވެނިާ ވ ހަކަދައ�ކަނީ.ާ ނުކުމެާ އޮތާީާރ ތ�ތަކުނ�ާ

މިހ ރުާވެސ�ާމިބުނަނީާމިހ ރުާާ�ههހިފަހައ�ޓ ފައޭ.ާއެހެނ�ވީމ  ހެދޭކަށެއ�ާނޯވޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ވަކިާމީހަކަށ�ާވަކިާގޮތެއާ�

ބެހޭ ކުށ�ތަކާ  މިތަނުގައިާާާވެސ�ާ ލިބިދޭާާާގޮތުނ�ާ ބ ރުތައ�ާ އެާ ފުލުހުނ�ނަށާ� ހަމަާ ތެރޭގައިާ ބިލުތަކުގެާ ގޮތަށ�ާާާާއޮތ�ާ

ކޮށ�ގެނ�ާނޫނީާނުވ ނެ.ާއެކަމަކު ބެހޭާކޮމިޓީނ�ާފުލުސ�ާއޮފީހ އިާހަތިޔ ރުާގުދަނ ާހިނ�ގަނ�ާާއެކަނާ� ،ާޤައުމީާސަލ މަތާ 

މަޖިލީހުގެާާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވ ނީ.ާ ވ ހަދެއ�ކީމަާ ޙަޤީޤަތަށ�ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނުވ ނެާ މިކަމެއާ� ދިމ ކުރީމަކ ާ

ކެރިވަޑައިގަނ�ނަވަ ގޭނ�ގުާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ ދޭނ�ާ ޙ ލަތެއ�ާ ޚ އ�ޞަާ މަނ ާާނ�ވީާ ހަސަނަށ�ާާކުށ�ތައ�ާ މީހުނ�ނަށ�.ާ ކުރ ާ

ކަމެއ�ާ ކަނޑ ލ ނެހެނ�.ާމިކަހަލަާ ހީވަނީާތިމަނ�ނައޭާމީގައިާާާާހީވަނީާފ ރުބުޑުނ�ާދަނ�ޏ ާކެޔޮގަނޑުާ ކުރަނ�ޏ ާއަބަދުާ

އެ ނޫނާ� އެއާ� މައ�ސަލަާ އަޅުގަނޑުގެާ ހައ�ޔަރުވ ނީ.ާ ކުރީބައިގައިާ ނެރުއ�ވ ާާއިާއެނ�މެާ ވެސ�ާ މިހ ރުާ އ�ޔަކީ.ާ

މިނ� އޮތ�ާ ތަޙުޤީޤުކޮށ�ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ފުލުހުނ�ާ މީހުނ�ާ ކުރ ާ ކުށ�ތައ�ާ މިކަހަލަާ ހަނިކުރުމަށ�ފަހުގައިާ ގަނޑުާ

ާާ ފުލުހުނ�ނ 15ާާާާނިމެނ�ދެކަށ� އެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ  ފުރުޞަތުދެއ�ވ .ާ ގޮތަކަށާ� ބޭތިއ�ބޭނެާ ޖަލުގައިާ ދުވަހަކަށާ� ވަރަކަށ�ާ

ނެތެއ� ބޭނުމެއ�ާ ކިޔުމުގެާ އެއ�ޗިހިާ ތިބެގެނ�ާާދިމ ލަށާ� މިތަނުގައިާ ކުރަނ�ޖެހެނީ.ާާނޫނ�ތޯާ ކަނ�ކަނ�ާ ޤ ނޫނުނާ� ާ.

މަޖި ލަތުގެާާލިސ�ާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީާވަކިނ�.ާދައުޢަދުލުއިނ�ސ ފުާޤ އިމުކުރ ާދ އިރ ާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީާވަކިނ�.ާރައ�ޔިތުނާ�

ނުކުނ�ނާަާ މިތަނަށާ� ނިމިގެނާ� ޗުއ�ޓީާ ތިބެފައިާ ވ ހަކަދައ�ކައިގެނާ� އެާ ނަގައިގެނާ� މުސ ރަާ މީހަކުާ ކޮނ�މެާ ލ ރިނ�ާ

ހަޅޭާާދުވަހަކު އަނެކަކ ާ އެކަކުާ ޤ ނޫއ�އެނ�މެނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވުރެނ�ާ ޤ ނޫނާީާލެވުމަށާ� އެކަނ�ކޮށ�ދިނީމަާ ނުނ�ާ

ހިނގ ނީ.ާއެހެނ�ނޫނ�ކަމަށ�....ާ.ދައު ާލަތެއާ�

ާ

ޒަމީރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާކިނބިދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސާ 

ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑު..ާ.

ާ
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ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނާ�

ބެހޭާމައ�ސަލަާއެއ�ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާސަލީމ�.ާާ ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާސަލީމ�ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

އެބަާއެދެނ�.ާއެކަމަކުާވެސ�ާާ އަމިއ�ލަާމެނ�ބަރަކަށ�ާއަދިާފުރުޞަތެއ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަމިއ�ލަާމެނ�ބަރުނާ� އެއ�ވެސާ�

ޕ ޓީތަކަށ�،ާމިއަދުާއޮތީ.ާއެާ ާގޮތަށ�ތޯާ.ާނުލިބޭ.ާމުޅިނާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ވ ހަކަފުޅު ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެ.ާދެނާ� ތަރުތީބުނ�ާފުރުޞަތުާ މިާ މެނ�ބަރަށާ� އޭދަފުށާީާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އޮތީާ ދައ�ކަވަނާ�

ހޭދަކުރައ�ވައިފިއ�ޔ ާާޢިއ�ޒަާާދ އިރ ގެ ވަގުތުކޮޅެއާ� ކެތ�ތެރިކަމ އެކީާ ކުޑަކޮށ�ާ ސަލީމ�.ާ އަޙ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ތ�ތެރިާ

އެއ�ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާ އަޅުގަނޑަށ�ާހީވަނީާފުރުޞަތުާލިބޭނެހެނ�.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައ�ސަލަާ

ާއަޙ�މަދުާއ މިރުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެ

ބޭނުނ�ވީާކުރިނ�ާމަނިކުފ ނުާވަގުތުާދެއ�ވަމުނ�ާގެނ�ދަނީާޕ ޓީއަށ އިާމިނިވަނ�ާާ ސ ފުކޮށ�ލަނާ� އ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާވެސާ�

އިޞ�ލ ޙެއ�ާާާާއުކޮބައިތޯާއަާާާނ�ތޯ.ތަރުތީބުމިހ ރުާއެދިފައިހުރާިާ�ههއެހެނ�ވީމ ނަށ އިާމިާތަރުތީބުނ�.ާާމެނ�ބަރުނ� ގަވ އިދަށާ�

ާާނޭނގި.ވީތޯާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�އ�ގެނެ

ާ

 

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�
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ނުދެއ�ކެވުމަށ�ާާ ވ ހަކަާ އޮޅޭގޮތަށ�ާ މީހުނ�ނަށާ� އަޑުއަހަމުނ�ދ ާ މަޖިލިސާ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ އިާ މެނ�ބަރު،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ކިނބިދޫާ އަޅުގަނޑުާ އިލ�ތިމ ސ�ކުރަނ�.ާ ޒަމީރަށ�ާާއަޅުގަނޑުާ މޫސ ާ މެނ�ބަރުާ

ާއަރުވަނ�.ާާފުރުޞަތު

ާ

ޒަމީރުާ ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ކިބިދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސާ 

ބަލައިލ އިރުގައާިާ އަށާ� މައ�ސަލަާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ އ ދެ،ާ

ފ ހަގަކުރެވޭާގޮތުގައިާމީކީއެއ�... ާއަޅުގަނޑަށާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދާު.ފުށީާދ އިރ ގެާނިޒ މ ާބެހޭާމައ�ސަލަާއެއ�ާވިލު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

 ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟުފުށީާވިލު

ާާ ގަވ އިދުގެ ރައީސ�ާޢަމަލުާކުރަމުނ�ދާ  25ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މ އ�ދ ގަޔ އިާއަދި އޮނ�ނަނ174ާާާީާވަނަާ މ އ�ދ ގައިާ ވަނަާ

ކަމަށ� ނަގައިފިާ އެއާ� މައ�ސަލަާ ނިޒ މާީާާާނިޒ މީާ އެއީާ ރިޔ ސަތުނ�ާ މަޖިލީހުގެާ މައ�ސަލައަކަށާ� އެާ ވެއ�ޖިއ�ޔާ 

މެނ�ބަރާުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ކުޑަހުވަދޫާ ދެނ�މެާ ގޮތުނާ� ޒ ތީާ ވިދ ޅުވަނ�ޖެހޭނެ.ާ އެހެނާ� ނޫނ�ތޯާ މައ�ސަލައެއ�ތޯާ

އިނ�ނެވީާ މަނިކުފ ނުާ މިއަދުާ އެރީާ ހިތަށ�ާ އަޅުގަނޑުާ ދެއ�ވީމަާ ރައ�ދެއ�ާ އ މިރަށާ� ބ ވައޭ.ާާާާއަޙ�މަދުާ ހަމައިގައިާ

ާޝުކުރިއ�ޔ ާ.

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ނިޒ މ ާާ ހުއ�ޓުވުމަށާ� މަސައ�ކަތ�ާ މަޖިލީހުގެާ ތަކުރ ރުކޮށ�ާ އޮނ�ނ ނެާ ގަވ އިދުގައިާ މަޖިލީހުގެާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާާ މެނ�ބަރަކަށ� ނަގަމުނ�ގެނ�ދާ  ނުކުތާ  ާާބެހޭާ ނުދޭނ�. ނުކުތ ާ هއެހެނ�ވީމ ނިޒ މީާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާާާމަތިނ�ާާއެގޮތުގެ�ه

އަރުވަނ�މެނ�ބަރަ ޖަވ ބެއ�ާ އަޅުގަނޑުާ ދ އިރ ގެާާށާ� ކިނބިދޫާ އަޅުގަނޑުާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަށ�ާ ނުޖެހޭނެާ

ފުރުޞަތުޢި ާއަރުވަނ�.އ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށާ�

ާ
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ޒަމީރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ނކި ާބިދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސާ 

ާރައީސ�.ާާާާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

މަޖިލީހުގާެާވިލު ފެށުނީއ�ސުރެާ މިއަދުާ މަޖިލިސ�ާ އިށީނދެވަޑައިގަނ�ނަވ .ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ފުށީާ

ކިނބިދާޫާ އަޅުގަނޑުާ ދަނ�ނަވަނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ހުއ�ޓުވ ލެއ�ވުމަށ�ާ މަސައ�ކަތ�ާ ކުރައ�ވ ާ ތިާ ހުއ�ޓުވުމަށ�ާ މަސައ�ކަތާ�

ާއަރުވަނ�.ާާއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށ�ާފުރުޞަތުާޢިާދ އިރ ގެ

ާ

ޒަމީރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ނކި ާބިދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސާ 

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ގޮތުގައިާ ފ ހަގަކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށާ� ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔ ާ

ދައ�ކ ނީ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�ާއަޅުގަނޑާުާ އަޅުގަނޑުާވ ހަކަާއެއާ� މައ�ސަލަާއަށ�..ާކިހިނެއ�ތޯާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސާ�

ޤަރ ރެއ�ާފ ސ�ކޮށ�ގެނ�ާާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމީާހަމައެކަނިާއަޅުގަ ކުރެވޭާވަރަށ�ވުރެާމ ާބޮޑުާާހައ�ލުނޑުމެނ�ާމިތަނުނާ�

މި އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ އެބަޖެހޭާ ވިސ�ނ ލަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެއ�.ާ ކިާާމައ�ސަލަާ މަސައ�ކަތެއ�ތާޯާމަޖިލީހުނާ� ހާ 

ވޭތުވެ ާާކުރެއ�ވުނީާ މި އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދުވަސ�ތަކުގައި.ާ އަޅުގ17ާާަދިޔަާ މަޖިލީހުގައިާ ގ ތ�ގަނޑަކަށ�ާާވަނަާ ނޑުމެނ�ާ

އަޅުގަ ހީވަނީާ ތިރީއަޅުގަނޑަށާ� ބަލ އިރުާ އަނ�ދ ޒ އަކަށ�ާ ޕަސެނ�ނޑުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާހަކަށ�ާ ޓ�ާ

މީގައާިާމަސައ�ކަތ� ޙަޤީޤަތަކީާ އެކަމަކުާ މައ�ސަލަތަކުގައި.ާ ސޯޝަލ�ާ ކަހަލަާ މިާ އިނގޭތޯާ އެބަހުރިާ ކުރެވިފައިާ

ދިމ ވެފައިާއޮތ�ާމައ�ސަލަ އަޅަނ�ޖެހޭާފިޔަވަޅުތައ�ާނ ޅ ތީ.ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ދިމ ލަކުނާ� އަކީާހުރިހާ 

ހީވަނާީާ އެބަާއަދ ކުރެވޭހެނ�ާއަޅުގަނޑަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާފުލުހުނ�ގެާވ ހަކަާދައ�ކ އިރުާފުލުހުނ�ގެާމަސ�އޫލިއ�ޔަތުތައާ�

ބަލައިލައިއިނގޭ އ�ޔަތުާވެސ�ާއެބަާއަދ ކުރެވޭ.ާއެކަމަކުާާވަނ�ޏ ާމަޖިލީހުގެާމަސ�އޫލިާާފިާކަމަށ�ތޯ.ާދެނ�ާމިާމަޖިލީހަށާ�

މޫނާުާ ދ އިރުގައިާ ބ ރުތަކުނ�ާ ސަލ މަތީާ ނޫނީާ ފުލުހުނާ� ހިފަނ�ވެގެނ�ާ ގޭނ�ގުާ ކުށ�ކުރ ާ ދަނ�ނަވަނ�ތޯާ ޙަޤީޤަތަކީާ

ކޯޓުގައާިާ އިތުރުނ�ާ އޭގެާ އ އިާއަދިާ މީހ ާ ދ ާ ކޯޓަށ�ާ ގޮވައިގެނ�ާ އެމީހުނ�ާ އެކަމަކުާ އިނގޭތޯ.ާ މިތިބެނީާ އަޅައިގެނާ�

މިާމަރުޙަލ ތަކުގައިާހުރިހ ާާޙުކުމ�ާކު ދެނާ� ވެސ�.ާއެާކިހިނެއ�ތޯާއަޅުގަނޑުމެނާ� ރ ާމީހ ާއ އިާނޯވޭާސެކިއުރިޓީާއެއާ�

ާާ މިކަނ�ތައ�ާާހަމަރުޙަލ ތަކެއ�ގެާމައ�ސަލަތައ� އ�ލުކުރ ނީ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިއަދާުާހަާއ�ލުާނުވަނީސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ބަހައ�ޓ ފައިާ އެއ�ޗެއ�ާ ހުރިހ ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ާާާާއެާާާވެސާ� ކިހިލި ބަނ�ދުއެއ�ޗެހިާ މީހުނާ� ގޮއ�ސަާ ކުރ ށާޭާޖަހައިގެނާ�

އެ އަޅަނާ� ވެސ�ާ ޖަލުާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކޮބައިތޯާ ހައ�ލުވ ނެތޯ.ާ މައ�ސަލަާ އެކަމަކުާ ކުށ�ވެރިނ�ާާބުނެވިދ ނެ.ާ ބަޖެހޭ.ާ

ތިބެގެނ�ާކިތަނ�މެާވަރަކަރިހެބިލިޓޭޓ�ާ އެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިތާ  ހަޅޭއ�ލެވިޔަސ�ާާކުރެވޭނެާމެކޭނިޒަމެއ�ާރ ވަނާ� ށާ�

ކަޓަރުާމ ދަނ� މަގުމަތީގައިާ ހަމަާ ވެސ�ާ ދިގުމުާާ އެކަމަކުާ އިނގޭތޯ.ާ މައ�ސަލާަާއަޅަމުނ�ދ ނެާ މިާ އ�ދަތެއ�ގައިާ
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އަޅުގަނޑުމެނ�ާމަސައ�ކަތ�ކުރެވޭނެާގޮހައ�ލު އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާާތަކަށ�ާ އެބަހުރި.ާ އިޤުތިޞ ދީާމައ�ސަލަތަކެއާ� ކޮށ�ގެނ�ާ

ނެތިފައި ވަޒީފ ާ ާާާާތެރޭގައިާ ހެދާިާތިބި މައ�ސަލަތަކަކ އިާ ބައިވަރުާ އެތައ�ާ ހުރިާ މިހެނާ� މީާ އެބައުޅޭ.ާ އެތައ�ބަޔަކުާ

އުޅޭާކަމެއ� އިނގޭތޯ.ާދެނ�މެާވ ހަކަާދެއ�ކެވިާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާދިމ ވެގެނާ� ޤަބޫލުކުރަނާ� އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަމަށާ�

ވަކީލު ޤ ނޫނީާ ތިބިާ މިހ ރުާ އޮފީހުގައިާ ބަނ�ޑ ރަާނައިބުާ ވިދ ޅުވިާ ނޫނިއ�ޔ ާާމެނ�ބަރުާ ވ ހަކަ.ާ ނެތ�ާ ނ�ގެާކެޕޭސިޓީާ

މިއަދުާމިތ ނގައިާާ ހައ�ލުކޮށ�ނުދީާއަޅުގަނޑުމެނާ� ހުރިާވ ހަކަ.ާއެކަމަކުާމިމައ�ސަލަތައާ� ޖުޑިޝަރީގައިާމައ�ސަލަތަކެއާ�

ހަ މައ�ސަލަާ އިނގޭތޯާ އެބަޖެހޭާ ބ ރުތަކުނާ� ދައުލަތުގެާ ބ ރުތަކުގެާ މިބުނަނީާ ބ ރުތަކަށ�ާާއ�ލުމީގައިާ ކުރަނ�.ާ

ކުރ ނީާާމެނ�އަޅުގަނޑު ހުރާިާ�هه.ާއެހެނ�ވީމ ކިހ ވަރެއ�ތޯާ ބޭނުނ�ވަނީާމިހ ރުާ ކުރުކޮށ�ާދަނ�ނަވ ލަނާ� އަޅުގަނޑުާވަރަށާ�

މިއުޅެނީކީާމަޖިލީހުގެާނޫނީާފުލުހުނ�ގެާމައ�ސަލައެއ�ާނޫނޭ.ާދެނ�ހުރިާމުއަާ އަޅުގަނޑުމެނާ�މައ�ސަލަތައާ� އ�ސަސ ތަކަށާ�

ދިގުާރ ސ�ތ ގައިާާ ރ ވައިގެނ�ާނޫނިއ�ޔަކ ާރ އ�ޖޭގައިާމިހ ރުާމިހުރިާާދިގުާމުއ�ދަތަށާ� މިކަނ�ތައ�ާހައ�ލުކުރ ނެާޕ�ލޭނެއާ�

ނުކުރެވޭނެާއިނގޭތޯ.ާވަރަށ� ހައ�ލެއާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާާމައ�ސަލަތައާ� ާބޮޑަށ�ާޝުކުރިއ�ޔ ާދެއ�ވިާފުރުޞަތަށާ�

ާ

 އޭދަފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާސަލީމ�ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

އ ދެ މައ�`.ާ ކުއ�ލިާ ހުށަހެޅުނުާ މިއަދުާ ތ އީދު،ާ ވެސ�ާ އަޅުގަނޑުާ އަށ�ާ މާިާސަލަާ އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ ކުރަނ�.ާ

މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނޫނ�ާ ހުށަނޭޅިގެނެއ�ާ މައ�ސަލަާ ކުއ�ލިާ މިާ ނުހުއ�ޓިގެނ�ާާކަނ�ތަާާޙަޤީޤަތުގައިާ އ�ތައ�ާ

ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާާާާއެއ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާކަނ�ތައ�ާނުހުއ�ޓިގެނ�ާމިއުޅެނީާހޯރަފުށީމިއުޅެނީކީ

އިސ�ލ މ�ދީ މ ތ�ވެގެނ�ވ ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ފަދައިނާ� ވިދ ޅުވިާ ތަނ�ފީޛުރަޝީދުާ ޙުކުމ�ތައ�ާ ހުރިާ ނުކޮށ�ގެނ�.ާާނުގައިާ

ގޮތ އިާާ އުޅެނ�ވީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ފަރ ތުނ�ާ ހެއ�ދެވިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިާ އުޅޭާހިސ ބަކީ.ާ ޖެހިގެނާ� މިމައ�ސަލަާ އެއީާ

ހުރިހ އަޅު ލިޔެާ މިއޮތީާރީއ�ޗަށާ� އެއ�ޗެއާ� މިހުރިހާ  ގޮތ އި،ާ ކަނ�ކުރަނ�ވީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާގަނޑުމެނާ� ލިޔެާ ާކަމެއ�ާ

ާާާާއިނގެނ�.ާތިާާާޤުރުޢ ނ އިާޙަދީޘުނ� ބައ�ލަވ  ާާބޭފުޅުނާ� ާާއަލ�އަނ�ޢ މ� އ ޔަތ އިާނަހ37ާާުސޫރަތުގެ ާާާސޫރަތުގެާލުާވަނަާ

ނުގައިާއެާސުވ މީނ�ގެާއެއ�ވެސ�ާއެއ�ޗެއ�ާނުލިޔެާދުލެއ�ާާކީރިތިާޤުރުއ ށ�ާއިނގޭނެާވަނަާއ ޔަތުނ�ާވަރަށ�ާސ ފުކ89ާާޮ

ާާ ހަމަާސީދ ާމި ޗެއ�ތޯާއަޅުގަނޑުމެނ�ާނެތިގެނ�ާާށ�ާސ ފުކޮށ�ާއިނގޭނެ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާކޯޔަތ�ތަކުނ�ާވަރައ ނުކޮށ�ލަމޭާ

އެހެނ�ާޤ ނޫނެއ�ތޯ.ާކޯއ�ޗެއ�ތޯާނެތިގެނ� އެއ�ޗެއ�ާާާާމިއުޅެނީ.ާކޮނ�ާހެއ�ކަކ ާބެހޭާޤ ނޫނެއ�ތޯ.ާކޮނާ� މިއުޅެނީ.ާމިހުރިހާ 

ފޮރިނ�ާާ ކަނ�ނޭނގެާ ވިދ ޅުވެދ ނެާ ބޭފުޅަކުާ ކަހަލަާ ޝަހީދުމެނާ� ޑޮކ�ޓަރާ ފަހަރެއ�ގައިާ އިނގޭތޯ.ާ އެބައޮތޭާ މީގައިާ

ހިނ�ގ ނެ ޤުރުއ މިނިސ�ޓ�ރީާ އެއ�.ާ މިއަކުާ ނެތޭާ ގޮތެއ�ާ އެބައޮތ�.ާާާ އެވެސ�ާ އެބައޮތ�.ާ އެވެސ�ާ ނަކު.ާ

މިހުރިހ  ހުނ�ނަނ�ވީާާާާއެނގިވަޑައިނުގަނ�ނަވަނީ.ާ މިނިސ�ޓ�ރީާ ފޮރިނާ� ވިސ�ނާ  ފުރަތަމަާ އެބައޮތ�.ާ މީގައިާ ކަމެއ�ާ

ާާކީއ�ވެގެނ� ވަހީهللاާތޯ. ވަތަޢ ލ ގެާ ޤަބީލ ތަކަށ�ާާސުބުޙ ނަހޫާ އެކިާ ތިމަނ�ސުވ މީނ�ގެާ ބަސ�ފުޅެއ�ގެާމ ނައިގައިާވަނީާ ާ

ސުވ މީނ�ގެާއެއ�ބަޔަކުާއަނެއ�ބަޔަކުާތަޢ ާ އެކިާރަށ�ތަކަށ�ާތިމަނާ� މާިާއެކިާޤައުމުތަކަށާ� ރަފުވުމަށ�ޓަކަާއެވެ.ާމިގޮތަށާ�
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އޮނ�ނަމަ. ހުނ�ނަނ�ޖެހޭނެތޯ.ާއެއ�ާޤައުމުގެާގޮތުގައިާ ފޮރިނ�ާމިނިސ�ޓ�ރީާ ނަމަާ ހުނ�ނ ކަށ�ާާާާޤައުމުތައ�ާނުހެދުނުނުާ

އެހެނ�ވީމ ނުޖެހޭނެ އެބަ�هه.ާ ސ ފުކޮށ�ާ ވަރަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�އެާާމިއިނާ� ގޮތ އިާާާާނގޭާ އުޅެނ�ވިާ

ލިޔ ކަށ�ާާއަޅުގަނޑުމެ އެއ�ޗެއ�ާ އިތުރުާ ނިމިފައިާ ލިޔެާ މިއޮތީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ގޮތެއ�ާ ހުރިހާ  ކަނ�ކުރަނ�ވިާ ނާ�

މަސައ�ކަތަކާީާ މިާކުރާ  ވ ނީާގޯސ�.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނުޖެހޭ.ާމިއެއ�ޗެހިާހެދިާވަރަކަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާ ނޫނ�. ކުރަނީކީާ ކަމެއ�ާ އެހެނ�ާ އުފެއ�ދުނ�.ާ ފަސ ދަާ ބުނަނާީާބިމުގައިާ މިާ އުފައ�ދައިގެނ�ާ ފަސ ދަާ ބިމުގައިާ މިާ

ޤުރުއ ތިމަނ� ވެސާ� މިކަނ�ާ މީހުނ�ނޭ.ާ މަސައ�ކަތ�ކުރާ  އިޞ�ލ ޙަށ�ާ މީާ އެބައޮތ�ާާނަމެނާ� ސ ފުކޮށާ� ވަރަށާ� ނުގައިާ

ބައ�ލަވ .ާާާޢ ޔަތ�ާތިާވަނ11ާާަ.ާބަޤަރ ާސޫރަތުގެާއަނ�ގަވ ފައި �هބޭފުޅުނާ� �����ه���ه��� �� ه���� ه�� ه������ �����ه����� �ه�� ��ه������ ه������� �� ��

�������ه ���� ه �� މިާާ���� ކީކޭތޯާ ބުނ އިރަށ�ާ ބަޔެކޭާ އުފައ�ދ ާ ފަސ ދަާ ބުނަނީ.ާާާާތިޔަބައިމީހުނ�ނަކީާ މިާ މީހުނ�ާ

އެބަާމެނ�ނަކީާއިޞ�ލ ޙަށ�ާމަސައ�ކަތ�ާތިމަނ�ނަ އައިއ�ސަ.ާމިކަނ�ާބުނ ނެކަނާ� ާާކުރ ާބަޔެކޭ.ާމިއޮތީާމިާވ ހަކަާމ ކުރިނާ�

11ާާ12ާާާާޗެއ�ތޯ.ާާާމިއަނ�ނަނީާކޯއޭގެާފަހަތުނ�އިނގޭ.ާާ هވަނަާއ ޔަތުގައިާއަނެއ�ކ  �� �ه �� ���� �� ه ����� �� �� �� ��� ����ه ه �������� �ه ����

���ه ���� ނޭނގާޭާ  ���� އެމީހުނ�ނަކަށ�ާ ބުނަނީާ މިާ ބުނ އިރަށ�ާ ހަމަާ ބަޔެކޭާ އުފައ�ދާ  ފަސ ދަާ އެމީހުނ�ާ ހަމަާ އ ނއެކޭާ

އެހެނ�އެކަމެއ�.ާތިމަނ�ނަމެނ�ާމިާއުފައ�ދަނީާާ ވެސާ� ނގޭނީ.ާހަމައިގައިާާކަމެއ�ާވެސ�.ާކިހިނެއ�ތޯާއެާާފަސ ދަާކަމެއާ�

ބަޔަކަށ�ާފަސ ދަާއުފައ�ދަނީާކަމެއ�ާނޫނީާއެހެނ�ާކަމެއ�ާ �هه.ާއެހެނ�ވީމ ކަމެއ�ާއެމީހުނ�ނަކަށ�ާނުވެސ�ާއެނގޭނެާާނެތާ�

ބޭރުކުރަނ�ވީ.ާއަޅުގަނޑުާާ އ�ޒަތ�ތެރިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާޢިއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާތެރޭގައިާތިބިާފަސ ދަާއުފައ�ދ ާމީހުނާ�

މި އެނ�މެނ�ާ އުފައ�ދ ާ ފަސ ދަާ އެފަދަާ ތިބިާ ވެސ�ާ ސަރުކ ރުގައިާ ގޮވ ލަނ�ާ ނޫނާީާާާއަށާ� ބޭރުކުރަނ�.ާ ޤައުމުނާ�

މަޤ މު ބޭރުކޮށ�ލަނ�.ާރަނގަޅުާމީހުނާ� ޤަދަރުކުރ ާާތަކަށ�ާލައ�ވަނ�.ާމީހުނ�ނަށ�ާއިހުތިރ މުމަޤ މުތަކުނާ� މީހުނ�ނަށާ� ކުރާ 

އި ލެއ�ވީމ ތަނ�ކޮޅެއާ� މަޤ މުތަކަށ�ާ ބަޔަކުާ ތެދުވެރިާ ރަނގަޅުވަމުނ�.ާާާާ�ޚުލ ސ�ތެރިާ ދ ނީާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ މިޤައުމުގެާ

ާާ އަޅުގަނޑަކަށ� ރައީސ�،ާ ރައީސ�3ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނުދެއ�ކޭނެ.ާ އެއ�ާ ވ ހަކަާ މިކަހަލަާ މިނެޓަކުނާ�

ނޭނގެާ ޤ ނޫނ3ާެއަޅުގަނޑަކަށާ� މިާހަދ ފައިާއޮނ�ނަނީާކޮނާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއ�ގެާދަށުނ�ާކަމެއ�.ާާމިނެޓާ� ާއ�ގެާކޮނާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ގަވ އިދާުާ މަޖިލީހުގެާ ފަދައިނ�ާ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ މެނ�ބަރަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ

ާާާާފ ސ�ކުރައ�ވ ފައިާ ގަވ އިދުގެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�.ާއެާ ާާާާވަނަާމ އ�ދ ގައ147ާާިވަނީާ ާމިާކުއ�ލާިާމިނެޓ�3ާާވަނީ

ވ ހަކަ ދ އިރ ގެމައ�ސަލައިގެާ އުނގޫފ ރުާ އަޅުގަނޑުާ އަފ�ރ ޝީދެއ�ކުމަށ�.ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަށ�ާާާ ޢަލީާ މާ�

ާފުރުޞަތުާއަރުވަނ�.ާާ

ާ

ޢަލީާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�:ފ ރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަފ�ރ ޝީއުނގޫ ާމާ�
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ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާ`.ާއައ�ސަލ މ�ޢަލައިކުމ�ާޝުކުރި އ�ޔާ 

ާާ އަޅުގަނޑުމެނާ�އިބ�ރ ހީއަލ�ފ ޟިލ� ޙަޤީޤަތުގައިާ މީާ އަކީާ މައ�ސަލަާ ކުއ�ލިާ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިމިވ ާ ރަޝީދުާ މ�ާ

އެއ� އިނ�ސ ނުނ�ާ މ ރ މ ރީދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާވެސ�ާހުރިހ ާ އެއ�.ާ މައ�ސަލަާ މީހުނ�ގާެާހިނ�ގުމ ާބަސ�ވާ  ތަޅ ފޮޅުމ އިާ އިާ

ގަސ�ތުގައިާކަމަކ ނުލައިާއަރައި މަނ ޙައ�ޤުތަކަށާ� ކަމެއ�.ާމީގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާކޮނ�މެހެނ�ާާގަތުމަކީާމީާކަނޑައެޅިގެނާ�

ާާއެާާާ�هވިޔަސ�ާކޮނ�މެާއިނ�ސ ނަކުާވެސ�ާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތަކީާާއިސ�ލ މ�،ާއިސ�ލ މ�،ާއިސ�ލ މ�ާމިހެނ�ާނުކީާކަމުގައިާ

ކަހަލަާާާާމީހެއ�ގެާޢ އިލ ގެާތެރެއަށ�ާމީހެއ�ގެާއަނބިދަރިނ�ގެާއެާމީހެއ�ގެާމުދަލުގައިާއެާާގައިާއެމީހެއ�ގެާގައި އެއ�ވެސާ�

މީހަކުާހިތ�ހަމަނުޖެހޭާކަމެއ�ކަނ�.ާއަޅުގަނޑާުާ ކަމެއ�ާކަމަކ ނުލައިާގަސ�ތުގައިާއަނިޔ ވެރިާގޮތުގައިާކުރުމަކީާއެއ�ވެސާ�

އިސ�ލ މީާއުސޫލުތަކ އިާޝަރުޢީ ާާއަލީގައިާއިސ�ލ މީާފިޤުހުގައިާމުއ�ތަފަޤުާޤ އިދ އެއ�ާނުސޫސ�ތަކުގެާާދަނ�ނަވ ލ ނަނާ�

ާާ މީހަކަށ�ާާާާ.ޤުޛ ލ�ރަރުއައ�ޟައެއީ މީހަކުާ ގަސ�ތުގައިާ ކަމަކ ނުލައިާ މީ.ާ ގަވ އިދެއ�ާ އެއ�ބަސ�ާ ޢިލ�މުވެރިނާ� ހުރިހާ 

އެއީ.ާއެއ�ވެސ�ާމީހަކަށ�ާއެއ�ވެސ�ާާާވަނީާދޭާކަމުގައިާާގެއ�ލުމެއ�ާ ޖެހޭނެާފިލުވ ލަނ�.ާޔަޤީނ�ކަމެއާ� ނަމަާއެާގެއ�ލުމެއާ�

ލިބިގެނެއ�ާނުވޭ.ާާނުލައިާގެއ�ލުމެއ�ާދިާާސ�ތުގައިާކަމަކ ނުލައިާޙައ�ޤަކ ާމީހަކުާގަ މީހަކަށާ� ނުމުގެާޙައ�ޤެއ�ާއެއ�ވެސާ�

މިތަނުގައިާއަޅުގަ މުހިއ�އެހެނ�ނަމަވެސާ� އެނ�މެާ ވިސ�ނ ލަނާ� ވިސ�ނ ލަނ�ާާާާމުާމިާގަވ އިދު.ނޑުމެނާ� އެހެނ�ނަމަވެސާ�

މީހުމުހިއ� އެނ�މެާފުރަތަމަާހިނގ ތޯ.ާމިކަހަލަާމ ރ މ ރީތަކ އިާ މެރުމ އިާާމުާނުކުތ ާއަކީާމިާބ ވަތުގެާކަނ�ތައ�ތައާ� ނާ�

ނެ ޖެހިލުމެއ�ާ ކަހަލަާ އެއ�ވެސ�ާ ކޮށ ލުމ ހަމަާ ކުދިކުދިކޮށާ� އަދިާ މަރ ލުމ އިާ މީހުނ�ާ އެކަހަލަާާާާބައެއ�ާާާތިާ ފަހަރު.ާ

ކަމެއ� ކީއ�ވެގެނ�ތޯ.ާ ހިނގަނީާ ާާާާކަނ�ތައ�ތައާ� އެކަނ� އެއީާ ބެލުނާ� ސަބަބުާ އޭގެާ އެނ�މާެާވީމަާ އޮތ�ާ ހައ�ލުކުރުމަށ�ާ

ފަތިމުހިއ� މީހަކަށ�ާ ކަނ�ތައ�.ާ ާާމުާ ފަތިސ� މިސ ލަކަށ�ާ ނުހޭލެވެނީާ އެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެހުާ އޭނ ާާނަމ ދުކުރަނ�.ާ އ�ޔ ާ

ގޮވ ށޭާާ ކައިރީގައިާ މީހަކުާ ނުބެހެއ�ޓެނީތޯ.ާ ސޯނ ގަޑިއެއާ� ނިދެނީތޯ.ާ ލަހުނ�ާ ބަލަނ�ޖެހެނީ.ާ ސަބަބުާ ކީއ�ވެގެނ�ތޯާ

މ ރ މ ރީާހިނ�ގުމުގެާސަބަބުތަކަށ�ާާާާނުބުނެވެނީތޯ.ާކިހިނެއ�ތޯާމިވަނީ.ާއޭނަާނިދިާބަލީތޯާހަމަ.ާހަމައެހެނ�މެާމިކަހަލަާ

ހަމަހަމަކަމ އިާާ ތެރޭގައިާ މީސ�ތަކުނ�ގެާ ސަބަބަކީާ ފުރަތަމަާ އެނ�މެާ މުހިއ�މުާ އެނ�މެާ ފެނ�ނަާ އަޅުގަނޑަށާ� ބަލ އިރުާ

ޙައ�ޤުތައ�ާާ އޭނަގެާ ޢަދުލުވެރިކޮށ�ާ ހަމަހަމަކޮށ�ާ މީހަކަށ�ާ އެއ�ވެސ�ާ ޤ އިމުނުކުރެވުނ�.ާ ޢަދުލުވެރިކަނ�ާ

މީހަކަށ�ލިއ�ބައިނުދޭކަމުގައިާ ހޭލުނ�ތެރިާ މީހަކީާ ކޮނ�މެާ ރުޅިގަދަވ ނެ.ާ އެާާާވަނީނަމަާ މީހެއ�ގާެާާާނުވ ނެ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާ

ޢަމަލުާ އެމީހަކުާ ގެއ�ލުނީމ ،ާާނިސ�ބަތުނ�ާ ފައިވ ނާ� މިސ�ކިތ�ދޮށުނ�ާ ޙައ�ޤުނުލިބުނީމ ،ާ ތިމަނ�ނަގެާ ކުރަމުނ�ދ ނީާ

ފައިވ  ހުނ�ނަާ ދެނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ގެއ�ލުނީއޭ.ާ ފައިވ ނާ� މީހުނ�ގެާާތިމަނ�ނަގެާ ބައެއާ� މިއީާ ދ ނީއޭ.ާ އަރައިގެނާ� ނަށާ�

ވަރަށ�ާާ ހޭލުނ�ތެރިކަނ�ާކުޑަކަނ�.ާއިސ�ލ މީާޝަރީޢ ގައިާ މުޖުތަމަޢުގައިާ ގޮތ�.ާދެވަނަާސަބަބަކީާ އުސޫލުތައ�ާހުނ�ނަާ

ޤ އިމުކޮ ޢަދުލުވެރިކަނާ� ހަމަހަމަކަމ އިާ އެއ�ާ ސިފަާ ޞުލ�ޙައަސ ސީާ ތެރޭގައިާ މީސ�ތަކުނ�ގެާ މަސަލަސ�ކަނ�ާާށާ�

ވ ހަކަތައ�ާވެސ�ާާޤ އި ދީނުގެާ ޢިލ�މުވެރިނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާދިނީާ މުކުރުމަށ�ޓަކައިާހޭލުނ�ތެރިކަނ�ާއިތުރުކުރުވަނ�ޖެހޭނެ.ާ

ދައ�ކަނ�ޖެހެނީ.ާއިސ�ލ މ�ދީނުގައިާކަނޑައެޅިފައާިާ ދައ�ކަނ�ޖެހެނީ.ާޢިޖުތިމ ޢީާޢިލ�މުވެރިނ�ާއިޖުތިމ ޢީާވ ހަކަތައ�ާވެސާ�
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ގޮތެއ�ގައިާކަނ�ކަމުގެާއަސ ސީާޕ�ރިނ�ސިޕަލ�ސ�ތައ�ާާާާނ�ނ ނެ.ާމ ނަާއަކީާޖުމ�ލަނުހުނ�ނަާކިތަނ�މެާކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާހު

ބޮޑަށ�ާާ ވަރަށާ� މީގައިާ މަޖިލީހުގެާދައުރުާވެސާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވީނަމަވެސާ� ކަމުގައިާ ދެއ�ވ ފައިާހުރިާ

ނެތ�ާކޮނ�މެާާ އަކުރަށާ� ކަމެއ�ާއަކުރުނާ� ހުރިހާ  ކަމެއ�ގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުނ�ާާއޮނ�ނ ނެ.ާކަނ�ކަނ�ާތަފ�ޞީލުކޮށާ�

ލ ޒިމުކުރ ާކަމެއ�.ާާ ބަލަހައ�ޓ ާޤ ނޫނުތައ�ާފ ސ�ކުރުމަކީާމީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމައ�ޗަށާ� ާމިކަނ�ކަނާ�

ާ

އަޙ�މަދުާދީދީާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:މައ�ޗަނ�ގޮޅިާ ާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމ ރިޔާ 

ބަހުސ�ާާާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރި މިާ ޖެހިލުމުގެާކުރިނ�ާާރައީސ�.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާ އަށާ� ކުރެވެމުނ�ދ ާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާ

ހުރިހ ާާ ރ އ�ޖޭގެާ އަޅުގަނޑުާ މުނ ސަބަތުގައިާ ދުވަހުގެާ އަނ�ހެނުނ�ގެާ ބައިނަލ�އަޤ�ވ ނީާ މިއަދުާ އަޅުގަނޑުާ

އަޅުގަނޑުާމަރުޙަ ކަނބަލުނ�ނަށާ� އަދިާޚ އ�ޞަާގޮތެއ�ގައިާއަނ�ހެނާ� ދަނ�ނަވަނ�.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� ބާ 

ހަނދ  އަޅުގަނޑުާ އަނ�ހެނ�ާބޭފުޅެއ�ާާހަމަާމިާވ ހަކަާފަށ އިރުާވެސާ� ފަހުާތ ރީޚެއ�ގައިާ ހަމަާވަރަށާ� އަނ�ނަނީާ ނަށާ�

ާާ ބޭފުޅެއ�. މަސައ�ކަތ�ޕުޅުކުރައ�ވާ  ޖޭ.އެސ�.ސީގައިާ އެކަނިމައިވެލެޒިނީާ ހިނ�ގަވ ފައިާާހަމަާ ދުވ ލުާ އެކަނިާމަގުމަތީގައިާ

ހިނ�ގާީާވަޑައި އެފަދަާކަނ�ކަމެއާ� ވަޅިހަރ ،ާކަޓަރުހަރާ  މ ރ މ ރީާހިނ�ގ ،ާ ބޭފުޅަކަށާ� އަނ�ހެނާ� ގަނ�ނަވަނިކޮށ�ާވެސާ�

މަތިނ�.ާއަދިާމިާނޫނަސ�ާކިތަނ�މެާކަމެއ�ާއ ދޭާމިހަކަާގޮތަކަށ�.ާގިނަާފަހަރަށ�ާއަޅުގަނޑުމެ ހިތަށ�ާއަރ ާާކަނ�ކަނާ� ނާ�

ދޭތެާގޭނ�ގު އަނެކަކާ  އެކަކުާ ދޭތެރޭގައިާ އެކަމަތަކުގެާ އެއ�.ާ ވ ހަކަާ ދެކެވޭާ ހަމަާ މިވެސާ� މިއީ.ާ ކަމެކޭާ ހިނގާ  ކުާާރޭާ

ހަމަގައިމު ކަނާ� ނޫނާ� ދޭތެރޭގައިާވެސ�ާހަމަާމ ރ މ ރީާމިގޮތަށ�ާާމިހެނާ� ބޭފުޅަކާ  އެނގުނީާވެލަޒިނީާއަނ�ހެނުނާ� ވެސާ�

މިފަދަ ވެސާ� ބޭފުޅަކަށ�ާ ދުވަސ�ވީާ ހަމަާ ވެސާ� ހޯރަފުށީގައިާ އެހެނ�މެާ ހަމަާ އެއ�ާާމ ރ ާާހިނ�ގ ފައިވ ތީ.ާ މ ރީާ

ރ  އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަޅުގަނޑާުާހިނ�ގައިގެނާ� އުފެދިގެނ�ކަނާ� ޝޮކުާ ވަރަށ�ާ މިކަމ ާ ހަމަާ ދަނީާ މުޖުތަމަޢުާ އ�ޖޭގެާ

އެނ�މާެާ ހަމައެކަނިާ ވަނ�ޏ ާ ބަލައިފިކަމަށ�ާ ގޮތަކުނ�ާ ޢިލ�މީާ އަސ�ލުާ ކަނ�ކަމަކީާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެހޭ.ާ

އޮނ�ނަާކަމެއ�ާނޫނ�.ާއަޅު މިާވ ހަކަާސަބަބެއާ� ކުރެވޭާާާާދައ�ކަނީާކުށެއ�ާކުރީމަާއެކަމ ގަނޑުމެނ�ާމިތާ  ދޭތެރޭާކަނ�ކަނާ�

ޅާަާ ވަރަށ�ާ ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭާހަމަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާއެބަާ ވ ހަކަ.ާއެކަމަކުާ ވ ހަކަ.ާއަދަބުދޭާ ސ ބިތުކުރާ  ކުށާ� ވ ހަކަ.ާ

ކީ ވ ނ�ވީާ އެާ އެގޮތަށ�ާ އެމީހުނާ� މިއުޅެނީ.ާ މިކަމުގައިާ ކުދިނ�ކަނާ� ކިހިނެއ�އުމުރުގެާ އެމީހުނ�ާ ވެގެނ�ތާޯާާާއ�ވެތޯ.ާ

އަދާިާ ކަމެއ�.ާ ސުވ ލުކޮށ�ލަނ�ޖެހޭާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެވެސާ� ވަދެވެނީ.ާ މިާ ތެރެއަށާ� މ ރ މ ރީގެާ މިކަހަލަާ

މަރ ާހަދ ާވ ހަކަާއެއީާމަދުކޮށ�ާއިވޭާވ ހަކަާއެއ�.ާާ ރ އ�ޖޭގައިާމީގެާކުރީގައިާމިހެނ�ާއެކަކުާއަނެކަކާ  އަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާކ ށިދޫގައި ކ ށިދޫ އިވިގެނ�މ�އިބ�ރ ހީާ ތުއ�ތުއިރުާ ވަރަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ޒަމ ނެއ�ގައިާ ކުރީާ ވ ހަކަާވަރަށާ� ާާފުޅެއ�ގެާ

ާމުޅިާރ އ�ޖޭގާެާދިޔަ.ާދެނ�ާހަމައެހެނ�މެާއައިސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާދިޔަ.ާހިތ�މަފުށީާއަނ�ހެނެއ�ާމަރ ލިާވ ހަކަާއިވިގެނ�ާ

ޝޮކު ޚިދުމަތ�މީހުނ�ާ ސަލ މަތީާ ދިޔައީާ އަދަބުާާޖެހިގެނ�ާ ހުރިާ ބަހައ�ޓ ފައިާ ބެލެހެއ�ޓުމަށާ� ޖަލުގައިާ އަދިާ ތަކުގައިާ

ޒަމ  އެާ ދަށުގައިާ ބެލުމުގެާ ދައުލަތުގެާ ކުއ�ޖެއާ� ނަސީލިބެމުނ�ދިޔަާ އީވ ނާ� ކުއ�ޖެއ�.ާ ހުރިާ ސަލ މަތާީާނުގައިާ މ�ާ
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މ ރ މ ރީާހިނ�ގ ާމަރ ލިާމައ�ސަލައިގައި މެދުާމިއަދުާވ ހަކަދައ�ކ އިރުާާ.ާވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާކަނ�ކަމ ާާޚިދުމަތ�ތަކުނާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ާާ ކޮށ�ދޭނ�ވ ނެ.ާ ކަމެއ�ވިއ�ޔ ާ އޮތ�ާ ކުރެވެނާ� ތެރެއިނ�ާ މަޖިލިސ�ގެާ ވެސާ� ހަމަގައިމުާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާ ބިލުތައ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އެހެނ�ވިޔަސ�ާ ފ ސ�ކޮށ�ދޭނ�ވ ނެ.ާ ވެސ�ާ އަނެއ�ކ ާބިލުތައާ� ބ ރުތަކެއ�ާާފ ސ�ކުރ އިރުާ ވެސާ�

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާދެވޭއިރުާރ އ�ޖޭގަ އިާއަނެއ�ކ ވެސ�ާފުލުސ�ާކޯޓުާހެދުމަށ�ާފުރުޞަތުާދެވިގެނ�ނުވ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ލިބެނ�.ާާ ޙައ�ޤުތަކެއ�ާ ވެސ�ާ މީހުނ�ނަށ�ާ ތިބޭާ ތުހުމަތުގައިާ ކުށުގެާ ބޭނުނ�ވިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ލިޔުނުއިރުާ އަށާ�

ާާ އ އިާއޭނަގެ މީހާ  ކުށ�ކުރެވޭާ މީހުނ�ނަށ�ާާއިލ ާއަށ�ާވެސ�ާހަމަާޙައ�ޢ ހަމައެހެނ�މެާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާކުރާ  ޤުާމިކަހަލަާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާއަދަބު އެއީާ ލިބެނ�ޖެހޭނެކަނ�ާ ޙައ�ޤުތަކެއ�ާ އެާ ކަނ�ކަނާ� ލިބެނ�ޖެހޭާ އެާ ވެސ�ާ އެމީހުނ�ނަށާ� ލިބިާ

ވަދެގެނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ� ހަމަގައިމުާވެސ�ާސިޔ ސީާޖަޒުބ ތުގެާތެރެއަށާ� ާާޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭ.ާމިާވަގުތަކީާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އަޅުގަނ ނޫނ�.ާ ވަގުތެއާ� އޮޅުވ ލަނ�ޖެހޭާ މަގ�ސަދުާ އަސ�ލުާ ތަމ�ސީއެކަމުގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ހަމަާ ލުކުރަނ�ާާޑުމެނ�ނަކީާ

މިތ ނގައާިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވ ހަކަާ ކަނ�ކަމުގެާ ކަނ�ބޮޑުވ ާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ވ އިރުާ ބަޔަކަށާ� ތިބޭާ އައިސާ� މިތަނަށާ�

އަޅުގަނޑު ދައ�ކ އިރުާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ާދައ�ކަނ�ވ ނެ.ާ ހުރިހާ  ހުރިާ ހޯދެނާ� ތެރޭގައިާ އެކަމުގެާ އ�ލެއ�ާާހަާމެނ�ާ

ހަމަގައިމުހޯދުމަށ�ޓަކަ އެއީާ މަސައ�ކަތ�ކުރ ކަނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮތަށ�ާާއިާ ބަލައިގަނ�ނަާ އެގޮތަށ�ާ ރައ�ޔިތުނާ� ވެސާ�

ވެސ�ާޤަ ހަމަގައިމުާ އަޅުގަނޑުާ އެއީާ ގެނ�ދަނ�ވ ނެ.ާ ތަނުގައިާ މިާ މިކަމުގައިާ މަސައ�ކަތ�ާ ކުރ ާާބޫލުއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

އުއ�މީދު އަޅުގަނޑުާ ތެރެއިނ�ާގޮތަކީ.ާ ވ ހަކައިގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ބަހުސ�ކުރަނ�ާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަދިާ ތަކުގާެާާ

އަށ�ާހަމަގައިމު ާާތެރެއިނ�ާރ އ�ޖެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެ މައ�ސަލަާ މިއޮތ�ާބޮޑުާ ދިމ ވެފައިާ ފޭރ މުގެާާާާއިޖުތިމ ޢީާވެސ�ާމިާ

ހީނަރު މިާދިމ ވެފައިާއޮތާ� އެާއެޑިއުކޭޝަނަލ�ާާތެރެއަށާ� ހޯދ ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮތުނާ� އެކިާގޮތާ� ކަނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ވިޔަސ�ާއެާތަނ�ތަނަށ�ާއެ އެާނޫނާ� ވިޔަސ�ާއަދިާ ނަމަވެސ�ާާާާސިސ�ޓަމަށާ� މުޤައ�ރަރުގެާތެރެއިނާ� މީހުނ�ާކުދިނ�ގެާ

މައިނ�ބަފައި ތަރުބިއ�ޔަތުކުރުމުގައިާ ކުދިނާ� ނަމަވެސާ� ވައ�ދައިގެނ�ާ ކަނ�ކަނާ� މިކަހަލަާމިކަހަލަާ ކަނ�ކަނ�ާާނ�ނަށާ� ާ

އެާތަރުބިއ�ޔަތުާާވީމަދިމ  ނުވަތަާއެާނޫނ�ާގޮތަކަށ�ާާވެސާ� ބިލުތައ�ާފ ސ�ކޮށާ� ގެާކަނ�ކަމެއ�ާދޭނެާގޮތަކަށ�ާނަމަވެސާ�

ާ މިކަމަށ�ާ ވ ހަކަދައ�ކައިގެނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ހަވެސާ� އެއީާ ގެނެވޭތޯާ ހަމާަާއ�ލެއާ� ވެސ�ާ އެނ�މެނާ� ާ

ކަމަމަސައ�ކަތ� ާށ�.ކުރަނ�ޖެހޭނެާކަމެއާ�

ާ

ރަޝ ދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާނ ޒިމާ�

ވަރަޙުމަތުާާ`. ވަބަރަކ ތުހޫ.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއ ދެ،ާވަޅިހެރުމ އި،ާާهللاާޢައ�ސަލ މ�ޢަލައިކުމާ�

ކުާ ގޮތުނ�ާ ބެހޭާ މެރުމ ާ މީހުނ�ާ ހުށަހަޅުއ�ވައިކަޓަރުއެޅުމ އި،ާ އެއާ� މައ�ސަލަާ ާާއ�ލިާ ރަޝީދާުާާާމ�އިބ�ރ ހީދެއ�ވީތީ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ އަޅުގަނޑުާޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.ާހަމައެފަދައިނ�ާމިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށ�ާ ދ އިރ ގެާ މ ފަނ�ނުާދެކުނުާ

ހެއ�ކ ާބެހޭާާ އެއީާ ވ ހަކަފުޅެއާ� މިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުގައިާދައ�ކަވާ  ގިނައިނާ� ޤ ނޫނުާނުނިމިގެނ�ާާމެނ�ބަރުާވަރަށާ�
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ބެހޭާޤ ނޫނުާނިމިއ�ޖެާބޮޑުވ ާވ ހަކަ.ާާއެކަމ ާކަނ� ހެއ�ކާ  ޤަބޫލުކުރަނާ� ާާނަމަާތަޙުާާއަޅުގަނޑުާވެސާ� ގައިާާމަރުޙަލ ޤީޤު

ާާާާކުރުމުގައިާކޮނ�މެވެސ�އ�ާސ ބިތުކަނ�ތައ�ތަމިފަދަާާއަދިާޝަރީޢަތަށ�ާާ އެ ޤ ނޫނުގެާސަބަބުނ�ާާވަރެއ�ގެާއެހީތެރިކަމެއާ�

ޤ ނޫނުާފަނޑިޔ ރުނ�ނަށ�ާލިބިގެނ�ާާ އަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނާ� ނިމިއ�ޖެާލ�ާާހިނގައިދ ނެ.ާހަމަާއެފަދައިނާ� ނަމާަާާާއުޤޫބ ތާ�

ާދަބުާދިނުމުގައި...ާ.އަމިފަދަާފަރ ތ�ތަކަށާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާއެއ�ާމެދުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާޢ ޒިމ�.ާބެހޭާމައ�ސަލަާާނިޒ މ 

ާ

ާާ()ނިޒ މީާމައ�ސަލަާާާާާާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާމެދުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަލީާޢ ޒިމާ�

ހީވ  މިހ ރުާފުރުޞަތުާދެވިގެނ�ާއެާާއ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑަށާ� ދަނީާއަޅުގަނޑުާާގޮތުނާ�

ޚިާާގޮތުގައިާާޤަބޫލުކުރ ާ ާާގަވ އިދ ާ ބަލަނީ. އަޅުގަނޑުާ ކަމަށާ� ގޮތުގައިާާލ ފަށާ� މެނ�ބަރެއ�ގެާ ޕ ޓީގެާ މިހ ރުާ އެއީާ

އުޅޭާމެނ�ބަރެއ�ާމިތަނުގައިާރަޖިސ�ޓ�ރީ ާވ ހަކަ.ާާާހަމަާދަނ�ނަވ ލީާއެާވީމާަާާކުރެވިގެނާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ނޫނ�.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގައިާާބެހޭާމައ�ސަލަާާއ ދެ،ާނިޒ މ  ގޮތުގެާާއެއާ� މަޖިލީހުގެާދަފ�ތަރުގައިާޕ ޓީގެާާާާވާ  މަތިނާ�

ރަޖިސ�ޓ�ރީާމެ އެއ�ާނެތ�.ާއަޅުގަނޑުާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާނ ޒިމ�ާާާާކުރައ�ވ ފަނ�ބަރެއ�ގެާގޮތުގައިާ

ފުރުޞަތުާއަރުވަނ� ގެނ�ދެވުމަށާ� ާ.ރަޝ ދުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށާ�

ާ

ރަޝ ދުާވ ހަކަދެ ާއ�ކެވުނ�ާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާނ ޒިމާ�

އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރ އ ދެ،ާ ާނޑުާ ކަނ�ގޮތުާ އެއ�ގޮތަށ�ާ ޝަރީޢަތާ  އިސ�ލ މީާ ޤ ނޫނުލ�ޢުޤޫބ ތާ� ކުރުމަށ�ާާގައިާ

މިޢި ނިނ�މައިއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� މަޖިލީހުނާ� ހަމަގައިމުާާދެވިއ�ޖެާއ�ޒަތ�ތެރިާ ފަރ ތ�ތަކަށ�ާާނަމަާ ކުރ ާ ޝަރީޢަތާ� ވެސ�ާ

މެޖިސ� މެދުގައިާޙުކުމ�ާާާާކުރ ާފަރ ތ�ތަކ ާާާމެދުގައިާމިފަދަާކުށ�ތައ�ާާާޓ�ރޭޓުނ�ނަށ�ާމިފަދަާފަރ ތ�ތަކ ާފަނޑިޔ ރުނ�ނަށާ�

އެހީތެރިކަ ާާކަނޑައެޅުމުގައިާވަރަށ�ާބޮޑުާ އެފަދައިނ�ާާމެއ�ާލިބިގެނ�ާހިނގައިދ ނެާކަނ� އަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނ�.ާހަމަާ

އަޅު މިއަދުާ ޙަޤީޤަތަކީާ އަނެއ�ާ ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭާ ކަޓަރުއެޅުމ އި،ާާާާގަނޑުމެނ�ގެއަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިވަނީާ ތެރޭގައިާ
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ޢ އ� މެރުނާ� މީހުނ�ާ އަމުވަޅިހެރުމ އިާ ކުރަނ�ވެފައި.ާ ޢ އ�މުޅުގަނޑުމެނާ� މިކަނ�ތައ�ތައ�ާ ކަމަކީާ މިއުޅާޭާވީާ ވެގެނ�ާ

ހުއ�ޓުވުމަށ�ާކުރެވެނ�ާއޮތ�ާކަނ�ތައ�ތަކަކީާާާ�هސަބަބަކީާކޮބައިތޯާދެނެގަނ�ނަނ�ވީ ވެސ�ާާާާހޯދަނ�ވީާއަދިާމިާކަނ�ތައ�ތައާ�

ބަލައި އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ޤަބޫލުކުރ ާާާކޮބައިތޯާ އަޅުގަނޑުާ އަޅުގަާާދެނެގަނ�ނަނ�ވީ.ާ ތެރޭގައާިާގޮތުގައިާ ނޑުމެނ�ގެާ

ޢ އ�މުާކަޓަރު�ههވަޅިހެރުމ އި މެރުނާ� މީހުނ�ާ ދެވިފައިވ ާާއެޅުމ އިާ ޖީލުތަކަށ�ާ ޒުވ ނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� މިވަނީާ ވެފައިާ

އަޅުގަނޑުމެނ� ސަބަބުނ�.ާ ޖީލުތަތަރުބިއ�ޔަތެއ�ގެާ ޒުވ ނާ� ރިވެތިާާނަށ�ާ އިސ�ލ މީާ ތަރުބިއ�ޔަތަކީ،ާ ދެވިފައިވާ  ކަށ�ާ

ނުވީތީވެާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިދަނީާހިތ މަކުރަމުނ�.ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާމިފަދަާނުކިއ�ސަރުާާާާތަރުބިއ�ޔަތަށ�

ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެ މިދަނީާ ފެނ�ނަމުނ�ާ މަނ�ޒަރުތައ�ާ އަނިޔ ވެރިާ މިފަދަާ އިސ�ލ މީާާމަނ�ޒަރުތައާ� ޖީލުތަކަށ�ާ ޒުވ ނ�ާ

ދެވިފަ ތަރުބިއ�ޔަތުާ ތަރުބިއ�ޔަތުނާ� ނުވ ތީރިވެތިާ ދެބަސ�ާާއިާ ހަމަާ ާާކަމީާ އެހެނ�ކަމުނ�،ާާވެވެނ� ޙަޤީޤަތެއ�.ާ ނެތ�ާ

މިއަ ވީހ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަމަކީާ ކުރަނ�ވީާ މަނ�ދުާ ތަޢުލީމީާ އަވަހަކަށ�ާ ތަޢުލީމީާޖުހަވެސ�ާ އިޞ�ލ ޙުކުރަނ�ވީ.ާ ާާތައާ�

ތަރުބިއ�ޔަތުނ� ރިވެތިާ އިސ�ލ މީާ އިޞ�ލ ޙުކުރަނ�ވީ.ާ ތަާާމުޤައ�ރަރުތައާ� ޖީލަށ�ާ ޒުވ ނ�ާ ރުބިއ�ޔަތުާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

މަސައ�ކަތ�ާ މިާާކުރަނ�ވީ.ާމިނޫނ�ދެވޭތޯާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކަނ�ތައ�ތައ�ާކޮށ�ގެނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާދުވަހަކާުާާާގޮތަކަށ�ާ

މިާ ާާާާވެސާ� ނުވ ނެާ.ހަާކަނ�ތައ�ތަކުގެ ާާާާމިާާާއ�ލެއ�ާ ރިވެތިާާހަާކަނ�ތައ�ތައ� އިސ�ލ މީާ ގޮތަކީާ ހަމައެކަނިާ އ�ލުކުރެވޭނެާ

ކަމަށ�ާ ޒުވ ނުނ�ނަށ�ާތަރުބިއ�ޔަތުާދެވިގެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ�ާާ�هވ ތީާާތަރުބިއ�ޔަތުނާ� އެއީާހަމައެކަނިާ

ބޫލެއ�ނުކުރަނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާށ�ާމިކަނ�ތައ�ތައ�ާހުއ�ޓުވިދ ނެާކަމަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާޤަކަގޮތަާާއެނޫނ�ާާާ.ކުރަނ�ވީާކަމަކީ

ސ ބިތުނުވިާާ ޝަރީޢަތުނާ� ހުށަހެޅުނީމަާ މަޖިލީހަށ�ާ ވ ހަކަާޝަރީޢަތުގެާ ފަނޑިޔ ރުނ�ގެާ ދައ�ކަނީާ މިާ ތިބެގެނާ� މިތާ 

ހަދ ާދޫކޮށ�ާ މިާނުދައ�ކަނީާވ ހަކަ.ާދައ�ކ އިރުާކީއ�ވެލ ާާކަމަށާ� ޖިނ ާާތޯާއަޅުގަނޑުމެނާ� ޢީާކޯޓުނ�ާމިފަދާަާދަށުާކޯޓުނާ�

ސ ބި ހުށަހެޅިފަތުކަމެއާ� ހައިކޯޓަށ�ާ ނުބަލަނީ.ނުވެގެނާ� ކީއ�ވެތޯާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާއިވޭތޯާ ކީއ�ވެތޯާ

ާާނުބަލަ ކޯޓަށ� ޖިނ ޢީާ ނުވަތަާ ކަމެއ�ާދަށުާކޯޓުނ�ާ ސުސ ބިތުނީާމިފަދަާ ގޮސ�ފައާިާާާޕ�ރީމ�ާކޯޓ ާނުވުމުނާ� އަށ�ާ ހަމަާ

ދަނ�ނަވަ އަޅުގަނޑުާ ނުބަލަނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ކީއ�ވެތޯާ ވ ހަކައޮތ�ތޯާ މިއުޅޭާ ޕ�ރޮސިކިއުޓަރާާާާނާ� ދައުލަތުގެާ އަކީާ

އަޅުގަނޑުާޤަބޫލެއ�ާނުކުރަމޭ.ާއަދ ކުރެވޭާކަމަށ�ާ އަދ ކުރެވޭާކަމަކަށާ� ާާޖެނެރަލ�ގެާމަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުާއެނ�މެާރަނގަޅަށާ�

ހަމަާގައިމުާާވ ނަމަާމިފަދަާކަމެއ�ާދަށުާކޯޓަށ� ހުށަހެސ ބިތުނުވުމުނާ� ހައިކޯޓަށާ� އޭގެއިތުރުނ�ާާޅެނ�ޖެހޭނެ.ާއަދިާާވެސާ�

ވެސ�ާދެވެނ�ޖެހޭނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާމިފަދަާއެއ�ވެސ�ާމައ�ސު ސަލައެއ�ގައިާމިއަދ ާހަމައަށ�ާާޕ�ރީމ�ާކޯޓ ާހަމައަށާ�

ހުށަހެޅިާސުއައި ހައިކޯޓަށާ� އަޑުއިވިފައިާާއިރުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވ ހަކަާ ވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށާ� ނެތ�.ާާއެއ�ާާޕ�ރީމާ�

މަޢުލޫމ ތު ކަމެއާ� ލިބިފަާާއެފަދަާ އިނގޭާއަޅުގަނޑުގެާވަގުތުކޮޅުާވެސ�ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ނެތ�.ާއަޅުގަނޑަށާ� އެއާ�

ާކަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�ާ.ޖެހަމަވެއ�

ާ
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ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާވެސ�ާާ`.ާާ އަކީާާާާގޮތުގައިާމިާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާާާޤަބޫލުކުރ ޝުކުރިއ�ޔާ 

މުހިާ ވަރަށާ� ބަހުސ�ކުރަނ�ޖެހޭާ މިހ ރުާ ހަމަާ މައ�ސަލަާއ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ާާާާމުާ އަޅުގަނޑު ކަމުގައިާ ާާއެއ�ާ ވަރަށ�ާާހަމަ

ދުވަހަށ�ާާާާބޮޑަށ� އަނެއ�ާ ދުވަހުނ�ާ އެއާ� ފޭރ ނ�ާ އިޖުތިމ ޢީާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ޤަބޫލުކުރަނ�.ާ

ބަލައިލަނ�ޖެހޭާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެމި އެބަާހަމަާ ބަލިކަށިވަމުނ�.ާމިާދަނޑިވަޅުާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނެތެމުނާ� ތަޢުލީމީާާާާދަނީާ

މައ�ސަލަާނިޒ މު މިާާާގެާ ދިރ ސ ކޮށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވެސާ� އެބައުޅޭތޯާ މިހ ާާާާއެއ�ާ ބަލަނ�ޖެހޭ.ާ އެބަާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާކަނ�ތައ�ތައ�ާމިދަނީާކީ މުގެާކުރިނ�ާާނޑުާހަމަާވ ހަކަާކުރިއަށ�ާގެނ�ދިޔުއ�ވެގެނ�ތޯ.ާއަޅުގަހިސ ބަށާ�

ދެނ�މެާހުޅުއަޅުގަނޑުާހަމަާާ ކަވަމުނ�ާއޮޅާޭާހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާވ ހަކަާދައ�ާދަނ�ނަވ ލަނ�ާބޭނުނާ�

ވ ހަކަާވިދ ޅުވެއ�ޖެ.ާއަފަދަާގޮތަކަށ�ާޢ އ� އޮޅޭާފަދަގޮތަކަށ�ާހަމަާއެއާ� ބެހޭާާނޑުމެނ�ގެާގޭނ�ގުާކުށ�ތަކ ާާޅުގަމުނ�ނަށާ�

ގެނައިރުާ މިތަނަށާ� ޑީ.އ ރުބިލުތައ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އޭގަގެ.ޕީގައިާ މ އ�ދ އެއ�ާ ވަކިާ ފަރ ތުނ�ާ ވ ހަކަ.ާާާާއިާާ އުނިކުރިާ

އާެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިޖެހުނީާ އުނިކުރަނ�ާ އޭރުގައިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މ އ�ދ ާ އެާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ

ޙަ މަދުދެވިފައިވާ  ނުވަތަާ ނިގުޅައިގަނެވޭނީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ފުރަތަމައ�ޤެއ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާާއިނުނ�ާކުރެވޭނީާ

ކަމުގައިވ ތީވެާއެޞ�ލ ޙުއި 15ާާާާާާކޮށ�ގެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ� 10ާާާާދުވަހުގެާމުއ�ދަތާ� މަދުކުރަނ�ާާއެާދުވަހަށ� ހަމަާ ގޮތަށާ�

ފަހަރެއ�ގައިާމަޖުބޫރު ދިޔައީާ މިާާވެގެނ�ާ ޤ ޟީނ�ނަށ�ާ ނޫނީާ ފުލުހުނ�ނަށ�ާ އުނދަގޫކުރުމުގެާާާާވެސ�ާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ

ކޮށ�ގެނ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ާާާާނިޔަތުގައިާ މިކަމަކީ. ނޫނާ� ކަމެއ�ާ ާާދިޔަާ އަޅުގަނޑުމެނ� ބަލައިލައ ދެ،ާ ނ�ޖެހޭާާއެބަާ

ކަމެއ�އަ ކޮނ�މެާ ހަމަާ ާާާާޅުގަނޑުމެނާ� މިދައ�ކަނީ 30ާާާާވ އިރަށާ� ވ 30ާާާާތ ރުާމުޚ�ޚުދުއަހަރުގެ ހަކަ.ާާއަހަރުގެާ

ޤަބޫލުކުރޭާއޭރުގާެާއެބަާާގިނަާފަރ ތ�ތަކުނ�ާާއެވ ހަކަާދައ�ކަދައ�ކ ާއެބަާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާނގޭާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާއެބަާއެ

ާާ އެާކަމުގެާވ ހަާާތ ރުާމުޚ�ޚުދުއެ އެވ ާާކަ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ބަލައިލަނ�ޖެހޭާާހަކަާ އެބަާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކޮށ�ފައިާ އ�ކިބާ 

ނެތ�ާާާާކުރެވޭނެާގޮތަކީ.ާކޮނ�މެާކަމެއ�ާވ ކަނ�ތައ�ތައ�ާރަނގަޅުާާމިހ ރުާދެނ�ާކޮބައިތޯާމިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށާ� އިރަށާ�

ދައ�ކައަހަރ30ާާާުާާތ ރުމުޚ�ޚުދު ވ ހަކަާ އައަބަދުާާދައ�ކ ގެާ މިތިބެވޭކަށ�.ާ ބަލަނ�ޖެހޭާ އެބަާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާާާާޅުގަނޑުމެނ�ާ

ކޮނ�ގޮރަނގަޅު އޮތީާ މަޝ�ވަރ ކުރެވެނ�ާ ކޮނ�ގޮތަކަށ�ާ ތަނ�ކޮޅެއ�ާާތަކުނ�ތޯ.ާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކުރެވިގެނ�ތޯ.ާ

ފުލުހުނ�ގެާާ ގިނަވެގެނ�ާ ތެރޭގައިާ މ ލެާ މައ�ސަލަާ ކަޓަރުއެޅުމުގެާ މިާ ހަމަާ ކުރީކޮޅުގައިާ އަހަރުާ މިދިޔަާ ކުރިނާ�

ނިނ�މަވ ާާސ�އި ބިލެއާ� ދެާ ދިޔައީާ ދަނ�ނަވަމުނާ� ހ ޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށ�ފަހުާ މަޖިލީހަށާ� މިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ފަރ ތ�ތައާ�

ކީާފުލުހުނ�ގެާާދ ނޭ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާހިތ މަޔަމަދުކުރެވިގެނ�މިާކަނ�ތައ�ތައ�ާާވަރަށ�ާބޮޑުާތަނ�ާާހަމަާާދެއ�ވ ށޭާއޭރުނ�ާާ

ާާާާއިދ ރ  ނުފޫޒު މިާމަޖިވެސ�ާސިޔ ސީާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� އެާ އޮތ�ާވަރުނާ� ކުރިކަމުގައިާާވަދެފައިާ ލީހުނާ�

މަދުކުރުނ�ާާާާއޭގެާއެއ�ވެސ�ާޢަމަލީާސިފަާާާނަމަވެސ�ވީ އެާކުށ�ކުރުނ�ާމަދުކުރުނ�ާނުވަތަާކަޓަރުއެޅުނާ� އެއ�ާނުވަތަާ

މުޅިާރ އ�ޖެތެރޭގައިވެސ�ާޢ އ�ާާތެރޭގައިާާމ ލެ ހަމާަާހުއ�ޓިގެާާމަދުވެގެނ�ާާވެސ�ާާާމުކޮށާ� މިއީާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނ�ާނުދ ކަނާ�

އެ މީގައިާ ޙަޤީޤަތެއ�.ާ މިފަދާަާާާމައ�ސަލަާާއ�ާޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ގޮތުގައިާ އެއ�ާ



 31

ާާ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ނުފޫޒުތަނ�ފީޛީ ސިޔ ސީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާާއިދ ރަތަކަށާ� މިއީާ އެނގޭކަނ�ާ މިނ�ވަރުާ ާާާމިވަދެފައިވާ 

ނުހު ާާކަނ�ތައ�ތައާ� މި މައ�ސަލައ�ޓިގެނ�ާ ބަލައިލިާއުޅޭާ ތެރެއަށާ� ފުލުހުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާާާކަމުގައިާ.ާ ވިޔަސ�ާ

ބަލައިލިާ ާާާާއެއ�ާލ ާާސ�ާއެާމައ�ސަލަާނަމަވެވީާާކަމުގައިާާާކޯޓުތަކަށާ� އިސ�ާފަރ ތ�ތަކުނ�ާނުވަތަާާއިރަށ� އެާސަރުކ ރުގެާ

ާާ މި އޮތ�3ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� އެއ�ނިޒ މެއ�ާާާބ ރުާވަކިވެފައިާ ނަމަވެސާ� ާާާ އަނެއ�ާބ ރަށ� ތަފ ތާުާވުފޯރުާނުފޫޒުބ ރުާ މަށާ�

މަދުކުރުމަށ�ާާާާކުރަމުނ�މަސައ�ކަތ� ނުވަތަާ ހުއ�ޓުނާ� ކުށ�ތައ�ާ މިފަދަާ މިއަދުާ ދަނ�ނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ ކަމީާ ދާ 

އުޅާޭާ ނުކުރެވިގެނާ� ޑިސ�އެޑ�ވ ނ�ޓޭޖަކޭާނުވަތަާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާއެކަނ�ތައާ� ބޮޑުާ ވަރަށާ� ލިބޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ސަރުކ ރަށ�ާާާާލަމައ�ސަ ބޭނުނ�ވަނީާ ދަނ�ނަވ ލަނާ� ފުރުޞަތުގައިާ މިާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ އެޔޭ.ާ އަކީާ

ފުލުާ މުއަާޙަޤީޤަތުގައިާ އިދ ރ ތ�ތައ�ހުނ�ގެާ އެހެނާ� ތަނ�ފީޛީާ ވެސ�ާ އެބަޖެހޭާާާާއ�ސަސާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ވެސ�ާ

ދޫކޮށ�ލަނ� ާާާާ.މިނިވަނ�ކަނ�މަތީާ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ މިހ ރަށ�ާމި މުމުޖުތަމަޢުާ ރަނގަޅުާ ވުރެނ�ާ ހެދޭނީާާޖުތަމަޢަާ ކަށ�ާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާާއޭރުނ�ނޭ. މަޑުނޫނ�ނަމަާ ކުރިއަށާ� ހަމަާ މުޖުތަމަޢުާ ގޮސ�ާާާ އިތުރުވަމުނާ� ކުށ�ތައ�ާ މަޑުނ�ާ

ދުވަހެއ�ގައިާތިބެނ�ާޖެހިދ ނެއޭ.ހައަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާމިކަމުގެާ ނުލިބިާއެތައާ� ާޝުކުރިއ�ޔ .ާއ�ލެއާ�

ާ

ާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއިމ�ތިޔ ޒ�ާފަހުމީާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:މ ފަނ�ނުާއުތުރުާ

އ ދެ،ާމީހަކުާބުނެފައިާއޮނ�ނަާބަހެއ�ގައިާއޮނ�ނަާފަދައިނ�ާާއައ�ސަލ މ�ޢަލައިކުމ�.ާާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާ

ވޭާނުވަތަާކަރައިގެާވަޅިއެއ�ގެާމައ�ޗަށ�ާކަރައެއ�ާވެއ�ޓިާހެރުނަސާ� .ާާރަލޭނ�ާއަޅަނީާކަާމައ�ޗަށ�ާވަޅިާވެއ�ޓިާހެރުނަސާ�

އެނ�މެނ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބޭނުނ�ވަނީާ ދަނ�ނަވަނާ� އަޅުގަނޑުާ ފޯކަސ�ާާއެހެނ�ވީމ ،ާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ކުރަނ�ވާީާވެސާ�

މީހުނ�ާޝަރީާާއިއ�ލުކޮށ�ާމައ�ސަލައިގަާހަމައ�ސަލައަށޭ.ާއެއީާމައ�ސަލަާާ ޢަތަށ�ާގެނ�ގޮސ�ާއެާާއ ދެ،ާޖަރީމ ތައ�ާހިނ�ގާ 

ާާމީހު ާާާާލިބޭނެދަބުއަނ�ނަށ� ާާގޮތ� އެއީއެގޮތަށ� އެނ�މެނ�ާާމަސައ�ކަތ�ކުރުނާ� ކަމަކާީާާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކުރަނ�ވީާ ވެސާ�

އަދިާމ ލެާނޫނަސ�ާރ އ�ޖޭގެާއެކިާކަނ�ކޮޅުތަކުގައާިާ މިއަދު.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާމިާމ ލޭގެާމަގުމަތީގައިާކަޓަރު،ާވަޅިނާ�

ވަޅިނ� ޒަޚަކަޓަރުާ މީހުނ�ާ ހަމަލ ދީާ މީހުނ�ނަށާ� މީާ ގެނ�މ�ކޮށާ� މަރަމުނާ� ގެނ�ދިޔުހުނ�ާ އެނ�މެދ ާ އަޅުގަނޑުާ ާާނާ�

ާާ ކުށ�ވެރިާހަރުކަށި ާާކުއިބ ރ ތުނާ� ތަހ21ާާުރަނ�. މިާ ޤަރުނުގައިާ ރޯމ ދުވ ލުާވަނަާ ދުނިޔޭގައިާ އެނ�މެނ�ގެާާާާޒީބީާ

ނ�ާޝަރީޢަތަށ�ާނުގެނ�ދެވިާާމީހުނ�ާސަލ މަތ�ވެާއެމީހުާާވަޅިނ�ާމީހުނ�ނަށ�ާހަމަލ ދީާމަރ ފައިާއެާކުރިމަތީގައިާކަޓަރު،ާާ

އެއ�ގޮތަކަށ�ާާނިއ�ޔ ާއެނޫ ާވެސ�ާޤަބޫލުކުރެވޭާކަމެއ�ާާމީހުނ�ާދޫވެާތިބުމަކީާއަޅުގަނޑުގެާމިާކުޑަކުޑަާސިކުނޑިާއަށާ�

މިފަދަނޫނ� މިދަނ�ނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވެާ އަޅުގަނޑުާ ނުވ ނޭ.ާ ހިނ�ގިގެނާ� ޖަރީމ ތައ�ާ ތަހުޒީބާުާާާާ މިފަދަާ

ކަމުގައިާާާ.ޒަމ ނެއ�ގައި ހިނ�ގިާ އެމީާާާއަދިާ ހ ޒިރުހަކުާޝަރީޢަތަށ�ވިޔަސ�ާ އެާާ މައ�ޗަށ�ާރަނގަޅަށ�ާާާާކުރެވިާ މީހެއ�ގެާ

އެތަޙު ހިނ�ގިާ ާާާާޤީޤުާ ހަރުކަށި އެނ�މެާ ދޭނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާާއަާމީހަކަށާ� އ ދެ،ާ ލިބެނ�ޖެހޭނެއޭ.ާ އެމީހަކަށ�ާ ދަބުާ

އެމިފަދަާވ ހަކަާދައ� ާާނުބައިާއ�ގައިާާކަނ�ތައ�ތައ�ާވެގެނ�ާމިދަނީާނުބައިާވަގުތެާާާމިނގޭާާކ އިރުގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�
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ާާ އަޅުގަާާކަނ�ާމިާހިނގަމުނ�ާމިދަނީ.ާނުބައިޢަމަލުތަކެއ� ކަމަށާ� މިދަނ�ނަވަނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއ ދެ،ާާވަގުތެއާ� ނޑުާ

ނިޒ މު ޢަދަލުގެާ ނެތޭާާޖިނ ޢީާ ނުވެސާ� ޙަޤީޤަތުގައިާ ދަނ�ނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ސިސ�ޓަމ�ާ ޖަސ�ޓިސ�ާ ާާ.ކ�ރިމިނަލ�ާ

ސަ ނެތުމުގެާ ނިޒ މެއާ� މިފަދަާ ވަރަށ�އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ދިމ ވ ާ ކަމެއ�ާާާާ.ގިނަާާބަބުނާ� އެއާ� އެފަދަާ

މިދަނީ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާމިާާމިދަނ�ނަވ ާފަދަާޢަމަލުތައ�ާާ އެފަދަާމ ލޭގެާމަގުމަތީގައިާމިާހިނގަމުނާ�

ތިބެވޭކަށ�ނިޒ މެއާ� ނެތ�.ާއެފަދަާބޮޑެތިާނިޒ މުާާމަތިކޮށ�ފައިާއަބަދުާމިހެނާ� ގިނަާދުވަހުތަކަކީާވަރަވެސާ� ވަރަށ�ާާށާ� ނާ�

ާާ މަސައ�ކަތެއ� ރަނގަޅުކުރެވޭނެބޮޑެތިާ ނޫނިއ�ޔ ާ މާިާކޮށ�ގެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނޫނ�.ާ ކަމެއާ� ކަނާ�

ވަރަ މިހިނދުގައިާ ާާދަނޑިވަޅުގައިާ ވިސ�ނުނ�ތަކެއ� އައުާ އުފެއ�ދުނ�ތެރިާ އެބަާާާާމިށާ� ހުއ�ޓުވުމަށާ� ކަނ�ތައ�ތައާ�

އެ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެކ�ސ�ޕ ޓުނ�ާާގެނ�ނަނ�ޖެހޭ.ާ ބޮޑެތިާ ދުނިޔޭގެާ ނަމަވެސ�ާ ކަނޑައަޅައިގެނާ� ބަޖެޓެއާ� ބޮޑުާ ބަޖެހޭާ

މި ނަމަވެސ�ާ އަބަާާގެނެސ�ގެނ�ާ މިދަނ�ނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ހަދަނ�.ާ ގޮތެއ�ާ ހުއ�ޓުވޭނެާ ދާުާކަނ�ތައ�ތައ�ާ

ބ�ލޭމ� މަތިކޮށާ� ާާއެނ�މެނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ� ހުއ�ޓުވ ފައިާ ކަނ�ތައ�ތައާ� މަސައ�ާކުރުމުގެާ ވެއ�ޖެއޭ.ާާތ�ކުރަނ�ކަޢަމަލީާ

އެބަޖެ މިހުނ�ނައަޅުގަނޑުމެނާ� ފަދަާތަނ�ތަނުގައިާ ހިނ�ގައިގެނ�ާާހޭާސީ.އައި.އޭާ އޮޕަރޭޝަނ�ސ�ތައާ� މިާާާކޮވެޓާ� ާާވެސާ�

ކަނ�ތައ�ތައ�ާއެރިއ�ޔ ތުގައިާހިނ�ާއ�ާސިކަނ�ތައ�ތައ�ާހުއ�ޓުވަނ�.ާާ ފަރ ތ�ާވެގެނ�ާނަމަވެސ�ާާާާއީގާ  އެއާ� ޤ ނޫނުާކުޑަކޮށާ�

މި ހޯދައިާާާސިއ�ރިއ�ޔ ތުގައިާާލަާޢަމަލުތައ�ާހިނ�ގ ާމީހުނ�ާހޯދައިާކަހަގޮސާ� ާާޝަރީޢަތަށ�ާާމިކަހަލަާކަނ�ތައ�ތައ�ާހެކިާ

މަގުފަހި ގޮތ�ތައ�ާ އަހ ޒިރުކުރެވޭނެާ ހަދަނ�.ާ ގޮތ�ތައާ� އެނ�ޖީކުރެވޭނެާ އެބަޖެހޭާ މިކުރ ާާއޯސ�ޅުގަނޑުމެނާ� ތަކުނާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާމަ ދޭނެމަސައ�ކަތ�ތައ�ާވެސާ� ކަތ�ކުރަނ�.ާމިސ ލަކަށ�ާާމަސައ�ގޮތަކަށ�ާާާާސައ�ކަތުގައިާއެއ�ބ ރުލުނާ�

މަސައ�ކަތ� ބޮޑެތިާާއެނ�ޖީއޯސ�ތަކުނާ� ވަރަށާ� ވެސ�ާ މިބިލަށާ� ވަޔަލެނ�ސާ� ޑޮމެސ�ޓިކ�ާ އެބައޮތ�ާ ކޮށ�ފައިާ

ާާ ކުރި. އެނ�ޖީމަސައ�ކަތ�ތަކެއާ� ދަނ�ނަވ ލަނާ� ޖިނ ޢީއަޅުގަނޑުާ މިާ ގޮވ ލަނާ� ވެސާ� މައ�އޯސ�ތަކަށާ� ާާސަލަތަކުގައިާ

އެާ ހަމަާ ާާާާވެސާ� ާާބޭބޭފުޅުނ� އެނ�މެނ�ނަށ� އަޅުގަނޑުމެނާ� މަސައ�ކަތ�މިގޮތަށ�ާ ދީގެނ�ާ ކުރައ�ވ ށޭ.ާާއެއ�ބ ރުލުނ�ާ

ވަޔަލެނ�ސަކީާގޭާ މ ާއުނދަގޫވ ނެ.ާާއެކަހަލަާކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާސ ބިތުާާމަލުތަކެއ�ާތެރޭގައިާހިނގ ާޢަާާޑޮމެސ�ޓިކާ� ކުރަނާ�

ާާރޯމ  ާާއި މަގުމަތީގައިާހިނގ  ގޮތ�ާނުވެާކަނ�ތައ�ތައ�ާއަޅުގަނޑުދުވ ލުާ ސ ބިތުކުރެވޭާ ވ އިރުގައި.ާއެހެނ�ވީމ ،ާާމެނ�ނަށާ�

ކޮރަޕ�ޝަނަށ� ވެސ�ާ އެނ�މެނ�ާ ގޮވ ލަނީާ ވެސ�ާއަޅުގަނޑުާ މަސައ�ކަތ�މަގުާާާ ހުއ�ޓުމަށާ� ހިނގ ށޭ.ާާފަހިވުނާ� ކުރަމާ 

ވެސ�،ާާ ކޯޓުތަކުނާ� ހުރިހ ާދިމ ލުތަކުނ�ާ މުޅާިާމަޖިާާތެރެއިނ�ާވެސ�،ާާޕޮލިސ�ކޮރަޕ�ޝަނ�ތައާ� ވެސ�ާ ތެރެއިނާ� ލީސ�ާ

މަސަ ނައ�ތ ލަނ�ާ ާާޤައުމުނ�ާ ބޮޑެތި ޖިނ ޢީާ މިފަދަާ އޭރުނ�ާ ޤައުމުގައިާާއ�ކަތ�ކުރ ށޭ.ާ މިާ އަޅުގަނޑުާ މައ�ސަލަތައާ�

ދ ނެހަ ޝުކުރިއ�ޔ .އޭއ�ލުވެގެނާ� ބޮޑަށާ� ާ.ާވަރަށާ�

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:
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މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ދެކުނުާ މ ފަނ�ނުާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާާޝުކުރިއ�ޔ ާ މިާ ާ

ާާ އަޅުގަނޑުާވެސ�ާތ އީދުކުރ ާމައ�ސަލަާާާމައ�ސަލަާކުއ�ލި އެއ�.ާާާާއަދިާކުރަނ�ާބޭނުނ�ވ ާވެސ�ާމައ�ސަލަާާާާ.އެއ�ާާއަކީާ

ބޭނުނ� ހުއ�ޓުވަނާ� ހަމަާ ވެސާ� އަޅުގަނޑުާ މައ�ސަލަމިކަމަކީާ އެހެާާވ ާ ހިތ މަޔައެއ�.ާ އަޅުގަނޑުގެާ ކާީާނ�ނަމަވެސ�،ާ

ދައ�ކ ތ ނގަމި މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އޮއ�ާާއިާ ކިހ ވަރެއ�ގެާ ވ ހަކަތަކެާވ ހަކަތަކުގައިާ ހުރިާ އެކިއެކިާާޓަރެއާ� އ�ބ އޭާ

މިދެނ�ނެމީސ� އެހެނ�ާ ދެއ�ކެނީ.ާ މިާ ޤ އިމުކޮށ�ދޭނ�މީހުނ�ނަށާ� ޢަދުލުއިނ�ޞ ފުާ ކަމަކީާ ވ ހަކަވިާ ޢަދުލުވެރިާާާާޖެހޭނެާ

ކުރަ ކަނ�ކަނ�ާ މަފ�ހޫއުސޫލަކުނާ� މައިގަނޑުާ ވ ހަކަާ ވެސ�.ާާނ�ޖެހޭނެާ މެނ�ބަރުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުރިހާ  މަކީާ

ވ ހަކަފުޅާުާާާވެސ�ާާާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާދެނ�މެ އަޅުގަނޑުގެާދެާމެނ�ބަރުގެާއަޅުގަނޑުގެާކުރިނ�ާދެާމެނ�ބަރެއ�ގެާކުރިނާ�

ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެ ނިޒ މީާމައ�ސަލަދެއ�ކެވިާ ދައ�ކަވަމުނ�ާދަނިކޮށާ� ނަގ ފައާިާާާނ�ބަރުާވ ހަކަފުޅުާ އެއާ�

ނުވ ާބޭފުޅަކުގެާނަމުގައިާއެ ނިސ�ބަތާ� ފ ހަގަކުރައ�ވައިފިާޕ ޓީއަކަށާ� ކުރުނ�.ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަކުާ ާމުޚ ތަބުކުރިާ

މިދައުރަާާއަލުނ�ާއައު ހުޅުވިފައި.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� މިއޮތީާމަޖިލީސާ� ާާގޮތަކަށ�ާާކުރ ނެހުގެާތެރޭގައިާއެމީހަކުާާމަޖިލީކަށާ�

ތަނަކަށ�ާާ ޢަދުލުވެރިާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީސ�ާ މިާ ފުރަތަމަ..ާ މަޖިލީސާ� މިާ ދަނ�ނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ކުރަނީ.ާ ކަނ�ތައާ�

ފުރަ އެނ�މެާ މަޖިލީހުނ�ާ މިާ ހެއ�ދުމަށ�ޓަކައިާ ތަނަކަށާ� ޢަދުލުވެރިާ މަޖިލީސ�ާ މިާ އަޅުގަނޑާުާހައ�ދަވ ށޭ.ާ ވެސ�ާ ތަމަާ

ބިލުާނިނ�މުމަށ�ާސަމ ލުކަނ�ާދެއ�ވ ނާެާާާކ ާކޮށ�ފިނ�ާމަނިކުފ ނުގެާވ ހަކަފުޅުގައިާވިދ ޅުވެއ�ޖެާޕ ޓީތަފ ވަރަށ�ާއު ބެހޭާ

ާާ ހުރިހ  ދަނ�ނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ާާވ ހަކަ.ާ ހުއ�ޓ ލ ފައި ޕ ޓީތަކ އެނ�މައ�ސަލައެއ�ާ ކަމަކަށ�ާ ފުރަތަމަާ ާާާާމެާ ބިލާުާބެހޭ

ނޫނިއ�ޔަކ ާ ާާމިތ ާާފ ސ�ކޮށ�ގެނާ� ކަމެއ� އެއ�ވެސ�ާ ޤަރ ރުތައ�ާާނުކުރެވޭނޭނގެާ މިކަހަލަާ ކަމަކީާ މިދެނ�ނެވިާ އެހެނާ� ާ.

މި ހުށަހެޅިގެނ�ާ މައ�ސަލަތައ�ާ ކުއ�ލިާ މިާ ޝޯވހުށަހެޅިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ކިތަނުގައިާ ތަނ�މާެާކުރުމަށ�ޓަކައިާ

ހަމަވ ހަކަތަކެއ�ާވެސ�ާދެކެވިދ ނެ.ާއެކަމަކުާމިާމަޖިލީހަކީާޢަ ހިތ މަޔ އެކުާާާާދުލުވެރިާމަޖިލީހެއ�ާކަމަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާ

ކަމަކީާޕ ޓީތަކަށ�ާސޮއިކޮށ�ފައިާާ މިދެނ�ނެވިާ އުނދަގުލޭ.ާއެހެނާ� ވެސ�ާބަލައިގަނ�ނަނާ� އޮތީާއަޅުގަނޑަށާ� ދަނ�ނަވަނާ�

ދ އިރުާޢިއ� މިނިވަނުނ�ގެާތެރެއިނ�ާވަގުތުާހޯދައިގެނ�ާވ ހަކަާދައ�ކަމުނާ� ކަނޑައެޅިގެނ�އަނެއ�ކާ  ާާޒަތ�ތެރިާރައީސަށާ�

ހުނ�ނަވަ ވަކިާގޮތަކަށ�ާސ ބިތުކޮށ�ާާއެނގިވަޑައިގެނާ� ރަޖިސ�ޓ�ރީާާާާއެމީހަކުާއެއީާއެާޕ ޓީއަކަށ�ާާއ�ޔ ނިދިނީމަާނޫއިގެނާ�

ާާ ބެލޭ ާާގޮތުގައިާ އެކަނ�ކަނ� ވިދ ޅުވަމުނ�ދ ގޮތަކަށ�ާ ނެތ�ކަނ�ާ އުސޫލުާ އެާާކުރެވޭނެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ނގޭާ.ކަނާ�

އ�ލުކުރަނ�ވީ.ާާހަފުރަތަމަާމިކަހަލަާމައ�ސަލަތަކޭާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއެހެނ�ވީމ ،ާާ.ާާތައ�ނގޭނީާއެކަނ�ނޭއެކަމަކު،ާކ ކަށ�ތޯާާ

ާާ ޕ ޓީނ�ތޯާޙައ�ޤުާގޮތުގައި ފައިސ ާނަގަމުނ�ދ އިރުާކިތައާ� ދައުލަތުގެާމ ލިއ�ޔަތުނާ� ާާޕ ޓީތަކަށާ� އިސ ާނެނ�ގެވީ.ާާފައެ

އެއ�ވެސ�ާޕ ޓީާއެއ�. ވޯޓުާާާާނެތާ� މިތަނުގައިާހަމަާބިލަކަށާ� ގަނޑެއ�ާާހުާއެާކ ރުދ ސ�ދޭނ�ާނިނ�މުމަށ�ފައަޅުގަނޑުމެނާ�

ކީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާހުށަހެޅިާާމިބިލަހަޅ ލައިގެނ�ާއެދަނީ.ާާވިޕެއ�ގެާގޮތުގައިާހުށަާާާނެސ�ފައިގެ

ގޭނ�ގުާކުށ�ތައ�ާމަދުކުރުމ ާާ ދަނިކޮށ�ާސަރުކ ރަށ�ާާާާބެހޭާބިލެއ�ާއިނގޭތޯ.ާއެާބިލުާމިާބިލެއާ� މަޖިލީހަށ�ާހުށަހެޅިގެނާ�

ާާ ބޭރުކޮށ�ލުމަށ�ޓަކައިތ އީދުއެާކަމުނ� އަޅުގަނޑުާހިތ މަޔ އެކާުާދިޔަާާވެސ�ާބަޔަކުާވިސ�ނަމުނ�ާާލިބިދ ނެތީވެާބިލުާ ކަނާ�
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ާާ ހިނގ ށާޭާާާއެހެނ�ފ ހަގަކުރަނ�. އަޅުގަނޑުމެނާ� މަޖިލީހުނާ� ފުރަތަމަާ މައ�ސަލަތައާ� މިބ ވަތުގެާ ކަމަކީާ މިދެނ�ނެވިާ

ހެހަ ވަކިގޮތެއާ� މީހަކަށާ� ވަކިާ ނޫނޭއ�ލުކުރަނާ� މަރަކަށ�ާާދީމަކ ާ ގައިގައިާާވ ނ�ާާއަނިޔ ވެރިާ މީހެއާ� ވަކިާ ވީ.ާ

ނޫނޭާ ކުށ�ވެރިާާކަޓަރުއެޅީމަކ ާ މަޖިލީހުނ�ާ ާާވަޒީރުނ�ގެާ ާާކުރަނ�ވީކީ. މި އަޅުގަނޑަކީާ ދިވެހިރ އ�ޖެ.ާ މަޖިލީހުގާެާމުޅީާ

ޖަހައިގެ މީހަކުާ ގުދ ރުގައިާ އަޅުގަނޑުގެާ ގޮތުގައިާހުރެާ ާާމެނ�ބަރެއ�ގެާ މައ�ސަލަ އެާ ާާހުށަހަޅައިނާ� މި މަޖިލީހަށ�ާާފިނާ�

ވެސ� އޮފީހަށ�ާ ފުލުސ�ާ އަދިާ ދ ނ�ދެނ�ާާ.ވެސ�ާ އަދަށާ� ޚަބަާއަދިާ އެއ�ވެސ�ާ ވެދ ނެ،ވެސާ� ނުވޭ.ާ ވެދ ނާެާާާރެއ�ާ

ވ ނެާާ.ނުވަނީާކަމަށ�ާާކީާއިނ�ސ ފުާލިބެނ�ޖެހޭާމީހެއ�ާއަޅުގަނޑަ ހީނުވޭާދިވެހާިާާާއެކަމަކުާއެހެނާ� އަޅުގަނޑަކަށާ� ކަމަށާ�

ޤަބޫލުކުރ  މިކަހަލަާރައ�ޔިތުނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ކަމަށ�.ާ މިތަނުާާނެާ ޢަދުލުގޮތަކަށޭާ އަޅުގަނޑަކާީާގައިާ އޮތީ.ާ އިނ�ޞ ފުާ

މެނ�ބަރަކަށ�ވ ތީވެ ހުރިާ އެކަނިާ ނިސ�ބަތ�ނުވ ާ ހުށަހަޅައިފީމުާާ�ޕ ޓީއަކަށާ� އަޅުގަނޑުާ މައ�ސަލަާ ާާމިާާ.އަޅުގަނޑުގެާ

ވަގުތުާކަނޑައެޅުމ  ސިޓީާާބެހޭާާމަޖިލީހަށާ� ނުލިބޭ.ާމާިާއެއ�.ާއަދިާއަާާގޮތުނ�ާވެސާ� ޖަވ ބެއާ� ވެސާ� ދަށ�ާދ ނ�ދެނާ�

ގޮތ�ތޯ ހިނގަނ�ވ ނެާ ފުރަތަާާ.ކަނ�ތައާ� ހައ�ދަވައިމިާމަޖިލީސ�ާވެސާ� ތަނަކަށާ� ދެއ�ވ ށޭ.ާމަނިކުފ ނުގާެާމަާޢަދުލުވެރިާ

ނުކުރެވޭނޭ.ާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ދަނޑިކޮޅަކުނ�ނެއާ� ޖ ދޫގެާ ތިމަނ�ނަޔަކަށ�ާ ވިދ ޅުވޭާ ގިނައިނާ� ވަރަށ�ާ ވ ހަކަފުޅުގައިާ

އަނެއ�ބައާިާއެ ކުރައ�ވ ފައިާ ބޭނުނ�ާ ދަނޑިކޮޅުާ ޖ ދޫގެާ ކަނ�ތައ�ތަކުގައިާ ބައެއ�ާ ދަނ�ނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ ހެނ�ވީމ ،ާ

ާވެސ�ާބޭނުނ�ާކުރައ�ވ ށޭ.ާޝުކުރިއ�ޔ ާ.ާކަނ�ތައ�ތަކުގައިާބޭނުނ�ާނުކުރައ�ވ ާއެާދަނޑިކޮޅުާހަމަާހުރިހ ާކަމެއ�ގައިާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ފަދަާދަނޑިކޮޅެއ�ާއަޅުގަނޑުާއަތުގައިާނެތ�ާވ ހަކަާދަނ�ނަވަނ�.ާއަޅުގަނޑާުާޔަާާތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާތިޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަ

ާާާޙަމީދު.هللاާނުާޢަބ�ދުއަރުވަނީާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޙަމ�ދޫާފުރުޞަތުާމި

ާ

ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާޙަމީދުާهللاާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޙަމ�ދޫާޢަބ�ދު

ބޭނުނ� ދަނ�ނަވ ލަނ�ާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ވެސާ� ފުރަތަމަާ އެނ�މެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ާާވޭާ`.ާ

ޝުކުރު ކުއ�ލިާއަޅުގަނޑުމެނާ� މިާ މިއަދުާ މުހިއ�އަދ ކުރަމޭާ މިާ ގޮތުގައިާ މައ�ސަލައެއ�ާ މައ�ސަލާަާާ މުާ

އެމ�.ޑީ.ޕީޅުއ�ވިހުށަހެ ފަރ ތުނ�ކަމަށ�ޓަކައިާާ ދެނ�ާހަރަކ ތ�ގެާ މިގޮތަށ�ާާއަޅުގަނާާތެރިވެާވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�.ާ ޑުމެނާ�

މިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެާާހިތ މަކުރަނާ� އިއ�ވަވައިރިރ އ�ޖޭގެާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ޕ�ރެޒިޑެނ�ޝަލ�ާާާ ޚިތ ބުގައިާ ދެއ�ވިާ

ާާ ާާާާމިއެޑ�ރެސ�ގައި އަސ�ލުާފ ހަގަކުރައ�ވ ފައިާނެތ�ކަނ�.ާޙަޤީޤަތުގައިާއެ ާވ ހަކަފުޅުގައިާއޮތީާމާިާމަނިކުފ ނުގެކަމަށާ�

ާާ ތަނ�ކޮޅެއ� ކަނ�ކަނ�ާ އަނ�ނަދ އިރ ގެާ ާާގޮތަާާރަނގަޅުވަމުނާ� އަސ�ލު މިއޮތީ.ާާއިބ ރ ތ�ށ�ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ގޮތަށ�ާ ކުރެވޭާ

ާާނ�ނަވ ލަނ�ާބޭނުނ�ވޭާމީގައިާވިޔަސ�ާމިހ ރުާމައ�ސަލަާހުށަހެޅިފައިާއޮތީމަާއަޅުގަނޑުާހަމަާދަާާއެކަމަކުާކޮނ�މެާގޮތެއ�ާ

ާާާާ�هމަޖިލީހުނ�ާާދެނ� މަޖިލީހުނ�ާވެސ� ކަނ�ތައ�މިާ ޙަޤީޤަތުގައިާމައ�ސަލަާމިގޮތަާާތައ�ކުރެވޭނެާ އެއީާ ށ�ާާއެބަާހުއ�ޓޭ.ާ
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ާާ ޢ އ�މު އަޅުގަނޑުމެނާ� އެހުށަހެޅިގެނ�ދ އިރުާ އެބަާ އަސ�ލުާާއެނ�މެނ�ނަށާ� މައ�ސަލަތައ�ާ ނުރައ�ކ ތެރިާ މިކަހަލަާ ނގޭާ

ދ ކަނ�.ާއަޅުގަނޑާުާާާރިކ�އެނ�ސީާވަރަށ�ާމަތިވެގެނ�ާފ�ާާމަާދިމ ވަމުނ�ދ ކިާމަގުތަކުގައިާހަރ އ�ޖޭގެާއެކިާރަށ�ރަށުގައިާއެ

ާާާާޤަބޫލުކުރ  މިހ ރުާއަވަގޮތުގައިާހަމަާޤައުމީާސަލ މަތުގެ ވެސާ� ާާބެހޭާާސ�ާފުރުޞަތެއ�ގެާތެރޭގައިާމިއ ކޮމިޓީާއަށާ�

ކޮނ�މެވެސ�ާކަހަލަާރެކޮމަނ�ޑޭޝަނެއ�ާދެއ�ވުމަށ�ޓަކައިާސަލ މަތީާބ ރުތަކުގެާބޭފުޅު ގެނ�ނަވައިގެނ�ާާގޮތުނާ� މިކޮޅަށާ� ނާ�

ކަމ  ާާާާއަދިާ މިނިވަނ�ާމުއަބެހޭ ދ އިރ ތަކުގެާ މިއަށ�ާާއެހެނ�ާ އަވަހަށާ� ގެނ�ނަވައިގެނާ� ބޭފުޅުނާ� ވެސ�ާ އ�ސަސ ތަކުގެާ

ހަމާަާ ވެސާ� ފ ސ�ވުމުގެާކުރިނާ� ޤ ނޫނުތައާ� އަދިާއެހެނާ� ހައ�ދަވައިގެނާ� ކަހަލަާރެކޮމަނ�ޑޭޝަނ�ސ�ތަކެއާ� ކޮނ�މެވެސާ�

ާާ ގޮތުނ� ާާވެއިދ ރީާ ކަނ�ސ� ހުރިާ ކަނ�ާާކުރެވެނާ� ކޮނ�ކޮނ�ާ އަވަސ�ކުރެވޭނީާ ކޮބައިތޯާ އޭގެާާކަމަކީާ ބައ�ލަވ ާ ކަމެއ�ތޯާ

ބ ރުތަކަށ�ރިކޮމަނ�ޑޭ ސަލ މަތީާ މިާ އަނެއ�ާާާާޝަނ�ސ�ތަކެއާ� ބޭނުނ�ވާ  ފ ހަގަކޮށ�ލަނ�ާ އަޅުގަނޑަށާ� ދެއ�ވިދ ނެކަނ�.ާ

ކަމެއ�ާނުވަތަާނުރައ�ކ ތެާާނުކުތ  ދެރަވަރުާ މިކަހަލަާ ާާއަކީާކޮނ�މެާ ދިމ ވ ާފަހަރަކުާވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގ30ާާާާެރިކަމެއާ�

ނުގަނ�ނަނ ނެއެާާ�هވ ހަކަާދައ�ކ ކަށ� ބަލައެއ�ާ ޢ އ�މުނ�ނެއާ� މިހ ރުާ ތަނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�ާ .ާއެއީާ

ާާ ފެނޭ ާާއެބަާ ާާހަމަ ބިނ�ގ ާާދައުރުގެމިދިޔަ ޢިމ ރ ތ�ކުރެވިާތެރޭގައިާ އެޅިގެނާ� ހުޅުވިގެނ�ދ ާ ނިމިގެނ�ދ އިރުާ އިރުާއާެާގެނާ�

އެކަމެއ�ާނިމިގެނ�ާދ އިރަކުާކުރީގައިާކުރެވުނުާކަނ�ތައ�ތަކުގެާރަނގަޅާުާވ  ގޮސާ� ހަކައެއ�ާނުދެއ�ކެވޭ.ާރަނގަޅުާކަމެއާ�

ވަކިާ ހަމަާ އަނ�ނައިރުާ ކަމެއ�ާ ކޮނ�މެާ މިކަހަލަާ އެކަމަކުާ ނުދެކެވޭ.ާ އެއ�ާ ގެނެސ�ގެނ�،ާާާާވ ހަކަާ ނަނާ� ފަރ ތެއ�ގެާ

އަސ�ލުާޙަޤީޤަތުގަމައުމޫނ�ާޢަބ�ދުލ�ޤައ�ޔޫމުގެާނަނ�ފު ގެނެސ�ގެނ�ާ ވ ހަކަދެއ�ކުމެއ�ާޢ އ�ޅުާ މިދައ�ކ ާ މިހ ރުާާއިާ މުނ�ާ

އެ ނުގަނ�ނ ނެ.ާ މީޑީޔ ގަާާބަލައެއާ� ދެއ�ކިދ ނެ.ާ ޢ އ�ވ ހަކަާ އެކަމަކުާ ނެގިދ ނެ.ާ ވަގުތުާ ބަލައެއ�ނުގަނ�ނ ނާެާއިާ މުނާ�

އަނެއ�ާވ ހަކަާއަކީާާ ބޭނުނ�ވާ  ދެނ�މެާާމިހ ރަކުއެއ�.ާދެނ�ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވަނާ� ޙަޤީޤަތުގައިާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަނާ�

ކުރަނ�ޖެހޭާކަހަލަާާ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާދެއ�ކެވިާވ ހަކަފުޅުތައ�.ާއެއީާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާވެސާ�

އެބަހުރި.ާމިާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާވެސ�ާޙަޤީޤަތުގައިާހަމަހަމަކުރަނ�ޖެހޭާކަނ�ތައ� ވެސާ� އެބަހުރި.ާާކަނ�ތައ�ތަކެއާ� ތަކެއާ�

އަކީާާާާއިދ ރީ ވ ހަކަާ ބޭނުނ�ވާ  ދަނ�ނަވަނާ� އަޅުގަނޑުާ ދެނާ� އެބަހުރި.ާ ވެސާ� ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ކުރަނ�ޖެހޭާ ގޮތުނާ�

އަސ�ލުާތަބ ނުވުމ އި،ާޤ ނޫނެއ�ާއޮތަސ�ާާ ފެށިގެނ�ާޤ ނޫނަށާ� މަތީާފެނ�ވަރުނާ� ޤައުމުގައިާއެކިާފެނ�ވަރުގައި،ާއެނ�މެާ

މިވެނިާކަމެއ�ާކުރެވިދ  ކޮނ�މެާމަސައ�ކަތެއ�ާާާާނެއޭާބުނުމ އިާއަދިާހަމަނެތަސާ� ވެސ�ާބޭނުނާ� ބޭރުނާ� އެއ އެކުާޗ ޓުނާ�

ާާ ގިނަ ވަރަށ�ާ ތިބޭާ އަޑުއަހަނާ� މިާ ބުނ އިރުާ އެހެނ�ވީމ ޒުވ ނުާކުރ ނަމޭާ ތިބޭނެ.ާ ވެސާ� هނ�ތަކެއ�ާ ވެސ�ާާ�ه އެމީހުނާ�

ބޭރަށ� ނެތަސ�ާކުރ ނެާކަނ�ތައ�ތައ�ާގިނަވ ނެ.ާޗ ޓުނާ� އަނ�ނ ނެ.ާއެހެނ�ވީމ ދުވަދާ ާޤ ނޫނެއ�ާއޮތަސާ� މާިާ�ههސ�ާވެސާ�

ދައ�ކ ާ ފެނ�ވަރުނ�ާ މަތީާ އެނ�މެާ އަސ�ލުގައިާ ވަރަށ�ާާާާކަމަށ�ާާާމިސ ލުާ ނުވ ނެ.ާ ރަނގަޅެއ�ާ ހ ލަތުާ ޤައުމުގެާ ވަނ�ޏ ާ

 ޝުކުރިއ�ޔ .ާާާބޮޑަށ�

ާ
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ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާޝުކުރިއ�ޔ  ދ އިރ ގެާ އުތުރުާ މ ފަނ�ނުާ ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވިާ ޤަރ ރުާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ރަ އިބ�ރ ހީމ�ާ ޝުކުރުމެނ�ބަރުާ ބޮޑަށ�ާ ވަރަށ�ާ ޤަރ ރުާާޝީދަށ�ާ މިާ ވަގުތެއ�ގައިާ މިފަދަާ ދަނ�ނަވަނ�ާ

މިދައ�ކ ާވ ާ ާާކަމެއ�ތޯާއަކީާމަޖިލީހުނ�ާކޮށ�ދެވޭނީާކޮނ�ހަކަާހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ތީވީ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ވިދ ޅުވެއ�ޖެާތިމަނ�ނަމެނ�ނަށ�މިކަމަށ�.ާދެނ�މެާމަޖިލީހުގެާނަ ކޮށ�ދެވޭނީާކޮނ�ާާއިބުާރައީސާ� ކަމެއ�ތޯ.ާހަމާަާމަޖިލީހުނާ�

ދިވެހިާދަ ވެރިކަމ އިާ ޤ ނޫނީާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ބަޔ ނ�ކުރެވިފައިާ އެބައޮތާ� ޤަރ ރުގައިާ މިާ ވިދިގެނ�ާ ާާއެއ އިާ 3ާާއުލަތުގެ

އަމ ނ�ކަމ އިާރައ�ކ ތެރިކަ ހ ސިލުކޮށާ� މަގ�ސަދެއާ� ނ�ާާބ ރ އިާތަނ�ފީޛީާއިދ ރ ތަކ އިާސަލ މަތީާބ ރުތައ�ާގުޅިގެނ�ާއެއާ�

އެނ�މެހައި ބޭނުނ�ވ ާ ޤ އިމުކުރުމަށ�ޓަކައިާ މ ހައުލެއާ� ކުރަނ�ޖެހިފައިާާލިބިގެނ�ވާ  އެއ�ބ ރުލައިގެނާ� ާާކަނ�ތައ�ތައ�ާ

ރައީ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ލ ވީހިނދު.ާ ހިނ�ގާ  މިާ ރ އ�ޖޭގައިާ މިާ މަޖިލީހަށާ� މިާ ޤަތުލުޢ އ�މާުާސ�،ާ ޢަމަލުތައ�،ާ އިނ�ސ ނީާ

އެބަހުރި.ާމިާމަޖިލީހަށ�ާކަނ�ތައ�ތައ�ާކޮށ�ދެވޭނީާވެސ�.ާާ ގިނަާކަނ�ތައ�ތައާ� ކޮށ�ދެވޭނެާވަރަށާ� ހުއ�ޓުމަށ�ާމަޖިލީހަށާ�

ނިމިގެނ�ާދިޔަ މިދިޔަާދައުރުާ އަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީާ ކޮމިޓާީާާާއިރުގައިާާާއެގޮތުނާ� އެޖެނ�ޑ ކޮށ�ާމައ�ސަލަާބަލައިގަނެާ

ހުއ�ޓުވުމަށ�ޓަކައިާޚ އ�ޞަާފިޔަވަޅުތަކެއ�ާއެޅުމ ާބެހޭާބިލ އި،ާހެއ�ކ ާާާާއަށ�ާފޮނުވ ފައިވ  ބިލެއ�ާއެބައޮތ�.ާކުށ�ކުރުނާ�

އެއ�ޗިހިާހުރީާކޮމިޓީތަކުގައިާތ ށިކޮށ� ފައިާހުރީ.ާާބެހޭާޤ ނޫނ އިާމިފަދަާއެތަކެއ�ާޤ ނޫނުތަކެއ�ގެާހިނގައ�ޖެ.ާމިހުރިހާ 

ބިލު މިދެނ�ނެވިާ ހުށަހެޅިއިރުގައިާ މައ�ސަލަާ މިާ އަޅ ާާާާ�އަޅުގަނޑުާ ފިޔަވަޅުތަކެއާ� ޚ އ�ޞަާ މަދުކުރުމަށ�ާ ކުށ�ކުރުނާ�

ބިލެއ�ގެާނަމުގައިާހުށަހެޅިާބިލުގައިާވަރަށ�ާރަނގަޅަށ�ާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވޭ.ާމިފަދަާއިނ�ސ ނިއ�ޔަތ އިާޚިލ ފުާޖަރީމ ތައ�ާާ

ޤ ނޫ ފަރ ތ�ތަކަށާ� ބަޔަކުާހިނ�ގާ  މިތާ  ހަނިކުރ ާވ ހަކަ.ާހަމަާއެވ ހަކަާބުނ އިރަށާ� ާާނުއަސ ސީނ�ާލިބިދީފައިވ ާޙައ�ޤުތައާ�

ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއެއ ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާދެނ�މާެާާާކިޔައިފިާ ބ އ�ވ ށޭ.ާބައ�ލަވ ،ާ އެާ ކުޅެނ�ާނުހަދަމ ާހިނގ ށޭ.ާ

އެ އަޅ ގަނޑުމެނ�ާާވިދ ޅުވީާއެއީާދުސ�ތޫރީ،ާއެއީާއަޅުާާއޭދަފުށިާސަލީމާ� އެއ�ޗެއ�ާާއިލ ހީާދުސ�ތޫރާ  ބަލ އިރުާއެއ�ވެސާ�

އެޅޭނީާމިާމަޖިލީހ އި،ާމިއަދުގެާސަރުކ ރ އި،ާއިދިކޮޅުާޕ ޓީތަކ އިާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާމިާރ އ�ޖޭގެާހަމައަކަށާ� ނޫނާ�

މި މައ�ސަާާއެއ�ބައިވެގެނ�ާ މިާ ނޫނިއ�ޔާ  މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ދީގެނ�ާ އަށާ� ލ ބަާ ހެވ އިާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� ލައަކަށ�ާާރ އ�ޖޭގެާ

މިާާ އަދިާ ދެއ�ވީ.ާކިހިނެތ�ތޯާވ ހަކަދައެއ�ދައ�ކ ނީ.ާ ވެސާ� އަޅުގަނޑަށ�ާތިާރަނގަބީލުާ ނުގެނެވޭނެ.ާމިހ ރުާ ހައ�ލެއ�ާ

އިދ ރ ތަކަށ�ާާ ތަޙުޤީޤީާ ޖެހެނީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހުރިހިނދުާ މިކަނ�ކަނ�ާ މިހެނާ� ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުޅުވ ލީާ ޕޭޖުާ

ޤ ނޫނުއަސ  ކަނޑައެޅިގެނާ� ކުާބ ރުދޭނ�.ާ އެބަާ ބަޔ ނާ� ސ ފުކޮށާ� ވަރަށާ� ވ ޖިބުތަކ އިާާސީގެާ ފުލުހުނ�ގެާ ރޭާ

ފުލުހުނ�މަސ�އޫ އެނ�މެާ އޭގައިާ ބަޔ ނ�ކުރ އިރުގައިާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުތައ�.ާ ބ ރުތަކ އިާ އެާ ނެތ�ާ ލިއ�ޔަތ އާިާނަކަށ�ާ

ާާ ކަމެއ�. އެއ�ވެސ�ާ އޮތ�ާ ކޮށ�ދެއ�ވ ފައިާ މަޖިލީހުނ�ާ މިާ އަދ ކުރުމަށ�ާ މަވ ޖިބުތައާ� މީހަކުާ މީހަކުާާހަމަާ ރ ފައި،ާ

ނުކުމެގެނ�ާާޒަޚަމު ދޮރުނާ� އަނެއާ� ވަނ�ނައިރަށާ� ދޮރުނާ� އޮފީހުގެާއެއާ� ކޮށ�ލ ފައި،ާމީހުނ�ގެާއަތ�ާބުރިކޮށ�ފައިާފުލުސާ�

ކޮށ�ދެވޭނީ.ާާ އެާދަނީާހަނުހުރެފީމޭާކިޔ ފައި.ާޝަރީޢަތަށ�،ާދެނ�ާމިާގޮވަނީާޝަރީޢަތަށ�.ާކޮނ�ާކަމެއ�ތޯާޤ ޟީނ�ނަށާ�

ވަނީ ޤ ނޫނުާ ބެހޭާ ތ ށިާާހެއ�ކާ  މުހިއ�މިތ ާ ބިލު،ާ މިދެނ�ނެވިާ ތަޅުލ ފައި.ާާކޮށ�ފައި.ާ ވަތ�ގަނޑަށ�ލ ާ އޮތީާ ބިލުާ މުާ
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ޕ ޓީނ�ާނޫނިއ�ޔ ާާ ސަލ މަތީާކޮމިޓީގައިާއެާއޮތީ.ާއެާބިލުާއަޅުގަނޑުާވެއ�ދިއިރުގައިާމިތ ާއެތެރޭގައިާސަރުކ ރުާހިނ�ގާ 

ކ�ރެ ތީގެާ ވައ�ދައިފިއ�ޔ ާ ތިާ ބުނީާ ޕ ޓީނާ� އިދިކޮޅުާ ޕ ޓީނ�،ާ ތިމަނ�މެނ�ނަކަށާ�އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރަށޭ.ާ ލިބޭނީާ ޑިޓާ�

މިާ މިއުޅެނީާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނޫނޭާ ހޯދ ކަށ�ާ ފައިދ ާ ސަރުކ ރަށ�ާ މިއުޅެނީކީާ ބަލަ،ާ އެއ�.ާ ފައިދ ާ ާާނުވ ނޭާ

މި ރައ�ޔިތުނ�ނ އި،ާ މިާާރ އ�ޖޭގެާ މަސައ�ކަތ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ރައ�ކ ތެރިކަމަށާ� ސަލ މަތ އިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ާާރ އ�ޖޭގެާ

ރަނގަޅު މޮޅުގޮތ އިާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ އެާ މިާާކުރަނީ.ާ މަސައ�ކަތ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހޯދަނާ� އެއ�ވެސ�ާާާާގޮތ�ާ ކުރަނީ.ާ

ކަމެއ�ާކޮށ�ދޭކަށ�ާާ ނޫނިއ�ޔ ާއެހެނ�ާޕ ޓީއަކަށާ� ހ ލެއ�ގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިއީާސަރުކ ރަކަށ�ާއަދިާއިދިކޮޅުާޕ ޓީއަކަށާ�

މުޅި ާާމިާޤައުމުާހަލ ކުވެގެނ�ާމިދަނީާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާނޫނޭ.ާމިއީާސިޔ ސީާމަސ�ތުގައިާޖެހިގެނާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ާގަވ އިދުގެާާާާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާމި ގޮތުގެާާވަނަާމ އ�ދ ގައ147ާާިހިސ ބުނާ� މަތީނ�ާާާާވާ 

ާސ�ކޮށ�ާމިާނިމުނީ.ާގަޑިއިރުާމިާބަހ1ާު

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

އައިޓަމ�ާާައުޅަގނުޑ މ�ههއެހެނ�ވީމ  މޭޒުނ�ާހުށަހަޅ ާކަނ�ކަނ�.ާާާާއަށ�.ާމަޖިލީހުގެާރައީސ�ގ6ާާާެްިހ ރުާމިދަނީާއެޖެނ�ޑާ 

ާާ އައިޓަމ� ޤ ނޫމަާާ-6.1އެޖެނ�ޑ ާ ފ ސ�ކުރައ�ވައިާ ާާޖިލީހުނ�ާ 91ާާާާނުއަސ ސީގެ ދަށުނ�ާާވަނަ )ހ(ގެާ މ އ�ދ ގެާ

ބިލުާއަލުނ�ާާއ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒުކުރެއ�ވުމަށ�ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާއަރިހަށ�ާފޮނުވުނުާރަތަޞ�ދީޤު ގެާ

މައ�ސަާ ފޮނުއ�ވ ފައިވ ާ މަޖިލީހަށ�ާ އަމީނ�ޢ އ�ވިސ�ނުމަށާ� އަޅުގަނޑުާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާލަ.ާ އެދެނާ� އަރިހުނ�ާ މުާ

އޮތ�ާ ދ އިރ ގެާާފޮނުއ�ވ ފައިާ ކެނދިކުޅުދޫާ އެއ�،ާ މައ�ސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މާ  އިއ�ވަވ ލަދެއ�ވުނ�.ާ މަޖިލީހަށާ� ސިޓީފުޅުާ ާ

ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ .ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

 ާކަދެއ�ކެވުނ�:ވ ހަކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާާ

ާާޢިއ�ޒަ މި ދެނ�މެގައިާ ރައީސ�،ާ މުހިއ�ތ�ތެރިާ ފަދަާ މަާބަހުސ�ކުރެވުނުާ ބޮޑެތިާ އިޖުތިމ ޢީާ ޤައުމީާ އ�ސަލަތަކުގައާިާމުާ

އެދިާހުށަހަޅ ފައިާތިބިާމެނ�ބަރުނ�ގެާނަނ�ތައ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާބަހު ސ�ކުރެވެމުނ�ދ އިރުގައިާމީގެާކުރީގައިާފުރުޞަތަށާ�
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އަ ކުރެވޭ،ާ އެކަނ�ާ ގޮތަކަށ�ާ އެކަހަލަާ އަޅުގަނޑުާ އިޢުލ ނ�ކުރައ�ވ .ާ އެދެނ�.ާާރިޔ ސަތުނާ� ބޮޑަށާ� ވަރަށ�ާ ޅުގަނޑުާ

ވެސ�ާހަމަާސުވ ލުާއުފައ�ދ ނެާއެާރައ�ޔިތުނ�ގެާހިތުގައިާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމިފަދާަާ އަޅުގަނޑުގެާދ އިރ ގެާރައ�ޔިތުނާ�

އެއ�ޗެއ�ާނުބުނެާއިނީާކީއ�ވެގެނ�ތޯާ. ާބޮޑުާމައ�ސަލައަކަށ�ާއެއ�ވެސާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

އަމީނ�ޢ އ� ނަނ�ފުޅުތައ�ާާއަޅުގަނޑުާ ބޭފުޅުނ�ގެާ ތިއ�ބެވިާ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިާ ފުރުޞަތަށ�ާ އެދެނ�ާ އަރިހުނ�ާ މުާ

ާޔައުމިއ�ޔ އަށ�ޓަކައިާއިއ�ވަވ ލަދެއ�ވުމަށ�ާ.

ާ

ާ

 ާވުނ�ާ:އިއ�ވެާމޭޒުނ�ާއިދ ރީ

ރަޝީދުާާ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާއަށ�ާާއ ދެ،ާމ ފަނ�ނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމާ�

އިތުރުާމެނ�ބަރުނ�ނަކީާާވ ހަކަފުޅު އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ  ބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާާ؛ާދައ�ކަވަނާ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ މަނަދޫާ މުޙައ�މަދުާާާޝިފ ޒު،ާ ޠ ރިޤުމެނ�ބަރުާ هާ ޢިއ�ޒަތ��ه ދ އިރ ގެާ އުތުރުާ ތެރާިާކުޅުދުއ�ފުށީާ

ދ އިރ ގާެާ ދިއ�ދޫާ ނ ޒިމ�،ާ މުޙައ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ މަޑަވެލިާ މޫސ ،ާ ޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރުާ މެނ�ބަރުާ

ދ އިރ ގެ ބިލެތ�ދޫާ ސަމީރު،ާ އަޙުމަދުާ މެނ�ބަރުާ ކެނދިކުޅުދޫާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޙަމ�ޒ ،ާ އަޙުމަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާއަސ�ލަމ�،ާާދުާޢީސ ،ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަ

މެނ�ބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި ލަބީބު،ާހެނ�ވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޙ މިދާުާރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޔ ސާ�

މުޙައ�މަދު،هللاާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުފުވައ�މުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރު، މަތިވެރިާދ އިރ ގެާާާާމަޞީޙާ�

ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރި ފަރެސ�މ ތޮޑާ  މުޙައ�މަދު،ާ ޙުސައިނާ� މެނ�ބަރުާ މުއ�ޠަލިބުޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ާާ�هާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމާ�

ާއިސ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާއިބ�ރ ހީމ�.ާާ

ާ

ާ

 ާވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނ�ާވ ހަކަދެއ�ކެާ

ާާ އައިޓަމ� އެޖެނ�ޑ ާ ގޮތުގެާާގައ6.1ިޝުކުރިއ�ޔ .ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާާާވ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުާ މަތީނާ�

ފޮނުއ�ވ ފައިާއޮތ�ާ ހަމައަށ�.ާއަޅުގަނޑުާއަމީނ�ޢ އ�މަޖިލީހަށާ� އިއ�ވުމާ  މަޖިލީހަށާ� މުާއަރިހުނ�ާއެދެނ�ާއެާާާސިޓީފުޅުާ

އިއ�ވަވ ލަދެއ�ވުމަށ� ާ.ާާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށާ�
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ާ

ާ

 ާވުނ�ާ:އިއ�ވެާމޭޒުނ�ާއިދ ރީ

ޢަބ�ދު ދަނ�ނަވަމެވެ.ާރައ�ޔިތުނ�ގެާާهللاާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާރައީސ�ާއަލ�ފ ޟިލާ� ޝ ހިދަށ�.ާވެދުނ�ސަލ މަށ�ފަހުާ

ާާ 3ާާާާމަޖިލީހުނ� 2011ާާާާޖެނުއަރީ އަށ� ސިޓީާ ފޮނުވިާ އަޅުގަނޑަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާާހަދުވަހުާ ދަނ�ނަވަމެވެ.ާ ވ ލ ދީާ

ތަސ�ދީޤުމަޖިލީހުނ� ބިލުތައާ� ފ ސ�ކުރައ�ވާ  ފޮނުކުރުމަށ�ޓަާ އަޅުގަނޑަށާ� ބިލުާާކައިާ އަޅުގަނޑުާ އ�ވުމުނާ�

ބިލުާތަސ�ދީޤުކުތަސ�ދީޤު ގެނ�ދަނީާއެާ އަދާިާރަމުނާ� ޤ ނޫނީ،ާއިޖުތިމ ޢީާ ކުރިމަތިވެދ ނެާ ފެށުމުނާ� ކޮށ�ާޢަމަލުކުރަނާ�

އެ ރިޢ ޔަތ�ކުރުމަށ�ފަހުގަާ ދަތިތަކަށާ� ދިމ ވެދ ނެާ ތަނ�ފީޛުކުރުމުނ�ާ ޤ ނޫނުާ އެާ މައ�ސަލަތަކަށ އި،ާ ވެ.ާާއިޤ�ތިޞ ދީާ

ާާ 28ާާާާމިގޮތުނ� 2010ާާޑިސެމ�ބަރު މަޖިލީހުގެ އޮތ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާ 2010ާާާާވީާއަނ�ގ ރަާދުވަހުާ ވަނ3ާާާަާވަނަާއަހަރުގެ

ާާ ފ 29ާާދައުރުގެ އިނ�ާ ޖަލ�ސާ  ތަސ�ދީޤުވަނަާ އެކުާ ހަވ ލ ދީފައިވ ާސިޓީއާ  އަޅުގަނޑަށ�ާާސ�ކުރައ�ވާ  ކުރުމަށ�ޓަކައިާ

ހޯދުމަށ�ާފޮނުވުމުނ�ާއެާބިލ ާާފޮނުއ�ވިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒުގެާބިާ ލުާއެޓަރނީާޖެނެރަލ�ގެާޤ ނޫނީާލަފާ 

ފ ހަގަކުރައ�ވ ފައިާާގުޅޭ މައ�ސަލަތައާ� އެާބިލަށ�ާާާާގޮތުނ�ާތިރީގައިާމިދަނ�ނަވާ  ރިޢ ޔަތ�ކޮށާ� ވ ތީ،ާއެާމައ�ސަލަތަކަށާ�

ާާ ބިލުގެ އެވެ.ާ ފެނެާ އަޅުގަނޑަށާ� ގެނައުމަށާ� މެނ�ބަރ4ާާައިޞ�ލ ޙުާ )ނ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ މަޤ މުގެާާވަނަާ އޭނ ގެާ ކުާ

އަދ ކުރު އައުމުގަޔ މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުާ އަނ�ނަާ މަޖިލީހަށ�ާ މަޖިމަށ�ާ އަދިާާއިާ ދިޔުމުގައިާ އެނބުރިާ މަސައ�ކަތުނާ� ލީހުގެާ

ނުވ ނެާމަޖިލިސ� ހައ�ޔަރުކޮށ�ގެނ�ާ ބަނ�ދުކޮށ�،ާ ވަގުތުގައިާ ހުނ�ނަާ ހ ޒިރުވެާ ގޭގައިާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާާާާކުރާ  ކަމަށާ�

ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާނުވ ތާީާާާގޮތުނާ�ާާގުޅޭާާާނގަނީާމަދަނީާމައ�ސަލަތަކ ާމިާހިއޮނ�ނައިރުާމިާމ އ�ދ ާާ ކަމުގައިާކަނޑައެޅިގެނާ�

ލިބިދެވޭ އިސ�ތިސ�ނ އެއ�ާ ހިނގުމުނާ� ނިޒ މުާ ޢަދުލުގެާ ޖިނ ޢީާ މެނ�ބަރުނ�ގެާމައ�ޗަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ އިނ�ާ މ އ�ދާ  ާާމިާ

ާާ ބިލުގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އެވެ.ާ ފެނެާ )ހ(ގައ4ާާާިކަމަށާ� މ އ�ދ ގެާ އެާާވ ާާާވަނަާ ރިޢ ޔަތ�ކުރ އިރުާ އިބ ރ ތަށ�ާ ާ

ރައ� މިވަނީާ ތިރީގައިާ ވަނީާ މަސައ�ކަތ މ އ�ދ ގައިާ މަޖިލީހުގެާ މަޖިލީހުގާެާާާޔިތުނ�ގެާ އެާ މަޖިލީހަށ އި،ާ އެާ ގުޅިގެނާ�

އިމ�ތިޔ ޒުތައ� ބ ރުތަކ އިާ ޙައ�ޤުތަކ އިާ މައިގަނޑުާ ލިބިދޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ އެާ ކަމެވެ.ާާާާކޮމިޓީތަކަށ އި،ާ

ާާ މާިާއިސ�ވެ ބިލުގެާރޫޙަށ�ާބަލ އިރުާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ އަށ�ާރިޢ ޔަތ�ކުރ އިރުާއަދިާމުޅިާ މ އ�ދ ާ ދެނ�ނެވިާ

ާާ އ�ޔަތުނ�ާއެާމެނ�ބަރުނ�ާާހައިސިބިލުނ�ާކަނޑައަޅައިދޭާއިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާލިބިދިނުމުގެާބޭނުމަކީާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ގެ

ވ ޖިބުތައ�ާ މަސ�ޢޫލިއ�ޔަތުތަކ އިާ އެކަށީގެނ�އަދ ކުރަނ�ޖެހޭާ އަދ ކުރުމުގައިާ ކުރިމަތިވިޔަާ ހުރަސ�ތަކެއ�ާ ާާނުދިނުނ�ާނުވ ާ

އެ ޤ ނޫނުާ ޖިނ ޢީާ ލިބިދިނުމަކީާ އިމ�ތިޔ ޒުާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ ވ އިރުާ ހިނ�ގުނ�ާާާާކަމަށ�ާ މައ�ޗަށާ� މީހުނ�ގެާ

ނުފެނެާއެވެ.ާާާާހުއ�ޓުވުނ�ާ ގޮތުނ�ާާާާވަނަާމ އ�ދ ގައ127ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާކަމުގައިާބެލެވޭނެާތަނެއ�ާއޮތ�ާކަމަކަށާ� ވާ 

ނަރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ  ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ނުވަތަާ ނަމަވެާ ކުރިނ�ާ އޭގެާ ނުވަތަާ ހުރެގެނާ� މަޤ މުގައިާ ސ�ާާއިބުާ

ތުހު ކުރިކަމުގެާ ކުށެއާ� ކުރެވޭާޖިނ ޢީާ މައ�ޗަށާ� މީހެއ�ގެާ އެއިނ�ާ ާމަތުާ އެާ އެމީހަކުާާހިނދުާ ކަމަށ�ާ



 40

ާާވ ނެޖަވ ބުދ ރީވ ނ� އިސ�ތިސ�ނ  ވެސާ� އިނާ� މ އ�ދާ  އެާ އެވެ.ާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާ އެފަދަާާހ ކަމުގައިާ ލިބިދެނީާ ލަތެއ�ާ

ކުރަނ�ޖެހިއ�ޖާެާ އެއާ� ޤަރ ރަކުނ�ާހިނގަމުނ�ދ ާާހ ާދަޢުވާ  މެދުވެރިވެއ�ޖެާނަމަާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުނ�ާފ ސ�ކުރާ  ލަތެއާ�

ާާ ދަޢުވ  އެާ ހަމަވަނ�ދެާ ދައުރުާ ނިޒ މާުާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ކަމުގެާ ޢަދުލުގެާ ޖިނ ޢީާ ވީމ ،ާ ފަސ�ކުރުމަށެވެ.ާ އެއ�ާ

ހިނ�ގުނ�ާފަސ�ކުރެވޭނެާހަމައެކަނިާާނުވަތަާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާނަރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާ އާެާހ އިބުގެާމައ�ޗަށާ� ލަތާ�

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ މަޖ127ާާިކަނޑައަޅައިދެނީާ އެާ މަޖިލީހަށ އިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވީމ ،ާ މ އ�ދ އިނ�ނެވެ.ާ ލީހުގެާާވަނަާ

ރައ�ޔިތުނ�ގާެާ ފުޅ ކޮށ�ާ ދ އިރ އަށ�ވުރެާ ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ  ޤ ނޫނުއަސ ސީނާ� އިމ�ތިޔ ޒުާ ލިބިދޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ

ާާ ބިލުގެ އެވެ.ާ ނުފެނެާ ކަމަކަށ�ާ ކަނޑައެޅިދ ނެާ ވެސާ� ޤ ނޫނަކުނާ� ފ ސ�ކުރާ  މ އ�ދ ގައ4ާާާިާމަޖިލީހުނާ� ވަނަާ

މަޖިލީހަށ އިާއެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތަކަށ އިާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާާާގުޅިގެނ�ާއެާާޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާމަސައ�ކަތ ާރައ�

މ އ�ދ ގެާ)ށ(ގައިާރައ�ޔިތުނ�ގާެާ ޙައ�ޤުތަކ އި،ާބ ރުތަކ އި،ާއިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވ އިރުާއެާ ލިބިދޭާމައިގަނޑުާ

މެ މަޖިލީހުގެާ ކޮމިޓީއެއ�ގައިާ މަޖިލީހުގެާ އެާ ނުވަތަާ ޖަލ�ސ އެއ�ގައިާ އަސ�ލަކ ާނ�މަޖިލީހުގެާ އިސ�ލ މ�ދީނުގެާ ާާބަރަކުާ

ދިނުމުގައިާާ ވޯޓުާ ނުވަތަާ ހުށަހެޅުމެއ�ގެާސަބަބުނާ� ހުށަހެޅިާ ނުވަތަާ އެއ�ާ ވ ހަކަާ ދެއ�ކިާ މަތީނ�ާ ގޮތުގެާ ޚިލ ފުނުވާ 

ހ  ކޯޓަކަށ�ާއެާމެނ�ބަރަކުާ އެާމެނ�ބަރަކ ާޢަމަލުކުރިާގޮތެއ�ގެާސަބަބުނާ� ނުވަތަާ ތަޙުޤީޤެއ�ާާާާޒިރުކޮށާ� މެދުާއެއ�ވެސާ�

ާާ މިފަދައިނ�ާާހިނ�ގ  އެވެ.ާ ނުވ ނެާ ހަދައިގެނ�ާ ދަޢުވ އެއ�ކޮށ�ާ ނުވަތަާ ބަނ�ދުކޮށ�ާ ނުވަތަާ ހައ�ޔަރުކޮށ�ާ ނުވަތަާ

ވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ހ(ގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާޖަލ�ސ އެއ�ގައ10ާާާާިބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާއެވެ.ާހަމަާއެފަދައިނ�ާބިލުގެާާ

ކޮމިޓީއެއ�ގެާާ ހޮވ ފައިވާ  ފަރ ތުނާ� މަޖިލީހުގެާ މެނ�ބަރަކުާާނުވަތަާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޖަލ�ސ އެއ�ގައިާ

ގޮތުގެާ ޚިލ ފުނުވާ  ވ ހަކައެއ�ގާެާާާއިސ�ލ މ�ދީނުގެާއަސ�ލުތަކ އިާ ދައ�ކާ  ނުވަތަާ ސަބަބުނާ� ފ ޅުކުރ ާޚިޔ ލެއ�ގެާ މަތީނާ�

ކޯޓެ ޝަރުޢީާ އަދިާ އެވެ.ާ ނުކުރެވޭނެާ ކުށ�ވެރިއެއ�ާ ގޮތަކުނ�ާ ޢަމަލުކުރ ާ ދިނުމުގައިާ ވޯޓުާ ނުވަތަާ އ�ގައާިާސަބަބުނ�ާ

ލިބިގެނ�ވ ާއެހެނ�ާ ކަމަކ ނުވަތަާޤ ނޫނީާބ ރެއާ� އެފަދަާ ފަރ ތަކުނާ� ދަޢުވ އެއ�ާާާާވެސާ� މީހެއ�ގެާމައ�ޗަށާ� އެފަދަާ މެދުާ

ކަނ�ކަމަށ�ާާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވ ާ މ އ�ދ ގައިާ ދެާ ދެނ�ނެވިާ އިސ�ވެާ އެވެ.ާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާ މިފަދައިނާ� އެވެ.ާ ނުކުރެވޭނެާ

ާާާާޔ ނ�ކުރަނީާއެއ�ާވ ހަކައެއ�ާބަލ އިރުާމިާދެާމ އ�ދ ގައިާމިާބަ ވަނ4ާާާާަކަމަށ�ާފެނެާއެވެ.ާއެހެނ�ކަމަށ�ވ އިރުާބިލުގެ

އަދަބ އިާާ ކަނޑައަޅ ފައިވާ  ޢަމަލުކުރ ާފަރ ތަށާ� ވަނަާމ އ�ދ ގ10ާާާެާމ އ�ދ ގެާ)ކ(ގައިާއެާމ އ�ދ ގެާ)ށ(ާއ އިާޚިލ ފަށާ�

ވަނ4ާާާަާބިލުގާެާާ�هވ ާއަދަބުާތަފ ތުކަމަށ�ވ ތީ)ށ(ގައިާއެާމ އ�ދ ގެާ)ހ(ާއ އިާޚިލ ފުާޢަމަލުކުރ ާފަރ ތަށ�ާކަނޑައަޅ ފައި

ާާ )ކ(ާއ އިާބިލުގެ )ށ(ާތަޢ ރުޟ�ވ 10ާާމ އ�ދ ގެާ ާާާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ އެވެ.ާހަމަާއެފަދައިނ�ާބިލުގެ ފެނެާ 13ާާކަމަށާ�

ޢަމަލެއ�ގާެާ ކުރާ  ނުވަތަާކޮމިޓީއެއ�ގައިާބުނ ާބަހެއ�ގެާސަބަބުނ�ާނުވަތަާ ވެސ�ާމަޖިލީހުގައިާ ވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ހ(ގައިާ

އެއ�ާކޮާާބުނ�ާއެކަމެއ�ާކުރިާމެނ�ބަރަކ ސަބަ ދަޢުވާ  ޖިނ ޢީާނުވަތަާމަދަނީާއެއ�ވެސާ� ށ�ގެނ�ނުވ ނެާކަމަށ އި،ާާމެދުާ

އެވެ.ާމިާމ އ�ދ ގައިާާާާއެކަމ  ކޮށ�ގެނ�ނުވ ނެާކަމަށ�ާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާ ބަނ�ދެއާ� ނުވަތަާ ހައ�ޔަރެއ�ކޮށާ� އޭނާ  ގުޅިގެނާ�

ާާ ދެނ�ނެވި އިސ�ވެާ ތަކުރ ރުވަނީާ މިާ ާާާާވަނ4ާާަވެސާ� އ އި )ށ(ާ ބަޔ ނ�ކުރ 10ާާާާމ އ�ދ ގެާ )ހ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ ވަނަާ
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ކަމަށ�ާވ ތީ،ާމަތީގައިާފ ހަގަކޮށ�ފައިާ ާާކަނ�ކަނާ� ނުކުތ ާބިލުގެ ވެސ�ާފ ހަގަކުރެވާެާާާވަނަާމ އ�ދ އ 13ާާވާ  ގުޅޭގޮތުނާ�

ާާ ބިލުގެ ވަކ11ާާާިއެވެ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ )ހ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ ނުކުރުމަާާވަނަާ ނުވަތަާ ކުރުމަށ�ާ ށ�ާާގޮތަކަށާ�

ނިނ�މުނ�ތަކަށ�ާސަރުކ ރ އިާރައ�ޔިތުނ�ާާ ނިނ�މާ  މެދުާމަޖިލީހުގެާއަޣުލަބިއ�ޔަތުނާ� ކޮނ�މެާކަމަކާ  ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާނެތާ�

ސ�ތައ�ާާާއަދިާއެނ�މެހައިާޤ ނޫނީާޝަޚުވަގުތަކުާހުރިާކޮނ�މެާމީހަކުާާއ�ދުގައިާއެއަދިާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާސިޔ ސީާސަރަހަ

ކިޔަމަނ�ވ ނ�ޖެހޭނެާ ބަާާާތަބ ވެާ ކިޔަމަނ�ނުވެއ�ކަމަށާ� އަދިާ އެވެ.ާ ޤ ނޫނާީާޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާ ނުވަތަާ ފަރުދަކަށ�ާ ޖެާ

ނުވަތަާމުއަ )ށ(ގައިާއަދަބުއ�ސަސ އަޝަޚުސަކަށާ� އެާމ އ�ދ ގެާ އެވެ.ާއިސ�ލ މީާޝަރީޢަތުގައާިާކަށާ� ކަނޑައަޅ ފައިވެާ

މިނިވަނ�ކަނ�ާ ކުރުމުގެާ ކަމެއ�ާ ކޮނ�މެާ މަނ ކޮށ�ފައިނުވ ާ ކަނޑައެޅިގެނ�ާ ޤ ނޫނުގައިާ ރައ�ޔިތަކަށ�މާެާނުވަތަާ ކޮނ�މެާ ާ

އެކަކާުާާާލިބިގެނ�ވ  ހަމަާ ކަމަކަށާ� އެއ�ވެސ�ާ ކުރ ާ މީހަކުާ އެއ�ވެސާ� މެނުވީާ ލިބިގެނާ� ހުއ�ދަާ ޤ ނޫނަކުނާ� ކަމ އި،ާ

ނުވ ނެާ ހުއ�ޓުވައިގެނ�ާ ހުރަސ�އަޅ ާ ާާާާވިޔަސ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ވަނ19ާާާާަކަމަށ�ާ

ާއެވެ.ާާމ އ�ދ ގައިާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވާެާ

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

އަ ފަދައިނާ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ 10:30ާޅުގަނޑުމެނާ� ގާެާމިނެޓ30ާާުގައިާ

ސިާ މެދުކަނޑ ލަނ�.ާއަދިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާފޮނުއ�ވ ފައިާއޮތާ� ޓީފުޅުގައިާބ ކީާއިތުރުާާހުސ�ވަގުތުކޮޅަކަށ�ާމަޖިލިސާ�

އޮތ�3ާާ އެބަާ އެހެނ�ވީމ ސަފުހާ  ه.ާ ާާ�ه އަޅުގަނޑު ބައިާ އޮތާ� ބ ކީާ ސިޓީފުޅުގެާ ާާގަސ�ތުއެާ ގައ11:00ާާިކުރަނީ

މަސައ�ކަތ�ާފަށ  ކުާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަލުނާ� ގެާހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�ާާމިނެޓ30ާުރިއަށ�ާގެނ�ދިއުމަށ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާހިސ ބުނާ�

އަރުވަ އަޅުގަނޑުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ާނ�.ާވައ�ސަލ މ�ޢަލައިކުމ�.ާާމިހިސ ބުނާ�

ާ

 ]އަށ�11:05ާއިނ10:33ާ�ާހުސ�ވަގުތުކޮޅާުާ[

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ ކޯރަމ�30ާާާާ`. ދިޔައީާ ލަސ�ވެގެނ�ާ ފެށުނ�ާ މަސައ�ކަތާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ހުސ�ވަގުތުކޮޅަށ�ފަހުާ މިނިޓުގެާ

މަސައ�ކަތ�ާާ މަޖިލީހުގެާ އެދެނާ� އަރިހުނާ� ލީޑަރުނ�ގެާ ގ�ރޫޕުތަކުގެާ ޕ ލަމެނ�ޓ�ރީާ އަޅުގަނޑުާ ސަބަބުނ�.ާ ހަމަނުވުމުގެާ

ގެނ�ދެވޭނެާ ހަމަކޮށ�ދެއ�ވުމުގައިާާާކުރިއަށ�ާ ކޯރަމ�ާ އަޅުގަނޑާުާގޮތަށ�ާ ދެއ�ވުމަށ�.ާ އެއ�ބ ރުލެއ�ވުނ�ާ ރިޔ ސަތަށ�ާ ާ

ާާ އައިޓަމު އެޖެނ�ޑާ  އެއީާ ސިޓީފުޅު،ާ ފޮނުއ�ވ ފައިވ ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ އެދެނ�ާ އަރިހުނާ� ގ6.1ާާެއަމީނ�ޢ ނ�މުާ
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މަސައ�ކަތ�ދަ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބ ށުނ�.ާ ސިޓީފުޅުގެާ ފޮނުއ�ވ ފައިވާ  ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ މިގެނ�ދަނީާ ކީާާކުރަމުނ�ާ

ާއޮތ�ބައިާމަޖިލީހަށ�ާއިއ�ވަވ ލަދެއ�ވުމަށ�.ާާ

ާ

 

އިއ�ވެވުނ�ާ:  އިދ ރީމޭޒުނާ�

ހިމެނޭ ރައ�ޔިތުނާ� ގޮތުނ�ާއެާމ އ�ދ ގައިާބަޔ ނ�ކުރ ާާާާވީމ ،ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއަޣ�ލަބިއ�ޔަތުނ�ާނިނ�މ ާކަމަކަށާ�

ކިޔަމަނ�ވ ނ�ޖެހޭނެ ތަބަޢަވެާ ފަރ ތ�ތަކުނާ� ބަޔ ނ�ކުރ ާާާއެނ�މެހައިާ މ އ�ދ ގައިާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާކަމަށާ� ކުރުނާ�

ާާ ދެނ�ނެވި ފެނ19ާާެއިސ�ވެާ ތަޢ ރުޟުވ ކަމަށާ� މ އ�ދ އ ާ ާާާާވަނަާ ބިލުގެ 5ާާާާއެވެ.ާ )ށ(ގެ މ އ�ދ ގެާ ވަނ2ާާާާަވަނަާ

ހ ޒިރުވަނިކޮށ�ާނުވަތަާމަޖިލީހުގެާގެާއިނ�ާއެނބުރިާދަ ނިކޮށ�ާާނަނ�ބަރުގައިާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާމަޖިލީހުގެާގެާއަށާ�

ލިބޭާ އުނިކަމެއާ� އޭނ ގެާޤަދަރަށ�ާ ނުވަތަާ ހައ�ޔަރުކުރުމަކީާ މެނ�ބަރަކުާ އެއ�ވެާާއެާ މީހަކާުާފަދަާ ސ�ާކަމެއ�ާއެއ�ވެސާ�

ލިބޭާާއޭނ އ  މަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒަށ�ާއުނިކަނާ� ާާާާކަމަށ�ާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާާކަމެއ�ާާމެދުާކުރުމަކީާ ވަނ16ާާާަާވ އިރުާބިލުގެ

ޖަލ� މަޖިލީހުގެާ )ހ(ގައިާ ނުވަތާަާމ އ�ދ ގެާ ހ ޒިރުވަނިކޮށާ� ޖަލ�ސ އަކަށާ� މަޖިލީހުގެާ ނުވަތަާ ތެރޭގައިާ ސ އެއ�ގެާ

މަދަނާީާ ރުޖޫޢަވަނިކޮށ�ާ އެނބުރިާ ކޮމިޓީއަކުނ�ާ އެފަދަާ ނުވަތަާ މަޖިލީހުނ�،ާ ނުވަތަާ ހ ޒިރުވަނިކޮށ�ާ ކޮމިޓީއަކަށާ�

ނުވ ނެކަމަ ބަނ�ދުކޮށ�ގެނާ� ނުވަތަާ ހައ�ޔަރުކޮށާ� މެނ�ބަރަކުާ މައ�ސަލައެއ�ގައިާ އެވެ.ާާއެއ�ވެސ�ާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާ ށާ�

ާާ ހައ�ޔަރުކޮށ�ާނުވަތަާބަނ�ދުކޮށ�ގެނ�16ާާާާބިލުގެ މެނ�ބަރަކުާ މައ�ސަލައެއ�ގައިާ ވަނީާމަދަނީާ ވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ހ(ގައިާ

ާާާާނުވ ނެ 5ާާާާވ ހަކަާކަމަށ�ވެފައިާބިލުގެ ވަނަާނަނ�ބަރުގައިާވަކިާބ ވަތެއ�ގެާމައ�ސަލައެއ�2ާާާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ށ(ގެ

ނު ހިމެނޭބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާ އޭގެތެރޭގައިާ ވެސ�ާ ޖިނ ޢީާމައ�ސަލަާ އަދިާ މަދަނީާ މ ނަކުރެވެނީާ މ އ�ދ ާ އެާ ގޮތަށ�ާާާާވ ތީާ

އެއ�ާާ�ވ ތީާާކަމަށ� ބަޔ ނ�ކުރަނީާ ވެސާ� މ އ�ދ ގައިާ ދެާ ދެނ�ނެވިާ އެވެ.ާާާާކަމެއ�ާާއިސ�ވެާ ފ ހަގަކުރެވެާ ކަމަށާ�

ާާ ބިލުގެ ޚ5ާާިއެހެނ�ނަމަވެސާ� އ އިާ )ށ(ާ މ އ�ދ ގެާ އެާ )ނ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ ފަރ ތ�ތައ�ާާވަނަާ ޢަމަލުކުރ ާ ލ ފަށާ�

ާާ އަދަބ އި، ފަރ ތަށ�16ާާާާކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ޢަމަލުކުރާ  ޚިލ ފަށ�ާ އ އިާ )ހ(ާ މ އ�ދ ގެާ އެާ )ބ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ ވަނަާ

ތަފ ތު ާާާާކަމަށ�ާާާކަނޑައަޅ ފައިވ ާއަދަބުާ 5ާާާާވ ތީ،ާބިލުގެ ބިލުގެ މ އ�ދ ގެާ)ބ(16ާާާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ނ(ާއ އިާ ވަނަާ

ވަނަާނަނ�ބަރުގައިާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާއޭނ ގ3ާާާެާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ށ(ގ5ާާާާެއެވެ.ާބިލުގެާާކަމަށ�ާފެނާެާާާތަޢ ރުޟުވ ާ

ހުތުރުވ ާ އަބުރަށ�ާ އޭނ ގެާ އުޅެމުނ�ދ އިރު،ާ ތެރޭގައިާ މުޖުތަމަޢުގެާ ދިރިއުޅުމުގައިާ މަޖިލީހުގާެާާާޢ އ�މުާ ގޮތަށ އި،ާ

ހުތުރުވ  ާާާާޢިއ�ޒަތ އިާޤަދަރަށާ� ާާހަާގޮތަށ�ާޢަމަލުނ�ނ އި އެއ�ޗެހިާކިޔުހުރަކ ތުނ�ނ އި މަޖިލީހުގާެާތުރުާބަހުރުވައިނާ� މަކީާ

އުނިކަނ�ާލިބޭާ ާާާާކަމެއ�ާާާއިމ�ތިޔ ޒަށާ� ގޮތުނ�ާާާާވ ާާާވަނަާމ އ�ދ ގައ27ާާާިކަމުގައިާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވެާއެވެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ފިކުރުާާމިނިވަނ�ކަމ  އަސ�ލަކ ާއެކުާ އިސ�ލ މ�ދީނުގެާ އެާާާޚިލ ފުނުވ ާާމ އި،ާ މަތިނ�ާ ބުއ�ދިާާގޮތެއ�ގެާ އަށ�ާާާާމީހެއ�ގެާ

ކޮނ�މާެާ މިނިވަނ�ކަނ�ާ ފ ޅުކުރުމުގެާ ގޮތ�ގޮތަށާ� ވެސާ� މިނޫނ�ާ އަދިާ ގަލަމުނ�ާ ދުލ އިާ ޚިޔ ލުތައ�ާ ގޮތ�ތަކ އިާ ފެނ�ނަާ

ނުވ ތީާއ އިާާ މ ނަކޮށ�ދީފައިާ ކޮބައިކަނާ� ކިއުމަކީާ އެއ�ޗެހިާ ހުތުރުާބަހުރުވައިނާ� މީހަކަށ�މެާލިބިގެނ�ވެާއެވެ.ާބިލުގައިާ
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އެއ�ޗެހިާކިހު ބަހުރުވައިނާ� ާާޔުތުރުާ ާާއިނ�،ާމި ާާބ ރ ތ� 5ާާާާބިލުގެ މ އ�ދ ގެާ)ށ(ގެ އެހެނ�3ާާާާވަނަާ ވަނަާނަނ�ބަރުގައިާ

ހަނިކުރެވޭާ ޙައ�ޤުާ ލިބިދޭާ އިނާ� މ އ�ދ ާ އިސ�ވެދެނ�ނެވިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ވީމ ،ާާާާއޮތުމުނާ� އެވެ.ާ ފެނެާ ކަމަށާ�

ާާ ނުވަތަ ޙައ�ޤެއ�ގެާ އަސ ސީާ އެއ�ވެސ�ާ ލިބިދޭާ އިނާ� މިނ�ވަރެއ�ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެއ�ވެސ�ާ މިނިވަނ�ކަމެއ�ގެާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޤ ނޫނަކުނ�16ާާާހިފެހެއ�ޓޭނީާ ފ ސ�ކުރާ  މަޖިލީހުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ދަށުނާ� މ އ�ދ ގެާ ކަމަށ�ާާާާވަނަާ

ހިފެހެއ�ޓޭނާީާ މިނ�ވަރެއ�ާ އެއ�ވެސާ� މިނިވަނ�ކަމެއ�ގެާ ނުވަތަާ ޙައ�ޤެއ�ގެާ އެއިނ�ާ ވެސާ� ޤ ނޫނަކުނާ� އެފަދަާ ވެފައިާ

ދި ހިފެހެއ�ޓިދ ނެމިނިވަނ�ާ މިނިވަނ�ކަމެއ�ާ ނުވަތަާ ޙައ�ޤެއާ� މިފަދަާ މުޖުތަމަޢެއ�ގައިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާާާާމުޤ�ރ ތީާ ކަމަށ�ާ

ާާާާމިނ�ވަރަށ� ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ހަމ16ާާަކަމުގައިާ އެވެ.ާ ބަޔ ނ�ވެގެނ�ވެާ )ހ(ގައިާ މ އ�ދ ގެާ އެފަދައިނ�ާާާާވަނަާ

ޢަމަލުކުރ  ނުވަތަާ ވ ހަކައަކުނ�ާ ދައ�ކާ  މެނ�ބަރަކުާ އެއ�ޗެހާިާާާމަޖިލީހުގައިާ ހުތުރުާ ދިމ އަށާ� މެނ�ބަރަކާ  އެާ ގޮތަކުނ�ާ

އެކިފ ޑުގެާބިރުާދެއ�ކުމ ާމ އި،ާއެާމެނ�ބަރަކިޔު ކުރިމަތިކުރުނ�ާާކަށާ� ޢަމަލެއ�ާހިނ�ގުމަކާީާާާފިއ�ތުނ�ތައާ� ފަދަާއެއ�ވެސާ�

ލިބޭ އުނިކަނ�ާ އިމ�ތިޔ ޒަށާ� ާާާާކަމެއ�ާާމަޖިލީހުގެާ ބިލުގެ 5ާާާާކަމަށާ� )ށ(ގެ މ އ�ދ ގެާ ނަނ�5ާާވަނަާ ރުގައިާާބަވަނަާ

އޮތުމ  އެކުާއެފަދަާޢަމަލެއ�ާކޮށ�ފިާމީހަކަށ�ާއެާމ އ�ދ ގެާ)ނ(ާއިނ�ާއަދަބުާކަނޑައެޅެާއެވެ.ާވީމ ،ާާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާ

ާާ މ އ�5ާާބިލުގެ ާާވަނަާ )ށ(ގެ 5ާާާާދ ގެާ ނަނ�ބަރ  ޕެރެގެގުވަނަާ މަތީގައިވ ާ ވެސ�ާ ފ ހަގަކޮށ�ފައިވ ާާޅޭގޮތުނާ� ރ ފުގައިާ

އެވެ.ާމީހަ ފ ހަގަކުރެވެާ ކިޔުކ ާދިމ ނުކުތާ  އެއ�ޗެހިާ ހުތުރުާ މާިާއަށ�ާ ކަމަށ�ާނުވ ހިނދުާ ޒ ތުގައިާކުށެއ�ާ އޭގެާ މަކީާ

ާާ ކަނޑައެޅިގެނ�ދ ތީއިމ އ�ދ ގެ ކުށެއ�ކަމުގައިާ އެއީާ އޮތުމުނާ� އެހެނ�ާ މާިާާާ�ބ ރ ތ�ާ ފަދައިނާ� ދަނ�ނަވ ފައިވ ާ މަތީގައިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވެސ�ާ އިނ�ާ ފ ޅުކުރުމ27ާާުމ އ�ދ ާ ޚިޔ ލުާ ލިބިދޭާ އިނާ� މ އ�ދ ާ ޙައ�ޤާުާވަނަާ މިނިވަނ�ކަމުގެާ ގެާ

އޭނާަާާާ�ކުރީާވަކިާފަރުދަކުނަމަާާޚިލ ފުާޢަމަލެއ�ާާނުގައިާކަނޑައަޅ ފައިވ ާކަމަކ ދ ކަމަށ�ާފެނެާއެވެ.ާޤ ނޫާާހަނިވެގެނ�

އިނ�ާވަކިކުރެވިދ ނެާ ދެވޭާޢުޤޫބ ތ�ތަކުގެާތެރޭގައިާއެާމީހަކުާވަޒީފާ  ބިލުގެާާާާއަށާ� ވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ނ(ާއ އ5ާާާިާކަމަށާ�

ވަނަާމ އ�ދ ގ22ާާާެާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ރ(ާއ އި،21ާާާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ބ(ާއ އި،16ާާާާއ�ދ ގެާ)ށ(ާއ އި،ާާވަނަާމ 11ާާ

ނ�ކޮށ�ފައިވެާއެވެ.ާއިސ�ވެދެނ�ނެވިާމ އ�ދ ތަކުގައިާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާއެވަނީާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ށ(ގައިާބަޔ 36ާާ)ނ(ާއ އި،ާ

އެ ކުރިާާފަރުދަކުާ ހައިސިއ�ޔަތުނާ� ފަރުދީާ ލިާާމީހެއ�ގެާ ވ ހަކަކަމަކަށ�ާ ޢުޤޫބ ތެއ�ގެާ އެާާާާކަމުގައިާާބިދެވޭާ ވ ނަމަާ

އިތުރުނ�ާއެާ އަދަބުގެާ މީހަކުާއަދ ކުރ ާާާާމ އ�ދ ތަކުގައިާކަނޑައަޅ ފައިވ ާޖުރުމަނ ކުރުމ އި،ާއަދިާނުވަތަާޖަލަށ�ލުމުގެާ

ވަނ37ާާާާަާާކަމަށ�ާއިސ�ވެާދެނ�ނެވިާމ އ�ދ ތަކުގައިާބަޔ ނ�ކުރ ާކުރުނ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާވަޒީފ އަކުނ�ާވަކިކުރެވިދ ނެާ

ނުވަތާަާ އަދ ކުރުމަށާ� އެއ�ާ ވަޒީފ ާ އިޚުތިޔ ރުކުރ ާ އެމީހަކުާ ވެސ�ާ ރައ�ޔިތަކަށާ� ކޮނ�މެާ ކަށަވަރުކޮށ�ދޭާ އިނ�ާ މ އ�ދާ 

ތަޢ ރުޟުވ ކަމަ ޙައ�ޤ އިާ ލިބިދެވޭާ ކުރުމަށ�ާ މަސައ�ކަތެއާ� އިޚުތިޔ ރުކުރ ާ ޤ ނޫނ އެމީހަކުާ ބިލުގައިާ އެވެ.ާ ފެނެާ ާާށާ�

ޢަމަލުތައ�ާ ބައެާާޚިލ ފުާ ާާކަމުގައިާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވ އިރު ޢަމަލުތައ�ާ ގެނެސ�ފައިވ އިއ�ާ ޢަމަލެއ�ާާާާބ ރ ތ�ާ އެާ ގޮތުނ�ާ

ޢަމަ ސ ފުނުވ ާބައެއާ� ވަނީާކިހިނެއ�ކަނާ� ފ ހަގަކުރެވެާއެވެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާލުޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާޢަމަލަކަށާ� ހުރިކަނާ�

ނުވަތަާާާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ށ(ގައިާވ 61ާާާ ގަވ އިދެއ�ގެާދަށުނ�ގޮތުނ�ާޤ ނޫނެއާ� ބ ރުލިބިގެނ�ާހަދާ  ވިޔަސ�ާާާާޤ ނޫނަކުނާ�
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ޝ އިޢުކޮށ�ފައިވ ާާ ޢ އ�މުކޮށާ� ގަވ އިދަކީާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއާ� އެާ ދޭނ�ވ ނީާ އަދަބެއ�ާ އެއ�ވެސާ� މީހަކަށ�ާ އެއ�ވެސާ�

އެއިނ�ާާާއެއ�ޗަކަށ� ކަނ�ތަކ އިާ މަނ ކުރެވޭާ ކަމ އި،ާ ކޮށ�ފިާާވ ނަމަާ ސ ފުކޮާާކަމެއާ� އަދަބުާ ދެވޭނެާ ށ�ާާމީހަކަށ�ާ

ާާ ސ ފުނުވ  ކޮބައިކަނާ� ކަމަކީާ މަނ ކުރެވޭާ ވީމ ،ާ އޮވެގެނ�ނެވެ.ާ މ އ�ދ ތަކުގައިާާއިބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާ ބައެއާ� ބ ރ ތ�ތައ�ާ

ާާާާބޭނުނ�ކޮށ�ފައި ފެނެާއެވެ.ާއަދ61ާާާިާވ ތީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ އ އިާއެފަދަާމ އ�ދ ތައ�ާތަޢ ރުޟުވ ކަމަށާ� ވަނަާމ އ�ދާ 

ޖުމ�ހޫރިއ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ މ އ�ދ ތަކެއ�ާާމީގެއިތުރުނ�ާ ފުށުއަރ ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ބައެއ�ާ އަދިާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޔ ގެާ

ބައެއ�ގެާއަދިާމުއައ�ސަސ ތަކެއ�ގެާގިނަާާާާބިލުގައިާހުރިާކަމަށ އި،ާއެހެނ�ކަމުނ�ާއެާބިލުާތަޞ�ދީޤުކޮށ�ފިާ ނަމަާއެތައާ�

އަސަރުފޯރ ނެ ކޮމިޝަާާޙައ�ޤުތަކަށ އި،ާމިނިވަނ�ކަމަށާ� ހިއުމަނ�ާރައިޓ�ސާ� ވަނީާާކަމަށާ� ދަާމޯލ�ޑިވ�ސ�ާއިނާ� ނ�ާއޮފާ�

ކޮމިޝަނުގެާއިތުރުނ�ާޢ އ�މުނ�ގެާާ ފޮނުވ ލުމަށ�ާއެާ އަނބުރާ  ތަޞ�ދީޤުނުކޮށާ� ބިލުާ އެާ އެވެ.ާއަދިާ ފ ހަގަކުރައ�ވ ފަާ

ފ ސ�ކުރައ�ވ ާާ މަޖިލީހުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވީމ ،ާ އެވެ.ާ އިލ�ތިމ ސ�ކުރައ�ވ ފަާ އަޅުގަނޑަށާ� ވަނީާ ފަރ ތ�ތަކަކުނާ� ގިނަާ

ފޮނުއ�ވިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒުގެާބިލ ާގުޅޭތަޞ�ދީޤުކުރު ގަނޑުާމާިާގޮތުނ�ާއަޅުާާމަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑަށާ�

ާ މައ�ސަލަތަކާ  ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާާދެނ�ނެވިާ ވިސ�ނ ވަޑައިގަތުމަށ�ޓަކައިާ އަލުނާ� މަޖިލީހުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މެދުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ )ހ(ގައ91ާާިޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ މ އ�ދ ގެާ މަޖިާާވ ާާާވަނަާ ބިލުާ އެާ މަތިނ�ާ އަނބުރ ާާގޮތުގެާ ލީހަށ�ާ

ޤަބޫލުކުރެއ�ވުނ�ާއެދެމެވެ.ާާފޮނުވީމެވެ.ާއިހު ުމަޙްއަމުދ �ههދިމ�ކުމ�ޚ .2011ާާޖަނަވަރ1432ާާ.17ާާާާީޞަފަރ13ާާާާުތިރ މާ�

ާސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ (ާ.)ރައީަނީޝުދ 

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ރިޔ ސަތުނާ�

ާާ ބެހޭާބިލ ާާޝުކުރިއ�ޔ .ާދެނ�މެާތި އިމ�ތިޔ ޒާ  މަޖިލީހުގެާ މަޖިލީހުނ�ާފ ސ�ކޮށ�ފައިވާ  އިވިވަޑައިގަތީާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ސިޓީފުޅު.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާާބެހޭ ގޮތުގެާމަތިނ�ާާާވ ާާވަނަާމ އ�ދ ގައ91ާާާިގޮތުނ�ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާފޮނުއ�ވ ފައިވާ 

ފެނިވަޑައިނުގަނ�ނަވ ާ ތަޞ�ދީޤުކުރައ�ވަނ�ާ ބިލުާ ރައީސުާާއެާ މިކަމުގައިާާކަމަށާ� ފޮނުއ�ވ ފައި.ާ މިވަނީާ ލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ

ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާޢަމަލުކުރ  1ާާާާގޮތުގެާމަތިނ� ހުޅުވ ލަނ�. އަޅުގަނޑުާ މިކަމަށާ� ބަހުސެއާ� ގަޑިއިރުގައ1ާާާާިގަޑިއިރުގެާ

ހަމަޖެހިފައި މިހ ރުާ ާާާާވ ާާފުރުޞަތުާ އަށ� އެމ�.ޑީ.ޕީާ މިއޮނ�ނަނީާ 23ާާާާގޮތުނ�ާ އަށ� ޑީ.އ ރު.ޕީާ 21ާާމިނިޓުއިރު.ާ

މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާކޮނ�މެާމެނ�ބަރަކަށ�ާާމި މިނިޓު.6ާާާމިނިޓުއިރު.ާޕީ.އޭާއަށ3ާ�ާނިޓުއިރު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށ�ާނިސ�ބަތ�ނުވާ 

ާާ އަށ� ޕ ޓީާ 3ާާާާޤައުމީާ އަށ� ޕ ޓީާ ޖުމ�ހޫރީާ އަރުވަމުނ�3ާާާާމިނިޓު.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުގަނޑުާ އުސޫލުނާ� މިާ މިނިޓު.ާ

ޢިއ�ޒަތ� އެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ާ ފުރުޞަތަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާގެނ�ދ ނަނާ� ދ އިރ ގެާ ހުޅުހެނ�ވޭރުާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�.ާ ތެރިާ

ފުރުޞަތުާއަރުވަނ�.ާާ  މެނ�ބަރުާމޫސ ާމަނިކަށާ�

ާ

 ހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:



 45

ބެހޭ އިމ�ތިޔ ޒާ  މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުާާޝުކުރިއ�ޔާ  މިާގޮތުނާ� މެނާ�

ނިމެނ� ދައުރުާ މިދިޔަާ ބިލަކީާ ނިނ�މިާ ބިލުތަކެއ�ާާާާމަޖިލީހުނާ� އަވަސ�ކޮށާ� ވަރަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ދިޔައިރުގައިާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ދިޔައިރުގައިާނިނ�މިފައިވ ާބިލެއ�.ާދެނ�ާާާާނިނ�މަމުނ� މިތަނަށ�ާގެނެއ�ސަާއަދާިާާާ�ކޮށ�ބިލުގެާމަސައ�ކަތާ�

ކަނ�ތައ�ތަކަށ� ނުބެލިާހުރެދ ނެާއޭގައިާހުރިާހުރިހާ  ޚިޔ ލުާއެބަކުރައ�ވ .ާާާާާރަނގަޅަށާ� ބައެއ�ާމެނ�ބަރުނާ� ވެސާ� ކަމަށާ�

މިކަމ ާގުޅިގެނ�ާމ ާ ާާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ގެާސީދ ާމަޞ�ލަޙަތ ާބޮޑުާބަހުސަކަށ�ާނުގޮސ�ާާާާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުގެާ

ކަމަކަށ� ސިޓީފުޅުާާގުޅުނ�ހުރިާ ފޮނުއ�ވ ފައިވާ  ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ކަނ�ކަމ އި،ާާވ ތީވެ،ާ ވިދ ޅުވެފައިވާ  ގައިާ

ދިރ ސ ކުރުމަށ�ޓަކައިާބިލުާފަރުމ ކުރެއ�ވިާކޮމިޓީާާ އަލުނާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާއަދިާމިާބިލުގައިާހުރިާމައ�ސަލަތައާ�

ފޮނު އަނބުރ ާ މަސައ�ކަތ�އަށާ� ބިލުގެާ އެާ ރަނގަޅުގޮތ�ާާވ ލައިގެނ�ާ އެނ�މެާ އެއީާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ކުރުމަށާ�

ކޮނ� މަޖިލީހުގާެާާާގޮތެއ�ާާާމެކަނ�ނޭނގެ.ާ އަދިާ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭ.ާ އިމ�ތިޔ ޒާ� މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ ވިޔަސ�ާ

މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާލިބިދޭާޙައ�ޤުތަކ އިާއެާރައ�ކ ތެރިކަނ�ާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާބޮޑަށ�ާވިސ�ނ ފައިާހުރާީާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއަމިއ�ލަާވ ހަކަތަކެއ�ާނުދައ�ކ ާާއެކަމުގައިާވ ހަކަާއިތުރަށ�ާމިާމަޖިލީހުގެާފ�ލޯރގައިާއަޅުގަނޑުމެ ނާ�

ހުރި މައ�ސަލަތަކެއާ� މަޖިލީހުާާކަމަށ�ާާމީގެާ ފަރ ތ�ތަކ އި،ާ ޤ ނޫނީާ މަޖިލީހުގެާ އަދިާ އެއ�ކޮށ�ާާވ ނަމަާ ކޮމިޓީއާ  ގެާ

ރަނގަޅުކުރުމަށ�މަސައ�ކަތ� އަލުނ�ާ ބިލުާ މިާ ވީހ ކޮށ�ގެނ�ާ ާާފަހުާ ތަޅުމަށ� މަޖިލީހުގެާ އަވަހަކަށ�ާ ގެނައުމަށ�.ާާވެސ�ާ

ގެނ�ދެވޭނެ ބޭފުޅަކުާތ އީދުކުރައ�ވައިގެނާ� އެއ�ވެސާ� ާާކަމަށ�ާާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުގެާހުށަހެޅުމެއ�ާމިއީާދެނ�.ާމިގޮތަށާ�

ވ ހަކަާދަނ�ނަވ ލަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .ާވަނީ އަޅުގަނޑުާހުށަހަޅާ  ފޮނުވ ލަނާ� ކޮމިޓީއަކަށާ� މިާބިލުާއަވަހަށާ� ާވިއ�ޔާ 

ާ

 ޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�:ާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރު

ހިނގ ާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ބިލުގެާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވީާާާޝުކުރިއ�ޔ ާ ބަލ އިރުާ ތ ރީޚަށ�ާ އެއ�ޗަކާީާާާދިޔަާ

އޮ ނިނ�މ ފައިާ ވ ހަކަދައ�ކައިގެނާ� ހުރިހ ާޕ ޓީތައާ� ކައުނ�ސިލ ާދިމ ކޮށާ� ލޯކަލާ� ބިލެއ�.ާސަރުކ ރުނ�ާާޙަޤީޤަތުގައިާ ތާ�

ވަރަށ�ާކޮށ�އިނ�ޖެކ�ޓު ސިޔ ސީާާާގެނ�ާ އަދިާާާާބޮޑަށ�ާ ފަރ ތ�ތަކައ�،ާ އިދިކޮޅުާ ޕ ޓީތަކަށ އި،ާ އިދިކޮޅުާ މީގައިާ ގޮތުނ�ާ

ކުރިމަތީގަާ ރައ�ޔިތުނ�ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ އިދިކޮޅުާ އެޚ އ�ޞަކޮށ�ާ އަގުވައ�ޓ ލަނާ� ބިލެއ�ާާމަސައ�ކަތ�ާާާއިާ އޮތާ� ކޮށ�ފައިާ

ކޮ މީތިާ ކޮނ�މެހެނ�ާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށ�ާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ތަޅުމުނ�ާާމިއީ.ާ ހަމަާ މީތިާ ފޮނުވ ލ ކަށ�.ާ މިޓީއަކަށ�ާ

އިމ�ތިޔ ޒުާނެތަސ�ާާ މިާ މަސައ�ކަތ�ާކޮނ�މެހެނާ� މިކުރާ  ރައ�ޔިތުނ�ގެާޙައ�ޤުގައިާ ބޭރުކޮށ�ލަނ�ވީ.ާއެއީާއަޅުގަނޑުމެނާ�

މިާާ ހިނގ ފައިާއޮތ�ގޮތަށ�ާބަލ އިރުާ މިާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާމަސައ�ކަތާ� ބިލަކާީާކުރެވިދ ނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާމިާބިލުާ

ޕ ޓީތަކަކުނ�ާވ ހަކަދައ�ކައިގެނ�ާކޮމިޓީާއަށ�ާމެނ�ބަރުނ�ާގޮސ�ގެނ�ާހުރިހ ާާ ސިޔ ސީާ މިާމަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާހުރިހާ 

ސަލ މަތީ ވ ހަކަދައ�ކ އިރުާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކުގެާ މަޖިލީހުގެާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ކަމެއ�.ާ އޮތ�ާ ާާމެނ�ބަރުނ�ާކޮށ�ފައިާ

ރަާ ގޮތ�ގޮތުނ�ާ އެކިާ ނުލިބޭކަނ�ާާގޮތުނ�ނ އިާ އިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާ ލިބެނ�ޖެހޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ އ�ޔިތުނ�ގެާ
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ޤަބޫލުކުރަނ�އަޅުގަނޑުމެ އެބަާ އެނ�މެނަށާ� ބަލަހައ�ޓ ާާނާ� ކަނ�ކަނާ� ސެކިއުރިޓީާ ހުނ�ނަނ�ޖެހޭާ މަޖިލީހުގައިާ މިާ ޖެހޭ.ާ

ފަރ ތެއ� ހުނ�ނަނ�ޖެހޭާ ފ ސ�ކޮށ�ފައިާ ދަށުނާ� ގަވ އިދުގެާ އައުާ މިާ ނޭނގެ.ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ފަރ ތ�ވީތަނެއ�ާވެސާ� .ާއެާ

ދަނ�ނާަާ އެނ�މެާ މިއީާ ވެސާ� ފައިބ ކަނ�ާ މީހުނ�ާ އެތެރެއަށާ� މިތ ާ ފ ރުމަތިނ�ާ މިތާ  އެއ�ވެފައިާ މީހުނ�ާ މިތަނަށާ�

އެކިއެކާިާ މަޖިލީހަށ�ާ މިާ ފ ސ�ކުރަމުނ�ދިޔައިރުާ ބިލުާ މިާ ހިތ މަކުރަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ ޙަޤީޤަތެއ�.ާ

އަނ� ޤ ނޫނީާވަކީލުނ�ނ ނަާއެނ�.ޖީ.އޯތަކުނ�ކޮމިޓީތަކަށާ� ހިފައިގެނ�ާމަޖިލީހުގާެާާާނ އި،ާބައެއާ� ބޯޑުތައާ� މިފަދަާބޭފުޅުނާ�

ހުތުރުވ  އަބުރަށާ� މަސައ�ކަތ�ގޮާާމެނ�ބަރުނ�ގެާ އައިސ�ާ މިތަނަށާ� ވަރަށ�ތަށާ� އަނ�ނ ނެާ މިތަނަށާ� ގިނާަާާާކުރިކަނ�.ާ

ފަރ ތ�ތައ�.ާއިހަށ�ދުވަހަކުާއަ އަނ�ނަާ ވެރިކަނ�ާކުރ ާރަށ�ާބަދަލުކުރިާއެނ�.ޖީ.އޯާނަމުގައިާ އިރުގައިާރައ�ޔިތުނ�ާާާާތޮޅުާ

މިފަދަާއިމ�ތިޔ ޒުގެާބިލެއ�ާއައިހ  ނުފެނޭ.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ� ފެނުނު.ާާާާލުގައިާތިބިއިރުާމިާމީހުނ�ނެއާ� ދުވަހުާމިތަނުނާ�

ފެނުނުާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާމެނ�ބަރުާވެލެޒިނީާވެސ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އެމ�.ޑީ.ޕީާފަރ ތުނ�ާާދެނާ�

މީތިާމިާކޮމިޓީއެއ�ގައިާވެސ�ާބ އ�ވ ނެ މީގެާމަޅިއެއ�ގައިާޖައ�ސ ކަށާ� އިދިކޮޅުާފަރ ތ�ތައާ� އިތުރަށާ� ކަމެއ�ާާާާކޮނ�މެހެނާ�

ކޮނ�މެހެނ�ާއިތުރުާއިމ�ތިޔ ޒުާނުލިބިގެނ�.ާއެއާީާ ބޭރުކޮށ�ލަނ�ވީ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާނޫޅެނާ� ނެތ�.ާމީތިާތަޅުމުނ�ާވެސާ�

ސެ މަސައ�ކަތ�ކުރިޔަސ�ާސަރުކ ރ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހޯދަނާ� ބުނެފިއ�ޔ ދިމ ލަާާކިއުރިޓީާ ބ ރަށ�ާއެއ�ޗެއާ� ސެކިއުރިޓާީާާާށާ�

ބުނ  ބ ރަށާ� ވަރަށާ� ވެސާ� ފުލުހުނާ� އެކަމަކުާ ކަނޑ ލ .ާ ގ�ރޫޕުވެސާ� އެކިއެކިާ ޒުވ ނުނ�ނަށާ� ނުގެނ�ގުޅޭށާޭާނެާ ތައާ�

ހަމަާފުލުހުނ�ގެާސެކިއުރިޓީާކަނ�ކަމަށ�ާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާާާާ�ކައިރީގައި.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއެއ�ޗެކޭާބުނީމަ

ބޭނުމެއ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާ އިތުރުާ ކޮނ�މެހެނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ އޮނ�ނަނީ.ާ ހުރާިާނުލިބިފައިާ މިާ ނުވޭ.ާ ާ

ސަރުކ ާާއިމ�ތިޔ ޒުތަކ  މިާ ވެސ�ާ ޖަވ ބުދ ރީއެއ�ކޮށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އަޅުރުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނޑާުާގަކުރުވިދ ނެ.ާ

މީތިާމަޖިލީހުގާެާދެކޭގޮތުގައިާމިއީާއަނެއ�ކ ާ ގުއިާރޯނެއ�ގައިާޖައ�ސަނާ� މެނ�ބަރުނ�ގެާހުރިހ ާއެނ�މެނާ� މަޖިލިސާ� ވެސާ�

ކުރަނީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައިާމީގައިާހުރިާކަނ�ކަމަށ�ާބަލ އިރުާހުރިހ ާޕ ޓީާާއިާބ އ�ވަނ�ވެގެނ�ާމިާމަސައ�ކަތ�ާތެރޭގަ

މީގައިާއެބަހުރި.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާއެާއ�ލުކުާހަާވ ހަކަދައ�ކައިގެނ�ާާ ޗޫޒ�ކުރިާާރެވޭނެާކަނ�ކަނާ� ގޮތަކީ.ާމިތަނަށ�ާާާާއެއ�ނޫނާ�

އެއ�ކުރީާކޮނ�ާބައެއ�ތޯ ކީއ�ވެތޯާއެމީހުނ�ާމައިތި؟ާކ ކުާފޮނުވައިގެނ�ާއައިާބައެއ�ތޯ؟ާބޭރަށާ� ؟ާނުކުރެވުނީރިއެދުވަހުާ

އެއ�ގޮތ�ާނުވ ތަނެއ�ާއިނިއ�ޔ ާޚިޔ ލު މަޖިލީހުގެ،ާާާާރަނގަޅުާވެސ�ާކުރެވޭނެ.ާާާ މިތަނަށ�ާއައިސ�ާމިާ އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ

ފެނ�ނަނާީާ އަޅުގަނޑަށ�ާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ވައ�ޓ ލަފ ނެހެނ�.ާ ހީވީާ މިތަނ�ާ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ ރައީސަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ބޭރަ ވެސާ� ގ ދޫކޮލުނ�ާ މިާ އެއ�ލައިމީތިާ އިމ�ތިޔ ޒެއ�ާާށ�ާ އިތުރުާ ކޮނ�މެހެނ�ާ ނޫޅެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނެއާ� ލަނ�.ާ

އުޅެވިދ ނެާާނު ވެސ�ާ އަށ�ާ އަމިއ�ލަާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނުދެނ�ޏ ާ ފުލުހުނ�ާ ސެކިއުރިޓީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ލިބިގެނެއ�.ާ

މާިާ އިނ�ސ�ޓިޓިއުޝަނާ� އޭޒާ� ކޮނ�މެހެނާ� މަޤުޞަދެއ�ގައިާ މ ތ�ާ އެއ�ވެސ�ާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ އިނގޭތޯ.ާ

އެާ ނެތ�.ާ ވިސ�ނުމެއ�ާ ސަރުކ ރުގެާ ފެނިގެނ�ާާމަޖިލިސ�ާރަނގަޅުކުރ ކަށާ� ރަނގަޅަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވަރަށާ� ކަނާ�

ހިތ މަޔ ާާގޮއ�ސަ އެނ�.ޖީ.އޯތަކުނ�،ާމިާާާއޮތީ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާ ބައެއާ� ފ ހަގަކުރަނ�ާއެފަދަާޢަމަލުތަކުގައިާ އެއ�ކޮށާ�



 47

ބޯޑުާހިފައިގެނ� ގޮސ�ާއެކިއެކިާ ވެސާ� އެނ�.ޖީ.އޯތަކެއ�.ާއެފަރ ތ�ތަކުނާ� ވަރަށ�ގިނަާ އަނ�ނ ނެާ ާމަޖިލީހުގާެާމަޖިލީހަށާ�

އަރައިގެނ�ފައި އަޅުގަނޑުމެނ�ާއެާއެއ�ޗެއ�ސ ވަނީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާދެާާޢިއ�ޒަތ އިާކަރ މ ތަށާ� ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާނުލައިާާނާ�

މަސައ�ކަތ� އަޅުގަނޑުާކުރާ  ބޭނުނ�ވަނީ.ާ ދަނ�ނަވ ލަނާ� އަޅުގަނޑުާ ހަމަާ އެވ ހަކަާ އޮތީމަާ ޔަޤީނ�ކަނާ� ކުރެވޭނެކަމުގެާ

ހިޔެާއިމ�ތިޔ ޒެކޮނ�މެހެނ�ާއިތުރުާ ޝުކުރިއ�ޔ .ާާާޖެހޭނެހެނ�.ާވަރަށ�ނުވޭާފ ސ�ކުރަނ�ާއ�އ�ާއަޅުގަނޑަކަށާ� ާބޮޑަށާ�

ާ

 ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

ާާ ބިލަށ� ބެހޭާ އިމ�ތިޔ ޒ ާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާޝުކުރިއ�ޔ ާ

މަޖިލީހަށ�ާފޮނުވިާ ވިސ�ނުމަށާ� ާާާާއަލުނާ� ވިސ�ނޭާވިސ�ނުމަށ�ާާދަނ�ނަވ ނީާއެާމަނިކުފ ނުގެާދުރުކަމަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑު

ވަރަށ�ާ ދަނ�ނަވަާާއަޅުގަނޑުާ ޝުކުރުާ ހިތ މަޔ ާބޮޑަށާ� ހަމަާ އަޅުގަނޑަށ�ާ މަޖިލިސ�ާާާާމޭ.ާ މިާ ދަނ�ނަވަނ�ާ އެއ�ކޮށ�ާ

ދިޔައިރުާާ ބޮޑަށ�ާާާާއިރުގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާއެނ�މެާާލެއ�ާނިނ�މ ފައިާފޮނުވިބ7ާާާިބަނ�ދުވެގެނާ�

އެނ�މެ މެނ�ބަރުނާ� ހެާާއެމ�.ޑީ.ޕީގެާ އިދިކޮޅުާ ފޮނުވ ނުލިކަމ ބޮޑަށ�ާ މިތަނަށާ� ބިލުާ ހަމަާާާާދިާ އަޅުގަނޑުާ މެދުާ

ާާއެާބަދަލުކުރުމ އި،ާމިާކަނ�ކަމ ކަމަކީާވަކިާޕ ޓީގެާޓިކެޓުގައިާނުކުނ�ނަވ ާބޭފުޅުނ�ާާާާހިތ މަކުރަނ�.ާއެހެނ�ާމިދެނ�ނެވި

ފޮނުވ ލ ނެާާގުޅޭ އަނބުރާ  އިޞ�ލ ޙެއ�ާ ދިޔަާ ފ ސ�ކުރެވިގެނާ� މިތަނަށ�ާ އުއ�މީދުކުރީ.ާާާާގޮތުނާ� އަޅުގަނޑުާ ކަމަށ�ާ

ކުރި.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާމިާބިލަކީާމިތަނުގައިާދެނ�މެާހަމަާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާއެކަމަކުާއެކަމެއ�ާނު

މިާާ ކޮށ�ފައިާއޮތ�ާކަމެއ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ� ހަމަާއެކަމެއ�ާބޭނުނ�ވެގެނާ� ޕ ޓީއަކުނާ� އެާފ ހަގަކުރެއ�ވިާފަދައިނ�ާހުރިހާ 

ފޮނުވ ާ ފޮނުވ ލިާ އެާ ފޮނުވ ލ ފައި.ާ އަނބުރާ  މިއޮތީާ ވަރަށ�ބިލުާ މިއީާ ޤަބޫލުކުރ ނީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ބޮޑަށ�ާާާާލުމަކީާ

އެ ވެސ�ާ އޮފީހުނ�ާ އޭ.ޖީާ އަދިާ ޤ ނޫނާީާާާވިސ�ނ ވަޑައިގެނާ� މަތިނ�ާ އިރުޝ ދުގެާ ދެއ�ވ ފައިވ ާ މަނިކުފ ނަށާ�

ޤަބޫލުކުރެވޭ ހުރިކަމަށާ� މީގައިާ ތަޢ ރުޟުވުނ�ތަކެއ�ާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުވަތަާ އާެާާާތަޢ ރުޟުވުނ�ތަކެއ�ާ ގޮތަށާ�

ާާާާކޮށ�ފައިާފޮނުވ ފައިވ ާސިޓީފުޅެކޭާއިނގޭތޯ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެރ ފ�ޓުޑ� އަޅުގަނޑުާވެސ�ާމިާސިޓީާއަށ�ާާގޮތުގެާމަތިނ�

އަޅުގަނޑުއިހުތިރ މު މިއ ކުރުމުގެާގޮތުނާ� ފެނ�ނަާވ ހަކަާދަނ�ނަވ ލަނ�.ާާާާާވެސ�ާމިާދެވަނަާފަހަރަށާ� މެދުާވިސ�ނުމަށާ�

މެނ�ބަރު ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތޮއ�ޑޫާ ބޭރުކޮާާހަމަާ އެއ�ކޮށ�ާ ފަދައިނ�ާމިާ އަޅުގަނޑުގާެާށ�ލިޔައެާފ ހަގަކުރެއ�ވިާ ސ�ާ

ބޮޑަށ�ާއިމ�ތިޔ ޒުތަކަކަށ�ާބަރޯސ ވެގެނ�ާާާާއެއ�ވެސ�ާމައ�ސަލަާއެއ�ާވެސ�ާނެތ�.ާއެއީާމިތަނުގައިާއަޅުގަނޑަކީާއެާމ ާ

ބޭނުމެއ�ާ އަޅުގަނޑަކަށާ� ނޫނ�.ާ މީހެއާ� އުޅޭާ ހިތުއަޅައިގެނ�ާ ކުރަނ�ާ އިާާކަނ�ކަނާ� އެާ ވެސ�.ާާނުވޭާ މ�ތިޔ ޒުތަކެއާ�

އަޅުގަ އުޅެވޭނެ.ާ މިނ�ވަރަކުނާ� އުޅޭާ އެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ހަމަާ ސަރުކ ރުާާނުލިބުނަސާ� ނޑުމެނ�ނަށާ�

ތަނ�ދިނ�ާާޖަވ ބުދ ރީ ޤ ބިލިއ�ޔަތުާ ލަޔ ޤަތ އިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިނ�ވަރަކުނ�ާ އޮތ�ާ ކުރެވެނ�ާ ކުރުވުމަށ�ޓަކައިާ

ކުރެވޭނެ.ާވަދެ ރަނ�ތާޯާވަދެާހުއ�ޓ ާދަތ�ދޮޅިާދަށަށ�ާކީއ�ކުރަނ�ތޯާގުދ ރުާމަތީގެާކީއ�ކުާމިނ�ވަރަކުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ޖެހިޔަ އަޅުގަނޑަށ�.ާާކިހިލިފަތ�ދޮށުގައިާ ލިބުނީާ ވެސ�ާ އަނިޔ ާ މިހުރިހާ  ވެސާ� ސަބަބުނ�ާ ބިލުގެާ މިާ އެކަމަކުާ ސ�.ާ
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މ ާ އަޅުގަނޑުގެާ ދެނ�ާާއެކަމުގައިާ ނުދެނ�ނެވޭނެ.ާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ބިލަކަށާ� އޮތ�ާ ދައުރެއ�ާ ހުށަހަޅ ނާެާާާބޮޑުާ އިޞ�ލ ޙުާ

އާެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ދެނާ� އޮތިއ�ޔ .ާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުގެާ އިޞ�ލ ޙުާ މެނ�ބަރަކަށ�ާ އެާ ވެސ�ާ މެނ�ބަރަކުާ ކޮނ�މެާ

ނިސ�ބަތ�ވ ާާ ޕ ޓީއަކަށާ� ހުރިހ ާ މަޖިލީހުގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހަމަާ މިތަނުގައިާ ވެސ�ާ ދިޔައީާ ހުށަހެޅިގެނާ� އިޞ�ލ ޙުތައ�ާ

ހަމަާމަޝ�ވަާ މަތިނ�ނޭާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމިާބިލަކީާހަމަާކޮނ�މެާގޮތެއ�ާާމެނ�ބަރުނ�ގެާވެސާ� ރ ގެާ

ކުރުކޮށ�ލ ނަނ�.ާާ ވ ހަކަާ އަޅުގަނޑުގެާ ދަނ�ނަވ ލަމުނ�ާ ވ ހަކަާ ބިލެއ�ާ ނެތ�ާ އެއާ� މައ�ސަލަާ އަޅުގަނޑުގެާ ހެދިޔަސާ�

 ޝުކުރިއ�ޔ ާ.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟ�ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

������� ބެހޭާ���ه ބިލ ާ މިާ ވެސ�ާ ފުރަތަމަާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާ.ާ ގޮތުނާ�

ތ އީދުކުރެވޭ.ާާ އަޅުގަނޑަށާ� ފޮނުވަނ�ާ ކޮމިޓީއަކަށާ� އަނބުރ ާ އަލުނާ� ބިލުާ މިާ ފަދައިނ�ާ ފ ހަގަކުރެއ�ވިާ މެނ�ބަރުނާ�

މެނ�ބަރުާާ މަނިކުގެާއެާހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަނ�.ާއެގޮތުނ�ާހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މޫސާ 

އ ދެ،ާާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�،ާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ބޭނުނ�ވަނީ،ާ ދަނ�ނަވަނ�ާ އަޅުގަނޑުާ ތ އީދުކުރަމުނ�ާ ހަމަާ ދެނ�ާ

ާާ ނެތ�ކަމުގައިއިއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ވ ޖިބުވީާާނ ޔަތެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަޅުގަނަމަވެސ�ާ ފަހެއ�ާާއަދ ކުރުމަށާ� ނޑުމެނާ�

ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ފ ހަގަކުރެއ�ވިހެނ�ާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ތޮއ�ޑޫާ މ ޔަތ އިާާހިނުޖެހޭނަމޭ.ާ

އެާނުފެނިއ�ޖާެާ ދައުލަތުާނުވަތަާސަރުކ ރަށާ� ލަތެއ�ގައިާއެކަނ�ާނުކުރުމަކީާއަދިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާހ ރައ�ކ ތެރިކަނ�ާދޭނާ�

ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ނުކުނ�ނައިރަށާ� ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިތަނަށާ� ދުވަހަކުާ ކޮނ�މެާ އެާާހަނުކުނ�ނަާ މަލ ދިނުމުގެާ

ހަމަ ފަރ ތުނ�ާ އެާ އެކަމ ާއިނ�ތިޒ މުާ އޮވެއ�ޖެއ�ޔ ާ ކެރިގެާާޖައ�ސ ފައިާ މިތިބީާ ކުރިމަތިލ ނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ނ�.ާާވެސ�ާ

ބައެއ�ާއެނ�.ޖީ.އޯތަކުނ� ދެނ�މެގައިާހަމަާބައެއ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ާފ ހަގަކުރެއ�ވިހެނާ� ލ ާާމިާބިާާާއެހެނ�ނަމަވެސާ�

ގޮތ�ގޮތަށ� ތަފ ތުާ ގޮތުނ�ާ ދައ�ކަމުނ�ާާބެހޭާ ޖަމުޢިއ�ޔ އަކުނ�ާއެއ�ރާޭާދިޔަާާވ ހަކަާ އެއާ� އޭގެތެރެއިނ�ާމަދަނީާ އިރުގައިާ

ތަޢ ރުޟު ވަނަާމ އ�ދ 17ާާގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާއިރުގައިާމިާބިލުާާވ ހަކަާދެއ�ކި ާާއ�ކެވިވ ާކަމަށ�ާވ ހަކަފުޅުާދެއަށާ�

ާާ )ށާ(17ާާއިރުގައި މ އ�ދ ގެާ ބަޔަކަށ�ާާވަނަާ ދޭނ�ޖެހޭާ ރައ�ކ ތެރިކަމެއ�ާ ޚ އ�ޞަާ ވަކިާ އޮނ�ނަނީާ ބުނެފައިާ ގައިާ

ދި ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާރައ�ކ ތެރިކަނ�ާ މިާ އެއީާ މިާާާާނުމަކީާ ޖުމ�ހޫާމަލުކުރަޢަދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ ރިއ�ޔ ާާމުނ�ދ ާ

ތަޢ ރުޟު އަށ�ާ އެހެނ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއާ� هމ ވީވ ާ އެނގެނ��ه ސ ފުކޮށާ� ބައެއ�ާާާާމިހ ާ ކަނ�ތައ�ތައާ� ހުރިާ

ާާ މި ޓީވީތަކުގައިާ ބޭފުޅުނާ� ާާޤ ނޫނީާ އަގުވައ�ޓ ލުމަށ�ޓަކައި ކުށ�ވެރިކުރަނ�.ާއ ދެ،ާާމަޖިލީހުގެާ ދެއ�ކިާވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާ

ާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާފޮ ކަނ�ތައ�ތަކުގެ ބައެއާ� އޮތާ� ފ ޅުކޮށ�ފައިާ ކަނ�ބޮޑުވުނާ� ހުރިާބައެއ�ާާނުއ�ވިާބައެއާ� ސިޓީގައިާ

ާާ ހުރިކަނ�ތައ�ތަކުގެ ކަނ�ތައ�ތަކެއާ� ވިސ�ނ ލަނ�ޖެހޭާ ާާާާތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑު ާާކަމަށާ� ޤަބޫލުކުރަނ�.ާާވެސ�

އަނ�ނަ ހުށަހެޅިގެނ�ާ މަޖިލީހަށ�ާ ބިލެއާ� އެއަށ�އިރުާާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ މެނ�ބަރުނާ� އިޞ�ލ ޙުތަކެއ�ާާާާގައިާ ގިނަގުނަާ
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ކަމެއ�.ާާާާގެނ�ނަ އެކަށީގެނ�ވ ާ ނެތުމަކީާ ފ ސ�ވެފައިާ ބިލެއ�ާ އެާ ގޮތަށާ� ބޭނުނ�ވ ާ އެނ�މެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އިރުގައިާ

އޮވެއ�ޖެާކަމަށ�ާާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއެާއަނ�ނަާބަދަލުތަކަކ  ކަމެއާ� ާާާާއެކުގައިާއެާކަނ�ބޮޑުވ ނ�ޖެހޭާ ކަށ�ާާއެކަމަވަނ�ޏ 

ފ ޅުކުރ ނެ. އެކަނާ� ފަރ ތ�ތަކުނ�ާ ފ ޅުކުރަނ�ޖެހޭާ މެނ�ބަރުނ�ނ އިާާކަނ�ބޮޑުވުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ބައެއާ� ާާއަދިާާއެގޮތުނ�ާ

މެ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ބިލުގައިާ މިާ ބޭބޭފުޅުނާ� އައުމުގަޔ ނ�ބައެއ�ާ މަޖިލީހަށ�ާ ާާބަރުނ�ާ ދ ާާއި އެނބުރިާ އަދިާ

ކަ ހައ�ޔަރުނުކުރެވޭނެާ ފ ޑުކިޔަމުނ�ދިއުމުގައިާ ބޭފުޅުނ�ާ ބައެއާ� ވެސާ� އޮތުމަށާ� އޮތ�ާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާާާާމަށާ� ދިޔަ.ާ

އެހެނ�ާ ދުނިޔޭގެާ ދަނ�ނަވ ނީާ ކަނ�ތައ�ތަކުގެާާާާއަޅުގަނޑުާ އުސޫލުތަކ އިާ އޮނ�ނަާ މިކަނ�ތައ�ތައ�ާ ވެސ�ާ ތަނ�ތަނުގައިާ

މަސައ� ބިލުގެާ މިާ ކުރުމަށ�ފަހުގައިާ ދިރ ސ ތަކެއާ� ބަލައިާ ބޮޑަށާ� ވަރަށ�ާ އޮތީމައ�ޗަށ�ާ ކޮށ�ފައިާ ވެސ�.ާާާާކަތ�ތައ�ާ

هވީމ ހެނ�އެ އަޅުގަނޑަށ��ه އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވެސ�ާ ސަބަބުާ ކުރަނ�ޖެހުނުާ މަޖިލީހުގާެާއެކަނާ� މިާ ހީވަނީާ ާ

މިހ ރުާއެ ސ ފުކޮށާ� ދިވެހިރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� އަދިާމިާ ޑ�ރ ފ�ޓުނގިވަޑަމެނ�ބަރުނ�ނަށ އިާ ބިލުާ ކުރުމުގެާާއިގަނ�ނަވ ނެ.ާމިާ

ޑ�ރ ފ� އައުމުގެާާކުރުޓުކުރީގައި،ާ ދުވަހެއ�ގެާ އޮތ�ާ އަނ�ނަާ މަޖިލީހަށާ� މެނ�ބަރުނާ� މަޖިލީހުގެާ މިާ ވަނީާ ފަހުނ�ާ މުގެާ

ާާ ނަގައިާކުރީގައި ގެނ�ގޮއ�ސަާއޭނަާ އެާާާގެނާ� ރަާ�ههނ�ވީމ ހެއޮތީ.ާ އަކީާ މ ނަާ މ އ�ދ ގެާ އެާ މަޖިލީހުގައާިާމިާ އ�ޔިތުނ�ގެާ

ާއޮނ�ނަާދުވަހުާއެާސަރުކ ރުނ�ާބޭނުނ�ވ ާާސަރުކ ރ ާއިދިކޮޅުާނޫނީާސަރުކ ރުނ�ާކަނ�ބޮޑުވ ާމުހިއ�މުާމައ�ސަލައެއ�ާ

ވޯޓުާމަދުކުރުމަކީާކޮށ�ފ ނެާކަމެއ�.ާާ މެނ�ބަރުނ�ާހައ�ޔަރުކޮށ�ގެނާ� އެާމައ�ސަލަާހިނގ ދ ނެތީވެާއިދިކޮޅުާބައެއާ� ގޮތަށާ�

ާާ ބިލުގައި މިާ އޮތީމ ާ ސަބަބުތަކެއ�ާ ކަހަލަާ ކަނޑައަޅ މިާ އެގޮތަށ�ާ އެއ�ގޮތަކަށ�އެކަނ�ާ އެއޮތީ.ާ މަޖިލީހުފައިާ ގެާާވެސާ�

ބޭނުނ�ވ ތީާއެއ�ބޮޑުާއިާާމެނ�ބަރަކުާމ  ދެނ�ާާމ�ތިޔ ޒުތަކެއާ� ނެވިާގޮތަށ�ާާނޫނ�.ާއެހެނ�ކަމުނ�،ާއަޅުގަނޑުާކުރިނ�ާވެސާ�

އެާ ދިރ ސ ކުރިާ ވެސ�ާ ކުރިނާ� ބިލުާ ާާާާކޮމިޓީާާާމިާ ާާއަށ� ތ އީދުކުރަމުނ�ހުށަފޮނުވަނ� ހުށަހެޅުމަށާ� އަޅުގަނޑަށ�ާާާާހެޅިާ

ހިސ ބުނާ� ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާނިނ�މ ލަނ�.ދެއ�ވިާފުރުޞަތުާމިހާ 

ާ

ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާޠ ރިޤުާމަދުާމުޙައ�ާމެނ�ބަރުާދ އިރ ގެާާމަނަދޫ

ޢިއ�ޒަތ�` ތިޔ ޒުާބިލުާއަނބުރ ާާއިމ�ާާމެނ�ބަރނ�ގެާާމަޖިލިސ�ގެތެރިާރައީސ�.ާއ ދެ،ާރައ�ޔިތުނ�ާާ.ާޝުކުރިއ�ޔާ 

އެބަހުރި.ާާާާފޮނުވ ލުމ  ނުކުތ ތައާ� ބައެއ�ާ ބޭނުނ�ވާ  ފ ހަގަކޮށ�ލަނާ� އަޅުގަނޑުާ ބަހުސ�ގައިާ މިކުރެވޭާ ގުޅިގެނާ�

ފ�ލޯރ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ދ އިރުާ ހުށަހެޅިގެނާ� ބިލެއާ� މަޖިލީހަށާ� އަބަދުާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އިނާ�

ބެލުމެއ�ާނެތޭ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިވެމުނ�ދަނީާބިލެއ�ާފަރުމ ކޮށ�ފައިާހުށަހަޅ އިރުާޤ ނޫނަކަާއަޑު އަކަށ�ާބެލުމެއ�ާނެތާޭާށާ�

އައި އަނބުރާ  އެއ�ޗެއ�ާއެއ�ޗަކަށ�ާހަދ ލ ފައޭާފޮނުވަނީ.ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ގޮތަށާ� ތަޢ ރުޟުވާ  ސ�ފައިާާމުޅިނާ�

ވިދ ޅުވެފައިާމި ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ފޮނުވ ލުމ އެކުާ އަނބުރ ާ ބިލުގައިާ ާާާާއޮތާ� އ އިާވަނީ ޤ ނޫނ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާާާ

ާާތަޢ ރުޟުތަކެ އަޅުގަނޑުމެނ�ާކުރ ާމަސައ�ކަތުގައިާވެސ�ާހަމަާއެހ ާބޮޑަށ�ާާ�ههއެހެނ�ވީމ ާއ�ާމީގައިާއެބަހުއ�ޓޭ. މިއީާ

ތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާމިއީ،ާހަމަާާއަޅުގަނޑުާވެސ�ާތ އީދުކުރަނ�ާއެހ ާވަރަށ�ާނުބެލިާމިދަނީ.ާދެނ�ާޙަޤީޤަތަކީާ
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ވަޙީދުާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިޢަ ޕ ޓީގެާދޭތެރޭގައިާލީާ ާާާާނ�،ާމިއީާހަމަާދެާ މެނ�ބަރުނ�ާާވ ހަކަހަމަ ދެއ�ކިގެނ�ާދެާޕ ޓީގެާ

ހ ޒިާާކޮމިޓީ ފަރުމ ކުރެވިއަށ�ާ ާާާާ�هރުވެގެނ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ  ބިލެއ�.ާާާާތަޞ�ދީޤުކުރަނ�ނިނ�މ ލ ފައިާ ފޮނުވުނުާ

ހަ އަޅުގަނޑުމެނާ� މީގައިާ ޙައެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ފ�ލޯާނދ ނ�ކުރަނ�ޖެހޭާ މިާ ފަހާުާޤީޤަތަކީާ އެނ�މެާ ބިލުގެާ މިާ ރގައިާ

ާާމަރު މައ�ސަލަާއަކީ ނޫނ�.ާއެާމައ�ސަލަާޙަލ ގައިާދިމ ވިާ ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ާމައ�ސަލަތަކެއާ� މެނ�ބަރަކާުާާާމިހ ރުާ އަކީާ

މައ�ސަލަާ ދިމ ވިާ ހުށަނޭޅިގެނާ� އިޞ�ލ ޙެއ�ާ ބޭނުނ�ފުޅުވިާ ހުށަހަޅުއ�ވަނާ� މަޖިލީހަށ�ާ އެއ�ވެސ�ާާާާމިާ އެނޫނ�ާ އެއ�.ާ

ާާާާމައ�ސަލަާ ބިލުާއެއ� ާާާާމިާ ފ މި އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ދިއުމ އެކުާ އެހެނ�ވީމ ފ ސ�ވެގެނާ� ނެތ�.ާ އެއ�ާ �ههހަގަކުރެވިފަާ

ބުނ އިރުާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާމިާއިހު މެނ�ބަރެކޭާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކުރެވެނީާާސ ސ�ޙަޤީޤަތަކީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސ�ގެާ

ާާ މަޖިލިސ�ގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ކަމަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުގަނޑުާ މެނ�ބަރުނ�.ާ

ާާާާމަޖިލީހުގެ އިމ�ތިޔ ޒުގެ ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނާީާމެނ�ބަރުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހަދ އިރުާ ޤ ނޫނަކަށ�ާ ފ ސ�ކޮށ�ާ ބިލެއ�ާ

ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާނޫނ� ާާކަމަށ� އޮތ�ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސ�ގެާމެނ�ބަރުނ�ނަކީ.ާއަނ�ނަނ�ާއޮތ�ާތ ނގައިާކުރިއަށ�

އަޅުގަނޑުމެ ތިބޭނީކީާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލިސ�ގެާ މިާ ބިލުާާމުސ�ތަޤުބަލުގައިާ މިާ ފަހަރެއ�ގައިާ އިއ�ޔެާ ނޫނ�.ާ ނެއާ�

ތިބެދ  ވެސާ� ތެރޭގައިާ މީހުނ�ގެާ އެއ�ވިާ ދޮށަށ�ާ މަޖިލިސ�ާ މިާ ގުޅިގެނ�ާ މިާާފ ސ�ކުރުމ ާ މަޖިލީސ�ގައިާ މިާ ނެާ

ގަޔަށ�ާފަސޭހަާއަޅުގަނޑު�ههއެހެނ�ވީމ ފުރ ނެާމީހުނ�.ާާާާގޮނޑިތަކުގައި ކުރ އިރުާއަޅުގަނޑުމެނާ� ވ ާކަހަލަާާާާމެނ�ާކަމެއާ�

ގަ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެއީކީފޮއ�ޗަކުނާ� ދޫކޮށ�ލުމަކީާ ހަދ ލ ފައިާ އެއ�ޗެއ�ާ ގޮތަކަށާ� ކަހަލަާ ހެޔޮވަރުވ ާ އެނ�މާެާޔަށ�ާ ާ

ވެގެނެއ�ާ ގޮތަކަށ�ާ އެހެނ�ވީމ ާދ ނެނުާާރަނގަޅުާ ފަރު�هه.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބިލެއާ� ޤ ނޫނަކަށ�ާާފ ސ�ާާ�هމ ކޮށ�މިފަދަާ ކޮށ�ާ

ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެނާ� ޖީލުތަކަށ�ޓަކައިވެގެނ�ދ އިރުާ އޮތ�ާ އަނ�ނަނ�ާ ޤަދަާާާ މަޖިލިސ�ގެާ ރ އިާާރައ�ޔިތުނ�ގެާ

ކަނ�ކަނ�ާާކަރ މަތ� މިާމަޖިލީހުގައާިާކުރަހިފެހެއ�ޓޭނެާގޮތަކަށާ� ތިއ�ބެވީާގިނަާމެނ�ބަރުނ�ނަކީާާމިާާނ�.ާޙަޤީޤަތުގައިާވެސާ�

މ  ާާާާމިވަގުތުާ ބޭފުޅުނ�ބޮޑު ބޭނުނ�ވ ާ އޮތ�ާާާނޫނ�ާާނެއ�އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާ ކުރިއަށ�ާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ވެދ ނެ.ާ ާާކަމަށާ�

ޤަބޫލުކުރުމަކާީާާާށ�ާާއޮނ�ނ ނީކީާމިއަދުާމިއޮތ�ާގޮތަތ ނގައިާމިާމަޖިލީހުގެާހައިބަތ އިާޤަދަރުާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަމަށ�ާ

އޮތ�ާާާގެވ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއެއީާވަރަށ�ާމޮޔަކަމަކަށ� ާާމިާާާއިރުާމިާމަޖިލިސ�ގެާމަސައ�ކަތ�ތަކ އިާތަނަށ�ާބަލ ކުރިއަށާ�

ޖަވ ބުދ ރީ ސަރުކ ރުާ މިމަޖިލީހުނާ� މަސައ�ކަތ ާ ކުރ ާ ރިޢ ޔަތ�ކުރަނ�.ާާާާކުރުމަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ޖެހޭާ ކަނ�ތައ�ތަކަށާ�

ާާ މައ�ސަކަތ�ާާޤަބޫލުކުރ ާއަޅުގަނޑު މިާ މިއަދުާ މަޖިލީހުނާ� މިާ ާާގޮތުގައިާ ނޫނ� ގޮތަކަށާ� ާާކުރ ާ އޮތ� ތ ނގައިާާކުރިއަށ�ާ

ދައުލަތުގާެާާމަށ�ޓަކައިާމަސައ�ކަތ�ާކުރ ނީކީ.ާމިާމަޖިލީހުނ�ާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުާޓަކައިާކުރުމަށ�ސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީ

ދެ ގެނެސާ� ދެދަޅަވަޒީރުނާ� އުސޫލަކުނ�ާާއިރުާ ސުވ ލުކުރާ  ގެނެސާ� އޭރަކުނ�ނެއ�.އަށ�ާމިތ ާކޮމިޓީތަކަށާ� ާާާނުކުރ ނެާ

ފުލުހުނ�ނ އިާސިފައިނ�ާދެއިރުާދެދަޅަގެާމިާމަޖިލިސ�ގެާކޮމިޓީތަނމިތ  ބޭސ�ގުޅައެއ�ާގޮތަށ�ާމިތަނަށ�ާާއަށ�ާކ ާާާާކަށާ�

ގޮތުގައިާހ ޒި މުސ�ތަޤުބަލަކުާރުކުރ ާގޮތަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރާ  އެކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާނުކުރ ނެ.ާވަރަށ�ާާާާާކުރިއަށ�ާއޮތާ�

ސަ އިޝޫތަކުގައިާ މުހިއ�މުާ ވަރަށާ� ދިމ ވެގެނާ� މައ�ސަލަތަކަކާ  ޒިނ�ބޮޑެތިާ އެކަހަލަާ ނޫނީާ ބޭފުޅުނ�ާާރުކ ރުާ މ ދ ރުާ
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ހ ޒި ދޭނ�ޖެހޭނެ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއިމ�ތިޔ ޒުތަކުގެާާކުރ ާމަސައ�ކަތ�ތަކަށ�ާފުރުޞަތުާާރުކުރ ނެ.ާއެބޭފުޅުނ�ާމިތަނ�ތަނަށާ�

ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނެާމިާސަރުކ ރުގެާތެރޭގައިާވެސ�ާއަދިާރައ�ޔިތުނ�ގެާތެރޭގައިާާ ވެސ�ާާވ ހަކަާދައ�ކ އިރުާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ނޫނަސ�ާ އެބަާާކަނ�ާހަމައެކަނިާބަޔަމީހުނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާނޫނ�ާާއެބައުޅޭާކަނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކީ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

މިާޤައުމުގެާކަނ�ތައ�ތައ�ާާާާޑުމެނ�ގެާދަރިނ�ގެާދަރިނ�ނަށ�ޓަކައިޖެހޭާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމުސ�ތަޤުބަލަށ�.ާއަޅުގަނވިސ�ނަނ�

އަޅު ނަމަާ ރަނގަޅުކުރާ  ވިސ�ނަނ�ޖެއިޞ�ލ ޙުކޮށ�ާ އެާގަނޑުމެނ�ާ ހަމައެކަނިާ ހިސ ބަކުނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނާ  ާާހޭނީކީާ

އިނ ޔަތ�ތަކ އާިާާާހިސ ބުނ� ބޮޑެތިާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލިސ�ގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އ ދެ،ާ ނުދެކެނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަކަށ�ާ

ކަނޑައަޅަ އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއާ� މީޑިއ ބޮޑެތިާ ވ ހަކަާ މަސައ�ކަތ�ކުރާ  ާާާާއިގަޔ ނ�ާ ދެކެވެމުނ�ދ އިރާުާއެހެނިހެނ� ގޮތ�ގޮތުނާ�

ާާާާއަޅުގަނޑު ބޭނުނ�ވޭ ފ ހަގަކޮށ�ލަނާ� މަޖިލިސ�މިއަދުާ މިާާާގެާރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިާާމިއަދުާ ބޭފުޅަކުާ އެއ�ވެސ�ާ ާާތިއ�ބެވިާ

ާާ މި ނޯނ�ނ ނެާ އަދިާ ދެއ�ވައިގެނ�ާ ވޯޓުާ މެނ�ބަރަކުާ އެއ�ވެސ�ާ އިނ ޔަތެއ�ާާާާމަޖިލިސ�ގެާމަޖިލިސ�ގެާ އެއ�ވެސ�ާ

ާާ މި ތިއ�ބެވިފ ސ�ކޮށ�ފައެއ�.ާ ވަގުތުާ މިާ މަޖިލިސ�ގެާާާާމަޖިލިސ�ގައިާ މިާ އިނ ޔަތ�ތަކަކީާ ލިބެމުނ�ދ ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ

ނުކުރަނ�.ާމީގެާކުރީގައިާއޮތ�ާރައ�ޔި ކަމަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލެއާ� ތުނ�ގާެާމެނ�ބަރުނ�ާފ ސ�ކޮށ�ފައިވ ާއިނ ޔަތ�ތަކެއާ�

ާާާާމަޖިލިހުނ�ާފ ސ�ކޮށ�ާކަނޑައަޅުއ�ވ ފައިާ ާާހުރި މާިާއިނ ޔަތ�ތަކެއ� ވެސ�ާލިބެމުނ�ދަނީ.ާހަމައެހެނ�މެ،ާ މަޖިލީހަށ�ާ މިާ

ކަމަށ� ލިބޭާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާާާާމަޖިލިސ�ގެާ ވެސ�ާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކަކީާ ލިބޭާ އެާ ވަނ�ޏާ 

ލިބިގެާާގެާޖުމ�ހޫރިއ�ޔ  މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލިސ�ގެާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ޤ ނޫނުތަކުނާ� އ އިާ ނ�ދ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ގޮތުގައިާރައ�ޔި�هه.ާއެހެނ�ވީމ އިާއިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�އިނ ޔ ތ�ތަކ  މާިާާގެާކުރިމަގަށ�ޓަކައިާތުނ�ާމަޖިލީހުއަޅުގަނޑުާޤ ބޫލުކުރާ 

ރައ�ކ  މުއައ�ސަސ ާ ހައިބަތ އެކުމަޖިލިސ�ގެާ މުއައ�ސަސ ގެާ މިާ ގެނ�ދިއުމަށ�ޓަާާތެރިކޮށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ާާާާކައިކުރިއަށ�ާ

އެބަޖެހޭ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާމިާބިލުގައާިާއިމ�ތިާާމެނ�ބަރުނ�ގެާާމަޖިލިސ�ގެ ފ ސ�ވެާޤ ނޫނަކަށ�ާވ ނާ� ޔ ޒުާބިލެއ�ާވެސާ�

ފުރިހަމަ އެނ�މެާ އެއީާ ކަނ�ތައ�ތަކަކީާ އަޅުގަނޑަށ�ާާާާމިހިރަާ ކަމަކަށ�ާ އިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާލިބެނީާ ރަނގަޅަށާ� އަށ�ާއެނ�މެާ

ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރި ޤަބޫލެއ�ާނުކުރެވޭ.ާއެހެނ�ކަމުނ�،ާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ފޮނުއ�ވ ލައ�ާވެސާ� އަނބުރާ  ވަމުނ�ާާއ�ޔ ާމިާބިލުާ

އިލ�ތިމ ސ� ރިމިާމަޖިލީހަށާ� ގޮތަށ�ާއެކަނ�ތައ�ތަކަށާ� މަޖިލީހަށ�ާާޢ ކުރައ�ވ ފައިވާ  ޔަތ�ކުރުމަށ�ފަހުާމިާބިލުާއަލުނ�ާމިާ

ޝުކުރިއ�ޔ ާ. ބޮޑަށާ� ވ ހަކަާދަނ�ނަވަނ�.ާވަރަށާ� އަޅުގަނޑުާވެސ�ާތ އީދުކުރާ  ާގެނައުމަށާ�

ާ

ާކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނ�ާވ ހަކަދެއ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައ�ސަލަާ ހުޅުހެނ�ވޭރުާާާޝުކުރިއ�ޔާ  ާމޫސ ާމެނ�ބަރުާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާދ އިރ ގެާއެއާ�

ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(
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ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާމޫސ ާމެނ�ބަރުާާދ އިރ ގެާާހުޅުހެނ�ވޭރު

ާާ އަނބުރ  ބިލުާ ރައީސ�،ާ އޮާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ބ ރުާ ޕ ލިމެނ�ޓ�ފޮނުވުމުގެާ އެމ�.ޑީ.ޕީާ އަކީާ ނޫނ�ާ.ާާނ�ނަނީާ ގުރޫޕަކަށ�ާ

ކަމެއ�ާ އޮތ�ާ ނިނ�މ ފައިާ އެކުވެގެނ�ާ ޕ ޓީތަކެއ�ާ ހުރިހ ާސިޔ ސީާ ޕ ލިމެނ�ޓ�މިތަނުގައިާ އެމ�.ޑީ.ޕީާ ބޮލުގައާިާާާާމިއަދުާ

އަޅުގަނޑާުާާ�هއެކަމަށ�ޓަކައިާމިާނިޒ މުގެާމައ�ސަލައަކަށ�ވ ތީގެނ�ދ ތީާއަޅުގަނޑުާއެކަމ ާހިތ މަކުރަނ�.ާހަމަާާއަޅުވަމުނ�

ާދަނ�ނަވަނ�.

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ވ ހަކަާ ދައ�ކަވަމުނ�ގެނ�ދ ާ މެނ�ބަރަކުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނޫނ�.ާ މައ�ސަލައެއާ� ނިޒ މީާ މެނ�ބަރުާ ކަށ�ާާއަޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

މަޖަވ ބު ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ާާދެއ�ވުމަށާ� ނުކުރެއ�ވޭނެ.އ�ސަލައެއ� ރިޔ ސަތުގައިާާާާބޭނުމެއ�ާ މިހިސ ބުނާ� ޖަލ�ސ ގައިާ މިާ

ާާ ދ އިރ ގެ ވެލިދޫާ ދެއ�ވުމަށާ� ގެނ�ގޮސ�ާ ކުރިއަށ�ާ މުޙައ�މަސައ�ކަތާ� ޢަލީާ މެނ�ބަރުާ ރިޔ ސަތަށ�ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މަދުާ

ާ )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާ ދަނ�ނަވަނ�.ާ އެދިާ ދެއ�ވުމަށ�ާ މަސައ�ކަތ�ތަކައި`ވަޑައިގެނ�ާ ކުރިއަ.ާ ށ�ާާގެނާ�

ާާގެނ�ދިއު އަޅުގަނޑު މިހ ރުާ މ ފަނ�ނުމަށ�ޓަކައިާ ދެއ�ކެމަށ�ޓަކައިާ ބިލަށ�ާވ ހަކަާ އަރުވަނީާ މިާ ާހުޅަނގުާފުރުޞަތެއ�ާ

ގެނ�ދެވުމަށ�ާދަނ�ނަވަނ�.ާާهللاާޢަބ�ދުާމެނ�ބަރުާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާދ އިރ ގެ ާޢަބ�ދުއ�ރަޙީމ�ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:هللاާމ ފަނ�ނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދު ާޢަބ�ދުއ�ރަޙީމާ�

ފޮނުވ ާ މަޖިލީހަށާ� މިާބިލުާމިއީާއަނބުރާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާވެސ�ާޤަބޫލުކުރަނާ� ލަނ�ޖެހާޭާޝުކުރިއ�ޔާ 

ކުރީގައިާ ކަމަށ�.ާ ޤަާާބިލެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވެސ�ާ ފ ސ�ވިއިރުގައިާ ބިލުާ ބިާމިާ މިާ ބޮޑެތާިާބޫލުކުރެވޭާ ލުގައިާ

ހު އަޅުގަރިމައ�ސަލަތައާ� އެވެސާ� ހިސ ބަކުނ�ތޯާ ކޮނާ� ދިމ ވ ނ�ޖެހުނީާ މައ�ސަލަތައ�ާ މިާ އެކަމަކު،ާ ނޑުމެނ�ާާކަނ�.ާ

ކަމެއ� ކޮމިފ ހަގަކޮށ�ލަނ�ާބޭނުނ�ވ ާ މަޖިލީހުގެާ މަސައ�ކަތ�.ާ މެނ�ބަރުނ�ގާެާދިޔަާާާކުރަމުނ�ޓީގައިާ ބިލުގައިާ މިާ އިރުގައިާ

ާާ ާާމެދުގައި ބޮޑަށ� އިނ ޔައެނ�މެާ ކަމަކީާ އެއ�ާ ތަފ ތުވިާ މެނ�ބަރުނ�ގާެާޚިޔ ލުާ ގޮތުނ�.ާ ހިމެނިފައިވ ާ ބިލުގައިާ ތ�ތައ�ާ

ާާާާމ ބޮޑުާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެއ�ާމެދުގައިާނެތ�ާާ އެާާއަދިާއަޅުގަނޑަކަށ�ާޤަބޫލެއ�ާނުކުރެވޭާވެރިކަނ�ކުރ ާފަރ ތަކުނ�ާވެސ�

ާާ މެދު ޚިޔ ލުާާމ ވެރިކަމަކާ  ކަމަކަށ�ާާބޮޑުާ ހުނ�ނ ނެާ މެދުގަާާތަފ ތުވުމެއާ� އިނ ޔަތ�ތަކ ާ ކަހަލަާ އާެާބައެއ�ާ އި.ާ

ކުރީގައި ާާާާއިނ ޔަތ�ތަކީާ ސިފައިހަމަ ޤ ނޫނެއ�ގެާ ލިޔެާ ނުވަތަާބިލެއ�ގައިާ ފ ސ�ކުރުމެއ�ގެާާގައިާ ފ ސ�ކޮށ�ާ މަޖިލީހުނ�ާ ާ

އަނބުރ ާާާާސިފައިގައި އަލުނާ� އެއ�ޗެއާ� މިއައީާކ ރުގެާޑިއުޓާީާމިާބިލުގައިާލިޔެވުނީލިޔެފައިވާ  .ާހަމައެކަނިާތަފ ތަކަށާ�

މަޖި އެކަނާ� ވ ހަކަ.ާ ާާމަޢ ފުކޮށ�ދޭާ ފ�ލޯރ ފ ސ�ވީމަލީހުގެާ ހުށަހެޅިގެނާ� މައ�ސަާާއަށާ� ގޮތުގައާިާއެއީާ ލައެއ�ގެާ
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ބޮޑަށ�ާޚިޔ ލުާތަފ ތުބަލައިގަނެވުނީ އަކީ.ާއޭގެާވެސ�ާާާާމައ�ސަލަާއެާާއެއ�ާާާާމައ�ސަލަާާވި.ާމެނ�ބަރުނ�ގެާމެދުގައިާވަރަށާ�

ފ ސ�ވިާާހަމަ އަޣުލަބިއ�ޔަތުނ�ާ މ އ�ދ ާ އެާ ފ ސ�ވީާ މެދުގަާާއެއ�ާވޯޓުނ�ާ އެކަމ ާ ފަރ ތ�ތައ�ާވަރަށ�ާާކަމަކުާ ފ ޑުކިޔ ާ އިާ

ގިނަާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ާބޭނުމެއ�ާހަމަާާާާމަޖިލީހުގައިާ�ههގިނަ.ާމިާމަޖިލީހުގައިާވެސ� ާނުވޭާކ ރުނ�ާޑިއުޓީާާވަރަށާ�

އެއ�ގޮތަމަޢ ފުވ ކަށ� މަޢ ފުވުމަކީާ މަޢ ފުވ ާ ޑިއުޓީާ އެާ އަދިާ ާ.ާާ މަޖިލީހަށ�ވީމ ،ކަށ� ހަމައެކަނިާ ލިބެނ�ޖެހޭނެާާާާވެސާ�

ޤަބޫލެއ�ކަ ކަމުގައިާވެސާ� ާާާާކު،ާއެއިނ�ނުކުރެވޭ.ާއެކަމަާާމެއާ� އަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރީާމިާާާާދިޔުމުނ�މ އ�ދ ާފ ސ�ވެގެނ�

މިފެނ�ނަާކަނ� މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ކަމަށ�.ާއެއީ،ާދެނާ� އަނބުރ ާމަޖިލީހަށ�ާއަނ�ނަނ�ޖެހޭނެާ ކުނ�ާާތަތައ�ބިލުާ

ފަހަތަށ�ާާާާލ ޙުާހުށަހެޅިާބިލުާއަނބުރ ާކޮމިޓީބަލ އިރުގައިާމަޖިލީހުގެާއިޞ�ާ އަށ�ާފޮނުވުމުގެާމަރުޙަލ ާވަރަށ�ާބޮޑަށާ�

ހުށަ ކަމަކ ާދެނ�ާމިއޮނ�ނަނީާއޮނ�ނާަާާާހެޅިއ�ޖިއ�ޔ ގޮއ�ސަާމިވަނީ.ާމަޖިލީހުގެާއިޞ�ލ ޙުތައާ� އެާާާާ�ހެދިާާވަގުތ އިާހުރިހާ 

ފޮނުވުނ�.ާއަރިހަށ�ާތަސ�ދީބިލުާމިތަނުނ�ާފ ސ�ކޮށ�ގެނ�ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާ ާާއަތަށ�ާާއ�ޔ ާޖުމ�ހޫރިރައީސުލ�ޤުކުރުމަށާ�

މި އަނ�ނަނާ� މިާބިލުާއަނބުރ ާ އަސ�ލުާއަނ�ނަ�ههވީމ ހެނީ.ާއެހެނ�ޖެާާާތަސ�ދީޤުކުރަނ�ާފޮނުވީމާ  ކަމުގައާިާމިއޮތީާ ނީާ

އެބަާދ ނ�އޭގެާާއަށ�ާާާާނަމަާމިާބިލުާއަނބުރ ާކޮމިޓީާާވަނީ ވެސާ� ހެދިާާފ ސ�ވިާއިޞ�އާެާޖެހޭ.ާާކުރިނާ� އެއީ،ާއެާާލ ޙަކާ 

ފުއިޞ�ލ ޙަ ހުށަހެޅިާ އަށާ� ފ�ލޯރާ މަޖިލީހުގެާ ބަހުސ�ނުކުރެވޭކީާ ވެއ�ޖިއ�ޔ ާާާޅ ދ އިރ އެއ�ގައިާ އާެާާާއިޞ�ލ ޙަކަށ�ާ

އެހިގެނ�އިޞ�ލ ޙެ ވޯޓަކަށ�ާ މިތ ނގައިާ ާާާާއ�ާ މަޖިލީހުގެ އަދިާ ާާނުވ ނެ.ާ ާާމި ތެރޭގަާބިލުގެ ބަހުސ�ާ އާެާއިބ�ތިދ ޢީާ އިާ

ރިޢ ޔަތ� މެދުާ އޮތ�ާމައ�ސަލައ ާ މައ�ސަލަާާާވެއ�ޖިއ�ޔ ާާާއ�ކަމެާާނުކުރެވިާ އެހިގެނ�ާާާާއެއ�ާާއެާ ވޯޓަށ�ާ ވެސާ� ކޮމިޓީގައިާ

އެގޮތ�ގޮތ�ާނޫނ�ާގޮތ�ގޮތަށ�ާާ�ههއެހެނ�ވީމ ގޮތ�.ާާނ�ނަާގޮތ�އިދުގެާތެރެއިނ�ާހަމަޖެހިފައިާހުާނުވ ނެ.ާއެއީ،ާމަޖިލީހުގެާގަވ 

ބ ރުމަލުކުރ ތީާމިާކަހަލަާމައ�ސަލަތައ�ާމިާދިމ ވަނީ.ާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ޢަ ާާއަށ�ާާާާލިބިދޭާމަޖިލީހުގެާފ�ލޯރނަށާ�

ާާ ހުށަހަޅައިާއިޞ�ލ ޙެއ�ާކޮނ�މެ އަބަދުާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެކަމަކު،ާ ވެސ�.ާ ފ ސ�ކުރަނާ� ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނާެާާާގެނާ� ވެސ�ާ

ތެރޭގައިާ ވ ދަވެރިކަމ ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ސިޔ ސީާ މިއޮނ�ނަާ ކަނ�ތައ�ތަާާާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާސިޔ ސީާ ސަބަބުނ�ާ ކުގެާ

އެހުމ އެއ�ދ އިރ ާާފުޅ ތެރޭގައިާާ އަދިާއެާމައ�ސަލައަކ ާމެދުގައިާކޮމިޓީގައިާާާާއިާގައިާމަޝ�ވަރ ނުކުރެވޭާކަމަކަށ�ާވޯޓަށާ�

މި ާާބަހުސ�ކުރުމ އިާ ގެނ�ާާމަލުކުރަނ�ޖެހޭނެޢަކަނ�ކަމުގައި މިނ�ގަނޑުތަކެއ�ާ ކަމަށ�އަމިއ�ލަާ އެހެނ�ވީމ ާގުޅެނ�ޖެހޭނެާ �ه.ާ

ކޮމިޓީނ�ާާ އަށ�ާ ފ�ލޯރާ މަޖިލީހުގެާ މިތ ާ ބިލުާ މިާ މައ�ސަލަތަކަކީާ ބޮޑެތިާ އެނ�މެާ އެއީއޭާ ދަނ�ނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ

ާާ އެާރިޕޯޓ�ކުރި ހަމަާ ފ ސ�ވުނ�.ާއެާ އިޞ�ލ ޙުތައ�ާ އިޞ�ލ ޙުތަކުގެާތެރެއިނ�ާބައެއާ� ހުށަހެޅުނުާ ގޮތަށ�ާާާާމަރުޙަލ ގައިާ

ާާއަޅު ބޭނުނ�ވޭ ދަނ�ނަވ ލަނ�ާ ގ ގަނޑުާ ާާޢަދުލުއިނ�ސ ފުާ ާާއިމުކުރުމުގައި އަހަމަ ދިމ ވެގެނ�ާ ނ�ނަކަނ�.ާާހުރަސ�ތަކެއ�ާ

ގ އިމު ރައ�ޔިތުނ�ގެޢަދުލުއިނ�ސ ފުާ އެއީ،ާ އެބައ ދޭ.ާ ދިމ ވެގެނާ� ހުރަސ�ތަކެއާ� މެނ�ބަރަކާުާާާކުރުމުގައިާ މަޖިލީހުގެާ

ހިސ ބުނ�ހައ�ޔަރު މައ�ޗަށ�ާދަޢުވ ނުކުރެވޭާ ާާާނުވަތަާއޭނ ގެާ މިއޮނ�ނަނީ ހިސ ބުނ�.ާމިހ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާނުކުރެވޭާ

ާާ ބަހުނ� ސ ފުާ ސ ފުކޮށ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ ވަރަށ�ާ މައ�ޗަށ�ާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިާާލިޔެވިފައިާ ނައިބުގެާ އ�ޔ ގެާ

މައ�ސަލައަކ ާގުޅޭދަޢުވ  ފ ސ�ކުރުމެއ�ގެާމަތިނ�ނޭ.ާއެާ ފ ސ�ކުރާ  އަދިާާާާ�هގޮތުނ�.ާއެހެނ�ވީމ ާާނުކުރެވޭނީާމަޖިލީހުނާ�
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ާާކުރެވޭ.ާކީއ�ވެތޯާރައ�ޔިތުނ�ގެއެބަާދަޢުވ ާާހުނ�ނަާވަގުތުގައިާވެސ�ާހައިސިއ�ޔަތުގައިާާމުގެާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާމަޤ 

ދަޢު ވަގުތުގައިާ އޮނ�ނަާ ދަޢުވ ކުރެވެނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ދަޢުވ ނުކުރެވެނ�ވީ.ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ވ ކުރަނ�ވ ނެ.ާާމަޖިލީހުގެާ

އިމ�ތިާާ�ދެނ� ލިބިފައިވާ  ދ އިރ އެއ�ގައާިާާާޔ ޒުތައ�ާވެސ�ާވަރަށ�ާފުޅ އަޅުގަނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރަނ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީނާ�

ފުޅ ކުރަނ� މިއުޅޭނީާޤ ނޫނަކުނ�.ާޤ ނޫނަކުނ�،ާާއެބައޮތ�.ާއަދިާއެއަށ�ާވުރެނާ� އަޅުގަނޑުާ އަސ ސީގައާިާޤ ނޫނުާާވެގެނާ�

އިމ�ތިާާާ�ދީފައިވ  ދީފައިވ ާ އިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާ ފުޅަާާޔ ޒުތަކަށ�ވުރެޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާާއިތުރަކަށާ� އެއީ،ާާއެއ� ނުކުރެވޭނެ.ާ

މިާބިލުާކޮނ�މެާގޮތެއ�ާވިޔަސ�ާާާާއަޅުގަނޑުގެާމައ�ސަލައެއ�ާނެތ�ާ�ههއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއ�ާނޫނ�.ާއެހެނ�ވީމ 

ާާ އިހުާއަޅުގަނޑުާހަމަގައިމުވެސ� ވިޕަށ�ާ ޕ ޓީގެާ ާާތިރ މ�ކުރ ނަނ�އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މެދުގައި ބިލ ާ މިާ ގޮތެއ�ާާާާމަލުކުރ ޢަ.ާ

ާާ ވިފުނ� އިހުތިރ މުނިނ�މައަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެއަށ�ާ އަޅުގަނޑުާ ގޮތަށ�ާ ދަނ�ނަވަނ�ާާާ.ކުރ ނެވާ  އަޅުގަނޑުާ ާާއެކަމަކުާ

ވ ހަކަ މިތ ާާބޭނުނ�ވ ާ ފ ސ�ކޮށ�ާ ބިލުާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ާާގަނއަކީާ ތަސ�ދީޤުކޮށ�ފ39ާާާިއި ވަނ�ޏ ާާާާކަމަށ�ާާވޯޓުނާ�

ސިޔ ސީ އެާ އަނ�ނ ނެ.ާ ބަދަލުތަކެއ�ާ ބޮޑެތިާ މަސ�ރަޙުގައިާ ސިޔ ސީާ އަނ�ނ ނާެާމަސ�ާާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ރަޙުގައިާ

މެދުގައިާބޮޑެތާިާބަދަލުތަކަކީާޙަ ކޯޓުގައިާމިާމައ�ސަލަތަކާ  ވަދެާސުޕ�ރީމާ� މިާމައ�ސަލަތައ�ާކޯޓަށާ� ޤީޤަތުގައިާވެސާ�

ާާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެ ދެކޮޅަށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ނ ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ކުރެވޭއިރުގައިާ އުޅެމުނ�ދ ބަހުސ�ތައާ� މަޖިލިސ�ާ ާާރައ�ޔިތުނ�ާ

ާާ ފެނ�ނ ނެ. ބޭނުމެއ�ތަނާ� ރައ�ޔިތުނާ� ާާާާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ� މަޖިލީހަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ާާާ.ލިބިދޭކަށ�ނުވޭާ

އާެާާ�هހެނ�ވީމ އެ ނުވޭާ ބޭނުމެއ�ާ ކޮނ�މެހެނ�ާ ހައިސިއ�ޔަތުނ�ާ މެނ�ބަރެއ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުާ

ބޭނުނ�ނުވ ާާހޯދ ކަށ�ާާާއިމ�ތިޔ ޒުތައ� ރައ�ޔިތުނ�ާ ވެސ�.ާ ރައ�ޔިތުނ�ާާާ ނޫނ�.ާ ބޭނުމެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަމަށާ�

މިާމަޖިލީހުގައިާމިާދައުރުތަކުގެާތެރޭގައިާގެނ�ދ ނީ.ާއެާާ ބޭނުނ�ާއެއ�ޗެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ދޭނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ތިބީާއެ ވެސާ� ގިނަާމެނ�ބަރުނ�ާ ޕ ޓީގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނުވ ނެ.ާ ބޭނުމެއާ� ާާގޮތަށ�ާާނޫނ�ާއެއ�ޗެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އަޅުގަނޑުގެާވ ހަކަާކުރުކޮށ�ލަނ� ާޝުކުރިއ�ޔ ާ.ާ.ކަމުގައިާދަނ�ނަވަމުނާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާމުއ�ޠަލިބުާއިބ�ރ ހީމ�ާމެނ�ބަރުާާދ އިރ ގެާާފަރެސ�މ ތޮޑ 

`ާ.�� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާާާޝުކުރިއ�ޔ ާ  .�ާ����هه���ާ������ާ������  ���� 

ާާ މަޖިލީހުގެ ގޮތުގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޤަބޫލުކުރ ާ އިއަޅުގަނޑުާ ކަނ�ބޮޑުވ ނ�ޖެހޭާާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ލިބެނ�ޖެހޭނެ.ާ މ�ތިޔ ޒުާ

ޤަބޫލުކުރަނ�ާާ ބޭފުޅުނ�ނަށާ� ބައެއ�ާ ދެއ�ކީމާ  ވ ހަކަާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ވަގުތެއ�ގައިާ ހުރިާ ޤައުމުގައިާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ

އެހެ ކަނދަތިވ ނެ.ާ ސަރުކ ރުނ�ާ މަޖިލީހުނ�ނަމަވެސ�،ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ފ ސ�ކޮށ�ާޑައެޅިގެނ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާނ�ާ ާ

ބޯނުލަތަސ�ދީޤު ކަނކުރައ�ވ ފައިާހުނ�ނަާޤ ނޫނުތަކަށާ� އެާޤ ނޫނުތަކަށާ� ދެކޮޅަށ�ާމަސައ�ކަތ�ބާ  ާާކުރަމުނ�ނޑައެޅިގެނާ�

ދުވަސ� މަޖިލިސ�ދާ  ރައ�ޔިތުނާ� ސަރުކ މެާާކޮޅެއ�ގައިާ ޖަވ ބުދ ރީނ�ބަރުނ�ާ ކަނ�ތައ�ތަކަށ�ާާާާކުރުވުމަށ�ޓަކައިާރަށާ� ކުރ ާ

ާާ ާާސަރުކ ރުނ� ނޭނގޭ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާވެސ�ާވަނީާާާކަމެއ�ކޮށ�ފައިާނުކުރ ނެ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށާ�
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ގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާރައ�ކ ތެރިކަމ އިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާސަލ މަތ އިާއަޅު�ههއެހެނ�ވީމ ވިދ ޅުވެފައިާއެހެނ�.ާާ

ކުރަނ�ޖެހޭާކަނ�ތައ�ތައ�ާފުރިހަމަާއަށ�ާކުރުމަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާސަލ މަތުނ�ާާޖަވ ބުދ ރީކުރުމަށ�ޓަކައިާާާާރުކ ރުާސަ

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީނާ� އޮތީާ އެކަނާ� އެއ�.ާ ޒިނ�މާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ހޯދުމަކީާ ގޮތ�ތަކެއާ� ތިބެވޭނެާ

ޤ  އެާފުރުޞަތުާއަޅުކަށަވަރުކޮށ�ދީފައި.ާއަދިާ ދީފައި.ާއެނޫނުއަސ ސީނ�ާއޮތީާ މިާބިލުގައިާާ�ههހެނ�ވީމ ގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ފޮނުވ ލައިގެނ�ާއިޞ�ލ ޙުކުރ އިރުާާ މިާބިލުާއަނބުރ ާކޮމިޓީާއަށާ� ބަލ ފައިާއަޅުގަނޑުމެނާ� ހުރިކަމަށާ� މައ�ސަލަތަކެއާ�

އަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރ  މ ޔަތ�ާލިބެނ�ޖެހޭނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއަޅުގަނޑާުާހިމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާާގޮތުގައިާާާާވެސާ�

ނ�ާދިޔައީާއެާވިދ ޅުވެާކ ރުގެާޑިއުޓީާމަޢ ފުވުމ އިާާގެވެާާގަބޫލުކުރަނީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމެދުގައިާމިާބިލުާމައ�ސަލައަކަށ�

،ާއެާލިބޭާމ ލީާއިމ�ތިޔ ޒުގެާމައ�ސަލައިގައި.ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާމެނ�ބަރުކަމުގެާދައުރުާހަމަވުމަށ�ފަހު

އެއ�ވެސ�ާގޮތަކަށ�ާދިވެހިާރައ�ޔިތަކުާހިތ�ހަމަނުޖެހުމެއ�ާނެތ�ާސަރުކ ރުާފިޔަވައިާއަދިާސަރުކ ރުގެާހިނ�ގ ާފަރ ތ�ތައ�ާާ

ާާ ޤ ނޫނީ ލިބިދޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލިހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޙަޤީޤަހިފިޔަވައިާ މިއީާ މައ�ސަލައިގައި.ާ ތ�.ާާމ ޔަތުގެާ

އަޅުގަނޑާުާ ނަމަވެސ�ާ އިޞ�ލ ޙުވެގެނ�ާއަނ�ނަާ އަލުނ�ާގޮސ�ގެނާ� މަރުޙަލ އަކަށާ� ކޮމިޓީާ މިާބިލުާ އެހެނ�ކަމ އެކީގައިާ

ާާ ފުރިހަމަ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ ާާޔަތ�ާމ ހިއުއ�މީދުކުރަނީާ އެއާީާލިބޭނެ ދިޔުނ�.ާ ފަރުމ ވެގެނާ� ޤ ނޫނުާ ގޮތަކަށ�ާ

ރަާނމުސ�ތަޤު މަޖިލިސާ� މިާ ވެސ�ާ ާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށ�ޓަކައާިާބަލުގައިާ ސަރުކ ރުާ ގަޅުގޮތުގައިާ

މިދަނީާދޮޅުާއަ ވުރެމަސައ�ކަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައި.ާމިއަދުާވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނޫނީާއެއ�ާއަހަރަށާ� ާާގިނަދުވަސ�ާާހަރެއާ�

ކުރެ ބޭނުނ�ވ ާސުވ ލުތަކެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ގެނެސާ� މިތަނަށާ� އެއ�ވެސ�ާވަޒީރަކުާ ވޭނާެާވެގެނ�ާމިދަނީާސަރުކ ރުގެާ

ފެށިގެނ�ާމިއަދ ާހަމައަށ�ާދައުވަނަާދުވަހ30ާާުމަގުާތަނަވަސ�ނުވެ.ާމިދިޔަާއަހަރުގެާޖޫނ�ާމަހުގެާާ ލަތުގެާއެއ�ވެސ�ާާނާ�

ނުވޭ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށާ� ގޮތެއާ� ގެނެވޭނެާ މިތަނަށާ� ރުހުވަޒީރަކުާ މަޖިލީހުނ�ާ ފަހަރަކުާ ކޮނ�މެާ ނުދިނީމ ާާ.ާ ނ�ާ

ޢައ�ޔަނ�ކުރައ�ވ .ާމިއަދުާއެޓ ރނީާޖެނެރަލަކަށ�ާހުއަނެއ�ކ ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާއެބޭފުޅަކުާ އެބަާ ބޭފުޅަކާީާާ ނ�ނެވިާ

ރުހު ޢައ�ޔަނ�ކުރުމަމަޖިލީހުގައިާ އަލުނ�ާ ނުލިބިގެނާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާނާ� ވެސ�ާ މިއަދުާ ޤ ނޫނުތަކ ާާާާށ�ފަހުާ ޚިލ ފަށ�ާ

އަ ހުނ�ނަވައިގެނ�ާ ތ އީދުކުރައ�ވައިގެނާ� ކަމަކަށ�ާ ހުރިހާ  ކުރާ  ސަރުކ ރުނާ� ޤައުމާުާޚިލ ފަށާ� ޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

ާާފަސ  ބޭފުޅެއ�. هއެހެނ�ވީމ ދަކުރައ�ވ ާ މަޤ މުތަކަށ�ާާ�ه މަތީާ ޤައުމުގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ބޭފުޅުނާ� ތިއ�ބެވިާ މިގޮތަށ�ާ

މަޖިލީހަ އަޅުގަނޑުމެނާ� ޖަދަލުކުރައ�ވަނ�ާލައ�ވައިގެނ�ާ ފުލުހުނ�ނ އާިާސަރުކ ރުނ�ާާާާށ�ާ މަސައ�ކަތ�ތަކ ާ ކުރައ�ވ ާ

ބޭނުނ�ކުރައ�ވައި ކަނ�ތައ�ތަކަށ�ާާސިފައިނާ� މިާ މަސައ�ކަތ�ތަކ އި،ާ ކުރައ�ވ ާ ޖެއ�ސުނ�ކުރުމަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ ގެނ�ާ

ބޭނުނ�ކަމަށ� ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށ�ާ އެކަށީގެނ�ވ ާާާާއަޅުގަނޑުމެނާ� މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވ ނަމަާ

އަޅުހި ފަރ ތުނ�ާ ފުލުހުނ�ގެާ ލިބެނ�ޖެހޭ.ާ އެބަާ ރައ�ކ ތެރިކަނާ� ާާމ ޔަތ އިާ ބޭނުމެއ�ހިގަނޑުމެނަށ� ނުވޭ.ާާާާމ ޔަތެއ�ާ

ނިނ�މ ލ އިރަކުާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާމިާދައުރުާ ނުވެސ�ާއެދެނ�،ާއިރ ދަކުރެއ�ވިއ�ޔާ  ދުވަހަކުާވެސ�ާއަދިާ އަޅުގަނޑުމެނާ�
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ާާ ފަރ ތަކުނ� ފުލުހުނ�ގެާ ާާހިވެސ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ އެއީާ ނުޖެހޭނެ.ާ އެދޭކަށެއ�ާ މަނ�ދޫބުނ�.ާާމ ޔަތަކަށާ�

އެދޭ ރައ�ޔިތުނާ� ނ ރ ނެ.ާއެކަމަކު،..ާ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ބޮލަކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ާގޮތަށ�ާމަސައ�ކަތ�ކުރ އިރުާރައ�ޔިތުނާ�

ާ

ާޣަފޫރުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޙ މިދުާޢަބ�ދުލ�ކުނުާދ ހެނ�ވޭރުާދެ

އ ދެ،ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހު އިމ�ތިޔ ޒުގެާބިލުާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިާމަޖިލީހަށ�ާާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާ ގެާ

ފޮނުވ ލައިގެނ�ާއެކަމ  އަނބުރ ާ ާާާާބެހޭާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ އަޅުގަނޑު ވ ހަކަދައ�ކ އިރުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ 2ާާގޮތުނާ�

މިާމަޖިލިސ�ާވެސ�ާސައިޒ�ވ ނ�ޖެހޭާއެބަ ކަމަކީާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާ އެއާ� .ާމާިާކަމެއ�ާފ ހަގަކޮށ�ލަނ�ާބޭނުނ�.ާ

ވެސ�ާާ އެނ�މެނާ� ހަމަާ ޑިމޮކ�ރަސީއެއ�ގައިާ ސައިޒ�ވ ނ�ޖެހޭ.ާ ވެސ�ާ އެނ�މެނާ� ސައިޒ�ވ ނ�ޖެހޭ،ާ ވެސާ� މަޖިލިސ�ާ

ކަމެއ�ާއެބަފެނޭ.ާއެއ�ކަމަކީާމިާބިލުގައ2ާާާާިގޮތުނ�ާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށ�ލ އިރުާާާާސައިޒ�ވ ނ�ޖެހޭ.ާއަދިާމިާބިލ ާބެހޭ

ރައ�ޔިތުނ�ގާެާހުރިާބައެއ�ާމ އ�ދ ތައ�ާއެއ�ާމ އ�ދ ާއ އިާއަ އެބަވޭ.ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީނާ� ނެއ�ާމ އ�ދ އ ާތަޢ ރުޟުާ

މާިާ އެއީާ އޮތ�އިރުާ އެހެނ�ާ އެކަނ�ާ އެބަވޭ.ާ ވެސ�ާ ބޭރުާ ރެމިޓުނ�ާ އިމ�ތިޔ ޒުގެާ ލިބިދޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ

ާާ ބައ�ލަވަމުތޯ، ދެނާ� ވ ހަކަދައ�ކަނީ.ާ މިާ އަޅުގަނޑުާ ފެނ�ވަރުގައިާ މ އ�ދ އެއ�ގެާ ހުރިާ މަޖިލީހުގެާާބިލުގައިާ މިާ

ފެނ� މަޖިލީހުގެާ މިާ އިހަށ�ފެނ�ވަރުގައި،ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ބިލެއ�ާާވަރުގައިާ ލ މަރުކަޒީާ ދިޔައީާ ފެނިގެނ�ާ ދުވަހުާ

ފަރުވ ލެއ�ާނެތިާހިތުހުރިހ ާއެއ�ޗެއ�ާއޭގައިާާޔައިރުާދަޢުލަތުގެާޔުނިޓަރީާޒ ތަށ�ާމިތ ނގައިާފ ސ�ކޮށ�ގެނ�ާދި ާއެއ�ވެސާ�

އެނ�މެ ގޮސ�ާ ކަނ�ތައ�ާފަހުާާލިޔެގެނ�ާ ރަށ�ރަށުގައިާ ވެރިކަނ�ކުރާ  ހުރިާ އަތޮޅުއަތޮޅުގައިާ ހިނ�ގ ފައިާާާާނ�ާ ގަނޑެއ�ާ

ޤ ނޫނެއ�،ާާ ފ ސ�ކުރިާ މަޖިލިހުނ�ާ މިާ މިދިޔައީާ ވެގެނާ� ކަމެއާ� ހުރިހ ާ މިާ އެކަމަކު،ާ ފައިބައިގެނ�.ާ މިދިޔައީާ

ހޯދައި ބޭރުގައިާޙައ�ޤުތަކެއާ� ދޭާޖ ގައިނާ� މިާމަޖިލީހަށާ� ކޮށ�ފައި.ާާގެޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއިމުނާ� މިކަނާ� �ههއެހެނ�ވީމ ނާ�

ާާ ދަނ�ނަވ ލަނ� ޤ ނޫނުއަސ ސީނ�ާާއަޅުގަނޑުާ އެބަހުއ�ޓޭާ ވެސ�ާ ފެނ�ވަރުގައިާ މ އ�ދ ތަކުގެާ ބިލުގެާ މިާ މިއުޅެނީާ

މަޖިލީހުގެާފެނ�ވަރުގައިާާ ގޮސ�ފައި.ާއަދިާމިާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކުގެާބޭރަށ�ާ ލިބޭާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ�

ލިޔެާއެބަހުއ�ޓޭ.ާޤ ނޫނުތަކުގައިާއެފަދަާވ ހަކަ ދެކޭގޮތުގައިާާ�ههއެހެނ�ވީމ ތައާ� މިފެނ�ނަނީާއަޅުގަނޑުާވެސާ� އަޅުގަނޑަށާ�

އަޅުގަނޑުމެނ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ ހުނ�ނ ނެ.ާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ ވެސ�ާާާާރައ�ޔިތުނ�ގެާ

ފޮނުވައިާހަމަޖެހޭާގޮތަކަށ�ާާއަޅުގަނޑުާމިާހު�ههސައިޒ�ވ ނ�ޖެހޭ.ާއެހެނ�ވީމ  ށަހަޅަނީާމިާބިލުާބަލައިގަނެާކޮމިޓީއަކަށާ�

ނިނ�މައިދި ާނުމަށ�.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�ާ.މިކަނާ�

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާއިނ�ާގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަނ�ނުާދ އިރ ާ

އަޅުގަނޑުމެ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ  އަނބުރ ާާއ ދެ،ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  މިވާ  ކުރިމަތީގައިާ ނާ�

އިނ ޔަތ އިާާފޮނުއ�ވ ފައިވ ާސިޓީއ ާބެހޭ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާމިާލިބޭާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އ�ޞަގޮތެއ�ގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާ ާާގޮތުނާ�
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ރައ�ކ ތެރިކަމ  ކަހަލަާ ބެހޭާާބައެއާ� އިމ�ތިޔ ޒުތަކާ  އިތުރުާ ޤ ނޫނުގެާމައ�ާާއަދިާ ދިޔަާ ފ ސ�ވެގެނ�ާ ސަލައިގައިާާގޮތުނާ�

ާާ އަޅުގަނޑުާވެސ�ާނޯޓުކޮށ�ލަނ�ޖެހޭާމުހިއ�މު އޮތަތ2ާާާާީރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރެއ�ގެާޙައިޞިއ�ޔަތުނާ� ކަމެއާ�

އަޅުގަނޑުާއެދުނީ.ާއެއ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާފެނިގެނ�ާާމިާފުރުޞަތަށާ� ާާދިޔަާވަރަށ�ާއެހެނ�ާާކަމަކީާމިާބިލުގެާފަހަށާ�

ާާ މ ޙައުލެއ�، ޚ އ�ޞަާކަހަލަާ އަދިާ މީޑިއ ާ ބަާާރ އ�ޖޭގެާ އެނޫނ�ގޮތެއ�ގައިާ އަދިާ އެނ�ޖީއޯތަކ އިާ ބައެއ�ާާއެއާ� ވެސާ�

ތިއ�ބެ އެނގިވަޑައިނުގެނ�ާ ރަނގަޅަށާ� ގޮތ�ގޮތަށ�ާާމަޢުލޫމ ތުާ އެކިާ ތަފ ތުާ މީގެތެރެއަށ�ާ ވެސ�ާ ބޭފުޅުނ�ާ ވިާ

ދިޔަާތަނ�.ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާކުރެވިގެނ�ާދިޔައީާމުހިއ�ކޮމެނ�ޓު މުާމަސައ�ކަތެއ�ާޙަޤީޤަތުގައި.ާމަޖިލީހުގާެާކުރަމުނާ�

ދުނިޔޭގެާ ނޫނ�.ާ ކަމެއ�ާ އައުާ އެއީާ އޮތުމަކީާ އިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާ އެކިކަހަލަާ ޤައުމުތަކުގާެާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ� އެހެނ�ާ ާ

ކުރަމުނ�ޕ ލިމެނ�ޓު މިކަނާ� ހަމަާ ވެސާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާާާތަކުގައިާ ނަމަވެސާ� ފެނޭމެ.ާ އަޅުގަނޑުމެނަށާ� ތަނާ� ދާ 

އެއ�ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ އެނ�މެނ�ާ ކަނ�ތަކ އިާ މިނިވަނ�ާ ޙައ�ޤުތަކ އިާ އަސ ސީާ ހުނ�ނަނ�ޖެހޭާ ތެރޭގައިާ ތަރަހަތަކުގެާ ގެާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�ާާހަމަވ ނ�ޖެހޭނެ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ފުށުއަރ ާ ކަނ�ތައ�ތަކާ  ކަހަލަާ ބައެއާ� ބަޔ ނ�ކުރ ާ ކަމަށާ�

ފޮނުވި ވ ާފ ސ�ކޮށ�ފައިާ ޤ ނޫނުގައިާ ހަފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެނާ� މީގައިާާކަމަށ�ާ އަޅުގަނޑުާ އެބަކުރަނ�ޖެހޭ.ާ ގަބޫލުާ މަާ

ދަޢުވަތުލިބުނުާާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ފަހުގައިާ މ ޙައުލަކަށ�ާ ހަލަބޮލިާ ވަރަށާ� ނިމިގެނ�ާ ކަނ�ތައ�ާ ބިލުގެާ މިާ ނޯޓުކޮށ�ލ ނަނ�ާ

އެނގިފައިާ ާާާާވ ާާާއަޅުގަނޑަށާ� ވެސ�ާާގޮތުގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއޭރުާތިއ�ބެވިާހަމަާމ ލޭގެާކޮނ�މެާމެނ�ބަރަކަށ�

ފޮނުއ�ވިާއެތަނަށ�ާވަޑައިގެނ�ދެއ�ވުމަށ�،ާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާމިދެނ�ނެވީ.ާާާާއެ އެސ�.އެމ�.އެސާ� ބޭފުޅުނާ�

ާާާާކަނ�ދިމ ކުރި އެ އަދިާ އަޅުގަނޑުާ ދިޔައިމު.ާ ދ ނ�،ާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ފޯރަމަށާ� ޕަބ�ލިކ�ާ މިދެނ�ނެވިާ އ�މާުާޢ ގޮތުނާ�

އެ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކަާ ދެއ�ކިާ އެރައ�ޔިތުނާ� ޕޮއިނ�ޓުާާހީމު.ާ ފ ހަގަކުރެއ�ވިާ ނޯޓުކުރީބޭފުޅުނ�ާ އަޅުގަނޑުާ މު.ާާތައ�ާ

ހައިސިާ މެނ�ބަރެއ�ގެާ ކަމެއ�މަޖިލީހުގެާ އެއ�ާ ރަނގަޅުާ އެނ�މެާ ކުރަނާ� ފ ހަގަކުރަނީާާާާކަމަށ�ާާާއ�ޔަތުނާ� އަޅުގަނޑުާ

ާާާާޕަބ�ލިކު ނިނ�މުމަށ�ފަހުގައިާއެކަމ  ގޮތުނ�ާރައ�ޔިތުނ�ާާާާބެހޭާޕ ސެޕ�ޝަނ�ާނުވަތަާރައ�ޔިތުނ�ާކަމެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އޮޅުނ�ފިލުވައިދެވޭނެާގޮތެއ�.ާއެއ�ވެސ�ާމެނ�ބަރެއ�ގެާއެާކެޕޭސިޓީާވަކިާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާއެނ�މެާގ ތުނާ� ދެކޭގޮތާ�

ހުރި އިނ�ފޮމޭޝަނ�ތަކެއ�ާާާާއެގޮތަކަށާ� ފީޑ�ބެކ�ާ ވަކިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ އެއީާ ނުދަނ�ނަވައޭ.ާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަކަށާ�

ތައ�ޔ ރުކޮށ�ާ ދެވިއ�ޖެހަދައިާ ފޯރަމަކަށ�ާ އޮނ�ނަާ މިހެނާ� ނަމަވެސ�،ާ ނޫނ�.ާ ބައެއ�ާ އުޅޭާ ވ ނަމަާާާާގެނ�ާ ކަމުގައިާ

ވ ހަތަކަށ�ާރިޢ ޔަތ�ކުރުމަށ�އެތަނުގައިާދައ�ކަާ ގޯހެއ�ާހެދިއ�ޖެކަމުގައިވާ  ވ ނަމަާއެާގޯސ�ާާާާފަހުގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ކަމެ ރަނގަޅުާ އެނ�މެާ ހަމަާ ކުރަނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ�ާާގަބޫލުކުރުމަކީާ ގޯސާ� ކުރެވޭާ މަޖިލިސ�ތަކުނާ� އ�.ާ

ާާ ހަމަާއެހެނ� މިނޫނާ� މަޖިލިސ�ގެާމެނ�ބަރުނާ� ރަނގަޅުކުރަނ�ވ ާާހ ހަމަާ އެދިާއަދިާ ލަތ�ތަކުގައިާވެސ�ާހަމަާމަޢ ފަށާ�

ާާ ވަގުތ  އެާ ނޫނ�.ާ ވެސ�ާ އެއާ� މައ�ސަލަާ އެއީކީާ އަވަސ�ވެގަނޭ.ާ ރަނގަޅުކުރުމަށާ� އާެާހ ކަނ�ތައ�ތައާ� ގޮތުނ�ާ ލަތުގެާ

ހޫނު ތެރޭގައިާ ޙަޤީޤަތުގެާ މީޑިޔ ސިޔ ސީާ އުފެދޭނެ،ާ ކަނ�ތައ�ތަކެއާ� ހަމާަާާ އަޅުގަނޑުާ އުފެދޭނެމެ.ާ ވ ހަކަތައާ� ގައިާ

ރައ�ޔިތުނ�ާާ މައ�ސަލައިގައިާ ބިލުގެާ މިާ ގޮވ ލ ހިތ�ވަނީާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ ލޮބުވެތިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދިވެހިާ
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ވެސ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ މިފަދާަާާާކަނ�ބޮޑުވެވަޑައިނުގަނ�ނަވ ށޭ.ާ މިއޮތީާ ފޮނުއ�ވ ފައިާ ހަމައަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނާ 

އަޅުގަނޑުމެނ�ާާ ގަބޫލުކުރައ�ވ ފައޭ.ާ ރަނގަޅުާކަމެއ�ކަމަށާ� އެނ�މެާ މިއީާ އޮތުނާ� ބިލެއ�ާ މިާ އެކުގައިާ އިޞ�ލ ޙުތަކަކާ 

ހިނގައިދ ނެ ވެސާ� ނުވެާ ގޮތ�ކަމަށ�ާ ރަނގަޅުާ އެނ�މެާ އެއީާ ގޮތާ� ނިނ�މެވިާ މެނ�ބަރުނާ� ާާކަމަށ�ާާމަޖިލީހުގެާ

ހަމަާާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ކަހަލަާ ބައެއ�ާ އެބަހުރިާ ޚ އ�ޞަގޮތެއ�ގައިާ އިތުރުނ�ާ އެބަޖެހޭ.ާއޭގެާ ގަބޫލުކުރަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

އ�މުާރައ�ޔިތުނ�ގާެާޢ އަޅުގަނޑުާކުރިނ�ާއިޝ ރ ތ�ކުރިާބީދައިނ�ާއަސ ސީާޙައ�ޤުތަކ އިާމިނިވަނ�ކަމުގެާބ ބުގައިާބައެއ�ާާ

ނުސީދ ކޮށ�ާ ސީދ ކޮށ�ނ އިާ ބިލުގައާިާާާހުރަސ�އެޅޭާާޙައ�ޤުތަކަށާ� މިދެނ�ނެވިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަނ�ތައ�ތަކެއާ� ފަދަާ

ާާ އިޞ�ލ ޙުތައ�ާގެނެވިފައިާރައ�ޔިތުނ�ގެ އެާ އަދިާމިއަށ�ވުރާެާފ ސ�ކުރެވިފައި.ާ އިމިއުނިޓީާ މަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ނ އިާ

މައ�ސަާރަނގަޅު ރައ�ޔިތުނާ� ދިޔ މަކާ  ދެވިގެނ�ާ މަތިނާ� ހަމަތަކުގެާ ޤ ނޫނުގެާ މިާ ކަމަކަށ�ާާގޮތަކަށާ� ލަޖައ�ސ ނެާ

ގަބޫލެއ�ާ ބިލ ާާއަޅުގަނޑުާ މިާ ވެސ�ާާާާނުކުރަނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ހަމަާ ދިއުމަށާ� ކޮމިޓީއަކަށ�ާ އިތުރަށާ� އަލުނ�ާ މެދުާ

ފީޑ�ބެކެއ�ާާ ރަނގަޅުާ އެކަށީގެނ�ވ ާ ވެސ�ާ އައުމުގައިާ އެނބުރިާ އަލުނާ� ގޮސާ� އަށާ� ކޮމިޓީާ އަދިާ ތ އީދުކުރަނ�.ާ

ރައ�ޔިތުނ� ޤައުމުގެާ މިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކަނ�ބޮޑުވެވަޑައިގަނ�ނެވިާ މިކަމަށާ� ޚ އ�ޞަކޮށާ� ކިބައިނ�ާ ގެާ

ވޯޓު ބިލަށާ� މިާ ނޫނ�ގޮތަކަށ�ާ ލިބިގެނާ� ކިބައިނާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ފަހަރަށ�ާާާާލޮބުވެތިާ ދެވަނަާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ދޭނާ�

ޝުކުރިއ�ޔ ާދެއ�ވިާފުރުޞަތަށ�. ާދަތިކަމުގައިާދަނ�ނަވަނ�.ާވަރަށ�ާބޮޑަށާ�

ާ

ާކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނ�ާވ ހަ

އަރުވ ނަނ�ާއޭދަފުށީއ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑު ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާާފުރުޞަތެއާ�

މެނ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ފޭދޫާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއާ� އަޅުގަނޑުާ އެއަށ�ފަހުާ ސަލީމަށ�.ާ އަޙ�މަދުާ ބަރުާާމެނ�ބަރުާ

ާނުާފަހުމީާއަށ�.ާސަލީމުގެާވ ހަކޮޅުާކުރިއަށ�ާގެނ�ދިއުމަށ�ާފުރުޞަތުާއަރުވަނ�.ާާއަލ�ހ 

ާ

ާސަލީމުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާއޭދަފުށިާ

ބެހޭ ބިލާ  އިމ�ތިޔ ޒ ާބެހޭާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ އ ދެާ ފޮނުއ�ވިާސިޓާީާާާ`.ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ގޮތުނާ�

ވެސ�ާހަމާަާ ޙަޤީޤަތުގައިާއަޅުގަނޑުާ މ އ�ދ ތައާ� ބައެއާ� އަޅުގަނޑުާވެސ�ާހަމަާޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.ާއޭގައިހުރިާ އަށާ�

އަޅުގަނ ނުކުރަނ�.ާ އުޅެފ ނަނ�ާ.ގަބޫލެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނެތަސާ� އިމ�ތިޔ ޒެއ�ާ އެއ�ވެސާ� މަޖިލީހުގައިާ ޑުމެނ�ނަށާ�

އަޅުގަނޑުމެނާ� އުޅެފ ނެ.ާ ވެސ�ާ ބަޔަކުާ ބޭނުނ�ވ ާ އިމ�ތިޔ ޒުާ އެާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ނޫނ�.ާ އެއ�ާ މައ�ސަލަާ އެއަކީާ

ާާ މަޖިލީހުގޮާާލަތުާއޮތ�ހ ާގަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭނެާމިއަދުާމިާޤައުމުގެ ޚ އ�ޞަކޮށާ� އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާާތުނާ� މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ގެާ

ހުރިހ ާާ ޤައުމުގެާ މިއީާ ނޫނ�.ާ ވެސ�ާ އެއ�ޗެއާ� ބޭނުނ�ވ ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ ހަމައެކަނިާ މިއީާ ބޭނުނ�ވ ކަނ�.ާ

އެާ އޮތީާ ވެސ�ާ މީހަކަށ�ާ ކޮނ�މެާ އިސ�ލ މ�ދީނުގައިާ މ ތ�ވެގެނ�ވ ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބޭނުނ�ވޭ.ާ ވެސ�ާ ާާރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ
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ނަފު ާާމީހ ގެާ އެބައޮތ�ާާހިސު ބ ރުތަކެއ�ާދީފައި.ާނަފުސުގެާދިފ ޢުގައިާއެމީހަކަށާ� ވަރުގަދަާ މ ޔަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައިާވަރަށާ�

އެ ފުރުޞަތު.ާ ކަމެއ�ކުރުމުގެާ هހެނ�ވީމ ކޮނ�މެާ ކަނ�ބޮޑެއ��ه އަޅުގަނޑުާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ސިފައިނ�ާާނުވޭާ ކުލީާ މެނާ�

އަދިާއިމ�ތިޔ ޒެއާ� ނަމަވެސާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއިމ�ތިޔ ޒާުާހޯދައިގެނާ� ނަމަވެސާ� ހޯދައިގެނާ� ނުދިނިއ�ޔ ާކުލީާސިފައިނާ�

ސަލ މަތ�ކުރ ނަނ�އަޅުގަނޑުމެ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާއަޅުގަނޑުާމިާދަނ�ނަވ ލަނ�ާމިއުޅޭާއެއ�ޗަކީާމިާާ�هه.ާއެހެނ�ވީމ ނާ�

ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރި ފޮނުއ�ވިާބިލަށާ� އިޞ�ލ ޙުތަކ ާާާއ�ޔ ާ ބިލުާާއެާ އެހެނ�ާ އިޞ�ލ ޙުތައ�ާާއެއ�ގޮތަށާ� ވެސ�ާ ތަކަށ�ާ

މަޖިލީސ�ާމެނ�ބަރުނ�ނަށ� ތަފ ތުކޮށ�ާއެހެނ�ާާާާ�ވީތީާާާފޮނުއ�ވ ށޭ.ާއޭގެާ ބިލުތަކަށ�ާވަކިާ އެހެނާ� ނޫނީާ ވަކިާތަފ ތުކޮށާ�

ކުރެއ�ވީމ  ކަމެއާ� ހުރިހާ  އެއ�ގޮތެއ�ގައިާ އޭގައިާާާާ�هނަހައ�ދަވ ށޭ.ާ އެގޮތުގައޭ.ާ ތިބޭނީާ ހަމަާ ވެސާ� އަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާ މިއުޅެނާީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެ ދަނ�ނަވ ލަނާ� މިާ އަޅުގަނޑުާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނެތޭ.ާ އެއ�ާ މައ�ސަލަާ އެއ�ވެސ�ާ

ބަނ�ޑ ރަާ މިސ ލަކަށާ� ދިޔައީާ އިވިގެނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ކަނ�ނޭނގެާ ޢ އ�މާުާާާއިހަށ�ދުވަހުާ ހުނ�ނަނީާ މިާ ނައިބުާ

ލަފ ާމި މިނިސ�ޓަރަކީާއެއީާލޯކަލ�ާާގޮތެއ�ގައިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާއަށ�ާލަފ ދޭނ�.ާބަނ�ޑ ރަނައިބުާ ހޯމާ� ާދެއ�ވަނީާ

ގަވަރމަނ�ޓުާއޮތޯރިޓީ.ާމިހެނ�ާނުހައ�ދަވ ށޭ.ާހަމާަާ�ههގަވަރމަނ�ޓުާއޮތޯރިޓީއޭ.ާހަމަާބުނީ،ާއ ނދެ އަޅުގަނޑަކީާލޯކަލާ�

ދުވަހުާބުނެފ ނެާކަނ�ނޭނގެާއެއީާމިސ ލަކަާާޤ ނޫނުތަކ ާާއެ ކަނ�ތައ�ާކުރިއަށ�ާގެނ�ދަވ ށޭ.ާދެނ�ާއަނެއާ� ށ�ާާއެއ�ގޮތަށާ�

ާާ މީހުނ� ހަމަާ ދެނާ� ދައ�ޖ ލޭ.ާ މަސީޙުާ އަނ�ނަާ ޒަމ ނަށާ� ފަހުާ މިނިސ�ޓަރަކީާ މީހުނ�ާާހޯމާ� މަގުފުރައ�ދަނ�ވީ.ާ

ބުނީމ ހަލ ކު ނުހައ�ދަވ ށޭ.ާއެާއެއ�ޗެއާ� ވިސ�ނ ށޭ،ާއޭާާ�ކުރަނ�ވީ.ާމިހެނާ� ޙަޤީޤަތަށާ� ވިސ�ނ ށޭ.ާާއޭގެާ އަސ�ލަށާ� ގެާ

ާާ�ههނ�ވީމ އެހެ ޤ ނޫނުތަކ އި ބަލަނ�ވީާ އަށ�ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ވެސ�ާ ލަފ ދިނުމުގައިާ ގަވ އިދުތަކަށ�ާ

ގޮތެއ� ހަރުދަނާ  ލަފ ދެއ�ވުމަށ�ތަނ�ކޮޅެއާ� ވ ހަކައިގައިާގައިާ ކުރީގެާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ދެނ�ނެވިނ�ާާާާ.ާ ވެސާ�

.ާއޭރުނ�ނޭާމަނިކުފ ނާުާކުރ ށޭތަކަށ�ާރަނގަޅުާމީހުނ�ާޢައ�ޔަނ�ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާއަށ�ާޤައުމުގެާވުޒ ރ 

އެ ސަބަބުނާ� ލަފައެއ�ގެާ ނުބައިާ ދެވޭާ މިާ އެހެނ�ނޫނިއ�ޔ ާ ާާާާސަލ މަތ�ވެގެނ�ދ ނީ.ާ ވެސ� ނުބައިާާޚުމަނިކުފ ނަށާ� ދުާ

ާާ ދޭތެރޭ ކަމަކ ާ ހުރިހ ާ ކަމެއ�.ާ އެކަށީގެނ�ވ ާ އެޅުމަކީާ ރައ�ޔިތުނ�ނ ފިޔަވަޅެއ�ާ ވެސ�ާ ވެސ�ާާއެމަނިކުފ ނުާ ާާދޭތެރޭާ

ނުދ ނެ.ާއެހެނ� ދޭނ�.ާާާާދޭނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާޖެހޭނީާލަފ ވިސ�ނިގެނެއާ� ރަނގަޅަށާ� ތިބިާމީހުނ�ާއެާދޭާލަފ ތައާ�

މީހުނ�.ާާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާއިޚުލ ޞ�ތެރިާ އިޚުލ ޞ�ތެރިާ ޤައުމަށާ� ޢައ�ޔަނ�ކުރަނ�ވީާ އެތަނ�ތަނަށ�ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ 

ދ ނީ.ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީާއެއ� ކަނ�ތައ�ތައ�ާރަނގަޅުވެގެނާ� މިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާާއޭރުނާ� ހ ލެއ�ގައިާ ވެސާ�

ބޭނުމެއ� އަޅުގަނޑުާ އިމ�ތިޔ ޒެއ�ާ އެއ�ވެސާ� އޮތ�ާ ބިލުގައިާ ސަލ މަތ�ކުރުމަށ�ޓަކައާިާާާމިާ ޖ ނުާ އަޅުގަނޑުގެާ ނޫނޭ.ާ

އަޅުގަނޑުާކުރ ނަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާ ހުރިާހުރިހ ާމަސައ�ކަތެއާ�  ކުރެވެނާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނާ�
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ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ ހަނދުމަފުޅުކޮށ�ާއަރުވަނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާއަޅުގަނޑުާ

ހަ އަދިާ ގަވ އިދ އިާ މަޖިލީހުގެާ ގެނ�ދަވ އިރުގައިާ ދައ�ކަވަމުނާ� ވ ހަކަފުޅުާ ދެއ�ކެވުމުގެާާމެނ�ބަރުނާ� ވ ހަކަާ މަާ

ވިސ�ނައިގެއަށ�ާބަހުރުވަ ގެނ�ދެވުާ ކުރިއަށާ� އަރުވަނީނާ� ފުރުޞަތުާ މިާ އަޅުގަނޑުާ މިހ ރުާ ވެސ�ާާާާމަށ�.ާ ކުރިނާ�

ފުރުޞަތު ޢިއ�ޒަތ�އަޅުގަނޑުާ ދ އިރ ގެާ ދަނ�ނަވ ލިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށ�،ާފޭދޫާ އަލ�ހ ނ�ާާއަރުވަނ�ާ މެނ�ބަރުާ ތެރިާ

މިާފުރުޞަތުާއަރުވަނ�.ާފަހު ާމީ.ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށ�ާގެނ�ދިއުމަށާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާމީއިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަލ�ހ ނ�ާފަހުފޭދޫާދ 

މިއީާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ  ބަހުސ�ާާ`ާ މިާ މިހ ރުާ ގެނ�ދ ާާާާކުރަމުނ�އަޅުގަނޑުމެނާ�

އަށ�ާބަލ އި ދަނ�ނަވ ލަނ�މައ�ސަލަާ އަޅުގަނޑުާ ާާރުާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާއޮނ�ނަ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އިމ�ތިޔ ޒާުާޖެހެނީާ

ާާ ސ 90ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަރަށާ� އޮތީާ މ އ�ދ ގައިާ އެވަނަާ ބަޔ ނ�ވެފައޭ.ާ هހެނ�ވީމ ފުކޮށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާާ�ه މިއަދުާ

ފ ހަގަކުރަ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ  އަށާ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ގުޅިގެނ�ާ ބިލ ާ ފ ސ�ކުރިާ އ�ވ ާާމަޖިލީހުނާ�

އެާމައ�ސަލަާމުރ ޖަޢ  މަޖިލީހަށ�ާާކުރުމައަނެއ�ކާ  ފޮނުއ�ވުމަކީާއެއީާއެއ�ވެސ�ާހ ލެއ�ގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިތަނުގައިާާށާ�

ހ ލެއ�ގައާިާ އެއ�ވެސ�ާ ނުކުރޭާ މ ނައެއ�ާ އޭގެާ އަދިާ ނޫނ�.ާ ކަމެއ�ާ ހައިރ ނ�ވ ނ�ޖެހޭާ ބޮޑުވެާ ހ ސ�ކަނ�ާ މ ާ

ކަނޑައަ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އިމ�ތިޔ ޒަށ�ާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ޅ ފައިވ ާ

އެއ�ގޮތަކަށ�އިޢުތިރ ޟުކުރައ�ވަނީއޭާނުވަތަާއެކަމަށ�ާއިނ�ކ ރުކުރައ�ވ ާކަ އަޅުގަނޑަށާ� މ ނައެއ�ާނުކުރެވޭ.ާާމަކަށާ� ވެސާ�

ާާ ވެސ� ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރާ  ދިމިއަޅުގަނޑުާ ހުރިހާ  މިފަދަާ ދުނިޔޭގެާ ޤުރ ތީާާއަދިާ

ދު ލިބިދީފައިވޭ.ާާނިޒ މެއ�ގައިާ ޙައ�ޤުތަކެއ�ާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކަކ އިާ މީހުނ�ނަށާ� ތަމ�ސީލުކުރ ާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ގޮތުނ�ާ ސ�ތޫރީާ

ތަމ�ސީލުކުރ ާމީހުނ�ނަށ�ާމިއޮތީާމިާއިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާާ އެގޮތުނ�ާދައުލަތުގެާއެނ�މެާއިސ�ވެރިޔ އަށ އިާދައުލަތުގެާބ ރުތައާ�

ތެރޭާ ނިޒ މެއ�ގެާ ހުރިހ ާ ވެސ�ާ ޤައުމެއ�ގައިާ ލިބިދީފައިހުރިހ ާ ވެސ�ާ އެހެނ�ވީމ ގައިާ ه.ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާާ�ه މިއަދުާ

ކޮށ�ފި ކުށެއ�ާ ޖިނ ޢީާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ކޮށ�ފައިވ ާާާާވ ނަމަާާކަމަށ�ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ކުށެއ�ާ ޖިނ ޢީާ ނުވަތަާ

އެާާކަމަށ� ބަލައިާ އެއާ� މައ�ސަލަާ އެާ ޖަވ ބުދ ރީވ ނ�ވ ނަމަާ މައ�ސަލައަކަށާ� އާެާާ އަދިާ ބުނެފައިވޭ.ާ ކަމަށާ� ޖެހޭނެާ

އަދަބުމައ�ސަލަާއެއ�ާާ އެތަޙުޤީޤުކޮށ�ާއެާކުށަކަށާ� ވަގުތެއ�ގައިާއޮނ�ނަާރައ�ޔިތުނ�ގާެާާާދިނުމަކީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހަށާ�

އެބައޮާ ވެސާ� ކަމަށާ� ކަމެއ�ާ ފަސ�ކުރެވިދ ނެާ ހ ލަތެއ�ގައިާ ފެނިއ�ޖެާ ާާމަޖިލީހަށާ� އެހެނ�ވީމ ާވޭ �هބަޔ ނ�ކުރެވިފައި.ާ

އެއ�ވެސ�ާާއަ ތަމ�ސީލުކުރަނީާ މިާ މީހަކުާ ތަމ�ސީލުކުރާ  ރައ�ޔިތުނާ� އަކީާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ ދަނ�ނަވަނ�ާ މިާ ޅުގަނޑުާ

ވަކިާމީހެއ�ގެާވިސ�ނުމެއ�ާނުވަތަާހަމައެކަނިާތިމ ގެާއަމިއ�ލަާވިސ�ނުމެއ�ާނޫނޭ.ާާ ހ ލެއ�ގައިާވަކިާސިޔ ސީާޕ ޓީާއެއާ�

މިާ މަޖިލީހުގައިާމިާތަމ�ސީލުކުރަނީާ މިާ އ�ޔިތުނ�ގެާސިޔ ދަތު.ާާޤައުމުގެާސިޔ ދަތ އިާމިާރ އ�ޖޭގެާރަާާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ރައ�ކ ތެރިކުާ�ههއެހެނ�ވީމ  ޤ ނޫނުއަސ ސީނާ� އޭގެާޒ ތުގައިާ އެހެނ�ވީމ މިާސިޔ ދަތަކީާމިއީާ އެއ�ޗެއ�.ާ މާިާ�ههރެވިފައިވާ 
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ބ ާ މިާ މަޖިލީސ�ތަކުގައިާ މިާ ވެސ�ާ ހަދައިގެނ�ާ ގޮތެއ�ާ ކޮނ�މެާ އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ރުތަކުގައިާާސަބަބަށ�ޓަކައިާ

ގޮތެއ�ގައިާާ ބޮޑުާ ފ ޅުކަނ�ާ ވަރަށ�ާ ދޭނ�.ާ ރައ�ކ ތެރިކަމެއ�ާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކަކ އިާ މީހުނ�ނަށާ� ތަމ�ސީލުކުރާ  ރައ�ޔިތުނ�ާ

ާާ ވ ހަކަޔަމަޖިލީހުގަބ ރ ތުނ�ާމިާާއިވަރަށ�ާޞަރީޙަ ދައ�ކާ  ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާވޯޓުާާކ ާގުޅިގެނ�ާނުވަތަާއިާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ގޮތަކ  ޝަރީޢަތަާާދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާގުޅިގެނ�ާ ކަމަށ�ާ ނުބެލޭނެާ އެއ�ާ މައ�ސަލަާ އެއ�ވެސ�ާ ހ ޒިރުކުރެވޭާ ކަށ�ާ

ާާ ގަވ އިދުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާ ބ ބުގައ127ާާާާިބަޔ ނ�ކުރެވިފައިވޭ.ާމީގެާއިތުރުނާ� އަނ�ނަާ މ އ�ދ ގެާދަށަށާ� ވަނަާ

މެނ�ބަރު މަޖިލީހުގެާ ގޮތަކ އި،ާ ޢަމަލުކުރަނ�ވީާ މެދުާ މެނ�ބަރުނ�ނ ާ ކުރެވިއ�ޖެާާމަޖިލީހުގެާ ތުހުމަތުާ ކުށެއ�ގެާ ނ�ނަށ�ާ

އޮތާީާ ގޮތަކ އި،ާބަނ�ދުކުރަނ�ާޖެހިއ�ޖެާހ ލަތެއ�ގައިާޢަމަލުކުރަނ�ވ ނެާގޮތެއ�ގެާވ ހަކަާ ހ ލަތެއ�ގައިާޢަމަލުކުރަނ�ވ ނެާ

ސިޔ ސީާާ ވ ދަވެރިާ އުޅެމުނ�ދ އިރުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މައިދ ނެއ�ގައިާ ސިޔ ސީާ މިފަދަާ ޙަޤީޤަތަކީާ ބަޔ ނ�ކުރެވިފައި.ާ

މަޖިލީހުގާެާޕ ޓީ ތަމ�ސީލުކުރަމުނ�ދ އިރުާ މަޖިލީހުގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޕ ޓީތަކުނާ� ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ އޮވެގެނާ� ތަކެއާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާ ކަމަކީާ ދޭނ�ޖެހޭާ ރައ�ކ ތެރިކަނާ� މިކަނ�ކަމުގައިާ ބަނ�ދުކުރުމ އިާ ހައ�ޔަރުކުރުމ އިާ މެނ�ބަރުނ�ާ

މައ�ސަލަތަކުގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާވޯޓުލ ނ�ާާދެބަސ�ނުވެވޭނެާކަމެއ�.ާބައެއ�ާކަހަލަާބ ވަތ�ތަ ކުގައިާ

ތަނ�ފީޛީާާ އެާ ދައުލަތުގެާ ނުވަތަާ ބޭފުޅުނާ� ސިޔ ސީާ ހ ޒިރުވަނިކޮށ�ާ ޖަލ�ސ އަކަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ ނުވަތަާ ދަނިކޮށ�ާ

ާއިމެއ�ާނެތި،ާއެއ�ވެސ�ާާވެއ�ޖެާހ ލަތެއ�ގައިާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާއެއ�ވެސ�ާާާބ ރުތަކުގައިާތިއ�ބެވިާބޭފުޅުނ�ާބޭނުނ�ާ

ާާ ނެތި،ާއެއ�ވެސ�ާހައ�ދެއ�ާނެތި މަޞ�ލަޙަތާުާހުރަހެއާ� ޤައުމުގެާޢ އ�މުާ އެއީާ އޮތުމަކީާ ކަހަލަާގޮތަކަށާ� ބަނ�ދުކުރެވޭާ

ކަމެއ�.ާއެހެނ�ވީމ ގެއ�ލިގެނ� ދ އިރ ގެާާ�ههާހިނގައިދ ނެާ މައ�ސަލަާއެއ�ާނޫނ�.ާތޮއ�ޑޫާ ކުޑަާ އަކީާމިހާ  މިާމައ�ސަލަާ

މެނ�ބަ އަކީ.ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މައ�ސަލަާ މިާ ނޫނާ� އެއ�ާ މައ�ސަލަާ މ ނަކުރެވޭނެާ ގޮތަށާ� ވިދ ޅުވާ  އެާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ ރުާ

ވިސ�ނ ވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ޖެހޭނީާމިާމައ�ސަލަތަކ ޕ ޓީތަކުގެާލީޑަާާާސިޔ ސީާބޮޑުާޕ ޓީތަކުނ�ާސިޔ ސީާބޮޑެތި ާާރޝިޕުނާ�

ާާ�هލެއ�ގައިާއަޅުގަނޑުާއިމ�ތިޔ ޒެއ�ާބޭނުނ�ވ ތީމ ާސީރިއަސ�ކަނ�ާބޮޑުާގޮތެއ�ގައި.ާމިއީާއެއ�ވެސ�ާހ ާރޭާއެއަށ�ވުރެާދޭތެ

ބޭނުނ�ވ ތީ އިމ�ތިޔ ޒެއ�ާ މެނ�ބަރުނ�ާ ޕ ޓީގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިާާާާ�ނުވަތަާ މިއީާ ނޫނ�.ާ ވ ހަކަތަކެއ�ާ ދައ�ކަނ�ޖެހޭާ

ާާމުއައ�ސަސ އ ާގުޅުނ�ހުރިާމައ�ސަލަާއެއ�.ާމިއީާދިވެހިާދައުލަތުގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާދިވެހިާރައ�ޔިތުނ�ނ އިާދިވެހި

ދޭާރައ�ކ ތެރިކަމ އިާއިމ�ތިޔ ޒ އިާގުޅު މިއީާާ�ههވީމ ނ�ހުރިާމައ�ސަލަާއެއ�.ާއެހެނ�ދައުލަތުގެާވެރިކަނ�ކުރުމުގެާނިޒ މަށާ�

ނޫނ�.އެހ ާތ ކުނ�ތ ކުާނުޖެހޭާގޮތަ މިގޮތަށ�ާދުއ�ވ ލަނ�ޖެހޭާމައ�ސަލަާއެއާ� ވ ހަކަދައ�ކާ  އަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑާުާ ށާ�

އަޅުގަނޑުމެނާ� ގަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާކުރައ�ވ ފައިާއޮތީާވަރަށ�ާޒިނ�މ ދ ރުާމަސައ�ކަތެއ�.ާބިލެއާ�

ފ ހަގަކުރެއ�ވޭ ދިރ ސ ކުރައ�ވ ާބިލުގައިާހުރިާމައ�ސަލަތަކަށ�ާ ގޮތުނާ� ފޮނުވީމ ާއެާބިލ ާބެހޭާ ާާކަމަށ�ާާފ ސ�ކޮށ�ފައިާ

އަނބު ގޮތުގެާާގައިާކަނޑައެޅިފައިާާއީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާރ ާފޮނުއ�ވުމަކީާއެއީާރަވ ނަމަާމިާމަޖިލީހަށާ� ވާ 

އަދ ކުރައ�ވަނ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތެއ�މަތިނާ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތުޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވ ާ އެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ދެނ�ާާ.ާ އަދ ކުރެއ�ވީމަާ

ފ  ބިލުާ މިާ ތަނުގައިާ މިާ އަދ ކުރަނ�ވީ.ާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާ ފަރ ތ�ތަކުނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ސިޔ ސީާ ހުރިހާ  ސ�ކުރީާ
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އެާާ ނޫނ�.ާ ވ ހަކައެއ�ާ ދައ�ކަނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިއަދުާ މީާ ވ ހަކަދައ�ކައިގެނ�ތޯާ އެނ�މެނާ� އެއ�ބައިވެގެނ�ތޯ،ާ

އެކަނ�ާބަލަނ�ވީ.ާބަލ ފައާިާ ރިޢ ޔަތ�ކުރަނ�ވީ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިާހުރިާކަނ�ތައ�ތަކަށ�ާއަލުނ�ާމަޖިލީހުނާ�

ލިބިދޭނ�ޖެހޭާއިމ�ތިޔ ޒ އިާރައ�ކ ތެރިކަމެއ�ާާޤ ނޫ ނ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާހުދޫދުގެާތެރޭގައިާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ�

ގޮތަކަށ�ާާ ބައ�ޓަނ�ކުރައ�ވ ާ ލިބިދޭނ�ޖެހޭނެ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެއ�ވެސ�ާހ ލެއ�ގައިާއިދިކޮޅުާސިޔ ސީޕ ޓީގެާވިސ�ނުނ�ާއެާ

ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާމިާސިޓީާއަޅުގަ ފޮނުއ�ވ ފައިާމިާއޮތީ.ާމިާއަހަރުގެާރިޔ ސީާބަޔ ނ�ާާނޫނާ� ހަމައަށާ� ނޑުމެނ�ނާ 

މަނިކުފ ނުާވިސ�ނ ވަޑައިގަނ�ނަވ ާާާާއިއ�ވަމުނ� އެާ ދޭތެރޭގައިާ މަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ގެާރައ�ކ ތެރިކަމާ  ވިދ ޅުވިާ ވެސާ�

މެނ�ބަރުނ� މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ތ ރީޚުގައިާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ މީގެކުރިނާ� ސިޔ ސީާާވ ހަކަ.ާ އެކިއެކިާ ދޭތެރޭގައިާ ނ ާ

މެނ�ބަރެއ�ގެާާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ޚުދުާ ވ ހަކަ.ާ ގޮތުގެާ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ާ ހުރެާ މައ�ސަލަތަކ ާ

ލިބިގެނ�ާ ގޮތުނ�ާ ސިޔ ސީާ މައ�ސަލައެއ�ގައިާ ސިޔ ސީާ ވެސާ� ހުނ�ނެވިއިރުާ ވ ހަކަ.ާާާާގޮތުނާ� އަނިޔ ތަކެއ�ގެާ ދިޔަާ

ނ�ނެވިާާވެސ�ާދެާާތުނ�ާތަމ�ސީލުކުރ ާމީހުނ�ނަށ�ާރައ�ކ ތެރިކަނ�ލިބިދިނުމަކީާއެއީާއަޅުގަނޑުާކުރިނ�އެހެނ�ވީމ ،ާރައ�ޔި

އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާފަދައިނ� ގޮތ�ާ ބަޔ ނ�ކުރެވިފައިވ ާ އެކަނ�ާ ގައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ރ އ�ޖޭގެާ މިާ ގޮތ�ާ އެދޭާ ރައ�ޔިތުނ�ާ

އަޅުގަ މެނ�ބަރަކުާ ވަކިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ގޮތ�.ާ އެދެނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑާުާއެނ�މެނ�ާ ރައ�ކ ތެރިކަމެއ�،ާ ނެތޭާ ބޭނުމެއާ� ނޑުާ

އެނ�މެނަށ�ާާ ރީތިކޮށ�ާއުޅެވިދ ނެއޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ތެރޭގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ނެތޭ.ާއަޅުގަނޑަށާ� ބޭނުމެއާ� އިމ�ތިޔ ޒެއާ�

ރައ�ކ ތެރި ހ ލަތ�ތަކެއ�ގައިާ ކަހަލަާ ވަކިާ އެހެނ�ނަމަވެސާ� ރީތިކޮށ�.ާ ތެރޭގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އުޅެވޭނެާ ކަމ އިާާވެސާ�

ފަރުދެއ�ގެާހައިސިއ�ޔަތުނ�ާނުވަތަާާ ވަކިާ އަޅުގަނޑަށާ� ލިބިދޭނ�ޖެހޭާބައެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީ.ާއެއީާ އިމ�ތިޔ ޒ�ތަކެއާ�

ނޫނ�.ާއެއީާމިާމަޖިލީހުގެާމާިާ ހައިސިއ�ޔަތުނ�ާލިބޭާއެއ�ޗެއާ� ބޭފުޅަކަށ�،ާވަކިާފަރުދެއ�ގެާ ވަކިާމެނ�ބަރަކަށ�،ާވަކިާ

މި މަޖިލީހުގައިާ މިާ އޮތ�ާާގޮނޑިއަށ�،ާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ ޤައުމުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�،ާ ތަމ�ސީލުކުރުމަށ�ާ ތަމ�ސީލުކުރ ާ ާ

މިާާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ނެތ�.ާ ހެދޭކަށެއ�ާ ދެކޮޅުާ ދޭތެރޭގައިާ އެކަމ ާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ރައ�ކ ތެރިކަމެއ�.ާ އޮތ�ާ ސިޔ ދަތަށާ�

ހު ހަމަާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހުޅުހެނ�ވޭރުާ މައ�ސަލަާާހުށަހަޅަނީާ މިާ ފަދައިނ�ާ ށަހެޅުއ�ވިާ

ރިޢ ޔަތ�ކުރުމަށ�ފަހުާމިކަނ�ާއަވަހަށ�ާއަނބުރ ާފ ސ�ކޮށ�ާާ ކޮމިޓީއަށ�ާފޮނުވ ާމިކަމަށާ� އަލުނ�ާއަނބުރ ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އެދެނީާހުރިހ ާާ ނިނ�މ ާރައީސ ާހަމައަށ�ާއައިސ�ާއަލުނ�ާއަނބުރ ާމިާމައ�ސަލަާފޮނުވަނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާ

މަސައ�ކަތަކީާމީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާޢިއ�ޒަތ�ތެ މިކުރާ  އަޅުގަނޑުމެނާ� އިޚ�ލ ޞ�ތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށާ� ވެސާ� މެނ�ބަރުނާ� ރިާ

މީާާ ހިނ�ގަނީއެއ�.ާ މިާ މިތ ާ ނޫނާ� މައ�ސަލަތަކެއ�ާ ގޭގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިއީާ ނޫނ�.ާ މައ�ސަލައެއ�ާ އަމިއ�ލަާ

ވ ތީާފަ ގުޅުނ�ހުރިާމައ�ސަލަތަކެއ�ާކަމަށާ� ވ ހަކަދެއ�ކުމުގެާބަދަލުގައިާމާިާރައ�ޔިތުނ�ނ އިާޤައުމާ  ރުދީާހައިސިއ�ޔަތުނާ�

މެނ�ބަރުނ�ވެސ�ާާ ހުރިހ ާ ރައ�ކ ތެރިކޮށ�ދެއ�ވުމަށާ� އިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާ ގުޅިފައިވ ާ މުއައ�ސަސައ ާ މިާ އ އިާ މުއައ�ސަސ ާ

އެދޭކަމެއ�.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާ  މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ދެއ�ވުމަކީާއަޅުގަނޑުާވަރަށ�ާބޮޑަށާ�

ާ
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ާފަރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާމުޙައ�މަދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�:ނައި

ރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�ގެާއިމ�ތިޔ ޒ ާބެހޭާބިލުާމާިާ�ههރައީސ�.ާއ ދެާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާާާ`.

ާާ ވަކި އެއީާ އެއ�ބ ރުލުމ އެކު.ާ ވެސ�ާ ޕ ޓީއެއ�ގެާ ހުރިހ ާ ވަނީާ ފ ސ�ކޮށ�ފައިާ ނުވަތާަާމަޖިލީހުނާ� އެދިގެނ�،ާ އެމ�.ޑީ.ޕީާ

އެދި ޕ ޓީާ ޤައުމީާ ނުވަތަާ އެދިގެނ�،ާ ވެސ�ާާޑީ.އ ރު.ޕީާ ޕ ޓީތައ�ާ ހުރިހާ  ނޫނ�.ާ ބިލެއ�ާ އޮތ�ާ ފ ސ�ކޮށ�ފައިާ ގެނ�ާ

ފ ސ�ކުރައ�ވ ފައިވ ާާ ވަޑައިގަނ�ނަވައިގެނ�ާ ބައިވެރިވެާ އެކަމުގައިާ ވެސ�ާ ބޭފުޅުނާ� އަމިއ�ލަާ އަދިާ މަޝ�ވަރ ކުރެވިގެނ�ާ

އ ދެ،ާމަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒ ާބެހޭާބިލުާތަޞ�ދީޤުނުކުރައ�ވައި،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާބިލެއ�ާމިާބިލަކީ.ާާ

ދޭތެރޭާާ ފޮނުވ ލުމ ާ ފޮނުވ ލިާ އަނބުރ ާ ވިސ�ނ ވަޑައިގަތުމަށ�ޓަކައިާ މެނ�ބަރުނ�ާ މަޖިލީހުގެާ މަޖިލީހަށާ� މިާ އަލުނ�ާ

އަޅުގަނޑުމެ އަދިވެސާ� ބިލުގައިާ މިާ ދަނ�ނަވ ނީާ ވެސ�ާ އެބަހުއ�ޓޭ.ާާއަޅުގަނޑުާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ވިސ�ނަނ�ޖެހޭާ ނާ�

ޒ ތީވެގެނ�ާފ ޑުކިޔުމުގެާބަދަލުގައިާާ އެއ�ބަޔަކުާއަނެއ�ބަޔަކަށާ� އެހެނ�ވީމ ،ާބިލުާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ބޭރުކޮށ�ގެނ�ާނަމަވެސ�ާމިާބިލ ާދޭތެރޭގައިާގޮތެއ�ާނިނ�މަނ�ާއެބަޖެ ހޭ.ާއ ދެ،ާާމިާބިލުާބަލައިގަނެ،ާނުވަތަާތަޅުމުނާ�

ހިތ�ހަމަނުޖެހޭ.ާާ އެބަހުރިާއަޅުގަނޑުާވެސާ� އަޅުގަނޑުާވެސ�ާފ ހަގަކުރ ާގޮތުގައިާއިމ�ތިޔ ޒުާބިލުގެާބައެއ�ާމ އ�ދ ތައާ�

ާާ މިާބިލުގެ ޚ އ�ޞަގޮތެއ�ގައިާފ ހަގަކޮށ�ލަނީާ )ނ(.ާއ ދެ،ާމިާ)ނ(ާގައ4ާާާިާއޭގެތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުާ މ އ�ދ ގެާ ވަނަާ

ާާ ވެއ�ޖެއ�ޔ  މ 4ާާބުނ ާގޮތުނާ� އަނ�ނަާާވަނަާ މަޖިލީހަށާ� މަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާ )ނ(ާބުނ ާގޮތުނ�ާވެއ�ޖެއ�ޔާ  އ�ދ ގެާ

ނިނ�މ ފައިާވަޑައިގަނ�ނަވ ާމަގުމަތީގައިާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާާ އައުމުގަޔ އިާމަޖިލިސ�ާގޭާތެރޭގަޔ އިާއަދިާމަޖިލިސާ�

ބަ ކަމަށާ� ފިޔަވަޅުނޭޅޭނެާ ދޭތެރޭގައިާ އޭނ އ ާ ވ ނަމަާ ކަމުގައިާ އެހެނ�ނަމަވެސ�ާާކުށެއ�ކޮށ�ފިާ ޔ ނ�ކުރައ�ވ ފައިވޭ.ާ

އަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީާއެފަދަާދަނޑިވަޅެއ�ގައިާވެސ�ާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރަކުާޖިނ ޢީާބޮޑުާކުށެއ�ކޮށ�ފިާކަމުގައިާވަނީާާ

ނުވަތަާކުރަނ�ޖެހާޭާ އޮނ�ނަާއަދަބެއާ� އެކަމ ާބެހޭާގޮތުނާ� ޝަރ�ޢީާގޮތުނ�ާނުވަތަާޤ ނޫނީާގޮތުނާ� ވިއ�ޔ ،ާއެާމީހަކަށާ�

މަރުގެާާކަ މީހެއ�ގެާ މަގުމަތީގައިާ އަނ�ނަާ މެނ�ބަރަކުާ މަޖިލިސ�ާ މިސ ލަކަށ�ާ މިދެނ�ނެވީާ އެހެނާ� ކުރެވެނ�ވ ނޭ.ާ މެއާ�

ބައިވެރިވެދ ނެ.ާއަދިާއެާނޫނ�ވެސ�ާޝަރ�ޢީާނުވަތަާޤ ނޫނީާގޮތުނ�ާމަނ ކުރައ�ވ ފައިވ ާބޮޑާުާ ވެސާ� މައ�ސަލައިގައިާ

ގޮތަ އެާ އަތުވެދ ނެ.ާ ވެސ�ާ އަރައިގަނެގެނާ� ފިޔަވަޅުނޭޅޭނެާކުށަކަށާ� ދޭތެރޭގައިާ މީހަކ ާ އެާ އައުމުގައިާ އަނ�ނަާ ށާ�

މިާާ މ އ�ދ ތައާ� މިކަހަލަާ ދެނާ� ނޫނ�.ާ ކަމެއާ� ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އެއ�ގޮތަކަށ�ވެސާ� ހިތުނ�ާ އަޅުގަނޑުާ އޮތުމަކީާ ގޮތަކަށާ�

ބޭފުޅުނ� ބައެއ�ާމެނ�ބަރުނ�ާވެސ�ާވިދ ޅުވިާފަދައިނ�ާމިހ ރުގެާސަރުކ ރުނ�ާސިޔ ސީާ ދޭތެރޭގައާިާގެނ�ނަނ�ޖެހެނީާ ނާ 

ބޭފުޅުނ�ާާ ސިޔ ސީާ ހިނދެއ�ގައިާ ބޭނުނ�ވެއ�ޖެާ ހަމަާ އެއީ،ާ ގޮތުނ�.ާ ގެނ�ދަވާ  ކުރައ�ވަމުނާ� ކަނ�ތައ�ތައާ�

މުއައ�ސަސ އެއ�ގެާާ މިނިވަނ�ާ ކިތަނ�މެާ އެއީާ ސިފައިނާ� ފުލުހުނ�ނ އިާ ނޯވޭ.ާ އުސޫލެއ�ާ ހަމައެއާ� ހައ�ޔަރުކުރުމުގައިާ

ސަ އެާމީހުނ�ގެާާގޮތުގައިާހަމަޖެއ�ސިކަމުގައިާވީނަމަވެސާ� އަނ�ގަވައިފިނަމަ،ާއެާމީހުނ�ނަކަށާ� ރުކ ރުނ�ާވަކިާގޮތަކަށާ�

ކަހަލަާސަރުކ ރުނ�ާާ ކުރަނ�ވީާގޮތެއ�ާއެއ�ގޮތަކަށ�ވެސ�ާނޭނގޭ.ާއެާބޭފުޅުނ�ނަށ�ާހީވާ  ކަނ�ތައާ� ޤ ނޫނެއ�،ާއެާމީހުނާ�

ނު ތިމަނ�ނ މެނާ� ކުރަނ�ޖެހޭނޭ.ާ އެކަނ�ާ ތިމަނ�ނ މެނ�ާ ޤ ނޫނަކަށ�ާާކަމަކަށ�ާއަނ�ގަވައިފިއ�ޔ ާއެއީާ ކޮނ�މެހެނާ� ޖެހޭނޭާ
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މ އ�ދ ތައ�ާާ ބިލުތަކުގައިާމިާބ ވަތުގެާ މިފަދަާއިމ�ތިޔ ޒުގެާ މިކަހަލަާ ބަލ ކަށ�.ާއެކަހަލަާއުސޫލުތަކެއ�ާގެނ�ގުޅެމުނ�ދ ތީާ

ގޮތުގައިާކަނ�ތައ�ާކުރަމުނ�ާާ ބަޔ ނ�ކުރެވިފައިާމިާއޮނ�ނަނީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާސަރުކ ރުނ�ާވެސ�ާހެޔޮގޮތުގައި،ާރަނގަޅުާ

ނަމަާމިކަހަލަާމ އ�ދ ތަކެއ�ާމިފަދަާބިލުބިލުގައިާހިމަނ ކަށ�ާނުޖެހޭނެ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާވެސ�ާޤަބޫލުކުރ ާާގެނ�ދ 

ކޮމިޓީއަކަށ�ާާ ބިލުާ މިާ މަޖިލީހުނ�ާ އަލުނ�ާ އެކުގައިާ ހުރުމ ާ ކަނ�ތައ�ާ ބައެއާ� ވިސ�ނަނ�ޖެހޭާ ބިލުގައިާ މިާ ގޮތުގައިާ

އިމ�ތިމ ޒުތަކެއ�ާކޮނ�މެހެނ�ާާފޮނުވައިގެނ�ާއިޞ�ލ ޙުކުރުމަކީާވެސ�ާރަނގަޅުކަ މެނ�ބަރުނ�ނަކީާ މަޖިލީހުގެާ އަދިާ މެއ�.ާ

ނެތ�ާކަމެއ�ާާ ވެސާ� މިާބޭރުކޮށ�ލުމަކީާ ތަޅުމުނާ� މަޖިލީހުގެާ ވ ނަމަާ ބަޔަކަށ�ާކޮނ�މެހެނ�ާނުވ ކަމުގައިާ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭާ

ބޮޑުާއިމ�ތިޔ  ގޮތުގައިާހަމަޔަޤީނުނ�ވެސ�ާއަޅުގަނޑުާމާ  ޤަބޫލުކުރާ  ނުވޭ.ާާނޫނ�.ާއަޅުގަނޑުވެސާ� ބޭނުނ�މެއާ� ޒުތަކެއާ�

ނުވ ނެ.ާއަދާިާ އެދިފައެއާ� އިމ�ތިޔ ޒުތަކަކަށާ� އަދިާމިހ ތަނަކަށ�ވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާސަރުކ ރަކުނ�ނެއ�ާމިފަދަާކަމަކަށާ�

ބިލ ާާ އެހެނ�ވީމ ،ާމިާ ކަނ�ނޭނގެ.ާ ކަމަކަށ�ާއެދޭކަށ�ާނުޖެހޭނެާ އެކަހަލަާ ވެސާ� އިރ ދަކުރެއ�ވިއ�ޔ ާމުސ�ތަޤުބަލުގައިާ

ގޮތެއ�.ާއެއ�ާގޮތަކީާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުނ�ާބޭރުކޮށ�ލުނ�.ާއަނެއ�ާގޮތަކީާކޮމިޓީއަކަށ�ާގެނ�ގޮސ�ގެނ�2ާާާާއޮތީާާާާދޭތެރޭގައި

ާއަލުނ�ާއިޞ�ލ ޙުކުރުނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެާވ ހަކަާދަނ�ނަވ ލަމުނ�ާއަޅުގަނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނިނ�މ ލަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .ާާ

ާ

ާދެއ�ކެވުނ�ާ:ގައ�ދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމ�ާވ ހަކަ

ޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއ ދެ،ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ގެާއިމ�ތިޔ ޒ ާާާާ`.

ތަސ�ދީޤުނުކުރައ�ވައާިާ ފޮނުވުމުނ�،ާ ތަސ�ދީޤުކުރުމަށާ� ފ ސ�ކުރައ�ވައި،ާ މަޖިލީހުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ ބިލެއ�،ާ ބެހޭާ

ވި ފޮނުއ�ވ ލައ�ވ ފައިާވ ތީާއަޅުގަނޑުާވެސ�ާާއޭގައިާމައ�ސަލަތަކެއ�ާހުރިާކަމަށާ� ދ ޅުވެާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާއަނބުރާ 

ރ އ�ޖޭގާެާ އަކީާ މުއައ�ސަސ ާ މިާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގަސ�ތުކުރަނ�.ާ ދަނ�ނަވ ލަނ�ާ އެއ�ޗެއ�ާ ގޮތުނ�ާ ބެހޭާ އެއާ 

އަށ�ާވ އިރުގައި  3ދައުލަތ�ާހިނ�ގުމަށ�ާއޮތ�ާާ މުއައ�ސަސާ  ކުރެާއެއާ� އިނާ� ،ާމިމުއައ�ސަސ ާއަކީާއަދާިާމުއައ�ސަސާ 

މެނ�ބަރުނ�ނަކީާއެއ�ވެސ�ާއިމ�ތިޔ ޒެއ�ާނެތ�ާބައެއ�ގެާގޮތުގައިާތިބުމަކީާާ މިާމުއައ�ސަސ ގައިާތިއ�ބަވ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ދެނ�ހުރިާާ ދައުލަތުގެާ މިާ މުއައ�ސަސ އަކީާ މިާ އަދިާ ނޫނ�.ާ ކަމެއ�ާ ވެގެނ�ވ ނެާ އެއީ،ާ ދެކޭގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ

އެނ� ޗެކާ� ސަރުކ ރުާާމުއައ�ސަސ ތައ�ާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށ�،ާ ކަމަކަށާ� ހުރިހާ  ކުރެވޭާ މިާ ބެލެނ�ސ�ކޮށާ� ާ

މެނ�ބަރުނ�ގާެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތިއ�ބަވ ާ މުއައ�ސަސ ގައިާ މިާ ކަމަށ�ވ އިރުގައިާ މުއައ�ސަސ ާ އޮތ�ާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށާ�

އަޅުގަނޑުާދެކެނ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާމިާސި   16  ވަނަާސަފުހ ގައި  5  ޓީގައިއިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާވ ނ�ޖެހޭާކަމަށާ�

ވިދ ޅުވެފައިާއެބައޮވޭ ވަރަށާ� ޕެރެގ�ރ ފުގައިާ އެއ�ޗިހިާގޮވުމަކީާއޭގެާޒ ތުގައިާކުށެއ�ާާ�ههވަނަާ ހުތުރުާ ދިމ ލަށާ� މީހަކާ 

ހަޑިހުތުރުބަހުނ�ާއެއ�ޗެހާިާ ގޮވުނާ� ހުތުރުާއެއ�ޗެހިާ ދިމ ލަށާ� ނޭނގެާމީހަކާ  ނޫނ�ާކަމަށ�،ާނުވ ކަމަށ�.ާއަޅުގަނޑަކަށާ�

އަދިާއެނޫނ� ނުވ ނ�ޖެހޭާސަބަބެއ�.ާނުބައިާއެއ�ޗެހިާކިޔަސާ� އޭގެާޒ ތުގައިާކުށަކަށާ� ވިޔަސ�،ާާގޮވުނާ� ާއެއ�ޗެއ�ާކަމަށާ�

ކުށަކަށ�ާާ އެާ ގޮވީމަވެސާ� ދިމ ލަށ�ާ ރައ�ޔިތަކާ  ޢ އ�މުާ އެހެނާ� އަދިާ ނޫނަސާ� މެނ�ބަރަކުާ އަދިާ އެއ�ޗެހިާ އެފަދަާ
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ހުތުރުއަރުވައިާއެއ�ޗެހިތައ�ާކިޔުމަކީާާ ނުފެނޭ.ާއެާމީހެއ�ގެާއަބުރ އިާޢިއ�ޒަތަށާ� އަޅުގަނޑަކަށާ� ވ ނ�ނުޖެހޭާސަބަބެއާ�

ކުށަކަށ�ާވ ނ�ނު ނުދެކެނ�.ާއޭގެާޒ ތުގައިާކޮބައިތޯާއޭގެާޒ ތަކީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއެާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަށާ� ޖެހޭާސަބަބެއާ�

މަދަނާީާ ކަމަކީާ އަނެއ�ާ ފ ހަގަކުރެވުނުާ މީގައިާ އަޅުގަނޑަށާ� ދެނ�ާ އޮތ�ގޮތުނ�.ާ މިާ މީގައިާ އެބަޖެހޭާ ވިސ�ނ ލަނާ�

ބަ މެނ�ބަރުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މައ�ސަލައިގައިާ ޖިނ ޢީާ އަދިާ ބަނ�ދުކުރެވެނ�ޖެހޭ.ާާމައ�ސަލަާ އ ދެ،ާ ނ�ދުކުރެވޭ.ާ

އަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާާ އެފަދަާކަނ�ތަކުގައިާބަނ�ދުކުރެވެނ�ޖެހޭާކަމަށ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ� ޤަބޫލުކުރަނާ� އަޅުގަނޑުވެސާ�

ބެލުމަށ�ފަހުގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަކުާބަނ�ދުކުރެވޭނީާއޭގެާޙަޤީޤަތާ� .ާއެއީާާމިފަދަާކޮނ�މެާމައ�ސަލައެއ�ގައިާވެސާ�

ވެސ�ާބަނ�ދެއ�ާާ ނުވ ނެ.ާދުނިޔޭގެާއެހެނ�ާތަނ�ތަނުގައިާ ބަނ�ދުކޮށ�ގެނާ� ނޫނިއ�ޔާ  ވިއ�ޔާ  ކަމެއ�ާވަނީާ ވާ  ޙަޤީޤަތެއާ�

ޤައުމުތަކުގައިާވެސ�ާބަނ�ދެއ�ނުކުރ ނެ.ާއެހެނ�ކަމަށ�ވ އިރުގައިާއެމީހ ާކުރިާކުށަކީާއެއީާާ އެހެނާ� ނުކުރ ނެ.ާދުނިޔޭގެާ

ތަޙު ބަލ ބެލުމަށާ� ބަނ�ދެއ�ާާކުށެއ�ކަމަށާ� ނޫނިއ�ޔަކާ  ހުރެގެނާ� ޤަރީނާ  ހެއ�ކ އިާ ފަދަާ ވެސ�ާސ ބިތުވ ާ ކިރިޔާ  ޤީޤަށާ�

ކަލޭާާ ނުވަތަާ ކުށެއ�ކޮށ�ފައޭާ ޖިނ ޢީާ ތިހިރީާ ކަލޭާ ދަނިކޮށ�ާ ހިގ ފައިާ މަގުމަތިނ�ާ މެނ�ބަރަކުާ ނުކުރެވޭނެ.ާ

ނުކުރެވޭ ބަނ�ދެއާ� އުސޫލަކަށާ� އެާ ކިޔ ފައިާ ބަނ�ދުކުރަނ�ވީއޭާ ކަލޭާ އެހެނ�ވީމ ،ާާދަރަނިވެރިވެފައޭ،ާ ނެ.ާ

މެނ�ބަރުގެާއަބުރ އިާޢިއ�ޒަތ އިާާ އެހެނ�ކަމަށ�ވ ކަމަށ�ވަނީވިއ�ޔ ާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ޢ އ�މާުާ ނުދެކެނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަކަށާ� ރައ�ކ ތެރިކުރެވޭާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއާ� ބޭފުޅުނ�ގެާ އެާ މީހުނ�ގެާ އެާ ކަރ މ ތ އިާ

މެނ�ބަރު ކައުނ�ޓަރާާގޮތެއ�ގައިާ ޑ�ރަގުާނުވަތަާ އެއީާ ތަފ ތުާމައ�ސަލަތަކެއ�ގައި.ާ ބަނ�ދުކުރެވޭނީާވަރަށާ� އެގޮތަށ�ާ ނާ�

ފަދާަާ މެރުނ�ާ މީހަކުާ މީހުނ�ާއިނ�ވޯލ�ވެ،ާނުވަތަާ އެބައިާ ކަނ�ތަކުގައިާ ފަދަާ ރޮބަރީސ�ާ ބޭނ�ކުާ ނުވަތަާ ފީޓުކުރުނ�ާާ

ކަމަށ� ބަނ�ދެއ�ނުކުރެވޭނެާ ނޫނިއ�ޔަކ ާ އިނ�ވޯލ�ވެގެނ�ާ މާިާކަމެއ�ގައިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ދެކެނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ާ

ހަމާަާ އެހެނ�ނޫނ�ނަމަާ ބިލުގައި.ާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ދ ނ�ޖެހޭހެނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ސ�ޕެސިފިކޭޝަނަކަށާ�

ބޭނުނ�ހ އިރަކުާބޭނުނ�ހ ާވަގުތަކުނ�ާބަނ�ދުކުރެވޭާގޮތަކަށ�ާމިާބިލުާފ ސ�ވެގެނ�ާދިޔުމަކީާއެއީާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާ

ނޫނ�. ނުވ ނެ.ާމިތަނަށ�ާއިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާާާގޮތެއާ� ވެގެނާ� ޅޮސ�ގަހަކަށާ� އަރާ  މިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަކީާކުކުޅުާނިދަނާ�

އިމ�ތިޔ ޒުތައ�ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަށ�ާ އަމިއ�ލަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ވ ނ�ޖެހޭ.ާ ލިބިގެނ�ވޭ.ާ

މިާާ ދަނީާ ދޭހަވެގެނ�ާ އަޅުގަނޑަށާ� މިއިނ�ާ ނެތ�ކަނ�ާާރައ�ކ ތެރިކުރަނ�ޖެހެނީ.ާ ބަޔަކުާ އެއ�ވެސާ� ޤައުމުގެާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާ ރައ�ކ ތެރިކޮށ�ދޭކަށެއ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަމިއ�ލަާއަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއިމ�ތިޔ ޒުތައާ�

އެވ ހަކަާާ އަޅުގަނޑުާ ދެކޭތީާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަށ�ާ ނޯނ�ނ ނެާ އިމ�ތިޔ ޒެއާ� ވިއ�ޔ ާ ވަނީާ ކަމަށާ� ރައ�ކ ތެރިނުކުރެވިއ�ޖެާ

ޝުކުރިއ�ޔ .ދަ ާނ�ނަވ ލަނ�ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތަކަށ�ާމިއެދުނީ.ާދެއ�ވިާފުރުޞަތަށ�ާވަރަށ�ާބޮޑަށާ�

ާ

ާޔ ސ�ާލަބީބުާވ ހަްަކަދެއ�ކެވުނ�:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއިލި
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ބިލުާާ އެާ ފ ސ�ކުރައ�ވައިާ މަޖިލިސ�އިނާ� ބިލެއ�ާ ބެހޭާ އިމ�ތިޔ ޒ ާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ

ރައ�ޔިތުނ�ގާެާރަ މިާ އަނބުރ ާ ބިލުާ އެާ ފޮނުއ�ވުމުނާ� ތަސ�ދީޤުކުރެއ�ވުމަށ�ޓަކައިާ އަރިހަށ�ާ އީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ

މިާ ޤަބޫލުކުރަނ�.ާ އެނ�މެނ�ވެސ�ާ އަޅުގަނޑުާ ހުރެގެނ�ކަނާ� ސަބަބުތަކެއާ� ވަނީާ ފޮނުއ�ވ ފައިާ ފޮނުވީާ އަށ�ާ މަޖިލިސާ�

އެއ� އެބަާ މިކަމަށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ހެނ�ާ ހުރިހ ާ ރައ�ޔިތުނ�ނ ާާޤައުމުގެާ މަތިނާ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ވުރެާ ބިލަކީާ މިާ ބަސ�ވޭ.ާ

އަދިާއެހެނ�ާާ އ އިާ އަދިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާދިރިއުޅޭާރައ�ޔިތުނ�ނ އިާ ވަރަށ�ވުރެ،ާއަދިާ އެކަށޭނަާ

މަތީާއިމ�ތިޔ ޒުތަކ އިާސަ ލ މަތ�ކަމެއ�ާދެވިގެނ�ވ ާާމަޤ މުތަކުގައިާތިއ�ބެވިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ވުރެާވެސ�ާމާ 

ކުރަނ�ޖެހޭާކަމެއ�.ާއަޅުގަނޑާުާ ކޮނ�މެހެނާ� ބިލަކަށ�ާވ ތީ.ާމިާބިލުގައިާހުރިާކަނ�ކަނ�ާރަނގަޅުކުރުމަކީާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ދައުލަތުގެާ ދިވެހިާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާާ  3  ދެކޭގޮތުގައިާ މަޖިލިސ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އެއ�ބ ރުކަމުގައިވ ާ ބ ރުނ�ކުރެާ

ލިބެ މިއަހަރުާާއިމ�ތިޔ ޒުތަކެއާ� މަޖިލިސާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިާ އެބަހުރި.ާ ވެސ�ާ ސަބަބުތަކެއ�ާ އޭގެާ ނ�ޖެހޭ.ާ

ވިދ ޅުވީާާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މަޖިލިސ�ގެާާ  77ހުޅުއ�ވައިދެއ�ވަމުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަހަރުގެާ

ޤަބޫލުކުރަ އެާމަނިކުފ ނުާވެސާ� އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�ާލިބިދޭނ�ޖެހޭާކަމަށާ� އ�ވ ާކަމަށ�.ާއޭގައިާވަރަށ�ާގިނަާާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ�

އެބަހުރި.ާމިދިޔަ އެކިާާ  77  ސަބަބުތަކެއާ� މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� އަހަރުގެާދިގުާތ ރީޚަށ�ާބަލައިލ އިރުާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސާ�

ދ އިރ ގާެާ ތޮއ�ޑޫާ މިއަދުާ ކޮށ�ފައިވޭ.ާ ކަނ�ތައާ� ދައ�ކ ،ާ ބިރުާ ގޯނ ކޮށާ� ސަރުކ ރުނާ� އޮނ�ނަާ ގޮތ�ގޮތުނ�ާއެއިރެއ�ގައިާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުޢިއ�ޒަ ދ އިރ ގެާ ހުޅަނގުާ މ ފަނ�ނުާ ވަޙީދ އިާ ޢަބ�ދުއ�ރަޙީމަށ�ާާهللاާތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާ

ސަރުކ ރަކީާާ މިާ ވ ހަކައެއ�.ާ ރަނގަޅުާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކެއ�.ާ އިތުރުާ ނުވެޔޭާ ބޭނުމެއާ� ތިމަނ�ނަމެނާ� ވިދ ޅުވެވިދ ނެާ

ތިއ�ބަވ ާއިދިކޮޅުާމެނ�ބަ ޖަލަށ�ލ ާސަރުކ ރެއ�ާނޫނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސ�ގައިާ ރުނ�ާހިފ ހައ�ޔަރުކޮށާ�

ފެނިފައިާއޮތާީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ބެލިާކަމުގައިާވިޔަސާ� ވިދ ޅުވަނ�ކެރެނީ.ާމިދިޔަާމ ޒީާއަށާ� އެހެނާ� އެާބޭފުޅުނ�ނަށާ�

ހިފ  މީހަކުާ ކޮނ�މެާ ދެކޮޅުވާ  ސަރުކ ރ ާ ސަރުކ ރަކުނ�ާ އޮނ�ނަާ އެއިރެއ�ގައިާ ނޫނ�.ާ ޖަލަށ�ލ ާާއެހެނެއ�ާ ހައ�ޔަރުކޮށާ�

ދ އިރ ާާ ނިސ�ބަތ�ވ ާ އަޅުގަނޑުާ ޚުދުާ ފެނިގެނ�ދިޔައީ.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ދެމުނ�ދިޔަތަނާ� އަދަބުާ މީހުނ�ނަށ�ާ

ހުޅުމީދޫގައިާއަޙ�މަދުާދީދީާކިޔ ާމީހަކު،ާނޫނީާސަނ�ދ ނުާއަހައ�މައިދީާއެއިރުާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހަށ�ާހޮވިގެނ�ާއެއީާާ

މީހެއ� ދެކޮޅުާ އެތައ�ާާާާކަމަށ�ާާާސަރުކ ރ ާ އޮވެ،ާ ޖަލުގައިާ ދުވަހަކުާ ޖަލަށ�ާލ ،ާކިތަނ�މެާ އެބޭފުޅާ  ޝައ�ކުކުރެވިގެނާ�

އިރެއ�ގައިާާ އެާ ކަނ�ތައ�ތަކެއާ� ގިނަގުނަާ ކިތައ�މެާ އެކަހަލަާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ބޭފުޅެއ�.ާ ކޮށ�ފައިވާ  އަނިޔާ  ގޯނ އެއ�ކޮށ�،ާ

ކޮށ�ފައިާއެބަހުރި.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމިާޤައުމުގާެާ މުސ�ތަޤުބަލަށ�ޓަކައި،ާމިާޤައުމުގައިާހުރިާއަނ�ނަނ�ާާއޮނ�ނަާސަރުކ ރުނާ�

އޮވެގެނ�،ާާ އޮތ�ާޖީލުތަކަށ�ޓަކައިާމިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސ�ގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާސަލ މަތ�ތެރިކަމ އިާއިމ�ތިޔ ޒުގެާބިލެއާ�

މިހ ރުާ ވ ހަކަފުޅެއ�،ާ ރަނގަޅުާ ކަމެއ�.ާ ކޮށ�ދޭނ�ޖެހޭނެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިއަދުާ ހޯދައިދިނުމަކީާ ގެާސަރުކ ރުނ�ާާއެކަނާ�

މިހ ރުާާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ވިދ ޅުވަމުނ�.ާ އެދަނީާ އެާބޭފުޅުނާ� ނެތ�ކަނ�ާ މިހ ރުގެާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ ބިރުވެރިކަމެއ�ާ އެކަހަލަާ

މުސ�ތަޤުބަލުގައިާާ ނެތިާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ބިރުވެރިކަމެއާ� ބޭފުޅުނ�ނަށާ� ސަރުކ ރުާއޮތ�ހ ާހިނދަކުާއެާ
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ކަމ500ާާާުއަދިާާ އެހެނ�ާސަރުކ ރެއ�ާއައިސ�ފިއ�ޔ ،50ާާާާގައިާވިޔަސ�ާާއަހަރުާފަހުނާ� ކަމުގައިާވިޔަސާ� އަހަރުާފަހުނާ�

މިާާ ބިރުވެރިކަނ�ާއޮތުމަކީާއެކަށީގެނ�ވ ާކަމެއ�.ާއެހެނ�ކަމުނ�،ާމިހ ރުނ�ާމިހ ރަށ�ާވެސ�ާ އޭގެާ ކޮނ�މެވެސ�ާބަޔަކަށާ�

ރަނގަޅުކޮށ� ފޮނުއ�ވައިގެނާ� އަށ�ާ ކޮމިޓީާ އިޞ�ލ ޙުތައާ� ގެނ�ނަނ�ޖެހޭާ މަޖިލިސ�ގެާާބިލަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިއަށާ� ގެނާ�

ކަމެއ�ާާ ކުރަނ�ޖެހޭނެާ ކޮނ�މެހެނާ� ހޯދައިދިނުމަކީާ ސަލ މަތ�ތެރިކަނާ� އިމ�ތިޔ ޒުތަކ އިާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

މަނިކު،ާާ މޫސާ  ރީކޯާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޕ ޓީގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެހެނ�ކަމުނ�،ާ ދެކެނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ކަމުގައިާ

އަޅުގަނޑާުާހުޅުހެނ� ގޮތަށާ� ހުށަހެޅުއ�ވިާ އެާ ފަދައިނާ� ވިދ ޅުވިާ މަނިކުާ މޫސާ  މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ވޭރުާ

ކޮމިޓީއަކަށ�ާފޮނުވައިާދިރ ސ ކުރުމަށ�.ާއެހެނ�ކަމުނ�،ާާއަޅުގަނޑުާވ ހަކަާނިނ�މ ލ ނީާާ ތ އީދުކުރަނ�،ާމިާބިލުާއަލުނާ�

މިާބިލުާކުރިއަށ�ާގެނ�ދިއުމަށ�ާދަނ�ނަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.އެާގޮތަށާ�  ވަމުނ�.ާވަރަށ�ާބޮޑަށ�ާޝުކުރިއ�ޔާ 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ މިއަރުވަނީާތުލުސ�ދޫާ ފުރުޞަތެއާ� މެނ�ބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާމިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ 

ާދަނ�ނަވަނ�.މެނ�ބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށ�.ާކުރިއަށ�ާގެނ�ދެވުމަށާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ތުލުސ�ދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމ�ާާ

ޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެހެނީާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދާުާ

ާާ ފ ހަގަކޮށ�ލަނ�ޖެހޭ ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުގަނޑުާ ވެސާ� ވ ހަކައަކަށާ� ހުރިހ ާ ވަނ17ާާާަާދެއ�ކެވިާ

އައިއ�ސުރެާ ވުޖޫދަށާ� މަޖިލިސ�ާ މާިާާާރައ�ޔިތުނ�ގެާ މަސައ�ކަތަކީާ ގެނ�ދެވިާ ކުރައ�ވަމުނ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ

ގިނަގުނަާާ އެތައާ� ހަމަާ މިކަހަލަާ އުނދަގޫކުރުމ އި،ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ މިާ ވައ�ޓ ލުމ އި،ާ އަގުާ މަޖިލީހުގެާ

ވިދ ޅުވެއ�ޖެ، މެނ�ބަރުާއަލ�ހ ނ�ާފަހުމީާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާާާމަސައ�ކަތ�ތަކެއ�.ާމިއަދުާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ހަމާަާ ދޭތެރޭގައި.ާއަޅުގަނޑުާ މެނ�ބަރުނ�ނާ  ވަރަށ�ާބޮޑަށ�ާވިސ�ނ ވަޑައިގަނ�ނަވަމުނ�ނޭާދަނީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާ

އެއ�ކޮށ�ގެނ�ާާ ކަނ�ނޭނގެާމިތަނަށ�ާމީހުނާ� ވިސ�ނ ވަޑައިނުގަނ�ނަވ އިރުާ ވިދ ޅުވީމަާކަނ�ބޮޑުވުނ�ވެސ�ވޭ.ާއެއީާ އެހެނާ�

ރައީ ހުރިހ ާާމަޖިލީހުގެާ މިާ ގޮވައި،ާ ހައ�ޔަރުކުރަނާ� ގޮވައި،ާ ކަތިލަނ�ާ މެނ�ބަރުނ�ާ ތިބިާ މިތ ާ ގޮވައި،ާ ވަގަށާ� ސަށާ�

ހިތަށ�އަރަނީ.ާާ އަޅުގަނޑުާ ކިހ ވަރެއ�ވ ނެބ އޭާ މިހ ރުާ ވިސ�ނ ވަޑައިގެނ�ނެވީމަާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ދިޔައީ.ާ ކުރަމުނ�ާ ކަމެއާ�

ލަބީބުާވިދ ޅުވެއ�ޖެާމިހ ރަކީާމިއީާރައ�ޔިތުނ�ގާެާދެނ�ާދެނ�މެގައިާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާ އިލިޔ ސާ�

ތެދެއ�.ާާ އެއީާ ނުކުރައ�ވައޭ.ާ އެކަމެއާ� ސަރުކ ރަކުނ�ާ މިާ ނޫނޭ.ާ ޒަމ ނެއ�ާ ހަދ ާ ހައ�ޔަރުކޮށ�ާ މެނ�ބަރުނ�ާ މަޖިލީހުގެާ

ާާ ދެނ� ނޫނ�.ާމިާސަރުކ ރުނ�ާކުރައ�ވަނީާހިމ ޔަތ�ކުރުމުގެާނަމުގައި.ާއަޅުގަނޑުާ ނަމަކުާ ހަމަާހިތ މަޔ ާާހައ�ޔަރުކުރާ 

މިހ ރުާމިއޮތ�ާސަރުކ ރަކީާޤ ނޫނަކަށ�ާބޯލަނބ ާސަރުކ ރެއ�ާާ އެކީާދަނ�ނަވ ލަނ�ާބޭނުނ�ވަނީާމިާޤ ނޫނުާފ ސ�ކުރިޔަސާ�
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އެާާ ދުވަހަކުާ ހިތަށ�އަރ ާ ސަރުކ ރުނ�ާ ފ ސ�ކުރިޔަސ�ާ ޤ ނޫނުާ މިތަނުނ�ާ ވަރަކަށާ� ކިތަނ�މެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނޫނޭ.ާ

ހިތަށ�ނ ރ ާ ޢަމަލުކުރ ނީ.ާ އިމ�ތިޔ ޒުގާެާޤ ނޫނަކަށާ� މިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނުކުރ ނެ.ާ ޢަމަލެއ�ާ ޤ ނޫނަކަށާ� އެާ ދުވަހަކުާ ާ

އެއަށ�ާާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ވެސ�ާ ލިޔުނަސ�ާ ވ ހަކަތަކެއ�ާ މޮޅުާ ކިތަނ�މެާ މީގައިާ ފ ސ�ކޮށ�ގެނ�ާ ޤ ނޫނެއާ�

ޢަމަ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ހުރިހާ  ހިނގަވާ  ފޮނުވައިގެނ�ާ ފުލުހުނާ� ދުވަހަކުާ ނުފެނ�ނަާ ވެސ�ާާޢަމަލުކުރަނާ� ލުތަކެއ�ާ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ�ާާ ދ އިރ ތައާ� މިތަނުނ�ާއިދ ރީާ ދިޔަާ ފެނިގެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ހަމަާ ހިނ�ގަވ ނެ.ާއެާގޮތުނާ�

ވަނީ.ާާ ކުރައ�ވ ފައިާ ވެސާ� ތަޞ�ދީޤުާ އެާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ފ ސ�ކުރި.ާ ވެސ�ާ ޤ ނޫނެއ�ާ ބެހޭާ ހިނ�ގުމާ 

އެބަާާާާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާކައުނ�ސިލުތައ�ާހުވ ކުރުމ ާ ބަލައިލީމަާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ދިޔަާ ވެގެނ�ާ ދެނާ� އެއަށ�ފަހުާ ގުޅިގެނ�ާ

ބޭނުނ�ކުރަނީާާ ވެސ�ާ ފުލުހުނ�ާ ދައުލަތުގެާ ދިވެހިާ ނުވޭކަނ�.ާ ބޭނުމެއ�ާ ކޮނ�މެހެނ�ާ ބަލ ކަށާ� ޤ ނޫނަކަށ�ާ އިނގޭާ

ޤ ނޫނު އެާ ވެސާ� މިހ ރުާ ގޮތަކަށ�ކަނ�.ާ ހިތަށ�އެރިާ މިނިސ�ޓަރ ާ ހޯމ�ާ އ އިާ އޮއ�ވައިާާާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ އޮތ�ތ ާ

ވަނަާމ އ�ދ .ާކޮބައިތޯއ20ާާާޭާވަނަާމ އ�ދ ާއ އ17ާާާާިއަޅުގަނޑުާހަމަާދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެހެނީާކޮބައިތޯއޭާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާ

ފެނ�ނަނާީާ މިާ ކައުނ�ސިލުތަކުގައިާ އަތޮޅުާ ކައުނ�ސިލުތަކުގަޔ އިާ ރަށުާ ބައެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ހަމަހަމަކަނ�.ާ

އެއ�ޗެހިާބޭނުނ�ކު ކައުނ�ސިލުާމަގުމަތީގައާިާއަތޮޅުގެތަކާ  އަތޮޅުާ ކ.އަތޮޅުގެާ ބަދަލުގައިާ ދ ތަނ�.ާއެކަމަކުާއޭގެާ ރަމުނާ�

އޮފީހުނ�ާާ ޕ�ރޮވިނ�ސ�ާ އޮތީާ އެާ ލޯނ�ޗުާ އަތޮޅުާ ކ.އަތޮޅުގެާ ހަމަހަމަކަނ�.ާ ކޮބައިތޯާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ތިބެނާ�

ާާ ކޮނ�ާޙައ�ޤެއ�ތޯާއޮތީާއެާހިފައިގެނ� ތިބެނ�.ާއެާމީހުނ�ގެާއެއ�ޗެއ�ާާހިސ ރުކޮށ�ފައި.ާއެާބޭފުޅުނ�ނަށާ� ގޮސ�ާގޭގައިާ

ހަމަހަމަކަނ�.ާއޭގެާވ ހަކަާމިއަދުާދައ�ކ ކަށ�ާމ ާާ ނޫނޭާއެއީކީއެއ�.ާއެކަމަކުާމިާހ ލަތުގައިާމިއޮތީ.ާކޮބައިތޯާއެހެނ�ވީމާ 

ފުރަތަމަާާ ކުޅެނީ.ާ އޮއ�ވަޅުގަނޑުާ ނޭނގެ.ާ ތަނެއ�ާ ވީާ އަދިާ ތަޅުދަނޑިާ ދަނ�ނަވ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ނޫނޭ،ާ ރީއ�ޗެއ�ާ

ނޭނގާެާ ގެނ�ގޮއ�ސި.ާދެނ�ާމިހ ރުާފިނޭނ�ސ�ާމިނިސ�ޓ�ރީގަޔޯ.ާމ ދަމާ  އެފެއަރޒުނާ� ގެނ�ގޮއ�ސި.ާދެނ�ާހޯމާ� ފުލުހުނާ�

ބޭފުޅެއ�ގެާއަތުގައިާނޫނ�ކަމެއ�ާވެސ�ާއޮނ�ނ ނީކީއެއ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާހަމަހަމަކަމުގެާވ ހަކަޔ އިާާ އެމެރިކ ގެާކޮނ�މެވެސާ�

ާާ މިތ ނގައިާސަރުކ ރުނ� ވ ހަކަާ ދެނ�ާާއިނ�ސ ފުގެާ މިހ ރު.ާ ހިނިއަނ�ނަނީާ ހަމަާ ކައިރިޔަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ދެއ�ކީމަާ

ާާ ފުރުޞަތ37ާާާާުވިދ ޅުވެއ�ޖެ ވަޒީފ ގެާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ބިލ ާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ މ އ�ދ އ ާ ވަނަާ

ާާ ނުކުރީމ  ސޮއިާ އެމ�.ޑީ.ޕީއަށާ� ކޮބައިތޯއޭާ ދަނ�ނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ މ އ�ދ .ާ އޮނ�ނަާ ދޭނ�ާ ވަޒީފ އެއ�ާާހަމަހަމަކަމެއާ�

ވަނ37ާާާާަނުލިބޭ.ާއެމ�.ޑީ.ޕީއަށ�ާސޮއިާނުކޮށ�ފިއ�ޔ ާވަޒީފ ގައިާހުނ�ނަާމީހ ާކަނޑ ލަނީ.ާދެނ�ާމިއަދުތޯާކުއ�ލިއަކަށ�ާާ

އެހެނ�ވީމ  މިާޖެހެނީ.ާއެގޮތުނާ� އުޅެނާ� ހަނދ ނ�ވެގެނާ� ވެސާ� އަޅުގަނޑުާމިދަނ�ނަވަނީާޢަލީާވަޙީދާުާ�ههމ އ�ދ ގެާމަތިނާ�

ވަރަށ�ާބޮ ހަމަާ ވިދ ޅުވީާ ލިބޭާާއެާ ވެސ�.ާ ފ ސ�ނުކުރިޔަސާ� ޤ ނޫނުާދުވަހަކުާ މިާ ޑުާތެދުފުޅެކޭ.ާމައ�ސަލައެއ�ާނެތޭާ

ލިބެނ�ޖެހޭާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީނާ� ވެސާ� މިހ ރުާ ނުލިބޭނެ.ާ އެއ�ޗެއ�ާ ނުލިބޭާ ލިބޭނެ.ާ އިމ�ތިޔ ޒެއާ�

ނުލިބޭ.ާާ އެބައޮވޭ.ާއެކަމަކުާހިތަށ�އަރ ާދުވަހަކުާއެއެއ�ވެސާ� އައިސ�ާހައ�ޔަރުކުރަނ�ވީމާަާއިމ�ތިޔ ޒުތަކެއާ� ހަމަާފުލުހުނާ�

ޕ ލިމެނ�ޓަރާީާ އެމ�.ޑީ.ޕީާ ގޭގައި،ާ ގޮސާ� ތިބެނީާ ބަލަހައ�ޓައިގެނާ� ހިމ ޔަތ�ދެނީ.ާ ދޭނ�ވީމަާ ހިމ ޔަތ�ާ ހައ�ޔަރުކުރަނީ.ާ
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އެހެނ�ވީމ ،ާާ ވެސ�.ާ ގޮވ އިރުގައިާ ތަޅ ހަދަނާ� ދޮރުތައ�ާ އެއ�ވެާ ގޭގޭދޮށަށ�ާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލިސ�ާ ގުރޫޕ�ގެާރައީސ�ާ

މިހ ރުާއެބަާވިސ�ނަނ�ޖެހޭާމިާމަޖިލިސ�ާމިާއޮނ�ނަނީާކޮނ�ާާ ޤ ނޫނެއ�ތޯާމިއީ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކީއ�ކުރަނ�ާފ ސ�ކުރާ 

ގޮތަކަށ�ާާ ބޭނުނ�ހާ  ޢަމަލެއ�ނުކުރޭ.ާ ޤ ނޫނަކަށ�ާ ތަޞ�ދީޤުކުރާ  ނުކުރޭ.ާ ތަޞ�ދީޤެއ�ާ ޤ ނޫނުާ ވެސ�.ާ ބޭނުމެއ�ގައިތޯާ

ހިނ�ގަނ�ާމިއީާމިާސަރުކ ރުނ�ާއަބަދުވެސ�ާމާިާާާޤައުމުާހިނ�ގަމުނ�ާމިާދަނީ.ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ� އިދ ރީާދ އިރ ތައާ�

ބ ރުދިނީމަާމިއަދުާކޮނ�ކަމެއ�ތާޯާ އަތަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާބ ރުތައ�ާދޭށޯާމިާމަސައ�ކަތ�ާމިާކުރަނީ.ާއެކަމަކުާރައ�ޔިތުނާ�

ނަނ�ތަކެ ކޮނ�ހާ  ނޭނގެާ އަޅުގަނޑަކަށާ� އިދ ރ ތަކ އިާ ވެސ�.ާާމިާކުރައ�ވަނީ.ާމަތިމައ�ޗަށ�ާޤައުމީާ އ�ާކިޔ ފައިާކަމެއާ�

ލައިގެނ�ާާ މަތިމައ�ޗަށާ� އަނެއ�ބަޔަކ ާހަމަާ މަދުވީކީާނޫނ�.ާސ�ޓޭޓ�ާމިނިސ�ޓަރުނ�ނ އިާ ވެސާ� ވަޒީފ ތަކެއާ� ދައުލަތުގެާ

މިހ ރުާމިާޤައުމީާއިދ ރ ތައ�ާާ ކައުނ�ސިލުތަކުގެާމައ�ޗަށާ� ގެނ�ދަނީ.ާއެނ�މެާކުޑަމިނުނާ� ދެމުނާ� މިހިރަާހަމަާވަޒީފ ތައާ�

ވެ އުޅެނީާ ާާމިާ ޤ ނޫނުގެ އެާ އެކަމަކުާ ކަމަށ�67ާާާާރިގަނ�ނަނ�.ާ ދަށުނ�ާ ކައުނ�ސިލުތަކުގެާ އެބައޮވޭާ މ އ�ދ ގައިާ ވަނަާ

ތަނުގައިާާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވ ހަކަތޯާ ޤ ނޫނުތަކެއ�ގެާ ކޮނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ވ ނީ.ާ އިދ ރ ތައާ� ޤައުމީާ

ރުކ ރަކީާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެނ�ާހަމަާމިާޤ ނޫނޭާމިާާމިއަދުާދައ�ކަނ�ާއޮތީ.ާލަދުގަނެއޭާއިނގޭތޯ.ާލަދުގަނޭ.ާމިާސަ

ހިތަށ�އަރ ާވ ސަހަރޯއޭ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހަމަާާ ކޮނ�މެާފަހަރަކުާވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކިޔާ  ސަރުކ ރުނާ� ބަސާ�

ާނިނ�މ ލަމުނ�ާދަނ�ނަވ ލ ނީ..ާ.

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

މި މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔާ  އަށ�ާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ގޮތުނ�ާ ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަގުތުާ ހ ރުާ

ބ ކީާމިއޮތީާާ މިނެޓު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތެއ�ާއަރުވ ނަނ�ާމ ވަށ5ާާާާުވަގުތުާމިާވަނީާހަމަވެފައި.ާއެމ�.ޑީ.ޕީއަށާ�

ގެނ�ދެ ާވުމަށ�.ާާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުލ�ޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާކުރިއަށާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުލ�ޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ރައީސ�.ާާ މިާތަޅުމުގައިާދެކެވެމުނ�ދ ާާ�������ާ�هާ�����  �����ާ����`.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ .ާއ ދެ،ާމިއަދުާ

މިާއުޅެނީާ ދަނ�ނަވ ލ ނަނ�.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮތެއ�ާވެސާ� ޚިޔ ލުާހުރިާ ވ ހަކަތަކަށ�ާބަލ އިރުގައިާއަޅުގަނޑުގެާ

ފ ސ�ކޮށ�ާތަޞ�ދީޤުކުރަ ވ ހަކަާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނ�ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސ�ގެާމެނ�ބަރުނ�ގެާއިމ�ތިޔ ޒުތަކ ާބެހޭާބިލުގެާ

ފޮނުވިާބިލުާމައ�ސަލަތަކެއ�ާހުރިާކަމަށ�ާވިދ ޅުވެާސިޓީއަކ ާއެކުާއަނބުރ ާފޮނުވީމ ،ާއެާބިލ ާމެދުާހަދ ނެާގޮތެއ�ގާެާ

ކަމެއ�.ާާ ހަމަހަމަވެގެނ�ވާ  ކުރިމަތީގައިާ އަޅުގަނޑުާ ނުކުރުމަކީާ ފ ސ�ކުރުމ އިާ ބިލުާ އެާ އ ދެ،ާ ދައ�ކަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ

ކޮނ�މެހެ ހ ލެއ�ގައިާ އެއ�ވެސާ� ފ ސ�ކުރިޔަސ�ާާއަޅުގަނޑުާ އަދިާ ނޫނ�.ާ ބޭނުމެއާ� ވެސ�ާ ފ ސ�ކުރ ކަށާ� ބިލުާ އެާ ނާ�

ފ ސ�ކުރިޔަސ�،ާާ ބިލުާ އެާ ސަބަބުނާ� ބިލުގެާ އެާ ދެކޭގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ އެއީާ ނެތ�.ާ ވެސާ� އެއާ� މައ�ސަލަާ
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ނުފެނ�ނ ތީ.ާއެހެނ�ނަ އޮނ�ނ ނެާކަމަށާ� ގެއ�ލުމެއާ� އަޅުގަނޑަށ�ާއޭގެއިނ�ާވ ނެާފައިދ އެއާ� މަވެސ�،ާާތަޞ�ދީޤުކުރިޔަސާ�

އ ދެ،ާާ ކަމަށ�.ާ ފޮނުވަނ�ޖެހޭނެާ ކޮމިޓީއަކަށާ� ދެކެނީާ އަޅުގަނޑުާ ވ ނަމަާ ކަމަށާ� ބޭނުނ�ވާ  ފ ސ�ކުރަނާ� ބިލުާ އެާ

ކަނޑައެޅިފައާިާ މަފ�ހޫމުތައ�ާ ގިނަާ ވަރަށ�ާ ރީތިކޮށ�ާ ވަރަށ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ފަދައިނާ� އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ

މިނިވަ ޙައ�ޤުތަކ އިާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ އަޅުގަނޑާުާއެބަހުރޭާ އ ދެ،ާ ކަމަށ�.ާ ލިބިދޭނ�ޖެހޭނެާ ގޮތެއ�ގައިާ ހަމަހަމަާ ނ�ކަނ�ާ

ާާ އެބައޮތ�17ާާާާކުޑަކުޑަާމިސ ލެއ�ާދަނ�ނަވ ލ ނަނ�.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ )ހ(ާގައިާވެސ�ާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާ ވަނަާމ އ�ދ ގެާ

އެ މިނިވަނ�ކަމެއ�ާ ހުރިހ ާ ޙައ�ޤުތަކަކ އިާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ކުރިމަތީގައިާާއެާ ނ�މެނ�ާ

ރައ�ޔިތުނ�ގާެާ ވެސާ� މިއަދުާ ފަދައިނ�ާ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ކަމަށ�.ާ ވ ނ�ޖެހޭނެާ ހަމަހަމަވެގެނ�ާ

ނުލިބޭ.ާާ އިނ ޔަތެއާ� އެާ އިނ�ޖީނުގެތަކަށާ� ހިނ�ގާ  ރައ�ޔިތުނާ� ރަށ�ރަށުގައިާ ދ އިރުގައިާ ދެމުނާ� ކަރަނ�ޓަށ�ާސަބ�ސިޑީާ

ކުނ�ފު ޔުޓިލިޓީޒާ� ޔުޓިލިޓީޒ�ާާހަމަާ ހަމައެކަނިާ ފޯރުވުމަށ�ޓަކައިާ ނުފޫޒުާ ގެނ�ދިޔުމުގެާ އިނ�ޖީނުގެތައާ� ނިތަކަށާ�

% މިއ60ާާާާީކުނ�ފުނިތަކަށާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ނުދެއ�ވ .ާ އިނ ޔަތެއ�ާ އެއ�ވެސ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� ދެއ�ވ ފައިާ ސަބ�ސިޑީޒާ�

އިސ�ތިސ�ނ ކުރެވޭނެާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ހ ލެއ�ގައިާ އެއ�ވެސ�ާ ނޯނ�ނ ނެާ ޔުޓިލިޓީޒ�ާާާާޤ ނޫނަކުނާ� ގޮތެއ�.ާ އެއ�ވެސާ�

ވެސ�ާއެާދެއ�ވަނީާހަމަާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާރައ�ޔިތުނ�ގެާފައިސ .ާއެހެނ�ކަމަށ�ވަނ�ޏ ާއެއީާޤ ނޫނެއ�ގައިާާ ކުނ�ފުނިތަކަށާ�

އޮނ�ނ ނީ.ާާ އިޚުލ ޞ�ތެރިކަނ�ާ ސަރުކ ރުގެާ ނޫނ�،ާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ވާ  ނެތިގެނ�ާ ނުވަތަާ އޮވެގެނ�ާ ގޮތެއ�ާ ވަކިާ

ކަމަށ�ާވަނ�ޏ ާމިާޤ ނޫނުާނެތަސ�ާދެއ�ވ ނެ.ާާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަ އިމ�ތިޔ ޒުާދެއ�ވަނ�ާފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ  ނޑުމެނ�ނަށާ�

މިާފެނ�ނަނީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑާުާ އަޅުގަނޑަށާ� ނުދެއ�ވ ާތަނާ� ޤ ނޫނުާއޮތަސ�ާދެއ�ވަނ�ާފެނިވަޑައިނުގެނ�ފިއ�ޔާ 

ޙައ�ޤުތަކ އި އަސ ސީާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ބޭނުނ�ވަނީާ މަޖިލިސ�ާާާާދަނ�ނަވ ލަނާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިނިވަނ�ކަމ އިާ އަދިާ

އެާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ އިޚުލ ޞ�ތެރިވެވަޑައިގެނ�ާ ދޭތެރޭގައިާސަރުކ ރުނާ� މިކަނ�ކަމ ާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކ އިާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ

ކަނ�ތައ�ތައ�ާާ އެާ ނުވިޔަސ�ާ ފ ސ�ވިޔަސާ� ބިލުާ މިާ ވަނ�ޏ ާ ކަމަށާ� ބޭނުނ�ފުޅުވާ  ފަހިކޮށ�ދެއ�ވަނ�ާ ކަނ�ތައ�ތައާ�

ާާކޮށ� ކުރުކޮށ�ާާދެއ�ވޭނޭ. އެހެނ�ވީމ ،ާ ނުކޮށ�ދެއ�ވ ނޭ.ާ ބޭނުނ�ފުޅުނުވެއ�ޖިއ�ޔާ  ކޮށ�ދެއ�ވަނާ� ވިޔަސާ� ފ ސ�ާ އަދިާ

ޖ އިޒ�ކަމެއ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމިާާ ނުކުރުމަކީާ ފ ސ�ކުރުމ އިާ ބިލުާ މިާ އަޅުގަނޑުގެާނަޒަރުގައިާ ދަނ�ނަވ ލަނ�ާބޭނުނ�ވަނީާ

ފެނިވަޑައިގަ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ ފ ސ�ކުރައ�ވަނ�ާ ފޮނުވަނ�ާާބިލުާ އަށ�ާ ކޮމިޓީާ ވެސ�ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ނަމަާ ކަމަށާ� ނ�ނަވ ާ

އިތުރަށ�ާާ ހުރުމ އެކުގައިާ މ އ�ދ ތަކެއ�ާ ތަފ ތުވ ާ ޚިޔ ލުާ ޤަބޫލުކުރަނ�ާ ވެސާ� އަޅުގަނޑުާ އެއީާ ހުށަހަޅަނ�.ާ

އެާބިލުާބޭރުކުރަނ�ާގިނަާމެ ނ�ބަރުނ�ާާވ ހަކަދައ�ކ ލުމަކީާއެއީާކުރަނ�ޖެހޭނެާކަމެއ�ާކަމަށ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމިާތަޅުމުނާ�

ވަނ�ޏ ާާ ވޯޓުާދޭާކަމަށާ� ފޮނުވަނާ� ވޯޓުާދޭނަނ�.ާއަދިާކޮމިޓީާއަކަށާ� ވޯޓުާދެއ�ވ ާކަމަށ�ާވަނ�ޏ ާއަޅުގަނޑުާއެގޮތަށާ�

ވ ހަކާަާ ނުކުރ ާ ތ އީދެއ�ާ އަޅުގަނޑުާ ފ ސ�ކުރ ކަށާ� އޮތ�ގޮތަށ�ާ ބިލުާ އެާ އެކަމަކުާ ދޭނަނ�.ާ ވޯޓުާ ވެސ�ާ އެގޮތަށާ�

އަޅުގަނޑު ގެާއެއ�ވެސ�ާޝައުޤުވެރިކަމެއ�ާނެތ�ާވ ހަކަާދަނ�ނަވ ލަމުނ�ާއަޅުގަނޑުގާެާދަނ�ނަވ ލަމުނ�،ާމިާބިލ ާމެދުާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިނ�މ ލަނ�.ާވަރަށ�ާބޮޑަށ�ާޝުކުރިއ�ޔ .ާވައ�ސަލ މ�ާޢަލައިކުމ�.ާާ
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ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ އޮތީ ބ ކީާ މިހ ރުާ އަށާ� އެމ�.ޑީ.ޕީާ އ ދެ،ާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ 5ާާާާޝުކުރިއ�ޔ ާ އެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ފައިާާމިނެޓ�.

މިއޮތީާކުޅުދުއ�ފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގ9ާާާާެއެބައޮތ�ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�.ާއަޅުގަނޑުގެާލިސ�ޓުގައިާއެނ�މެާކުރިއަށާ�

މެނ�ބަރަށ�ާާ ގެނ�ދިޔުމަށާ� ކުރިއަށ�ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނަނ�ފުޅު.ާ މޫސ ގެާ ޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާރުވީ.ާާފުރުޞަތުާމިއެ

ާ

 ާދެއ�ކެވުނ�ާ:ވ ހަކަކުޅުދުއ�ފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަބ�ދުލ�ޣަފޫރުާމޫސާ 

ާާ މި ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އައިހ 17ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔާ  ކުރަމުނާ� ހުވ ކުރުމަށ�ފަހުާ މަޖިލިސ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވަނަާ

މިއަދާުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެހެނ�ކަމުނ�ާ ދަތިކުރުނ�.ާ ގޮތ�ގޮތުނާ� އެކިާ ސަރުކ ރަށ�ާ މަސައ�ކަތަކީާ މައިގަނޑުާ ވެސ�ާ

މަޖިލީހުގެ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޙަޤީޤަތަކީާ އ އިާާާާޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭާ ފައިދ ާ ޤައުމުގެާ ވ ނ�ޖެހޭނީާ މަސައ�ކަތަކަށ�ާ މައިގަނޑުާ

މެދުގައާިާ ފަރ ތުގެާ ދެާ ސަބަބުނާ� ދިޔުމުގެާ ވަމުނާ� ކަނ�ތައ�ތައާ� މިހެނާ� މަސައ�ކަތ�ކުރުނ�ކަނ�.ާ ލ ބައަށ�ޓަކައިާ

ޤަބޫލުކުރޭ އެބަާ ވެސާ� ބޭފުޅުނާ� ހުރިހ ާ ހަމަާ ވ ކަނާ� ހީނަރުވެފައިާ ބޮޑަށާ� ވަރަށާ� ގުޅުނާ� މިއަދާުާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭާ ާ.

އެއ�ވެސ�ާކަހަލަާމިނިވަނ�ކަމެއ�ާނެތިާމަގުމައ�ޗަށ�ާނިކުމެާއުޅޭނެާހ ލަތެއ�ާާ ޤައުމުގައިާރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނާ�

މުޖުތަމަޢެއ�ގައިާދިރިއުޅެނ�ޖެހިފައިާވ ހިނދުާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާ ދިރިހުރުމުގެާޙައ�ޤ އ21ާާާާިނެތާ� ވަނަާމ އ�ދ ގެާދަށުނާ�

ކަ މިހުރިހާ  މާިާމިނިވަނ�ކަމ ،ާ ވ އިރުާ ނުކުޅެދިފައިާ ހޯދައިދިނުމަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ މެއ�ާ

ސ ފުކޮށ�ާާ ވަރަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ދަނޑިވަޅުގައިާމިފަދަާބިލެއ�ާފ ސ�ކުރުމުގެާރޫޙުާރައ�ޔިތުނ�ގެާމެދުގައިާހުރިގޮތާ�

ހޯދަ ނ�ާމިާމަސައ�ކަތ�ކުރަނީާކީއ�ވެގެނ�ތޯ،ާމިއީާާފެނޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިވަރުގެާބޮޑެތިާހިމ ޔަތ�ތ އިާރައ�ކ ތެރިކަމެއާ�

މަޖިލީހުގާެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ޤަބޫލުކުރަނ�ާ ވެސާ� އަޅުގަނޑުާ ސުވ ލެއ�.ާ އުފެދިފައިވާ  މެދުގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވެސާ�

އެާހިމ ޔަތ އިާރައ�ކ ތެރިކަނ�ާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނީ ާާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާރައ�ކ ތެރިކަމ އިާހިމ ޔަތެއ�ާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ާއެކަމަކުާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާ އިތުރަށާ� އެއަށ�ވުރެާ ތެރޭގައި.ާ މިނުގެާ އިމ އިާ ހަމަޔ އިާ މަތީނާ� އުސޫލެއ�ގެާ ބޭރުނުވ ާ ހުދޫދުނ�ާ

ނުދެވޭހ ާހިނދާުާ ރައ�ކ ތެރިކަނާ� ހިމ ޔަތ އިާ އެާ ރައ�ކ ތެރިކަނ�ާހޯދ ފައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� ހިމ ޔަތ އިާ

ޤަ މިއަދުާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ކުރުމަކަށާ� އެހެނ�ކަމުނ�ާާއެކަނާ� ނެތ�.ާ ފެނ�ނ ކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށ�ާ ކަމަކަށ�ާ ބޫލުވ ާ

ނޫނ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއަޅުގަނޑާުާ އަޅުގަނޑުާމިާބިލަށ�ާމިއޮތ�ާގޮތަށ�ާފ ސ�ކުރުމަކީާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރ ނެާކަމެއާ�

މަ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ހިމ ޔަތެއާ� ރައ�ކ ތެރިކަމ އިާ ވަރެއ�ގެާ ކޮނ�މެވެސާ� ޤަބޫލުކުރަނާ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާާވެސާ� ޖިލީހުގެާ

ލިބެނ�ޖެހޭނެާާ ތެރޭގައިާ އިމުގެާ ޤ ނޫނުތަކުގެާ ހެދިފައިވާ  ރައ�ކ ތެރިކަމަކީާ ހިމ ޔަތ އިާ އަދިާ ލިބެނ�ޖެހޭނެކަނ�.ާ
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ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�ާާ ވެސ�ާއަޅުގަނޑުާމިާފުރުޞަތުގައިާފ ހަގަކުރަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔާ  ރައ�ކ ތެރިކަމ އިާހިމ ޔަތެއ�ކަނާ�

ާދެއ�ވިާފުރުޞަތަށ�.ާާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ އިނީ ބ ކީާ އަޅުގަނޑުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާމިހ ރުާ މިހ ރ3ާާާާުއ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔާ  މިނެޓ�.ާވ ހަކަދެއ�ކުމަށ�ޓަކައިާ

ދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާކުރިއަށ�ާގެނ�ދިއުމަށ�ާާ މިއަރުވަނީާފުވައ�މުލަކުާމެދުާ ފުރުޞަތެއާ�

ާ.ާދަނ�ނަވަނ�

ާ

 ާދެއ�ކެވުނ�:ވ ހަކަފުވައ�މުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދާުާ

އިނ ޔަތ�ތަކަކ އިާާ އިމ�ތިޔ ޒުތަކަކ އިާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ 

އެ އެއ�ބަސ�ވޭ.ާ ވެސ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ދިވެހިާ މުޅިާ ކަމަށ�ާ ލިބެނ�ޖެހޭނެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާާހިމ ޔަތ�ތަކެއ�ާ ހެނ�ނަމަވެސ�،ާ

ާާ އައީކީ ކުރިމަތިވެގެނާ� މައ�ސަލަާ ބިލުގެާ އިމ�ތިޔ ޒުގެާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ބިލ28ާާާުާމަޖިލީހުގެާ މިާ ދުވަހުާ ޑިސެމ�ބަރުާ

ހިސ ބުނ�ާާ ބަހުސ�ކުރެވެނ�ާފެށިާ ހުށަހެޅިގެނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށާ� ފ ސ�ކުރިާހިސ ބަކުނ�ނެއ�ާނޫނ�.ާމިާބިލުާމިާ

ރައ�ޔިތު ނ�ގެާމެދުގައިާވަރަށ�ާބޮޑުާމައ�ސަލައަކަށ�ާވެގެނ�ާދިޔައީ.ާއެއީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގައިާމިާބިލުާާފެށިގެނާ�

މީޑިޔ ތަކުނ�ާމިާބިލުގައާިާ ގޮތ އިާއަދިާމަޖިލީހުގެާވެބ�ސައިޓުނ�ނ އިާއަދިާއެހެނިހެނާ� ދިޔައިރުާބިލުާއޮތާ� ހުށަހެޅިގެނާ�

ފުކެއ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާ ކަނ�ތައ�ތަކަކީާ ފެށިގެނ�ާާހިމެނިފައިވާ  އޭރުއ�ސުރެާ ތެރެއިނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ކަމަށ�ާ ބޮޑުވަރުާ ާ

ގުޅިގެނ�ާއަޅުގަނޑުާއުފ ކުރަނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�،ާއަޅުގަނޑުާނިސ�ބަތ�ވ ާއަދިާމިއަދުާާ ދިޔައީ.ާއެކަމާ  އަޑުއުފުލެމުނާ�

މަޖިލީހުގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަ ޕ ޓީނ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާ ފަޚުރުވެރިާ ވެރިކަނ�ކުރ ާ ގުޅާޭާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އިމ�ތިޔ ޒާ  ރުނ�ގެާ

ދިޔައީ،ާމިާބިލުާާ ބިލުާދޫކޮށ�ލެއ�ވި.ާނަތީޖ އަކަށ�ާވެގެނާ� ވިސ�ނުމ އިާފިކުރަށ�ާމިާ އެާމެނ�ބަރުނ�ގެާ ވ ތީާ ކަމަކަށާ�

ާާ ދިޔައިރުާއަޅުގަނޑުާއުފ ކުރަނ�ާއެމ�.ޑީ.ޕީގެ ފ ސ�ކުރ ކަށ�ާވޯޓެއ�ާނުދެއ�ވ .28ާާާާފ ސ�ވެގެނާ� މެނ�ބަރުނ�ާމިާބިލުާ

އިދިކޮޅަށ�ާާއަދިާފެނިވަޑައިނުގަ މިާބިލަށާ� ވޯޓުާދެއ�ވި.ާއަޅުގަނޑުާމިާބިލ ާއިދިކޮޅަށ�20ާާާާނ�ނަވ ާކަމަށާ� މެނ�ބަރުނާ�

އެދުމުގެާާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަތޮޅުގެާ އަޅުގަނޑުގެާ އަދިާ ދ އިރ ގެާ އަޅުގަނޑުގެާ ކުރިާ އިނ�ތިޚ ބުާ އަޅުގަނޑުާ ދިނީާ ވޯޓުާ

މިތ  އެތައ�ާ ބޭރުގަޔ އިާ މަޖިލިސާ� ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މެނ�ބަރުނ�ގެާާމަތީނ�.ާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ގައިާ

މިާމަޖިލީހަށ�ާާ މިއޮތީާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ބިލުގެާމައ�ސަލަާފެނ�މަތިވެގެނ�ާއައިާސަބަބުތައ�ާމިއަދުާ އިމ�ތިޔ ޒުގެާ

ބަޔ ނ�ކުރައ�ވ ފައިާާ އެބަވޭާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ސިޓީފުޅުގައިާ އެާ އެނގެނ�.ާ ސ ފުކޮށ�ާ ވަރަށާ� ސިޓީފުޅުނާ� ފޮނުވިާ

އ އިާާރައ�ޔި ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިގެނ�ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އަދިާ އިލ�ތިމ ސ�ތަކ އިާ އައިާ ފަރ ތުނާ� ތުނ�ގެާ

ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާހުރިކަނ�ާފ ހަގަކުރައ�ވ ފައިާާ ލިބިދޭނ�ޖެހޭާޙައ�ޤުތަކ އިާމިާއިމ�ތިޔ ޒުތަކ އިާފުށުއަރާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�
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މަޖިލިސ�ާމިއަދު ވަނީ.ާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ބަލަނ�ޖެހޭނެކަނ�.ާާާާއެާ މިދަނީާއެކަނ�ކަނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� އިއ�ތިފ ޤުވަމުނ�ާ

ކޮމިޓީއަކަށ�ާާ މަޖިލީހުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ ބިލުތައ�ާ ބައެއ�ާ ފޮނުވ ލެވުނުާ އަނބުރ ާ މިގޮތަށާ� ކުރީގައިާ މީގެާ އަދިާ

ާާ ޚިލ ފަށ� އިނ�ާފ ސ�ކުރިކުރުމާ  މަޖިލިސ�ާފ�ލޯާ ވަގުތަށ�ާ ވަގުތުނާ� ކޮމިޓީއަކަށ�ާގެނ�ގޮސ�ގެނ�ާާފޮނުވުމުގެާބަދަލުގައިާ

ދަނ�ނަވ ނީާމިއަދާުާ ފ ޅުކުރ ާޚިޔ ލުތަކަކީާއަޅުގަނޑުާ މެނ�ބަރުނ�ާއެާ މަޖިލީހުގެާ މިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކަމަށާ� ބަލަނ�ޖެހޭާ

ފިކުރަށ�ާކޮނ�މެވެސ�ާވަރަކަށ�ާވިސ�ނ ކަމުގެާާ މަޖިލީހުނ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާވިސ�ނުމ އިާ މިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

އަޅުގަނޑާުާހެއ�ކެކޭ.ާއެހެ ޤަބޫލުކުރެވެނީާއަދިާމީގެކުރީގައިާވެސާ� ތ އީދުކުރެވެނީ،ާއަޅުގަނޑަށާ� ނ�ކަމުނ�ާއަޅުގަނޑަށާ�

ގޮތުގައާިާ ބިލުގެާ އިމ�ތިޔ ޒުގެާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިއަދުާ އުސޫލުނ�،ާ އައިާ ދަނ�ނަވަމުނާ�

ފޯރުނ�ތެރިކަމ  އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެއ�ޗަކީާ މިއޮތާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނ އާިާފ ސ�ކޮށ�ފައިާ އަދިާ ފުދުނ�ތެރިކަމ އިާ އިާ

ބަލައާިާ މިކަނ�ކަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ބޮޑުވަރޭ.ާ ފުކެއ�ާ ބަލ އިރުާ ގުޅުމަށ�ާ އޮނ�ނަނ�ޖެހޭާ ރައ�ޔިތުނ�ނ ާ

އިނ�ތިޚ ބުކޮށ�ފައާިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެބަޖެހޭާރައ�ޔިތުނ�ާހިތ�ހަމަޖެހޭާފަދަާބަޔަކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ތިބި،ާާއިޞ�ލ ޙުކޮށާ�

ދެއ�ވާިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ބޮޑަށާ� ވަރަށާ� ވ ނ�.ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ބަޔަކަށާ� އަދ ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާ

 ފުރުޞަތަށ�.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހާު(

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާއިސ�ދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާއިބ�ރ ހީމ�ާ

ދައ�ކަވައިފި.ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުނާ� ގިނަާ ވަރަށާ� ގޮތުނާ� ބެހޭާ ބިލާ  މިާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ

ކޮމިޓީއަކަށ�ާފޮނުވައިގެނ�ާާ ބިލުާ ދަނ�ނަވ ލަނ�.ާއެއީާމިާ ފެނ�ނަނީާ އަޅުގަނޑަށާ� ހަމައެކަނިާވަރަށ�ާކުޑަކުޑަާއެއ�ޗެއާ�

ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވ ާގޮތަކަށ�ާނިނ�މު މަށ�ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާމީގެއިތުރުނ�ާއަޅުގަނޑުާވަރަށ�ާހިތ މަޔ ާާކޮމިޓީނާ�

ބޮްަޑަށ�ާާ އިމ�ތިޔ ޒަށ�ވުރެާ ލިބެނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ މިވަގުތުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެހޭާ އެކުާ

ތައ�ތަކެއ�ާއިތުރުކުރަނ�.ާާއަޅުގަނޑުާމިއަދުާމިާވަގުތުާބޭނުނ�ާވަނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާލިބެނ�ޖެހޭާކަނ�

ރަށުާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އޮތުމުނާ� އަށ�ާނުދީާ ޔުޓިލިޓީޒާ� އެކުާދަނ�ނަވަނ�ާއިނ�ޖީނުގެާ ހިތ މަޔާ  އޭގެތެރެއިނ�ާވަރަށާ�

ވ ހަކާަާ ނުލިބޭާ ތެޔޮާ ގޮތުގައިާ ސަބ�ސިޑީޒ�ގެާ ރަށ�ރަށަށާ� ހުރިާ ނުދީާ އިނ�ޖީނުގެތައ�ާ އެހެނ�ާ އަދިާ ދަނބިދޫގަޔ އިާ

އެ ވެސ�ާާދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެހޭ.ާ މިއީާ ރައ�ޔިތުނ�ނޭާ ވެސ�ާ އެއީާ ބޭނުނ�ވަނީާ ދަނ�ނަވަނ�ާ އަޅުގަނޑުާ ހެނ�ވީމ ،ާ

ކަމުގައިާވިޔަސ�ާރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާހަމަހަމަާާ ގޮތުނާ� އަމިއ�ލަާ އަދިާ ކަމުގައިާވިޔަސާ� ދަށުނާ� ރައ�ޔިތުނ�ނޭ.ާޔުޓިލިޓީޒާ�

އަޅުގަނޑު އިމ�ތިޔ ޒުާ އެާ ކަނ�ތައ�ތައ�ވުނ�.ާ ލިބޭނެާގޮތަކަށ�ާ ތެޔޮާ ވ ހަކަާާގޮތެއ�ގައިާ ބޭނުނ�ވ ާ ބޮޑަށ�ާ މާ  މިއަދުާ ާ

ާދަނ�ނަވ ލަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .ާާ
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ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހާު(

ާ
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ހަމަވެފައި.ާާ ވަގުތުާމިވަނީާ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޕ ޓީތަކަށާ� ހަމައަށާ� މެނ�ބަރު.ާމިހ ތަނާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އ ދެ،ާޝުކުރިއ�ޔާ 

އޮތ�،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ގާެާ އެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ފައިވ ާވަގުތުާއެކަށައެޅިފައިވ ާއަދިާވަގުތުާ އަދިާހަމަާއެހެނ�މެާ

އަޅުގަނޑުާގަސ�ތުކުރަނީާމިހ ރުާާާާތެރެއިނ�ާއެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ފައިވ ާ އިތުރުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަކުާނެތުމ ާއެއ�ކޮށާ�

ރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒުގެާބިލުގެާބަހުސ�ގެާވަގުތުާނިނ�މ ލަނ�.ާއެހެނ�ކަމުނ�ާާ މިާވ ހަކަދައ�ކަމުނ�ާގެނ�ދާ 

،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާމިާބަހުސ�ކުރަމުނ�ގެނ�ދ ާާމިާބިލުާމަޖިލީހަށ�ާބަލައިގަނޭތޯާނަގ ާވޯޓުާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާއ ދެ

ރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާއިމ�ތިޔ ޒުގެާބިލ ާބެހޭާގޮތުނ�ާގޮތެއ�ާނިނ�މުމަށ�ޓަކައިާނަގ ާވޯޓުާއޮނ�ނ ނީާއެހެނ�ޏ ާވެސ�ާާ

ާާ މިއަދުގެ ގަޑީގައި.ާ ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގުމަށ�ޓަކައިާ ވޯޓުާ އަޅުގަނޑ1:30ާާުއަޅުގަނޑުމެނާ� އެހެނ�ކަމުނާ� މާިާާާގައި.ާ

އައިޓަމަކ ާއެކުާކުރިއަށ�ާާ އެހެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާއެޖެނ�ޑ ގެާ ނިމިގެނާ� ވަގުތުާބަހުސ�ގެާމަރުޙަލާ  އިޢުލ ނުކުރަނީާމިާ

ާދ ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައ�ސަލަާއެއ�ާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދަށ�ާއަރުވަނ�.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�:ތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެ

ގޮތެއ�ާވިދ ޅުވ ތީ،ާއަޅުގަނޑަށ�ާއެބަާއޮޅުނ�އަރ .ާއެއީާއަޅުގަނޑުާހުށަހެޅީާމިާބިލުާާ ރައީސ�،ާތިާގޮތެއ�ާނިނ�މަވާ 

ގެނޭ.ާާ ސޮއިކުރަނާ� އެއ�ޗެއ�ގައިާ އެާ ހުށަހަޅައިފިއ�ޔާ  ހުށަހެޅުމެއ�ާ ބޭރުކުރަނ�ާ އެއ�ޗެއާ� އެހެނ�ނޫނިއ�ޔާ  ބޭރުކުރަނ�.ާ

ނުއެއ�ގެނޭއެ ގޮތަކަށ�ތޯާތިާއުޅެނީާގޮތެއ�ާނިނ�މަނ�ާސ ފުކޮށ�ލަނ�ާބޭނުނ�ވޭ.ާާ…ހެނ�ވީމ ،ާއެއެއާ� .ާއެހެނ�ވީމ ،ާކޮނާ�

މީތާިާ އެބައުޅޭާ ގޮތަށާ� އެާ ހަމަާ ވަނީ.ާ ބޭނުނާ� ފޮނުވަނ�ާ ކޮމިޓީއަށާ� ބަލައިގަނެާ މީތިާ މެނ�ބަރުނާ� އެއ�ބައިާ އެއީާ

ކޮނ�ާގޮތަކަށ�ތޯާސ ފުކޮށ�ލަނ�ާާބޭރުކުރަނ�ާބޭނުނ�ވ ާމެނ�ބަރުނ�ާވެސ�.ާއެހެނ�ވީ މ ،ާއެކަނ�ާރެޖިސ�ޓަރވެފައިާއިނީާ

ބެހޭާމައ�ސަލަާއެއ�ާނެގީ.ާާ ާނިޒ މާ 

ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހާު(

ާ
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ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ މިޖެހެނީާ ބަލައިލަނާ� އަޅުގަނޑުާ 91ާާާާދެނ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ އަށ�.ާ މ އ�ދާ  ވަނ91ާާާާަވަނަާ

މ އ�ދ ގާެާ މިާ މައ�ސަލަ.ާ ބެހޭާ ފޮނުވުމާ  އަނބުރ ާ ވިސ�ނުމަށާ� އަލުނ�ާ ތަޞ�ދީޤުކުރުމ އިާ ބިލުާ މިއޮތީާ މ އ�ދ ގައިާ

ރައީސުލ�ޖުމ� މަޖިލީހަށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވަނީާ މިާ ބުނެފައިާ އަލުނ�ާާ)ށ(ގައިާ މެދުާ ބިލަކ ާ ފޮނުވ ާ އަނބުރާ  ހޫރިއ�ޔ ާ

މެނ�ބަރުނ�ގެާާ ޖުމ�ލަާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ބިލުާ އެާ ނުގެނެސ�ާ ބަދަލެއ�ާ އެއ�ވެސ�ާ ބިލަށ�ާ އެާ ވިސ�ނުމަށ�ފަހުާ

ގެޒެޓުގައާިާ ސަރުކ ރުގެާ ތަޞ�ދީޤުކޮށާ� ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ބިލެއެްާ� އެާ ނަމަ،ާ ފ ސ�ވެއ�ޖެާ އަޣުލަބިއ�ޔަތުނާ�

ގޮތެއ�ާާޝ އިޢުކުރަ މިއޮތީާ މައ�ސަލައިގައިާ މިއޮތާ� ކުރިމަތީގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ އެވެ.ާ ނ�ވ ނެާ

ވޯޓަށ�ާާ އެހެނ�މެާ ހަމަާ އަދިާ އެބައޮތ�.ާ ތ އީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ ގެނ�ދިޔުމަށ�ާ ކޮމިޓީއަކަށާ� އެއީާ ހުށަހެޅިފައި.ާ

އެހޭނެ.ާއަދިާހަާ ގެނ�ދިޔުމަށ�ާވޯޓަށާ� ކޮމިޓީއަށާ� ގޮތަށ�ާމިހ ރާުާއަހ އިރުގައިާ މިއޮތާ� ބިލުާމިހ ރުާ މިާ އެއ އެއ�ކޮށާ� މަާ

ގޮތުނ�ާގޮތެއ�ާާ ބެހޭާ ބިލ ާ ހިސ ބުނ�ާމިާ އެހާ  އެހެނ�ވީމ ،ާ އެހިގެނ�ދ ނެ.ާ ވޯޓަށާ� ވެސާ� ފ ސ�ކުރުމަށ�ާ ގޮތަށ�ާ އޮތާ�

އަޅުގަނޑުާމިހ ރުާއެޖެ ހީކުރަމުނާ� ސ ފުވެއ�ޖެާކަމަށާ� ނ�ޑ ގެާދެނ�ާާނިމިގެނ�ދ ނީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށާ�

ާާ އެޖެނ�ޑ ގެ )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާ ބޭނުނ�ކުރ ނަނ�.ާ ފުރުޞަތުގެާ މިާ ދިޔުމަށާ� ކުރިއަށާ� އައިޓަމައިގެނާ� ވަނ6ާާާާައޮތ�ާ

މިދިޔައީ.ާާ ާނަނ�ބަރުާނިމިގެނާ�

ާ

ާ
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ާާާާ މިދަނީދެނ� ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� އެޖެނ�ޑ ގެ ާ7ާާާާ ނަނ�ބަރަށ�. މަޖިލީހަށ�7ާާާާވަނަާ މިއޮތީާ ނަނ�ބަރުގައިާ ވަނަާ

ގައިާމިާވަނީާމައ�ޗަނ�ގޮޅީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރ7.1ާާާުާތަޢ ރަފުކުރަނ�ޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާމިާނަނ�ބަރުގެާދަށުނ�ާާ

މަޖި ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ހުޑަހަޅުއ�ވ ފައިވާ  ދީދީާ އަޙ�މަދުާ ާާމ ރިޔާ  ހިމަނ ފައިވ  ގޮތަށާ� ދޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� 20000ާާލީގުގެާ

އިއ�ވުމުގާެާ ކިޔުނާ� ފުރަތަމަާ ޤަރ ރުގެާ ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އުނިކުރުމަށ�ާ އެލަވަނ�ސާ� ކޮމިޓީާ ރުފިޔ ގެާ

ގޮތަ ދޭާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އ ދެ،ާ އިއ�ވުނ�.ާ މަޖިލީހަށ�ާ ސުރުޚީާ ޤަރ ރުާ އެާ ށ�ާާގޮތުނ�ާ

ޤަރ ރު.20000ާާހިމަނ ފައިވާ  ހުށަހަޅާ  ާރުފިޔ ގެާކޮމިޓީާއެލަވަނ�ސ�ާއުނިކުރުމަށ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހަށާ�

މުޙައ�މަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާދައުލަތުގާެާކުޅ7.2ާާުާާ- މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ދުއ�ފުށިާދެކުނުާ

ކިޔުނ�ާ ފުރަތަމަާ ބިލުގެާ ސިޔ ސަތުގެާ އިއ�ވުނ�.ާާާާމުސ ރައިގެާ މަޖިލީހަށ�ާ ސުރުޚީާ ބިލުގެާ އެާ ގޮތުނ�ާ އިއ�ވުމުގެާ

ާދައުލަތުގެާމުސ ރައިގެާސިޔ ސަތުގެާބިލުާ.
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ދ7.3ާާެާާ- ނަނ�ބަރުާާހިތަދޫާ ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވާ  ލަޠީފުާ ޙަސަނ�ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ކުނުާ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލ7ާާާުާ/2010 އިޞ�ލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލުގާެާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައާ� ހިނ�ގުމުގެާޤ ނޫނަށާ� ނާ�

ާާ ނަނ�ބަރު ޤ ނޫނުާ އިއ�ވަނ�.ާ މަޖިލީހަށ�ާ ސުރުޚީާ ބިލުގެާ އެާ ގޮތުނ�ާ އިއ�ވުމުގެާ ކިޔުނ�ާ 2010/7ާާފުރަތަމަާ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ�ާހިނ�ގުމުގެާޤ ނޫނަށ�ާއިޞ�ލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލު.ާާ ާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ާކުރިނ�ާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއ�ގެާާއަށ�.ާއެއ8ާާާީނީާއެޖެނ�ޑ ާއައިޓަމުާާއ ދެ،ާދެނ�ާއަޅުގަނޑުާމިާދ ނ�ޖެހެާާ

އިޞ�ލ ޙުކުރުނ�.ާއެފަދަާކަމެއ�ާމިއަދަ އައިޓަމާުާކުާހުށަހެޅިފައެކުށެއާ� މިއޮތީާއެޖެނ�ޑާ  ގެާދަށުނ�9ާާ.9ާާއ�ާނެތ�.ާދެނާ�

ހުށަހެޅިފައިވ ާމިާއައިޓަމުގައިާހިމަނ ފައިވ ާކަނ�ތައ�ކުގެާތެރޭގައިާހިމަނ  ފައިވ ާާމިއޮތީާއިބުތިދ ޢީާބަހުސ�.ާމިކަމަށާ�

ާާ މެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާރަޝީދ9.1ުކަނ�ތަކުގެާތެރޭގައި ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ާހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާާގައިާމިވަނީާހޯރަފުށީާ

ާާ ބިލުގ2010/2ާާާެާޤ ނޫނުާނަނ�ބަރު މިާ އިޞ�ލ ޙުގެނެއުމުގެާބިލު.ާ ޤ ނޫނަށާ� ލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާ އަދަބުާ މަޢ ފުދިނުމ އިާ

ާާ ވަނީ އިއ�ވ ފައިާ ކިޔުނ�ާ 24ާާާާފުރަތަމަާ 2010ާާނޮވެމ�ބަރު 3ާާާާގެ ދައުރުގެ ބިލ17ާާާާުވަނަާ މިާ ޖަލ�ސ ގައި.ާ ވަނަާ

ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވ ފަ ރަޝީދު.ާާމަޖިލީހަށ�ާ އަޙ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ ވަނީާ އިާ

ާާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާހެނދުނުގ9.1ާާެ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާއ ދެ،ާއެޖެނ�ޑ ގެާ ވަނީާ އައިއިރުގައިާމިާ ހަމައަށާ� އާ 

އައިާ އެޖެނ�ޑާ  މިދެނ�ނެވިާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެވިފައި.ާ ހަމައަށާ� ހުސ�ވަގުތުކޮޅ ާ ާާދަނ�ފަޅީގެާ މ9.1ާާާިާޓަމު ދަށުނާ� ގެާ

ާާ މެނ�ދުރު ފަހުާ ހުސ�ވަގުތުކޮޅަށ�ާ ކުރިއަށ�ދ ނީާ ކަނ�ތައާ� ބިލުގެާ ހުށަހެޅޭާ މިާ ބަހުސަށާ� ޖަހ އިރު.1ާާާާއިބ�ތިދ ޢީާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�30ާާާާއެހެނ�ވީމ ،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާހުރިހ ާމެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާާ މިނެޓުގެާހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�ާއަރުވަމުނާ�

ާާ ކުރެއ�ވި ތިާ ާާމިއަދުާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުާ ޝުކުރުއަދ ކުރަމުނ�ާ މިނެޓުގ30ާާާާެމަސައ�ކަތަށާ�

ާހުސ�ވަގުތުކޮޅެއ�ާއަރުވަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .

ާ

ާ]އަށ�13:30ާއިނ12:31ާ�ާހުސ�ވަގުތުކޮޅާުާ[

 

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ފެށުމަށ� ގަވ އިދުގައިާާ,`.ާ މަޖިލީހުގެާ ނުވުމުނާ� ހަމަާ ކޯރަމ�ާ ޖެހުމަށ�ފަހުާ ގޮތުގެ ރަނގަބީލުާ މަތިނ�ާާ ވ ާ

ޖެހުމަށ�ފަހުގައި ރަނގަބީލުާ ާާ ކޯރަމ�ގެާ 5ާާާާވެސ� ބަލައިފިނ�. މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުާ ބެލިއިރ5ާާުމިނެޓާ� ވެސ�ާާ މިނެޓާ�
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އެހެނ�ވީމ ނެތ�.ާ ތަޅުމަކުާ މަޖިލީހުގެާ ހަމަވ ވަރަށާ� ކޯރަމާ� ގޮތުގެާهه�Aމެނ�ބަރުނާ� ގަވ އިދުގައިވާ  މަތިނ�ާާ މަޖިލީހުގެާ

ގެނ�ދެވޭތޯާބެލުމަށ�ާާ ކުރިޔަށާ� ފަށައިގެނާ� މަސައ�ކަތާ� މިާމެދުކަނޑ ލަނީ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަލުނާ� އަޅުގަނޑުާޖަލ�ސާ 

ފަށަނ�ާގަސ�ތުކުރަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔ .1:25ާ ާ)ހުސ�ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާާގައިާއަޅުގަނޑުާއަލުނ�ާމަސައ�ކަތާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާ ވެސ�ާ ދުވަހަކުާ ކޮނ�މެާ ގެނ�ދ އިރުާ ކުރިޔަށ�ާ ފަށައިގެނާ� މަސައ�ކަތާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

އިނ�ތި ާާމަސައ�ކަތާ� ގޮތުނ� އޮނ�ނަާ ާާގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާދ1:30ަޒ މުކޮށ�ފައިާ ާާނީ އައިޓަމ� ވޯޓަށ�ާާ.ާއ12ެއެޖެނ�ޑާ  އީާ

ާާ އެހުނ�. ވޯޓަށ�ާ ކަނ�ކަމަށ�ާ ހުރިާ ހިސ ބަށ�12.1ާާާާއެހުމަށ�ާ ނިނ�މާ  ވޯޓުނ�ާ ތެރެއިނ�ާ މަސައ�ކަތުގެާ ދުވަހުގެާ

ާާ އައިޓަމ� އެހުނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެޖެނ�ޑާ  ވޯޓަށާ� ކަނ�ކަމަށާ� ކުރިނ�12ާާާާގޮސ�ފައިވާ  ދެނ�ނެވުމުގެާ ވޯޓަށާ� އަޅުގަނޑުާ

ބީލުާޖައ�ސަވައިދެއ�ވުމަށ�ާއަމީނ�ޢ އ�މުާއަރިހުނ�ާއެދެނ�.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާހުރިހ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާޖަހަނ�ޖެހޭާރަނގަ

މާިާާާމެނ�ބަރުނ� ވޯޓަށ�ާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުާ އަރުވަނ�.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުގަނޑުާ ޗެކ�ކޮށ�ލެއ�ވުމަށާ� ކ ޑުކޮޅުާ ވެސާ�

ާާ އައިޓަމ� އެޖެނ�ޑާ  ދެނ�12ދަނ�ނަވަނީާ ވޯޓަށާ� މިއަދުާ ދަށުނާ� މަޖިލީހުނ�ާާގެާ އެއީާ މައ�ސަލަ.ާ އޮތާ� ނެވުމަށ�ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގ91ާާާެާފ ސ�ކުރައ�ވ ާ ތަސ�ދީޤުކުރެއ�ވުމަށާ� ދަށުނާ� )ހ(ގެާ މ އ�ދ ގެާ ވަނަާ

ފޮނުއ�ވ ފައިވ ާާ މަޖިލީހަށ�ާ ވިސ�ނުމަށާ� އަލުނާ� ބިލުާ އިމ�ތިޔ ޒުގެާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ފޮނުވުނުާ އަރިހަށ�ާ

ހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހަޅުއ�ވައި،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާމައ�ސަލަ.ާާ

ބިލުާއިތުރަށ�ާދިރ ސ ކުރެއ�ވުމަށ�ާބިލުގެާމަސައ�ކަތ�ާާ މެނ�ބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައ�ވ ފައިވ ާގޮތ�ާއެއީާމިާ

ހުށަހެޅުމަ މިާ ފޮނުވުމަށ�.ާ އަށާ� ކޮމިޓީާ ވޯޓުާާނިނ�މެވިާ ގޮތަކަށ�ާ ފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ  މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ށ�ާ

ާދެއ�ވުމަށ�ާދަނ�ނަވަނ�.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއ�ވުނ�[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ ާ:

ާާާހުށަހެޅުއ�ވިާމެނ�ބަރު:ާާާާާާާާހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސ ާމަނިކާު.

 ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދާު.ާާތ އީދުކުރެއ�ވިާމެނ�ބަރު:ާާ

ާ
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ތިއ�ބެވިާމެނ�ބަރުނ�ގެާއަދަދާު: 70ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެނާ�

40ާާ ވޯޓުާދެއ�ވީާ:

27ާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއ�ވ ާ:

02ާާާާާާާާާާާާާ ާވަކިާގޮތަކަށ�ާވޯޓުާނުދެއ�ވ ާ:

 

 

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

އަދަދ67ާުވޯޓުގައިާބައިވެރިވިާމެނ�ބަރުނ�ގެާއަދަދުާ ބޭނުނ�ވާ  މިާބިލުގ67ާާެ.ާޖުމ�ލ34ާަާ.ާފ ސ�ވުމަށާ� .ާއެހެނ�ކަމުނާ�

ފ ސ�ވެއ�ޖެ.ާއެޖެނ�ޑ ާާ ހުށަހެޅުނާ� ފޮނުވުމަށ�ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ފޮނުވުމަށ�،ާއަލުނ�ާ އަށ�ާ ކޮމިޓީާ މަސައ�ކަތ�ާނިނ�މެވިާ

ާމިާހިސ ބުނ�ާމިާނިމުނީ.12ާާާއައިޓަމާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

އައިޓަމ�ާާއަޅުގަނޑުާދެާާ މިދަނީާއެޖެނ�ޑާ  އައިޓަމ�ާާއަށ�.ާއަޅުގަނޑ9ާާުނާ� އެޖެނ�ޑާ  އ 12ާާާާމެނ�ގެާމަސައ�ކަތާ�

ދިޔައިރުާއޮތީާއެޖެނ�ޑ ާއައިޓަމ�ާާ 9ާާާާހަމަށާ� 9.1ާާާާގައި.ާއިބ�ތިދ ޢީާބަހުސ� މެނ�ބަރުާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރި

ާާ ނަނ�ބަރު ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާ ރަޝީދުާ ޤ ނޫނަށ�2010/2ާާާާއަޙ�މަދުާ ލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާ މައ ފުދިނުމ އިާއަދަބުާ

ބިލުާާ އެާ ވަޑައިގެނ�ާ އަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަނ�ާޕޯޑިއަމަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށ�ާ ބިލު.ާ އިޞ�ލ ޙުގެނައުމުގެާ

އަޅުގަނޑުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ގެާސަމ ލުކަމަށ�ާާހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވުމަށ�.ާއެާބިލުާާ ހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވުމުގެާކުރިނާ�

ާާ ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެާ ކުއ�ލިާމައ�ސަލައެއ�ާމަޖިލީހަށ�152ާާާާގެނ�ނަނާ� މިއަދުާ ގޮތުގެާމަތިނާ� މ އ�ދ ގައިާވ ާ ވަނަާ

ާާ ވ ތީ ބޭނުނ�ކުރެވިފައިާ އެކަމަށ�ާ ވަގުތުާ މަޖިލީހުގެާ މ 152ާާހުށަހެޅި،ާ ާާވަނަާ އިތުރު ވަނީާ ބުނެފައިާ 1ާާއ�ދ ގައިާ

މަތިނ�ާއަޅުގަނޑުާމަސައ�ކަތ�ާާ ވަގުތުާހޭދަކުރަނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެގޮތުގެާ މިއަދުާ މަޖިލީހުގައިާ ގަޑިއިރުގެާމަސައ�ކަތާ�

ފުރުޞަތުާއަރުވަނ�ާާ ގެނ�ދ ނީ.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާރަޝީދަށާ� ކުރިއަށާ� ތ ވަލުކޮށ�ގެނާ�

ބެހޭާމައ�ސަލައެއ�.ާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ.ބިލު ާާހުށަހަޅުއ�ވައިދެއ�ވުމަށ�.ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ
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ާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�:

ކަމަށ�.ާާ ނިމުނީާ ގޮތަށ�ާ ދިޔަާ އަށާ� ކޮމިޓީާ އެާ ވިދ ޅުވެއ�ޖެާ ފ ސ�ކުރެއ�ވުމުގައިާ ފ ސ�ކުރެއ�ވިާ ތިާ ދެނ�މެާ ރައީސ�،ާ

ސ ފުކޮށ�ާާ އަޅުގަނޑުާއޮނ�ނ ނީާވަރަށާ� ޕޮޒިޝަނާ� އަޅުގަނޑުގެާ މިކަމުގައިާ ވަގުތީާކޮމިޓީާއެއ�.ާމިހ ރުާ މިހ ރުާއެއީާ

އަޅުގަ އެހެނ�ވީމ ،ާ ވޯޓުލ ފައި.ާ ބޭރުކުރަނ�ާ ފ ސ�ނުކޮށ�ާާމީތިާ ބޭނުނ�ތޯާ މަސައ�ކަތ�ކުރަނ�ާ ކޮމިޓީގައިާ އެާ ނޑުާ

އަޅުގަނޑާުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނިނ�މ ނީ.ާ ގޮތަށ�ާ ދިޔަާ ކޮމިޓީާ އެާ ގޮތަށާ� ހިމެނޭާ ނަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކިހިނެއ�ތޯާ

ކޮމި އެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ އިނގޭތޯ.ާ ދަނ�ނަވަނ�ާ ވ ހަކަާ ވ ާ ތަނ ޒުލ�ާ ކޮމިޓީނާ� އެާ އަޅުގަނޑުާ ބޭނުނާ� ޓާީާފ ހަގަކުރަނ�ާ

ާނޯނ�ނ ނެާމިހ ރަކު.ާާ

 

 

ާކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނ�ާވ ހަ

އަޣުލަބިއ�ޔަތުނ�ާާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހަމަާ ފ ސ�ކުރެއ�ވީާ ދެނ�މެާ މަޖިލީހުނާ� މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

އެ ފ ސ�ކުރައ�ވ ފައި.ާ މަޖިލީހުނާ� އެއޮތީާ އެގޮތަށާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ފޮނުވަނ�.ާ އަކަށާ� ކޮމިޓީާ ވަކިާ އީކީާާފ ސ�ކުރެއ�ވިާ

މެނ� ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ އަޅުގަނޑުާ ނޫނ�.ާ ކަމެއ�ާ ނިނ�މިާ ރިޔ ސަތުނ�ާ ރަޝީދަށ�ާާމަޖިލީހުގެާ އަޙ�މަދުާ ބަރުާ

ާއަރުވަނ�ާ.ފުރުޞަތު

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:

ރަާ ޝަރަފ�ވެރިާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ާ.`ާ މަޖިލިސ�.ާާއ�ޔިތުނ�ގެާ

އަޅުގަނޑުާޤ ނޫނުާނަނ�ބަރާުާއައ�ސަލ މ� މަޢ ފ�ދިނުމ އިާއަދަބ2ާާާުާާ/2010ޢަލައިކުމ�.ާއ ދެ،ާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށާ�

ާާ ޤ ނޫނަށ� ހުށަހަޅ 1ާާާާލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅަނ�.ާ އިޞ�ލ ޙެއާ� ނަމުގައިާ އިޞ�ލ ޙުގެާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުގެ މިާ މ އ�21ާާއިޞ�ލ ޙަކީާ އ ދެ،ާާވަނަާ އުސޫލު.ާ ޚ އ�ޞަާ ގުޅޭާ ޙުކުމ ާ މަރުގެާ ސުރުޚީާ އަރިމަތީާ ދ ގެާ

ކޯޓުނ�ާާާާއަޅުގަނޑުާމިާދަނ�ނަވ ލަނީާއިޞ�ލ ޙު.ާމިާޤ ނޫނުގައިާއެހެނ�ާގޮތަކަށ�ާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާވީނަމަވެސ�ާސުޕ�ރީމ�ާ

ހަާ ނުވަތަާ ދަށުކޯޓުނ�ާ ނުވަތަާ ހިނދެއ�ގައިާ ކަނޑައަޅައިފިާ ޙުކުމެއ�ާ މަރުގެާ މައ�ޗަށ�ާ މީހެއ�ގެާާމީހެއ�ގެާ އިކޯޓުނާ�

ހި ދަމަހައ�ޓައިފިާ ސުޕ�ރީމ�ކޯޓުނ�ާ ޙުކުމެއ�ާ މަރުގެާ ކަނޑައަޅ ފައިވާ  ޙުކުމ�ާާމައ�ޗަށާ� އެާ ނދެއ�ގައިާ

ޢަމަލުކުރ ނާެާތަނ�ފީޛު ގޮއ�ސިއ�ޔާ  ފ ސ�ވެގެނާ� މަޖިލީހުނާ� ކުރަނ�ޖެހޭނެާއެވެ.ާއ ދެ،ާމިާޢިޞ�ލ ޙުާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ލިޔެފަާ އިޞ�ލ ޙުގައިާ މިާ ގޮތަށ�ާ ފ ސ�ވާެާދުވަހެއ�ާ ޤ ނޫނުާ މިާ ޢަމަލުކުރަނ�ފަށ ނީާ ޤ ނޫނަށާ� މިާ އިނީާ މިާ އިާ

ފެށިގެނ�ނެވެ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ ދިވެހިާސަރުކ ރުގެާގެޒެޓުގައިާޝ އިޢުކުރ ާދުވަހުނާ� ތަޞ�ދީޤުކޮށާ�

ސަ މައިގަނޑުާ ހުށަހަޅަނ�ޖެހުނުާ މަޖިލީހަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ އަޅުގަނޑުާ ޢިޞ�ލ ޙުާ މިާ ބަބަކާީާމަޖިލިސ�.ާ

މިާާ ގޮސާ� މ ރ މ ރީހިނގަމުނާ� މަދުމަދުނާ� ވެސ�ާ ކުރިނ�ސުރެާ ވަރަށ�ާ އަދިާ އައިސ�ާ ފަހަކަށ�ާ މިާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ
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މަގުތައ�ާވަރަށ�ާނުރައ�ކ ތެރި،ާނ މ ނ�ާތަނަކަށ�ާާ މިާޤައުމުގެާ ވަނީާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާމިހ ރުާމިާ ދިރިތިބިާ ޤައުމުގައިާ

ރައީސ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގޮއ�ސަ.ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާާބަދަލުވެގެނާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިއުޅެނީާ ދަނ�ނަވަނ�ާ އަޅުގަނޑުާ ާ،

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވެސ�ާ ރައ�ޔިތަކަށާ� ކޮނ�މ21ާާާެާކޮނ�މެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ޙައ�ޤުާ ދިރިހުރުމުގެާ މ އ�ދ ގައިާ ވަނަާ

މައ�ސަލަތަކުގައިާދިމ ވެފައިާހުރިާާ ކުދިކުދި،ާދިމ ވާ  ލިބިދީފައިާވީހިނދު،ާވަރަށާ� ކުދިކުދިާމައ�ސަލަތައ�ާާރައ�ޔިތަކަށާ�

އޮތީާގ�ރޫޕުާާާާއަނިޔ  އިނ�ސ ފުާނުލިބުމުގެާނަތީޖ އަކަށ�ާވެގެނ�ާގޮއ�ސައިާ އެކިއެކިާމަރުޙަލ ތަކުގައިާ ލިބުނުާފަރ ތަށާ�

ބަދަލުވެާރޯމ  ހިނ�ގަމުނ�ާާާއިާމ ރ މ ރީއަށާ� އެކިއެކިާރަށ�ރަށުގައިާޤަތުލުޢ އ�މުތައާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ވަގުތުގައިާ ާާދުވ ލުގެާ

މ ތ�ވެގެނ�ވ  އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ ހުއ�ޓޭނީާ މިކަނ�ތައ�ތައާ� އިސ�ލ މީާާާާދ ކަނ�.ާ ތިބި،ާ ޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�ާ އިސ�ލ މ�ދީނާ�

ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަ އެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އަދިާ ތިބި،ާ ތަބ ވެގެނ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާއުސޫލަށ�ާ އެާ ތިބި،ާ ތަބ ވެގެނ�ާ ށ�ާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ާާ ޙުކުމ�ތައ�ާ އިސ�ލ މ�ދީނުގެާ ވީހިނދު،ާ އިސ�ލ މ�ދީނަށާ� މ ތ�ވެގެނ�ވ ާ މިއޮތީާ ބިނ ވެފައިާ އަސ�ލުާ

ހަނދ ނ� ފުރުޞަތުގައިާ މިާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�މެާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ކަމަށާ� ކޮށ�ލަނ�ާާޤަބޫލުކޮށ�ގެނާ�

ާާ އިޞ�ލ ޙުއަޅުގަނޑު ާާމިާ މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ފަރެސ�މ ތޮޑ ާ އަޅުގަނޑަށާ� ާާމ�ާއިބ�ރ ހީހުށަހެޅުމުގައިާ

މުއ�ޠަލިބުގެާއެހީތެރިކަމ އިާއެއ�ބ ރުލުނ�ާލިބުނީތީާއެާމަނިކުފ ނަށ�ާއަޅުގަނޑުާވަރަށ�ާއިޚ�ލ ޞ�ތެރިާޝުކުރެއ�ާމާިާ

އަރިސ�ކުރަާ ނަމުގައިާ މަޖިލިސ�ގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މަޖިލިސ�.ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނ�.ާ

ބަލ އިރާުާ މިނ�ގަނޑުތަކަށާ� ހިނގަމުނ�ދާ  މ ރ މ ރީާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ މިާ މިއަދުާ ދަނ�ނަވަނީާ މިާ އަޅުގަނޑުާ

މިފަދާަާ އ އިާ މ ރ މ ރީާ ވަނީާ މިާ މިނ�ވަރަށ�ާ ދެރަވ ނ�ޖެހޭާ ކަނ�ބޮޑުވެ،ާ އަނ�ތަރީސ�ވެ،ާ އަޖައިބުވެާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާއަނިޔ  ރައީސ�، ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގިނަވެފަ.ާ ޢަމަލުތައ�ާ އޮފީހަށ�2008ާާާާވެރިާ ޖެނަރަލ�ގެާ ޕ�ރޮސެކިއުޓަރާ އަހަރުާ ވަނަާ

104ާާާާ އެހެނ�މެ ހަމަާ ހުށަހަޅ ފައިވޭ.ާ ނިނ�މ ާ ތަޙުޤީޤުކޮށ�ާ ޕޮލިހުނާ� މައ�ސަލަާ އަހަރ2009ާާާާުމ ރ މ ރީއެއ�ގެާ ވަނަާ

ތަޙުޤީޤުކޮށ�ާޕ�ރޮސިއުޓަރާޖެނ454ާާާަ ޕޮލިހުނާ� ާާމައ�ސަލައެއާ� ހުށަހެޅިފައިވޭ.ާހަމަާއެހެނ�މެ 2010ާާރަލ�ގެާއޮފީހަށާ�

ާާ ހުށަހެޅިފައިވޭ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާވަރަށ�423ާާާާވަނަާއަހަރު އޮފީހަށާ� ޕ�ރޮސެކިއުޓަރާޖެނަރަލ�ގެާ މައ�ސަލައެއާ�

ދަ މިާ އިހުތިރ މ އެކީާ އ ދޭހ ާ ވަރަށާ� މަޖިލީހުގައިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މިއަދުާ އަޅުގަނޑުާ އެއ�ކޮށާ� ނ�ނަވަނީާާހިތ މަޔާ 

ދިރ ސ ކޮށ�،ާާ ބޮޑެތިާ ވަރަށ�ާ ތަޙ�ޤީޤުކޮށާ� ބޮޑަށާ� ވަރަށާ� ފުލުހުނ�ާ ޕޮލިހުނ�ާ މައ�ސަލަތައާ� ގިނަާ ހުށަހެޅޭާ މިގޮތުނ�ާ

ވަކީލު،ާމިއީާއަޅުގަނޑަށ�ާާ ފޮނުވާ  ދައުލަތުގެާފަރ ތުނާ� ހުށަހެޅީމާ  އެއ�ކޮށާ� މައ�ސަލައިގައިާލިބުނުާހުރިހ ާރިޕޯޓުތަކާ 

މައ�ސަލައެއ�ގަ އެާ އާެާއަޅުގަނޑުާ ފަހަރަށާ� ގިނަާ ކިޔަނީ.ާ މިާ މައ�ސަލައެއާ� ދިމ ވިާ މައ�ސަލައެއ�ގައިާ އުޅުނުާ އިާ

ކުދިނ�.ާމާިާ ހަމަާނެތާ� ތަނުގައިާވަކީލުނ�ގެާގޮތަށ�ާދ ނ�ާތިބޭާކުދިނ�ނަކީާވަރަށ�ާއުމުރުނ�ާޅަާމަސައ�ކަތުގެާތަޖުރިބާ 

އޮ ޕ�ރޮސިއުޓަރާޖެނަރަލާ� މައ�ސަލަތަކުގައިާ ފީސ�ާފަރ ތުނ�ާކޯޓަށ�ާފޮނުވ އިރުގައިާާކުދިނ�ާމިކަހަލަާބޮޑެތިާމ ރ މ ރީާ

ދައުލަތުގެާވަކީލެއ�ގެާއަތަށ�ާާ ދ ާއެއ�ވެސާ� މިހެނާ� މައ�ސަލައިގައިާފުލުހުނ�ގެާތަޙުޤީޤީާރިޕޯޓާ� ކުރިނާ� އެާކުދިނ�ނަށާ�

ޔ ާާމިނެޓަށ�ވީމ ާކަނބުލޯާމިއޮތީއޭާފައިލ�.ާމިހެނ�ކ20ާާިނުލިބޭާކަމަށ�ވޭ.ާހަމަާއެހެނ�މެާއެއ�ގަޑިއިރު،ާބައިގަޑިއިރު،ާާ
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ާާ ހަވ ލުކޮށ�ާފޮނުވީމ  މަރުޙަލ ގައާިާފައިލެއާ� ޝަރުޢީާ ބަހުސ�ތައާ� ވަރަށ�ާހޫނުާ ވަކީލުނ�ާނަގާ  ފަރ ތ�ތަކުނާ� އިދިކޮޅުާ

ތަޖުރިބ ާމަދު،ާާ,ވިގެނ�ާދ އިރުކުރެ ކުއ�ޖަކުާހަމަޖެހެނީާނުފޫޒުާހުރިާބ ރުގަދާަާާާނެތ�ާތަޖުރިބ ާާާޅަާާއުމުރުނ�ާާާމިހެނ�ދާ 

އިސ�ޖަހ ލަނ�ާާގެާވަކީލުނ� ާާނ�.ާމިހެކުރިމަތީގައިާ އަށ� މީހ ާއޭނ ާ ކުށ�ާކުރިާ ގޮތުނ�ާއެއާ� ނަތީޖ އެއ�ގެާ ދަބާުާއަވުމުގެާ

ާާ ސަބަބުނ� ފެށިގެނ�12ާާާާނުލިބުމުގެާ މިއަދުނާ� ޤަބޫލުކުރަނ�ާ އަޅުގަނޑުާ ދަނީ.ާ ލިބިގެނާ� ފުރުޞަތުާ ކުރުމަށ�ާ ކުށ�ާ

ޤައު ދިވެހިާ ލިބިގަނެގެނ�ާ ހިތ�ވަރުާ ނަފ�ސުނާ� އަމިއ�ލަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގާެާއަޅުގަނޑުމެނާ� މުާ

ނަމޫނ އެއ�ާ ރީތިާ ގެނެސ�ދިނާ� ކ ބަފައިނާ� ގެނެސ�ާާރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� އަނބުރ ާ އަޅުނ�ާ މިޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާދިނުމަގޮތަށ�ާ ށާ�

ފަސ�ނުޖެހޭނެާާ ކަމަށ�.ާއަޅުގަނޑުާމިހެނ�ާމިދަނ�ނަވަނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާމުސ�ލިމުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކާީާމަޖިލީސާ�

ޤަބޫލުކޮށ�ގެާާ�ޤީދ އެއ�ޢަވަކިާާ އުސޫލެއާ� އިޞ�ލ ޙުާާވަކިާ މިާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ ބައެއ�.ާ ތިބިާ ނާ�

ޤައުމުހުށަހަޅ  ގިނަާ ހަމަާޤަބޫލުކުރަނާ� ވެރިޔ ާއަށ�އިރުގައިާއަޅުގަނޑުާ މަތީާ އެނ�މެާ ޙ ކިމ ޔަށާ� ދައުލަތުގެާ ާާތަކުގައިާ

ާާއަ އެހެނ�ނަމަވެސ�، އޮވޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ކޮށ�ދިނުމުގެާ ލުއިާ ލުދަބުާ ލިބޭާާއިއަދަބުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ނުކޮށ�ދެވިގެނ�ާ

ކުރިާމީހ ާއަށ�ާާާާގެއ�ލުނ�ާއެާއަށ�ވުރެނ�ާމ ާ މިޤައުމުގައާިާއަބޮޑުާވެފައިާމިއޮތީ.ާއެއ�ާކުށާ� ދަބުާނުލިބުމުގެާސަބަބުނާ�

ކުރު ހަމަާ ާާާާއަޅުގަނޑުާ ދަނ�ނަވ ލ ނަނ� 2008ާާާާގޮތަކަށާ� އަހަރު 8ާާާާވަނަާ ހަމަލ ދ8ާާާީާާާހިނގ ފައިވޭ.މަރު މީހުނ�ނަށާ�

ހަމަލ12ާާަވަނަާއަހަރ2009ާާާާުއެހެނ�މެ،ާާާާރ ލ ފައިވޭ.ާހަމަާމަ ވަނ2010ާާާަާއެހެނ�މެ،ާާާާހަމަާާ.ދީާމަރ ލ ފައިމީހުނ�ނަށާ�

ާާ ހަމަލަމީހުނ�ނ6ާާައަހަރު މަާށާ� މީގެތެރެއިދީާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ާާރ ލ ފައިވޭ.ާ 5ާާާާނ� ވަނ2008ާާާަާމައ�ސަލައެއ�

ާާ ހިނގ ދިޔަ ޕ�ރޮސ5ާާިއަހަރުާ މިހ ރުވެސާ� ފައިލ�ކިޔުާމައ�ސަލައެއ�ާ އޮފީހުގައިާ ޖެނެރަލާ� އެބައޮތ�.ާާޓަރާ ކުރެވިފައިާ

އ ދޭހ  ހަމަާ ރައީސ�،ާ ޕ�ރޮސެއެއ�ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދަނ�ނަވަނާ� އަޅުގަނޑުާ ޖެނެރަލ�ކޮށ�ާ އެާާކިޔުޓަރާ އޮފީހުގެާ ގެާ

ާާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމުގެ ބޭފުޅަކުާ ހުނ�ނެވިާ މިމަޤ މުގައިާ ކުރަނ�ާާމަސައ�ކަތ�ާ މަޖިލީހުނ�ާ އެއީާާާާޖެހޭނޭ،ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާމިާޤައުމުގައާިާރައ�ޔިތުނ�ނޭ.ާއެާާލޮބުވެތިާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށ�ާހޮވީާމިާދިވެހިާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިާާ

އ�ޔ ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާބޭނުމެއ�ާާހ ލަތުާބަދަލުނުކުރެވިޖެޤައުމުގެާާާާމިާާާހ ލަތަށ�ާމިާޤައުމުގައިާއުޅެވޭނެާާާާނޫޅެނ�ޏ 

ބޭނު މިޤައުމުގެާ ާާާާމެއ�ވެސ�ާނެތޭ.ާ ނެތޭ.ާމިހެނ�ކަމުނ�، އެނ�މެހައިވެސާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ާާާާތިޔަާ ާާއަރިހުނ�ާމެނ�ބަރުނ�ގެ

ކޮށ�ދެއ�ވ ށޭ.ާތިާ ފެށިގެނ�ާއަޅުގަނޑުާމިއަޅ ާއިޞ�ލ ޙަށ�ާހަމަާކުޑަކުޑަާކަމެއާ� މިއަދުނާ� ބޭފުޅުނާ�ާާއަޅުގަނޑުާއެދެނާ�

އަޅުގަނޑު ޒިނ�މ ާނަގަނ�.ާ މިހިރީާ އަޅުގަނޑުާ ބިރުގަނ�ނ ކަށާ� ހުށަާމިއަޅަނީ.ނުޖެހޭނެާ އަޅުގަނޑަށާ�ާާާމިާއިޞ�ލ ޙުާ

މުއ�ޠަލިބުާާތ އީދުކޮށ�ދެއ�ވީ ދަނ�ނަވަނީއިބ�ރ ހީމ�ާ މިާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ބަޓަނަށ�ާާާާތިާާާ.ާ ޔޭސ�ާ ހަމަާ ބޭފުޅުނާ�

މިާއިޞ�ލ ޙުާފ ސ�ކޮށ�ލަފިއ� ާާތަވ ފައިާ ާާهللاާދެއ�ވ ށޭ މި މިނ�ވަރުފުޅުނާ� ވެރިާކަނ�ތައ�ާާޤައުމުާމިާއަނިޔ އިދ ރަފުޅ އިާ

ާާފި އަޅުގަނޑު ާާލައިގެނ�ދ ނޭ.ާ އެއ�ވެސ� އާެާހ ާހަމަާ ކުރަނީކީާ މިކަނ�ާ ވެސ�ާ ގުރޫޕ�ތަކުނ�ާ ހިނ�ގާ  މ ރ މ ރީާ ލެއ�ގައިާ

އިނ� މަރުޙަލ ގައިާ ޝަރުޢީާ ނޫނ�.ާ ހިތަކުނާ� ކުރާ  މިކަނ�ާ އިނ�ޞ ކުދިނާ� ގޮތަށ�ާ ލިބެނ�ވީާ ނުލިބުނީމ ޞ ފުާ ާާ�ް ފުާ

ބަދަލުާއަނިޔ  ފަރ ތުނ�ާ މީހ ގެާ ލިބުނުާ ާާާ ތަނ�ފީޛުއޭނ ގެހިފުނ� ޙުކުމ�ާ އަށ�ާ އަމިއ�ލަާ ޝަރުޢީާާާ ދަނީާ ހިސ ބަށ�ާ ކުރާ 
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ާާ ގައިާާމަރުޙަލ ގައި މިފުރުޞަތުާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނުދ ތީ.ާ ލިބެމުނ�ާ އިނ�ޞް  ފުާ މީހުނ�ނަށ�ާ މިާ

ހެއ�ކ ާާާ�هހަނދުމަފުޅުކޮށ�ާއަރުވަނ�ާބޭނުނ� ބ ވަތުގާެާާާސ�ާމިބެހޭާޤ ނޫނަކީާވެާާމިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށ�ާހުށަހެޅިފައިވާ 

ޝަރީޢަތުގެާމަރުޙަލ ގައިާސ ބިތުކުރުމަށ�ޓަކައިާާ މުހިއ�ކުށާ� މިހ ރުާދާެާވަރަށާ� މުާޤ ނޫނެކޭ.ާމިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށާ�

ވ  ހެއ�ކ ާއަހަރުާ މިއޮތީާ ކައިރިވެފައިާ ފަހުނ�ާާނ�ާ ހުށަހެޅުނުާ ވެސ�ާ ޤ ނޫނުާ ވެސ�ާާާާާ.ބެހޭާ ބޭފުޅުނާ� އެނ�މެާ ތިޔަާ

ތަޙ�ޤީޤުާއިާާޤައުމުގަާާޤަބޫލުކުރައ�ވ ނެާމި ކުރުމަށ�ޓަކައިާވީޑިއޯާމަނ�ޒަރ އި،ާއޯޑިއޯާއަޑުާމިއަދުާާމިބ ވަތުގެާބޮޑެތިާކުށާ�

އިސ�ލ މީާޝަރީޢަތުގައި މަރުޙަލ ގައިާ ވެފައި،ާާމިވަނީާޝަރީޢަތުގެާ އެއ�ޗަކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާކުރީގާެާާާޤަބޫލުނުކުރާ 

ާާ ހުސ�ާޤ ނޫނުތައ�ާހެދިފައިާހުރި މިވަރުާމިކަހަލަާބޮޑެތިާޖަކަމެއ�ގޮތުނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާޤ ނޫނީާ ތެރެއިނ�ާ ރީމ ތައ�ާާގެާ

މީހުނ�ާސަލ މަތ�ވެގެނ�ާދ ާދިޔު ލ ޒިމުހިނ�ގާ  މިއަދުާހުއ�ޓުވަނ�ާއެބަާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމައ�ޗަށާ� ވޭ.ާާނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

މިާއިޞ�ލ ޙަށ�ާވޯޓުާދޭނ� ނަކީާވަކާިާކަމަކީާއަޅުގަނޑުމެނ�ލ ޒިމުވ ާއަދިާވ ޖިބުާވ ާއަނެއ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމައ�ޗަށާ�

ވަކިާއުސޫލެއ�ާޤަބޫލުކޮށ�ގެނ� ތިބިާ ޤަބޫލުކޮށ�ގެނ�ާ މަތިވެރިާއަހުލުވެރިނ�ާާާާދީނެާ އިސ�ލ މ�ދީނުގެާ ތިބިާމ ތ�ވެގެނ�ވ ާ

ވީތީ،ާާ ހައ�ދަވ ާގެނ�ގުޅުއ�ވ ާާކަމަށާ� ވަނަާއ ޔަތުގ178ާާާާެރ ާސޫރަތުގެާާސުބ�ޙ ނަހޫާވަޠަޢ ލ ާބަޤަهللاާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާވަޙީާާާއިމ ނައިގަ ާާއަނ�ގަކުރައ�ވައި ާާވަނީ ާާއޭާއީމ ނ�ވެއ�ޖެާމީސ�ތަކުނ�ނޭވެ" ާާމީހު!ާޤަތުލުކުރެވޭ ާާނ�ނ  ާާޞ ޞ�ޤިާމެދު

މައ�ާ މީހުނ�ގެާ ތިޔަބައިާ މިނިވަނަކަށ�ހިފުނާ� ފަރުޟުކުރައ�ވައިފީމެވެ.ާ ާާާާޗަށާ� އަޅެކެވެ.ާާމިނިވަނެކެވެ. އަޅަކަށ�،ާ

ާޤިޞ ޞ�ގެާބައެއ�ާމަޢ ފުކުރެވުނުާާ،ާމަރުވިާއަޚ ގެާފަރ ތުނ�މީހ ގެާމަރުވިާއަޚ�ާާއަނ�ހެނެކެވެ.ާފަހެާއެއަނ�ހެނަކަށ�،ާާ

އެާާާމީހ  ފަހެާ ާާާާދަނ�ނ ށެވެ.ާ ވ ރުތަ ކިބައިނ�ާ ާާމީހ ގެާ ހުއ�ޓެވެ. އެދުނާ� އަށ�ާ މަރުގެދިޔަާ ހެޔޮގޮތުގައިާ އަދާިާވެރިޔ ާ

މަޢ ފު ފަރ ތަށ�ާ މީހ މަޢ ފުކުރިާ އަާާް ނ�ތެރިކަމ ާޞ އިހ�ާާ�هކުރެވުނުާ އެާދިޔަާ ތިޔަބައިއެކުާ އެއީާ ާާދ ކުރުނ�ާހުއ�ޓެވެ.ާ

ޙަޟުާ ރަސ�ކަލ ނގެާ ވެރިާ ތިޔަމީހުނ�ގެާ މީހުނ�ާރަތުނާ� އެއަށ�ފަހާުާބައިާ ރަޙުމަތެކެވެ.ާ އަދިާ ލުޔެކެވެ.ާ ދެއ�ވިާ ނަށ�ާ

ވޭދެނިވިާޢަޒ ބުާހުއ�ޓެވެ.ދަނ�ނ ށެވެ.ާފަހެ،ާާާާވިާމީހ ދ ވ ތ�ތެރިާދެކޮޅުވެރިވެާޢަ އަށާ� ާާއަޅުގަނޑުާމިދަނ�ނަވަނީާާ"އެމީހާ 

ޚިލ ފުވެާއިނ�ކ ރުކުރެވޭކަށ�ާ ާާދަކުާއަޅުގަނޑުާމިއަމިކަމާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރެއ�ގެާއަމިއ�ލާަާމެނ�ގެ ތިއިނ�ާއެއ�ވެސާ�

ނީނ�ނ ނޭ ބ ރެއ�ާ ޤުއިޚ�ތިޔ ރެއ�ާ ކީރިތިާ މިދެނ�ނެވީާ އަޅުގަނޑުާ އަޅުގަ.ާ ކީރިތާިާރުއ ނުގައިާ މ ތ�ވެގެނ�ވ ާ ނޑުމެނ�ގެާ

ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާހަާާޤުރުއ ނުގައިވ  ގެނ�ގުޅުއ�ވ  ވަهللاާއ�ދަވ ާ ވަޠަޢ ލ ގެާ ބަސ�ފުޅުސުބ�ޙ ނަހޫާ މިކަނ�ާއޮތ�ގޮތ�.ާާާާ.ޙީާ

އަޅުގަނޑުމިއަދުާާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާ އެބަޖެހޭާމިާދުނިޔެާއަށާ� އިނ�ސ ނުނ�ާއުފަނ�ވިއިރުާާޤަބޫލުކުރަނާ� މެނާ�

ދިޔުމުނ�ާާާާއިސ�ލ މީާޝަރީޢަތަށ�ލަތ އިާާހ ދުނިޔެާއޮތ�ާާ އަނދިރިނ�ާމުޅިާދުނިޔެާސަލ މަތ�ވާެާޖަހ ލަތުގާެާޢަމަލުކުރަމުނާ�

ގޮތ�އިނ�ސ ނިއ� ރަނގަޅުާ ހެޔޮލަފ ާ އޭގެާ ފެނިގެނ�ދިޔަާާޔަތަށާ� އުސޫލުތައ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ރިވެތިާ ކަމ އިާ

އަށަގަނެގެނ� ތެރޭގައިާ މާިާދިޔަާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ރޯމ ދުވ ލުާ މިދަނ�ނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކަނ�.ާ

ވަާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ މިއަދުާ މަގުމަތީގައިާ މިދަމ ލޭގެާ ސ ފުކޮށާ� ރޯމ ރަށ�ާ މ ާނ�ނަވަނީާ މިާ މަގުމަތީގައާިާދުވ ލުާ ލޭގެާ

އިނ�ސ ނަކުާބިނ�މައ�ޗަށ�ާާާާާފ ނ�ތިލަާާކަތިވަޅިނ�ނ އިކޯރ ނޑީނ�ނ އި،ާާ ބ އ�ވައިގެނ�ާމަސ�،ދަގަނޑުނާ� ފިލިާާާާވައ�ޓ ލާ 
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މި އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިއަދުާ ޗަސ�ކުރަމުނ�ދ އިރުާ ތަޅާ  އިނ�ސ ނުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީސ�ާބަލަނ�ާާާާމަހަށ�ާތަޅ ހެނާ�

ާާ ވެސ� ާާއެއ�ގޮތަކަށ�ާ ާާއޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެ ނުކުރަނ�. ޤަބޫލެއ�ާ ޒަމީރުާ އަޅުގަނޑުގެާ ރައީސ�،ާާކަމަކަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާާ އުނދައ�ޔަކުނ� މިދަނ�ނަވަނީ،ާ ތަޅ ،އަޅުގަނޑުާ ޗަސ�ކޮާާބޮލުގައިާ ނ ށިގަނޑުާ ސިކުނޑާިާސިކުނޑީގެާ އޭނ ގެާ ށ�،ާ

ނެރެލ ާވ ހަކަ. ބުރަކަށީގައިާާާނ�ާއަޅުގަނޑުާމިދަނ�ނަވަނީާފަކީރ އަކުާާބޭރަށާ� ފަށައިގެނ�ާ ގައިގަާާފައިނ�ާ ާާއިތަޅ ާއޭނ ާ

ވީދިާފައި ލެޔ މަސ�ތައާ� އޮހޮރިގެނ�ދ ާވ ހަކަ.ާމިާމަނ�ޒަރުާބަލަާާބާ  ތިބެނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާއެއ�ޗެހިާމަގުމައ�ޗަށާ� ނާ�

ާއ�ޔިތުނ�...ޤައުމުގެާލޮބުވެތިާރަމިާކުދީނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމައިނ�ބަފައިނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާބައ�ޕައިނާ�ކުޑަ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ޝުކުރިއ�ޔ ާާ ޝުކުރިއ�ޔ ..ާ ހަމަވެއ�ޖެ.ާ ވަގުތުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ޝުކުރިއ�ޔ ..ާ ޝުކުރިއ�ޔ ،ާ

ާާ ބަހުސ�ކުރުމަށ� މިބިލަށ�ާ މެނ�ބަރުާ 3ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަށ� އެމ�.ޑީ.ޕީާ ވަނީ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ 1ާާާާގަޑިއިރުާ 8ާާގަޑި

ނިސ�ބަތ�ނުވ ާކޮނ�މެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަކަށ�3ާާާާގަޑ1ާާާާިމިނެޓ�އިރު.ާޑީ.އ ރ�.ޕީާއަށ�ާާ މިނެޓ�އިރު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށާ�

5ާާާާ 16ާާާާމިނެޓ�އިރު.ާޕީ.އޭާއަށ� 5ާާާާމިނެޓ�.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ� މިާތަރުތީބުނ�ާާާާ.މިނެޓ�5ާާމިނެޓ�.ާޖުމ�ހޫރީާޕ ޓީާއަށ�

ފުރުޞަތުާއަރުވަމުނ�ާގެނ�ދ ނަނ� ކުރިއަށ�ާގެނ�ގޮސ�ާދެއ�ވުމަށ�ާާާާ.ާމިއަޅުގަނޑުާ މަސައ�ކަތާ� މަޖިލީހުގެާ ހިސ ބުނާ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކަނޑިތީމުާދ އިރ ގެާ އަޅުގަނޑުާ ދެއ�ވުނ�ާއެދިާ ޙުސައިނ�ާާާާރިޔ ސަތަށ�ާވަޑައިގެނާ� މެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާ

ޙ�މަދުާރަޝީދުާދެނ�މާެާއިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަ`.ާހޯރަފުށީާދ ާާާއަރިހުނ�ާއެދެނ�.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހާު(

ާާ 1ާާާާާށ�ޤ ނޫނަާލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާއަދަބުާމަޢ ފުދިނުމ އ2010/2ާިާނަނ�ބަރުާޤ ނޫނުހުށަހެޅުއ�ވި ާއިޞ�ލ ޙުާވަނަ

ާާފުރުޞަތުގައިާއަޅުގަނޑުާމިާބިލ މިރުޞަތުާމިހ ރުާމިވަނީާހުޅުވިފައި.ާާކެވުމުގެާފުދެއ�ވ ހަކަފުޅުާާބިލަށ�ާާާގެނައުމުގެ

ާާާާބެހޭ ދެއ�ކެގޮތުނ� ދަޢުވަތުވ ހަކަފުޅުާ ފުރަތަމަާ އެނ�މެާ ާާއަވުމަށ�ާ ފުރުޞަތަކަށ� މިއޮތީާ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވ ާާރުވަނ�ާ

ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދަށ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާ

 

ާކެވުނ�:ތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއ�

ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�. މިދިޔަާސަރުކ ރަށ�ާބަދަލުކުރުމަށ�ޓަކައިާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާހުރިހ ާޒުވ ނުނ�ާާއ ދެ،ާާޝުކުރިއ�ޔ ާ

ާާާާއެާާ�ނެރެ ހަދައިގެނ�ާމީހުނ� ފުރައ�ދ ާާާއައ�ޑަނަޔަކަށ�ާ މަގުާ ޒުވ ނުނ�ނަށ�ާ ރ އ�ޖޭގެާ ސަރުކ ރުނާ� ނުވަތަާާާާ�އެާ

ނަގ ލ ާމަގުމަ ހަލ ކުގެާތެރެއަށ�ާާާާގެއ�ލިާއެާާވެ،ާއެާމީހުނ�ގެާއަދަބުާއަޚ�ލ ޤުތިޒުވ ނުނ�ގެާފުރުޞަތުތައާ� ާާލީާމީހުނާ�

ވަކ ލ ތުކޮށ�ާމިާސަރުކ ރުާއައުމަށ�ފަހުާާ އަހަރ އިާބައިވެގެނ�ާމައ�ސަލަތައ�ާހުރިތ ާބަހައ�ޓ ފައިާޒުވ ނުނ�ތައ�2ާާާކަމަށާ�

ކަމަށ�ާާ ކަތިލައިގެނާ� ހުރެ،ާއެމ�.ޑީ.ޕީާާއެާާާ�އ�ލުާއޮތީހަމަރާ  ޓ�ރީާގ�ރޫޕުނ�ާމިާއިޞ�ލ ޙުާާގެާޕ ލިމަނ�ގޮތަށ�ާވިސ�ނުނާ�

ާާ އުސޫލެއ�ގެާމިއަދު ހިތ މަކުރަނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ގެނައިމަާ ދަނޑިވަޅުގައިާ މަރަށ�ާާމިާ ތ އީދުކުރ ާާާާގޮތުނ�ާ މަރުހިފުމަކީާ

ގައިާާޝުޢޫރުތަކ އިާއެާޖަޒުބ ތުާާރެއ�ވިދެނ�މެގައިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަްަރުާއެާފ ޅުކުކަމެއ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާމިހ ރުާާ
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ާާ ކަނ�ތައ�ތައ� ާާހައ�ލުއެވާ  ހުރިހ  މަޖިލީހުނާ� މިާ ކަނޑައެޅިގެނ�ާ ކަމަށާ� އެގޮތަށ�ާ މަރަށ�ާާކުރެވޭނީާ ވެގެނާ� އެނ�މެނާ�

ޤ ނޫނުާފ ސ�ކުރެވިދ ނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއެކަމުނ�ާާމަރުހިފަނ�،ާާ ހައ�ލުާއ ދޭތޯ.ާއެާސުވ ލުާއެއ�ވެސ�ާާމީހުނ�ާމަރަނާ�

ާާ ނޮވެމ�ބަރާާާާހިސ ބުާދައ�ކ އެއ�ާނެތ�.ާތަފ ސ�ވެފަމެނ�ބަރުާޖަވ ބުދ ރީާާާއެވަރަކަށ� ގެާއުދުވ ނ3ާާީގޮތުނ�ާވެއ�ޖިއ�ޔާ 

މީހުނ�ާނުލައި، މަރަނ�ޖެހުނުާ ާާާާހަމަލ ގައިާ އެ ާާއެާމަރަނ�ޏ ާ ވެސ� ޙަޤީޤަތުގަާމީހުނާ� އެއީާ މީހުނާ� މިާާމަރަނ�ޖެހޭާ އިާ

ސަފުގައިާތިބިާ އިސާ� ާާާާސަރުކ ރުގެާ މީހުނ�ާއެނ�މެނެއ� ާާބައެއާ� އެބަތިބިާމިހ 21ާާާނޫނ�.ާއެމީހުނ�ާނުލ  ރުާާދިވެހިނާ�

މަރަނ�ޖެހޭ.ާތަފ ސ�ހިސ ބު މެރިާކަމުގެާތުހުގޮތުނ�ާާާާދައ�ކ ާާވެސާ� އެބަތިބި.21ާާާާާާމަތުާއެޅިފައިާތިބާިާމީހުނާ� ދިވެހީނާ�

ވުރ600ާާެ ކަާާއަށާ� ތޫނުކޮށ�ގެނ�ާ މިޔަާ އެބަތިބިާ ޒުވ ނުނ�ާ އެހެނ�ވީމ ގިނަާ ޖައ�ސަނ�ޖެހޭ.ާ މެނ�ާާއަޅުގަނޑު�ههރުގައިާ

ާާ މައ�ސަލަ ނިކުމެާ އިޚ�ތިޔ ރުއ�ާހަމިއަދުާ ދިމ ލުތޯާ އެާ ސުވ ލުކޮށ�ލަނ�ޖެހޭާާލުކުރަނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އެއީާ ކުރަނ�ވީާ

ާާ ބަލައިގަތުމަކީ މިާއިޞ�ލ ޙުާ ާާކަމެއ�.ާ އެހެނ�ނަމަވެސ�، ނުކުރަނ�.ާ ޤަބޫލެއާ� އަޅުގަނޑުާ ނޫނ�ާ މިހ ރުާާމައ�ސަލައެއ�ާ

ާާ ދިާހ މިއޮތ� ދައުވެހިލަތުގައިާމިާދަނޑިވަޅުގައިާ މުއައ�ސަސ ތައާ� ާާރ އ�ޖޭގެާ ތަނެއ�ގ3ާާާާެލަތުގެ ބ ރުާބެހިގެނ�ާހުރިހާ 

ާާޅަފަތުގައިާއޮއ�ވ ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާ ކަތިވަޅިާހިފައިގެނ� ނިކުތުމަކީ،ާާކަނ�ކަމުގެާހައ�ލަށާ� އެއީާާާާޤ ނޫނުާފ ސ�ކޮށ�ގެނާ�

ކަނ�ތަާ މީހުނ�ގެާ ގެނ�ގުޅޭާ ކަތިވަޅިާ އަޅުގަނއ�ތައަދިާ ކަމުގައިާ ގޮތ�ާ މިނ�ޖުވ ނެާ ނުކުރަނ�.ާާކުނ�ާ ޤަބޫލެއާ� ޑުާ

ާާ މި ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އެބަޖެހޭާ ވިސ�ނ ލަނ�ާ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާ މީހުނ�ގެ ކުށ�ކުރ ާ ކުރީމަާ ާާކުށ�ާ މީހުނ�ގެާާފަހަތުނ� ދ ާ

ާާމުއަ އޮތ� ފުހ އ�ސަސާ  ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ާާލަތު.ާ މި އެބައޮތާ� މިމަޖިލީހުގައިާ އޮތ�ގޮތ�ާ މުއައ�ސަސާ  މަޖިލީހުގެާާލުހުނ�ގެާ

ހު މެނ�ބަރުާ ޑެޕިޔުޓީޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތެރޭގައިާ ފުލުހުނ�ގެާ ޤ ނޫނ ާކ3ާާާާޮާާށަހަޅ ފައިާ އެއީ،ާ ތިބެގެނ�ާ ާާމިޝަނަރަކުާ

އޮތ�ާކަމެއ�ތޯާނޫނ�ތޯާކަނޑައަޅައިާދޭނ� ތެރޭގައިާާނ�.ާފުލުހުނ�ގެާމުއަާނޫާބެލުނީކީާާ.ާއެާމައ�ސަލައެއ�ގޮތަށާ� އ�ސަސާ 

މުއަ ފުލުހުނ�ގެާ ކޮރަޕ�ޝަނ އިާ ާާހުރިާ ހުރި ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�އ�ސަސ ތަކުގެާ ސ ފުވ ނާ�ާާނަށ�ޕ�ރޮފެޝިނަލިޒަމާ�

ސ ފު ާާާާކޮށ�ފައިތޯއެބަޖެހޭ.ާއެކަނާ� މަސައ�ކަތ�ކުރަނީާއެއީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ� މިާ ހައ�ލުާހޯދަނާ� އެކަމުގެާ

ކަމެއ�.ާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާޖުޑި ާާސުވ ލުކޮށ�ލަނ�ޖެހޭާ ށ�ާާބ ރުާވަކިވެގެނ�ާއޭގެާޅަފަތުގައިާރަނގަޅަށ�ާފައިމައ�ޗ3ާާަޝަރީ

އެާ މެރުނ�ާ މީހުނ�ާ ލ ޒިމުާާާނުތެދުވެނީސާ� މައ�ޗަށ�ާ ާާމީހުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ކުރީމަތޯާ އެކަނ�ާ އ�ލުާާހަކޮށ�ގެނ�ާ

އެބަޖެހޭ.ާކިހިނެއ�ތޯާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާޖަލުގެާާ ކުނ�ާާހ ލަތުާހުރީ.ާކިހިނެއ�ތޯާތ އަނ�ނަނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާސުވ ލުކޮށ�ލަނާ�

ވަާ ޒުއެއ�ޗެއ�ާ ވަނ�ނަާ ނަގައިގެނ�ާ ާާގަށާ� އަޅުގަނޑުމެނާ�ވ ނ  ނިކުނ�ނަނީާ ޖަލުނާ� އެާ ފަހުނ�ާ އަހަރުާ ދެާ އޭގެާ

ހުރީ ޖަލުާ ދޫނިދޫާ ކިހިނެއ�ތޯާ ހުރީ.ާ ޖަލުާ މ ފުށީާ ކިހިނެއ�ތޯާ އެބަޖެހޭ.ާ ސަރުކ ރުާާާާ.ސުވ ލުކޮށ�ލަނާ� މިާ ކޮބައިތޯާ

ބަދައައި އައިާ ސުވ ލުކޮށ�ލަނ�ފަހުނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އެއީާ ކަލަކީާ ޤަބޫލުާޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ާާމެއ�.ާ ގޮތުގައިާާކުރ 

ވެސ� މީހ ގެާ ކުށ�ވެާމަރުވެގެނ�ދާ  އަދިާ ހުރޭާ ޙައ�ޤުތަކެއާ� އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާާާ ހުރޭ.ާ ޙައ�ޤުތަކެއާ� ވެސ�ާ މީހ ގެާ ރިވާ 

ާާ މިކަނ� ގޮތަކަށާ� ނުވ ނެާ ފަހަރަށ�ާ ދެވަނަާ މިކަނ�ާ ވ ނ�ވީާ ވ ޖިބަކަށާ� އެހެނ�ވީމ ،ާާހައަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އ�ލުކުރުނ�.ާ

އަރުވ އަދުާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލެއ�ާނުކުރަނ�ާމި އެނ�މެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާމީހުނ�ޖަހ ފައިާާހުރިހާ  ކަތިލަނާ�
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ފ ސ� ާާޤަނޫނުާ ހައ�ލުވޭތޯ. މިކަނ�ާ ތިބިއ�ޔާ  އަޅުގަނޑާުާވެގެނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ ދ ނީ.ާ ގޯސ�ވެގެނ�ާ އިތުރަށ�ާ އެކަނ�ާ

ސަރުކ ރު ޖެހޭ.ާސަރުކ ރުގެާާއެބަާާނ�ާވިސ�ނަނ�ާދެކޭގޮތުގައިާމިާރަށ�ރަށުގައިާހުރިާއުދ ސ�ތައ�ާބޭރުކުރ ނެާގޮތ�ތަކެއާ�

އައިމަާއަޅުގަނޑުާހިތ މަމެނ�ބަރުނ�ގެާމަޖިލީހަށ�ާމިފަދަާޤ  ކޮބަނޫނެއާ� އިތޯާމިކަނ�ކަނ�ާާކުރަނ�ާއިނގޭތޯ.ާސަރުކ ރުނާ�

އެއ�ކޮޓަރީގައިާނިދަނީއިާއޮތ�ާޕ�ލޭނަކީ.ާާހުށަހަޅ ފަހައ�ލުކުރަނ�ާާ އ އިާދަރިޔާ  .ާމިާމ ލެާމިއޮތީާތޮއ�ޖެހިފައި.ާމައިމީހާ 

ބޭރުކު ާާއުދ ސ�ތައާ� ބުނި އަޅައިދޭނ�ާ ކޮބައިތޯާ ނެތ�.ާ ތަނެއ�ާ ކޮބައިތޯާވިލެޖ7ާާުރ ނެާ ކޯޓުތައ�..ާ ފުޓ�ސެލ�ާ އެޅިާ ާާާ

ނުކުރަނ�ާާ ޤަބޫލެއާ� އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ކަތިލަމުނ�ާ ޒުވ ނުނ�ާ ބޭނުމުގައިާ މިއެޅެނީ.ާސިޔ ސީާ ކޯޗެއ�ތޯާ

އެާ ނިކުމެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ާާާމިއަދުާ ނުހޯދ ާާއ�ާހަމީހުނ�ނަށާ� ގޮތ�ތަކެއ�ާ ހޯދ ނެާ މީހުނ�ާާލުާ ކަތިލަނ�ާާއެާ

ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ކަމަށ�. ގޮތެއ�ާ ޒިނ�މ ދ ރުާ އެއީާ ނިކުތީމަާ އަނބުރ ާާާ އަލުނ�ާ ޚިޔ ލުާ މިާ އެދެނާ� އަޅުގަނޑުާ

ތި މިކަނ�ާާގެނ�ދަނ�.ާ ާާބޭފުޅުނ�ާ ފަރ ތ�ތަކުގެާާހަކަނ� އިދިކޮޅުާ އޭރުނ�ާ ގެނ�ނަނ�ވީ.ާ ޕ�ލޭނ�ތައ�ާ ގޮތ�ތަކަކަށ�ާ އ�ލުވ ނެާ

ތ އީދު އެއަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކުރ ނަާާގޮތުގައިާ ޓޭނ�ކުވެސ�ާ ތެޔޮާ ހުރިާ ފޮނަދޫގައިާ ނަާނ�.ާ މާިާތައާ� ނޫނ�ތޯ.ާ ގަނ�ވީާ

ާާސަރުކ ރުނ�ާހި ގުޅީފަޅަށ� އިނ�ތިޚ ބުގައިާާލ ނ�ވީއ�ކ ލިާ އަޅ ލަނ�ނޫނ�ތޯ.ާކުރީގެާ ވީާާާވިދ ޅުވިާސަނ�ތޯސ ާފޮނަދޫގައިާ

ސިކުވުނ�ނޫނ� ހުރިާ ސިކުނޑީގައިާ ޒުވ ނުނ�ާ މިާ އެކަނ�ާާާތޯ.ާ ނޫނ�ތޯ.ާ ާާާާބޭރުކޮށ�ލަނ�ވީާ ނުހޯދ ާާހަާކަމަކަށ� އ�ލުާ

ނުލިބޭނެ.ާާހަމީގެާއެއ�ވެސ�ާާއަދަބުތަކެއ�ާކަނޑައަޅައިގަނެގެނ�ާާހަރުކަށިވެާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާ އ�ލެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށާ�

ތަޢުޒިޔ  އަޅުގަނޑުގެާ ގެއ�ލުާާ�ވޭާާއެހެނ�ވީމ ،ާ ކުށ�ތަކުގައިާ ާާމިާ ހުރިހ  ލިބެމުނ�ދ ާ އަޅުގަނޑުގެާާާނާ� ފަރ ތ�ތަކަށ�ާ

އިހުތިރ މު އަދިާ ވޭ.ާ ާާތަޢުޒިޔާ  ޤަބޫލެއ�ާނުކުރަނ� މަޖިލީހުނ�ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެކުރަނ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާއަޅުގަނޑުާ

ކަމ  އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަދިާ ސަރުކ ރުނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ޤައުމީާާާާއަދިާ ގުޅިގެނ�ާ މިކަމާ  ފަރ ތ�ތަކުނ�ާ ބެހޭާ

މި ގޮތުގައިާ ދިރ ސ ކޮށ�މައ�ސަލައެއ�ާ ާާާާ�هކަނ�ކަނާ� އެދެވޭ ދޭތެރޭާ ކަތިލުމ ާއ�ލަށ�ާހަމިކަމ ާ ނުކޮށާ� މަސައ�ކަތެއާ� ާާާ

އަޅުގަނޑުމެ ނެގުހަމައަށާ� ކަތިވަޅިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެކަނ�ާާނާ� ނުވ ނެ.ާާހައ�ލުާމުނާ� އެކަމެއ�ާ ކަމަށ�.ާ ވ ނެާ

މީހުނ�ާ މަރ ާ މީހުނ�ާ ޤައުމުތަކުގައިާ އެހެނ�ާ ދުނިޔޭގެާ ވިދ ޅުވެއ�ޖެ.ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ާބަލައިލ އިރުާ އެބަާ ވ ހަކަާ މަރ ާ

ޤައުމުތަކުގައިާާ�ތެދުފުޅެއ� އެާ ތުހުާާހަމަާ މެރިކަމަށާ� މީހުނ�ާ ބޭރުގެާާއެބަހުއ�ޓޭ،ާ ބަދަލުގައިާ މީހ ގެާ އިނ�ނަާ މަތުގައިާ

ދަނ�ޖައ�ސ ފައިާއެބަހުއ�ޓޭ.ާއިނ�ޖެކ�ޝަނ�ާޖަހަނ�ޖެ ހުޑަށ�ާލ ފައިާމީހުނާ� ހޭާމީހ ގެާބަދަލުގައިާާމަސައ�ކަތ�ކުރ ާމީހެއާ�

އެއީ،ާާއެ މީހެއ�ގެާދަރިޔަކަށ�ާމީހާ  ބޭރުާމީހެާާާބޮޑުާ އެމެރިކ ާއަށ�ާއަރުވ ލ ފައިާއެހެނާ� ގަޔަށ�ާއިނ�ޖެކ�ޝަނ�ާާވ ތީާ އާ�

މަރ ލ ފައި ކ�ާވެށީގެާާތިބީާޑިމޮކ�ރަޓިާާގަބުރުާވަޅުލ ފައިާއެބަާހުއ�ޓޭާއިނގޭތޯ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިާާޖަހާ 

އެބަޖެ ސުވ ލުކޮށ�ލަނ�ާ ހިސ ބެއ�ގައިތޯާ އޮކިހާ  ޖުޑީޝަރީާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ތެދުވެހޭ.ާ ކޮޅަށާ� ކިހ ވަރަކަށ�ތޯާ ފައިާާތީާ

ާާ އެއ�ކޮށ�ާާާާމިކަމ ާާ�هއ�ސަސ ާޕ�ރޮފެޝަނަލ�ާވެދިވެހިރ އ�ޖޭގެާފުލުހުނ�ގެާމުއަވިސ�ނ ލަނ�ާއެބަޖެހޭ. އ ލ ތ�ތަކ ާ ބެހޭާ

އެބަޖެހޭ.ާޅ.ާއަތޮޅުނ�ާފެނުނުާގަބުރާުާ ާއެާވަޅުލަނީާޑީ.އެނ�.އާޭާމިއަދުތައ�ޔ ރުވެފައިާއޮތީާކިހ ވަރަކަށ�ތޯާވިސ�ނ ލަނާ�

ގެއ�ލުނުާމީހ ތޯޓެސ�ޓު ާާާާ�ކޮށ�ފި.ާއެއީާނައިފަރުނާ� ތޯާކ ށިދޫ ކެނ�ދޫާމީހާ  ވެއ�ޓުނުާ ޔަޤީނެއ�ާނުވޭ.ާމިއީާާާާކަނޑަށާ�
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ާާާާ.ލަތަކީހ  އަޅުގަނޑުމެނ�ހ މި ބަދަލުކޮށ�ފައިާ ދ ނ�ވީާާލަތުާ ސިޔ ސަތުތަކަށާ� ާާހަރުކަށިާ މި ބަދަލުކުރެވޭނީާާހ ާ.ާ ލަތުާ

ވިސ� އުސޫލުތަކ ާސަރުކ ރުގެާ ހަރުކަށިާ ވެސ�ާ ފެނ�ނަާާާނުނ�ާ މެނ�ބަރަކަށާ� އެްެނ�މެާ ސަރުކ ރުާގޮާާއެއ�ކޮށ�ާ ާާތަކުނ�ާ

ހައ�ލުާާ ކަމަކަށާ� މިހުރިހާ  ޖުމ�ލަގޮތެއ�ގައިާ ބަދަލުގައިާ ގެނައުމުގެާ އިޞ�ލ ޙުާ އެކަހަލަާ ފަރ ތުނާ� ޕ ޓީގެާ ނިސ�ބަތ�ވާ 

ޕ�ލޭނަކ އެއ�ކޮށ�ާވަޑައިގަތީމަ.ާާ 30ާާާާހޯދ ނެާ ހަރ ާބައިާއައިސ�ފި.ާބަދަލެއ�ާނުފެނޭާއިނގޭތޯ.ާާއ2ާާާައަހަރުާނިމިއ�ޖެ.

ކުރިާޒުވ ނުނ�ތައ�ާކަތިލަނ�.ާއެއަކުނ�ނެއ�ާާ މަސައ�ކަތާ� ބަދަލުާނުފެނިާތިދަނީ.ާއެނ�މެާފަހުނ�ާމިާވެރިކަނ�ާގެނ�ނަނާ�

މުސ�ތަޤ�ބަ އަޅުގަނޑުމެނާ� މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ގެނ�.ާ ގުޅިގެނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އަނ�ނ ނެާ ހައ�ލުާ ނ ނ�ނ ނެ.ާ ލާުާހައ�ލެއާ�

ކުށ�ކުރުމަށ�،ާގޭނ�ގުާކުށ�ތަކުގެާާ މައ�ސަލަ.ާ ސީރިޔަސ�ާމައ�ސަލަތައ�.ާޑ�ރަގުގެާ މިހ ރުާމިހުރިާ އުޖ ލ ކުރުމަށ�ޓަކައިާ

ނުވޭާއިނގޭތޯ.ާމ ލޭގައިާާ ގޭނ�ގެއ�ތޯާއަތުލައިގަތީ.ާދިވެހިރ އ�ޖޭގ32ާާާާެމައ�ސަލަތައ�.ާހައ�ލެއާ� ގޭނ�ގުާއެބައޮތ�.ާކޮނާ�

ކުށ�ވ600ާާާެ އެތަކެއ�ގިނަާ މ.އަތޮޅުނ�،ާއަށ�ވުރެާ ލ.އަތޮޅުނ�،ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ދުވ ލުާ ރެއ އިާ އެބައުޅޭ.ާ ރިނާ�

ފ.އަތޮޅުނ�ާމިއިވެނީާމީހުނ�ގެާގައިގ ާވަޅިއަޅ ާމަނ�ޒަރު.ާހައ�ލެއ�ާނުވޭ.ާހައ�ލުާހޯދ ކަށ�ާއެކަށީގެނ�ވ ާމަސައ�ކަތެއ�ާާ

މުޢައ�ސަ ފުލުހުނ�ގެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ނ ހަނާ� އަޑެއާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ނުކުރެވޭ.ާ އަދިާހަމަގައިމުވެސ�ާާވެސާ� ސ ތަކުނާ�

ތަނެއ�.ާާ ބޭއ�ވިާ ބައ�ދަލުވުނ�ތަކެއާ� އެނގޭގޮތަށ�ާ މީހުނ�ނަށާ� އެއ�ކޮށ�ާ ފަރ ތ�ތަކ އިާ ބެހޭާ މިކަމ ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ

މިއޮތީާފުލުހުނ�ާާ ތައ�ޔ ރަށޭާ ފަރ ތުނާ� ޕ ޓީގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދެނ�ނެވިނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާއެދުނިނ�،ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ގުރޫޕ�ތައ�.ާވަޅިއަޅ އިރުވެސ�ާާާާގޮވ ލިާކޮނ�މެ ފެނ�ނަނީާއެބުނާ  ދ ނ�.ާސިޔ ސީާއެއ�ވުމެއ�ގައިާވިޔަސާ� ބައ�ދަލުވުމަކަށާ�

ގުރޫޕ�ތައ�.ާކޮބައިތޯާހައ�ލުާހޯދިފައި.ާއެހެނ�ވީމަ،ާހައ�ލެއ�ާނުހޯދޭ.ާއެހެނ�ވީމަ،ާހައ�ލުާހޯދުމުގައިާާ ފެނ�ނަނީާއެބުނާ 

ރައީސުލ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ދެކޭގޮތުގައިާ ސަރުކ ރުނ�ާާއަޅުގަނޑުާ ދިވެހިާ އެބަޖެހޭ.ާ އިސ�ނަނ�ގަވަނާ� ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ 

ބަދަލުާާ ނޫނ�.ާ ކަތިވަޅިއަކުނ�ާ ގެނ�ނ ނީާ ބަދަލުާ ވައުދެއ�،ާ ތިބޭފުޅުނ�ގެާ ބަދަލުގެނައުމަކީާ އެބަޖެހޭ.ާ އިސ�ނަނ�ގަވަނާ�

ކުރިނ�ާނެރުނުހެނ�ާނެރިގެ އިސ�ާސަފަށ�ާ ޒުވ ނުނ�ާ ގެނެވޭނީާ ބަދަލުާ އުސޫލުތަކުނ�.ާ ކުރިނ�ާާގެނ�ނ ނީާރިވެތިާ ނ�.ާ

ކަތިލަނ�.ާތިއީާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއ�ާނޫނ�.ާާ ނެރުނީާވެރިކަނ�ާބަދަލުކުރަނ�.ާމިއަދުާތިާދުވަނީާއެބޭފުޅުނާ�

 ޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ ނަނ�ފުޅުތައ�ާލިބިފައިވ ާތަރުތީބުނ�ާވ ހަކަފުޅުާދެއ�ކެވުމުގާެާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާއަޅުގަނޑުގެާމޭޒަށ�

ާާ ޤ ނޫނަށ� ލުއިކޮށ�ދޮނުމުގެާ ޢަދަބުާ ދިނުމ އިާ މަޢ ފުާ ގެނ�ދ ނަނ�.ާ އަރުވަމުނާ� އިޞ�ލ ޙ1ާާާުާފުރުޞަތުާ ވަނަާ

ދ އިރ ގެ ނޮޅިވަރަމ�ާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުާ ދެއ�ކެވުމަށާ� ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށ�ާ ާާގެނ�ނެވުމުގެާ

ާމުޙައ�މަދުާނަޝީދުާ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާނަޝީދަށ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު

ާ
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ދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާނަޝީދާުާ  ާއ�ކެވުނ�:ވ ހަކަދެނޮޅިވަރަމާ�

ާާ މީގެ ބޭނުނ�ކުރ ނީާ ވަގުތުކޮޅުާ މިާ އަޅުގަނޑުގެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ކުރީގައ32ާާާިާއ ދެ،ާ އަހަރުާ

ދިފ ޢުކުރ ކަށ�ާާއު މިއޮތ�ާވެރިކަނާ� ރ އ�ޖޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިހ ރުާ އަދިާ ކުށ�ވެރިކުރ ކަށ�ނޫނ�.ާ ވެރިކަނާ� ފެދުނުާ

މިއަދުާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާތެރޭގައިާމ ރ މ ރީާއ އާިާ އެނގޭާޙަޤީޤަތެއ�ާއެއީާ ވެސ�ާނޫނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއެނ�މެނ�ނަށާ�

މިވަނީާއިނ�ތިހ ާދަރަ އިތުާކުށ�ކުރުނާ� ާާޖަާއަށ�ާ ހައ�ލުކުރުމަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާ�ههއެހެނ�ވީމ ރުވެފައި. އެކަނ�ކަނާ�

އޭގެތެ އެބަހުރި.ާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާ ގިނަާ ވަރަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާކުރަނ�ވީާ ފ ޅުގައިާ ކުށ�ތައ�ާ އެާ އެއ�ކަމެއ�ާ ރެއިނާ�

ާާ މީހުނ�ނަށ� ކުރަމުނ�ދ ާ އަޅުގަނޑުމެއަތެރޭގައިާ ގޮތ�ތަކަކަށ�ާ ލިބޭނޭާ ދިޔުދަބުާ ބައ�ޓަނ�ވެގެނާ� ޤ ނޫނުތައާ� ނ�.ާާނާ�

އި ސައ�ތަާ ސައ�ތައިނާ� އަކީާ ރ އ�ޖެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިއީާ ޙަޤީޤަތެއ�ާ ޤަބޫލުކުރަނ�ޖެހޭާ ސ�ލ މާީާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އެހެނ�ވީމ  هޤައުމެއ�ކަނ�.ާ ާރއ�ه ޤ އިމުައުޅަގނުޑެމްނެގ  ޝަރީޢަތ�ާ އިސ�ލ މީާ ނޫނާީާް�ޖޭގައިާ ކުރެވިގެނ�ާ

އަޅުގަނޑެއ�ާ ކަމަކަށ�ާ ހައ�ލުކުރެވިދ ނެާ މައ�ސަލަތައ�ާ މިހިރަާ ޤައުމުގައިާ ޤަބޫލެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނުކުރަނ�.ާާާާާ

އެބަޖެ�ههއެހެނ�ވީމ  ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� މީހުނ� ކުށ�ކުރާ  ޤ އިމުރެވޭނެާނިޒ ކުރިހިބިލިޓޭޓުހޭާ ކުރަނ�.ާދެނ�މާެާމުތަކެއ�ާވެސާ�

މައ�ސަލާަާ ގ ތުގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ވިދ ޅުވީާ އެާ ލީޑަރުާ ނައިބުާ ޒަޢީމ�،ާ ނ އިބުާ ޕ ޓީގެާ އިދިކޮޅުާ ބޮޑުާ އެނ�މެާ

ވެސ�ާމައ�ސަލަތަކެއ�ާއެބަހުރިކަނ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާއެާމައ�ސަލަ އަޅުގަނޑުާ ތަކެއ�ާހައ�ލެއ�ާާއޮތ�ގޮތ�.ާޤަބޫލުކުރަނާ�

ހައ�ލުކުރެވޭތާޯާ މައ�ސަލަތައާ� އެާ ނުކުމެވަޑައިގެނ�ނެއ�.ާ ގިނިކަނ�ޏާ  ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ހަމައެކަނިާ ނުކުރެވޭނެާ

މައ�ސަލަތަކެއ�ގެާާ އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާސިޔ ސީާހުރިހ ާ މަސައ�ކަތ�ކުރައ�ވަމުނ�ާގެނ�ދަނީ.ާ ކެނޑިނޭޅިާ ވެސާ� ފުލުހުނާ�

ތަޅ އިރުތެރޭގަ ދެގެރިާ ބޮޑުާ ބ ރުާއަބަދުާާއިާ މިާ ފުލުހުނ�ގެާާވެސ�ާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ފުލުހުނ�ނަށ�.ާ ކުރަނީާ

ޕ�ރޮފެޝަނަލ�މުއަ ދަތިތަކެއ�.ާމާިާގޮތެއ�ގައިާއަދ ކުރަނ�ޖެހޭާމަސ�އޫާާާއ�ސަސާ  ލިއ�ޔަތުާއަދ ކުރުމުގައިާވެސ�ާއެބަހުރިާ

ގިރ ކޮށ�ާފުލުހުނ� ވެސާ� ހެއ�ކ ާޤަރީނ ޔ ދަތިތައާ� ހުާާާހޯދާ  އެާޝަރީޢަތުނ�ާާއެކުާޝަރީޢަތަށާ� މައ�ސަލަތައާ� ށަހެޅޭާ

އެާ ކުށ�ވެރިނ�ާ ކީއ�ވެގެނ�ތޯ.ާ އެާާާސ ބިތުނުވަނީާ މަޤ މުގައިާ ޙައ�ޤުާ ނުބޭތިއ�ބެނާީާާާމީހުނ�ގެާ ގޮޅިތަކުގައިާ މީހުނ�ގެާ

ސުވ ލުކުރަނ�ާޖެހިކީއ�ވެގެނ�ތޯ،ާމިހުރިހ ާކަނ�ތައ�ތަކަކީާާ މިކަނ�ާާ�ههފައިވ ާކަނ�ކަނ�.ާއެހެނ�ވީމ މިއަދުާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އެއީާއެނ�މެާފަހުގެާމަރުޙަލ އެއ�ގެާގޮތުގައިާއޮތ�ާހައ�ލެއ�ގެާާކުރު މަރުގެާއަދަބުާދިނުނާ� މަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ދެކެނ�.ާއެއީާހަ އަޅުގަނޑުާ އެނގޭާމާިާގޮތުގައިާ މައެކަނިާހައ�ލުާކަމަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާނުދެކެނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ބަލިމަ މައ�ސަލަާއަކީާާމައ�ސަލަތައ�ާމިާދިމ ވަނީާއިޖުތިމ ޢީާ ޑުކަމެއ�ގެާތެރެއިނ�ކަނ�.ާގޯތިގެދޮރުގެާމައ�ސަލަާޙަޤީޤީާ

އުޅެމުނ�ާމިގެނ�ދަނީ.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާމ ލޭގައިާވަރަށ�ާކުދިކުދިާތަނ�ތަނ�ކޮޅުގައިާމީހުނާ�

ާާނ�މަާއ އިާބައ�ޕަާއ އިާދަރިފުޅ މަ އެއ�ާތަނ�ކޮޅެއ�ގައިާވަރަށ�ާާމިހުރިހ ާއެާާޢ އިލ ާއ އިާމ މަާއ އިާކ ފަޔ އި ނ�މެނާ�

ކަ ވަނީ،ާނުފެނ�ނަނ�ވާ  ކަނ�ތައ�ތައާ� ނުވ ނ�ވާ  މ ހައުލެއ�ގައިާއުޅުނީމަާ ފެނ�ނަނީ.ާާކުޑަކުޑަާތޮއ�ޖެހިފައިވާ  ނ�ތައ�ތައާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމުޖުތަމަޢުގެާތެރޭގައިާއިޖުތިމ ޢީާބަލިމަޑު�ههވީމ އެހެނ� ކަނ�ާާމިހ ލަތުގައިާކަނ�ތައ�ތައ�ވުމުގެާސަބަބުނާ�
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ތަފ ތާުާ އަދިާ މިވަނީ.ާ ގޮސ�ފައިާ ވިއ�ސިވިހ ލިވެގެނާ� ތެރެއަށ�ާ މުޖުތަމަޢުގެާ ދަރިނާ� ވީދިާ ފޭރ ނާ� އިޖުތިމ ޢީާ އުފެދިާ

ރ އ�ސަ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ޢ އ�ބަބުތަކަށ�ޓަކައިާ މިވަނީާ މަސ�ތުވ ތަކެތިާ ސަބަބުނ�ާާޖޭގައިާ އެކަމުގެާ މުވެފައި.ާ

މަސ�ތުވ  މިވަނީާ ޖީލުާ ޒުވ ނ�ާ ބޭނުނ�އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ހެއ�ލިފައި.ާ މިއުޅެނާީާާާތަކެއ�ޗަށާ� ވެގެނ�ާ

ގޮތަކަށ�ާާ ބަނ�ދުކުރެވޭނެާ ދޮރުތައ�ާ މިފަދަާ ހުޅުވިފައިވީާ މަސ�ތުވ ތަކެއ�ޗަށާ� ދީާ ފުރުޞަތުތައ�ާ ބޯހިޔ ވަހިކަމުގެާ

މަސައ�ކަތ�ތައ�ާބައ�ޓަނ�ކުރަނ�.ާއެކަނ�ާކުރެވޭނީާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާ މަޖިލީހުނ�ާވެސ�ާޕ�ރޮފެޝަނަލ�ކޮށ�ާާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ތަނ�ފީޛީާއިދ ރ ތަކުނ�ނ އިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާާ އެހީތެރިކަނ�ާލިބިގެނ�.ާއަދިާ އެކަނ�ކަމަށ�ާބޭނުނ�ވާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

އަޅުގަ ގުޅިގެނ�ާ ޖުޑިޝަރީާ ބ ރުތަކުނ�ނ އިާ ހ ސިލުސަލ މަތީާ މަސައ�ކަތާ� މިާ މުޖުތަމަޢުގައާިާނޑުމެނ�ނަށ�ާ ކުރެވޭނީ.ާ

ާާާާއެބަހުރިާ ތެރޭގައި ޤ އިމުއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެއ�ޗިހިާ ކުރެވިފައި.ާއެމީހުނ�ގެާފަރ ތުނ�ާވެސ�ާއެބަޖެހޭާާއެނ�.ޖީ.އޯތަކ އިާ

އަށ�ާާ ކުއ�ޖ ާ ބޮޑުވާ  މ ހައުލަށ�ާ ކުށ�ކުރުމުގެާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ލިބެނ�.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ އެހީތެރިކަނ�ާ އެއ�ބ ރުލުމ އިާ

ކުދިނ�ާާ�ههހެނ�ވީމ ދުާދަނ�ނަާޙަޤީޤަތެއ�.ާއެާއެނ�މެނ�ާމިއަާދަސ�ވ ނީާކުށ�ކުރަނ�ކަނ�ާމިއީާއަޅުގަނޑުމެނ� އެާމ ޙައުލުނާ�

އެާާ ތެރެއިނ�ާ ނިޒ މުތަކުގެާ އެހެނިހެނާ� ވޮކޭޝަނަލ�ާ ނުވަތަާ ތެރެއިނ�ާ ނިޒ މުގެާ ތަޢުލީމީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނެރެާ

އަާާކުދިނ�ނަކީ ދިާމިއުޅެނީާނުނެރެވިގެނ�.ާާމިާޤައުމަށ�ާބޭނުމެއ�ާހިފޭނޭާފަދަާކުދިބައެއ�ގެާގޮތުގައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެ.ާާ ވެސ�ާ ބޭފުޅުނ�ނަށާ� އެނ�މެާ ތިާ ގޮނ�ޖެހުނ�ތައާ� ހުރިާ ބަލައިލ އިރުގައިާ ކުރަނ�ާ އެކަނާ�

އިޖުތިމ ޢީާއެތައ�ާގޮނ�ޖެހު ނ�ތަކެއ�ާާއިޤ�ތިޞ ދީާގޮނ�ޖެހުނ�ތަކުގެާއިތުރުނ�ާއަދިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާތެރޭގައިާއެބަހުރިާ

އަނބުރ ާރިހިބިލިޓޭޓުކުރުމަށ�ޓަކައި،ާމުޖުތަމަޢަކުރުމުގައި.ާމަސ�ތުވ ތަކެތިާބޭނުނ�ތައ�މިފަދަާމަސައ�ކަތ� ކުދިނާ� ށ�ާާކުރާ 

އެ ވަޒީފ އެއ�ާ ދަތުތައ�.ާ ހުރިާ އެާާާގެނައުމަށ�ޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ ބޭނުނ�ވާ  އިޞ�ލ ޙުވ ނާ� ނުލިބޭ.ާ ާާކުދިނ�ނަކަށާ�

ާާ އަނ�ނަނ�ާމިޖެހެނީ ވެސ�ާއެކުދިނ�ާއުޅެމުނ�ކުދިނ�ނަކަށ�ާނުލިބޭ.ާއެނބުރިާއެކުދިނާ� ކުގެާާދިޔަާމައ�ސަލަތަާާކުރިނާ�

ރިހިބިލިޓޭޝަނ�ާޕ�ރޮގ�ރ މެއ�ާާާހައ�ލެއ�ާނުވޭ.ާކިތައ�މެާވަރުގަދަާއެާމައ�ސަލަާއިތުރަކަށާ��ههނ�ވީމ ހ ލީގެާތެރެއަށ�.ާއެހެ

އެ ދިމ ވ ާއެނ�މެާބޮޑުާއެއ�ާހަދައިގެނ�ާއަޔަސާ� ޤީޤަތުގައިާމިއަދުާާޙަ�ههާސަބަބަކީާމިއީ.ާއެހެނ�ވީމ ކުއ�ޖ ާލެޕ�ސ�ާވ ނާ�

ކުރެވިފައިވ ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ބަނ�ދުކުރުމަށ�ޓަކައިާ ދޮރުތައ�ާ ހުޅުވިފައިވ ާ މަސ�ތުވ ތަކެއ�ޗަށ�ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ

އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެ.ާފުލުހުނ�ގެާތަ ދައ�ކ ާމަސައ�ކަތާ� ވަނަާއަހަރުގައިާމ ލޭގ2008ާާާާެގޮތުގައިާާާާފ ސ�ހިސ ބުތަކުނާ�

ފުޅިއެއ�،ާވޮޑުގުާބ ޒ ބ ޒ ރުގައި،ާވަ ާާރުގައިާރާ  ވިއ�ކ ާއަގަކީ އެއާ� ރުފިޔ .ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާމިހ ރ250ާާާާުކ ާފުޅިާ

ތަފ ސ�ހ1800ާާި ފުލުހުނ�ގެާ ކަމަށ�ާ އަށާ� ާާރުފިޔ ާ ދައ�ކަނީ. هއެހެނ�ވީމ ާސ ބުތަކުނ�ާ ވަރަށ��ه ބޮޑަށ�ާާާާސަޕ�ލައިާ

ޑިމ ނ�ޑު ވިސ�ާާކުޑަވެއ�ޖެކަނާ� އެބަާއެނގޭ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާާއެނ�ޑ�ާސަޕ�ލައިާކޮނ�ސެޕ�ޓުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ނ ލީމަާ

އޭގެާާ މަދުވީމަާ ސަޕ�ލައިާ އަނ�ނ ނެ.ާ ސަޕ�ލައިާ އޮތީމަާ އެހެނ�ޑިމ ނ�ޑެއ�ާ މައ�ޗަށ�.ާ މިދަނީާ �هވީމ ާއަގުާ

ބަނ�ދުކުރުމަށ� ދޮރުތައ�ާ ހުޅުވިފައިވ ާ މިގެނ�ދަނީާ.މަސ�ތުވ ތަކެއ�ޗަށާ� ކުރަމުނާ� މަސައ�ކަތ�ތަކެއާ� ޓަކައިާސަރުކ ރުނާ�

އެާމަސައ�ކަތ�ާސ�ާާއަދިވެ ކުރަމުނ�ާގެނ�ދ ނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާކޮނ�މެވެސ�ާބ ގަނޑުތަކަކުނ�ާދެމިގެނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނާ�



 89

މުޖު އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ސައައިސ�ާ ކުށ�ކުރުމުގެާ ތެރޭގައިާ ދުވ ލުގާެާތަމަޢުގެާ ރޯމ ާ އަށަގަނ�ފައި.ާ މިވަނީާ ޤ ފަތެއ�ާ

އެކަނ�ާާވަގުތުގައިާފުލުހުނ�ނަށ�ާހަމަލ ދެވިާއެތައ�ާބައެއ�ގެާކުރި ދ އިރުާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާތަކުރ ރުވަމުނާ� މަތީގައިާމިފަދަާ

އެއ�ވެސ�ާމީހެ ހިތ�ވަރެއ�ާ އެއީާތިމ އ ާހުއ�ޓުވުމުގެާ ނެތީ.ާ ނުބެހުމުގެާއުސޫލެއ�ާާާާއ�ގެާކިބައިގައިާ ނުބެހޭާކަނ�ކަމ އިާ

މި އުފެދިފައިާ ތެރޭގައިާ ބެހެވިއ�ޖެާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މީހަކަށ�ާ ތެރެއަށާ� ކަމެއ�ގެާ އެއިނާ� މުޅާިާާާވަނީ.ާ އޭނ ގެާ ނަމަާ

ފޯރ ތީ އަސަރުާ އެކަމުގެާ އަޅުގަާާޒިނ�ދަގީާ އެހެނ�ވީމ ކަމަށާ� ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ هނޑަށ�ާ ވ�ه ްެއ�ޓެއ�ާާިމޫންނ 

ގައިމު ރުޖޫޢަވެވިގެނ�.ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އަސ�ލަށ�ާ މައ�ސަލައިގެާ މިދެނ�ނެވިާ ކުރިނާ� ކުރެވޭނީާ

ސ  އެކަމުގައިާ އަސ�ލަކީާ ވިޔާަާމައ�ސަލައިގެާ އެކަނާ� އަސ�ލަކީާ މައ�ސަލައިގެާ ނޫނ�.ާ މެރުމެއާ� މީހުނާ� ބިތުވާ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާކަމަށ�ާއަޅުގަާާކުރަނ�ާއެޅެނ�ހުރިާފިޔަވަޅުތައ�ާއެޅުނ�ށ�ޓަކައިާއެޅެނ�ހުރި،ާޕ�ރިވެނ�ޓުނުދިނުމަ ނޑަށާ�

هނ�ވީމ އެހެ އެހެނ�ނަމަވެސ�،�ه ހިނގ ށޭ.ާ ބ ރުދެމާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ފަާާއެކަނ�ކަމަށާ� މަރުޙަލ ގައިާާއެނ�މެާ ހުާ

މިކަނ�ާހައ�ލުކުރެވޭނެާއެނ�މެާފަހުާ ޤިޞ ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ސ�ާހިފޭނެާގޮތެއ�ާޤ ނޫނުގާެާގޮތަކީާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ނެތީމ  ފަހިވެފައިާ ސީރީސ�ާާ�ތެރެއިނާ� އެާ ހިނ�ގައިގެނާ� މ ރ މ ރީާ ގ�ރޫޕ�ތަކުނާ� މިވ ގޮތަކީާ މިާާާދެނ�ާ ގޮތަށ�ާ ާާއެއ�ާ

ފެނ�ނ ނެާާކަނ�ތައ�ތައ�ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ދުވަހަކުާ އެއ�ާ މިދަނީ.ާ ފެނިގެނ�ާ މިާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

ހަމަލ ދެވޭާ ގުރޫޕަކަށ�ާ ކޮނ�މެވެސ�ާ ކޮނ�މެވެސ�ާާާާހެނ�ވޭރުކޮޅުގެާ މައ�ޗަނ�ގޮޅިާ ދުވަހުާ އަނެއ�ާ ގުރޫޕުނާ� އެާ ތަނ�.ާ

ހަމަލ ދޭ ބަދަލުާާގުރޫޕަކަށ�ާ އޭގެާ މިފެނ�ނަނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ތެރެއިނ�ާާތަނާ� ސިލ�ސިލ އެއ�ގެާ ހިފުމުގެާ

އެކަނ�ތައ�ާމިާސިލ�ސިލ ާދުވަހަކުާވެސ�ާނުނިމޭ.ާމި�ههއެހެނ�ވީމ ާކަނ�ތައ�ތައ�ާމިދަނީ.ާމި ާާމީހުނ�ގެާފޮތ�ތަކެއ�ާއެާާތައާ�

ނުލައ�ޕ .ާވަކިދުވަސ�ކޮޅަކަށ�ާމަޑުޖެހިލ  އެފައިާއޮތުމަށ�ފަހުގައިާއަނެއ�ކ މީހުނ�ނެއާ� އެާފައިލ�ތައ�ާނަގައިގެނާ� ާާވެސާ�

މިހ ރުާާ މީހުނާ� ގިނަާ ވަރަށ�ާ ކުރިާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ފަދަާ މިދެނ�ނެވިާ ކުރީގައިާ ދަނީ.ާ މިާ ސިލ�ސިލާ  ބަދަލުހިފުމުގެާ

އެާ ރުޖޫޢަވެާ ތެރެއަށ�ާއެނބުރިާ ކުރިއަށ�ާާމުޖުތަމަޢުގެާ ކަނ�ތައ�ތަކައިގެނާ� ދިރިއުޅުމުގެާ ޢ އ�މުާ ދ އިރުގައިާާާާމީހުނ�ގެާ

ކަނ�ތައ�ތަކަށ� މ ރ މ ރީާ ހެރުމ އިާ ވަޅިާ މިމިއަދުާ ޝ މިލުވެގެނ�ާ ާާާާާ 8ާާާާއުޅެނީ 9ާާާާއަހަރު، އަހަރުގ10ާާާެާއަހަރު،

އިނގޭތޯ ާާާާކުޑަކުދިނ�ނޭާ ރައީސ�. هއެހެނ�ވީމ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހ ލަ�ه މުޖުތަމަޢުގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަށ�ާ ދަރަޖަާ ތުާާމިާ

ވެސ�ާާވ ނަމަާމިާާާާކަމަށ�ާާކުޅުނ�ާކުރ ާމަސައ�ކަތަކީާބ�ލޭމ�ާގޭމުއިރުގައިާމިާމަޖިލީހުނ�ާާވެއ�ޓިފައިާއޮނ�ނަ މަޖިލީހުނާ�

ޑީ.އ  ރައ�ޔިތުނ�ގެާކުރިމަތީގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިާމަނ�ޒަރުތައ�ާދައ�ކ ތީވެާ އިނާ� ޓީވީާ ކަމަކީާ ކޮނ�މެާ ރު.ޕާީާކުރާ 

ޒަޢީމު ނޫނީާ ނުވަތަާާތަމ�ސީލުކުރުނާ� ކުރިއެރުވުނާ� ފެކ�ޝަނާ� ތަސ�މީނ�ގެާ ނުވަތަާ ކުރިއެރުވުނ�ާ ފެކ�ޝަނ�ާ ގެާ

ވ ނަމަާއަޅުގަނޑަކަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާާާާއެކިާފެކ�ޝަނ�ތައ�ާކުރިއެރުވުނ�އެމ�.ޑީ.ޕީގެާތެރޭގައިާމިހިރަާއެކި ކަމަށާ�

މާިާ ޤައުމެކޭ.ާ އިސ�ލ މީާ މިއީާސައ�ތައިނ�ސައ�ތަާ ގަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުގަނޑަށާ� ނޭނގެ.ާ މިސ�ރ ބެއާ� ދ ނ�ވ ާ ޤައުމުާ

ގ އިމު ޝަރީޢަތުާ އިސ�ލ މީާ ކުރެވޭނީާ ރަނގަޅުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ހ ލަތުާ އެާާޤައުމުގެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ކުރެވިގެނ�ނޭ.ާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއެާހުށަހެޅުއ�ވިާހުށަހެޅުމަށ�ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަނ�.ާޝުކުރިއ�ޔާ 
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ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ވ ހަކަފުޅު ބަހުސ�ގައިާ ބިލުގެާ މިާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ފުރުޞަތުާާާާޝުކުރިއ�ޔާ  ދެނ�ާ އަޅުގަނޑުާ ދެއ�ކެވުމަށާ�

އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށ�.ާއެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަކާީާ ވ ހަކަފުޅުާދައ�ކަވަނާ� އަރުވ ނީާޕީ.އޭާއިނާ�

ާއިސ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާރަޝީދު.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާރަޝީދު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާއިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާރަޝީދުއިސ�ދޫާދ 

ވަރަށ�ާބޮޑުވެފައިވ ާމައ�ސަލަާއެއ�.ާއަދާިާ `.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއ ދެ،ާމިާމައ�ސަލަާއަކީާ

މައ�ސަލަތައ�ާދިމ ވ ާކިތަނ�މެާާއެއ�ފަހަރަށ�ވުރެާގިނަ މިާމަޖިލީހުގައިާމިހެނާ� ާާފަހަރަކުާވަނީާާފަހަރުާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާވ ހަކަ އެކަށީގެނ�ވ  އެހެނ�ނަމަވެސ�،ާ އަޅުގަނޑަށ�ާާހަާދެކެވިފައި.ާ އައިސ�ފައިނުވޭ.ާ އަދިވެސ�ާ މިހ ތަނަށާ� އ�ލެއ�ާ

ހުރޭ.ާާާާގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއ�ާ ގިނަާ ވަރަށާ� ހިނގާ  ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މައ�ސަލަތައ�ާ މިފަދަާ ގޮތުގައިާ

ހ ސިލުކޮށ�ގެނ�ާ ތަޢުލީމާ� ޒުވ ނުނ�،ާ ވަޒީފ ާާާާއޭގެތެރޭގައިާ މައިދ ނުގައިާ ޢަމަލީާ ޒުވ ނުނ�ނަށ�ާ ގިނަާ ނުކުނ�ނަާ

އެބޭފުޅުނ�ގެާސިޔ ސީާާ ބޭބޭފުޅުނ�ާ ސިޔ ސީާ ބައެއާ� އޭގެއިތުރަށާ� ނުދިއުމ އިާއަދިާ ލިބިގެނާ� ފުރުޞަތުާ އަދ ކުރުމުގެާ

ނެރުމުގެާމަޤ�ޞަދުތަކ އިާމިހެ ހަދައިގެނާ� އެކުދިނާ� ހ ސިލުކުރުމަށ�ޓަކައިާއައ�ޑަނައަކަށާ� ތަފ ތާުާމަޤ�ޞަދުތައާ� ނ�ގޮސާ�

ދީނާީާ ތިއ�ބެވިާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮވ ލަނާ� މިއަދުާ އަޅުގަނޑުާ ހިމެނޭ.ާ މައ�ސަލަތައ�ާ ގިނަގުނަާ ވަރަށާ�

ފުޅ  ވަރަށާ� ގޮވ ލަނ�،ާ އަޅުގަނޑުާ ޢިލ�މުވެރިނ�ނަށާ� ދީނީާ އަޚުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ވެސ�ާ ާާޢިލ�މުވެރިނ�ނަށާ�

ބެހޭާާގޮތަކަށ�ާވަރަށ�ާާދ އިރ އެއ�ގައިާވަރަށ�ާޚ އ�ޞަާ މިކަނ�ކަމާ  ބަހައ�ޓަވައިގެނާ� ގޮތުނ�ާާާމުހިނ�މުާއަހައ�މިއ�ޔަތުކަމެއާ�

މަތީާދަރަޖައަކަށ�ާނަސޭހަތ�ތައ�ާއިތުރުކުރައ�ވައިގެނ�ާާ އެނ�މެާ އޮތާ� ހިނ�ގެނާ� މިކަމުގައިާ ޤައުމުގައިާ ނަސޭހަތ�ދެއ�ވާ 

މިހ ރަކަށ�ާކުރިއަށ�ާގެނ�ދެވުނ�.ާމީގެތެރޭގައިާމިކަމުގައިާހުރިާނުބައިކަމ އިާމިކަމުގައިާހު އައިސ�ާާާާރިާނުރައ�ކ ތެރިކަނާ�

އޮޅުނ�ފިލ ފައިނުވ  ޒުވ ނުނ�ނަށާ� ބައެއ�ާ ތެރެއިނާ� ޒުވ ނުނ�ގެާ އަނ�ނަާ ބޮޑެތިވަމުނާ� އަޅުގަނޑަށ�ާާާާމިާ ކަމަށާ�

ތެރޭގައާިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިއީާ ވ ހަކަ.ާ މަސ�ތުވ ތަކެތީގެާ ސަބަބަކީާ އޮތ�ާ ދެނ�ާ އަދިާ މީގެތެރޭގައިާ ފ ހަގަކުރެވޭ.ާ

އެާާއެނ�މެބޮޑު ނުބައިާާވ ހަކަާމިއީ.ާމަސ�ތުވ ތަކެތިާބޭނުނ�ކުރުމަކީާނުވަތަާރ ގެާޢަމަލުތައާ� ކުރުމަކީާއެއީާހުރިހާ  ާާމީހާ 

އަޅުގަނޑާުާ އެނގިފައި.ާ ވަނީާ ޙަދީޘ�ފުޅުތަކުނާ� ރަސޫލ ގެާ މ ތާ� ކީރިތިާ ކަމުގައިާ ކަމެއ�ާ މަގުފަހިވެގެނ�ދ ނެާ ކަމަކަށާ�

ހިތ މަކުރަނ�ާދ ދި މީގެާދެތިނ�ާހަާވަރަށާ� ތަރުާދުވަހެއ�ާކުރިނ�ާހެނ�ވޭރުކޮޅުގައިާވަޅިހެރުނުާކުދިނ�ގެާތެރެއިނ�ާާފަހުނާ�

ކުއ�ޖަކީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއަތޮޅުގެާމ ބައިދޫގެާމީހެއ�ގެާދަރިއެއ�.ާއަޅުގަނޑުާކަނ�ބޮޑުވަނީކީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަތޮޅުގާެާ

އަޅުގަނޑުމެ އުޚުތަކީާ ކޮނ�މެާ އަޚަކީާ ކޮނ�މެާ ނޫނ�.ާ ދަރިއަކަށ�ވ ތީކީއެއ�ާ އެއ�ވެސ�ާާމީހެއ�ގެާ އޭގެާ ރައ�ޔިތެއ�.ާ ނ�ގެާ

ގުނަވަނަކަށ�ާވެސ�ާމިފަދާަާ ކިތައ�މެާކުޑަކުޑަާ ގުނަވަކަށ�ާވެސ�ާ އެމީހުނ�ގެާއެނ�މެާ ރައ�ޔިތަކަށ�ާއެނ�މެާކުޑަމިނުނާ�
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ނޭދެނ�ާ. އަޅުގަނޑުމެނ�ނެއ�ާ ދިމ ވ ކަށ�ާ އެއ�ާ ޖަރީމ ާ މިފަދަާ އަނިޔ ވެރިކަމެއ�ާ މިފަދަާ ދިމ ވ ،ާ ކަމެއ�ާ ހިތ މަވެރިާ

ގުޅިގެނ�ާާއެހެނ�ވީމ  މުއައ�ސަސ ތައާ� ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮތެއ�ާ ޙައ�ލުކުރެވޭނެާ މިކަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ވެއ�ޖެާ ާ،

ާާ މިކަނ� ޒުވ ނުނ�ާާހަމުސ�ތަޤުބަލުގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ބޭނުނ�ތަކަށ�ާ ސިޔ ސީާ ދެނާ� ރ ވަނ�.ާ ގޮތެއ�ާ އ�ލުކުރެވޭނެާ

ހިތ މައެ ބޮޑުާ ވަރަށ�ާ އެއީާ ހުއ�ޓ ލަމ ހިނގ ށޭ.ާ ދެކޭާާބޭނުނ�ކުރުނާ� މިާ މިހ ރުާ ޤައުމުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކޭ.ާ

ވަރަށ�ާާ އ އިލ ތަކަށާ� އެާ އަޅުގަނޑުާ ފެނިގެނ�ދ ނެ.ާ މުސ�ތަޤުބަލުގައިާ އަނދިރިކަމެއާ� އިތުރުާ އަނދިރިކަމަށ�ވުރެާ

އިހަށ�ރޭާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާއަތޮޅުގެާާ ރޭާނޫނާ� ދަނ�ނަވަނ�.ާއަދިާދ ދިފަހުނާ� ވަރަށ�ާލޯތ�ބ އިއެކުާތަޢުޒިޔާ  އިޙުތިރ މާ 

ޚަބަރާުާ ފުރުވ ލައިފިކަމުގެާ ބޭރަށ�ާ އޭނަާ މިހ ރުާ ޒަޚަމުވެގެނ�ާ ބޮޑަށާ� ވަރަށާ� ޒުވ ނަކުާ ވެސ�ާ ގަމުގައިާ

ވަރަށ�ާާ އަޅުގަނޑުާ ނަމުގައިާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ހުރިހ ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އ އިލ ތަކަށ�ާ އެާ ލިބިއ�ޖެ.ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ފަހަރަކުާވ ހަކަދެކެވިފައިވ ާާާާާދަނ�ނަވަނ�.ާމިކަމަކީާއެތައ�ޒިޔ އިާލޯތ�ބ އެކުާއަޅުގަނޑުާތަޢުއިޚުތިރ މ އިާއަދަބުވެރިކަމ 

އަޅުގަނޑާުާާާކަމަކަށ� ހުށަހެޅުއ�ވުމަށ�ާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ މެނ�ބަރުގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ އަޅުގަނޑުާ ވ ތީވެާ

ފ ސ�ކުރައ�ވ ނެކަމުގެާއުއ�މީދުގައިާާގޮތަށ�ާމިާމަޖިލީހުނ�ާއެކަނ�ާާާާތ އީދުކުރަމުނ�ާއަދިާއެމަނިކުފ ނުާއެދިވަޑައިގެނ�ނެވިާ

ާއަޅުގަނޑުާވަކިވެލ ނަނ�.ާވައ�ސަލ މ�ޢަލައިކުމ�ާ.

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ނަނ�ބަރު މެނ�ބަރު.ާޤ ނޫނުާ ާާ،2010/2ާ؛ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދަބުާލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާޤ ނޫނަށ�ާާއަމަޢ ފުދިނުމ އި

ާާ ވ ހަކަފުޅު ގެނައުމުގެާބިލަށާ� މިހ ރާުާއިޞ�ލ ޙުާ އަޅުގަނޑުާ މެނ�ބަރުނ�ގެާލިސ�ޓުނާ� އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ  ދައ�ކަވަނާ�

މަނިކަށ�.ާާ ޙުސައިނާ� ނިހ ނާ� އަޙ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ވިލިމ ފަނ�ނުާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ

ާާާާމަނިކު.ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާނިހ ނ�ާޙުސައިނާ�

ާ

ޙުސައިނ�ާމަނިކުވިލިމ ފަނ�ނުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަ  ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާރުާއަޙ�މަދުާނިހ ނާ�

ބިލަށ�ާާ އިޞ�ލ ޙުގެާ މުހިއ�މުާ މިވ ާ ކުރިމަތީގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ  އ ދެ،ާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހުށަހެޅުއ�ވިާ މިާ ހަމަާ އިޚުލ ޞ�ތެރިކަމ އެކުާ ވެސާ� އަޅުގަނޑުާ ކުރިނ�ާ ފެއ�ޓުމުގެާ ާާވ ހަކަދައ�ކަނާ�

މުހިއ�މުާާ މިފަދަާ ޙައިޞިއ�ޔަތުނ�ާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ ހަދާ  ޤ ނޫނުާ ދަނ�ނަވ ލ ނަނ�.ާ ޝުކުރުާ މެނ�ބަރަށާ�

ކަމެއ�ގައިާއިސ�ލ މީާދައުލަތެއ�ގެާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޤައުމުގެާމިއަދުގެާހ ލަތަށ�ާރަނގަޅަށ�ާފުނ�ކޮށ�ާވިސ�ނ ފިކަމުގައާިާ

ހިމެނިވަޑައިގަނ�ނަވ ާ މަޖިލީހުގައިާ މިާ ވިސ�ނުނ�ާާވ ނަމަާ ބޮޑަށާ� ވަރަށާ� މިއަށާ� ވެސ�ާ މެނ�ބަރަކީާ ކޮނ�މެާ ާ

ނުސީދ ކޮށ�.ާރައ�ޔިތުނ�ާމިާވަކިވެފައިާއޮތ�ާާ އަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަނ�.ާއެއީާސީދ ކޮށ�ނާ  ގެނ�ގުޅެނ�ޖެހޭނެާބައެއ�ކަމަށާ�

އެބަކުރޭ.ާޝަރ�ޢީާނިޒ މ ާ ާާާާބ ރުގެާތެރެއިނ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހ އިާމެދުާއުއ�މީދުތަކެއާ� އުއ�މީދުކުރ ާބީދައިނ�ާާމެދު
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ގޮތ  ގެނ�ގުޅުއ�ވަނ�ޖެހޭާ ތަނ�ފީޛުކުރުމުގައިާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ފަރ ތުނ�ާ ވެރިކަނ�ާހިނ�ގ ާ ބީދައިނ�ާާއަދިާ .ާމެދުާވިސ�ނ ާ

ހުވަޔ އިާއެކުގައާިާ�ههއެހެނ�ވީމ  ކުރިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ހަމަާ ވެސާ� މަތީގައިާވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

އެނ�މެާމުހިއ�މުާއެއ�ާދައުރެއ�ާއަދ ކުރަނ�ޖެހޭާާ ސުލ�ޙަވެރިާވެއ�ޓެއ�ާޤ އިމުކޮށ�ދިނުމަށާ� އަމ ނ�ާއޮމ ނާ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށާ�

ރައ�ޔިތުނ� ވެސާ� ޙަޤީޤަތުގައިާ ނަމަބަޔަކީާ މެނ�ބަރުނ�.ާ މަޖިލީހުގެާ އިޞ�ލ ޙ ގެާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ މިާ ގުޅިގެނ�ާާާާވެސ�،ާ

ވަނަާއިޞ�ލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލުގ1ާާާެާާއަދަބުާލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާޤ ނޫނުގެާާ،ާމަޢ ފުދިނުމ އ2010/2ިޚ އ�ޞަގޮތެއ�ގައިާާ

އަނ�ނަނިވ21ާާާި މ އ�ދާ  އިޞ�ލ ޙުކުރުނ�ާާވަނަާ ވިދ ޅުވެާާގޮތަށާ� މެނ�ބަރުާާ�ههކަމަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ

ރިޢ  ވިސ�ނުމަށ�ފަހުާ މިކަމަށާ� އަދިާ ވ ހަކަފުޅުތަކ އިާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ އެާ ރަޝީދުާ އަޅުގަނޑާުާއަޙ�މަދުާ ޔަތ�ކުރުމަށ�ފަހުާ

ދެނ�މާެާ ފަރ ތުނ�ާ ޕ ޓީގެާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނަމަވެސ�ާ ދަނ�ނަވަމުނ�،ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރާ  އެއަށާ� ހަމަާ ވެސ�ާ

ޢަލާީާ މެނ�ބަރުާ ތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވެސ�ާހުނ�ނެވިާ ވ ހަކަދައ�ކަވަމުނ�ާޕ ޓީގެާޑެޕިއުޓީާލީޑަރުާމަޤ މުގައިާ

ދެއ�ކެވި އެާ ާާވަޙީދުާ މިކަމަށ� ކަމެއ�.ާ ވިސ�ނ ލަނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ވެސާ� ވ ހަކަފުޅުތަކަކީާ ހޯދުމަށ�ޓަކައާިާހަާ އ�ލުާ

އާެާ ކުރުމަކަށ�ާ ކަނ�ތައ�ތައާ� ބީދައިނާ� އެާ ހަމަާ ނުކުމެާ މެނ�ބަރުނާ� މަޖިލިސ�ގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ހިފައިގެނާ� ކަތިވަޅިާ

އެއ�ގޮތ�ާ ކޮށ�ާާާބީދައިނ�ވުމާ  ކަނ�ތައ�ތައާ� ގޮތަކަށާ� ކަހަލަާ ވެސ�ާާާާވާ  އެއީކީާ އަދިާ ނިމުނީމާ  ފ ސ�ކޮށ�ދީާ ޤ ނޫނެއާ�

ާާާާޖުމ�ލަ ފުރިހަމަހަގޮތެއ�ގައި އެނ�މެާ މީގެާ އެބަހުރިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ނުދެކެނ�.ާ ވެސ�ާ އަޅުގަނޑެއާ� ާާއ�ލުކަމަކަށ�ާ

ކަވަމުނ�ާާގޮތުގައިާވިސ�ނ ލައިފިާކަމުގައިާވ ނަމަާއިޖ�ތިމ ޢީާއުސޫލުތަކެއ�.ާއެހެނ�ާމެނ�ބަރުނ�ާވެސ�ާވ ހަކަފުޅުާދައ�

ރޫހުާާވިދ ޅުވިާދެއ�ވައިފި އިޖ�ތިމ ޢީާ ދަނ�ނަވ ނާީާޚ އ�ޞަގޮތެއ�ގައިާ އަޅުގަނޑުާ މީގައިާ ވ ހަކަ.ާ ފޭރ މުގެާ އިޖ�ތިމ ޢީާ ާ

އައިާ މިާޤައުމަށ�ާއައިގޮތަށ�ާމިާޤައުާާޤައުމަށ�ާޕޮލިޓިކަލ�ާރިފޯރމާ� އެބާަާގޮތަށ�ާނުވަތަާސިޔ ސީާއިޞ�ލ ޙުތައާ� މަށާ�

ރިފޯ ސޯޝަލ�ާ ޤައުބޭނުނ�ވޭާ މިާ ބަދަލުތަކަމ�.ާ އިޖ�ތިމ ޢީާ ޒުވ ނުނ�ނ ާާމަށ�ާ ބޭނުނ�ވޭ.ާ އެބަާ މެދާުާކަށ�ާ

ާާާާޢަމަލުކުރެވެމުނ�ދ  ާާާާމެދުާޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭާގޮތ އިާޤައުމުގައިާކުށ�ވެރިނ�ނ  ހިސ ބުތަކުގައި ރައ�ޔިތުނ�ާާގޮތ އި،ާބައިބޯާ

މިނ�ގަނޑުތަކ ދިރި އިޖުތިމ ޢީާ ޢ އ�މުާ ސަރަހައ�ދުތަކުގައިާ ބައިބޯާ އެާ ހިސ ބަށ�ާާޚިލ ާާއުޅޭއިރުގައިާ ފެއ�ޓެވިާ ފުވ ނ�ާ

ކަނ�ތައ�ތައ�ާ ބޮޑެތިާ ކަނ�ތައ�ތަކުނ�ކަނ�ާ ކުދިކުދިާ އެނގޭމެާ އެބަާ މީހަކ ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ފުރަތަމަާ އެނ�މެާ ވ ނީ.ާ ާާާ

ހަޅޭ ބ ރަށ�ާ މަރ ލުމ ާހަމައަށ�،ާއެނ�މެާމައ�ޗ ާާާގޮތަށ�ާާާލަވައިގަނ�ނަާމީހ ާއެާދ ާއ�ދިމ އަށާ� މީހަކުާ ހަމައަށ�ާާާާގޮސާ�

ފެއ�ޓިގެނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމުޖުތަމަޢުގައިާމިއަދުާމިހިރާަާާާމިދަނީާކުދިކުދި ފުރަތަމަާފަރުވ ކުޑަކުރަނާ� ކަނ�ތައ�ތަކަށާ�

ސިޔ ސީާާ ޕ ޓީާއަށ�،ާއެއާ� އަނެއާ� ޕ ޓީާއިނާ� ބަލ އިރުާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއެއ�ބ ރުނ�ާއަނެއ�ާބ ރަށ�،ާއެއާ� ކަނ�ތައ�ތަކަށާ�

އެޅުވުމ އި،ާޕީ.ޖާީާފުލުހުނ�ގެާބޮލުގައިާމިާއިލ�ޒ މުގެާބަދަލުގައިާާމީހަކުާއަނެއ�ާސިޔ ސީާމީހ ާއަށ�،ާމިވ ހަކަާދެއ�ކުމު

ިއްލާޒމު �ههއެޅުވުމ އިމިާއިލ�ޒ މުާާބޮލުގައިާ ިމ  ިނާޒުމަގިއ  އެޅުވުމ އިާބަލ އިރުާހިސ ބުތަކަކުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާަޝުރޢީ 

މިތަނުގައިާހަދ ލަނ�.ާއަޅުގަނޑުާާ އެއާ� ނުރައ�ކ ތެރިާމ ރ މ ރީާއެބަޖެހޭާކުޑަކުޑަާޓޮލާ� 2008ާާގޮތުގައިާާާާދަނ�ނަވ ލ ނަނާ�

ާާ ހުށަހެޅިފައިވ  އަށ�ާ އިދ ރ ާ ފުލުހުނ�ގެާ އަހަރުާ 1602ާާާާވަނަާ އޮތ�އިރު، 2009ާާާާމައ�ސަލަާ އަހަރު 2000ާާވަނަާ



 93

ާާ 2010ާާާާމައ�ސަލަ، އަހަރު 1638ާާާާވަނަާ ތެރެއިނ� މައ�ސަލަތަކުގެާ އެާ 2008ާާާާމައ�ސަލަ.ާ އަހަރު 1415ާާވަނަާ

ާާ 2009ާާާާމައ�ސަލަާބެލީ. އަހަރު 1766ާާާާވަނަާ ބެލީ. 2010ާާާާމައ�ސަލަާ މައ�ސަލަާބެލިއިރުގައ1685ާާާިާވަނަާއަހަރު

ހުށަހެޅިފައި މިކަމަށ�ާ އޮފީހުނާ� ޖެނެރަލާ� ާާާާމިާާާޕ�ރޮސިކިއުޓަރާ 2008ާާވަނީ 404ާާާާގައި 2009ާާމައ�ސަލަ. 454ާާގައި

ާާ 2010ާާމައ�ސަލަާއަދި ކަނ�ބޮޑުވ ނ�ޖެހޭާއެނ�މ423ާާާެގައި އެނ�މެާ އެއ�ާާާމައ�ސަލަ.ާމީގެތެރޭގައިާ މަރާުާާާބޮޑުާ ކަމަކީާ

އޭގެާޒ ތުގައިާހިމެނިގެނ�ާ 2010ާާމައ�ސަލަ.12ާާާާވަނަާއަހަރ2009ާާާާުމައ�ސަލަ.8ާާާާވަނަާއަހަރ2008ާާާާުދިޔަާާާާސީދާ 

ާާ ހައިރ ނ�ވ ނ�ޖެހޭވަރުާކަމެއ�.6ާާާާވަނަާއަހަރު މައ�ސަލަ.ާމިއީާއިސ�ލ މީާކުޑަކުޑަާޤައުމަކ އިާބަލ ފައިާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ފުލުހުނ�ގެާބެލުމަށ�ާތަޙުޤީޤުާނިމިގެނ�ާހައިރ ނ�ވެާއަނ�ތަރީސ�ވ ނ� ާާޖެހޭާކަމެއ�.ާމިާމައ�ސަލަތައ�ާކ�ލޯސ�ކުރެވިގެނާ�

ާާ 2008ާާދިޔައިރުގައި 8ާާާާގައި 2009ާާމައ�ސަލަ، 8ާާާާގައި އަދި 2010ާާމައ�ސަލަާ މައ�ސަލަާނިނ�މިފައިވޭ.ާއަދ8ާާާާިގައި

އޮފީހަށ�ާާ 2008ާާޕ�ރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލާ� 2010ާާމައ�ސަލަ،2009ާާ6ާާާާމައ�ސަލަ،5ާާާާގައި މައ�ސަލަ،ާޖުމ�ލ5ާާާާަގައި

ނިމިފައި.ާމިއ16ާާާީާ މަރ އިާގުޅުނ�ހުރިާކަނ�ތައ�ތަކުގައިާމިވަނީާ ޙުކުމ އި،ާނުވަތަާ މަރުގެާ މިހ ރުާވެސ�ާ މައ�ސަލަާ

ވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާ ސިޔ ސީގޮތުނާ� މިއަދުާ އައުމަށާ� ހިސ ބު.ާމިހިސ ބަށާ� ދާ  ބޮޑުވެގެނާ� ކަނ�ތައާ� އަށާ� އިނ�ތިހާ 

ާާ.ާދެނ�ާދަނ�ނަވަނ�ޖެޖެހޭ ހިމެނިފައިާތިބިާކުދިނ�ނަކީ 18ާާހޭނީާޤައުމުގެާޒުވ ނުނ�ގެާތެރެއިނ�ާގިނަާކަނ�ތައ�ތަކުގައިާ

ާާ ކުދިނ�ނ އި، ދަށުގެާ 18ާާާާއަހަރުނ�ާ ހިތ މަތަކެއ�.21ާާާާއަހަރ އި ބޮޑެތިާ ވަރަށ�ާ މިއީާ ކުދިނ�.ާ ދޭތެރޭގެާ އަހަރ އިާ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބޮޑަށާ� ވ ހަކައިރުާ މަރުޙަލ ގައިާ ޢ އ�މާުާބަދަލުގެނައުމުގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދައ�ކަނ�ޖެހޭނީާ ާ

އޮނ�ނަާާ ޖަލުގައިާ ގޮސާ� ކޮށ�ލައިގެނ�ާ ކަނ�ތައ�ތައާ� މިކަހަލަާ ފިކުރުކުރޭާ ވިސ�ނ ާ އެބަާ ބަޔަކުާ ތެރެއިނާ� ރައ�ޔިތުނާ�

މަނ�މަާއ އިާބައ�ޕަޔ އިާދެާ ބަސ�އަހައިގެނާ� ބުނެގެނ�ާާާމީހ ގެާބޮލުާކޮށ�ތައ�ާލިބޭާމިނ�ވަރުާރަނގަޅޭާޢ އ�މުކޮށާ� ާާމީހުނާ�

ހިމެނޭާއަގުތަކަށ�ވުރެ.ާާ ތެރޭގައިާ މުޖުތަމަޢުގެާ ނުވަތަާމުޅިާ ކުރ ާޚަރަދ އި،ާ ސަރުކ ރުނާ� އަށާ� ދ ާކުއ�ޖާ  ސ�ކޫލަށާ�

މީގެާއެއ�ާމިސ ލުާދަނ�ނަވ ލަފ ނަނ�ާއަޅުގަނޑު.ާހަމަާމިކަހަލަާކަނ�ތަކުގެާތެރެއަށ�ާމިާއަނ�ނަނ�ޖެހޭތީާދަނ�ނަވަނީ.ާާ

ފައިސ  ޖީބުާ ކުދިނ�ގެާ ކިޔަވަނ�ދ ާ ާާކޮލެޖަށާ� ހުއ�ޓ ލ ފައި މިވަނީާ ސަރުކ ރުނާ� ފެއ�ޓިގެނ�.2009ާާާާާ އަހަރުނާ� ވަނަާ

އާެާ ދެނ�ާ ބޮޑު.ާ ގުނައެއާ� އެތައާ� މީގެާ ޚަރަދުާ ކުރަނ�ޖެހޭާ ބައިތިއ�ބައިގެނާ� ތަނ�ތ ނގައިާ ގެނ�ގޮސާ� ކުދިނާ� މިފަދަާ

ކިޔަވައިދީގެނ� ދަރިފުޅަށާ� ވިސ�ނެނީާ މިާ މައިނ�ބަފައިނ�ނަށ�ާ ކުއ�ޖ ގެާ އެާ ނުވަތަާ އަށާ� ކުއ�ޖަކަށ�ާާާާކުއ�ޖ ާ މޮޅުާ

ދީފައިާކަޓަރާުާ އަތަށ�ާކަނޑިާ ނެރެފައިާ މަގުމައ�ޗަށ�ާ ނެތޭ.ާ ބޭނުމެއާ� ހޯދައިދިނުމުގެާ ޑިގ�ރީާ އަށާ� އޭނަާ ހަދައިގެނާ�

ދީފައިާސިޔ ސީާ ފައ�ކަލޭ.ާއަނެއ�ާސަރުކ ރުާބަދަލުވ އިރުގައިާއާެާާދީފައިާގާ  ގޮތުނ�ާއުޅެނ�ނަމަވެސ�ާދޫކޮށ�ލީމަާވަރަށާ�

މަތީ އެނ�މެާ މިާާާސަރުކ ރުގެާ ާާާާމަޤ މުތަކުގައިާ ޤައުމުގެ މިާ މީހުނ�.ާ ތިބިާ އުކަނާ� ގ ާ ކޮބައިތޯ.ާާހ ތިއ�ބަވަނީާ ލަތަކީާ

ކުރިމަތީގަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ޖަރީމ ތައ�ާ ދެނ�ނެވިާ މިާ ހިނ�ގ ނީ.ާ މިގޮތަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ޤައުމުާ މިާ އާިާކިހިނެއ�ތޯާ

މަސައ�ކަތ� އިޞ�ލ ޙަށާ� މެނ�ބަރުނ�ސިޔ ސީާ ލޮބުވެތިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މާިާކުރެއ�ވިާ މެނ�ބަރުނ�ާ ބައިވަރުާ ތެރެއިނ�ާ ގެާ

މާިާ ޤައުމުގައިާ މިާ އެބަތިއ�ބޭ.ާއަދިާ ޕ ޓީގައިާވެސާ� ސިޔ ސީާ ބޮޑުާ ވެސ�ާއެބަތިއ�ބޭ.ާމިާދެާ ތަޅުމުގައިާ މަޖިލީހުގެާ
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މިއަށ�ވުރެާޒިނ�މ ދ ރުާވ ނ�ވެއ�ޖެާމިާރައ�ޔިތުނ�ގާެާ އެބަތިއ�ބޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކަނ�ތައ�ތަކ އިާބެހިވަޑައިނުގެނ�ާވެސާ�

ޖީލެއ�ާމިދަނީާހަލ ކުވެގެނ�ކަނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމިާާޙައ� ވިސ�ނަނ�ވެއ�ޖެާމިާޤައުމުގެާޒުވ ނާ� ޤުގައި.ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ހަމަާ ރޯމ ާޤައުމުގައިާ ވިދ ޅުވިފަދައިނ�ާ މީގެނ�ާާާާމެނ�ބަރުާ އެކަމަކުާ މިކުރަނީ.ާ ކަނ�ތައާ� މިފަދަާ ދުވ ލުާ

ބުނެވިއ�ޖި މީހަކަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނ ބަހެއާ� ބުނެވިއ�ޖެއ�ޔ ާ މީހަކަށ�ާ ސިޔ ސީާ މާިާާާއ�ޔ ާ މެދުާ

ާާ މިކަނ�ތައ�ތަކުގައި އަދިާ މީޑިޔ ގ�ރޫޕ�ތަކ އިާ އުފެއ�ދުނާ� އެކަމަކުާާފިތުނަާ ނޫނ�.ާ ކުޑައެއ�ާ ރޯލުާ ކުޅޭާ ވެސ�ާ އިނާ�

ވަރަށ�ާ މިއީާ ވ ނ�ޖެހިއ�ޖެ.ާ އެނ�މެނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ޒިނ�މ ދ ރުާ އަާާމިއަށ�ވުރެާ މުސީބ ތަކަށޭާ ޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާބޮޑުާ

ވެސ�ާާ ވެސ�ާޝަރުޢީާދ އިރ އިނާ� މިކަނ�ާމިދިމ ވަނީ.ާއަޅުގަނޑުާގޮވ ލ ނީާސަރުކ ރުނ�ާވެސ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުނާ�

މިއަށ�ވުރެ ރައ�ޔިތުނާ� އިދ ރ ތަކުނ�ާވެސާ� އެހެނާ� އެއ�ާާާާފުލުހުނ�ނ އިާއަދިާތަނ�ފީޛީާ މިާޒުވ ނުނާ� ބޮޑަށ�ާހޭލުނ�ކޮށާ�

ހޭލުނ� ޖަމ ކޮށާ� ރޫޙ ނީާާތަނަކަށާ� ތެރެއިނ�ާގެއ�ލިގެނ�ާމިދާ  ތެރިކުރުވަނ�ާނަޞޭހަތ އިާވަޢުޟ އި،ާއަދިާއަޅުގަނޑުމެނާ�

މިހުރިހ  އަސ�ާާހުސ�ކަނ�،ާ ރޫހ ކަމެއ�ގެާ ޤައުމުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މ ދިއ�ޔަތ އާިާލަކީާ އުޅޭތީވެ.ާ ހުސ�ކަނ�ތައ�ާ ނީާ

މ  ގޮސ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ތެރެއަށ�ާ ކަނ�ތައ�ތަކުގެާ އޮާާމ ދިއ�ޔަތުގެާ ރަނގަޅާުާބޮޑަށާ� މިއަށ�ވުރެާ ބިގެނ�ދ ތީވެ.ާ

މަސައ�ކަތ�،ާމިާދެނ�ނެވި ނަޞޭޙަތ އިާވަޢުޟުާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޒުވ ނުނ�ނަށ�ާދީާމިާއިޞ�ލ ޙުކުރުމަށާ� ާާފެނ�ވަރަކަށާ�

ވިދ ޅުވިާތެދެއ�މާެާ މަރުގެާޙުކުމުގެާތަނ�ފީޛީާދ އިރ ގެ،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދައ�ކަވަމުނާ� ގޮތަށާ�

ޤަބުރާުާމިއަ މިާ އޮތ�ާ ލައ�ގ ފައިާ އަށާ� ދިއ�ފުށިމ ދޫާ އެބައޮތ�ާ ފެނ�ނަނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ނޫހުގައިާ ހަވީރުާ ދުގެާ

ނުވި.ާާ އެނގޭވަރެއ�ާ ދިވެއ�ސެއ�ކަނާ� އެއީާ ވެސ�ާ ނިމުނުއިރުގައިާ ޓެސ�ޓުކޮށ�ގެނާ� ޑީ.އެނ�.އޭ،ާ ޓެސ�ޓުކޮށ�ފައިާ

މީހަކުާނުވަތަާތި އެރަށުގެާއެހެނާ� ކޮނ�ާާޑީ.އެނ�.އޭގެާސ މ�ޕަލާ� އޭގެާ ހެދޭކަނާ� ޑީ.އެނ�.އޭާނަގައިގެނާ� މ ގެާމީހެއ�ގެާ

މިދިޔައިމަތޯާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާފުލުހުނ�ގެާތަޙުޤީޤީާއިދ ރ ތަކަށ�،ާހުސ�އެކަނިާހެއ�ކ ާބެހޭާބިލުާނުނިމިގެނ�ާާ ފެނ�ވަރަކަށާ�

ނޫނ�.ާބައިނަލ�އަޤ�ވ މީާފެނ�ވަރުގެާމިއަ އ އާިާނޫނ�.ާހުސ�އެކަނިާޤ ނޫނުލ�ޢުޤޫބ ތުާނުނިމިގެނ�ނެއާ� ދަކީާޓެލެމެޑިސިނާ�

ކުރިއަރ ފައިާހުރިާޒަމ ނެއ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާކުރެވެނ�ާހުރިާކަނ�ތައ�ތައ�ާާ އަދިާމިބ ވަތުގެާކަނ�ތައ�ތައ�ާފެނ�ވަރަށާ�

އޮތ�ާާ ހ ވިޔ ވެފައިާ އެކަމަކުާ އެބަހުރި.ާ ބެލެނ�ާ ވެސ�ާ ގެނެއ�ސަާ ކޮށ�ގެނާ� އެކަނ�ކަނާ� ތައިލެނ�ޑުނާ� މިދަނ�ނަވަނީ.ާ

އަޅު އަހުލުވެރިާާކަމެއ�ގައި،ާ މިކަނ�ތައ�ތައާ� ދަސ�ނުކުރެވިާ ނުވެާ އިސ�ޓިއުޝަނަލައިޒާ� މިކަނ�ތައ�ތައ�ާ ގަނޑުމެނ�ނަށާ�

ކަނ�ތައ�ތަ މިކަހަލަާ އެނުވެވިގެނ�ދ ތީވެާ ނިމެނީ.ާ މިާ މިހެނ�ާ هހެނ�ވީމ އ�ާ ފުރަތަމާަާ�ه ގޮތެއ�ގައިާ މައިގަނޑުާ މީގެާ

ދިވެހިރ ާ ނަޞޭޙަތ�.ާ ާާކަނ�ތައ�ތަކަކީާ އަދަބު މަރުގެާ ޖެހިއ�ޖެކަމުގައިާއ�ޖޭގެާ ވަރަށ�ާާާތަނ�ފީޛުކުރަނާ� ބޮޑާުާާާވ ނަމަާ

ފައ�ޓ ާޤައުމެއ� މީހުނ�ާމަރަނާ� ވެސ�ާއެާާނެ.ާއަޅުގަނޑުާހަމަާއެއ�ގޮތަކަށ�ާގޮތުގައިާދިވެހިނ�ާވެގެނ�ދ ާާރ ސ�ތ އަކުނާ�

މަ މަރަށާ� ނޫނ�.ާ ހައިސިއ�ޔަތަކުނާ� މީހެއ�ގެާ ތ އީދުނުކުރާ  އެއަށާ� ނުވަތަާ ނުކުރ ކަށެއ�ާ ތ އީދުާ ހަމަާާޙުކުމަށާ� ރުާ

ވިދ ޅުވެދެއ�ވ ފައިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދ178ާާާުާޤުރުޢ ނުގައިާއެބަވޭ.ާބަޤަރ ާސޫރަތުގެާާ ވަނަާއ ޔަތާ�

އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާ އެއީ.ާ ދުސ�ތޫރަކީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ޙުކުމަކީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ވިދ ޅުވެދެއ�ވައިފި.ާ މ ނަާ އޭގެާ
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އެއީ.ާނަމަވެސ�ާއިނ�ސ ނުނ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާޤ ނޫނަކީާ ކަނ�ތައ�ތަކަށ�ާ މެދުމިނުގެާ ތެރޭގައިާއިޞ�ލ ޙުކަމ އި،ާ ގެާ

ދޫކޮށ�ލ ާނުވަތަާޤިޞ ސ�ާހިފަނ�ާާ އ އިާއަދިާޤިޞ ސާ� ލުއިާފަސޭހަާ ކުރެވެނ�ާއޮތ�ާއެނ�މެާމައ�ޗަކަށާ� އަށާ� ޙ ކިމާ 

ާާ އުސޫލުތަކ އި ޝަރުޢީާ ސުލ�ޙަވެރިކަމ އިާ އޮނ�ނަާ ދެމެދުގައިާ މިާ ފަރ ތ�ތަކ އި،ާ އިނ�ޞ ފަށ�ާާބޭނުނ�ވާ  ހަމައަށ�ާ

ރަނގަޅުކުރެވޭތޯާމަާާވިސ�ނައިފިކަމުގައި ކުރުމަކާީާސައ�ކަތ�ވ ނަމަާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާޒުވ ނުނ�ނަށ�ާފުރުޞަތުާދީގެނާ�

ޤ ނޫނުާހަދ ާބ ރ އި،ާމިާޤައުމުގެާޝަރުޢީާމަޖިލިސ�ތަކުގައާިާ ހިނ�ގ ާފަރ ތ އި،ާމިާޤައުމުގެާ މިާޤައުމުގެާވެރިކަނާ�

އޮތ�ާއެނ�މެ މިާާާބޮޑުާވ ޖިބުކަމަށ�ާވެގެނ�ދ ނެ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާސިޔ ސީާާމިއަދަށާ� ކަނ�ތައ�ތަކަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާގޮތުނާ�

ހިނ�ގ ކަމުގައިާ ޢަދުލުގާެާާާފަތިގަނޑުާ އިޖ�ތިމ ޢީާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިދެނ�ނެވިހެނ�ާ ކުރިނާ� އަޅުގަނޑުާ ވ ނަމަާ

އެބަބުނޭާތިމަނ�ނަގެާދަރިފުޅަށ�ާމިއަދުާކިޔަވައި ނެރުނ�.ާާާާދިނުމަށ�ވުރެާމ ތެރޭގައިާރައ�ޔިތުނާ� ރަނގަޅޭާމަގުމައ�ޗަށާ�

ދަނ�ނަވ  އަޅުގަނޑުާހަމަާދެނ�ވެސ�ާހަމަާތަކުރ ރުކޮށާ� ތަކަށ�ާކިޔަވަނ�ދ ާާލ ނަނ�،ާރ އ�ޖޭގެާކޮލެޖުއެއީާމިދެނ�ނެވިހެނާ�

މިއަދާުާ ކުދިނ�ނަށާ� މިފަދަާ ކަނޑ ލ ފައި.ާ މިވަނީާ ފައިސ ކޮޅުާ ދޭާ ޖީބަށާ� ކުދިނ�ނަށާ� އެޑިއުކޭޝަނ�ގެާ ހަޔަރާ

ނުކުނ�ނ ނީާމިއަދަދުާާސ�ނެމުނ�ދަނީާތިމަނ�ނ މެނ�ނަކީާއެއ�ވެސ�ާބައެއ�ާނޫނ�ވި މ ދަމާ  6ާާހ ހުނ7ާ�ާކަމަށ�.ާއަނެއ�ކާ 

ފުރަ އޮށ�ގަލ އިާހިފައިގެނ�.ާއަދިާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާވެރިކަނ�ކުރ ާމިާ އަޅުގަނޑާުާހ ހުނ�ާމަގުމައ�ޗަށ�.ާގަލ އިާ މ ލޭގައި،ާ

މިއ  ދަނ�ނަވ ާާހަމަާ އެއ�ޗެއ�ާ އަތޮޅުތަކުގެާާގުޅޭގޮތުނ�ާ ބަލ ފައިާ މިނ�ވަރަށ�ާ ހުރިާ މަސ�ލަޙަތުާ މިކަމުގެާ ލ ނަނ�ާ

އޭނަާކުރަނީާކޮނ�ކަމެއ� ބެލެނިވެރިނ�ނ އިާނުލައިާމ ލޭގައިާ ކުދިނާ� ހަމަނުވ ާ ތެރެއިނ�ާއުމުރުާ ކަމެއ�ާާާާރައ�ޔިތުނ�ގެާ

ާާ އަދި އޮޑިފަހަރ އިާ ފަޅުާ އަދިާ ވެސާ� ހުޅުމ ލޭގައިާ ވިލިނގިއ�ޔ އި،ާ މ ލެާ އ އި،ާ މ ލެާ އެނޫނ�ވެސ�ާާނޭނގިާ

ބެލެނިވެރިނ�ނަކީާކޮބައިކަމެއ�،ާާ އެބަގެނ�ދޭ.ާމިކުދިނ�ާއުޅެނީާކޮނ�ތ ކުކަނ�،ާމިކުދިނ�ގެާ މަސައ�ކަތ�ތަކުގައިާއުޅެމުނާ�

ރަޖިސ�ޓ�ރޭޝަނަކަށ�،ާާ ޑ ޓާ  ނޭޝަނަލާ� އިދަރ އަކަށ�،ާ ފުލުހުނ�ގެާ ކުރަމުނ�ދަނީާކީއ�ކަމެއ�ާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ މިކުދިނާ�

ދިވެހި ސަރުކ ރަކަށ�،ާ އެބައުޅޭ.ާާދިވެހިާ މިރ އ�ޖޭގައިާ ވެސާ� މީހުނާ� ނޭނގޭާ ހިސ ބަކަށާ� އެއ�ވެސ�ާ ދައުލަތުގެާ ާ

ހިސ ބެއ�ގައިާދިރިއުޅެނީ.ާާ ކޮނ�މެވެސާ� ރަށަކުނ�ާމ ލެާއައިސާ� ކޮނ�މެވެސާ� މީހެއ�ގެާދަރިއެއ�.ާރ އ�ޖޭގެާ ކޮނ�މެވެސާ�

ޙ ލަތަކީ މިނ�ވަރ އިާ ހުރިާ ދިރިއުޅުނާ� ގ�ރޫޕެއާ� އެާ އުޅެނީ.ާ ހަދައިގެނ�ާ ކަނ�ތައ�ތައ�ާާގ�ރޫޕެއ�ާ މިފަދަާ ާ،

އިޞ�ލ ޙަކީާާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ އިޞ�ލ ޙުކުރަނ�ވީ.ާ

ތ އީދުކުރައ�ވ ނެ.ާނަމަވެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާ ވެސާ� ހަމަާއެނ�މެާމެނ�ބަރުނާ� ރަނގަޅުާއިޞ�ލ ޙެއ�.ާއެކަމަށާ� ވަރަށާ�

އިޖ�ތިމ ޢީ މިނ�ތަކަށ�ާާޤައުމުގެާ މިާ ވަގުތ އި،ާ ޙ ލަތ އި،ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ޢަދުލ އި،ާ އިނ�ޞ ފުގެާ ޢަދުލ އި،ާ ާ

މެނ�ބަރުނ�ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވިސ�ނ ވަޑައިގެނާ� ކަނ�ތައ�ތަކަށާ� ބައެއ�ާ މިދެނ�ނެވިާ ދެނ�މެާ އަޅުގަނޑުާ ބެލުމަށ�ފަހުގައިާ

ޤަބޫލުކުރަނީާމިކަމަށ�ާާކަމުގައާާޢަމަލުކުރައ�ވައިފި އަޅުގަނޑުާ ދެއ�ވިާާާާްިވ ނަމަާ ލިބޭނެކަމަށ�.ާ ޙައ�ލެއ�ާ އެކަށީގެނ�ވާ 

ވަރަށ� ޝުކުރިއ�ޔ .ާާާފުރުޞަތަށާ� ާާ.�����ه�����ه�ه����ه�ه�ه�������ބޮޑަށާ�

ާ
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ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ރިޔ ސަތުނާ�

ާާ ހިނގަމުނ�މިދ  ބަހުސާ� އިބ�ތިދ ޢީާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަދަބާުާޝުކުރިއ�ޔާ  މަޢ ފުދިނުމ އި،ާ

ފުރުޞަތާުާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުާ ދެއ�ކެވުމަށާ� ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށ�ާ އިޞ�ލ ޙުގެނައުމުގެާ ޤ ނޫނަށާ� ލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާ

މުއ�ޠަލިބަށ�ާ. އިބ�ރ ހީމ�ާާާާމިއަރުވަނީާފަރެސ�މ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާ

ާމުއ�ޠަލިބ�ާ.

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ފަރެސ� މުއ�ޠަލިބާ� ދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމާ�  މ ތޮޑާ 

ޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާހިތަށ�އަރ ާާ�ާ����هه���ާ������ާ������  ���� �  �`.ާ

ާާ ވަނީ މިބިނ ާ ޝުޢޫރުތައ�ާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މ ތ�ބައެއާ� ާކޮނ�ގޮތަކަށ�ބ ވައޭ.ާ ވަތަޢ ލ ާާهللا ސުބުޙ ނަހޫާ

މީހުނ�ނަށ�ާާ މަރ ާ މީހުނ�ާ ހުއ�ދަކުރެއ�ވުމަށ�ފަހުގައިާ އެކަމަށ�ާ އަދިާ އަމުރުކުރެއ�ވުމަށ�ފަހުގައި،ާ ހިފުމަށ�ާ ޤިޞ ސާ�

ާާ މެރުމަކީ މީހުނާ� މަރ ާ މީހުނ�ާ މީހުނ�،ާ އެާ އޮތީާ އަނ�ގަވ ފައިާ ދެނާ� އަދަބުާކަނޑައެޅުއ�ވުމަށ�ފަހުގައިާ އެއީާާމަރުގެާ

އަޅުގަނޑުމެނާ� މިއަދުާ ނަތީޖާ  ނުމެރުމުގެާ އެމީހުނާ� ދިރުމެކޭ.ާ މީހުނ�ނަށ�ވ ާ އެހެނ�ާ އެއީާ ނޫނޭ.ާ މެރުމެއާ� މީހުނ�ާ

އޭނަާއަށ�ާއެބައެނގޭާތިމަނ�ނާަާ ޖަލަށ�ލީމާ  މިދަނީާފެނ�ނަނ�.ާމީހުނ�ާމީހަކުާމަރ ފައިާއޭނަާއުމުރުާދުވަހަށާ� ޤައުމުނާ�

މީހުނ�ާމަރ ލިއަސ�ާކޮބައިތޯާމައ�ސަލަާއަކީ.ާހަމަާޙުކުމަކީާއުމުރަށ�40ާާާާމެާާމިހިރީާއުމުރަށ�ާޖަލަށ�ކަނ�.ާދެނ�ާނުކު

އުފެއ�ދެވިާފަރ ތުނ�،ާއ ދެ،ާާ ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާއަނ�ގަވ ފައާިާهللاާޖަލަށ�ލުނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާދީނުގައިާއަޅުގަނޑުމެނާ�

އެހެނ�މީ އެއީާ ނޫނެ.ާ މެރުމެއާ� މީހުނާ� އެއީާ މެރުމަކީާ މީހުނާ� މަރ ާ މީހުނާ� އޭނަގެާާއެއޮތީާ ދިރުމެކޭ.ާ ހުނ�ނަށ�ވ ާ

ާާ އެދަނީ.40ާާާާސަބަބުނ� ހުއ�ޓިގެނ�ާ ފަސ ދަވުނާ� މުޖުތަމަޢުާ މަރުވެގެނާ� ބަދަލުގައިާއޭނަާއެކަނިާ މަރުވުމުގެާ މީހުނާ�

ޝަރުޢީާާ ޙުކުމ�،ާ އޭނަގެާ މީހަކުާ މަރާ  މީހަކުާ މިދަނީާ ޤަބޫލުކުރެވިގެނާ� މިއަދުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ

ލުޔެއ�ާނަހުރިހ ާމަރުޙަލ އެއ� އޭނަގެާއަދަބަށާ� ކޯޓުނ�ާާާނިމޭއިރުގައިާވެސާ� ސުޕ�ރީމާ� އޭނަާމަރަނ�ާއެނ�މެފަހުނާ� އިސާ�

ކުރިޔަ ނުވ ނެޙުކުމާ� މަރ ލައިގެނ�ނެއާ� އޭނަާ އިޞ�ލ ޙުސާ� އެގޮތަށާ� އުފައ�ދައިާާ.ާ އެއ�ޗެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނުވ ނެތީާ

މީ އެާއެއ�ޗެއ�ގެާގޮތ�ާއެނގޭނީ.ާކޮމ�ޕިއުޓަރާއުފައ�ދާ  އެނގޭނީ.ާއޭތިާާމީހަކަށާ� އަށ�ާކޮމ�ޕިއުޓަރުގެާއަސ�ލުާގޮތާ� ހާ 

އެާބެލެހެއ�ޓޭނެާގޮތ�ާއޭގެާސ�ޕެއަރާޕ ޓ�ސ�ާހަދަނ�ާއެނގޭނީ.ާާ މަރ މ ތުކޮށާ� ސުބުޙ ނަހާޫާهللاާއެނ�މެާފަސޭހަާއިނާ�

އެހެނ� ދައ�ކަވ ފައިާ މަގުާ ދެާ ގޮތ އިާ ޢަމަލުކުރަނ�ޖެހޭނެާ އަށ�ާ އޭނަާ އުފެއ�ދެވުމަށ�ފަހުގައިާ އިނ�ސ ނ ާ ޏ ާާވަތަޢ ލާ 

ކަމެއ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާކޮނ�މެާ މަގުާދެއ�ކެވުމަށ�ފަހުގައިާދެނާ� އަޅުގަނޑާުާާާސުވަރުގެާއެހެނ�ޏ ާނަރަކަ،ާދެާ ކޮށ�ފައިާ

ހުރި ތަޤުދީރުގައިާ ބައެއ�ާާާާމިއީާ މަޖިލީހުގައިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މިއަދުާ އުސޫލުނާ� މަސައ�ކަތ�ކުރާ  ބުނެފައިާ ގޮތޭާ

ވ ހަކަދައ�ކަވ ތީާއަޅުގަނޑުާހިތ  هللاާމަކުރަނ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާޤަބޫލުކުރަނ�އެބަޖެހޭާާމެނ�ބަރުނާ�

ޤައުމުތަކުގައިާކުށ�ާމަދުކަނ�.ާއަޅުގަ އަނ�ގަވ ފައިާހުރިާޙުކުމ�ތައ�ާއެާތަނ�ފީޛުކުރާ  ނޑުމެނ�ނަށ�ާާސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލާ 
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ފ ޑުކިޔޭ ޢަރަބިއ�ޔ ގެާކުއެނ�މެބޮޑަށާ� ޢަރަބިއ�ޔ .ާސަޢޫދީާ އެއ�ާޤައުމުާސަޢޫދިާ ކުށ�ކުރ ާާށ�ކުރ ާރޭާ އެމެރިކ ގެާ ޓ އިާ

އަޅ  އިސ�ލ މީާޝަރީޢަތ�ާތަނ�ފީޛުކުރ ާޤައުމެއ�.ާާރޭޓާ  ތަފ ތަކީ.ާސަޢޫދީާޢަރަބިއ�ޔާ  ކޮބައިކަނާ� ބަލައިލީމަާއެނގޭނެާ

ޤައުމެއ�.ާާ ވެސާ� މަރާ  މީހުނާ� މަރާ  މީހުނާ� ނަމަވެސާ� ޤައުމެއ�ާ ތަނ�ފީޛުނުކުރާ  ޝަރީޢަތާ� އިސ�ލ މީާ އެމެރިކ އަކީާ

ދީނުގައިާާގޮތަކަށ�ާާއެފަދަާާާއެހެނ�ވީމ ، އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އޮތީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ހުރިއިރުގައިާ ދުނިޔޭގައިާ ކަނ�ާ

މަ ތަނ�ފީޛުކުރެވޭތޯާ ޙުކުމ�ތައ�ާ އޮތ�ާސައ�ކަތ�އޮތ�ގޮތަށާ� ޙުކުމ�ތައ�ާ އެާ ނޫނާީާާާކުރުނ�.ާ ތަނ�ފީޛުކޮށ�ގެނ�ާ ގޮތަށ�ާ

މުޖު އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މަދުވެާ މައ�ސަލަތައ�ާ ނ ނ�ނ ނެާ.އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ހަމަޖެހުމެއ�ާ ވެސ�ާ ދުވަހަކުާ ތަމަޢުާ

ނަގަނ�ާާ ވެއ�ޓުނުާބަނބުލޭކެއާ� އަޅުގަނޑުާކައިރީގައިާމިާމ ލޭގެާރަށ�ވެއ�ސަކުާބުނީާބޮޑުތަދުާދުވަސ�ވަރުގައިާގަހަކުނާ�

މީހުނ�ތޯާއަތ�ާކަނޑ ލީ.ާދެމީހެއ�ގެާއަތ�ާކަނޑ  ސަރުކ ރުނ�ާނިނ�މީމ .ާކިތައާ� ލީާާނުކެރިފައިާތިބީމޭާއަތ�ާކަނޑަނާ�

ދިޔައީ.ާއެހެނ�ާ އަރައިގަތުނ�ާހުއ�ޓިގެނާ� ހުއ�ޓިގެނ�ާދިޔައީ.ާމީހުނ�ގެާމުދަލަށާ� ާާސަރުކ ރުނ�.ާމުޅިާރ އ�ޖޭގައިާވައ�ކަނާ�

ދިޔައީ.ާދެމީހެއ�ގެާއަތ�ާާ ހުއ�ޓިގެނާ� ނަހަމަގޮތުގައިާކެއުނާ� ދިޔައީ.ާމީހުނ�ގެާމުދ ތައާ� ހުއ�ޓިގެނާ� މީހުނ�ގެާމަގުފޭރުނާ�

ހުރި ފެނ�ނަނާ� މީާ މިާާކަނޑ ލީ.ާ ތިބެގެނ�ާ މިތ ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިއަދުާ އެކަމަކުާ މީހަކާުާާާޙަޤީޤަތ�.ާ ދައ�ކަނީާ

ާާ މިއީ އަދިާ ާާހަާމަރައިފިއ�ޔ ާ ވެސ� ރަޖަމުކުރުމަކީާ ނޫނޭ.ާ ޙައ�ލެއ�ާ ކެނޑުމަކީާ އަތ�ާ ނޫނޭ.ާ ނޫނ�ާ.ހައ�ލެއ�ާ އ�ލެއ�ާ

ވިސ�ނ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެ ތަނ�ކޮޅެއާ� މިހ ރަށ�ވުރެާބޮޑަށާ� އެބަޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވ އެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ާާނ�ބަރުނާ�

ކަމަށ�ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއިސ�ލ މ�ދީނުގެާމައ�ސަލަތަކުގައި،ާއިސ�ލ މ�ދީނުގެާހުނ�ނަާހައ�ދުތައ�ާގ އިމުކުރުމަށ�ާާ

ބުނެފައިާާ ހަމައެކަނިާ ވެސ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ކަނޑައެޅުމަށ�.ާ ޤ ނޫނުގައިާ ހެދޭާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

އިސ�ލ މީާޝަރީޢަތ�ާާއިނ�ނ ނީާއި ސ�ލ މ�ދީނަކީާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާޤ ނޫނުގެާމައިގަނޑުާމަސ�ދަރޭ.ާއެހެނ�ކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔާ 

އާެާ މިއަދުާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިގަނ�ނަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ޝަރީޢަތ�ކަމަށާ� ޤައުމުގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެއީާ

ސުލ�ޙަވެރިާއަމ ނ�10ާާާާޝަރީޢަތުގެާބިނ�ގ ާއަޅައިފިކަމަށ�ވެއ�ޖެއ�ޔ ާމީގެާާ ވަރަކަށ�ާއަހަރުފަހުނ�ާމިާޤައުމަކީާވަރަށާ�

މަޤުޞަދުތައ�ާާ ސިޔ ސީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިއަދުާ އެހެނ�ނޫނާ� އޮނ�ނ ނެ.ާ އިރ ދަކުރެއ�ވިއ�ޔ ާ ގޮތުގައިާ ތަނެއ�ގެާ ރީތިާ

ލުއިާ އެމީހުނ�ނަށ�ާ ދައ�ކާ  ވ ހަކަާ ދޫކޮށ�ލުމުގެާ މީހުނ�ާ ކުށ�ކުރާ  ޒުވ ނުނ�ނ އިާ ގޮތ�ތައ�ާާހ ސިލުކުރުމަށ�ޓަކައިާ

މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފިއ�ޔ ާާ ދުރަށ�ދ ނ�ާ އެކަނ�ތައ�ތަކ އިާ ޖޯކުޖަހައިާ ކަނ�ތައ�ތަކަށާ� ދީނުގެާ ހޯދައިދިނުމ އި،ާ

ާާ މީގެ މ10ާާާާިއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވެސާ� ސުލ�ޙަވެރިކަމުގައިާ އަމ ނ�ކަމ އިާ މިހ ރުާމިއުޅެވޭާ ފަހުނ�ާ އަހަރުާ ވަރަކަށ�ާ

އަޅުގަ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނޫޅެވޭނެ.ާ މެނ�ބަރުނ�ާާފަސ�ގަނޑުގައެއާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެބަޖެހޭ،ާ ނޑުމެނާ�

ހުނ�ނާަާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޙުކުމ�ތައ�ާ ދީނުގެާ ޚ އ�ޞަކޮށ�ާ މިކަހަލަ،ާ ބޮޑަށާ� މިހ ރަށ�ވުރެާ އެބަޖެހިވަޑައިގަނ�ނަވ ާ

އިސ�ލ މ�ދީނުގެ ބޮޑަކަށާ� ވެސ�ާ ވީހ ާ ވ ހަކަދެއ�ކެވުމުގައިާ އިޞ�ލ ޙުތަކަށ�ާ ހުށަހެޅޭާ އެާާމައ�ސަލަތަކުގައިާ ާ

ވ ޖިބުާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ފަހިކޮށ�ދެވޭތޯާ ޤައުމުގައިާ މިާ މ ހައުލެއާ� ތަނ�ފީޛުކުރެވޭނެާ ޙުކުމ�ާ އޮނ�ނަާ ކަނޑައެޅިފައިާ

ފ ޑުކިޔައިާާ އެކަނ�ތައ�ތަކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ އެހެނ�ނޫނީާ ކޮށ�ދޭނ�.ާ މަސައ�ކަތ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އަދ ކުރުމަށާ�
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ގާެާهللاޙުކޮށ�ދޭނެާބައެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށ�ާނ ނ�ނ ނެ.ާާކަނ�ތައ�ތައ�ާއިޞ�ލ ވެއ�ޖެއ�ޔ ާދެނ�ާއެާާހަޖޫކިޔައިާބަޔަކަށ�

މިާާ އަދ ކުރުމަށ�ޓަކައިާ ވ ޖިބުާ ދީނީާ އަދިާ ޤ ނޫނީާ މިާ މިތިބީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިއަދުާ އެކީގައިާ ރަޙުމަތ އިާ ހެޔޮާ

ާާ ވ ޖިބު މިާ ާާހަފަސ�ގަނޑުާ މިޒިނ�މ  ާާހަވ ލުކުރެވިފައި.ާ މިއަދު އަށ�ާާވ ލުކުރެވިފައި.ާ ޒިނ�މާ  މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

ބަޔަކަށ�ާާޚިޔ ނ ތ�ތެރިވެއ�ޖެ ރޯނ�ޖެހޭނެާ ކަރުނައަޅައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ މ ދަމާ  ދުނިޔެާާާނަމަާ މިާ މ ދަމާ  ވ ނެ.ާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާވ ޖިބަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއަމ ނ ތ�ތެރިވީާކިހ ވަރަކަށ�ތޯާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާާ ނިމުމަށ�ފަހުގައިާވެސާ�

ވެވޭނެސުވ ލުކުރެ ޖ ވ ބުދ ރީާ އަޅުގަނޑަށ�ާ އެއަށާ� ވެސ�ާާާާވޭނެ.ާ މެނ�ބަރުނ�ާ ހުރިހ ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ގޮތަކަށާ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.  މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ދެއ�ވުމަކީާއަޅުގަނޑުާއެދޭކަމެއ�.ާޝުކުރިއ�ޔާ 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ރިޔ ސަތުނާ�

ދުވަހުގެ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވަގުތާުާާާޝުކުރިއ�ޔ ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ގެނ�ދަނ�ާ ކުރިއަށ�ާ ޖަލ�ސ ާ

ާާ އާެާާާގައިާނިމޭނ2.30ާެޢ އ�މުގޮތެއ�ގައި ހުށަހެޅިާ ކަމަށ�ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާމިއަދުގެާޖަލ�ސ ގައިާކުއ�ލިާމައ�ސަލަާއެއާ�

ވަގުތުދެވިާއެވަގު ާމ އ�ދ ގެާާވަނ152ާާާައެކީގައިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާާތުގެާބޭނުނ�ހިފައިާނިމިފައިވުމ ާާމައ�ސަލަާއަށާ�

މިއަދުގެާޖަލ�ސ ގެާވަގުތުާާ ތިޔ1ާާާަާދަށުނާ� ކަމުގައިާމަޖިލީހުގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސާ� އިތުރުކުރައ�ވ ފައިވާ  ގަޑިއިރަށާ�

ާާ ވަނީ މެނ�ބަރުނ�ނ ާ ާާއ�ސ ހިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެހެނ�ކަމަށ�ވުމ  ާާކުރައ�ވ ފައި.ާ ޖަލ�ސ  މިއަދުގެާ ފަހުނ�2:30ާާއެކީގައިާ ގެާ

ާާ ފުރުޞަތުާާގަޑިއިރުާހިނގަމުނ�1ާާއިތުރު މިާ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކަފުޅުދެއ�ކެވުމަށ�ާ ބިލަށ�ާ ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހ ރުާ ދ ނެ.ާ

ޢިއ� ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާ ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދާުާޠަފ ާއަށ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާމުޞ�އަރުވަނީާ

ާޠަފ .ާމުޞ�

ާ

 ދެއ�ކެވުނ�:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމުޙައ�މަދުާމުސ�ޠަފ ާވ ހަކަ

މާިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ ާ.`

މިބިލަށ�ާމިާއިޞ�ލ ޙުާހުށަހެޅުމަށ�ާާ ދަނ�ނަވަނ�.ާއަދިާ އަޅުގަނޑުާފަށ�ފަށުނ�ާޝުކުރުާ އިޞ�ލ ޙަށ�ާއެމަނިކުފ ނަށާ�

ވެާ މެނ�ބަރަށާ� ާާތ އީދުކޮށ�ދެއ�ވިާ ޝުކުރުާސ� ވަރަށ�ާ ހަމަާ މާިާއަޅުގަނޑުާ މައ�ސަލައިގައިާ ބިލުާ މިާ އަދ ކުރަނ�.ާ

ތ އީދުކުރ ނަނ�.ާއެމީހަކަށ�ާާ އިޞ�ލ ޙުގެާމައ�ސަލައިގައިާމިއަށ�ާތ އީދުކުރ ާކޮނ�މެާމީހަކީާއަޅުގަނޑުާހަމަާއޭނަާއަށާ�

އަތުގައިާވެސ�ާހިފ ނަނ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާމީހަކުާމަާާތ އީދުކުރ ނަނ�.ާއެ ރ ލަފ ނެާކަނ�ނޭނގި،ާމީހަކުާާމީހ ގެާ

އަޅުގަނޑުާހަމަާޔަޤީނުނ�ާާهللاގޯނ އެއ�ާކޮށ�ފ ނެކަނ�ާނޭނގިާާ ގެާޙައ�ޤުގައިާބުނަނ�ާހުރިާއެއ�ވެސ�ާއެއ�ޗެއ�ާބުނުމަށާ�

ވެސ�ާފަހެއ�ާނުޖެހޭނަނ�.ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީ،ާމީހަކުާމަރައިފިާމީހެއ�ގެާޙުކުމަކީާމަރުކަމަށ އި،ާމީހަކުާމެރުމަށ�ާާ

ނުވ ނެާާކުމެއ�ކޮށ�ފިޝަރީޢަތުނ�ާޙު ހަދައިފިާާނަމަާއެާޙުކުމ�ާތަނ�ފީޛުކޮށ�ގެނާ� ނަމަާމީހުނ�ާާާާކަމަށ�ާބ ރުއަޅައިާއެހެނާ�
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ާޙުކުމ�ާާއ�ލެއ�ާނޫނ�ކަމަށ އި،ާއެއަށ�ތުރެނ�ާމީހުނ�ާމަރ ާމިގޮތަށ�ާހަނަމަާއެއީާާމަރ ،ާއެގޮތުނ�ާމީހުނ�ާމަރަނ�ާފަށައިފި

ޙުކުމ� ދަށުނ�ާ ާާޙުކުމުގެާ މީހަކު ނިނ�މައިފިާކޮށ�ގެނާ� މަރުކަމަށ�ާ ޙުކުމަކީާ މީހެއ�ގެާ މައ�ސަލަާާާާމަރައިފިާ ނަމަާ

މ ތ�ާ ވިދ ޅުވުމަކީާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ އޭނ ާ ކަނޑައެޅިގެނާ� މިބުނަނީާ އަޅުގަނޑުާ މެނ�ބަރަކީާ އެބުނ ާ ގާެާهللاގޯސ�ވ ނެކަމަށ�ާ

ރަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނުކުރ ނަނ�ާ ތ އީދެއ�ާ އެއަށާ� އަޅުގަނޑުާ އެއީ.ާ ގޮމެއާ� ޖައ�ސަވާ  ޤ ނޫނަށާ� އީސ�.ާއިލ ޙީާ

ގެނެސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާއަޅުގަނޑަށ�ތުރެާމ  އަށާ� މިާދުނިޔެާ ވިސ�ނ ފައިާއަޅުގަނޑުމެނާ� މ މޮޅަށާ� މޮޅުާފަރ ތަކުނާ�

މ ތ� މިهللاގެނ�ގުޅުއ�ވާ  ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައި.ާ ތަފުޞީލުކޮށާ� ކުރަނ�ވީގޮތާ� މިކަނާ� މިއޮތީާ ޤ ނޫނުގައިާ އިލ ޙީާ ރ އ�ޖޭގެާާާާގެާ

ާާ )ހ(ގ10ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ މ އ�ދ ގެާ ާާވަނަާ ބަޔ ނ�ކުރަނީ މިާ ކަނޑައެޅިގެނާ� ދީނަކާީާއިާ ދައުލަތުގެާ ދިވެހިާ

ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާާ )ށ(ާ މަސ�ދަރެވެ.ާ މައިގަނޑުާ ޤ ނޫނުގެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އިސ�ލ މ�ދީނަކީާ އ ދެ،ާ އިސ�ލ މ�ދީނޭ.ާ

ޚިލ ފުާއެއ�ވެސ�ާޤ ނޫނެއ�ާނުހެދޭނެ އަސ�ލަކ ާ މިއަށ�ާއިނ�ކ ރުކޮށ�ފިއެވެާާއިސ�ލ މ�ދީނުގެާ މ ނައަކާީާާާއޭގެާާާ�ނަމަާާ.ާ

ވެސ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާމީހަކުާމަރ ލާިާގެާދުސ�ތޫهللاނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ�ާވެސ�ާމ ތ�އޭނަާއެާއިނ�ކ ރުކުރަ ރަށާ�

ާާ ހަދައިގެނ� ދިރިއުޅެވޭނެކަށ�މީހެއ�ގެާޙުކުމަކީާމަރުކަމުގައިާ މިާރ އ�ޖޭގައިާ ާނޯނ�ނ ނެާދެނެއ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާނޫނީާ

އެއ�ޗިއ�ސ  ގެނ�ގުޅޭާ ާާާާކުގައިާތަކޮޓަރިާާރ އިގެދޮ�ههއިާހިފާ  އެބަހުރި ހަދ ނާ� އަޅުގަނޑުާ ކުރީގައިާ އަހަރ70ާުާމިއީ،ާ ގެާ

ވަރަށ�ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކާަާާާކުޑައިރުގައިާާތެރޭގައިާ މިާ އަޅުގަނޑުާއައީާތަޅުނުލ .ާތަޅުވެސ�ާނުގެނ�ގުޅޭ.ާއަޅުގަނޑުގެާ

ކޮށ�ފިނ�.ާއަޅުގަނޑަކީާމިާރ އ�ޖޭގައިާވަރަށ�ާބޮާާތަނ�ކޮޅެއ� ތައ�ާކޮށ�ފައިާހުރިާާޕޯޓުޑެތިާއެކ�ސ�ކުރިނ�ާތަކުރ ރުާވެސާ�

މުދަލުގެާއަގުާާ ދެކިފައިާއަޅުގަނޑުާވިއ�ކިާ ކުޑަާތަޅެއާ� ކަމުނ�ާބޮޑެތިާގުދަނ�ތަކުގައިާއަޅުގަނޑުާލ ފައިާހުރިާ މީހެއާ�

ދިޔަ ތެދުވެރިާބައެއ�ާޑޮލަރުާއަރައިާއެއ�ާޑޮލަރުާދެާާާާ.އަރައިގެނާ� ާާގެނ�ާދިޔަ.ާދިވެހިނ�ނަކީާއަމ ނ ތ�ތެރިާބައެއ�ާކަމަށާ�

ކުރުމަށ�.ާއަޅުގަނޑ ާ އަޅުގަނޑުގެާގުދަނުގައިާލ ފައިާާާއެކުާދިޔަާބޭރުާާާކަމަށ�ާދެކިގެނ�ާއިތުބ ރުާކުރިާ ހުރާިާާާމީހެއާ�

ޑޮލަރުގެާމުދ ލ ފައިާހުރިާތަނެއ�ގައިާއެހ ާކުޑަކުޑާަާާާތަޅުާއެ ނުކުރެވުނުާއެހ ާއެތަކެއ�ާމިލިއަނާ� މީހުނ�ނަށ�ާޤަބޫލެއާ�

ސަލ މަ ލ ފައިާހުރެގެނ�ާއެާމުދާ  ތުނ�ާހުނ�ނ ނެާކަމަކަށެއ�.ާއަޅުގަނޑުާދެކެފައިާހުރިާދުނިޔެ.ާމީގެާކުރީގައާިާތަޅެއާ�

ޖަހ ލ ފައިާާ މޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ބުނީމާ  ޕ ސ�ޕޯޓަކޭާ ދިވެހިާ އައިއިރުާ ދަތުރުފަތުރުކޮށ�ފައިާ ދުނިޔޭގައިާ އަޅުގަނޑުާ

ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ފަޚުރުވެރިވެފައިާ އެާދައ�ކ ލައިގެނ�ާ ދަތުރުކުރަނީާ ހިނގައަޅުގަނޑުމެނާ� އެކަނ�ާ މިއަދުާ .ާާއ�ޖެރައީސ�.ާ

އާެާ ގޮތުގައިާ މީހެއ�ގެާ އ ދައިގެާ އަޅުގަނޑުާ އެކަމަކު،ާ ޕ ސ�ޕޯޓެއ�ގައި.ާ ޑިޕ�ލޮމެޓިކާ� ދަތުރުކުރަނީާ އަޅުގަނޑުާ މިއަދުާ

ކުރ ާއިާ ބޮޑު.ާދުނިޔެާއިނާ� ޢިއ�ޒަތާ� އިރުާދަތުރުކުރ އިރުާއޭރުގައިާމާ  ޕ ސ�ޕޯޓުގައިާނެތާ� ތައ�ާމ ާާހުތިރ މުޑިޕ�ލޮމެޓިކާ�

އެއ ރޕޯޓ�ގައިާލަނ�ޑަނުގެާހީތ�ރޯގައިާމިތަނ�ތަނުގައިާއެއ�ކިޔޫގައިާާާާފ�ރ ނ�ކޯާާ�هނގަޅު.ާއަޅުގަނޑުާއެބަހުރިާހަނދ ނ�ރަ

އެނގުނީމިާސަރަހަ ދިވެއ�ސަކަށ�ާ އިރުގައިާ ތިބޭާ މީހުނ�ާ ދެބައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނ ާ މީހުނ�ނ އިާ ސ�ޕޯޓ�ާާޕ ާާމ ާ،އ�ދުގެާ

ާާ މި ގޮތ�.ާ ދޫކޮށ�ލާ  ކިބައިނ�ާާާާއަމ ނ ތ�ތެރިކަމ އިދީފައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިއަދުާ ނަނާ� ރީތިާ މިްިާ ރައ�ކ ތެރިކަމ ާ

މައ�ސަލައަކީ،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަ މ ތ�ހިނގައ�ޖެ.ާހުރިހ ާވެސާ� ދޫކޮށ�ލީމ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާގެާދުސ�ތޫރުهللاާށ�ާލިބިފައިވާ 
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ނޫނ�ާާ هللاާނ�ާރުޖޫޢުވ ނ�ވީާމ ތ�މަލުކުރަނ�ވީާއެއ�ޗަކީ.ާއަޅުގަނޑުމެޢަރައީސ�،ާމިާއަޅުގަނޑުާތަކުރ ރުކޮށ�ލަނީާމިއެއާ�

މ ތ� ބ ވައިލައ�ވ ފައިވ ާ އަޅުهللاއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ދުސ�ތޫރަށ�ާ އެާ ދީނަށ�.ާ އެހެނ�ވީމ ގެާ ތަބ ވ ނ�ވީ.ާ �ههގަނޑުމެނ�ާ

ވަބ އެއ�ގެާތެރޭގައި.ާއެއީ،ާާ އެތިބީާބޮޑުާ ލިބުނުާމީހުނާ� ފަހުނ�ާފޮތާ� އެނ�މެާ މިދަނީާ އަޅުގަނޑަށ�ާމިހ ރުާފެނިގެނާ�

މަނިކުފ ނު ކަމެއ�ާނޫނ�ާާއަޅުގަނޑެއާ� އެއީ.ާމިހ ރުާއެބައިާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާދޫކޮށ�ލީމަާވ ާާ�ކުރާ  މީހުނ�ގެާާާާގޮތާ�

ގޮތ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވެރިކަމަށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އިބިލީސ�.ާ ކިޔަނ�ާާާާވެރިނ�ނަކީާ

މ ތ� ދޫކޮށ�ލީމ هللاއަޅުގަނޑުމެނާ� ދީނާ� އަޅުގަނާާ�ގެާ ދޫކޮށ�ލީމާ  ދުސ�ތޫރުާ ވެރިޔަކަށ�އެާ އިބިލީސ�ާާާާޑުމެނ�ގެާ ވ ނީާ

މިާއިނ�ކ ރުާކުރެވެނީާމިާޙު�ههއެހެނ�ވީމ ވ ނީ.ާާ ތަނ�ފީޒުކޮށ�ގެނ�ާނުވ ނޭއަޅުގަނޑުމެނާ� މިހެނ�ނޭާއެހެނ�ނޭ.ާމިާާާކުމާ�

އަހަރުގެާވެރިކަމުގެާވ ހަކަ.ާހަނދ ނ�30ާާާާއަހަރުާވެރިކަނ�ކޮށ�ފައި،ާއަޅުގަނޑުާކިޔ ނަނ�30ާާާާޤައުމުގައިާވެރިޔަކަށ�ާާ

ގެނައ�ތ  މީތިާ އޭތިާ ދޭތެރެދުރުކުރުމ އިާ ޤައުމަށ�ާ ނެތ�.ާ ކަމެއާ� އުޅޭނެާ ާާލަނާ� ދިރިއުޅުމަށ� ކުއ�ޖާ  ދުނިޔެއަށ�ާާނެސާ�

ކަމެއ� ހުރިހާ  މިާ އެތެރެކޮށާ� އެއ�ޗެހިާ އިނ�ޖެކ�ޝަނާ  ވިހަާ މަރ ލުމަށ�ާ އެާާއައުމުގެާކުރިނާ� ޕ ޓީގެާާާާކޮށ�ފައި،ާހަމަާ

ތަނ� ޙުކުމާ� މިާ ހަދަނީާ އިދިކޮޅުާ މިއަދުާ މ ތ�ފީޒުމީހުނާ� ާކުރަނ�.ާ ދިރުނ�ާާهللا ހަރިކަށީގައިވ ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެ ހުރީާ ވެރިކަމުގައިާ ޤައުމުގެާ މިާ މީހެއާ� އެތެރެކުރިާ އިނ�ޖެކ�ޝަނާ� ވިހަާ ޤައުމަށާ� މިާ ރިާާނައ�ތ ލުމަށާ�

އަހ ގޮތުގައިާއެނ�މެާކުރިނ�،ާނިދެކޭގައިާއެނ�މެާފުރަތަމަާއަޅުގަނޑުާާރައީސ�.ާފުރަތަމަާމިާމައ�ސަލައިާ ގަނޑާުާޅުނަކާ 

ރައ�ދެއ�ާނުދޭނެ.ާއަޅުގަނޑަކީާތިވ ހަކައެއ�ާނުދައ�ކަނ�.ާނިހ  ބޭފުޅ އަށ�ވުރެާކުރިނ�ާދުނިޔެއަށ�ާާާާނަކަށ�ާއަޅުގަނޑުާ

މިާާ މީހެއ�.ާއެހެނ�ވީމ ާއައިާމީހެއ�.ާމިާޤައުމުާ ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީާއެހެނ�ވީމ ާ،ާާމަޑުާއިނ�ނަވ .�ههދުނިޔެާދަނ�ނަާ

ލ ނ�ވީ.ާމިާޤައުމުގައިާާފުރަތަމަާހަދަނ�ވީާގޮތަކީާފުރަތަ ކޯޓަށާ� މަާމިކަނ�ާކުރަނ�ވިާގޮތަކީާރޯމުގައިާއެހުރިާކ�ރިމިނަލާ�

ތަނ�ފީޒުއަހަރުާވެރިކަނ�ކުރިާމީހ ާއޭނަާމިާޙ30ާާު މިާޤައުމަށ�ާއެއ�ާކުމާ� ހ ސ�ާމިއަދުާމިާާާނުކޮށ�ގެނ�.ާކަނޑައެޅިގެނާ�

ލައ�ާ ރައީސ�.ާހަާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މީހުނާ� މިލިޔަނާ� އެއާ� ތިބޭާ މާިާޤައުމުގައިާ މީހުނ�ާ ލައ�ކަާ ފަސާ� ނުވަތަާ މީހުނ�ާ ކަާ

އުނިކޮށ�ފައި މީހެއ�ާާމިއަށ�ވުރެާބޮޑުާޖަރީ�ههމިާވެރިކަނ�ކުރިާމީހ .ާއެހެނ�ވީމ ވަނީާހަމަާާާޤައުމަށާ� މ އެއ�ާހިނ�ގިާނުލަފާ 

ާތޯކޮބައި ދިރިއުޅުމުގެ؟ މިގޮތަށާ� މިނިވަނ�ކަނާ� މިާ އުފައ�ދަނ�ޖެހުނީ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ސަބަބުނާ� މީހެއ�ގެާ ާާމިާ

ޤައުމުާމިއޮތީާބޮޑުާވަބ އަކަށ�ވެފައި އުފައ�ދަނ�ސަބަބުނާ� ޖެހުނުާއެއ�ޗެކޭާާ.ާމިާމީހެއ�ގެާކައިރިނ�ާސަލ މަތ�ނުވެވިގެނާ�

މިއީ.ާއަޅުގަނ ގެނ�ާމިާޤައުމުގައިާތިބޭާކަށެއ�.ާއެކަމަކު،ާާޑުމެނ�ާބޭނުމެއ�ާނޫނޭާމިާއުފައ�ދައިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސާ�

ސަލ މަތ�ާާކީއ�ތޯ ވަބ އިނ�ާ މިާ ނޫނިވެާކުރ ނީާ އުފައ�ދައިގެނާ� މިާ ނެތޭާ ކުރަނ�ވީާވޭކަނ�ާ ދެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ާާއ�ޔ .ާ

ސަލ މަތ އިާރައ�ކ ތެރިކަނ�ާލިބިގެނ�ވ ާމ ޙަ މިާރ އ�ޖޭގެާރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� މިާޤައުމުގައިާގ އިމުކަމަކީާ ކުރަނ�ވީާާއުލެއާ�

މީހު ތިބިާ ހިނ�ގ ފައިާ ޖަރީމ ތައާ� މިފަދަާ ރައީސ�.ާކުރަނ�ވީާކަމަކީާ ކަސ�ތޮޅުޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ބިޑާިާނާ� ގެނ�ގޮސާ� އަޅ ފައިާ

އަޅުވ ފައިާޖަލުގައިާބައިތިއ�ބަނ�ވީ.ާދިރިހުއ�ޓ ާވަޅުލީާމީހުނ�ގެާމައ�ސަލަތައ�ާބަލަނ�ވީ.ާއަޅުގަނޑުާމިާބުނަނީާމީހަކުާާ

ވެރިކަނ�ާކުރިާާއަހަރަށ�ާޙުކުމ�ކޮށ�ފައިާމައުމޫނުގެާދައުރުގައިާއޭނ25ާާާާަމަރ ލިާމީހެއ�ގެާޙުްުކުމަކީާއޭނަާޖަލަށ�ލ ފައާިާ
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މިސ ލުނ�ާދޫކޮށ�ލ ށޭ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާާާާއަހަރުކޮށ�ފައި،ާއޭނަގެާރައ�ޓެއ�ސަކަށ�3ާާާގޮތަށ�ާާ ވ ތީވެާއޭނ ާދޫކޮށ�ލާ 

ވެސ�ާާ ދީނެއ�ގައިާ ހުރިހ ާ ވެސ�ާސަމ ވީާ ގޮތުނާ� ދީނީާ ވެސާ� ގޮތުނ�ާ ދުނިޔެވީާ ނޫނ�.ާ އިނ�ސ ފެއާ� ދުނިޔެވީާ އެއީާ

މަ އަޅުގަނޑުާ އެއީ.ާ ކަމެއ�ާ ހޭމަނ ކުރާ  ދިރިހުރެފައިާ އޭނަާ މަރ ލިމީހާ  ފަސ�ދޮށަށ�ލ ފައިާ ހުނ�ނ ކަށ�ރ ފައިާ މިާާނާ� ާ

މ ތ� ނުކުރ ނެ.ާ ޤަބޫލެއާ� މ هللاދުނިޔެާ ވުރެާ އޮނ�ނަނީާއަޅުގަނޑަށާ� ކަނޑައަޅ ފައިާ މޮޅަށ�ާާާާގެާދުސ�ތޫރުގައިާމިކަނ�ާ

މ  މިކަނ�ތައ�ތަކަށާ� ހިކުމަތ އިާ މަރ ލ ފައިާާމިކަނ�ތައ�ތަކުގެާ އެކަކުާ އޮތީމ ،ާ އަނެކަކާުާބޮޑަށާ� ފަސ�ދ ނުލ ފައިާ އޭނަާ ާ

ހަމަާާ އުސޫލަކީާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާ ރަނގަޅުާ އެނ�މެާ އޭނަާހޭނ�.ާއެއީާކޮނ�ތަނަކުާއުސޫލެއ�ތޯ.ާ ދިރިހުނ�ނަނ�ވީާ

ޤައުމުގައިާާ މިާ އެއ�ޗެއ�ާ ނޫނާ� މިާ މަރު.ާ މަރަށާ� އަތެއ�.ާ އަތަކަށ�ާ ލޮލެއ�.ާ ލޮލަކަށ�ާ ހުޖޫމެއ�.ާ ހުޖޫމަކަށާ�

އަޅުގަ މަގުާާތަނ�ފީޒުކޮށ�ގެނާ� ޤައުމުގެާ މިާ ސަލ މަތުނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށާ� ގޮވައިގެނ�ާ އަނބިދަރިނ�ާ ނޑުމެނ�ގެާ

ނުނިކުމެވޭނެ މުސ�ތަޤުބަލުގައިާ ރައީސ�.ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާާ�هމައ�ޗަކަށ�ާ މަނިކުފ ނަށ�ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވެސ�،ާ އަށާ�

މިާޤައުމުގައިާނުރައ�ކ ވެގެނ�ާހިނގަ ވެސާ� އަޅުގަނޑުާހިނގ ނަނ�ވެސ�،ާއުއ�ތަމަާފަނޑިޔ ރަށާ� �ާ ނުކެރުނަސް� ާާ،ނާ�

ާާ މީގެ އެކަމަކު،ާ ހިނގ ނަނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ރައީސ�.ާ ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އޮނ�ނ ނީ ނިކަމެތިމީހ އަށ�ާާގެއ�ލުނ�ާ އެނ�މެާ

ވެސ�ާހިނގިދ ނެާބ ރުާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާމަނިކުފ ނަ ށ�ާމޮޓޯކޭޑ�ާހަދ ފައިާމަގުމަތީގައިާހިނ�ގެވިދ ނެ.ާއަޅުގަނޑަށާ�

އަނބިދަރިނ�ާާހުރީމަ.ާއެ ނެތާ� ކަމަކު،ާކިހިނެއ�ތޯާނިކަމެތިާމީހ ާހަދަނީ.ާއޭނަާކިހިނެއ�ތޯާހަދަނީ.ާމިއަދުާމަގުމައ�ޗަށާ�

ނުކުމެވޭާކަށެއ�.ާހިތައ�ާއެރިާއެއ�ޗެއ�ާގޮވަނީ.ާާ ގޮވައިގެނ�ާނުކުމެވޭާކަށެއ�.ާދަރިޔަކުާގޮވައިގެނ�ާނެތ�ާމަގުމައ�ޗަށާ�

ޓީވީތަކ އިާާާވަކި ނުގޮވ ކަށެއ�.ާ ނެތާ� ާާއެއ�ޗެއާ� ކިޔައިގެނ� މިނިވަނ�ކަމޭާ ހަދައިގެނ�ާ އެއ�ޗެހިާ މިނަވަނ�ކަމޭާާމީޑިޔ ާ ގެާ

އި އަޅުގަނޑުާ އިނ�.ާ ނުކެރޭާދައ�ކ ާވ ހަކަާ ދިމ ކުރަނާ� ބެލިނ�ާދުނިޔޭގައިާމިކަމ ާކިޔައިގެނ�ާލޯާ ބެހޭާގޮތުނ�ާާާާއ�ޔެާ

އެނ�މެާބޮޑުާޤައުމުާއަ ބަލ އިރުާޓީވީއަކުނ�ާމިާގޮތަށ�ާާތޯާގަވ އިދަކާީާޅުގަނޑުާބެލީާކޮބައިއެނ�މެާމިއީާދުނިޔޭގައިާއޮތާ�

މުޅާިާ ތެރެއަށ�ވައ�ޓ ލ ާ ވަބ އެއ�ގެާ ބޮޑުާ ޤައުމުާ މުޅިާ ޓީވީއޭާ އަދިާ އަކީާ ދި.ޓީވީާ ރ އ�ޖޭގެާ މިާ ވ ހަކަތައާ� ދައ�ކާ  މިާ

މިކޮށ�ލަނީާވީ.ޓީވީާއ އިާދި.ޓީވީ. ހަލ ކުާ ކުރަނ�ވީާާާޤައުމުާ ޓީވީނ�.ާފުރަތަމަާ ކީާމިާދެާޓީވީގެާމީހުނ�ާާކަމަާާމިާދެާ

ވެރިނ�ކުރަހައ�ޔަރުާ މުނިސިޕަލ�ޓީާާ.ނ�ވީ،ާ ހައ�ޔަރުކޮށ�ފައިާ ރައީސ�.ާ ބުލ�ޑޯޒަރުާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަނ�ގަނ�ވީާ އަށ�ާ

ޤައުމާުާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހައ�ލުވީާ މައ�ސަލަާ ޤައުމުގެާ މުޅިާ ތަޅ ލުމަށ�.ާ ތަނާ� ދެާ މިާ ހިފައިގެނާ�

މި ވަގުތުާދީގެނާ� ދެާމިނެޓ�ާއިރުގެާ ކުރަނީ.ާބައ�ލަވ ާާާާކުރަނީާކޮނ�މެއ�ތޯާމިާާފަސ ދަކުރުމަށ�ޓަކައިާކޮނ�މެާމީހަކަށާ�

ކަ ވެސ�ާ އިސ�ލ މ�ދީނުގައިާ އިހުތިރ މުމ ތ�ވެގެނ�ވާ  ވެރިނ�ނަށާ� އެއީ،ާާނޑައަޅަނީާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކުރުމަށޭާ

އަޅު ނުބުނަނ�ާ އިހުތިރ މުއަޅުގަނޑެއާ� ވެރިނ�ނަށާ� މިކުރަނ�ޖެހެނީާާގަނޑަށ�،ާ ކުރަނީ.ާ މިާ އެްެކަނ�ތޯާ ކުރުމަށ�.ާ

ޖ ހިލުާގޮތުާާރަނ�ޖެހެނީ.ާލ ރިކުާާކޮނ�ކަމެއ�ތޯ ވިއ�ކ ާާާާގައިާނުބައިާގޮތުގައިާމ ލޭާބިމ ހޯދައިގެނާ� އެއ�ޗެއ�ާތަނ�ތަނުނާ�

މީހުނ�ނަށ�ާާ އުޅޭާ ހަދައިގެނ�ާ އެއ�ޗެހިާ ޓީވީއާ  ފ ޑުފ ޑުގެާ ޤަތުލުކޮށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ފަސ ދަކޮށާ� ރައ�ޔިތުނާ� ހަދައިގެނ�ާ

ބަޔަާާާގެމަރު ކުރުވާ  ދޭނ�ވީާހަމަާމިކަނ�ކަނާ� ވ ތީާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާފުރަތަމަާމީހަކުާމެރާިާާާކަމުގައިމިއާީާާާކީޙުކުމާ�
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މީހ ާާ ފަސ ދަކުރ ާ ބ ރުއަޅާ  ބ ރުދީ،ާ މިކަމަށާ� ފަދައިނ�ާ ބުނ ާ މަރޭާ ޙުކުމަކީާ މީހެއ�ގެާ މެރިާ މީހަކުާ ޙުކުމަކީާ މީހ ގެާ

ާާ ބޮމަރ ލަނ�ވީ. ޓީވީއެނ�މެާ އެއ�ޗަކީާ ފެތުރޭާ މިހ ރުާ ބޮޑަށާ� އެނ�މެާ ދުނިޔޭގައިާ އެއ�ޗަކީާ އެއ�ާާޑުާ ދައ�ކ ާ މިާ ނާ�

އެއ�ާ ނުވަތަާދެާާމަނ�ޒަރަކީާ މީހުނ�ާ މީހުނ�ާާާާހ ސ�ާ މިާރ އ�ޖޭގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާ އެއީާ ހެކިާ މީހުނ�ގެާ ހ ސ�ާ

އެއީާތެދެކޭ.ާާ ޓީވީާބުނެފިއ�ޔާ  ކޮނ�މެާފަދަާދޮގެއ�ާހެދިާކަމުގައާިާޤަބޫލުކުރ ާކޮނ�މެާފަދަާދޮގެއ�ާހެދިކަމުގައިާވިޔަސާ�

ބުނެގެނ�ާހަމަޖެހޭކަށެއ�ާާމިވަ�ههވިޔަސ�.ާއެހެނ�ވީމ  ރުކަމެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާހަމައެކަނިާމީހަކުާމަރ ލިާމީހަކީާމަރޭާ

ނޫނ�ާާ މިާ ފ ސ�ކުރަނ�ވީާ ޤ ނޫނުާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެބަހުރިާ ކަނ�ތައ�ތަކެއާ� އެތައާ� ކުރަނ�ޖެހޭާ މިހެނ�ާ ނެތ�.ާ

އަ ރ އ�ޖޭގައިާ މިާ ޔަޤީނާ� އަޅުގަނޑަށ�ާ ދިރިގޮތަކަށާ� ނޫޅުގަނޑުމެނ�ނަކަށާ� ވެސ�ާާއެއ�ާ ރައ�ޔިތުނާ� ހުރިހ ާ ޅެވޭނެ.ާ

ާާ މީހަކު ކަމަކީާ އަތ�ގުޅ ލ ފައިާކުރަނ�ވީާ ހަމަާ ވެސ�ާ މެނ�ބަރުނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާހުރިހ ާ މީހަކަށ�ާާމަރައިކުރަނ�ވީާ ފިާ

ފެށިގެނ�ާާ ސ ބިތުވެާއޭނ ގެާޙުކުމ�ާކުރ ާދުވަހުނާ� އޭނަގެާމައ�ޗަށާ� ގައިާއޭނ ާދަނ�ޖައ�ސ ާާތެރޭާާދުވަސ�15ާާޙުކުމ�ކޮށާ�

އަނދަވަޅެއ�.ާާމަ ނޫނިއ�ޔާ  އަނދަގޮނޑިއެއ�ާ ވަރުގަދަާ ރަނގަޅުާ ގެނ�ނަނ�ވީާ ޚަރަދުކޮށ�ގެނ�ާ ސަރުކ ރުނ�ާ ރ ލަނ�ވީ.ާ

ގެނ� ގެނެއަނދަވަޅެއާ� ރައީސ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނިމުނާީާނަނ�ވީާ ހައ�ލުވެާ މައ�ސަލަާ މުޅިާ މަރ ލީމ ާ މީހުނާ� ތިނ�ާ ސާ�

ާާ ދަނ�ނުޖައ�ސަނ�ވީ ނޫނިއެއ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާކީއ�ވެތޯާއެކަކުާ މީހުނ�ާސަލ މަތ�ކުރަނާ� ލައ�ކަާާހ ސާ� އ�ޔ ާހަތަރުާ

ސަލ މަތ�ކުރަނ�ާވެގެނ�ާކީއ�ވެގެނ�ތޯާ އައުލ ކަނ�ާބޮޑުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާާާމީހުނ�ާދަނ�ނުޖައ�ސަނ�ވީާމ 15ާާމީހުނާ�

ބޮޑުާއިޤ�ތިޞ ދީާމިއޮތީާހަމަާބޮޑުާާނ�،ާވެރިކަނ�ކޮށ�ފައިާދިޔަާމީހ ،ާއެާާދެ ހީނަރުކަމެއ�ގެާތެރެއަށ�ާާދިޔައީާޤައުމަށާ�

އެ ޖީލުތަކެއ�ގެާ އެތައާ� އޮތ�ާ އަނ�ނަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އޮތ�ާ އަނ�ނަނ�ާ އެފ�ރިކ ގައާިާާާޤައުމަށާ� މަރ ފައި.ާ ތިބީާ

އަހަރުގެާއަނ�ހެނުނ�ނަށ�ާޖަހ ،35ާާާއަހަރ އ18ާާާިގެނ�ގުޅުނުާވިހަާއިނ�ޖެކ�ޝަނ�ތަކެއ�ާގެނެސ�ގެނ�ާމިާއަނ�ހެނުނ�ގެާ

ބުނީާއިއ�ޔެާހޮސ�ޕިޓަލަށ�ާާއަތ�ފައިާނުހުރޭާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާލޮލުނ�ާދެކެފައިާމިމިއަދުާވިހ ާކުއ�ޖ ގެާާ

ނެތ�.ާާވިހޭ އިނގިލިާ ހަތަރުާ ލޮލުނ�ާ ދެކުނިނާ� އަޅުގަނޑުާ ކޮބައިާާކުއ�ޖަކުާ އެފ�ރިކ ގައިާާއަސ�ލަކީާ ބެލިއިރުގައިާ ތޯާ

ކިޔ ފައި.ާމިފަދަާވެރިކަނ�ކޮށ�ފައިާތިބިާާކިޔ ާފ ޑެއ�ގެާއިނ�ޖެކ�ޝަނެއ�ާޖެހީާދޭތެރެދުާާބޭނުނ�ކުރިާރުބެއ�ލ  ރުކުރުމަށާ�

އިނ ޔަތ ާާާމީހުނ�ނަށ� މިތިބީާ އެއ�ޗެއ�ތޯ.ާާާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކީއ�ކުރ ާ މީާ ކުރަނީ.ާ މިާ ކޮނ�ކަމެއ�ތޯާ ދީގެނ�.ާ އެއ�ޗެހިާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރަާ�ފުރަތަމަާކުރަނ�ވިާކަމަކީާމީނަާދަނ�ޖައ�ސ ާމަރ ލަނ�ވީާ ާއީސ�.ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާޝުކުރިއ�ޔާ 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

މިއޮތީާމިާބިލުާހުށަހެޅުއ�ވިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަނާ� ޝުކުރިއ�ޔާ 

މެނ�ބަރުނ�ގެާނަނ�ފުޅުތައ� ޖަލ�ސ ކުރ ާާާމެނ�ބަރަށ�.ާލިސ�ޓުގައިާބައެއ�ާއެހެނާ� ބޭފުޅުނާ� ާާވޭ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާބައެއާ�

ނެތުމ  ވަޑައިގެނާ� ފުރުާާމ ލަމުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ތަރުތީބުނާ� ހޯރަފުށީއެކީގައިާ މިޖެހެނީ.ާ އަރުވަނ�ާ ާދ އިރ ގެާާޞަތުާ
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ވ ހަކަފުާއަޙުމަދުާމެނ�ބަރުާޢިއ�ޒަތ�ތެރި މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެާ ފުރުޞަތާުާރަޝީދަށ�.ާ ދެއ�ކެވުމަށ�ާ ޅުާ

ާފިނ�ާ.އަރުވައި

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާއަޙ�މަދުާާމެނ�ބަރުާދ އިރ ގެާާހޯރަފުށި

.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށ�ާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާބިލަކީާވަރަށ�ާާ`

ހިތ މަކުރަނ�ާވ ދަވެރިާއިދިކޮޅުާޕ ޓީގެާނައިބުާލީޑަރުނ�ގެާގޮތުގައިާތިއ�ބަވ ާާ ސ ފުާސީދ ާބިލެއ�.ާއަޅުގަނޑުާވަރަށާ�

ކިޔ ާހުރެާބޭފުޅުނ�ނަ އަޅުގަނޑުމެނ�ާޝަހ ދަތާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�ާާ�ށ�ާމުސ�ލިމުނ�ގެާގޮތުނ�،ާއިސ�ލ މުނ�ގެާގޮތުނާ�

އޮޅުނީމ  ނޭާާ�މައ�ސަލައެއ�ގައިާ ގޮތާ� ސިޔ ސީާާާާ�ގުނީމ ނކަނ�ކުރ ނެާ ބުނެާ ކަމަށ�ާ ނޭގުނުާ ގޮތެއާ� ހަދަނ�ވިާ ދެނާ�

ާ ހިތ މަކޮށާ� އަޅުގަނޑުާ އެއީާ ހަދަނ�ޖެހޭކަނާ� ބިލުާ މިާ ރައީސ�.ާާބިލަކަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މައ�ސަލައެއާ� ދެރަވ ާ

އުމުރުނ� މިއަދުާ ސ ފުކޮށާ� ވަރަށާ� އެނގ10ާާާާޭާާއަހަރުގެ،9ާާާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ވެސާ� ކުއ�ޖ އަށާ� އަހަރުގެާ

އޮޅިއ�ޖެއަ ކަމެއާ� ޤުޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ކީރިތިާ މައ�ސަލަާާއ�ޔާ  އެާ ރުޖޫޢަވީމާ  ސުނ�ނަތަށާ� ރަސޫލާ  ރުޢ ނ ާ

މިހެނ�ކަމުސ ފުވ ނެ ޢިއ�ކަނ�.ާ ދ އިރ ގެާ ތޮއ�ޑޫާ ލީޑަރުާ ނައިބުާ ޑީ.އ ރު.ޕީގެާ ވަޙީދަނ�ާ ޢަލީާ މެނ�ބަރުާ ށ�ާާޒަތ�ތެރިާ

ާާ ޝަރުޢީ ޙުކުމެއ�ގައިާ އިސ�ލ މީާ ދަނ�ނަވަނާ� އޮޅިއ�ޖެއަޅުގަނޑުާ ކަމެއާ� މާިާމައ�ސަލައެއ�ގައިާ މަނިކުފ ނުާ އ�ޔ ާ

ާާޢިއ�ޒަތ� އަގުވައ�ޓ ލ ، މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުތެރިާ ާާޤައުމުގެާ ލަދުގަނ�ނަވ ނޭ ބަހުސ�ނާ� ޙަޤީޤަތ�ާާގޮތަށާ� ނުކުރައ�ވ ށޭ.ާ

ކީރިތިޤުރުއ އޮޅުނ�ފިލުވަ ވަޑައިގަނ�ނަވ ށޭާ ހަމަާނ�ާ ސުނ�ނަތަށ�.ާ ރަސޫލ ގެާ މާިާާާނ އިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެހެނ�މެ،ާ

ދިޔައީކީާފ އިތުވެގެނ�ާމިދިޔާަާ ގެއ�ލިގެނާ� ކ ބަފައިނ�ާގެނައިާރީތިާނަމޫނ އަކުނާ� ދަރިނ�ގެާއަޚުލ ޤުާގެއ�ލިާ ޤައުމުގެާ

މިގެނ�ދ ާމިވީާާއަޅުގަ ކުރަމުނާ� މިާޤައުމުގެާވެރިކަނާ� ނ�.ާާގެާމުއ�ދަތުގެާތެރޭގައެއ�ާނޫއަހަރ2ާާުނޑުމެނ�ގެާމިާއަލަށާ�

ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާސީދ ާތެދުބަހުނ�ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނަމަ...ާ.

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ނިޒ މ ާބެހާޭާާާ.ވެގެނ�ާާވ ހަކަފުޅު...ާއަޅުގަނޑުާއެއ�ޗެއ�ާދަނ�ނަވ ލަނ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުގެާާ

އެާާ ގުޅިގެނ�ާ އެދިވަޑައިގަތުމ ާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ތޮއ�ޑޫާ ނެނ�ގެވުމަށާ� މައ�ސަލައެއ�ާ

ފުރުޞަތެއ�ާއަރުވަނ�. ާމެނ�ބަރަށާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�:ތޮއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީ
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ނެގީ މިާ މައ�ސަލައެއ�ާ އަޅުގަނޑުާނިޒ މީާ އަޅުގަނޑުގާެާާާ�هއ ދެ،ާ އޮނ�ނ ނެާ ފެނ�ނަނ�ާ ޔައުމިއ�ޔ ތައާ� މަޖިލީހުގެާ މިާ

ދީނ ނަމަ އަޅުގަނޑުާ ނިސ�ބަތ�ކޮށ�ާ ދ އިރ ގެާާާާށާ� ހޯރަފުށިާ ގޮތަށ�ާ އޮޅޭާ ޙަޤީޤަތ�ާ ކަމަށާ� ދެއ�ކިާ ވ ހަކައެއ�ާ ޚިލ ފުާ

ވ  މެނ�ބަރުާ ވ ހަކަާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތާ  ޖެހޭނެާ ވެސާ� ރައީސ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެާ ދައ�ކ ތީވެ،ާ އެއ�ާާހަކަާ

ބުނަނ�.ާނުދައ�ކަނ�ޏ ާ ދެއ�ކިއޭާ ދެއ�ކިއ�ޔ ާ ކަމުނުދ ާާާާއަޅުގަނޑުާ ވަރަށ�ާ ވ ހަކަާހުއ�ޓުވަނ�.ާއެއީ،ާ އެާމަނިކުފ ނުގެާ

ާާނެތިނ�ނީކީ.ާދެނ�،ާއަޅުގަނޑުާދައ�ކ ކަނ�ާާވ ހަކައެއ�ާއެާދައ�ކަނީ.ާކޮނ�މެާކޮނ�މެާކަހަލަާވ ހަކައެއ�ާނޫނ�ާއެާދައ�ކަ

ކީއިރުާއެ ޤުރުއ ނުގެާއ ޔަތުގެާމ ނަާ ާާާާމިއަދުާ އެއ�ޗެހި.ާއެއީ އެޅިާވ ހަކައާ  ތުރުތުރުާ ނުކިޔ ާާޢ އ�މަނިކުފ ނުާ މުކޮށާ�

އެހެނ�ވީމ  ކަނ�ނޭނގެ.ާ هއެއ�ޗެއ�ވީމަާ ޙަޤީޤަތ އަްަޅު�ه ނިސ�ބަތ�ކޮށ�ާ އެކަނ�ާާާާގަނޑަށާ� ދައ�ކ ތީވެާ ވ ހަކަާ ޚިލ ފަށާ�

ދެއ�ކެވާިާރި އަޅުގަނޑުާ ފެނ�ނ ނެާ ޔައުމިއ�ޔ ތަކުނ�ާ އެއީާ ނެގީ.ާ މައ�ސަލައެއ�ާ ނިޒ މީާ މިާ ނުހުއ�ޓުވ ތީވެާ ޔ ސ ތުނާ�

ވ ހަކައެއ�ާ ކޮނ�މެާ އަޅުގަނޑަކީާކޮނ�މެާ ޚިލ ފުާާވ ހަކަ.ާ ޙަޤީޤަތ ާ މަނިކުފ ނުާ އެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނޫނ�.ާ މީހެއ�ާ ދައ�ކ ާ ާ

ާާ ޤުރުއ ނުގެާއ ޔަތުގެާާޚިލ ފުާވ ހަކަާދެއ�ކިާކަމަށ�ާއެާމަވ ހަކަ،ާދީނ  އަޅައިގެނާ� ތުރުތުރުާ އަދިާ ދައ�ކ ތީާ ނިކުފ ނުާ

ދައ�ކ ތީާއެކަނ�ާހުއ�ޓުވުމަށ�ާނިޒ މީާމައ�ސަލައެއ�ާމިާނެގީ.ާާ ާމ ނަާއެއ�ޗެހިާއޮޅޭާގޮތަށާ�

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ނިޒ މީާނުކުތ ގައިާ އެާ ނުކުތ ާއ ާ ފ ހަގަކުރެއ�ވިާނިޒ މީާ މެނ�ބަރުާތިާ ވިދ ޅުވިާވ ހަކަާޔައުމިއ�ޔ ގައިާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ދެއ�ކެވިާ ކުރީގައިާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވ ހައޮނ�ނ ނެ.ާ މިހ ރުާ އަދިާ ވ ހަކަފުޅ އިާ �ގެނ�ދ ާާާ ދައ�ކަވަމުން� ކަފުޅުާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދާުާ ޔައުމިއ�ޔ ާކުރެްެވިފައިވ ާފަދައިނާ� ވ ހަކަފުޅުާވެސާ� މެނ�ބަރުާދެއ�ކެވިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ގެނ�ދެވުމަށ�ާއެދެނ�.ާރަޝީދު ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށާ�

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާއަޙ�މަދުާާމެނ�ބަރުާދ އިރ ގެާާހޯރަފުށި

މަދާުާތެރިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާމުޙައ�ވަނަާއަހަރުާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޢިއ�ޒަތ�2008ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާޙަޤީޤަތަކީާާ

ާާ ވެރިކަމަށ� ާ%ނަޝީދުާ ޒުވ ނުނ�ގެާ އ ބ ދީގެާ ޤައުމުގެާ އ ދަތަކުގައ33ާާާިާއަރައިވަޑައިގެނ�ނެވިއިރުާ ނުބައިާ ޖަލުގައިާ

ވެރިކަނ�30ާާާާޚިދުމުޚުތ ރުާވެރިޔަކުާާ.ާޤައުމުގެާޒިނ�މ ދ ރުާވެރިޔަކު،ާާޖައ�ސ ާހަލ ކުކުރިކަނ� އަހަރުާނ ޖައިޒުާގޮތުނާ�

ދެއ�ކެނ�ޏ ާދެއ� ވެސ�ާމިވ ހަކަާ ހުށަހެޅިފައިާމިއޮތ�ާާކުރިާވ ހަކަ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ކޭނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސ�،ާމިއަދުާ

މައުމޫ ކުރީގައިާ ޢަބ�ދުލ�ޤައ�ޔޫމުތޯބިލަކީާ ާނުާ ނ ސިރުތޯއިބ�ރ ހީ؟ ާމ�ާ ާއެހެނ�ބޭފުޅަކުތޯ؟ ކުާ؟ ރެއ�ވިާާވެްެރިކަނ�ާ

ނޫނ� ޒިނ�މ އެއ�ާ ތަނަާާ.ބޭފުޅެއ�ގެާ އޮތ�ާ ކުރިއަށާ� ފެށިގެނާ� މިއަދުނ�ާ ހ ލަތަށާ� ނުބައިާ ދިމ ވެފައިވާ  ށ�ާާޤައުމުގައިާ

ާާއަ މަސައ�ކަތެއ� އިސ�ލ ހީާ މިޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ވ ހަކަާ ކުރެވޭނީާާކުރުމުގެާ ރަނގަޅުާ ކަމެއ�ާ ާާދައ�ކަނީ.ާ

ާާއަޅުގަނޑުާވިޔަސ�ާޤައުމުގެާއެ ރަނގަޅުާކުރުމުގެާނިޔަތުގައި ގުޑ�ާވިލ�ގައިާވ ހަކާަާހެނ�ާރައ�ޔިތަކުާވިޔަސ�ާކަމެއާ�
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ދެނ�ދައ�ކައި ވެސ�ާ މީހ އަށ�ާ ބައ�ދަލުވާ  މީހ ގެނ�.ާ ދިމ ވ ާ ދެނ�ާ މަގުމަތީގައިާ ދަތުރުކުރަމުނ�ދ ާ ދާ  ހިނގ ފައިާ ާ،ާާ

ރަނގަޅު އެކަނާ� ވެސ�ާ އިޚުލ ސ�ތެރިކަމ ކައިރީގައިާ ނިޔަތުގައިާ އެާާކުރުމުގެާ ހޯދުމަށ�ާ ހައ�ލެއ�ާ ވ ހަކަާާާާއެއ�ކޮށ�ާ

ގޯސ�ކުރުމުގެާނިޔަތުގައިާވަރަށާ�ދައ�ކައި އަޅުގަނޑާުާާކުރުާބިލެއ�ާާތަފ�ސީލުކޮށ�ާވަރަށ�ާފިއ�ޔ ާހައ�ލުާފެނ�ނ ނެ.ާކަމެއާ�

ހިފ ާބޯާބުރިކޮށ�،ާާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީ.ާމިއަކުާމިާބުނަނީކީާމިާޤައު ާާ�هކަރުާބުރިކުރ ާވ ހަކައެއ�ާނޫނ�މުގެާޒުވ ނުނާ�

ާާ އަދަބަކީ ޤައުމުގައިާމިާދެވޭާ މީހަކަށ�ާޤައުމުގައ25ާާާާިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާމިާ ޖަލަށ�ލުނ�.ާމީހަކުާމަރާ  އަހަރަށާ�

ާާ ބަނ�ާާއަހަރަށ�ާޖަލަށ�ލުނ�.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާމ25ާާިދެވޭާއަދަބަކީ ާާދުކޮށ�ފައިާބައިނ�ދައެދެނީާޖަލުގައިާއޭނާ  25ާާދޭށޭ

އެއ�ޗަކީ ބުނާ  މިާ މިއީާ ދޫނުކޮށ�ލ ށޭާ ކުރުނާ� އޭގެާ އޭނަާ ކުޑައަހަރުވަނ�ދެނ�.ާ މީާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކުޑާަާ.ާ

ވެސ�ާއެނގޭނެާއެއ�ޗެއ�.ާބައެއ�ާޤައުމުތަކުގައިާމަރުގެާ ކުރަނީާއިނ�ޖެކ�ޝަނ�ާޖަހައިގެނ�ާާތަނ�ފީޒުާާޙުކުމ�ާާާކުއ�ޖަކަށާ�

ާާ ގޮތަކީ ތަނ�ފީޒުކުރާ  ޙުކުމ�ާ މަރުގެާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ ދަނ�ޖައ�ސައިގެނ�.ާ ޤައުމުތަކުގައިާ އަހަރަށ�25ާާާާއަނެއ�ބައިާ

ާާ ޖަލަށ�ލަނީ.ާއަޅުގަނޑުާމިދަނ�ނަވ25ާާަޖަލަށ�ލަނީ.ާމީހަކުާމަރަނީކީާނޫނ�.ާމަރަށ�ާމެރުނ�ާމ ނަކުރަނީ ނާީާއަހަރަށާ�

25ާާާާ މީހ  ޖަލަށ�ލާ  އޮތ�3ާާާާއަހަރަށާ� ހިނފ އިާ ޤައުމުގައިާ މިާ ބޭރުގައޭ.ާމިއީ،ާކުރީގައިާ ހުނ�ނަނީާ ވ އިރުާ ދުވަސާ�

ވ ހަކައެއ�ާާ ދައ�ކަނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިއީކީާ ސަބަބުނ�ނޭ.ާ އ ދަކ ދައިގެާ ހިނގިާ މިހ ރުާ ސަބަބުނ�ނޭާ އ ދަކ ދައިގެާ

އިނ�ސ ނ ާާ ފޮނުއ�ވެވީާއެކަނލ ގެާވަޚީތަސުބ�ޙ ނަހޫާވަهللاާނޫނ�.ާދުނިޔެއަށާ� އަނ�ގަވަނާީާއ ލާ  ާބަސ�ފުޅުގެާމ ނައިގާ 

އިނ�ސ ނު ވީމ ،ާާތިޔަބައިމީހުނ�ާ ގޮތުގައޭ.ާ ބައެއ�ގެާ ކުށ�ކުރެވޭާ ކުށ�ކުރ ާ ފޮނުއ�ވެވީާ ތިމަނ�ރަސ�ކަނލ ގެާ ނާ�

ތަޢުބ ވެ ވެސ�ާާާާ,ގިނަގިނައިނާ� ކުށ�ކުރ ނެ.ާއެނ�މެނާ� ވެސާ� ފ ފަާފުއ�ސެވުމަށ�ާއެދިާދަނ�ނަވ ށޭ.ާހުރިހ ާއިނ�ސ ނުނާ�

މި ބަދަލުގައިާ ާާ ކުށ�ކުރ ނެ.ާ ކުށަށ� އެާ ތަޢުބ ވެާ ޢަޒުމުކަނޑައަޅައ2ާާާިާއޮނ�ނަނީާ އަރައިނުގަތުމަށާ� ފަހަރަށާ� ވަނަާ

މީހު ކުށ�ކުރާ  ދެމިހުރެގެނ�ާ ކަނ�މަތީގައިާ އެާ އޮނ�ނަނީ.ާ މިާ އަޅުގަނޑާުާތަޢުބ ވުނާ� ނޫނ�.ާ ވ ގިވެރިވުމެއާ� ނ�ނަށ�ާ

ވެސ�ާާ ކުދިނ�ނަކީާ މިތިބަާ ޖެހިފައިާ ޢަމަލުތަކުގައިާ ނަހަމަާ ބ ވަތުގެާ މިާ މ ލޭގައިާ މިާ މިއަދުާ މިދަނ�ނަވަނީާ

ނޫނ�ާާ ބޭނުމެއ�ާ ވެސ�ާ ކުދިނ�ާ މިާ ކުދިނ�.ާ މިހެނ�އުޅޭާ އެކުވެރިކޮށ�ާ ވަރަށާ� ގ ތ�ާ ވަރަށާ� ވެސާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

ކުރ  ޝަރުޢާީާމިކަނ�ތައ�ތައާ� އ ދަތަކަކުނ�.ާ ނުބައިާ މިާ ކުރ ކަށ�.ާ މިކަނ�ާ ނޫނ�ާ ބޭނުމެއ�ާ ކުއ�ޖަކުާ އެއ�ވެސާ� ކަށ�.ާ

ޒުވ ނ�ކަމުގާެާ ނުލިބުނީމާ  އިނ�ސ ފުާ ތެރެއިނާ� ނިޒ މުގެާ ޢަދުލުއިނ�ސ ފުގެާ އެކިއެކިާ ޤައުމުގެާ މަރުޙަލ ގެތެރެއިނ�ނ އިާ

ސި ޒުވ ނ�ާ އެާ ޖޯޝ�.ާ ޖަވ ނީކީާ ދަނ�ނަވ ނަމަާ އެހެނ�ބަހަކުނާ� ބަދަލުހިފުމަށ�.ާާޖޯޝ�.ާ ވިސ�ނައިދެނީާ އަށާ� ކުނޑިާ

މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިކުރެވެނީ.ާ ކަމެއާ� ކުރެވޭާ ގޮސ�ާ ތެރެއިނ�ާ ނަފުރަތުގެާ ާާބަދަލުހިފުމުގެާ

އަޅުގަނޑާުާ ޒިނ�މ ދ ރުކޮށ�.ާ މިއަށ�ވުރެނ�ާ ދެކެވެނ�ވ ނީާ ވ ހަކަތައާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މަޖިލީހުގައިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

އެކަށީގެނ�ނުވ ާާދަނ�ނަވ ކަ ފޮނުވަނާ� ލޭާ ހިތަށާ� އަޅުގަނޑުގެާ ދަހިވެތިވެހުރީމާ  ކ ތަކެއ�ޗަށާ� އަޅުގަނޑުާ ނެތީމު،ާ ށ�ާ

އަޅުގަނޑުގާެާ ސިކުނޑިއަށ�ާ އަޅުގަނޑުގެާ ބޮޑުކޮށ�،ާ ކ ނ�ދީާ އަޅުގަނޑުާ ހަށިގަނޑަކަށ�ާ އަޅުގަނޑުގެާ މިނ�ވަރަށ�ާ

ގުނަވަނ�ތަކު އެހެނާ� އަޅުގަނޑުގެާ ވިސ�ނުނ�ާ އަނ�ނަާ ލަސ�ވަނާީާބުއ�ދިއަށ�ާ ސ�ޕީޑުާ އަނ�ނަާ އައިސާ� ފަށައިގެނ�ާ ނާ�
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އަޅުގަނޑުގެާއަމިއ�ލަާނަފުސުގެާސަބަބުނ�ނޭާއަމިއ�ލަާއިޚ�ތިޔ ރުގެާސަބަބުނ�ނޭާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ކަށ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ

ބޭނުމެއ�ާނޫނ�.ާތިމ ގެާހިތ�ާތިމ ގެާނަފުސ އިާތިމ ގެާހަށިގަނޑ އިާތިމ ގެާއަތ އާިާ ތިމ ގާެާރައީސ�،ާއެއ�ގޮތަކަށ�ާވެސާ�

ގޮތަކ ާާ ވ ހަކަދައ�ކ ނެާ ދޭތެރޭގައިާ މީހުނ�ނ ާ އެހެނާ� ދެނ�ާ އިނ�ސ ނަކުާ ދަޢުވ ކުރ ނެާ ގޮވައިގެނާ� ދޫާ އަނގަޔ އިާ

ކ ތަކެތާިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ވިސ�ނަނ�ޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވިސ�ނ ކަށ�ނުޖެހޭނެ.ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ދޭތެރޭގައިާ

އި މިނ�ވަރަކަށ�ާޝުކުރުކޮށ�ގެނ�ާ ލިބޭާ އެާ ބޭނުނ�ވ ނޭާާލިބުނަސ�ާ ހަށިގަނޑަށ�ާ ކެޔުނ�.ާ މިނ�ވަރަކުނ�ާ ސ�ރ ފުނުވ ނެާ

ގޮތަކާީާ ވ ނެާ ހިނގައ�ޖެއ�ޔ ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� މިނ�ވަރަށ�ާފެޓ އިާއެހެނ�ާތަކެތިާއިތުރުކުރަނ�.ާއެހެނ�ާގޮތ�ގޮތުނާ�

އަޅުގަނޑަށ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރަ އީސ�،ާހަމަާވެވާޭާމިކަހަލަާމުހިއ�މުާބިލުތަކުގައިާމައުޟޫޢިނ�ާވެސ�ާބޭރުވެވޭނެ.ާމިއީާ

އެއ�ވެސ�ާާ މިތަނުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ދަނ�ނަވަނާ� އެއ�ކޮށ�ާ އ ދޭހާ  ވަރަށ�ާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގޮތެއ�.ާ ވ ާ ގޮތެއ�،ާ

ނަފުސަށ�. އަމިއ�ލަާ ޚުދުާއަޅުގަނޑުގެާ ނިސ�ބަތ�ކުރަނީާ ނަމެއ�ާއަޅުގަނޑުާނުދަނ�ނަވަނ�.ާއަޅުގަނޑުާމިާ ާާބޭފުޅެއ�ގެާ

މުހިއ� މިާ ރައީސ�،ާ މާިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހަނދ ނ�ކުރަނ�ޖެހޭނެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވ ހަކަދައ�ކަމުނ�ދ އިރުގައިާ ބިލަށ�ާ މުާ

ާާ ހުނ�ނަނ�ޖެހެނީކީ ވީތީާ ޤައުމެއ�ގައިާ އަދަދ އި،ާ އޮތ�ާ ޖަލުާ އަދަދ އިާ ތިބިާ ކުށ�ވެރިނާ� މިއަދުާ ލައ�ކ3ާާާަާޤައުމުގައިާ

ާާ މީހުނ�ނަށ� ޤައ3ާާުއ ބ ދީގެާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނޫނ�ާ ހަދ ފައެއ�ާ ޖަލުާ ހ ލަތަށ�ާާލައ�ކަާ މިާ އޮތީާ ހ ލަތުާ މުގެާ

މާިާ މިދަނީާ ބަހުސ�ކުރެވެމުނާ� ވ ހަކަދެކެވެމުނ�ާ މިއަދުާ މަޖިލީހުގައިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އައިސ�،ާ

ކަނ�ތައ�ތަކުނ�ާާ މިާ ވ ހަކަ.ާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ގެާ ކުރަނ�ޖެހޭާ އަރައިގަތުމަށ�ޓަކައިާ ޤައުމުާ ކަނ�ތައ�ތަކުނާ�

އަޅުގަ އަޅުގަނޑާުާސަލ މަތ�ވުމަށ�ޓަކައިާ މިދައ�ކަނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކަާ ފިޔަވަޅުތަކެއ�ގެާ އަޅަނ�ޖެހޭާ މިއަދުާ ނޑުމެނާ�

ދޭތެރާޭާ އިޞ�ލ ޙ ާ މިވާ  އަޅުގަނޑުމެނ�ާހުށަހެޅިފައިާ އެއ�ކޮށ�ާ އޯގ ވެރިކަމ ާ ވަރަށ�ާއިޚ�ލ ސ�ތެރިކަމ ާ އުއ�މީދުކުރަނާ�

ޤައުމުގެާާފުނ�ކޮށ�ާވިސ�ނަވައިާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަ މިކަމ ާދޭތެރޭގައިާގޮތެއ�ާނިނ�މާ  ރުނާ�

ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�. ާރައ�ޔިތުނ�ނަށ�ާމިކަމުގެާހައ�ލެއ�ާހޯއ�ދަވައިދެއ�ވ ނެއޭ.ާޝުކުރިއ�ޔާ 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

ލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާޤ ނޫނަށ�ާާ،ާމަޢ ފުދިނުމ އިާއަދަބ2010/2ާުާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަކީާ

އަޅުގަނޑުާމާިާ އިޞ�ލ ޙުގެނައުމުގެާބިލު.ާމިާބިލަށ�ާވ ހަކަފުޅުާދެއ�ކެވުމަށ�ާއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވ ާބޭފުޅުނ�ގެާލިސ�ޓުނާ�

ާފުރުޞަތުއަރުވަނީާގައ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމަށ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމ�.

ާ

ާރުާއ ދަމ�ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ޒ ހިާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާގައ�ދޫާ

ާާ ނަނ�ބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ  ހުށަހެޅުއ�ވީތ2ާާާީާާ/2010`.ާ އިޞ�ލ ޙުާ ގެާ

ބޮޑަށ�ާާ ވަރަށާ� ރަޝީދަށ�ާ އަޙ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ އިޞ�ލ ޙުާ
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ކަނ�ބޮޑުވ ނ�ޖެހާޭާ ވަރަށ�ާ މައ�ސަލައަކީާ މިާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރުދަނ�ނަވަނ�.ާ އިޚުލ ސ�ތެރިކަމ އެކުާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ� ގޮއ�ސަާމިއޮތ�ާހިސ ބުނާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާދިރިއުޅުމަށ�ާމިހ ރުާާާާމައ�ސަލައެއ�.ާމިއަދުާދިވެހިރ އ�ޖެާ

މުދ ތައ�ާފޭރިގަތުމ އި،ާވައ�ކަނ�ކުރުމ އިާާާާނޫނ�.ާާއެކަނ�ޏެއ�މިއޮތީާނުރައ�ކ ތެރިވެފައި.ާވަކިާމީހުނ�ާމެރުނ�ާާ މީހުނ�ގެާ

ގޮސ�ފައި.ާާ ހައ�ދުފަހަނައަޅ ާ މިއޮތީާ ދިވެހިރ އ�ޖެާ މިާ މިއަދުާ މިއޮތީާ ކަމަށާ� ހުރިހ ާ މިބ ވަތުގެާ މިހެނ�ގޮސާ�

ކޮ މީގެާކުރިނާ� ނ�މެާއަހަރަކުާއެއ�ާާއެހެނ�ކަމުނ�،ާމީގެާއެނ�މެާބޮޑުާއަސ�ލަކަށ�ވެފައިާމިއޮތީާމިފަދަާމީސ�މީހުނ�ނަށާ�

މިބ ވަތުގެާކަނ�ތައ�ާކުރުމުގެާސަބަބުނ�ާާ އެާމީހުނ�ގެާއަދަބުާލުއިކޮށާ� ފަހަރުާމިދޭާއަފ�ޢ މެކޭާކިޔ ާއަފ�ޢ މެއ�ާދީގެނާ�

ނެރެވޭކަނ�ާާ ނުކުނ�ނަނ�ޖެހޭކަނ�.ާ މަގުމައ�ޗަށާ� އެނބުރިާ އަނެއ�ކ ވެސާ� ދ އިމަށ�ާ ގޮތެއ�ގައިާ ޢ އ�މުާ މީހުނ�ާ ކުށ�ކުރާ 

މީާ�ههމިއޮތީ.ާއެހެނ�ވީމ އިާށ�ާދިމ ވެފަމީގެާމައ�ސަލައަކަ ކޮނ�މެވެސ�ާވަރެއ�ގެާލުޔެއ ދެ،ާކުށ�ކުރާ  ކާޭާއ�ާނުދޭށެހުނ�ނަށާ�

މިދަނ�ނަވަނީކީ. އަޅުގަނޑުާ ވަކިނ�ާާނޫނ�ާ ބޭނުނ�ކުރ ާާާާއެހެނ�ނަމަވެސާ� މަސ�ތުވ ތަކެތިާ ގޮތެއ�ގައިާ ޚ އ�ޞަާ

މީހު ކުރާ  ވައ�ކަނާ� ބޮޑެތިާ މީހުނ�ނަށ އިާ މަރ ާ މީހުނ�ާ ކުށ�ކުރ ާާމީހުނ�ނަށ އިާ މިފަދަާ މީހުނ�ނަށ�ާ ފޭރޭާ ނ�ނަށ�ާ

ގޮތުގައިާމިޤައުމުާއިޞ�ލ ޙުކުރެވޭނެާކަނ�ތަކެއ�ާާ މީހުނ�ނަށ�ާއެާއަދަބުާލުއިކޮށ�ާހެދުމަކީާއެއީާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރާ 

އޮނ�ނ ނާީާ އަޑުއައ�ސަވ ފައިާ ވެސާ� މެނ�ބަރުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުރިހ ާ ތިާ ފަހުނާ� ދ ދިާ ދެކެނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ނޫނ�ހެނާ�

ހުރިހ ާާކެ ޒަޚަމުކޮށ�ލާ  ދަނިކޮށ�ާ ސައިކަލުގައިާ ހިފައިގެނ�ާ ފައިސ ތަކެއާ� ވެރިމީހާ  ކެމ�ޕަސ�ގެާ ހިނ�ގަވ ާ މ�ޕަސ�ާ

ފައިސ ތައ�ާއަތުލިާވ ހަކަ.ާމިބ ވަތުގެާކިތަނ�މެާހ ދިސ އެއ�ާމިހ ރުާމިާހިނގަނީ،ާރެޔ އިާދުވ ލުާއެތަކެއ�ާހ ދިސ ތައ�ާާ

ކަނ�ތައ� ާާއެބަާހިނގ .ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާކުދިކުދިާ ވިއ�ޔ  ކަމަށ�ާވަނީާ 5000ާާާާތައ�.ާމިސ ލަކަށ�ާދަނ�ނަވާ  10ާާރުފިޔ 

ދ ާާ ޖަހައިގެނެގެނ�ާ އެއ�ޗިހިާ ދ ާ ދަމައިގަނެގެނ�ާ ހުރެގެނާ� ޖީބުގައިާ މީހުނ�ގެާ ހ ދިސ ތައާ� ކަހަލަާ ރުފިޔ ާ ހ ސ�ާ

މިއޮނ�ނަނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާކަނ�ފަތަ�ههއެއ�ޗިހި ފޯނުާކަހަލަާއެއ�ޗެހިތައ�ާގިނަާފަހަރަށާ� ށ�ާއަޑުނީވި.ާމިއީާާމޯބައިލާ�

ވަގުތެއ�ާާ މިނެޓަކުާއެއ�ާފަހަރުާމީގެާހ ދިސ އެއ�ާނުހިގާ  ކަނ�ތައ�ތައ�.ާގަޑިއަކުާއެއ�ާފަހަރުާ ކުރ ާހިނގާ  ދ އިމަށާ�

ލިބިގެނ�ވ ާާ ސަލ މަތ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަކީާ ސަލ މަތ�ވެާ މިކަނ�ތަކުނ�ާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނުދޭާ

ބޭނު ދިރިއުޅެނާ� މ ޙައުލުގައިާާމ ޙައުލެއ�ގައިާ އެފަދަާ ޖީލުތަކަކީާ އޮތ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާކުރިއަށާ� ވ ނަމަާ ބަޔަކަށ�ާ ނާ�

އިޞ�ލ ޙުގެނ�ނަނ�.ާާ އެބަޖެހޭާމިކަނ�ތައ�ތަކަށާ� ޤ އިމުކުރުމަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއެދޭާނަމަާއަޅުގަނޑުމެނާ� ދިރިއުޅުމަށާ�

ގައިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެދިއިރުގައިާއިނ�ނެވާިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސަކީާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހު

މިއޮތީާާ ހެދިފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ އެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ ރަނގަޅަށ�ާ މާ  ރައީސަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ބޭފުޅެއ�.ާ

މަޤުސަދުގައިާާ ހ ސިލުކުރުމުގެާ ވެރިކަނާ� ބަޔަކުާ ވަކިާ ނޫނ�ކަނ�.ާ ބަލައިގަނެގެނ�ާ އެއ�ޗަކަށ�ާ ވަކިާ ކޮނ�މެހެނާ�

ކެރިހުރެގެނ�ާާތައ�ޔ ރުކޮށ� މިޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކީ.ާއޭގެތެރޭގައިާއަޅުގަނޑުާވަރަށާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީާއެއ�ކަނާ� ފައިާއޮތާ�

އިބ�ރ ހީމ އިާއެއިރުގައިާމ ލޭގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާ ޖުމ�ހޫރީާޕ ޓީގެާލީޑަރުާޤ ސިމާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިއަދުާ ދަނ�ނަވ ލަނާ�

ވެރިކަ މީހުނ�ނަކީާ ދެާ މިއީ.ާާމެނ�ބަރުާއިބ�ރ ހީމ�ާއިސ�މ ޢީލާ  ހަދ ފައިާއޮތ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއ�ކަނާ� ބޭނުނ�ވެގެނާ� ނާ�
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ކުރަނ�ޖެހާޭާ ފުރަތަމަާ އެނ�މެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާމިއަދުާ ހުއ�ޓ ލ ފައިާ ހުރިހ ާކަމެއާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީާމިާ މިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ މިާ ޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ހަދަނ�ޖެހޭނީ.ާ ނޫނާ� ޤ ނޫނެއާ� ޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އަލުނ�ާާާާކަމަކީާ

ފ ހަގަކުރެވޭ.ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ އެބަހުރިާ ކަމެއ�ާ ކިތަނ�މެާ މިކަހަލަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީނ�ާ މިާ އިޞ�ލ ޙުކުރަނ�ޖެހެނީ.ާ

މަޖިލީހުގައިާބަސ�ކިޔޭާބަޔަކަށ�ާނުވެފައިާއޮތީ.ާާ ދެއ�ކީާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެހެނ�ނަމަވެސ�ާއެާދުވަހުާ

ޑީ.އ ރު.ޕީ އޭރުގެާ އަނެއ�ކޮޅުނ�ާ މީތާިާދެނ�ާ ކުރިނ�ާ އިނ�ތިޚ ބުގެާ ރިޔ ސީާ އަވަހަށާ� މިގޮތަށ�.ާ ހަމަާ އޮތީާ ވެސާ� ާ

އޮތީ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމީގާެާ ކުރިމަތިލައިގެނ�ާވެރިކަނ�ާހޯދައިގަތުމުގެާބޭނުމުގައިާމިކަނ�ާކޮށ�ފައިާ ނިނ�މ ލ ފައިާއަވަހަށާ�

ނުބަލަ މ ނައަކަށ�ާ ނިކުނ�ނަާ މިއިނ�ާ ނުބަލައިާ ވިސ�ނުމަށާ� މީގެާ ނުބަލައި،ާ ކަމެއ�ތާޯާފުލަށާ� ކޮނާ� ކުރެވެނީާ މިާ އިާ

ާާ އަޅުގަނޑުމެނ� ދުވ ލުާ ރެޔ އިާ އަވަހަށާ� އަވަސ�ާ 4ާާާާނުބަލައި،ާ މިތ 3ާާާާސެޝަނ� ދުވ ލުާ ރެޔ އިާ ސެޝަނ�ާ

އެކުާއެދުވަހުާވެސ�ާދެނ�ނެވިނ�ާހިމޭނުނ�ހުރުމުގެާބ ބުާމީގައިާާ ާއ ދޭހާ  މީތިާނިނ�މީ.ާއަޅުގަނޑުާވަރަށާ� ބ އ�ވައިގެނާ�

ގޯާ ކުށެކޭ.ާ މިއީާ މ އ�ދ ާ އިބ�ރ ހީމ�ާާއިނ�ާ ދެނ�ނެވިނ�ާ އެކުާ އ ދޭހ ާ ވަރަށ�ާ އަޅުގަނޑުާ ލިޔެވޭ.ާ މީގައިާ މިއީާ ހެކޭާ

މިާޚިޔ ލު.ާާ ދެނ�ނެވިނ�.ާމަޖިލީހުގައިާވެސ�ާފ ޅުކުރިނާ� ވެސާ� ދެނ�ނެވިނ�،ާޤ ސިމ�ާއިބ�ރ ހީމަށާ� ވެސާ� އިސ�މ ޢީލަށާ�

ާާ ގޮތަކަށެއ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާބުނާ  ޔައުމިއ�ޔ .ާއެކަމަކުާ ބައ�ލަވާ  ވެސާ� ދިޔައީ.ާމާިާމިހ ރުާ ވެގެނާ� ކަނ�ތައ�ތައާ� ނޫނާ�

ވެގެނ�ާާ ވެރިކަމުގައިާހިފަނ�ވެގެނ�ާވެރިކަނ�ާކަރުގައިާލ ނާ� ދެނ�ނެވިާފަރ ތ�ތަކުގެާވެރިކަމުގެާދަހިވެތިކަމުގައިާއަވަހަށާ�

އިރުކޮޅަކ ،ާާ ތެޅެނީ.ާ މިާ އެކަމުގައިާ އަދިވެސާ� ތެޅެނީ.ާ މިާ އެކަމުގައިާ އަދިވެސ�ާ ތެޅެނީާ މިާ އެކަމުގައިާ އަދިވެސާ�

ވަރަށ�ާާއި މިއީާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ހޯދަނ�ވެގެނ�.ާ ވެރިކަނާ� އަދިވެސ�ާ ނިކުމެާ ބީޗަށާ� އ ޓިފިޝަލާ� ހެނ�ވޭރުާ ރުކޮޅަކ ާ

ސަލ މަތ�ކުރެވޭތާޯާ ޤައުމުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ތެޅެނ�ވީ.ާ ނޫނ�ާ ވެރިކަމަކ ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަމެއ�.ާ ހިތ މަހުރިާ

ބަލަނ�ާވެއ�ޖެ.ާމިާހުރިހ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަާ ވިޔަސ�ާއެމ�.ޑީ.ޕީާއަށ�ާވިޔަސ�ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ރުނ�ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށާ�

ވިސ�ނަނ�ވެއ�ޖާެާ ބޭފުޅުނާ� ޕީ.އޭާކަމުގައިާވިޔަސ�ާމިާއެނ�މެނ�ާވިސ�ނަނ�ވެއ�ޖެާހުރިހާ  ވިޔަސާ� ޕ ޓީއަކަށާ� ދެނ�ާއޮތާ�

 އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޤައުމުާސަލ މަތ�ކުރަނ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާމި....ާ.

 

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

މެދުކަނޑުއ�ވ ލެއ�ވީާާޢިއ�ޒަ ނިޒ މުާ އަޑުފަތުރ ާ ތަނަށާ� ގެނ�ދަވަނިކޮށާ� ދައ�ކަވަމުނާ� ވ ހަކަފުޅުާ މެނ�ބަރުާ ތ�ތެރިާ

އުސޫލުގެާދަށުނ�ާކަމުގައިާމަޖިލީހުގެާއަމީނ�ޢ އ�މުާއަޅުގަނޑަށ�ާމަޢުލޫމ ތުދެއ�ވ .ާއެއީާޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ ހަމަޖެހިފައިވާ 

ާާ ހަމަވުމ  ވަގުތުާ އެކަށައެޅިފައިވ ާ އިށީނދެވަޑައިގެނ�ާާމެނ�ބަރަށ�ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ގުޅިގެނ�.ާ

ފުރުޞަތުާދެއ�ވުނ�ާއެްެދެނ�.ާ ވ ާއެހެނ�ާބޭފުޅަކަށ�ާވ ހަކަދެއ�ކުމުގެާފުރުޞަތުއެރުވުމަށ�ާއަޅުގަނޑަށާ� ލިސ�ޓުގައިާ

ބޮޑަށ�ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާާ ާވަރަށާ�

ާ
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މަނިކު.ާާނިޒ މ ާބެހޭާ ާމައ�ސަލަާއެއ�ާވިލިމ ފަނ�ނުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިނާ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައ�ސަލާަ(

ާ

ާއިނ�ާމަނިކުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ގެާމެނ�ބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަނ�ނުާދ އިރ ާ

ގެއ�ލޭާާ ނިޒ މުާ މަޖިލީހުގެާ ގަވ އިދުގެާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ޤަބޫލުކުރަނާ� އަޅުގަނޑުާ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

މިތިބެނީާމަޖިލީހުގެާމެނ�ބަރުނ�.ާާ އަނ�ގައިދޭނާ� މަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތަށާ� ކަހަލަާގޮތަކަށ�ާކަމެއ�ާގޮސ�ފިާކަމަށ�ާއެކަނާ�

ދައ�ކަވަމު އެވ ހަކަފުޅުާ މައިކާުާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެނގިވަޑައެއ�ނުގަނ�ނަވާ  މެނ�ބަރަކަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެގެނ�ދާ  ނ�ާ

މަނިކުފ ނާުާ ވެސ�ާ ޑިސ�ޕ�ލޭނ�ާ ޕެނަލާ� ޓަޗ�ާ މިާ ބޭނުނ�ވީާ ދަނ�ނަވ ލަނ�ާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ކަމެއ�.ާ ކަނޑ ލެވިފައިވ ާ

ހައ�ދަވައިދެއ� ބަޓަނެއ�ާނަމަވެސާ� އެނގޭާކަހަލަާގޮތަކަށާ� މިހެނާ� ާވުނ�ާރަނގަޅުވެދ ނެ.ާާވަގުތުާހަމަވެއ�ޖެކަނާ�

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

އެކަމަށ�ާާ ބަލައިގަނ�ނަވަނާ� މޭޒުނާ� އިދ ރީާ މަޖިލީހުގެާ ޚިޔ ލުާ ހުށަހެޅުއ�ވިާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ 

ހައިސިއ�ޔަތުނ�ާއަ މީހެއ�ގެާ އިނ�ާ މިތ ާ ވަގުތުާ މިާ ކަމަށ�ާ އަޅުއ�ވައިދެއ�ވ ނެާ ފިޔަވަޅެއ�ާ އޮތާ� ޅުގަނޑާުާއެޅުއ�ވެނާ�

ހުށަހެޅިފައާިާ މިހ ރުާ މެނ�ބަރަކީާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އޮތާ� ލިސ�ޓުގައިާ ފުރުޞަތުއަރުވަނާ� ދެނާ� އަޅުގަނޑުާ އުއ�މީދުކުރަނ�.ާ

މީގެ ބިލަށާ� އިޞ�ލ ޙުގެނައުމުގެާ ޤ ނޫނަށ�ާ ލުއިކޮށ�ދިނުމުގެާ އަދަބުާ މަޢ ފުދިނުމ އިާ ވެސ�ާާާާކުރިނ�ާާމިވާ 

މެނ�ބަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކުރީގައާިާވ ހަކަފުޅުދައ�ކަވ ފައިވ ާ ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެާ އަޅުގަނޑުާ މެނ�ބަރަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ރެއ�.ާ

ކޮނ�ާާ ބިލުގެާނަމ އިާމިާހިނގަނީާ މިާ ދޭތެރެދޭތެރެއިނާ� އެއ�ޗެއ�.ާއަޅުގަނޑުާ ލުއިކޮށާ� ވަރަށާ� ދަނ�ނަވ ލ ނަނ�،ާހަމަާ

ބޭނުމަކަށ�ޓަކަާ ގެނ�ނަނީާ މިާ ސަމ ލުކަމަށ�ާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތިާ މެނ�ބަރުާާބަހުސެއ�ކަނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އި.ާ

އިޝ ރ ތަކުނ�ާާ މެނ�ބަރުގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާ ވަޙީދު.ާ ޢަލީާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ތޮއ�ޑޫާ

ނުލައިާާ ދެނެވަޑައިގަތުމަކ ާ އެނގިވަޑައިގަތުމަކ އިާ ބޮޑުާ މ ާ މެނ�ބަރަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެާ ވަނީާ ފަހުނ�ާ އަޅުގަނޑަށާ�

ހިމެނިފައިާވަނީާކަމަށ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާާއަޅުގަނޑުގެާމޭ ނަނ�ފުޅުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުގެާ ލިސ�ޓުގައިާ ޒަށ�ާލިބިފައިވާ 

ޢަލީާާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ )ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާ އެދެނ�.ާ އޮޅުނ�ފިލުވައިދެއ�ވުނ�ާ އަޅުގަނޑަށ�ާ އެކަނ�ާ އިދ ރީމޭޒުނާ�

ކަމަށ�ާާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުދެއ�ކެވުމުގެާފުރުޞަތަކަށ�ާއެދިވަ މޭޒަށ�ާވަނީާނޯޓުކުރެވިފައިވާ  ކަމަށ�ާއިދ ރީާ ޑައިގެނ�ފައިވާ 

އެދިވަޑައިނުގަނ�ނަވަނީާކަމުގައާިާ ވިދ ޅުވި.ާއެހެނ�ވީމ ،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމިހ ރުާއެާފުރުޞަތުާބޭނުނ�ކުރައ�ވަނާ�

ކުރުކޮށ�ާވިދ ޅުވެދެއ�ވުނ�ާއެދެނ�.ާާ ޞަރީޙަކޮށ�،ާއެހެނ�ނަމަވެސާ� ާވ ނަމަާއެކަނާ�
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ާ

 :ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާއ�ޑޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޢަލީާވަޙީދުތޮ

އެާފުރުޞަތުާމިހ ރުާވ ނީާނިޒ މާީާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާއެއީާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތަކަށ�ާއެދުނިނ�.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ�

އަޅުގަނޑުގާެާ ނެތިނ�.ާ އަޅުގަނޑުާ ހޫނުކުރ ކަށާ� ތަޅުނ�ާ މަޖިލީހުގެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ޖަވ ބުދ ރީވެފައި.ާ ތެރޭގައިާ ނުކުތާ 

ާާ އެއީ މޭކުކޮށ�ފައި.ާ އޮނ�ނ ނީާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑަށ�ާާޕޮއިނ�ޓުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހޯރަފުށީާ ކުރީގައިާ

ރައ�ދާުާ އޭގެާ މަސައ�ކަތ�ކުރީމަާ އޮޅުވ ލަނ�ާ އެނ�މެނ�ނަށާ� ހުރިހ ާ ކަމަށ�ާ ދެއ�ކިާ ވ ހަކައެއ�ާ ނުދައ�ކ ާ ނިސ�ބަތ�ކޮށާ�

އަޅުގަނޑުާނެތިނ�.ާ ާއޮނ�ނ ނީާދީފައި.ާދެނ�ާއިތުރަށ�ާމަޖިލީސ�ާހޫނުކުރ ކަށާ�

ާ

 ާކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނ�ާވ ހަ

ޖަލ�ސ ގެާާ މަޖިލީހުގެާ މެނ�ބަރުނ�ާ އެނޫނ�ވެސ�ާ އަދިާ މެނ�ބަރ އިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔ ާ

އިތުރުކުރެއ�ވުމަށ�ާާ އުފެއ�ދުނ�ތެރިކަނާ� ޖަލ�ސ ތަކުގެާ މަޖިލީހުގެާ އަދިާ ގެނ�ދިޔުމަށ އިާ ރީތިކޮށ�ާ އެކީގައިާ އޮމ ނ�ކަމާ 

ގެނ�ދަވ ާ މެނ�ބަރަށ އިާާާާތިޔަކުރައ�ވަމުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތިޔަާ އެއ�ބ ރުލުމަށ�ާ ގެނ�ދަވާ  ދެއ�ވަވަމުނ�ާ މަސައ�ކަތ އިާ

އަޅުގަނޑުާޝުކުރުދަނ�ނަވަމުނ�ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާމިާބިލުގެާއިބ�ތިދ ޢީާާ ހުރިހ ާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ� މަޖިލީހުގެާއެހެނާ�

އަރުވަ ފުރުޞަތުާ މިާ އަޅުގަނޑުާ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާބަހުސ�ގައިާ ދ އިރ ގެާ މެދުާ ފުވައ�މުލަކުާ ނީާ

ާމެނ�ބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދަށ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާ

ާ

 :ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ފުވައ�މުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދާުާ

ާާ ރައީސ�.ާޤ ނޫނުާނަނ�ބަރު އިކުރުމުގެާޤ ނޫނަށ�ާއެއ�ާާމަޢ ފުާދިނުމ އިާއަދަބުާލ2010/2ާާުޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

މިދަނީާވަރަށ�ާޖަޒުބ ތީާގޮތެއ�ގައި.ާާ ވަނަާއިޞ�ލ ޙުގެނައުމުގެާބިލުގެާބަހުސ�ާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުގައިާކުރިއަށާ�

އެބަާއެނގޭ.ާއެބަާވިސ�ނޭ.ާހަމާަާ އެނ�މެނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާހުރިހާ  ނަފ�ސެއ�ާނައ�ތ ލުމަކީާކިހ ވަރުގެާކަމެއ�ކަނާ�

ގަނޑުމެނ�ގެާތެރޭގައިާއިޖުތިމ ޢީާޢަދުލުގެާނިޒ މު،ާޖިނ ޢީާޢަދުލުގެާނިޒ މުާގެއ�ލިގެނ�ާގޮސ�ާކަނޑި،ާާއެއ އެކުާއަޅު

މަނ�ޒަރާުާ ދ ާ ގަތުލުކުރަމުނާ� ބަޔަކުާ އަނެއ�ާ އެއ�ބަޔަކުާ ތެރެއިނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނިކުމެާ ހިފައިގެނާ� ބަޑިާ

ހުއ�ޓުވުާ ފެނ�ނ ތީވެ،ާއެކަނ�ކަނާ� ވ ހަކަފުޅުާއާެާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމުޖުތަމަޢުނާ� މުގެާރޫޙުގައިާކޮނ�މެާމެނ�ބަރަކުާވެސާ�

ބަދަލުވެގެނ�ާާ ދައ�ކަވަނީ.ާސިޔ ސީާފިކުރުާތަފ ތުވުމުގެާގޮތުނ�ާދައ�ކަވ ާވ ހަކަފުޅުާތަފ ތުވެދ ނެ.ާއަމ ޒުކުރެވޭާފަރ ތާ�

މިވަނީ ބޭނުނ�ާ މެނ�ބަރަކުމެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކޮނ�މެާ ބޭފުޅަކުމެާ ކޮނ�މެާ އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ މިކަނ�ކަނ�ާާާާހިނގައިދ ނެ.ާ

ކަމެއ�.ާާ އުފ ކުރ ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ އެއީާ ކަމަކީ.ާ ހުރިާ ވިސ�ނުމުގައިާ އެނ�މެނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެއީާ ހުއ�ޓުވަނ�.ާ

ބަދަލެއ�ާނުގެނެވޭނެ.ާާهللاާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އެކަލ ނގެާޙުކުމ�ފުޅަކަށާ� ތަޢ ލ ގެާއަމުރުފުޅަކަށާ�
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އަޅުގަނޑުމެނ�ގާެާޤިޞ ޞ�ހިފަނ�ޖެހޭާތ ނގައިާޤިޞ  ޞ�ާނުހިފ ށެކޭާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާނުބުނެވޭނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ�

ާާ ދިރިއުޅޭ މިާ ރ އ�ޖޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ބަލ އިރުާ އޮތ�ގޮތަށ�ާ ކަނ�ތައ�ތައާ� މުޖުތަމަޢުގެާ މިއަދުގެާ 3ާާތެރެއިނާ�

މީހުނ�ާކުރެއ�ާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާޢަދުލުއިނ�ޞ ފުގެާނިޒ މުާހިނގަމުނ�ާާ �����هه�����هه����މިދަނީާާލައ�ކައެއ�ހާ  ާާ.ާމި���ه

ކަމެއ�.ާާ ވިސ�ނ ލަނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ މިއީާ ކޮބައިތޯ.ާ ޖަވ ބަކީާ ލިބިދ ނެާ ނަމަ،ާ ސުވ ލުކުރެވިއ�ޖެާ އުސޫލުނ�ތޯާ

ތަޙުޤީޤުގެާމަރުޙަލ ގައިާތަޙުޤީޤުތައ�ާހިނގަމުނ�ދަނީާއޭގެާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާކުށެއ�ގެާތުހުމަތުގައިާގެނ�ދެވޭާމީހާ 

ގޮތުގައި އިނ�ސ ފުވެރިާ ޢަދުލުވެރިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާސުވ ލުާާއެނ�މެާ މިއީާ އޮތީ.ާ އައިސ�ފައިާ ތ ރީޚުާ ރ އ�ޖޭގެާ މިާ ތޯާ

ރައ�ޔިތުނ�ގެާތެރެއިނ�ާކިތައ�ާމީހުނަށ�ތޯާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިާާ ކަމަކީ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އުފައ�ދަނ�ޖެހޭާ

ކުރިއަށ�ާދަނީާހަމަާއެނ�މެާރަނގަޅުާގޮތުގައިކަމަށ�.ާމިާރ އ� ޖޭގެާޝަރީޢަތ�ތައ�ާކުރިއަށ�ާދަނާީާރ އ�ޖޭގެާތަޙުޤީޤުތައާ�

ސުވ ލެއ�.ާއުފެދޭާސުވ ލެއ�.ާރައ�ޔިތުނ�ގެާާ އެނ�މެާރަނގަޅުާގޮތުގައިކަމަށ�.ާމިއީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާތެރޭގައިާއުފައ�ދާ 

ދިއ�ކުރަނާީާ އިނގިލިާ އެއ�ބަޔަކުާ ތެރެއިނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދިމ ވ އިރަށ�ާ ހަމަކަމެއާ� އެއ�.ާ ވ ހަކަާ ދެކެވޭާ ތެރޭގައިާ

ތަޙުޤީޤުާާޝަރުޢީ މައ�ސަލަާ ދިމ ލަށ�.ާފުލުހުނ�ާއެާ ފުލުސ�ާއޮފީހާ  ދިއ�ކުރަނީާ އިނގިލިާ ާކޯޓުތަކަށ�.ާއަނެއ�ާބަޔަކުާ

ވަރަށ�ާާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ވިލިމ ފަނ�ނުާ ނުބެލެއޭ.ާ ހޯދާ  ހޯދައިާ ފުލުހުނ�ނަކަށާ� ނުވަތަާ ނުކުރަނީއޭ.ާ

މައ�ސަލަ ގުނ ލެވޭާ ހ ހުނާ� ވިދ ޅުވެއ�ޖެާ ާާާާއަސަރ އެކުާ ދިޔައިރު ހުށަހެޅިގެނ�ާ އޮފީހަށާ� ދަށުގ100ާާާާެފުލުސ�ާ އިނާ�

ދިމ ވަނީާާ މިާ މިހެނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާ ވ ހަކަ.ާ ދާ  އޮފީހަށ�ާ ޖެނަރަލ�ގެާ ޕޮރޮސިކިއުޓަރާ އަދަދަކަށ�ާމައ�ސަލަާ

ބަޔަކަ މިނ�ވަރުގެާ ކިހ ާ ނިސ�ބަތުނ�ާ ދެވެނީާ މިާ އަދަބުާ މަރުގެާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ށ�ތޯ.ާާކީއ�ވެގެނ�ތޯ.ާ

މިނ�ވަރަކަށ�ތާޯާ ކިހާ  ޝަރީޢަތަށާ� ސ ފުކޮށާ� ސީދާ  މައ�ސަލަާ މީހުނ�ގެާ މަރާ  މީހުނ�ާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

ދޫކޮށ�ލެވިފައިވަނީާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ނޭނގިގެނާ� މެދެއ�ާ ކޮޅެއ�،ާ މަރުޙަލ ގައިާ ތަޙުޤީޤުާ ދަނީ.ާ މިާ ސ ބިތުވަމުނާ�

މީހުނ�ތޯ.ާކީއ�ވެގެނ�ތޯާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަ މާިާކިތައާ� އެކަނ�ާސ ފުވެާއޮޅުނ�ފިލައިގެނާ� ތަޙުޤީޤުގެާމަރ�ޙަލ ގެާތެރެއިނާ� ށާ�

ގޮތުގެާމަތީނ�.ާާާާވ ާާާގޮތ�ާާނުދަނީ.ާހަމަގައިމުާވެސ�ާފަނޑިޔ ރަކަށ�ާޙުކުމ�ާކުރެވޭނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނ ާއެއ�

ކިތަނ� ގޮތުނާ� ގޮތާ� ކިތަނ�މެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ގޮތަކުނ�ާ ކިތަނ�މެާ ހެކިތަކަކުނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� މެާ

މައ�ޗަކަށ�ާާ ޙަޤީޤަތެއ�ގެާ އޮތ�ާ ފެނ�ނ ނ�ާ މަޖިލީހުގައިާ ޝަރީޢަތުގެާ ވެސ�ާ އޮތަސާ� ފެނ�ނ ނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ�

އިނގިލިާދިއ�ކުރަނީާފަނޑިޔ ރުާާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނުކުރެވޭނެ.ާއެހެނ�ނަމަވެސާ� ޙުކުމެއާ� ފަނޑިޔ ރަކަށާ� ނޫނިއ�ޔަކ މުނާ�

ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރި ދިމ ލަށ�.ާ މިާާމީހ އާ  ގެނައުމަށ�ޓަކައިާ ހުއ�ޓުވުމަށ�ާ ކަނ�ކަނ�ާ މިާ ކަމެއ�.ާ ހުރިާ ހިތ މަާ މީާ ރައީސ�،ާ

އަޅުގަނޑުމެނާ� ނޫނ�.ާ އެއ�ޗެއ�ާ ކުޑަާ އަކީާ ޒިއ�މާ  މަޖިލީހުގެާ މިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މަޖިލީހުގައިާއެޅިފައިވާ  ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ާާ އެބަދައ�ކ  އުސޫލަކުނާ� ގޮވުމުގެާ ކަލަާ މަޖިލީހުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ ޤ ނޫނެއ�ާާމިހ ރުާ މަނ ކުރުމުގެާ ގޭނ�ގުކުށާ�

ޤ ނޫނެއ�ާމަނ ކުރިާވ ހަކަ.ާޤ ނޫނެއ�ާާ ގެނ�ގުޅުމުގެާ ތޫނުާހަތިޔ ރުާ ފ ސ�ކުރިާވ ހަކަ.ާއަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ�

ކުށ�ކުރ ާާ ފ ސ�ކުރިާވ ހަކަ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާއެހެނ�ނަމަވެސ�ާއެާޤ ނޫނުާފުލުހުނ�ނަށ�ާއެާމީހުނ�ގެާތަޙުޤީޤުތައާ�
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އެކަނ�ާާމީހުނ� ގޮތަށ�ތޯާ ހުށަހަޅެނުާ އެާ ދިނުމަށ�ާ ފުރުޞަތުތައ�ާ ގެނ�ދިއުމަށ�ޓަކައިާ ކުރިއަށ�ާ ތަޙުޤީޤުތައާ� ގެާ

ތަނ�ފީޛުފ ސ�ކުރެވި ޤ ނޫނުާ އެާ ދިޔައީ.ާ މިއީާާގެނ�ާ ކޮބައިތޯ.ާ ދަތިތަކަކީާ ހުރިާ ދިމ ވެފައިާ ފުލުހުނ�ނަށާ� ކުރުމުގައިާ

ވިސ�ނ ލަނ�ޖެހޭާކަމެ ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�ާއަޅުގަނޑުމެނާ� ޤަތުލ� ކަމަށ�ާާާާމުވެފައިވ ޢ އ�އ�.ާމިއަދުާދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ

ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާާާއެނ�މެހައިާދިވެހި ފަރ ތަކީާ ނަގަނ�ޖެހޭާ ޒިނ�މ ާ އެކަމުގެާ ގޮވަމުނ�ދ އިރުާ އަޑަކުނ�ާ އެއ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ާ

ދިވެހި އަދިާ ނޫނ�.ާ ނަޝީދެއ�ާ މުޙައ�މަދުާ ރައީސާ� މިހ ރުގެާ ނޫނ�.ާ މައުމޫނެއ�ާ ރައީސ�ާ ކުރީގެާ ރ އ�ޖޭގާެާރައީސ�،ާ

އެކުާދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެހެނީާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމާިާނ�.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާހިތ މަޔ ފުލުހުނ�ނެއ�ާވެސ�ާނޫ

މެނ�ބަރުނ�ނޭާމިކަމުގެާޒިނ�މ ނަގަނ�ޖެހޭނީ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރ77ާާާިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުނ�ނޭ.ާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުގެާާ

އަދ ލަތާުާރައީސ�،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޝަ ތެރޭގައިާ ހަރުދަނ ކުރުމަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ނިޒ މ�ާރަނގަޅުކޮށާ� ރުޢީާ

ޢި މިާ ދީފައިވަނީާ ރައ�ޔިތުނާ� ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ބ ރުާ ހެދުމުގެާ ޤ ނޫނުތައ�ާ ހަދަނ�ޖެހޭާ އ�ޒަތ�ތެރިާާގ އިމުކުރުމަށ�ޓަކައިާ

ޤ ނޫނުލ�ޢު ާާމަޖިލީހަށ�.ާ ކޮބައިތޯ.ާކޮނ�ތ ކުތޯވީ. ބިލުާ ާާއ14ާާޮޤޫބ ތުގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަށ�2009ާާކ�ޓޯބަރު މިާ ގައިާ

ާާ 2009ާާާާހުށަހެޅުނުއިރު ާާާާފަހަނައަޅ 2010ާާފަހަނައަޅ ، ފެށިއިރ2011ާުާގޮސ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާގުނަނާ� ދައުރުތައާ� ގެާ

ާާ ސުވ ލަކީ. ކުރ ާ މިއަދުާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ދިވެހިާ މިއީާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ މަޖިލިސާ� 14ާާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގައ2010ާާިއޮކ�ޓޯބަރު

ނުާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލ�ގެާބިލުާކޮނ�ތ ކުތޯވީ.ާމިއީާމިއަދުާދިވެހިރ އ�ޖޭގެާރައ�ޔިތުނ�ާކުރަމުނ�ގެނ�ދ ާސުވ ލެއ�.ާާހުށަހެޅު

22ާާާާ 2009ާާމ ޗ� ކޮނ�ތ ކުތޯވީ. ކޮބައިތޯ.ާ މިއަދުާ ބިލުާ ބެހޭާ މަސ�ތުވ ތަކެއ�ޗ ާ ހުށަހެޅުނުާ މާިާގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ

ގޭނ�ގުާ މީހުނ�ާާާކުށ�ތަކ އިާާާދައ�ކަނީާ އ އިާ މައ�ސަލަާއަކާީާާާކަތިލުމ ާާާމ ރ މ ރީާ ބޮޑުާ ގުޅިފައިވ ާއެނ�މެާ ބޮޑަށާ� އެނ�މެާ

ާާމަސ� މައ�ސަލަ.ާޑ�ރަގު ާާތުވ ތަކެތީގެާ ނުނިނ�މިގެނ�. ގޮތެއާ� އުޅެވެނީާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާމިާ ނޮވެމ�ބަރ10ާާާާުބިލަށ�ާ

ފޮރ2009ެ ފުލުހުނ�ގެާ ދައ�ކަނީާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކޮނ�ތ ކުތޯ.ާ ކޮބައިތޯ.ާ ބިލުާ ބެހޭާ ހެއ�ކ ާ ލެބޯޓ�ރާީާގައިާ ނ�ސިކ�ާ

އެ ވ ހަކަ.ާ ދިޔަާ ފެނ�ވަރަށާ� ގޮއ�ސި.ާާާާބައިނަލ�އަޤ�ވ މީާ ފެނ�ވަރަށާ� ބައިނަލ�އަޤ�ވ މީާ ތަޙުޤީޤުތައާ� ބޭފުޅުނ�ގެާ

އެ އެާހުށަާާބޭފުޅުނ�ގެާތަޙ�ޤީޤުތަކުނ�ާއެާާާއެހެނ�ނަމަވެސާ� ރިޕޯޓުތަކަކީާމިއަދުާހިތ މަޔ ބޭފުޅުނާ� އެކުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާހަޅާ 

ނުވެއޭ.ާއެާސަބަބ ާާރައީސ�،ާދަނ�ނަވ ލަނ�ޖެ ހެނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޝަރީޢަތުގެާމަޖިލީހުގައިާޤަބޫލުކުރެވޭާއެއ�ޗަކަށާ�

ރައީސ�،ާާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ދައ�ކަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ރައ�ޔިތުނ�ާ ދިވެހިާ ވ ހަކަާ ބިލުގެާ ބެހޭާ ހެއ�ކ ާ ހެދިާ

މުހި މިފަދަާ ނިނ�މަނ�ޖެހޭާ މަޖިލީހުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ ކަނ�ތައ�ތަކެއ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާާއ�މުާ ނުނިނ�މާ  ާ

އާެާއަބަދު ބަޔަކުާ ލިބޭތޯ.ާއެއާ� ސިޔ ސީާމަނ�ފ ތަކެއާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވެސ�ާމިާބަލަނީާބޮޑުާދެާގެރިާތަޅައިގެނާ�

ބަޔަާ މަޞ�ލަޙަތުބައެއ�ގެ،ާކޮނ�މެާ އެބައެއ�ގެާސިޔ ސީާ ކުރަނީ.ާނުނިދ ާހޭލ ތިބެގެނ�ާާކުާ މިާ ކުރިއެރުވޭތޯާމަސައ�ކަތާ�

މިާާ އެހެނ�ނަމަވެސ�ާ ކުރަނ�.ާ އެބަާ އެކަނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ވެސާ� ބަހ ލައިގެނާ� ދަނ�ފަޅިތަކަކަށ�ާ އެތައާ� ވެސ�ާ

އަޑަ އެއ�ާ މަޖިލީހުނ�ާ ޤަތުލ�ޢ އ�ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގައިާ ވެއ�ޖެކުނ�ާ ބުނަމުނ�ާާމުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާާާކަމަށާ� ދ އިރުާ

ރައ�ޔިތުނ�ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިއަދާުާރައީސ�،ާ ތިބެާ ގޮތުގައިާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ ގެާ
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ކަނޑީގާެާ މިތަނުގައިާ އެތައ�ާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ ލޭއޮހަރުވުނ�ާ މަގުތަކުގައިާ ދިވެހިރ އ�ޖޭގެާ މިއަދުާ ލަދުގަނ�ނަނ�ޖެހޭނެ.ާ

އަ ރައީސ�،ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގެނ�ދަނީ.ާ މިާ ފަހިކޮށ�ދެމުނ�ާ ފުރުޞަތުދީާއެކަނ�ކަނާ� ފެށުމަށ�ޓަކައިާ ޅުގަނޑާުާހަނގުރ މަާ

ޒިނ�މ ާާ އެކަމުގެާ މަޖިލީހުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މަޖިލީހުނ�ނޭ.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ ދަނ�ނަވ ނީާ ތަކުރ ރުކޮށ�ާ ހަމަާ

ނުނިދ ާހޭލ ާާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ނަގަނ�ޖެހޭނެ.ާއަޅުގަނޑުާގޮވ ލަނީާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހުގެާއެނ�މެހ ާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ�

ހިނގަމ ާާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވެސާ� ރައ�ޔިތުނ�ާާތިބެގެނާ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތު،ާ ނިނ�މަނ�ޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބަހީއޭާ

ހަވ ލުކުާ އަދ އަޅުގަނޑުމެނ�ނާ  އަވަހަށ�ާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާ ޝަރުޢާީާރިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާ ކުރަނ�.ާ

ދޭތެރޭގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާއިތުބ  އެާޝަރުޢީާނިޒ މާ  އަޅުވާ  ހަމައަކަށާ� ނަފ�ސަށ�ާާާާނޫނިއ�ޔ ާާރުާއުފެއ�ދުމަށ�ފަހުނިޒ މާ�

ލިބިދީފިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބ ރުާ މީހަކު،ާާާާނައ�ތ ލުމުގެާޙައ�ޤު،ާ ނެތ�ާ ކުށެއ�ާ ތެރެއިނ�ާ ނިޒ މުގެާ މިއޮތ�ާ މިއަދުާ ނަމަާ

ހިނގައ�ޖެ ދެވިގެނާ� ފުރުޞަތުާ ނައ�ތ ލުމުގެާ ނަފ�ސެއާ� ނެތާ� ވަނީާާކުށެއ�ާ ާާާާކަމުގައިާ މ ދަމ  ާނަމަާ ތަޢ ލ ގެާާهللا

ާާ ދޭނީ އަޅުގަނޑުމެނާ� އެބަޖެހޭ.ާާދަރުބ ރުގައިާ ރައީސ�،ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާއިޞ�ލ ޙުވ ނ�ާ ކޮނ�ާޖަވ ބެއ�ތޯ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

އެބަޖެހޭ.ާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާޝަރުޢީާނިޒ  އިޞ�ލ ޙުވ ނާ� އިޞ�ލ ޙުވ ނ�ާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާތަޙުޤީޤުާނިޒ މާ� މާ�

އެބަޖެހޭ.ާއަ އިޞ�ލ ޙުވ ނާ� މަޖިލިސ�ާވެސ�ާ ހަދާ  ޤ ނޫނުާ މިާ އެނ�މެހައިޅުގައަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދައުލަތުގެާ ާާނޑުމެނ�ާ

އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާާ ބ ރުތަކަކީާ މައިގަނޑުާ ދައުލަތުގެާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އެބަޖެހޭ.ާ އިޞ�ލ ޙުވ ނާ� މުއައ�ސަސ ތައ�ާ

ގުޅިފަ މުސ�ތަޤުބަލ އިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ދިރިއުޅުމ އިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ އ ރުކ ޓީ.ާ އިވ ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާ

ބައ�ޓަނ� ބިނ ކޮށާ� އެއ�ބަޔަކާުާކަނ�ކަނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ދ އިރުާ އަދ ކުރަމުނާ� މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކުރުމުގެާ

އަ އެއ�ބަޔަކުާ ދިއ�ކޮށ�ާ އިނގިލިާ ބަޔަކަށާ� އިލ�ޒ މުއަނެއާ� ބޮލުގައިާ ބައެއ�ގެާ މިކަމެއ�ާާނެއ�ާ ތިބެގެނެއ�ާ އަޅުވައިގެނ�ާ

ާާ ހެނުވ ނެ. މިއަދުާ ރައީސ�،ާ މިކަހަލަާމައ�ސަލަ.ާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހަމަާ މައ�ސަލަ.ާ ކުއ�ލިާ ދިޔައީާ ހުށަހެޅިގެނ�ާ ނދުނުާ

ޢިއ�ޒަތ�ތެރާިާ ތ ނގައިާ އޮތ�ާ ކުރިއަށާ� ދެނ�ާ ވ ހަކަ.ާ މައ�ސަލައިގެާ މެރުމުގެާ މީހުނ�ާ މައ�ސަލައިގައިާ މ ރ މ ރީގެާ

ވަނީ މިދ ގޮތަށ�ާ ކުރިއަށާ� ކަނ�ކަނާ� ރ އ�ޖޭގެާ މިާ ކޮނ�މެާާރައީސ�،ާ ދަނ�ނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ދުވަހަކުމެާނަމަާ ާ

ގެނައުމަށ�ޓަކައާިާ މިާކަނ�ކަނ�ާނިމުމަކަށާ� މިާވ ހަކައޭ.ާމިާވ ހަކަާހުއ�ޓުވުމަށ�ޓަކައިާ ދައ�ކަނ�ޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑުމެނާ�

ކުރަނ�ޖެހޭ އެޅިފަާާއަޅުގަނޑުމެނާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާބޮލުގައިާ އަދ ކަމަކީާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ވ ޖިބުާ ކޮށ�ާާކުރުނ�.ާއަދ އިވާ 

ޙު ޢަދުލަށ�ާ މާިާކުމ�އިނ�ސ ފަށ�ާ ދޭނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ބ ރުާ އެާ ފަނޑިޔ ރުނ�ނަށ�ާ ޤ އިމުކޮށ�ާ ނިޒ މެއ�ާ ކުރެވޭނެާ

އެ ފުލުހުނ�ނަށ�ާ ފަރ ތ�ތަކަށާ� ތަޙުޤީޤުކުރާ  މަގާުާާާޖެހެނީ.ާ ކުރެވޭނެާ އަދާ  ގޮތުގައިާ ފުރިހަމަާ ވ ޖިބުާ ބޭފުޅުނ�ގެާ

މިއަ އެބަޖެހޭ.ާ ފަހިކޮށ�ދޭނ�ާ މަޖިލީހުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މިހެނ�ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� މިއަދުާ ގޮތުނ�ާ ހުރިާ ކަނ�ކަނާ� ދުާ

ާއާެާނިނ�މަނ�ޖެހޭާމުހިއ�މުާޤ ނޫނުތަކ އިާހެދެނ�ޖެހޭާގަވ އިދުތައ�ާހެދިފައިާނެތުމުގެާސަބަބުނ�ާމިއަދުާފުލުހުނ�ާވެސ�ާ

މައ�ސަލަތައ�ާތަޙުޤީޤު އެާާކުރުމުގައިާބިރުގެނ�ފަ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާގައ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާާވަނީާ

ލިބިގެނ� އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާފަޚުރަކަށާ� އަށ�ާނިސ�ބަތ�ވާ  ދިޔަާއަނިޔ އެއ�ގެާވ ހަކަ.ާާާާފ ހަގަކުރެއ�ވިާއަޅުގަނޑުގެާދ އިރާ 
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އޮތީާމިހެނ�.ާދ ދިމިދ ކަށ�ާާ ތަނެއ�ގައިާކަނ�ކަނާ� ހުރިހ ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�،ާރ އ�ޖޭގެާ ނޫނާ� އެކަނ�ޏެއ�ާ މ ލޭގައިާ

ވެސ�ާހަމަާ ފުވައ�މުލަކުގައިާ ދެވިގެނ�ާާދުވަހުާ އެއ�ާ ޙަމަލ ާ އެފަދަާމަރުގެާ ހަމަާ ވެސ�ާ އަނެއ�ކާ  ާާވިޔަފ ރިވެރިއަކަށ�ާ

ވެސ�ާާޅިާއަނ�ހެނުނ�ނަށ�ާދަނ�ދެނ�ާރޭޕުކުރަމުނ�.ާމުސ�ކުފުލުހުނ�ާގެނ�ދަނީާތަޙުޤީޤުާާދިޔައީ. ކޮށ�ާމިފަދަާާޖަރީމ ތައާ�

ގެނ�ދަ މިާ ތަޙުޤީޤުހިނ�ގަމުނާ� ގެނ�ދަނީާ ފުލުހުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިނީ.ާ ދ އިރ ގެާާާާކުރަމުނ�.ާ ވިލިމ ފަނ�ނުާ ރައީސ�،ާ

ހ ހުނ�ާގުނ  ހަމައަށ�ާމިދަނާީާާާލެވޭާމިދެނ�ނެވިާމައ�ސަލަާޕ�ރޮސެކިއުޝަނ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިނާ�

މިއޮތ�100ާާާާ ސ ބިތުކުރެވެނ�ާ ހެކިާ މިހ ރުާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ސަބަބަކީާ މައ�ސަލަތައ�.ާ މަދުާ ވުރެާ އަށ�ާ

ާާ މިއަދު ކުރިނ�ާާއުސޫލުާ އެނ�މެާ ހެދިާ ސަބަބާ  އެާ ނުގުޅޭކަނ�.ާ އުސޫލ ާ އޮތ�ާ ކަނ�ކަނ�ާ ރ އ�ޖޭގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ

އަޅުއަޅުގަ ގޮތުގައިާ ބިލެއ�ގެާ ހަދަނ�ޖެހޭާ ޤ ނޫނަކަށ�ާ ދެނާ� ޤަބޫލުކުރެވެނޑުމެނާ� ބިލު.ާާގަނޑަށ�ާ ބެހޭާ ހެއ�ކ ާ ނީާ

އަޅުގަނޑުމ2ާާެއެކުާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާހަމައެއ  ސިޔ ސީާބިލުތައ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާއަހަރުވެގެނ�މިދ ާބިލުތައާ� ނުނިނ�މާ  ނާ�

ރައ�ޔިތުނ�ގެާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހަކީާސީދާ  ގެނެސާ� ނިނ�މުމަކަށާ� ދިއުނާ� މިގެނ�ދާ  ނިނ�މަމުނާ�

ރައ�ޔިތު އަށާ� ލ ބަާ މަސައ�ކަތ�ހެވ އިާ ހެޔޮކަމަށ�ާ ދުޅަާ އެބަޖެހޭ.ާާނ�ގެާ ވ ނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މަޖިލީހަކަށ�ާ ކުރާ 

ރ އ�ޖޭގައިާހިނގ ާލޭާާޢި ބޭނުނ�ވަނީާމިއަދުާ ދަނ�ނަވ ލަނާ� ވެސާ� އ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާއަޅުގަނޑުާހަމަާނިނ�މ ލަމުނާ�

ޝުކުރިއ�ޔ . ބޮޑަށާ� ނަގަނ�ޖެހޭާފަރ ތަކީާމިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމަޖިލީހޭ.ާވަރަށާ�  އޮހޮރުވުނ�ތަކުގެާފުރިހަމަާޒިނ�މާ 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

އެޖެނ�ޑ  ބަހުސަށ�ާ އިބ�ތިދ ޢީާ އެޖެނ�ޑ ގައިާ ޖަލ�ސ ގެާ ދުވަހުގެާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ކުރެވިފައިވ ާާޝުކުރިއ�ޔާ 

ާާ އެޅިފައިވ  އެކަށަާ މިޖަލ�ސ ގައިާ އަޅުގަނޑަށ�1ާާާާބިލުތަކަށާ� މޭޒުނާ� އިދ ރީާ ކަމުގައިާ ހަމަވެއ�ޖެާ ވަގުތުާ ގަޑިއިރުގެާ

ާާ ވ ހަކަފުޅު ބިލަށ�ާ މިާ ދެއ�ވަނީ.ާ ބިލަށ�ާާމައުލޫމ ތުާ މިާ އަދިާ ނުވޭ.ާ ހަމައެއ�ާ ވަގުތުާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ދެއ�ކެވުމަށ�ާ

ހުހެާ ލިސ�ޓުާ ނަނ�ފުޅުތަކުގެާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވ ާ ދައ�ކަވަނާ� ނުވޭ.ާާވ ހަކަފުޅުާ ވެސާ� އ�ާ

ބަހުސ�ާއެޖެނ�ޑ އެކީާާއެހެނ�ކަމަށ�ވުމ ާ ބިލުގެާ އެގައިާމިާ މަސައ�ކަތ�ާކުރިއަށ�ާކުރެވޭާއެޖެނ�ޑ އެއ�ގެާދަށުނާ� ދ ނާެާާާާ

ާވ ހަކަާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ގެާމައުލޫމ ތަށ�ޓަކައިާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ލަނ�.ާާ

ާ

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ: ާރިޔ ސަތުނާ�

މިހ ރުާމިދަނީާއެޖެނ�ޑ ާއައިޓަމ�ާާާާ ނިމިހުރާިާއެއީާނުނިމިހުރިާމަސައ�ކަތ�ތައ�.ާނުާާއަށ�.10ާާއަޅުގަނޑުާދެނާ�

އެޖެނ�ޑ  މިާސުރުޚީގެާދަށުނާ� ކޮށ�ފައިވ ާާގައިާއެޖެނ�ޑ 10.1ކީާއެޖެނ�ޑ ާާކުރެވިފައިވ ާފުރަތަމަާއައިޓަމަމަސައ�ކަތ�ތައާ�



 115 

ޤ ނޫނުާނަނ�ބަރު ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވާ  މަނިކުާ 2007/5ާާާާއައިޓަމ�،ާހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމޫސާ 

އިޞ�ލ ޙު ޤ ނޫނަށާ� ސަރވިސ�ގެާ ސިވިލާ� ބިލަށ�ާާދިވެހިާ އެާ ގެނ�ދިއުނ�.ާ ކުރިއަށާ� މަސައ�ކަތާ� ބިލުގެާ ގެނައުމުގެާ

ފުރުޞަތުާއަރުވަ މުނ�ާގެނ�ދެވުނ�.ާއަޅުގަނޑަށ�ާާވ ހަކަފުޅުާދައ�ކަވަނ�ާއެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ�

މިހ މަޢު ގޮތުގައިާ ލިބިފައިވާ  ދައ�ކަވަނ�ާާލޫމ ތުާ ވ ހަކަފުޅުާ އެބައޮތ�.ާ ލިސ�ޓެއ�ާ މޭޒުގައިާ އިދ ރީާ ވެސާ� ރުާ

ފަށ ނަނ�ާ. އަޅުގަނޑުާ އެލިސ�ޓުނ�ާ ހިމެނިގެނ�.ާ ނަނ�ފުޅުތައާ� މެނ�ބަރުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވ ާ

އެހެނ�ާމެނ�ބައެހެނ�ނަމަވެސ�ާމިކަމަށ�ާމިާބިލަށ�ާވ ހަކަފުޅުާދައ�ކަވަނ�ާއެދިވަޑައިގަ ލިސ�ޓުގައިާނަނ�ާާނ�ނަވާ  ރުނާ�

އެދިވަޑައިގެނ�ފައިވ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާނޯޓު ވ ހަކަފުޅުާދައ�ކަވަނާ� އަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަނ�.ާމިާބިލަށާ� ކުރެއ�ވުމަށާ�

ާާ ވ ާބައެއ�ާާާާގައިާމައ�ޗަށ�ާއައިއިރުގައިާއެާލިސ�ޓުާއަޅުގަނޑުގެާކުރިާާނަނ�ފުޅުތައ�ާލިޔެވިގެނ�ވ ާލިސ�ޓުާމެނ�ބަރުނ�ގެ

މިާޖަލ�ސ ކުރ ާމ ލަމުނ�ާމިމެނ�ބަރުނ�ާނުވަ ވަގުތާުާާާތަާއެނ�މެާމެނ�ބަރަކުާފިޔަވައިާއެހެނ�ާމެނ�ބަރުނ�ާއަޅުގަނޑަށާ�

ދައ�ކަވަނ�ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުނާ� ޑީ.އ ރު.ޕީގެާ މެނ�ބަރަކީާ އިނ�ނެވިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޖަލ�ސ ގައިާ މިާ ނެތ�.ާ ފެނ�ނ ކަށެއާ�

އިނގުރަ މެނ�ބަރެއ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ާާއެދިވަޑައިގެނ�ފައިވާ  މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ޢަބ�ދުޙައިދޫާ هللاާމ�ދޫނާ�

ނުވ ާާޙަ ކަމަށ�ާބޭނުނ�ފުޅުާ އެދިވަޑައިނުގަނ�ނަވ ާ ދައ�ކަވަނާ� ވ ހަކަފުޅުާ ވަގުތުާ މިާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އެާ މީދު.ާ

އަނ�ގަ އެހެނ�ކަމަށ�ވުމ ކަމަށ�ާ ނަނ�ނޯޓުާާވ ލައ�ވައިފި.ާ ލިސ�ޓުގައިާ ގެނ�ދަވ އެކީގައިާ ތަރުތީބަކުނ�ާާާާކުރައ�ވަމުނާ�

ފުރުޞަތުާއަރުވަމުނ�ާގެނ�ދ ނަނ�.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށ�ފަހު(ާއަޅުގަނޑަށ�ާއިދ ރީާ ާާއަޅުގަނޑުާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ނަށާ�

ހިފަމު ބޭނުނާ� މައުލޫމ ތުގެާ ދެއ�ވިާ މަޢުމޭޒުނާ� މެނ�ބަރުނ�ގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދަނ�ނަވ ލ ނަނ�ނާ� މާިާ…ލޫމ ތަށ�ޓަކައިާ ާ.

ދެއ�ކެާ ޕ ޓީތަކަށ�ާާބިލަށ�ާވ ހަކަފުޅުާ އަދިާ ޕ ޓީތަކަށ އިާ ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ ާވަގުތުާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ވުމަށ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

ނިމުމަކަށ�ާާ ދ ދިާ ގޮތަށ�ބަލ އިރުާ ގޮސ�ފައިވ ާ ބެހިގެނާ� މެނ�ބަރުނ�ނަށ�ާ ނިސ�ބަތ�ވެވަޑައިނުގަނ�ނަވ ާ ޕ ޓީއަކަށާ� ވަކިާ

ކަމަ އޮތ�ާ އައިއ�ސަާ ނިމުމަކަށ�ާ ދ ދިާ ކުރައ�ވާ  ބޭނުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާވަގުތުާ މިހ ރުާ ނަމަވެސާ� އެއީ،ާ ދައ�ކަނީ.ާ ށާ�

އެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ާާ ވ ހަކަފުޅުާދައ�ކަވަނާ� މެނ�ބަރެއ�ގެާނަނ�ފުޅުާއަޅުގަނޑުގެާއަތަށ�ާލިބިއ�ޖެ.ާއެއީާޑީ.އ ރު.ޕީާއިނާ�

ވަގު ބ ކީާއޮތާ� އަނ�ގައިދޭާގޮތުގައިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށާ� ތުގެާދިގުމިނަކީާާމެނ�ބަރެއ�.ާއަޅުގަނޑުާއަތުގައިާއޮތ�ާލިސ�ޓުނާ�

ާ ފުރުޞަތ11ާާާާުގ ތ�ގަނޑަކަށާ� މެނ�ބަރަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މަތިނާ� ގަވ އިދުގެާ ހަމަޖެހިފައިވާ  ދެނ�ާ މިނެޓ�.ާ

ވިލިމ ފަނ�ނުާދ އިރ ގެާޢި އިނ�ާމަނިކު.ާމިހ ރުާމާިާއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާނިހ ނ�ާޙުސަލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެ.ާ

ހު ބިލަކީާ ވ ހަކަދައ�ކ ާ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� މަނިކުާ މޫސ ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ޅުހެނ�ވޭރުާ

ޢ2007/5ާާިޤ ނޫނުާނަނ�ބަރުާާ އިޞ�ލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލު.ާމިބިލަށާ� އ�ޒަތ�ތެރިާާދިވެހިާސިވިލ�ާސ ރވިސ�ގެާޤ ނޫނަށާ�

ފުރުޞަތުާއަރުވައިފިނ�މެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާނިހ ނ�ާޙުސަ މަނިކުާވ ހަކަދެއ�ކުމަށާ� ާ.ާާއިނާ�

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާއިނ�ާގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާނިހ ނ�ާޙުސަވިލިމ ފަނ�ނުާދ އިރ ާ
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ހުށަހަޅުއ�ވ ފައިވ ާާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ހުޅުހެނ�ވޭރުާ ރައީސ�.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޝުކުރިއ�ޔާ  އ ދެ،ާ

ސިވިލ�ާސަާއަޅުގަނޑުގެާކުރިމައ�ޗަށ�ާ ޤ ނޫނަށ�ާއިޞ�ލ ޙުާގެނ�ނެވުމަށ�ާމަނިކުފ ނާުާރވިސ�ގެާާާމިހ ރުާއައިއ�ސަާމިވާ 

ާާާާހުށަހަޅުއ�ވ ފައިާ މ އ�ދ ގެާ)ށ(ގައާިާާާކުރ ނީާމިާޢައ�ޔަނ�ާާވަނަާމ އ�ދ ާއަށ�.ާ)ހ(ގެާކޮމިޝަނ�ގެާމެނ�ބަރުނ�13ާާާވަނީ

ގޮތުގެ ކަމަށ�ާާާާބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވާ  ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ މަތިނާ� މަޝ�ވަރ ގެާ ދޭާ މަޖިލީހުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މަތިނާ�

ޚ އ�ޞަާބަޔ  ހަމަާ ތަޅުމުގައިާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ާނ�ކުރައ�ވ ފައި.ާ ކަމަކަށ�ާާގޮާ މިފަދަާ ތެއ�ގައިާ

ކޮމިޝަނ އިާއަދިާއެނޫނ�ކުރެވެމުނ�ދ އިރުާސިވިާބަހުސ� ސަރވިސާ� ބަޔ ނ�ކުރ ާމިނިވަނ�ާާލާ� ވެސ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ބެހޭ ޢައ�ޔަނ�ކުރުމ ާ ފަރ ތ�ތައ�ާ މުއައ�ސަސ ތަކަށ�ާ އުފެދިގެނ�ާާާގޮތުނ�ާާމުސ�ތަޤިއ�ލުާ ޚިޔ ލުތައ�ާ ދިޔަކަނ�ާާތަފ ތުާ ާ

ރައީސަ މިޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ހުނ�ނ ނެ.ާ ފެނ�ނަނާ� ވެސާ� ޔައުމިއ�ޔ ތަކުގައިާ މަޖިލީހުގެާ މިާ އަދިާ ވެސާ� ލަތުގައިާާހ ާާށ�ާ

ނޯޓުކޮށ�ލ ނަނ�.ާއެއީާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމީގެާާ އަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވަނ�ާއޮތ�ާމުހިއ�މުާއެއ�ާވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާމިތާ 

ާާސަބަ ވިދ ޅުވެދެއ�ވ ފައިާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ކަމަށާ� މައިގަނޑ115ާާާުާބެއާ� އިނ�ާދައުލަތުގެާ ވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ބ(ާ

ކަމަ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ފަރ ތަކީާ ކަނޑައަޅ ާ ތަނ�ފީޛުާސިޔ ސަތުާ ސިޔ ސަތުާ އެާ ބަޔަކާީާކުރުމަށ�ވެފައި،ާ ތިބޭާ ށާ�

ސަރވަާ ސިވިލ�ާ ކޮމިޝަނ އިާ ސަރވިސ�ާ ސިވިލ�ާ ކަދިވެހިާ މެނ�ބަރުނ�ާާާާ�هވ ތީާާމަށ�ނ�ޓުނާ� ކޮމިޝަނަށ�ާ އެާ

އަޅުގަނޑުާާ ނޯޓުކުރަނާ� އެތަނ�ކޮޅުާ އިނގޭތޯ.ާ ފުރިހަމަާ ފުރިހަމަ،ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ ޢައ�ޔަނ�ކުރުމުގައިާ

އޮނ�ނަނ�ޖެހޭނެާ ދައުރެއ�ާ ހިތަށ�އަރ ާާާާބޭނުނ�ވަނީ.ާފުރިހަމަާ ވ ހަކަާވިދ ޅުވެދެއ�ވ ފައި.ާއަޅުގަނޑުާ ގަބޫލުކުރ ާ ކަމަށ�ާ

އިޞ�ލ ޙުޢިއ�ޒަ މިާ އަދިާ އޮނ�ނ ނީާ ވިދ ޅުވެލައ�ވ ފައޭާ މެނ�ބަރުާ ކަމ ތ�ތެރިާ މަޖިލީހުގެާ ހުށަހެޅިގެނާ� ޓޭބަލ�ާާާާާ ބެހޭާ

އަނ�ނަާ މިހިސ ބަށ�ާ ކޮމިޝަނ�ާާާާކޮމިޓީތަކުނާ� ސަރވިސ�ާ ސިވިލ�ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  ދިވެހިާ އިރުގައިާ

މ އ�ދ ތަކުގައިާސިވިލ�ާސަރވިސ�ާކޮމިޝަ ސިވިލ�ާާާާ-)ހ(ގެާތިރީގައިާމިާއޮނ�ނަާ)ށ(179ާާނ�ާާކަމުގައިާބަޔ ނ�ކުރާ 

ބުރަނުވ ،ާވަކިާފަރ ތަކަށ�ާބުރަނުވ ާމުސ�ތަޤިއ�ލުާމުއައ�ސަސ އެކޭ.ާއަދިާއެާާ ކޮމިޝަނަކީާވަކިާފަރ ތަކަށާ� ސަރވިސާ�

ފ ސ�ކުރ  މަޖިލީހުނާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަދ ކުރަނ�ވ ނީާ މަސ�އޫލިއ�ޔަތުާ ވ ޖިބުތަކ އިާ ާާކޮމިޝަނުގެާ

ގޮތުގެާ މުސ�ތަޤިއ�ލުކޮށ�،ާާާާޤ ނޫނުތަކ އިާއެއ�ގޮތ�ވާ  މިާމިނިވަނާ� ބޮޑަށާ� ލިޔެވިގެނ�ާގޮއ�ސަާވަރަށާ� މަތިނ�ނޭ.ާމިހެނާ�

ާާ އުސޫލު މުއައ�ސަސ އެއ�ގެާ މުސ�ތަޤިއ�ލުާ މިފަދ3ާާާަާމިނިވަނ�ާ ނިޒ މެއ�ގައިާ ރިޔ ސީާ އޮތ�ާ ވަކިވެފައިާ ބ ރުާ

ވެރިކަ އޮތ�އިރުގައިާ ލިބިދެވިފައިާ ގެނ�ނެވުމަށ�ާާމުއައ�ސަސ ތަކަށާ� ދަށަށާ� ބ ރުގެާ ފުރިހަމަާ ބ ރުގެާ ހިނ�ގުމުގެާ ނ�ާ

ކޮނ�ގޮތަކުނ� ކުރައ�ވަނީާ މިާ މަސައ�ކަތ�ާ މެނ�ބަރުާ ދޭހަވ ާާާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ބޮޑަކަށާ� މ ާ އަޅުގަނޑަކަށާ� ާާގޮތެއ�ާާާކަމެއ�ާ

ާާ އ115ާާާެނުވޭ. މ އ�ދ ގައިާ ލިބިވަޑައިގަނ�ާާވަނަާ ހިނ�ގެވުމަށާ� ޤައުމުާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ނަވަނ�ޖެހާޭާވިދ ޅުވާ 

ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިވޭމެ.ާާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ކަމަށ�ާ ފަރ ތަކީާ ކަނޑައަޅ ާ ސިޔ ސަތުތައާ� މައިގަނޑުާ ދައުލަތުގެާ )ބ(އިނާ�

ދިވެހިރ އ�ޖޭގާެާ މިާދ އިރުާ ކުރިއަށާ� ފަދައިނ�ާމިފަދަާއިޞ�ލ ޙެއ�ާމިހ ރުާހުށަހެޅިގެނާ� އަދިާއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެާ

ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައ�ާ ފަހަރަށ�ާާާާއިދ ރީާ ފުރަތަމަާ ދަށުނާ� ޤ ނޫނުގެާ އެާ އަދިާ ޢަމަލުކޮށާ� ޤ ނޫނަށާ� ހިނ�ގުމުގެާ
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ބެހި،ާއަތޮޅުާކައުނ�ސިލ އިާރަށުާކައުނ�ސިލުތަކ އިާއަދިާމ ލޭގެާސިޓީާކައުނ�ސިލ އި،ާާ ދިވެހިރ އ�ޖެާލ މަރުކަޒީާގޮތުނާ�

އެކުލެވިގެނ�ާާާއައ�ޑު ާާާާއަތޮޅުގެާސިޓީާކައުނ�ސިލުާފަދަާތަނ�ތަނާ� ހިނދުާރައ�ޔިތުނ�ގެާގ ތުނ�ާޚިދުމަތ�ާދިނުމުގެާާދިޔަ

ކަނ�ތައ�ާދިޔަާހިނދުާއެާ ތަނ�ތނުގައިާހިމެނޭާއެތަކެއ�ާސަތޭކަާސިވިލ�ާސަރވަނ�ޓުނ�ނަށ�ާާާާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުތަކަށާ�

މަޖުބޫރުކުރުމެއ�ާާއެ ގޮތަކަށ�ާ ތަފ ތުާ ސިޔ ސީގޮތުނާ� އުއ�މީދުކުރާ  މުސ�ތަޤިއ�ލުާާާާ�هނެތިާާމީހުނ�ނަށާ� މިނިވަނ�ާ

އެާމުއައ� ވެރިޔަކުާ މިއަދުާވަރަށ�ާާާާސަސ އެއ�ގެާ ހ ލަތުާމިާޤައުމުގައިާ ހުނ�ނަނ�ޖެހޭާ ބޭފުޅުނ�ނަށ�ާޢަމަލުކުރެއ�ވުމަށާ�

އެގ�ޒެކ�ޓިވ�ާާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ އަކުާ އެބަޖެހޭ.ާ ގަބޫލުކުރަނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ބޮޑުކަނާ� ވަރަށ�ާ މިއަދުާ ފަހިކަނ�ާ

އެ ލިބިވަޑައިގަނ�ނަވަނ�ާާޕަވަރގައިާ ކުރައ�ވަނ�ާާމަނިކުފ ނަށ�ާ މިގޮތަށ�ާ ބޭނުނާ� ބ ރުގެާ ފުރިހަމަާ އެގ�ޒެކެޓިވާ� ޖެހޭާ

އެާކޮމިޝަނ�ގައިާނުވަތަާސިވިލ�ާސަރވިސ�ގެާާ އިޞ�ލ ޙުާގެނ�ނަވައިގެނާ� ސިވިލ�ާސަރވިސ�ގެާޤ ނޫނަށާ� ކޮނ�މެހެނާ�

މެނ�ބަރުާާއެނ�މެ ތިއ�ބަވަނ�ޖެހޭާ ދީގެނ�ާ ރުހުނ�ާ މަޖިލީހުގެާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ތިއ�ބަވ ާ ބ�ރެކެޓުގައިާ ތެރެއަށ�ާާމަތީާ ނ�ގެާ

އޮތ�ާާ ގެނެވިފައިާ މިާ ޑިމޮކ�ރަސީގެާ ރ އ�ޖޭގެާ މިއަދުގެާ އުޅުމަކީާ ފުޅ ކުރައ�ވަނ�ާ ދައުރެއ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ

މިއަދުގެާސަރުކ ރ އިާސަރުކ ރަށ�ާނިސ�ބަތ�ވަޑައިގަނ�ނަވ ާާ ބ ރުާދޫކޮށ�ލިާދޫކޮށ�ލުމަށާ� މިނިވަނ�ކަމ އިާރައ�ޔިތުނ�ނަށާ�

އެދިވަޑައިނުގަ އިޞ�ލ ޙެއ�މެނ�ބަރުނާ� އަނ�ނަާ ފިކުރަކަށ�ާ ކަހަލަާ އެބަާާނ�ނަވ ނެާ ފެނިގެނ�ާ އަޅުގަނޑަށ�ާ ދޭ.ާާކަމަށ�ާ

އެއ�ގޮތަކަށ� ހަމަާ އެދިވަޑައިގަނ�ނަވައެކޭ.ާާއަޅުގަނޑުާ އެގޮތަކަށ�ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނުދަނ�ނަވަނ�ާ ވެސ�ާ

ތަާ ރިޢ ޔަތ�ކޮށ�ފައިާއޮތ�ގޮތުގައިާ ފެނިގެނ�ާމިދަނީާ އިޞ�ލ ޙުާ މިާ ބަލ އިރުގައި.ާއެއީާސަބަބެއ�އަޅުގަނޑަށާ� ާާރުތީބަށާ�

ާާ ވިދ ޅުވަމުނ� އ115ާާާެާކަމަށ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ކަމަށ�ވެފައިާ އިޝ ރ ތ�ކުރައ�ވ ފައިާ އަށ�ާ )ބ(ާ މ އ�ދ ގެާ ވަނަާ

ކޮމިޝަނ އިާސިވިލ�ާސަރވަނ�ޓުނ�ާ ދިވެހިާސިވިލ�ާސަރވިސ�ާ ބަޔަކީާ ތިބޭާ ާާކަމަށ�ާާސިޔ ސަތުތައ�ާތަނ�ފީޛުކުރަނާ�

ކޮމިޝަނ� އެާ އެވ ތީާ އޮނ�ނަނ�ވ ނެއޭ.ާ ދައުރެއ�ާ ފުރިހަމަާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާ ޢައ�ޔަނ�ކުރަނާ� މެނ�ބަރުނ�ާ ާާގެާ

ފުރިހަމަާވެއ�ޖެއ�ޔ  ނޫނ�ާގޮތަކަށ�ާާާާވިދ ޅުވާ  ބޭފުޅަކުާބަހައ�ޓަވައިގެނާ� އަށ�ާފެނިވަޑައިގަނ�ނަވާ  ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ 

ހުރެގެނ� ވެރިފަރ ތެއާ� ކޮމިޝަނ�ގެާ ސަރވިސާ� ސިވިލ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާާދިވެހިާ އެއ�ވެސ�ކަމަކަށާ� ކުރާ  ނެއާ�

ާ އެާ ނ ނ�ނ ނެ.ާ ތަނެއާ� ބަލައިގަނެވޭާ އިނ�ާ ޕަވަރާ އެގ�ޒެކެޓިވާ� އަޅުގަނޑުމެހުާނުވަތަާ ނ�ާާއ�ޖަތުގައިާ

އިޞ�ލ ޙުތައ�ާާއިޞ�ލ ޙު ބަހުސ�ކުރައ�ވ ފައިާ އެއަށ�ާ ގެނ�ނަވ ާ މެނ�ބަރަކުާ ފަހަރަކުާ ހުށަހަޅުއ�ވަމުނ�ާ ހުށަހަޅުއ�ވަމުނާ�

މައ�ޗަށ�ާާގެނ�ނަ މުސ�ތަޤިއ�ލުކަމުގެާ މިނިވަނ�ކަމ އިާ ކޮމިޝަނ�ގެާ ސަރވިސ�ާ ސިވިލ�ާ ދިވެހިާ ވ ނަމަ،ާ ކަމުގައިާ ވ ާ

އަރައިގަނ�ނަ އެވަނީާާއަޅުގަނޑުމެނ�ގެާމިާމަޖިލީހުނ�ާވެސ�ާއިރުއިރުކޮޅުނާ� މަާާ.ާއެއ�ާޕ ޓީއެއ�ާވެރިކަމަށ�ާއައިކަމަށާ�

ކޮމިޝަނ  ޕ ޓީނ�ާބޭނުނ�ވ ާގޮތަކަށ�ާސިވިލ�ާސަރވިސ�ާ އެނ�ޓިއެާ ކޮމިޝަނ އިާއަދިާއެނޫނ�ވެސ�ާާކަާ-އިާ ރަޕ�ޝަނާ�

ކޮމިޝަނ�ތަކ  ހުރިާ މަސައ�ކަތ�ތައ�ާާާާދެނާ� ޙަޤީޤީާ ވ ނަމަާ ކަމުގައިާ ޖެހިއ�ޖެާ އުޅެނ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ކުޅެނާ�

ދަތިާ ބޮޑުާ އެނ�މެާ އޮތ�ާ ލައިގެނ�ފައިާ ޤައުމަށ�ާ މިާ މިާދެކެވެނީާ މަޖިލީހުގައިާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ މިާ މިއަދުާ ާާދުރަށ�ލެވި،ާ

އަ ދޭނ�ވ ާ އެކަނ�ތަކަށާ� މަރ ާވ ހަކަ.ާ މީހުނ�ާ މަގުމަތީގައިާ ވ ހަކަ.ާ މުހިއ�އުނދަގުލުގެާ އެފަދަާ ވ ހަކަ.ާ މާުާދަބުތަކުގެާ



 118 

ބިލ އިާޤ ނޫނުލ�ޢުކަނ�ތައ�ތަކ އިާއަދިާމިދަނ�ނަ ބެހޭާ ހެއ�ކާ  އަސ ސީާާވާ  ދޭނ�ޖެހޭާ ރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� އަދިވެސާ� ޤޫބ ތ އިާ

ބ ރުާހިއ�ސ ކުރުމަށ�ޓަކައި،ާާާާޙައ�ޤުތަކ އިާމިހެނ�ާހުނ�ނަާމިނިވަނ� ކަނ�ތަކަށ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާއަރައިގަނެވިާހަމަާ

މަވެތިކަމުގެާާ އަނ�ނަާ މިާ ވެސާ� ބަޔަކުާ ކަނ�ތައ�ާކޮނ�މެާއިނ�ސ ނަކުާކޮނ�މެާ ބ ރު.ާމަވެތިކަމުގެާ ބ ރު،ާއަޅުގަނޑުގެާ

ނުދެވިާހިނގައި ޚިދުމަތެއާ� ރައ�ޔިތުނ�ނަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ހުރެާ ހަމަާާކުޅިގަނޑ އިާ އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވެ،ާ ދ ނެ.ާ

އަދިާތ އީދުކުރެވޭކަށ�ާނެތ�ާވ ހަކަ.ާާ ހަމަާމިއަކަށާ� އަޅުގަނޑަކަށާ� މިާއިޞ�ލ ޙުގައިާއޮތ�ާގޮތަކަށާ� ފ ހަގަކޮށ�ލ ހިތ�ވީާ

ބެހޭާ މިކަމާ  އަޅުގަނޑަށާ� ދައ�ކަވ ާާާާނަމަވެސ�،ާ މެނ�ބަރަކުާ އެހެނ�ާ ނުވަތަާ މެނ�ބަރުނ�ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގޮތުނ�ާ

ކަމުގައިާާވ ހަކައެއ�ގައި ވިސ�ނިއ�ޖެާ ރަނގަޅަށާ� ދަނ�ނަވަމުނ�،ާާާާމިއަށ�ވުރެާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ނެާ އެގޮތަކަށ�ާ ވ ނަމަާ

 .�������ާ�ާ�����ާ�����ާ������ދެއ�ވިާފުރުޞަތަށ�ާޝުކުރުވެރިވަނ�.ާ

 

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

ާާ މެނ�ބަރުނ�ނަށ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ އަޅުގަނޑުާ ނިމުމަކަށ�ާާއ ދެ،ާ ވަނީާ ވެސ�ާ ވަގުތުާ ގ ތ�ގަނޑަކަށ�ާ ދަނ�ނަވ ލ ފައިވ ނެާ

ހުސ�ވުމަކ ާާ ވެސާ� ނަނ�ފުޅުތައާ� އައިސ�ފައޭ.ާއަދިާއެދިވަޑައިގަނ�ނަވ ފައިވ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުނ�ގެާލިސ�ޓުގައިވާ 

މެ އިތުރުާ މިހ ރުާ ކޮށ�ލެވިފައިވ ނެ.ާ އޭރުާ އިޝ ރ ތެއ�ާ އައިސ�ފައިވ ކަމުގެާ ކައިރިއަށާ� އިތުރަށ�ާާދ ދިާ ނ�ބަރަކު،ާ

ވިދ ޅުވ ނ�.ާއެާމެނ�ބަރަކީާއެމ�.ޑީ.ޕީގެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާާާމެނ�ބަރަކުާއެދިވަޑައިގެނ�ފައިާއެބަވޭާބިލ ާބެހޭ އެއ�ޗެއާ� ގޮތުނާ�

ޙަމ�ޒާ  އަޙ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ޙަމ�ޒ .ާ އަޙ�މަދުާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ ބިލެތ�ދޫާ މެނ�ބަރެއ�.ާ

އޮތ�ާވ ހަކަފުޅުދައ�ކަ ހިނގ ފައިާ ދަތުރުާ ބިލުގެާ ތެދުވެވަޑައިގަނ�ނަވ އިރުާ ާާާާވަނާ� ގ ތ�ގަނޑަކަށ� އޮތީާ ބ ކީާ 2ާާގޮތުނާ�

ކަމަށ� ވަގުތުކޮޅެއ�ާ މަޢުލޫމ ތަށ�ޓަކައިާާާާމިނެޓެއ�ހ އިރުގެާ މެނ�ބަރުގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވެސ�ާ ވ ހަކަާ އެާ ވ ތީވެ،ާ

ފު އަށާ� ާރުޞަތުާއަރުވަނ�.ދަނ�ނަވ ލަމުނ�،ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާޙަމ�ޒާ 

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާބިލެތ�ދޫާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާއަޙ�މަދުާޙަމ�ޒ 

އުފެއ�ދިއިރުގައިާއޭގައިާާ މުއައ�ސަސ ތައާ� މިނިވަނާ� `.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާޚ އ�ޞަކޮށާ�

ފެށިާއެނ�މެާމުހިާާވަރަށ�ާމުހިއ�މު ކުރަނާ� ބުނެފައިާވ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީނާ� އ�މުާމަސައ�ކަތަކީާއ ދެ،ާބ ރުތައ�ާާކަމެއާ�

މާިާ ކުރަނ�ާ މަޖިލީހުނާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ފުރޮޅ ލުނ�.ާ ތަނަކަށ�ާ އަނެއ�ާ ބ ރުތައ�ާ އޮތ�ާ ތަނެއ�ގައިާ އެއާ�

ޤ ނޫނުއަ އ ދެ،ާ ޖަމ ކުރުނ�.ާ ބ ރުތައ�ާ މަޖިލީހަށާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ކަމަކީާ ކުރާ  ޚ އ�ޞަކޮށ�ާާމަސައ�ކަތާ� ސ ސީގައިާ

ގޮތ�ތަކެއ�ާާާާނ�ކުރަމުމަސައ�ކަތ� މަޖިލީހުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ހުށަހަޅައި،ާ ނަނ�ތައ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ދިޔައީާ

ނަނ�ތަކެއ�ގެާާ ކޮމިޝަނ�ތަކަށ�ާ އެާ އަލުނާ� ނަނ�ތައ�ާ މިދެނ�ނެވިާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ  އެއަށ�ފަހުާ ކަނޑައަޅައި،ާ

ހަމަޖައ�ސ ާ އަޅުގަާާގޮތުގައިާ ޚ އ�ޞަކޮށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިހ ރުާ އަކީާާގޮތަށ�.ާ ސިލ�ސިލ ާ ފަށ ފައިވާ  މިާ ނޑުމެނާ�
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ވެސ�ާާ ނަނ�ތައާ� އ ދެ،ާ ޖަމ ކުރުނ�.ާ މަޖިލީހަށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ މިާ ބ ރުތައާ� މިދެނ�ނެވިާ

ފ ސ�ާވެސ�ާކުރަނ�ވީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުނ�.ާއެާނަނ�ތައ�ާާ ހުށަހަޅަނ�ޖެހޭނީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހަށ�.ާއެާނަނ�ތައާ�

ގަބޫލުކުރ ާާއެާކޮމިޝަނ�ތަކަ އަޅުގަނޑުމެނާ� ކަމުގައިވުނ�.ާމިއީާ މަޖިލިސާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ބަޔަކީާވެސާ� ހަމަޖައ�ސާ  ށާ�

އުސޫލެއ�ާނޫނ�.ާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ގެާއަތ�ޕުޅުމަތީގައިާއޮނ�ނަާބ ރުތައ�ާވެސ�ާއެާޖަމ ކޮށ�ާއެކަތިގަނޑަކަށ�ާވ ކަށ�ާާ

ާާ ހުޅުހެނ�ވޭރު ދަނ�ނަވ ލ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ވީއިރު،ާ ސިވިލ�ާާނުޖެހޭ.ާ މަނިކު،ާ މޫސ ާ މެނ�ބަރުާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ދ އިރ ގެާ

ާާ ޤ ނޫނުގެ ހުށަހަޅުއ�ވ ފައ13ާާިސަރވިސ�ގެާ އަށ�ާ މ އ�ދާ  އަޅުގަނޑުމެނާ�ާާވަނަާ އިޞ�ލ ޙެކޭ.ާ ރަނގަޅުާ ވަނީާ

އަހައ�މިއ�ޔަތުކަމެއ� އެކަމަށ�ާ ވިސ�ނުނ�ތެރިކަމ އެކުާ ވިސ�ނައިގެނ�ާާާާބަލައިގަނ�ނަނ�ާ ފުޅ ކޮށ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާ ދީގެނ�ާ

ދަނ�ނަވަނ�.ާއެހެނީާމިގޮތަށ�ާމިކަނ�ާކޮށ�ފިާނަމަާާއަ އަޅުގަނޑުާ ބަލައިގަނ�ނަނ�ޖެހޭާއިޞ�ލ ޙެއ�ާކަމަށާ� ޅުގަނޑުމެނާ�

ލިބިގެނ�ދ ނެ.ާޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާރައީސ�ާ. އިތުރުާފަހިކަމެއާ� އެނ�ޑ�ާބެލެނ�ސ�ގެާއުސޫލަށާ� ާމިދަނ�ނަވ ާޗެކާ�

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ރިޔ ސަތުނާ�

އެދިވަޑައިގެނ�ފައިާ މެނ�ބަރަކުާ އިތުރަށ�ާ ވ ހަކަފުޅުދައ�ކަވަނާ� ބިލަށ�ާ މެނ�ބަރު.ާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ވ ތާީާާާޝުކުރިއ�ޔާ 

ފުރުޞަތާުާ ދެނ�ާ އަޅުގަނޑުާ އުސޫލުނާ� ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައ�ކަތ�ާ ބިލުތަކުގެާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށ�ާ

އެނގިވަޑައިގައަރުވ ނީާމިާބިލުާހުށަހެޅުއ� ނ�ނަވ ނެާފަދައިނ�ާާވިާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށ�.ާއެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރަށާ�

ބިލ  މެނ�ބަރުނ�ާާާާބެހޭާާބިލުގެާ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ނިމުމުނ�،ާ ވ ހަކަފުޅުދައ�ކަވާ  މެނ�ބަރުނާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގޮތުނ�ާ

އެދިވަޑައިގެނ�ފަ ވ ހަކަފުޅުތަކުގައިާއޮޅުނ�ފިލުވަނާ� ދެއ�ވުމަށ އި،ާއެާބިލ ާާކަނ�ތައ�ތައ�ާއޮޅުނ�ފިލުވައިާާއިވ ދައ�ކަވ ފައިވާ 

ކުރަާާބެހޭ ވިދ ޅުވެދެއ�ވުމަށ އި،ާ ވ ހަކަތައ�ާ ހުނ�ނަާ ވިދ ޅުވ ނާ� އިތުރަށާ� ސުވ ލުތަކަށ�ާާގޮތުނ�ާ އ�ވ ފައިވާ 

މެނ�ބަރަށ�ާާޖަވ ބު ބިލުާހުށަހަޅުއ�ވާ  މަނ�ާާމިނެޓުގެާވަގުތުާލިބިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެ.ާމިއަދުގެާޖަލ�ސ ާނިނ�15ާާދެއ�ވުމަށާ�

ވަގުތަކީާާ އެކީގައިާއަދ3:30ާާިކަނޑައެޅިފައިވާ  .ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުގެާއެހީތެރިކަމ އިާއެއ�ބ ރުލުމާ 

ހަރުދަ ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާވަގުތުާބޭނުނ�ފުޅުކުރެއ�ވުމުގައިާގެނ�ގުޅުއ�ވާ  އުސޫލަކ ާއެާ ާާާާނާ  ހ އިރ3:30ާާާުާއެކީގައި

އޮނ�ނ ނީާއެޖެނ�ޑ ނ�ާާދެާާ�هނަމަާާނިމިއ�ޖެާކަމަށ�ާވަނީ އެހުމުގެާމަރުޙަލ އ ާހަމައަށ�ާާއަޅުގަނޑުމެނާ� ކުރެވިގެނ�ާވޯޓަށާ�

މަނިކަށ�ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަނ�. ާގޮއ�ސަ.ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރުާމޫސާ 

ާ

 ާވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:ާާމަނިކުާހުޅުހެނ�ވޭރުާދ އިރ ގެާމެނ�ބަރުާމޫސ 

ާާ ރައީސ�. ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތިާޝުކުރިއ�ޔ ާ ބަލ އިރުގައިާ ކަނ�ކަމަށާ� ހުރިާ ލިޔެފައިާ ގަވ އިދުގައިާ ކަނ�ކަމަކީާާމަޖިލީހުގެާ ާ

އުސޫލުތަކ  ކަމެއ�.ާކޮނ�މެާާޢ އ�މުާ އެނގޭާ ތިާާއެއ�ގޮތަށާ� ގޮތަށާ� ކ�ލ ހެއ�ާނަގައިދޭާ ާާާާފަހަރަކުާ ވިދ ޅުވީމ  3ާާގޮތަށާ�

ާާ މިނެޓު އަތ�މ4ާާަވަރަކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� އެހެނ�ވީމ ،ާ އެބަދޭ.ާ މިނެޓުާ ވަރަށ�ާާވަރަކަށ�ާ ދޫކޮށ�ލެއ�ވުނާ� އެާ އ�ޗަށާ�
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ދެނ�ާާ ޖަވ ބުދީފައިާ މަނިކުފ ނަށާ� އަނެއ�ކާ  ބިލަށާ� މިާ އަޅުގަނޑުާ ނޫނިއ�ޔާ  އެދޭާވ ހަކަާދަނ�ނަވަނ�.ާއެހެނާ� ބޮޑަށާ�

އުނދަގޫވ ތީާއެާާފަށ އިރުާބިލ ާބެހޭާ ނޯނ�ނ ނެ.ާކުޑަކޮށާ� ވ ހަކަާދަނ�ނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާާާގޮތުނ�ާވ ހަކަދައ�ކ ނެާފުރުޞަތެއާ�

ބެހޭބިލުގަ މިާބިލާ  ދައ�ކަވ ފައިާހުރިާވ ހަކަތަާާއިާބައެއ�ާބޭބޭފުޅުނާ� ބަލ އިރުގައިާމިާއިޞ�ލ ޙ ާގޮތުނާ� އިދިކޮޅަށ�ާާާާކަށާ�

ބޮޑަށ�ާވިދ ޅުވެފައި ވަކިާާވ ހަކަފުޅުާދެއ�ކެވިާބޭފުޅުނާ� ބުރަނުވެާމަސައ�ކަތ�ާާވަނީާ ބަޔަށ�ާގޮތަށ�ާާފަރ ތަކަށާ� ކުރެވޭނެާ

ރައ�ޔިތު ސުވ ލަކީާ އަޅުގަނޑުގެާ ބުރަނުވ ާާވުމޭ.ާ ފަރ ތަކަށ�ާ ވަކިާ މިހ ރުާ ގެނައިމަާ ބ ރުތަކެއ�ާ މިާ މަޖިލީހަށ�ާ ނ�ގެާ

ކުރެވޭބ އޭ.ާމިާމަޖިލީާ މަސައ�ކަތ�ގޮތަށ�ާމިކަނާ� އިރުގައިާއ ދެ،ާމީގެާކުރީގައިާރައ�ޔިތުނ�ގާެާާކުރިާހުގައިާއަޅުގަނޑުމެނާ�

މަޖިލީހުގައި މަސައ�ކަތ�ޚ އ�ޞަާ ޑީ.އ ރުާާކުރިާ މިދެއިރުގައިާ ބަރ ބަރަށާ� އަޣ�ލަބިއ�ޔަތާުާ.ޕީގެާ ފުރިހަމަާ ހަމަާ ނ�ނެވީާ

ހިނ�ގުމުގެާބ ރުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބޮޑެތިާބައިތައ�ާފ ސ�ކުރެވިފައިާމިވަނީ.ާއަދިާމިއަދުާވެސ�ާާ ވެރިކަނާ� ލިބިގެނާ�

މީގެާހަމަާބެލެނިވެރިނ�ނަކީ.ާއެހެނ�ކަމަށ�ވ އިރުގައިާާާާއެ ތިމަނ�ނަމެނ�ނޭާ އަތ�ޖަހ ފައިާވިދ ޅުވީާ މޭގައިާ ބޭފުޅުނ�ާހަމަާ

ބ ރުތަ ކުރެއ�ވުމުގެާބޭނުމަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާއޭރުގައިާއަމ ޒަކަށ�ާާއ�ާނިގުޅައިގަނ�ނަނ�ާމަސައ�ކަތ�ާމިހ ރުާކުއ�ލިއަކަށ�ާމިާ

އަތުވެދ ނެ ވެރިކަމަށާ� މީހަކުާ ވަކިާ މެޖޯރިޓީާާާާއޮތީާ މަޖިލީހުގެާ އައިއ�ސ ާ މީހަކުާ އެހެނާ� ނޫނާ� މީހ ާ ކަމަށ�.ާހީކުރިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީނ�ާލިބިދީފައިާރަ ވެރިކަނ�ާހިނ�ގުމުގެާބ ރުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާާލިބުނީމާ  106ާާއީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާއަށާ�

ާާ އ އި 107ާާާާވަނަާމ އ�ދާ  ފެށިގެނ�ާގޮސ� އަށ�ާލިބިދ115ާާާާޭވަނަާމ އ�ދ ާއިނާ� ވަނަާމ އ�ދ ގައިާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔާ 

ހަނި ނިގުޅައިގަނެާ މަސައ�ކަތ�ބ ރުތައާ� ޤަބޫލުކުރ ކުރަނާ� އަޅުގަނޑުާ އަގޮތުގަާާކުރުމަކީާ އެއީާ ބިލަށ�ާާއިާ މިާ ޅުގަނޑުާ

މިއިޞ�ލ ޙުާލ ނ� އަޅުގަނޑުާނުދަނ�ނަވަނާ� ވަގުތުާވަކިާފަރ ތަކަށ�ާާާާޖެހުނުާއެއ�ާސަބަބަކީ.ާއަދިާމިާމަޖިލީހަކީާވެސާ�

މިހ ރުާއެބަާއަޑުއިވޭާކޯލިޝަނެއ�ާރޫޅިގެނ�ާދ ާާ ނުޖެހިާއޮތ�ާބަޔެކޭ.ާމަޖިލީހުގެާމެޖޯރިޓީާއޮތ�ާފަރ ތ�،ާދެނ�ާމ ދަމާ 

އެހެ ލީޑަރުކަނ�ާާވ ހަކަ.ާ މެޖޯރިޓީާ ކަނ�ނޭނގެާ އެމ�.ޑީ.ޕީގައިާ މިހ ރުާ ކަނ�ނޭނގެާ އަޅުގަނޑުާ ދެނާ� ނ�ވެއ�ޖިއ�ޔާ 

ވެ އެކަނާ� އެހެނ�ވެއ�ޖެއޮނ�ނ ނީ.ާ ފ ހަގަކޮށ�ލަނ�.ާ ބަދަލުވިާާސ�ާ ޤ ނޫނުތަކެއ�ާ މިހުރިހ ާ ހަމަާ އަނެއ�ކ ާ މ ދަމާ  އ�ޔ ާ

ދެނ�ާމިނިވަނ� ބަދަލުކުރީމަާއެާ އަތަށާ� އަނެއ�ާ ބ ރުތަކެއ�ާާހުރިހ ާއެއ�ޗެއާ� އެާ އަށ�ާ ވީތޯ.ާއެާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ

ާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާއެކުލަވ ލީ ޤ ނޫނަށ�ާ އުފެދުނީާނުވަތަާ ވަނ16ާާާަާނުލިބޭތޯ.ާއ ދެ،ާސިވިލ�ާސަރވިސ�ާކޮމިޝަނެއ�ާ

ދުވަހުާމަސައ�ކަތ�ކުރަމުނ� ދ ާާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައި.ާއޭރުގައިާސިޔ ސީާފިކުރުތަކ ާހުރެާދައުލަތަށ�ާގިނަާ

އެާ ވަކިކޮށާ� މުއަމީހުނ�ތައާ� ހަދަމުނ�ާގެނ�ދިޔައިމަާމިނިވަނާ� މިގޮތާ� އ�ސަސ އެއ�ގެާގޮތުގައިާމިކަނ�ާކުރުމަށ�ޓަކައާިާގޮތާ�

ާާ ޤ ނޫނެއ�ާހަދައިގެނ� އެއަށ�ފަހުގައ16ާާާާިއަޅުގަނޑުމެނާ� ދެނ�ާ ޤ ނޫނެއ�.ާ ހަދ ފައިވ ާ މަޖިލީހުނ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވަނަާ

އަާ ބަދަލުވެގެނާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކޮމިޝަނ�ގެާާާާއިއަދިާ އެކުލަވ ލުމ އިާ ކޮމިޝަނ�ާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އިރުގައިާ

ބަޔ ނ�ކޮށ�ފައިާމިާ ކުރިއަށ�ގެނ�ދ ނެާގޮތެއ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެކުލަވާ  އޮނ�ނަނީާމިނިވަނ�،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާާާކަނ�ކަނާ�

ރަނގަޅަށ�ާއެނގިވަޑައިގަނ�ނަވ ނެ.ާސިވިލ�179ާާ ވަރަށާ� ކޮމިޝަނަކާީާާާވަނަާމ އ�ދ ގެާ)ށ(ާވިދ ޅުވުމުނާ� ސަރވިސާ�

މުވައ�ޒިފުނ�ނަކީާފެޑ�ރަލ�ާދައުލަތެއ�ގައިާމަސައ�ކަތ�ކުރ  ގޮތަށ�ާވަކިާސަރުކ ރެއ�ާނޫނ�ާ.ާާނުވަތަާސިވިލ�ާސަރވިސާ�
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ލޯ މިފެނ�ނަނީާ ފަރ ތ�ތަކުނ�ާ ބައެއ�ާ މިއަދުާ ގަވަރމަނ�ޓުާއެކަމަކުާ ލ މަރުކަޒާީާާާކަލ�ާ ނޫނިއ�ޔ ާ އުފައ�ދ ފައިާ އޮތޯރިޓީާ

ޕ ޓީއަކަށ�ާނިސ�ބަތ�ވ ާ ވަކިާ ޕ ޓީއަކުނ�ާގޮނޑާިާާާއުސޫލުނ�ާއިދ ރީާދ އިރ ތައ�ާހިނ�ގުމަށ�ޓަކައިާ ގޮތަށ�ާނުވަތަާވަކިާ

އެާ އެއީާ ތަނ�ތަނަކީާ ފަރ ތ�ތަކަށ�ާާާާނެގިާ އިދިކޮޅުާ ތިބިާ ތެރޭގައިާ ސަރވިސ�ގެާ ސިވިލ�ާ ސަރުކ ރު.ާ ބޭފުޅުނ�ގެާ

ސަރުކ ރަށ�،ާާސަޕޯޓ�ކު ސަރުކ ރެއ�ގެާގޮތުގައި.ާހިނގަމުނ�ދާ  އިދިކޮޅުާމީހުނ�ނަށ�ާތ އީދުކުރާ  ތިބެނ�ޖެހޭނީާ މީހުނާ� ރާ 

ސަރު ވެއ�ޖެއެމ�.ޑީ.ޕީާއަށާ� ތ އީދުކުރ ާމީހުނާ� ތިބެނ�ޖެހޭނީާއެމ�.ޑީ.ޕީާކުލައިއ�ކ ރަށާ� ގައި.ާރައ�ޔިތުނ�ާމީގައިާމިާާޔާ 

ދަނީ.ާާ ެއޮގްތ ަކުމުނާދީތެވ ައުޅގަ �ههއެހެނ�ވީމ ހ ނ�ތިވެާހަނ އަރައިގެނާ� ނޑުާނިނ�މީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާައުޅަގނަޑްށ 

ގެނ�ދެވޭނާެާާާރޫޙ  އެގޮތަށާ� ބަދަލުނުކޮށ�ާއެކަނާ� އަޅުގަނޑުމެނާ� ބުނެފައިާއޮތ�ާކަމެއާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އެއ�ގޮތަށާ�

އެކަނ�ކުރުނ�.ާކޮނ�މެ އެނގޭާދިާާާގޮތެއ�ާާާގޮތަށާ� ސަރވިސ�ާާވެހިރ އ�ޖޭގަވިޔަސ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަށ�ާއެބަާ އިާސިވިލާ�

ސިޔ ސަތުތައ�ާާއެ ސަރުކ ރުގެާ އަދިާ ދައުލަތުގެާ މުވައ�ޒަފުނ�ނަކީާ ސަރވިސާ� ސިވިލ�ާ މިއޮތީ.ާ އުފައ�ދ ފައިާ އ�ާ

އެ ދެނާ� މުވައ�ޒިފުނ�ތަކެއ�.ާ އިދ ރީާ ތިބިާ ހަމަޖައ�ސައިދިނުމަށ�ާާާާތަނ�ފީޛުކުރުމަށ�ޓަކައިާ ގޮތ�ތަކެއ�ާ ވަކިާ މީހުނ�ނަށާ�

މަސައ�ކަތ�ކޮށ�ފައި އެހެނ�މީޑިޔ ގައިާ ނުވަތަާ އޮތީމާަާާާާ ބ ރުާ މަޖިލީހުގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ވ ހަކަދައ�ކ ފައިާ ގޮތަކަށާ�

ނުދެކެނ�.ާއެއީާމިއަދުގެާސަރުކ ރު.ާމ ދަމ ާާ ބަދަލުކުރުމުގެާބޭނުމެއ�ާއޮތ�ާކަމަކަށ�ާއަޅުގަނޑެއާ� އެކަނާ� ކޮނ�މެހެނާ�

ޑީ އަތުވެއ�ޖެމިސ ލަކަށާ� ވެސ�ާ.އ ރު.ޕީގެާސަރުކ ރެއާ� އަނެއ�ކާ  އޭރުގައިާާާާާއަނެއ�އ�ޔ ާދެނާ� ބަދަލުކުރަނ�ވީާ ގޮތަކަށާ�

އެާ ވަޑައިގަނ�ނަވ ނީ.ާ ވެރިއަކަށާ� ދެނ�ާ ކަނ�ނޭނގެާ ތަސ�މީނުާ ދެނާ� މިސ ލަކަށ�ާ ބޭފުޅަކަށ�.ާ އަށ�ާާާާހުނ�ނެވިާ ބޭފުޅ ާ

ވ ނެ.ާވަރިހަމަާމީގާެާާާބޭނުނ�ވ  އެކަނާ� ދެކޮޅަށ�ާާާާވިޔަސ�.ާއެާާއަހަރުާފަހުނ�10ާާގޮތަށާ� ގޮތަށ�ާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލިސާ�

ާާ އުޅުނ� ހަމަޖައ�ސައިގެނ�ާ ގޮތެއ�ާ ކަހަލަާ މިާމުއަނުދުވާ  ބޭނުނ�ވަނީ.ާ ޕ ޓީގާެާއަޅުގަނޑުމެނާ� ދެާ މިާ އަކީާ އ�ސަސ ާ

ބ ރު.ާާ އެއ�ާ ހިނ�ގުމުގެާ ދައުލަތާ� މިއީާ މިއީ.ާ މަޖިލިސ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ އަޅުގަނޑުމެނ�ގެާ ބޮޑަށާ� ތަޅ ފޮޅުމަށ�ވުރެާ

ބަދަލުގެނައިމަކުނުދޭ.ާމީގެާކުރީާމަާކަމިވަރަށ�ާކުޅޭކުޅޭާވެގެނ�ާދިޔައިާއަޅުގަނޑުމެނ� މަވެސ�ާާގައިާމ ލިއ�ޔަތުާޤ ނޫނުނާ�

ދީފައިާާ މަޤ މެއ�ާ އަށ�ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ހިނ�ގުމަށ�ޓަކައިާ ސަރުކ ރަށ�ާ ދެއ�ކީމު.ާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މިވ ހަކަާ ހަމަާ

ކުރުމަކީާއެއީާމައ�ސަލަާއެާާމޮހޮނަށ�ާދޯނިާދޭާއުސޫލުނ�ާކަނ�ކަނ�ާނުކުރެވޭ މިާާގޮތަށ�ާކަނ�ކަނާ� އ�ާނޫނ�.ާމިއަދުވެސާ�

ހުށަހަޅައިގެނ�ާާ ނަނ�ތައ�ާ މަޖިލީހަށ�ާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ ކަނޑައެޅިގެނާ� އެބައޮތާ� ވެސ�ާ އިޞ�ލ ޙުނާ� މިާ އަޅުގަނޑުގެާ

ބ ރުާާ ހުށަހެޅުމުގެާ ނަނާ� އެކަމަކުާ ނޯވޭ.ާ ނެގޭކަށެއާ� ފަރ ތެއ�ާ ނޫނ�ާ ފަރ ތެއ�ާ އެދޭާ މަޖިލީހުނާ� ރައ�ޔިތުނ�ގެާ

ާާ މި އަށާ� އެނ�މެރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ޤ ނޫނަށާ� މިާ މިހ ރުާ އެހެނ�ނޫނިއ�ޔ ާ ބަދަލަށ�ާާާާދެނީ.ާ ގެނެވުނުާ ފަހުނާ�

ކުރަނ�ާމިާ ާާާާބަލ އިރުގައިާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީހުނ�ާމިހ ރުާމިހުރިހ ާކަމެއ�ާވެސާ� ތިނ�ާބ ރާުާޖެހެނީ.ާއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔ 

މި އަޅުގަނޑުމެނާ� އެބަދޭ.ާ ބަދަލުވަމުނާ� މުޅިނާ� އުސޫލުާ ހިނގ ާ މިާ ވެސ�ާާވަކިކުރެވިގެނ�ާ ޓިވީާ ރޭޑިޔޯ،ާ ތަނުނާ�

މ ލިއ�ޔަތުާޤ ނޫނުާވެސ� ތައ�ާކުއ�ޔަށ�ާދޭނ�ވީ.ާއަޅުގަނޑުމެނ�ާާާހިނ�ގަނ�ވީ.ާމިތަނުނ�ާއެއަރޕޯޓުހިނ�ގަނ�ވީ.ާމިތަނުނާ�

އެާ ލ ރިާ އޭގެނ�ާ ވަރަކަށާ� އަޅުގަނޑުމެނ�ާާާާކޮނ�މެވެސާ� ނަގ ފައިާ ނަގަނ�ޏާ  ވެސާ� ބައިާ ރިޝ�ވަތުާ އަތުނ�ާ މީހުނާ�
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ކަޓުގެާބަ އެކަމަކުާާއަތުގައިާއެާ ވަރަށ�ާރަނގަޅު.ާ ކުރީމަާ އަޅުގަނޑުމެނާ� އިނ�ނަނ�ވީ.ާއިނދެފައިާއެކަނާ� އިާވެސ�ާ

އައިސ�ާާ ޤ ނޫނުނާ� މ ލިއ�ޔަތުާ ކަމަކުނުދޭ.ާ އެބައިާ ދިނީމަާ ލައިގެނ�ާ ތެރެއިނ�ާ ސަރުކ ރުާ އެއަރޕޯޓ�ާ ޖީ.އެމ�.އ ރަށާ�

އެ ދީާ ރިޝ�ވަތުާ ފުދޭވަރަކަށ�ާ އެމީހުނ�ނަށާ� އަށ�ާވަދެާ ކޮމިޓީާ ާާާާމ ލިއ�ޔަތުާ އަދިވެސ� ބިނ�ާާމީހުނ�ނަށ�ާ ދަނޑުހަގުާ

ލައިދީފައިާދެނ�ާފެށީމަާމިކަނ�ާއޯކޭާވ ާ ކުނުދޭާ.ގޮތަށ�.ާއެގޮތެއ�ާއަޅުގަނޑަކަށ�ާއެހ ާކަމަާާާހިއ�ކުނ�ާއިތުރަށ�ާކަނ�ކަނާ�

ލ ޒިމު ފަހަރަކުޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ކޮނ�މެާ އެާ ހުރެާ ބުނެފައިާ ކުރަނ�ާ ގޮތަކަށާ� މިވެނިާ ކަމެއާ� މިވެނިާ ގޮސ�ާާކޮށ�ާ ާ

ދިޔައިރީމ�ާކޯޓުނ�ާކަޕ�ސު އުސޫލަކަށާ� ހަމަގައިމުާވެސ�ާާނ�ކަނ�ާނިނ�މާ  އަޅުގަނޑެއާ� ކަމަކަށާ� ރަނގަޅުާ މަާއެނ�މެާ

ނި މިާސަރުކ ރުނ�ާ ބުނޭާ ގިނައިނ�ާ ވަރަށ�ާ ވެސ�ާ އިދިކޮޅުފަރ ތ�ތަކުނ�ާ ޖެހޭނީާާނުދެކެނ�.ާ ނިނ�މަނާ� ކަނ�ކަނާ� ނ�މާ 

ނިޕ�ރީމ�ާކޯޓަށ�ާގޮސ�ގެނ�ނޭ.ާރަނގަޅު.ާއެހެނ�ާވ އިރުގަސު ކަނ�ތައ�ތައ�ާވެސ�ާމިހ ރުާސުއިާމަޖިލީހުނާ� ޕ�ރީމ�ާާނ�މާ 

ާާާާކޯޓަށ�.ާއެނ�މެ ހަމައިނ�ާނިމިގެނ�ާމިދަނީ.ާާާާރުހުނ�ާދިނުމުގެާމައ�ސަލަާވެސ�ާސުޕ�ރީމ�ާކޯޓ ާފަހުނ�ާވަޒީރުނ�ނަށ�

ސަރވިސ�ގެ ސިވިލ�ާ ނޫނ�.ާ އަކީާ ނިމުނީާ މުޅިނ�ާ ބ ރުތަކުނާ� އެާ އަދިާ މިތަނުނ�ާ ޤ ނޫނަށ�ާާއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔ ާ ާ

ސަރވިސ�ގެާމުވައ�ޒިބަދަލު ނުވަތަާސިވިލާ� ބަދަލުގެނައިގެނައުނާ� އެބާަާފުނ�ގެާމުސ ރަާއަށާ� މަާއެކަމ ާއަޅުގަނޑުމެނާ�

ާާ މިތަނުނ� ކީއ�ވެގެނ�ތޯާ ބަދަލުވ ހަކަދައ�ކަނ�ޖެހޭ.ާ އަށ�ާ މުސ ރަާ ނުނިނ�މައިގެނ�އެބޭފުޅުނ�ގެާ މިއުޅެނީ.ާާގެނ�ނަނާ� ާ

ކައިރިާ ނެތ�ާ ާާއެކަމަކުާ އަކީާާވެވޭކަށެއ�. ވެރިާ މަތީާ އެނ�މެާ ހިނ�ގުމުގެާ ދައުލަތ�ާ ބުނަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

އަދިާމިސ�ރުނ�ާނުކިޔަވ ާހުރި ކިތަނ�މެާކުޑަާކަމުގައިާވިޔަސާ� ކަމުގައިާވިޔަސ�ާާާާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ އޭ.ާސައިޒުނާ�

އޮ ބ ރުތަކެއ�ާ އެއޮތ�ާ އަށ�.ާ ރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ހަމަާ ވ ނ�ޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑާުާރައީސުލ�ޖުމ�ހޫރިއ�ޔ ާ ނ�ނަނ�ވ ނެާ

ހަރުކަށިވ ނެ.ާއެއީާއެކަނ�ާކުރުމަށ�ާއަޅުގަނޑުާނިނ�މ ފައިާއޮތ� އެއީ.ާތިބޭނާެާާާހުއ�ޓަސ�.ާއަޅުގަނޑުާތަނ�ކޮޅެއާ� ގޮތާ�

އަޅުގަނޑަށ�ާލިބޭާދުވަހަކުާ ޖަލަށ�ާާއަޅުގަނޑުާހަމަާވެރިކަމަށާ� މިާާާވެއ�ޖިއ�ޔާ  ތިބޭނެ.ާއޭރަކަށާ� ލ ނ�ޖެހޭާމީހުނ�ާވެސާ�

ބައެ ހުށަހަޅ އިރުގައިާާމ ރ މ ރީާ އަޅުގަނޑުާ ބިލުާ މިކަހަލަާ އެއ�ކަލަާ މިދަނ�ނަވ ލީާ އެތަނ�ކޮޅުާ ނުހިނގ ނެ.ާ ވެސ�ާ އ�ާ

ބޭނު ގެނ�ގުޅުމުގެާ އެގޮތަށާ� ބ ރުތައ�ާ އެާ އެހެނ�ވީމަ.ާ ވިސ�ނ ފައިވިއ�ޔ ،ާ ބޮޑަށާ� ވަރަށާ� ކުރިއަށާ� މުގައި.ާާހުނ�ނ ނީާ

ޢ އ� މިހ ރުާ ކަމަކަށ�މަޖިލީހުގައިާ އަޅުގަާާމުާ މިދަނީާ ޤ ނޫވެގެނ�ާ ބ އ�ވ ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުއަސ ސީގާެާނޑުމެނ�ާ

ބ ރާުާ އެވަގުތެއ�ގައިާ ބަޔަކުާ އޮނ�ނަާ މެޖޯރިޓީާ މިތަނުގައިާ ގޮތަށާ� ފެނ�ނަާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ވ ހަކަދައ�ކ ފައިާ

މީހުނ��ههޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުކުރަމުނ�ާދިޔުނ�.ާއެހެނ�ވީމ ާާާއޮތ�ގޮތަކަށ� ސަރވިސާ� އޮނ�ނ ނާީާސިވިލާ� އެާ ނަށ�ާވެސާ�

އެއ�ކަލަާފޭކާުާ.ާއަނެފައެނގި ކަހަލަާމީޑިޔ ގައިާމަސައ�ކަތ�ކުރާ  އ�ކ ާއެކަމ ާގުޅިގެނ�ާއަނ�ގައިދޭނެ،ާހުނ�ނ ނެާބައެއާ�

ގޮތަށ�.ާމީޑިޔ ގެާނަމުގައިާއުފައ�ދައިގެނ�ާއުޅޭާވަގުާޗެނަލ�ތައ�.ާއެކަހަލާަާާާނޫނ�ތޯާވަގުާޑޮލަރުާހުނ�ނަާާއެއ�ޗިހިާހުރޭާ

ވަރަށ� ޚަބަރުތައ�ާ އަނ�ނ ނެާ ބަލައިރީާާއެއ�ޗިހިނާ� އެމީހުނ�ާ ވައ�ކަމެއ�ކަނ�ާާއ�ޗަށ�.ާ ހަމަާ މިއުޅެނީާ އެނގޭނެާ ލީމަާ

ޙައ�ޤުތަކ އިާާ އަސ ސީާ ކުރުމަށާ� ގޮތަކަށާ� މިވެނިާ ކަމެއ�ާ މިވެނިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ކަނޑައެޅިގެނާ� ކޮށ�ގެނ�.ާ

ދައ� ވ ހަކަާ ލިބޭނެާ ކަމެއާ� މިވެނިާ ސަރވިސަށ�ާ ސިވިލާ� ދައ�ކ ފައިާ ވ ހަކަާ ބ ބުގެާ އެކަމަކުާާމިނިވަނ�ކަމުގެާ ކ ފައިާ
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ާާ ދެކޭގޮތުގައި، ފަރ ތ�ތަކުނާ� ގިނަާ އަނ�ނައިރުގައިާ ސޯޓުޚަބަރުާ ބުނ ގޮތުގައި،ާ މީހުނ�ާ ކަނޑ ާާބަޔަކުާ ފައިކުރިާ ގައިާ

ވައ�ޓ ލެވޭާގޮތެއ�ގައި،ާއެކަހަލަާއުސޫލަކުނ�ާކަނ�ކަނ�ާކުރަމުނ�ާގެނ�ދަނ�ާފެށީމަާސިޔ ސީާމީހުނ�ާއަޅުގަނޑުމެނ�ނަކާީާ

ވ ހަވެސ�.ާސިޔ ސީާފޯރަމެއ�ގައިާ ނުދެއ�ކުނުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� ހިޔެާވަކިާ އެއ�ާދެއ�ކޭނެާބަޔަކުާވެސ�ާ އ�ނުވޭާާކަާ

މީހަކުާކަމުގައިާވިޔަސ�.ާއެއީާމިތަނަށ�ާއަރައިގެނ�ާާ ކޮނ�މެާ އަދިާ އަފުލ ތޫނ�ާވިޔަސ�ާ ކަމަކަށ�.ާ މިހ ރަކުާހުނ�ނ ނެާ

އެާ ނޫނާ� ާާާާލ ހިކެއ�ާ ދައ�ކ ކަށ�. هއެހެނ�ވީމ ވ ހަކަާ ާާ�ه ހެދި އެާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތިބެާ އަޅުގަނޑުމެނާ� މަޖިލީހެއ�ގައިާ

ނިނ�ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެދިއިރުގައިާހުރިާވެރިާމީހ ާއަށ�ާބ ރުތައ�ާލިބޭ ކޮށާ� ހުރިހ ާކަމެއާ� މ ފައިާމިއަދުާއެާާގޮތަށާ�

ދިޔައި ބުޅަލުގެާއަރައިާބ ރުތައާ� ދެނ�ާދެާ އަނެއ�ކ ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑަށ�ާހީވ ާމަާ އެކަނ�ާވީމަ،ާމ ދަމާ  ގޮތުނ�ާާާާރުމަށާ�

ބޭނުނ�ވ ޑީ.އ  ފެކ�ޝަނުނާ� ދެާ ސަރވިސ�ގާެާާާރު.ޕީގެާ ސިވިލ�ާ އެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔ ާ ނިނ�މަނ�ވީ.ާ މިކަނ�ާ ގޮތަށާ�

ކޮނ�ތަނަކަށ�ތޯ ދ ނީާ ދެނ�ާ ާމުވައ�ޒަފުނާ� ޔަޤީނ�ކަމ ާާ؟ ވަރަށާ� ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ މަޖިލީހުގައިާ ރައ�ޔިތުނ�ގެާ މިއަދުާ

އެއ�ާހޯދ ކަށެ ރަނގަޅުާމެޖޯރިޓީާ ފެކ�ޝަނެއ�ާާ އ�އެކީގައިާދަނ�ނަވަނ�ާކެރިދ ނެާ ދެާ އޮތާ� ޕ ޓީގެާތެރޭގައިާ އިދިކޮޅުާ

ހިޔެއ� އަޅުގަނޑަށ�ާ ކުރިނ�ާާ އެއ�ވެގެނ�ާ އަޅުގަނޑުާ މިހ ރުާ އެހެނ�ވެއ�ޖެއ�ޔ ާ ތެދުވެާކަމެއ�ާކުރެވިދ ނެހެނެއ�.ާ ނުވޭާ

އައިސ�ގެނ� ގ ތަށާ� އަޅުގަނޑުާ އަޅުގަނޑު.ާ ހުނ�ނ ނީާ ލީޑަރަކަށ�ާ މެޖޯރިޓީާ ގޮތަށާ� ދެނ�ނެވިާ ފަށަމުނާ� ާާމިވ ހަކަާ

އޮތީާއެގޮތަށ�.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއެހެނ�ވެއ�ޖިއ�ޔ ާމ ދަމ ާާ އަނ�ނަނީާމިހ ރު.ާކަނާ� ރައީސަށ�ާގޮނޑީގައިާއިނދެވެނ�ާވެސާ�

ާޢަބ�ދު ނޭގާެާهللا އަޅުގަނޑަށ�ާ ޑީ.އ ރު.ޕީގެާ އެއީާ ލ ފައިާ މަޤ މަށ�ާ ތިާ ބޭފުޅާ  ތިާ ވަކިކޮށ�ފައިާ އެތަނުނާ� ޝ ހިދުާ

އަނެއ�ކ ާާ�ޑީ.އ ރު.ޕީ ކަމެއ�.ާލ ފައިާ ކަމެއ�ާބީާ ޤ ނޫނުާވެސ�ާާއޭާ މ ލިއ�ޔަތުާ އަޅުގަނޑުމެނ�ާބަދަލުކުރަނ�ވީާ ދެނާ� ާ

ނަގަނ�ވީ.ާއެާާ އަނެއ�ކާ  ބަދަލުކުރަނ�ވީ،ާއުއ�ތަމަާފަނޑިޔ ރުާވެސާ� ސަރވިސ�ާޤ ނޫނުާވެސާ� ބަދަލުކުރަނ�ވީ،ާސިވިލާ�

ބޮޑުާމުސ ރަާއެ ދެކެނީާއަޅުގަނޑުމެނ�ާވަރަށާ� އ�ާނަގައިގެނ�ާާހިސ ބަށ�ާދިޔައިމ ާއަޅުގަނޑުާދަނ�ނަވ ނީާރައ�ޔިތުނާ�

މިކަނ�،ާާ އަޅުގަނޑުާ ވެދ ނެތީވެާ އެހެނ�ާ ދިމ ނުވ ކަމަށ�.ާ ޢަމަލ އިާ ބަހ އިާ އ އިާ ވ ހަކަާ ދައ�ކ ާ މިތަނުގައިާ ތިބެާ

މިކަނ�ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އެދެނ�ާ އެކީގައިާ އ ދޭހާ  ވަރަށ�ާ ކިބައިނ�ާ މެނ�ބަރުނ�ގެާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުާ

ގޮތަށ�ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ގޮތަށ�ާމިކަނ�ާާކަނޑައެޅިފައިާއޮތާ� ކަނ�ކަނ�ާކުރާ  ޤ ނޫނުތަކުނާ� މިހ ތަނަށާ� އަދިާ ާއ އިާ

ނިނ�މާ  ނިނ�މަނ�ވީ.ާ ހުށަހަޅަނާ� މިތަނަށާ� ނަނާ� ވަޒީރުނ�ގެާ ޢައ�ޔަނ�ކުރަނ�.ާ ވެސ�ާ ވަޒީރުނ�ާ މިހ ރުާ ކޮށ�ދިނުމަށ�.ާ

ދޭާގޮތަށ�.ާާ ވަޒީރުކަނާ� ކުރިމަތީގައިާހަމަާބޮޑުާމުސ ރަާބައ�ދައިގެނ�ާގަދަވ ާމީހަކަށާ� އެާއުސޫލުާބަދަލުކޮށ�ލީމަާާމިތާ 

މާިާ ބުނ އިރުގައިާ މިނިވަނ�ކަމޭާ ޕ ޓީގެާ ސިޔ ސީާ ތެދުވެާ ފުނ�މައިގެނ�ާ ފުނ�މަާ އަޅުގަނޑުމެނާ� ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ޖަލުތަކުގައިާާ ރައ�ޔިތުނ�ާ ރ އ�ޖޭގައިާ މިާ އަޅުގަނޑުމެނ�.ާ ދިނީާ ފުރުޞަތުާ އަނގަހުޅުވ ލުމުގެާ މީހަކަށ�ާ ރ އ�ޖޭގައިާ

ވ ހަކަދެާ މ ލެާާއަނިޔ ކުރ ކަމުގެާ ގެނެސ�ާ މުވައ�ޒަފުނ�ތޯާ ކިތައާ� ތިބިާ ސަރވިސ�ގައިާ ސިވިލ�ާ އަޅުގަނޑުމެނ�.ާ އ�ކީާ

ތިބޭހެނ�،ާބިސ�ާހ ލިާހޯދަނ�ާތިބޭހެނ�.ާދެނ�ާާ ކުކުޅުފައިގ ާރޯނުޖަހ ފައިާ ތިބީާ ދޫކޮށ�ލ ފައިާބައިތިއ�ބ ފައިާ ތެރެއަށާ�

ވ ލުާވަޒީފ ާގެއ�ލޭތީާރޮއިާހޭރެމުނ�ާދިޔަާާކޮނ�މެާދުވަހަކުާގޮސ�ާވަކިާގޭގެާކައިރީގައިާއެާމީހުނ�ާހަމަާރޭނގަޑ އިާދު
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މިޖެހެނީާރައ�ޔިތުނ�ގެާމަޖިލީސ�ާދޮރ ށިާާ އަނ�ނަނާ� މިާމަސައ�ކަތ�ކުރީ.ާއެކަމަކުާމިއަދުާއެމީހުނާ� މަނ�ޒަރުާފެނިގެނާ�

ދެނ�ާާ ކަމެއ�.ާ ލީޑަރުާ މެޖޯރިޓީާ ކަމެއ�ާ ލީޑަރުާ މައިނޯރިޓީާ ނޭނގެާ މިހ ރުާ އެތެރޭގައިާ މިތ ާ އަނ�ނައިރުާ ދޮށަށ�.ާ

ހޭލ ާާއެއަ މުޤައ�ރިރުނ�ާކައިރީާ ދެނ�ާ ދ ނ�ވީ.ާ ކަމެއާ� ކައިރިއަށާ� ކ ކުާ ލީޑަރުކަމެއާ� މައިނޯރިޓީާ މައިނޯރިޓީގެާ ށ�ވުރެާ

މަނިކުފ ނުާވިދ ޅުާވެސ�ާވެފައިާއޮތީާއަޅުގަނޑާުާ ތިބެނ�ވީ.ާއެގޮތެއ�ާކަމަކުާނުދ ނެ.ާއެހެނ�ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާއެދެނާ�

3:30ާާ ނިމުނީ.ާމިއަށ�ވުރެާާގައިާމިކަނ�ާނިނ�މ ށޭ.ާމިހ ރުާމިކަނ�ާމި ދަނ�ނަވާ  ނިމުނީ.ާއަޅުގަނޑުާއެނ�މެފަހުާބަސާ�

ވެސ�ާާ މަޖިލީހުގައިާ މިާ އަދިާ ނޯނ�ނ ނެ.ާ ވެސ�ާ އަޅުގަނޑުާ ބިލެއ�ާ އެއ�ވެސ�ާ ދެނ�ނެވިާ ފަހުބަސ�ާ ވަކިާ މޮޅަކަށާ�

ވޯޓުދެއ�ވ  މިއަށާ� ބޭފުޅުނާ� ތިާ ވަނީާ ދަނ�ނަވ ހިތާ� އަޅުގަނޑުާ އެހެނ�ވީމ ،ާ ނޯނ�ނ ނެ.ާ ވެސ�ާ ،ާާތ ރީޚުގައިާ

ބޮޑަށ�ާާ ވަރަށާ� ދެއ�ވ ނެ.ާ އެއ�ބ ރުލުނާ� އަޅުގަނޑަށާ� ގެނ�ދިޔުމަށާ� މިކަނާ� އެއ�ގޮތަށާ� ރޫޙާ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ވެސ�ާޝުކުރިއ�ޔ .ާ ާޝުކުރިއ�ޔ ާއަޑުއެއ�ސެވީތީ.ާމަނިކުފ ނަށާ�

 

ާ

ވ ހަކަދެއ�ކެވުނ�ާ:  ާރިޔ ސަތުނާ�

މިއަދުގެާާ އަޅުގަނޑުމެނ�ނަށާ� އެކީގައިާމިާބިލުގެާމަސައ�ކަތާ� ޝުކުރިއ�ޔ ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާމެނ�ބަރު.ާވަރަށ�ާއޯގ ތެރިކަމާ 

ވަގުތުގެާބޭނުނ�ފުޅުާހިތ�ޕެވީތީވެ.ާމިހ ރުާމިާބިލ ާާ މެނ�ބަރުާ ވަގުތުާނިމެނ�ވ އިރަށ�ާނިނ�މ ލަދެއ�ވުމަށ�ާޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ

މެނ�ބަރު ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ގޮތުނ�ާ މަޖިލީހުގާެާބެހޭާ އޮނ�ނ ނީާ ދެނާ� އެކީގައިާ ނިމިފައިވުމާ  ވ ހަކަފުޅުދައ�ކަވ ާ ނާ�

އެޖެނ�ޑ ކުރެވާޭާ ނިނ�މެވުމަށާ� ގޮތެއާ� މެދުާ ބަލައިގަތުމާ  މަޖިލީހަށ�ާ ބިލުތައާ� ނިމިފައިވާ  ވ ހަކަދައ�ކާ  ޖަލ�ސ ތަކުގައިާ

އެޖެނ�ޑ ކުރެވޭާ އެކަނ�ާ ނެނ�ގެވުނ�.ާ ވޯޓުާ ބިލަށ�ާ މިާ އެޖެނ�ޑ ކޮށ�ގެނ�ާ އެޖެނ�ޑ ކުރެވޭާާތަރުތީބުނާ� ޖަލ�ސ އެއ�ގައިާ ާ

ާާ ގަޑިނ� މިހ ރުާ ދަނ�ނަވ ލަނ�.ާ މެނ�ބަރުނ�ނަށާ� ޢިއ�ޒަތ�ތެރިާ ތިޔަާ ވ ހަކަާ އޮނ�ނ ނެާ ވުމ 3:30ާާާާވަގުތުގައިާ ވެފައިާ

ދެނ�ާާ ނިނ�މ ލ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ހިސ ބުނާ� މިހ ާ ޖަލ�ސ ާ މިއަދުގެާ ފަދައިނ�ާ ދަނ�ނަވ ލިާ ވެސާ� ކުރިނާ� އެކީގައިާ

އެއ� ާާމަޖިލީހުގެާޖަލ�ސާ  މިާހިނގ ާމ ރޗ�ާމަހުނ� 9ާާާއޮނ�ނ ނީާމ ދަމާ  ދުވަހުގެާހެނދުނު ބުދަާ މ9:00ާާިވާ  ގައި،ާ

 މ ލަމުގައި.ާާ
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