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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
7/2011 

 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 7 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ހޯމަ، 2011 މާޗް 21 ތާރީޚް: 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16 

   ގައި 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:04ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި   :13013ން   12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:27މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 54ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

   ހާޒިރީ 
 

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



 II 

 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  މަޖިލީހުެގޔިތުންެގ ރައް 

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  މެންބަރުން  57އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،59 

 މެންބަރުން.  75ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 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 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ންބަރު ޢަލީ އާރިފްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 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  

 އިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެ 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެން

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 މް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 
  ސަބަބެއް ނާންގަވާ ވަކި 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ވަނަާޖަލްސ .10ާދައުރުގެާާފުރަތަމަވަނަާއަހަރުގ3122ާާެ

ާދުވަސް.ާާހޯމ3122ާަާމ ރޗ32ާް

ާ

  



ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

���ާ�ާ������ާ����� �������ާ�ާ������ާ������ާ���ާ����ާ�ާ����ާ���ާ�����ާ���ާ

ާމަޖ�ލ�ސްާފެށުނީ.ާ.����

ާ

 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އަށްާހ ޒ�ރުވެާވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވީާ މެންބަރުން.46ާމ�ވަގުތުާޖަލްސާ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

 

 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ.4133/3/9/އޖމ�އަދުގެާއެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީ،ާާ

ާާއެޖެންޑ ާ ާޔަާކުރުފ ސްާޔައުމ�އްޔ ާ-5.4އައ�ޓަމް �5ާ އަށ4133/5ާާްާންއ�4133/3ާާ�ނަންބަރުާއުމ�އްޔ ން.

5ާާފެށ�ގެންާއ�ންާޔައުމ�އްޔ ާޖަލްސ ގެާވަނ3ާަާދައުރުގެާާފުރަތަމަާއަހަރުގެާާވަނ4133ާަާ.ާއެއީޔ ޔައުމ�އްާާޖަލްސ ގެ

ާހަމައަށްާޔައުމ�އްޔ އ ާޖަލްސ ގެާވަނަ ާއެއްވެސްާާޝ އ�ޢުކުރުމަށްފަހުާގައ�ވެބްސައ�ޓުާާމަޖ�ލީހުގެާޔައުމ�އްޔ ތައްާމ�.

ާޔައުމ�އްޔ ތަކަކީާާމ�ާމަތ�ންާގޮތުގެާގަވ އ�ދުގައ�ވ ާމަޖ�ލީހުގެާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ނުވ ތީ،ާއ�ޞްލ ޙެއްާާމެންބަރަކު

ނ�ންމައ�ފ�ން.ާކަމަށްާޔައުމ�އްޔ ތަކެއްާގަބޫލުކުރ ާރ�ޔ ސަތުންާމަޖ�ލީހުގެ

ާ

ާ
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 ާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ 

ާއެޖެާ ާއައ�ޓަމް ާާރ�ޔ ސަތުންާ-6ންޑ  ާއެންގުން. ާހަމަޖެހ�ފައ�ވ މ�އަންގ  ާބޭއްވުމަށް އްާކޮމ�ޓީތަާއަދު

ާކޮޓަރާ�� ގައ�ާމ ލ�އްޔަތުާކޮމ�ޓ51ީ>;.ާގައ�3ާކޮޓަރ�ާކޮމ�ޓީ� ކޮމ�ޓީާއ�ޤްތ�ޞ ދީާގައ�51>;ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ކޮމ�ޓީ

ާގައ�4 ާޢ އ51ް>;. ާކޮމ�ޓީގައ� ާ� މު ާކޮޓަރ� ާގައ�5ާކޮމ�ޓީ ާކަންތައްތަކ ބެހޭާާމުއައްސަސ ތަކުގެާމ�ނ�ވަން ގައ�37ާ>33.

ާކޮމ�ޓީ ާކޮމ�ޓީ، ާސަބް ާގައ�3ާކޮޓަރ�ާކޮމ�ޓީގެ ާކޮމ�ޓ37ީ>33. ާސަލ މަތު ާޤައުމީ ާ� ގައ� ާކޮޓަރ� .ާގައ�4ާކޮމ�ޓީ

ާކޮމ�ޓ37ީ>33 ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ާ� ގައ� ާކޮޓަރ� ާގައ�5ކޮމ�ޓީ ާޤ ނޫނުލްޢ37ު>33. ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާބ�ލުާގައ� ޤޫބ ތުގެ

ާ ާކޮޓަރީގައ�. ާކޮމ�ޓީ ާވެލ ނ ގެ ާކޮމ�ޓީ، ާހޮއްވެވ� ާތަންތަނ51ާް>34ދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާވ�ޔަފ ރ� ާދައުލަތުގެ ގައ�

ާދ�ރ ސ ޕްރަ ާބ�ލު ާހޮާއ�ވެޓައ�ޒްކުރުމުގެ ާކުރެއްވުމެއް ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީ ާއަނ�ޔ ާާގައ�51ާ>34ގައ�.4ާއްވެވ� ގެވެށ�

ާކޮމ�ޓީ،ާ ާހޮއްވެވ� ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބ�ލު ާމަޖ�ލީހުގެާރައްޔ�ތުންގެާގައ�67ާ>35.ާގައ�3ާކޮޓަރ�ާކޮމ�ޓީހުއްޓުވުމުގެ

ާހޮއްވެވ�ާބ�ލުާއ�މްތ�ޔ ޒްގެ ާގައ�4ާކޮޓަރ�ާކޮމ�ޓީ� ކޮމ�ޓީާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާއ�ދ ރ51ާީ>36. ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ގައ�

ާ ާވަނަ ...ާ ާޤ ނޫނަށް ާހ�ންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ�ރ ސ ދ އ�ރ ތައް ާބ�ލު ާގެނައުމުގެ ކުރެއްވުމަށްާއ�ޞްލ ޙު

ާ ާކޮޓަރ� ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީ ާކޮޓަރ�ާ� ގައ�ާޕެޓ�ޝަންާކޮމ�ޓ67ީ>36ގައ�.5ާހޮއްވެވ� ާމ�ނ�ވަނ11ާް>38.ާގައ�4ކޮމ�ޓީ ގައ�

ގައ�ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާއ�މްތ�ޔ ޒުގ67ާެ>41ގައ�.3ާތައްތަކ ާބެހޭާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާކޮޓަރ�ާއްސަސ ތަކުގެާކަންމުއަ

ާގައ�.3ާބ�ލުާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮއްވެވ�ާކޮމ�ޓީ،ާކޮމ�ޓީާކޮޓަރާ�

ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ 

ާއެ ާއައ�ޓަމް ާވ�ާސުވ ލު.ާ-7ޖެންޑ  ާއޮތީ، ާމ�އަދު ާދ އ�ރ ގެ ާރ�ޔ ޟްލުފުށ� ާމެންބަރު ރަޝީދު،ާާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާމުޙައް ާއަލްފ ޟ�ލް ާއެންވަޔަރމަންޓް ާއެންޑު ާހައުސ�ން ާއޮފް ާއަސްލަމ ާމ�ނ�ސްޓަރ ާމާ�ާމަދު ާސުވ ލެއް. ކުރައްވ 

ާމަޖ�ލީހުގަ ާއެޖެންޑ ސުވ ލު ާޖަލްސ ގައ� ާމ�އަދުގެ ާއ� ާކަމަށް 31ާާކުރެވޭނެ ާމ�ނ�ސްޓަރަށ4133ާްމ ރޗް ާވަނީ ގައ�

ާ ާމ 41ާދެންނެވ�ފައ�. ާވ�ލުފުށ4133ާީރޗް ާވަނީ ާވ�ދ ޅުވެފައ� ާސ�ޓީފުޅެއްގައ� ާފޮނުއްވ ފައ�ވ  ާމ�ނ�ސްޓަރު ގައ�

ާ ާސުވ ލު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ� ާކުރެއްވުމަށް ާރަޝީދު ާރ�ޔ ޟު ާއަލްފ ޟ�ލް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� މ ރޗ43ާާްދ އ�ރ ގެ

މ ރޗ43ާާްވ�ފައ�ވ ތީާދަންނަވަމެވެ.ާވަނަާދުވަހުާއޮންނަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާޖަލްސ ާއަށްާއެޖެންޑ ާކުރ4133ާެ

ާމ�ނ�ސްޓ4133ާާަ ާދަތުރުފުޅެއްގައ� ާރަސްމީ ާދުވަހު ާއަސްލަމުވަނަ ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟ�ލް ރ އްޖެތެރެއަށްާާރ

ާހަމަޖެހ�ފައ� ާސުާާވަޑައ�ގަތުމަށް ާއެޖެންޑ ކުރެވ�ފައ�ވ  ާޖަލްސ އަށް ާމ ދަމ ގެ ާތ ރީޚަކަށްާވ ތީ ާފަހުގެ ވ ލު

ާއެޖެންޑ  ާއެދ� ާދަންނަވ ފައ�ާކޮށްދެއްވުން ާމ�ނ�ސްޓަރަށް ނޑުވ ނީ ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ާލ�ބުމ  ާސ�ޓީ ާމ� ދެންނެވީމެވެ.
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ާގަވ އ�ދުގައ� ާގޮތުގެާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތުގެާވ  ާޤ ނޫނުގައ�ވ  ާއަދ� ާނޯޓ�ސްވ ނީާާމަތީން ާސުވ ލުގެ ާމ� ާމަޖ�ލީހުން މަތީން

� ވ ހަކަާދަންނަވ ފައ�.ާއެހެންވީމ ާރ ނެދުވަސްާކުރ�ންާއެޖެންޑ ކ31ާުވަރަށްާކުރ�ންާމ�ނ�ސްޓަރަށްާފޮނުވ ފައ�.ާމީގެާ

ާފ�ޔަވަޅުާއެގޮތުގެ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތީން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ� ާމ�ދެންނެވީ. ާވެސް ާވ ހަކަ ންާލްތ�މ ސްކުރައ�އަޅ ފައ�ވ 

ާގަވ އ�ދ އ� ާވަޒީރުންނަށްާއެތީންާވަޒީރުންނަށްާސުވ ލުމަާގޮތުގެާޤ ނޫނުގައ�ާވ ާމަޖ�ލީހުގެ ރުވުނީމަާކުރުމުގެާނޯޓ�ސް

ާކުރެވޭާތ ރީޚަށްާވަޑައ�ގެންާދެއްވުމަށް.ާހުގައ�ާއެޖެންޑ މަޖ�ލީ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ 

ާމ�އަ ާމ�ހ ރު ނޑު ާާޅުގަ ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމޭޒުންާ-8ދަނީ ާރައީސްގެ ާއައ�ޓަމުާމަޖ�ލީހުގެ ާކަންކަން.ާމ� ގެާހުށަހަޅ 

ާއްާނެތް.ާމ�އަދަކުާމަސައްކަތެދަށުންާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއައ�ޓަމް ާޤަރ ރު.ާާ-9އެޖެންޑ  ާބ�ލ އ� ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާ-9.3މަޖ�ލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ާދ އ�ރ ގެ ފުވައްމުލަކުާމެދު

ާ ާމުފީދު ާޝ�ފ ޤު ާމެންބަރު ާނަންބަރު؛ ާޤ ނޫނު ާދ އ�ރ ތައ4131/9ާާްހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ، ާއ�ދ ރީ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާބ�ލުގެާނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހ�ންގުމުގެާޤ  ާގޮތުންާއެ ާކ�ޔުންާއ�އްވުމުގެ ގެނައުމުގެާބ�ލުގެާފުރަތަމަ

ާނަންބަރު؛ާ ާޤ ނޫނު ާއ�އްވުން. ާމަޖ�ލީހަށް ާއ�4131/9ާސުރުޚީ ާއުސޫލުންާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ދ ރީ

ާގެނައުމުގެާބ�ލު.ާއ�ޞްލ ޙުާހ�ންގުމުގެާޤ ނޫނަށްާ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އައ�ޓަމްާ ބ�ލެއްގެާކުށެއްާއ�ޞްލ ޙުކުރުން.ާ-:އެޖެންޑާ  އ�ރ ދަކުރެއްވ�އްޔ ާއެފަދަާކަމެއްާާކުރ�ންާތަޢ ރަފުކުރެވ�ފައ�ވާ 

ާާމ�އަދަކުާވެސްާނެތް.

ާ
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއައ�ޓަމް ާބަހުާ-;އެޖެންޑ  ާއ�ބްތ�ދ ޢީ ާބަހުސް.ާމ�އަދު ާއ�ބްތ�ދ ޢީ ާއައ�ޓަމް ާމ�އޮތީ،ާއެޖެންޑ  ގައ�3ާ.;ސަށް

ާ ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދައުލަތުގެާމ�އޮތީ، ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ، ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާކ�ޔު ާފުރަތަމަ ާބ�ލުގެ ާމ� ާބ�ލު. ާސ�ޔ ސަތުގެ ާމުސ ރައ�ގެ ާވަނީ ާއ�އްވ ފައ� ާާ:ން ާފުރަތަމ4133ާަމ ރޗް ާއެއީ .

ާ ާދ4ާެދައުރުގެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާދެއްވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވައ� ާމަޖ�ލީހަށް ާބ�ލު ާމ� ާޖަލްސ ގައ�. ާދ އ�ރ ގެާވަނަ ކުނު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާާދެއްކެވުން:ވ ހަކަާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާކުޅުދުއްފުށ�ާދެކުނު

ނޑުމެންނަށްާވަނަާއަހަރުގެާކުރީކޮޅުންާފެށ�ގެންާދޭތެރެާދޭތެރެއ�ންާާ:411ޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާ އަޅުގަ

ރައްޔ�ތުންގެާފަރ ތުންާއ�ވެމުންދ ާއެއްާޝަކުވ ާއަކީާދައުލަތުގެާބައެއްާމުވައްޒަފުންގެާމުސ ރަާމ ާކުޑައޭ.ާދައުލަތުގެާ

ާހައްލެއްާހޯދައ�ދޭށޭ ާމުސ ރަާމ ާބޮޑޭ.ާދޭތެރޭގެާފަރަގުާބޮޑޭ.ާމ�ކަމަށް ާއަހަރުގެާާ:411.ާބައެއްާމުވައްޒަފުންގެ ވަނަ

ހަމައަށްާވެސްާނުކުތް.ާއޭރުގެާސަރުކ ރުންާވެސްާމަސައްކަތްާކުރ�ާާހަމައަށްާޖުލައ�އ  ދ�ޔައ�ރުގައ�ާމ�ކަންާމަގުމައްޗާ 

ާނެތް.ާއޭގެފަހުންާ ާއެނގޭކަށް ާކަމެއް ާހޯދުނު ާހައްލެއް ާހޯދައ�ދެވޭތޯ.ާއެކަމަށް ާހައްލެއް ާއެކަމަށް ާގޮތަކަށް ކޮންމެވެސް

ާނުކުންނަ ާމައްސަލަތަކަކީ ާމުސ ރައ�ގެ ާދޭތެރެއ�ން ާމަޖ�ލީހުގެާާދޭތެރެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަހަރަކީ ާމ�ދ�ޔަ މައްސަލަތަކެއް.

ާމަސައްކަތްކުރެވުނުާ ާއަދަދަކަށް ާގ�ނަ ާއެންމެ ާފ ސްކުރެއްވ� ާބ�ލުތައް ާއަދަދަކަށް ާގ�ނަ ާއެންމެ ހަޔ ތުގައ�

ާދ�ޔަ ާއަށް ާގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޑ�ސެމްބަރު ާއަހަރުގެ ާމ�ދ�ޔަ ާނ�ންމ ފައ� ާއަހަރު ާނަމަވެސް، ާއަހަރުކަމުގައ�ވީ އެހ ާއީ

ާއަޑަކ އެކުގަާ ާބޮޑު.ާމާ�ހ�ތްފަސޭހަ ާދެންނެވ�ާޝަކުވ ގެާއަޑުާއޭރުާވަރަށް ާމ�ާފެށ�އ�ރު ނޑުާދެންމެ އެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާވ�ސްނުމެއްގެާ ނޑުމެންނަށްާއެކަމަށްާދ އ�މީާހައްލެއްާހޯދުމުގެ ވ ހަކަާއެއްާވޭތުވެދ�ޔަާދެމަހަށްާފަހުާއަދ�ވެސްާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމ ާ ާބެ� ނުދެކެވޭ. ނޑު ާކުރެވޭނެާއަޅުގަ ާމ�ކަމަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތެރެއ�ން ާމަޖ�ލ�ސް ލ�ބެލުމުން

ާމުސ ރަާާކަންތައްތަކެއްާހުރ� ާރ އްޖޭގެ ާގޮތެއްގައ� ނޑު ާބެލ�ބެލުމުންާމައ�ގަ ނޑު ނޑަށްާފ ހަގަވ�.ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާ ނޑައަޅަނީ ާކަ ާޤ ނޫނުގ5ާެމ� ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާމަޖ�ލީހުންނ އ�، ާރައްޔ�ތުންގެ ތެރެއ�ންާާފަރ ތަކުން.

5ާމ�ާާޖުމްހޫރ�އްޔ ާއ އ�،ާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސ ތަކުންނ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާއަށްާލ�ބ�ދޭާބ ރެއްގެާދަށުންާރައީސުލް

ާ ާމ� ާއެހެންނަމަވެސް، ާއ�ނ ޔަތްތ5ާަފަރ ތުން. ާނުވަތަ ނޑައެޅުމުގައ� ާކަ ާމުސ ރަތައް ނޑައެޅުމުގައ�ާފަރ ތުން ާކަ އް

ާލ ޒ�މު ާކޮންާބެލުން ާނެތް. ާތަބ ވ ންޖެހޭާހަމަތަކެއް ާކޮންމެހެން ާނެތް. ނޑެއް ާއޮނ�ގަ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މެހެން

ާނެތް.ާއެހެންވީމ  ނޑުތަކެއް ާމުސ ރަާާވ ާމ�� މ�ންގަ ނޑައަޅ  ާކަ ާއަނެކަކު ާމުސ ރައަށްވުރެ ނޑައަޅ  ާކަ ާއެކަކު ގޮތަކީ
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ނޑައަޅ ފައ� ާކަ ާއެއް ާމުސ ރަ ާވަކ� ާއެކަކު ާއަދ� ާއ ދޭ. ާއެބަ ާފަާބޮޑުވ ތަން ާއަނެއް ާދެން ާކަވ ތީ، ނޑައަޅާ ރ ތުން

ާކުޑަ ާއެއަށްވުރެ ާކަހަލަާމުސ ރަ ާއުފެދޭ ާވ ދަވެރ�ކަމެއް ާމުސ ރައ�ގެ ާއ ޚ�ރުގައ� ާއ ދޭ. ާއެބަ ާވެސް ާނެތްތަން ކުރެވެން

ާސ� ާމަންޒަރު ާވެސް ާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ގޮތަކަށް ނޑުާ� ފަކުރެވެމުން ާހ ސ�ލުއަޅުގަ ާބ�ލުން ާހުށަހަޅ  ާމ� ރަންާކުމ�އަދު

ާމަ ާއެންމެ ާހަމަ ާވަކ�ާޤުބޭނުންވަނީ ާމ�އީ ާކަންނޭނގެ ާނުވ ނެ ާމ ނަކުރެވ�ގެން ާބ�ލު ާމ� ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ޞަދެއް.

ާކަ ާބ�ލެއް ާހުށަހަޅ  ާބޮޑުކުރުމަށް ާމުސ ރަ ާބައެއްގެ ާވަކ� ާނުވަތަ ާކުޑަކުރުމަށް ާމުސ ރަ ާމާ�ބައެއްގެ ާނޫން މަށް.ާއެއެއް

ާމަޤު ާބ�ލުގެ ާމ� ާމަޤުޞަދަކީ. ާފަބ�ލުގެ ާއެކ�އެކ� ާމުސ ރަތައްާޞަދަކީ،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ނޑައަޅ ފައ�ވ  ާކަ ރ ތްތަކުން

ާކަމުގައ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާކަމުގައ�ާއެއީ ާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ ާނަމަވެސް، ާމ�ނ�ވަންާާވީ ާނަމަވެސް، ވީ

ާކަމުގައ�އަމު ާދައުލަތުގެާާއްސަސ ތަކުން ާޚަރަދުކޮށްގެން ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ނޑައަޅ  ާކަ ާމ�ހ ތަނަށް ާނަމަވެސް، ވީ

ާފަންތ�ކޮށް،ާގ�ންތ�ކޮށް،ާމުވައްޒަފު ާއެކުގައ�ާދ�ރ ސ ކޮށް،ާމުރ ޖަޢ ކޮށް ާއ�ނ ޔަތްތައް ާއ އ� ާމުސ ރަ ާދެވެމުންދ  ންނަށް

ާބޭނުން.ާ ާހަވ ލުކުރުމުގެ ާބަޔަކ  ާޕްރޮފެޝަނަލް ާކުރަން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާކުރުމުގެ ާރެޝަނަލައ�ޒް ާހަމަކޮށް، ވަޒަން

ާބޭނުމަ ާއޮތް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމުގެ ާބ�ލު ާމ� ާގޮތުގައ�ާއެއީ ާކޮމ�ޝަނެއްގެ ާޕޭ ާއެއީ ާބަޔަކު ާޕްރޮފެޝަނަލް ކީ.ާމ�

ާ ާނޫން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާދެކެވުނު ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަލަށް ާމ�އީ ާއެއޮތީ. ާހުށަހަޅ ފައ� ނޑު ގައ�ާ:411އަޅުގަ

ާފެށު ާމުއަާޢަމަލުކުރަން ާމ�ނ�ވަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާވެނު ާދ�ޔައ�ރު ާއެކުލަވ ލެވެމުން ާބ ބު ާއޭރުާއްސަސ ތަކުގެ ސް

ާދެކެވުނު.ާ ާވ ހަކަ ާދޫކުރުމުގެ ާބ ރު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާމުސ ރަތައް ާކޮމ�ޝަނަށް ާއެ ާއެކުލަވ ލައ� ާކޮމ�ޝަނެއް ާޕޭ ވެސް

ކަމަށްާާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބ ބުގައ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާފެންވަރުގައ�ާއުފައްދ ާކޮމ�ޝަންތައްާގ�ނަ

ާމެންބަ ާޤަބޫލުކުރެވ�ގެބައެއް ާވީހ ރުންނަށް ާވ ހަކަާން ާކޮމ�ޝަންގެ ާއެ ާނ�ޔަތެއްގައ� ާމަދުކުރުމުގެ ާކޮމ�ޝަންތައް ވެސް

ާއަކީާ ާފައ�ދ  ާއެއް ނޑު ާމައ�ގަ ާލ�ބޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެނައުމުން ާކޮމ�ޝަނެއް ާމ�ފަދަ ާދ�ޔައީ. ާނުގެނެވ� އޭގައ�

ާމުސ ރަ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑައެޅ�ޔަސް، ާކަ ާމުސ ރަ ނޑަާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމ�ނ�ވަންާކަ ާއަދ� އެޅ�ޔަސް

ާހަމުއަ ާފައ� ނޑައެޅ�ޔަސް ާކަ ާމުސ ރަ ާތަބ ވުންާއްސަސ އަކުން ާރ�ޢ ޔަތްކުރ ނެ، ާބަލ ނެ، ާބުރަވ ނެ، މަކުރ ނެ،

ނޑައެޅުމަށްާއެާއޮންނަާލ ޒ�މު ނޑައެޅ�ފައ�.ާއަމ�އްލަާއަށްާމުސ ރަާކަ ނޑުތަކެއްާހުންނ ނީާމުސ ރ ގައ�ާކަ ވ ނެާމ�ންގަ

ނޑައެޅ�ފައ�.ާއަދާ�ތަބ ވ ނެ،ާރ�ޢ ޔަތްންކުރުމުގައ�ާބ ރުާބޭނު ނޑުތަކެއްާހުންނ ނީާދުރ ލ ާކަ ކުރ ނެ،ާއަޅ ކ�ޔ ނެާމ�ންގަ

ނޑުާާއެ ާއަޅުގަ ާބަޔަކު. ާޕްރޮފެޝަނަލް ާހުންނ ނީ ނޑައަޅ ފައ� ާކަ ާމ�ންގަނޑުތައް ާހުންނަ ާކަނޑައަޅ ފައ� ގޮތަށް

ާކޮމ�ޝަނެއް ާޕޭ ާއުފައްދަމ ހޭ ާމެދުވެރ�ކޮށް ާޤ ނޫނު ާމ� ާއެއޮތީ ާއޮންނ33ާާަާހުށަހަޅ ފައ� ާދ އ�މަށް މެންބަރުންގެ.ާމ�އީ

ާގޮތުގަާ ާޑ�ޒައ�ންކޮމ�ޝަނެއްގެ ާކޮމ�ޝަން ާމ� ާނޫން ާމ�އެއް ާާކޮށްފައ� ާމ�އީ 9ާާއޮތީ. ާވުޖޫދަށ3ާާްއަހަރުން ފަހަރު

ާގ�ނަ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާއަންނަ ާވުޖޫދަށް ާއަދ� ާގޮތަށް. ާާއަންނަ ާގޮތަށ4ާާްވެގެން ާދެމ�އޮންނަ ާދުވަހަށް އަހަރު

ާކޮ ާހ�ނގަމުންދާ އެކުލަވ ލެވޭ ާދަށުގައ� ާބެލުމުގެ ާމ�ނ�ސްޓްރީން ާފ�ނޭންސް ާއެކުލަވ ލުމަށްފަހު ާކޮމ�ޝަން މ�ޝަނެއް.

ާކޮމ�ޝަންކަމުގައ� ާޕޭ ާނެތް ާއެއް ާމައްސަލަ ނޑަށް ާގޮތުގައ�.ާއަޅުގަ ާކައުންސ�ލުާާކޮމ�ޝަނެއްގެ ާނަމަވެސް،ާވޭޖު ވީ
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ާކައުންސ�ލެއްާކަމަށްާކަމަށް ނޑައެޅޭާވ3ާާައަހަރުނ9ާާްމަކީާވީާނަމަވެސް.ާބޭނުާވީާނަމަވެސްާއަދ�ާޕޭ ކ�ާއަހަރުާކަ

ާކަމ  ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއެއްާމުއްދަތެއްގައ� ާބަޔަކު ާމ ހ�ރުންގެ ާއ�ޤުގުޅޭ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާތ�ބެ ާތަންވެ ލަތ އ�،ާހ ތ�ޞ ދީ

ާ ާމ ލީ ާދަރަންހ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާބޮޑުވަމުންދ  ާއ އ�،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާއ ބ ދީ ާބޮޑުވަމުންދ  ޏ އ�،ާލަތ އ�،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާ ާދ�ރ�އުޅުމުގެ ާބޭނުންތަކ އ�، ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަސ ސީާހ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާއަދ� ނޑު ާމައ�ގަ ާމ�ކަހަލަ ާވަރ އ�، ާހުރ� ލަތު

ނޑުާ ާއޮނ�ގަ ާމުސ ރައ�ގެ ާބެލ�ގެން ާކަމަކަށް ާމ�ހުރ�ހ  ާނ�ސްބަތ އ�، ާއުފުލެމުންދ  ާއަގު ާތަކެތީގެ ޚ�ދުމަތްތަކ އ�،

ާއެ ާބަާމުރ ޖަޢ ކޮށް ާގެންނަންޖެހޭ ާހުށަވަގުތަކަށް ާހުށަހެޅުންތަކެއް ާގެންނ ނެ ާޢައްޔަންވެގެންާދަލުތަކެއް ާބަޔަކު ހަޅ ނެ

ާމ�ކަންާކުރ 3ާއަހަރުނ9ާާްން.ާދ�ޔު ާހުށަހަޅ ފައ�ާމ�އޮތީާސަބަބުތަކެއްާހުރެގެން.ާއެއީާާއަހަރު ދޭތެރޭާމެދަށްާގޮތަށް

ާދ�ގު ާއެކަށީގެންވ  ާއެއީ ާދ�ނުމަށްޓަކައ�. ާއެއް 31ާާރ ސްތ  ާވެސް ާކަމަށްވުން ާއަހަރު އަހަރ37ާާުއެކަށީގެންވޭ.

ާމ� ާރ އްޖެއަކު ާމ� ާއަދ� ާއަކީ ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެކަށީގެންވޭ. ާވެސް ގޮތަކަށެއްާާކަމަށްވުން

ާމުސ ރަތައްާ ާދޭާމުސ ރަވެރ�ންގެ ާމުސ ރަ ާބަޖެޓުން ާނުވަތަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާދައުލަތުގެ ާރ އްޖޭގެ ާބަޔަކު ޕްރޮފެޝަނަލް

ާބަލައ� ާތަނެއްގައ� ާކުރުމަކަށްާާއެއް ާމ�ކަން ާމަތީން ާހަމަތަކެއްގެ ާއެކަށީގެންވ  ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަށް ާބުއްދ� ާވަޒަންކޮށް

ާއެހެންވީމ  ާނެތޭ. ާއެއް ާހުށަހަޅަނީާ� ވ�ސްނ ފަ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމެދުވެރ�ކޮށް ާބ�ލު ާމ� ާޚ�ޔ ލު ާކޮމ�ޝަނެއްގެ ޕޭ

ާޤ ނޫނު ާމ�ހ ރު ާބ�ލަކީ، ާމ� ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާސަބަބަށްޓަކައ�. ާމުސ ރަާމ�ދެންނެވ� ާޤ ނޫނުން ާއ އ� އަސ ސީ

ާބ�ލަކުންާ ާމ� ާނޫން. ާބ�ލެއް ާނ�ގުޅައ�ގަތުމުގެ ާބ ރު ާފަރ ތެއްގެ ާއެއްވެސް ާލ�ބ�ދޭ ާބ ރު ނޑައެޅުމުގެ ކަ

ާބ ރެއްާވެސްާނ�ގުޅައެއްާ ނޑައެޅުމަށްާލ�ބ�ދޭ ާކަ ާމުސ ރަ ާބ ރެއްާވެސް، ާލ�ބ�ދޭ ާޤ ނޫނުން ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާމަޖ�ލީ ާރައްޔ�ތުންގެ ާނ�ނުގަނެވޭ. ާވެސް ާބ ރެއް ާލ�ބ�ދޭ ނޑައެޅުމަށް ާކަ ާމުސ ރަ ާމ�ނ�ވަންާހަށް ާނުގަނެވޭ. ގުޅައެއް

ނޑައެޅުމަށްާލ�ބ�ދޭާބ ރެއްާވެސްާނ�ގުޅައެއްާނުގަނެވޭ.ާހަމައެކަނ�ާމ�ާބ�ލުންާމ�ާބުނ ާމުއަ އްސަސ އަކަށްާމުސ ރަާކަ

ާ ާފަރ ތްތަކުން ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާޤ ނޫނުން ާބ ރު ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާމުސ ރަ ާއަކީ ާޕޭާވ ހަކަ ނޑައެޅުމުގައ� ާކަ މުސ ރަ

ާ 9ާާކޮމ�ޝަނުން ާމުސ ރަތައ3ާާްއަހަރުން ާތަބ ވ ށޭ. ާމ�ންތަކަށް ާއެކަށީގެންވ  ާހުންނަ ާއެ ނޑައަޅ ފައ� ާކަ ާއެ ފަހަރު

ާއެ ނޑައެޅުމުގައ� ާއެާކަ ާސ�ޔ ސަތުތަކ އ� ާއެހެރަ ނޑައަޅައ�ދީފައ� ާކަ ާއެހަރަާާމީހުން ނޑައަޅައ�ދީފައ� ާކަ މީހުން

ާހަމަތަކަށް ނޑުތަކ އ� ނޑ�ާާމ�ންގަ ާސ�ކު ާހަމަކުރެވ�ގެންވ  ާވަޒަން ާމުސ ރަތަކަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޭރުން ތަބ ވ ށޭ.

ނޑަށްާ ާމުސ ރަތަކަކަށްާވެގެންާދ ނީާމުޅ�ާޤައުމީާއޮނ�ގަ އަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާއަސ ސްތަކެއްގެާމައްޗަށްާބ�ނ ކުރެވ�ފައ�ވ 

ނޑުާހުށަހަޅ ލ ފައ�ވޭ ކުރަންާރަތަމަާކަމަކީާމުސ ރަާއ�ންޑެކްސް.ާފުބަލ އ�ރު.ާމ�ާބ�ލުންާއ�ތުރުާދެާކަމެއްާވެސްާއަޅުގަ

ާމައްޗަށް.ާއ�ންފްލޭޝަންާ ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާއަހަރުންާއަހަރަށްާއ�ންފްލޭޝަންާދަނީ ފެށުން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާބަލ އ�ރު ާއަޅ  ާއ�ން ާއ�ންޑެކްސް ާކޮންޒ�އުމަރާޕްރައ�ސް ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ދ�ރ�އުޅުމުގެާއަސ ސީާބޭނުންތައްާފުއްދުމަށްޓަކައ�ާބޭނުންވ ާއަސ ސީާމުދަލ އ�ާޚ�ދުމަތްތަކުގެާއަގުާއަހަރުންާއަހަރަށްާ

ނޑުމެންގެާމުސ ރައަ ނޑައަޅ ފައ�7ާ�ާ ކަށްާއެާއުފުލުމެއްާނ ދޭ.ާއެހެންވީމ އުފުލެމުންާދ އ�ރުާއަޅުގަ އަހަރުާކުރ�ންާކަ
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ނޑައަޅ ާދުވަހުާ އަހަރުާފަހުންާޚ�ދުމަތުގ7ާާެނަމަވެސްާވީާއެއީާރަނގަޅުާމުސ ރަާއެއްާކަމަށްއޮންނަާމުސ ރަާއެއްާކަ

7ާއަހަރުާކުރ�ންާއެާގަންނަންާލ�ބުނުާއެއްޗ�އްސެއ7ާާްއަގުާއުފުލ�ގެންާގޮސްފައ�ވ ާޒަމ ނެއްގައ�ާބަލ އ�ރުާއެއްކަލަާ

ާމ�ރުފ�ޔ ާއަށްާގަންނ ކަށްާނުލ�ބޭ.ާއެކަހަލަާސަބަބުތަކަކަށ7111ާްއަހަރުާފަހަކުންާއެާ ާވ ހަކަާއަކީާާޓަކައ� ދަންނަވ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމައްޗަށް. ާއަދަދެއްގެ ާޙަޤީޤީ ނޑައަޅަނީ ާކަ ާމުސ ރަ ާހަދ ހެން ާވެސް ާޤައުމުތަކުގައ� ާއެހެން ބައެއް

ާމުސ ރަާއަށްާ ާއުފުލެމުންދ ާނ�ސްބަތަށްާބަލ ފައ� އޭގެާފަހުންާފ އ�ތުވަމުންދ ާއަހަރުތަކުގައ�ާމުދަލ އ�ާޚ�ދުމަތުގެާއަގު

ާއޮާ ާގެނެސްދޭށޭ.ވެސް ާއުފުލުމެއް ާމުސ ރައ ާޓަމެޓ�ކް ާގުޅުވައ�ދޭށޭ.ާއޭރުންާާޤައުމުގެާއ�ންފްލޭޝަނ އ� އ�ންޑެކްސްކޮށް

ާއެޖެސްޓުާއ�ންފްލޭޝަންާބޮޑުވަމުންދ ާވަރަކަށްާއޭގެާނ�ސްބަތުން ވަމުންާދ ނޭާމުސ ރަާއަށްާވެސް.ާމ�ާޚ�ޔ ލުާބައެއް

ާއުފަންކޮށްފަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަލަށް ާމެދުވެރ�ކޮށް ާބ�ލު ާދ�ރ�ހުރ�ާމ� ާވަނީ ާދަންނަވ ފައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާވ ނެ. އ�

ނޑުާއެާގޮތުންާއުޅޭާޤ ނޫނީާމަފްހޫާގުޅޭާރައ�ގެާވ ހަކަ.ާމ�އީާވެސްާމުސ ރައ މުސ  މެއް.ާމ�ާބ�ލުާމެދުވެރ�ކޮށްާއަޅުގަ

ާއެއްާ ާއަސ ސީ ނޑައެޅޭއ�ރުގައ� ާކަ ާމުސ ރަތައް ާގޮތުގައ�. ާޚ�ޔ ލެއްގެ ާހުށަހަޅ ފައ�ވ ނެ ާވެސް ހުށަހެޅުން

ާޔ ސަތަކަސ� ާޢ އ�ލ އ  ާއެކަށީގެންވ  ާއަސ ސީާށްވ ނީ ާބޭނުންވ  ާދ�ރ�އުޅުމަށް ާޚ�ދުމަތްތައް ާބޭނުންތަކ އ� ާއަސ ސީ އެކު

ނޑުާ ާމައ�ގަ ާމ�ކަހަލަ ނޑައެޅުމަށޭ. ާކަ ާއެއް ާމުސ ރަ ާއުޅެވޭވަރުގެ ާފުއްދައ�ގެން ާޚ�ދުމަތްތައް ބޭނުންތަކ އ�

ާހުށަހަޅ ލ  ާބ�ލު ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާދޭތެރޭގައާ�ވ�ސްނުންތަކެއްގެ ާބ�ލ  ާމ� ާއުއްމީދަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވަނީ. ފައ�

ރ�ޢ ޔަތްކޮށްދެއްވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރ�އްޔ . ރަނގަޅުާގޮތެއްގައާ� މެންބަރުންާއެކަށީގެންވާ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅ�ފައ�ާވަނީާމެންބަރު.ާމ�ާބ�ލަށްާބަހުާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑައެޅ�ފައ�ާވ 5ާާސަށްާކަ ާގަޑ�އ�ރު.ާވަގުތުާކަ

ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. 3ާާގޮތް ާާ:ގަޑ� ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ 3ާާމ�ނެޓު، ާޕ ޓީއަކަށ5ާާްގަޑ� މ�ނެޓު،ާވަކ�

ާ ާމެންބަރަކަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކޮންމެ 7ާާނ�ސްބަތްނުވ  ާއަށް 38ާާމ�ނެޓު،ާޕީ.އޭ ާއަށް ާޕ ޓީ މ�ނެޓ7ާާުމ�ނެޓު،ާޤައުމީ

ާޖުމްހޫރީާޕ  ނޑުާފުރުޞަތ7ާާުޓީާއަށްާއަދ� ާމަތީންާއަޅުގަ ާތަރުތީބެއްގެ ާއެދ�ވަޑައ�ގަންނަވ  މ�ނެޓުއ�ރު.ާފުރުޞަތަށް

ާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާވ�ލުފުށީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާރ�ޔ ޟުާރަޝީދު.

ާ

ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަރަޝީދުާާލުފުށީާދ އ�ރ ގެާޢމެންބަރުާރ�ޔ ޟުވ�

����ާ�����.ާ ާއ�ންާޢ�އްޒަތްތެރ�ޝުކުރ�އްޔ  ާމުސ ރަ ާދައުލަތުގެ ާބ�ލެއްާާރައީސް. ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ސ�ޔ ސަތު

މަޖ�ލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީތީާއެާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާމ�ާނަޝީދުާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާދެކުނުާކުޅުދުއްފުށ�

ާޝުކުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާމ�އަދުދަންނަވަން. ާމުސ ރަތަކ ާތެރޭގައ� ބެހޭާާދައުލަތުގެ

ާދައްކަ ާގޮތަށްާވ ހަކަފުޅު ާގޮތް ާތަފ ތު ާމީޑ�އ ގަޔ އ�ާގޮތުން ާވެސްާވަމުންާއެބަދޭ.ާއަދ� ާދ�މަދ�މ ލުގައ� ާއެހެނ�ހެން އަދ�
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ާާމ�މ�އަދުާ ާމ�ގޮތަށް ާނޫންނަމަ ާއެބަދޭ.ާއެހެންކަމުން،ާޕޭާކޮމ�ޝަނެއް ާދައްކަމުން ާވ ހަކަތައް އެކުާާމ މ�ނ�ވަންކަވަކ�

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާމ�ކަންކުރުމުގެ ާބަޔަކު ާމުސްތަޤ�އްލު ާގޮތަށް ާބުނ  ާމ� ާބ�ލުގައ� ާމ� ާމުއްދަތަކަށް ވަކ�

ާދީފ� ާއެބ ރު ާރައްޔ�ތުވެއްޖެާކަމަށްާޤ ނޫނަކުން ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއަމ ޒުވެާއްޔ  ާމ�އަދު ާމަޖ�ލީހަށް ގެންދާ ންގެ

ާމެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުން ާބޮޑުބަސްތައްާނޫންނަމަ ާމުސ ރަ ާވ ހަާންބަރުންގެ ާހ�ތަށްާކަމަށް ާބައެއްާމީހުންގެ ާދައްކ  ާކަ

ބުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ާވ ހަކަތައްާވަރަށްާފުޅ ާދ އ�ރ އެއްގައ�ާދައްކަމުންދ ތީވެާކަމެއްާލ�ފ�ނ�

ާއެބަ ނޑު ާކޮންމެއަޅުގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމ�ކަމ  ާމ�ޖެހޭ ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާމާ�ާވެސް ާއަދ� ާގޮތުން.ާއ ދެ، ާބެހޭ ބ�ލ 

ާ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާއަޑުއަހ  ާމަޖ�ލ�ސް،ާވ ހަކަތައް ާއުފަންވ�39ާރައްޔ�ތުންގެ ާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ ފަހުންާާވަނަ

ާދޭކަ ާއ�މްތ�ޔ ޒެއް ާއެއްވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑައަޅ ފައެއްާށްރައްޔ�ތުން ާކަ ާމަޖ�ލީހުން ނުވޭ.ާާމ�

ާމަޖ�ރައްޔ�ތުން ނޑައަޅ ފަގެ ާކަ ާމ�ލީހަކުން ާމަޖ�ލީހަކުންނެއް ާމ� ާނުވޭ ާއޮތްާާމަޖ�ލީހުގެާއެއް ާމެންބަރަކަށް އެއްވެސް

ާއ�ތުރުކުރ ކަށެއްާ ާބޮޑުކޮށްފަ� އ�ނ ޔ ތެއް ާބޮޑުކުރ ކަށެއް.ާމުސ ރަ ާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސްާމުސ ރަ ާވެސް ފަހުންާާ،އެއް

ާބަދަ ާގެނައ� ާކޮމ�ޓީން ާވ�ހ�ހ ސްމ ލ�އްޔަތު ާތެރޭގައ� ާކޮމ�ޓީާާއަށްރުފ�ޔ ާލެއްގެ ާއަދަދަކަށް ާބޮޑުނުވ  ވުރެ

ާއެލަވަންސެއެލަ ާގޮތުގައ� ާދޭނެާއުވަންސެއްގެ ާމ�ާއް ާގެންދ�އުމަށް ާކުރ�އަށް ާއެކަން ނޑައެޅުމަށްފަހުގައ� ާކަ ސޫލުތަކެއް

ާކުރ  ާއެކަން ާއަދ� ާނޫން. ާކަމެއް ާތަންފީޛުކުރެވ�ފައ�ވ  ާއެއީކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ސްކޮށްފައ�. ާވަނީ ނެާމަޖ�ލީހުން

ާވެސްާ ނޑައެޅ�ފައ�ާއޮތްއުސޫލެއް ާތެރޭގައ�ާކުރެވ�ގެންާާކަމެއްާނޫން.ާއެއީ،ާމުސ ރަާކަ ނޑެއްގެ ާއޮނ�ގަ ާގެނައ� އަށް

ާއެހެންނަ ާކަމެއް. ާމަދ�ޔަ ާބ�ލަކުން ާމ�ފަދަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަމަކީާސ�ހ ވެސް، ާއެއް ާމުހ�އްމު ލުވެގެންދ ނެ

ާމުސ ރަފ ޑުށްާސީދ ާގޮތުގައ�ާމ�އަންނަާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަ ރައްޔ�ތުންާމަޖ�ލީހުގެާމުސ ރަާބޮޑުވެފައ�ާާ�ކ�ޔުންތައް

ާވަކ�ާ ާސަރވ�ސްގެ ާބޮޑުވެފައ�،ާސ�ވ�ލް ާމުސ ރަ ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާމ�ނ�ވަން ާބޮޑުވެފައ�، ާމުސ ރަ ާވަޒީރުންގެ އަދ�

ާމައްސަލަލެވަލެ ާމ�އަދުާމ�ާނުކުންނަ ާކުޑަވީމަ ާމުސ ރަ ާމީހުންގެ ާާއްގެ ނޑުމެންނަށް ާހައަޅުގަ ާނޫންތޯާމީގެންއްލު ވޭތޯ

ާމ�އީމީ ާއަސަރެއްތޯ ާކޮން ާއަންނ ނީ ނޑުމެންާގެން ާޢ�އްޒަތްތެއަޅުގަ ާސުވ ލަކީ. ާކުރ�މަތ�ވ  ާމ�އަދުާނަށް ާރައީސް، ރ�

ާމުސ ރަމުސ ރައ� ާނޫންނަމަ ާބޮއްސުންލައ�ގެން ާކަންތައްތައް ާގޮސްފައ�ާާތައްގެ ާދަށްވެގެން ާބަޔަކަށް ާވަކ� މަތ�ވެގެން

ާ ާކޮށްފައ� ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާއޮތީ ާނޫން.ާމ�ނ�ވަން ާސަބަބުންނެއް ާކަމެއްގެ ާހުރ�ާއޮތް ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާމުއައްސަސ ތަކަށް

ާސަރުކ ރުން ާމ�ދ�ޔަ ާއ ދެ،ާމުސ ރަތަކަކީ 51ާާާވެސް، ާއަދ� ާސަރުކ ރުން ާއޮތް ާވެރ�ކަންކޮށްފައ� ވަނ38ާާައަހަރުގެ

ާމ� ާބ�ނ ވެގެން ާމައްޗަށް ާމުސ ރަތަކެއްގެ ާހުރ� ާނ�ންމ ފައ� ާމަޖ�ލީހުން ާއައ�އ�ާާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�ހ ތަނަށް ރުާމަޖ�ލީހުން

ނޑައަޅ ފައ�ާހުރީ. ާކަ ާމަޖ�ލީހަކުންނެއްާާމުސ ރަތައް ާމުސ ރަާކައެާމުސ ރަތަމ� ާނެތް.ާޖައްސ ފަށްވުރެާމައްޗަކަށް އެއް

ާއ އ�ާ ާމުސ ރަ ާރައީސްގެ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާކަމަކީ ާކުރ� ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާވެސް ާއޭރުގައ� ހަމައެކަނ�،

ނޑ�ޔ ރުން ާސުޕްފަ ާނ އ� ާކޯޓުގެ ނޑ�ޔ ރުންރީމް ާމަޤ ފަ ާދެތ�ން ާމ�ކަހަލަ ާއަދ�ވެސް ާމުސ ރަނ އ� ާކުޑަކުޑަާާމެއްގެ އަށް

ާނޫން ާކުރުމަށް ާދަރަޖަ ާބަލ އ�ރު ާގޮތަށް ާހުރ� ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާމުސ ރަތައް ާމ�ހ ރު ާއެއީ،ާއޭރުގައ� ާގެނައީ. ާބަދަލެއް
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ާވަ ނޑައެޅުމަށްޓަކައ�ނަމަ ާކަ ނޑެއް ާމ�ންގަ ާކުާކ� ާކޮމ�ޓީން ާއެކަންާާރަމުންމ ލ�އްޔަތު ާތެރެއ�ން ާމަސައްކަތެއްގެ ދ�ޔަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތް ާމ� ާސަބަބުން ާބ�ލުގެ ާމ� ާހުށަހެޅުމުން ާބ�ލު ާމ� ާއެހެންނަމަވެސް، ކުރަމުންދ�ޔައީ.

ާ ާރަނގަޅަށް ާމ  ާމ�އަށްވުރެ ާފަރ ތަކުން ާއެހެން ާހަވ ލުކުރ  ާކަމެއް.ާއެހެންކަމުން،ާމ�ކަން ާއެކަށީގެންވ  ާވެސް ކުރުމަކީ

ާގ�ނަާމ�ކަ ާވަރަށް ާވ�ސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭއ�ރުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަރ ތަކަށް ާއެހެން ާބ ރު ާކުރުމުގެ ން

ާމ�ކަންކުރ ކަންތައްތަ ާއެއީ، ާއެބަހުރ�. ާމ�ނ�ސްޓްރީގެާކެއް ާފ�ނޭންސް ާދޫކޮށްލަނީ ާބ ރު ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ އ�ރުގައ�

ާއެހެންާ ާއަދ� ާނޫންނަމަ ާކޮމ�ޝަނަކަށް ާޕޭ ާއޮންނަ ާާދަށުގައ� ާނަމެއްގައ� ާބަޔަކަށްކޮންމެވެސް ާމ�ކަންާއެކަންކުރ  .

ާނަތީޖ  ާނުކުންނ ނެ ާދެން ާކޮބައ�ތޯ؟ާދ�ނުމުން ާކ�ާއަކީ ާތ�އްބަވ ނެ ާމުސްތަޤ�އްލުވެފައ�ތޯ؟އެބޭފުޅުން އަދ�ާާހ ވަރަކަށް

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބ�ލަކުމ�އަދު ާކޮންމެ ާހުށަހަޅ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމ�ޝަންތަކ މ�ދަނީ ާކޮމ�ޝަންތަކ އ� ތަފ ތުާާމ�ާން

ާނަގޮތް ާގޮތަށް ާން ާމަޤ ނަމުގައ� ާއުފައްދަމުންާބޭބޭފުޅުންނަށް ާބޯޑުތަކެއް ާމ�ދަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެމުން މުތަކެއް

ނޑުމެންާމ�ދަނީ.ާއެހެންވީމ  ދުނ�ޔޭގެާއެހެންާޤައުމުތަކުގައ�ާވެސްާާމ�ާބ�ލުންާއެބަާބުނޭާދުނ�ޔޭގެާއދ.އަށ އ�� އަޅުގަ

ާދުނ�ޔެާ ާރ އްޖޭގެ ާއަދ� ާއ�ޤުާއަށްާމ�އަދު ާހ ކުރ�މަތ�ވެފައ�ވ  ާޚ އްޞަ ާބަލ އ�ރުގަާތ�ޞ ދީ ާހުރ�ހާ ާއ�ލަތަށް ާމ� ވެސް

ާކުޑަކުރުމަާކަމަކަށް ާޚަރަދުތައް ާބޮޑުވަމުންދ  ާމ� ާރ އްޖޭގެ ާދ�ޔުބަލ އ�ރުގައ� ާއެޅ�ގެން ާބ ރުތަކެއް ާވެސް މުގެާށް

ާކަމަށް ާލ�ބ�ގެންދ ނެ ާމީގެތެރެއ�ން ާއެކަންާާ.ފުރުޞަތު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއެއީ

ާއެނއަޅުގަާ ާއެކަން ާކުރ ނީ ާވެގެންާޑުމެން ާއެބަޖެހޭ.ާާގޮތަށް ާސުވ ލުކުރަން ާމ�އަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯ މ�ދަނީ

ާބޮޑުވެގެންދ  ާކޮންޓްރޯލްމުސ ރަތައް ާމުސ ރަތައް ާމަސައްކަތެއ�ރުގައ� ާކޮން ާކުރަނީ ާސަރުކ ރުން ާވެސްާކުރަން އްތޯ

ާމަޖ�ލީހުންާވަކ�ާމުސ ރަތަކެއްާކޮމ�ޝަންތަކަށްާހަމަޖެއްސުމަށް ނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާރައްޔ�ތުންގެ ފަހުާއެާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއެބަާލ�ބޭާވަކ�ާބައެއްގެާމުސ ރަާއ އ�314ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަށްާމ�ހ ރުާ

ާއެ ނޑައެޅުމަށް. ާކަ ނޑައަޅ ފައ�އ�ނ ޔަތްތައް ާކަ ާއ�ނ ޔަތްތައް ާއ އ� ާމުސ ރަ ާރައްޔ�ތުންާާހެންނަމަވެސް، އޮއްވ 

ބަޔަކަށްާމުސ ރަާބޮޑުގ�ާފ�ނޭންސްާމ�ނ�ސްޓްރީންާމ�އަދުގެާސަރުކ ރުންާއެބަމަޖ�ލީހަށްާނޭނ ާ..ދޭާވަކާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަޅުގަ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ޝުކުރ�އްޔ  ާފުރުޞަތު ާމ�ހ ރު ާހުޅުހެންވޭރުާާނޑު ާއަރުވަނީ

ާމަނ�ކު.ާމޫސ ާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެ

ާ

ާމަނ�ކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމޫސ ާމެންބަރުާާދ އ�ރ ގެާހުޅުހެންވޭރު

ާޢ�އްޒަތްާ`. ާމުސ ރައ�ގެާޝުކުރ�އްޔ  ާދައުލަތުގެ ާރައީސް. ާހުށަހެޅުއްވީތީވެ،ާސ�ޔ ާާތެރ� ާބ�ލެއް ސަތުގެ

ާއ�ޚުލ ސްތެރ�ކަމ  ާވަރަށް ާމެންބަރަށް ާޝުކުރުާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�އަދުާއެކީގައ� ާބ�ލެއް ާމ�ފަދަ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.



 10

ާރ އްޖެާނއަޅުގަާ ާމ�ާޑުމެންގެ ާބޭނުންވެފައ� ާވަރަށް ނޑައަޅ ނެާާއަށް ާކަ ާމުސ ރަ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ވަނީ.

ާފައ�ާ ާދައުލަތުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބައޮވޭ. ާއުސޫލުތަކެއް ާއ�ން ާސ  ާހަމަ ާބަދަލެއްާއެއްާމުސ ރައ  ާކަހަލަ ވެސް

ނޑުމެންާމ�އަތުވެއްޖެ ާއެކަމުގައ�ާއަޅުގަ ރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ސްގެާމެންބަރުންާއެކަމުގެާޒ�ންމ ާބޮލުގައ�ާާ�ޖެހެނީާއްޔ 

ާމ� ާާއަޅަން ާދައުލަތުގެ ާނޫން. ާއެއްޗެއް ާއޮތް ާދުރުގައ� ާމ  ާވެސް ާޖެހެނީ.ާހަޤީޤަތަކީ ާާބަޖެޓުއަހަރީ ކުރަނީާފ ސްމ�

ނޑުމެން.ާއެހެންވީމ  ގެާތ�ންާބ ރުންާސ ތަކުންާވެސްާއަދ�ާދައުލަތުއަދ�ާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސަރުކ ރުންާވެސްާ� އަޅުގަ

ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާފ ސްކުރުމުާފ�ނޭންސް ާމ�ތަނުން ާބަޖެޓް ާފޮނުވ  ާނަގަންޖެހޭމެދުވެރ�ކޮށް ާޒ�ންމ  ާއޭގެ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާން

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާއެހެންވީމ ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް،ާޑުމެންނއަޅުގަ� ތ�ބެނީ. ާހަވ ލު. ާއެކަމ 

ނޑުމެންާމ� އ މްދަނީާާޑައެޅުމ ާއަދ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާލ�ބޭނޖެހެނީާއެކަންާބަދަލުކުރަން.ާދައުލަތުގެާމުސ ރަާކަާއަޅުގަ

ާ ާލެވަލެއްގައ� ާހަމަހަމަ ާހ�ފެހެއްޓުމަކީ ާކަމެއެއީ ާކުރަންޖެހޭނެ ާވެސް ާމީހުން ާހުރ�ހ  ާއަޅުގަާހަމަ ާދައުލަތުގެާނއް. ޑަށް

ާދައުލަ ާހަމައެކަނ� ާސ�ފަވެގެންދަނީ ާފ�މުސ ރަ ާމީހުން ާދޭ ާލ ރ� ާބަޖެޓުން ާމ�ޔަތުގެ ާމުޅ� ާހ�މެނޭާާވައ� ދައުލަތުގައ�

ނޑ އ�،ާވަޔ އ�،ާވަނީާއްޒަފުންނަށްާދައުލަތްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާބަޔ ންކޮށްފައ�ހުރ�ހ ާމުވަ ާމ�ާދައުލަތުގައ�ާހ�މެނޭާކަ

ާމީހުންނ ތަނުާމ�ާާ�އެއްގަމ  ާހުރ�ހ  ާދ�ރ�އުޅޭ ާރ އްޖެާާގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ ފައ� ާއެއްޗެއް ާހުރ�ހ  ާގޮސް މ�ހެން

ާމ� ާހ�މަނައ�ގެން ާގޮތުގައ� ާދޭންވީމަާާދައުލަތެއްގެ ާމުސ ރަ ާމ ނަކުރުމުގައ� ާދައުލަތް ާއެހެންވ އ�ރުގައ�، އުޅެނީ.

ާމުއައްޒަ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދ� ާމެންބަރުންނ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެކަނ�ާާއ�ފުންނ ރައްޔ�ތުންގެ ާމުއައްސަސ ތަކ  މ�ނ�ވަން

ާ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާނޫން. ާރަނގަޅެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ނޑައަޅައ�ގެން ާލޭބަރާޢަމަލުކަ ކުރެވެމުންދ 

ާބު ާޤ ނޫނުގައ� ާމ�ދެންނެވ� ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެ. ާއޮންނ ނެާޤ ނޫނެއް ނެފައ�

ާއެާމ�ނ�މަމް ާއަދަދެއްވޭޖަސް ާދަށު ާއެންމެ ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްާއް. ާރައްޔ�ތަކު ާމުސ ރަ ާއެގެ ާލ�ބޭނެާާކުރީމަ މީހަކަށް

ާލ�ބޭާ ާދައުލަތަށް ާބަލ އ�ރުގައ� ާގޮތަށް ާހުރ� ާހ ލަތު ާމ�އަދުގެ ާގޮވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ނޑައެޅުން. ާކަ އަދަދު

ާނ�ސްބަތަށްާޖުމްލަާމުޅ�ާއ�އ ާއ މްދަނީ ާޖެހޭ ާހަތަރުހ ސްާާބަލ އ�ރުގައ�ާބޮލަކަށް ާނުދަންނަވ ނަން ާހަމަ ނޑެއް އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަކުންާވ�ޔަފ ރ�ކުރ ާފަރ ތްތަ ާމުސ ރ ގެާގޮތުގައ�ާކަ ާދަށް ާއެއްވެސްާފަރަތ ކަާރުފ�ޔ ާއެންމެ ާއަދ� ށްާކަށްާވެސް

ާއުއްމީދުާވ ނެާގެއްލުމެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާސަރުކ ކަމަކަށް. ާތަންފީޛުކުރަން ާޤ ނޫނު ާމ�ދެންނެވ� ާފަރ ތުންާކުރުން ރ 

ާމ�ާރ އްޖޭގައ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާދޭާމުސ ރަާއެންމެާމަދުާއަދަދެއްގެާމުސ ރަ ކުރ ާދ�ވެހ�ާރައްޔ�ތަކަށްާމަސައްކަތްާާއެއް

ާހަތަރު ާނުވަތަ ާރުފ�ޔ  ާފަސްހ ސް ާއެާދެވޭނީ ނޑައެޅުން. ާކަ ާކަމުގައ� ާރުފ�ޔ  ާދެންާާހ ސް ާފެށ�ގެން ހ�ސ ބުން

ނޑުމެންާބަލަންވީާވަޒީފ ާއަދ ކުރ  ާދ ކުރ ާވަޒީފ ާއ އ�ާކަމުގެާޒ�ންމ ާމީހަކުާއަާގަޑ�އ�ރުާތެރޭގައ�ާއެާ:މީހަކުާާއަޅުގަ

ާބަލ ފައ�ާއ�އ  ާމައްޗަށް ާހުރ�ވަރުގެ ާއެހެންވީމ ާކަންކަން ާބަހ ލުން. ާފުރަތަމަާ� މުސ ރަތައް ާއެންމެ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާއޮތީ ާމުސ ރައ�ގެދަންނަވަން ނޑަާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާކަ ާދައުލަތުގެސ�ޔ ސަތު ާތެާއަޅ އ�ރުގައ� ާހަމަާމުސ ރައ�ގެ ރެއަށް

ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާ ާގ ތުގައ�. ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެދެމޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްވަން ާލައ� ާތެރެއަށް ާޤ ނޫނުގެ ާމ� ލ ން.
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ާމީހުންނ  ާމަސައްކަތްކުރ  ާމުސ ރަާއ�ރ�ސޯޓުތަކުގައ� ާމީހުންނަށް ާމަސައްކަތްކުރ  ާދ އ�ރ ގައ� ާ�ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ނޑަ ކުރ ާކޮންމެާމީހެއްގެާއެއްާދީގެންާމަސައްކަތްާއަދ�ާމަސްވެރ�ކަމުގައ�ާވެސްާއުޖޫރަާއ�އ ާއ�ާމަތީގަާއުޖޫރަދީގެންާކަ

ާމަސައްާއުޖޫރަ ާހަތަރުކައަކީ ާމަދުވެގެން ާމަހަކަށް ާކޮންމެ ާމީލ ދީން ާފަާތްކުރ  ާނުވަތަ ާރުފ�ޔ ގެާާސްހ ސް ހ ސް

އ�ންާލ�ބެންޖެހޭާއ�ތުރުާާމީހަކުާއަދ ކުރ ާވަޒީފ ާއެދެންާފަހުގައ�ާއެއަށްއެއްާލ�ބޭނެާގޮތަކަށްާހަމަޖެއްސުމޭ.ާާމުސ ރަ

ާމ�އަދުާާއަދ�ާއެާާއ�އެލަވަންސ ާ ާމ�ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން ާދ�ނުން.ާއަޅުގަ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާއ�ނ ޔަތްތައް ާދޭންޖެހޭ މީހަކަށް

ާމީހުންނަާކުރަމުންސައްކަތްމަ ާގެންދ  ާއ�ނ 5ާާށް ާހަމަޖައްސައ�ވައްތަރެއްގެ ާކަންކަން ާދެޔަތްތަކ އ� ގެންދަނީ.ާާމ�މުން

ާހަމަޖައްސ ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލުން ާއެލަވަންމ�ދެންނެވ� ާއ�ނ ޔަތްތަކ ، ާބެހ�ގެންާއ�ރުގައ� ާބައ�ތަކަށް ސްތަކ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއް.ާދެން،ާމ�ާޤ ނޫނުާއެކުލެވ�ގެންާާމަހަމަާގޮތެއްގައ�ާލ�ބޭނެާގޮތެއްއެންމެންނަށްާހަ ާވުމަކީާއަޅުގަ

ާހަމައެ ާކައުންސ�ލުގައ� ާމ� ާބޭތ�ދ އ�ރުގައ� ާމީހުން ާޕ ޓީތަކުން ާސ�ޔ ސީ ާނުވަތަ ާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ އްބުމުގެާކަނ�

ާޤ ނޫނުގައ� ާމ� ާާބަދަލުގައ� ާމެންބަރުންނ މ� ާހޮވޭ ާމުއައްސަސ ތަކުން ާމ�ނ�ވަން ާތެރޭގައ� ާކައުންސ�ލުތަކުގެ ާއ�،ބުނ 

ާމެންބަރުންނ  ާހޮވޭ ާތެރެއ�ން ާވ�ޔަފ ރ�ވެރ�ންގެ ާސެންޓަރަލްާއ�،އަމ�އްލަ ާއެާާޚ އްޞަކޮށް ާމެންބަރަކ އ�،ބޭންކުން ާއް

ާ ާޕ ޓީތަކުން ާސ�ޔ ސީ ާހ�މެނޭ ާ� އ�މެންބަރުންނ 5ާމަޖ�ލީހުގައ� ާކޮމ�ޝަނުން ާސަރވ�ސް � އ�މެންބަރަކ 3ާާސ�ވ�ލް

ާޖަމ ޢަރ  ާއަމ�އްލަ ާހ�މެނޭ ާމެންބަރަކ އްޖޭގައ� ާއެއް ާ� ތްތަކުން ނޑައަޅ  ާކަ ާމީތ5ާ�ާސަރުކ ރުން ާތ�ބުމުން މެންބަރުން

ާ ާއަދ� ާވެސް ާމ�ސަރުކ ރަށް ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާމަޖ�ލީހަކަން ާއަމ ޒުވެގެންރައްޔ�ތުންގެ ާހަމައެކަނ� ާވެސް ނުދ ނެ.ާށް

ާމ� ނޑު ާއޮފީސްާދޮވ�ސްނ ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ�ކަމުގައ�ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަދ�ލީ ާމުޒ ހަރ ާށަށް ާއ�ދ ރ ާދޮށަށް ކުރަންާމ�

ާާއައ� ާމ� ާމ�ކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައ�ލުމަށްފަހުގައ� ާނ�ސްބަތުން ާއައ�ާކަމީހުންގެ ާއަށް ާމުޒ ހަރ  ާމ�ކަމަށް ާނޑައެޅީ.

ާ ާމީހުން. ާހުރ�ހ  ާބޮޑުވ� ާދަންނަވ އެހެންވެއްޖެމ�ކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އްޔ ، ާއެާނީ ާއެންމެންާކަމުގައ� ގެާމީހުން

ާއޮވެ ާއެއްޗަކުބައ�ވެރ�ވުން ާލ�ބޭ ާދައުލަތުން ާރައްޔ�ތުންާގެންނޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑައަޅަންޖެހެނީ. ާކަ ާމުސ ރަ ން

ާ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާބައްލަވ އ�ރު ާމަސައްކަތަށް ާމެންބަރުންކުރ  މ ލޭގައާ�މަޖ�ލީހުގެ

ާ ާގެދޮރުާނެތް ާޔަޤީންާމ�މީހުންގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާ%ާއަދަދު ާއެބަތ�ބ�.ާއެންމެންާޤަބޫލ1ާު;ތަނުގައ� ކުރަންޖެހޭާމީހުން

ާ ާމ ލޭގައ� ާއ�ޙަޤީޤަތެއް ާހ�ފައ�ގެން ާކަމަށްޢ މ ރ ތެއް ާދ�ރ�އުޅޭ ާމ�ތަނުގައ� ާގޮވައ�ގެން ާާވަނީާއ�ލ އެއް 37،41ާވ�އްޔ 

އެލަވަންސެއްާދ�ނުމަށްޓަކައ�ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާ� ނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ އެކަމެއްާވުރެާކުޑަކޮށްާާހ ސްާރުފ�ޔ އަށް

ާބޮޑުކުރަންާާ�ބޮޑުކޮށްމުސ ރަާމަާމެންބަރުންނަށްާވެސްާހަ .ާއެކަމަކު،ާމ�އަދުާއްޔ ާއެކަންާކުރ ނެޖެހ�އްޖެއެލަވަންސް

ާމުއައްސަސ ތަކުގައ�ާމަސައްކަތުދައުލަތުގެާއެކ�އެކ�ާމުއައްސަސ ތަކުގައ�ާއެބަތ�ބ�ާބައެ ހ ސ61ާާްމީހުންާއެބަތ�ބ�ާާއް

ާބަޔަކ51ާު ާއެއްވެސް ާއެކަން ާމީހުން. ާމަސައްކަތު ާލ�ބޭ ާރުފ�ޔ  ާއެކަމުގައ�،ާާހ ސް ާނެތް. ބަލައ�ގަނެފައެއް

ާމ� ާކުޑަކުރީމަ ާބޮޑުކުރީމަ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑުމެން ާދެން،ާާއަޅުގަ އަންނަނީ.

ާ ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެމ�އަދު ާވެސް ާރުޅ�ާކޮންމެބަޔަކު ާބޭނުންވ  އެއްާމީހަކު
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ނާ.ކުރ ނެާކަމެއްާނެތްާބޭާބަޔެއް.ފ�ލުވ ލަންާތ� ނޑުމެންާއެއްވެސްާާމެންާމ�ޑުއަޅުގަ ތ�ބީާއެކަމުގައ�.ާއެކަމަކ ާއަޅުގަ

ާބުރަ ާބޮޑަށްާާހ�ތް ާވީހ ވެސް ާޙަޤީޤަތް ާކަމުގެ ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުކުރަން. އެއް

ާމ�ާ ާމަޖ�ލ�ސް ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�އީ، ާގެންދަން. ާރައްޔ�ތުންގެާހ�ސ ބަާފ ޅުކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއައ�އ�ރުގައ� ށް

ާމުސ ރަާ ާމެންބަރެއްގެ ާއެއްވެސް ާއަދ� ާޔަޤީންކަންާާމަޖ�ލީހުން ާކަމުގައ� ާނޯންނ ނެ ާބޮޑުކޮށްފައެއް ާމ�ތަނުން އެއް

ާ ާދެން. ނޑު ާއ38ާެއަޅުގަ ާވަޒީރުން. ާތ�ބ� ާއޭރުގައ� ާބޮޑުކުރީ ާމުސ ރަ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ބޭފުޅުންނަށްާާވަނަ

ާހުއްޓ ލުާދެމުން ާކަމެއް ާހުރ�ހ  ާއ�ނ ޔަތްތަކ  ާއަލަށްާގެންދ�ޔަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އެާާމައ�ޞްލ ޙުކުރެވުނީާމަށްފަހުގައ�

ބޭބޭފުޅުންާމ�ތަނުގައ�ާތ�އްބަވަންޖެހ�ގެންާއޭރުގައ�ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާއެބޭފުޅުންާއ�ނ ޔަތްތައްާނުލ�ބޭނެތީވެާއެ

ާ ާކަމެއް، ާއޮތް ާކުރެވ�ފައ� ާމުސ ރަާމަޖ�ލ�ސްގެރައްޔ�ތުންގެ ާދައުާމެންބަރުންގެ ާއެއްވަރަށްާއޭރުގެ ާވަޒީރަކ  ލަތުގެ

ާމ�އަ ާއެކަމަކު، ާބޮޑުކުރީ. ާއެޅ�ގެން ާބޮލުގައ� ާމ� ާއެކަން ާރައްޔ�ތުދު ާދަނީ ާމެންބަރުންނަށް. ާމަޖ�ލީހުގެ މާ�ންގެ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑ�ޔ ރުންާާމަޖ�ލީހުން ާފަ ާބޮޑުކުރީ. ާމުސ ރަ ނޑ�ޔ ރުންާގެ ާމުސ ރަާފަ ާ%ާގެ ބޮޑުވެގެންާާ;;އަށް

ާކުރާ� ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަހަރު ާމ�ދ�ޔަ ާއެކަމަކު، ާބެލުނީ. ާމައްސަލަތޯ ާމީހުންގެ ާކ�ތައް ދ�ޔައ�ރުގައ�

ާމުއައްސަސ ތަކަށ  ާހުރ�ހ  ާދައުލަތުގެ ާދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައ�ފ�އްޔ  ާސަރުކ ރަށ އ�ާމަސައްކަތަށް ާއ�

ާނ� ާމ�ދަންނަވަނީ ާގޮންޖަހ ފައ� ނޑުމެން ާދައުލަތުންާއަޅުގަ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާމ  ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސްބަތުން

ާއަޅު ާއެއީ، ާބަލ އ�ރު. ާޚަރަދަށް ާއޮތް ާކޮށްފައ� ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާމަސައްކަތްއަޅުގަ ާމ�ތަނުގައ� ނޑުމެން ކޮށްފައ�ާގަ

ާ ާގޮތަކީ. ާ� އެހެންވީމ އޮތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާމ� ާތަނެއްހަމަ ާހުރ�ހ  ާބޭނުންވޭ ާމާ�ާއ�ގަާދައްކަން ވެސް.

ާހ�މ ޔަތްކޮށް ާމ�ނ�ވަންކުރަންޖެހޭާ�މުއައްސަސ  ާމީހުން ާބަޔަކު .ާ ާބޮޑަށް ާމުއައްާވަރަށް ާމ� ާބޭނުންވޭ ސަސ ާއެބަ

ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަގުބަރަހަނ ކޮށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� ާމީޑ�އ ޔަގައ� ާއެނގޭ ާއެކަން ާއެކަމަކުާވެސްވައްޓ ލަން. .ާ

ާއެާ ނޑުމެން ާނުކުރ ނަާއަޅުގަ ާދުލެއް ާމ�ގޮތަކަށް ާއެާާން ާހަދައ�ގެން ާޤ ނޫނު ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަހަރަކު.

ނޑުމެންގެާތެރޭގައ�ާޓީވީާޗެނަލަކުންާޢަޤ ނޫނުގެާތެރެއ�ންާ ނޑުާމ�އަދުާވަރަށްާފ ހަގަކުރަންާއަޅުގަ ާމަލުކުރަން.ާއަޅުގަ

ާއަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާއަރައ�ާާއ�ާބުރ މ� ާއެ ާއަރައ�ގަންނަމުންދ އ�ރުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެާޢ�އްޒަތަށް ގަންނަނީ

ާބޮޑުކޮށްފ�އްޔާ  ާމުސ ރަ ާމީހުން. ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔ�ތުން ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާނޫން. މެންބަރުންނަކަށް

ނޑުމެންގެާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާހ�ތުާހުރ�ހާ  ނޑުމެންނަށްާއަރައ�ގަންނަނީ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާ ާދޫކުރެވޭާާދ ކަށްާގެންާގޮވަމުންއެއްޗެއް ނޑުމެންނަށް ާއެއްޗެއްާާކަށްއަޅުގަ ާހުރ�ހ  ާހ�ތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ނެތް.

ާމ� ާދެން ާާގޮވަންޏ  ާކުރ ނީ. ާކ�ހ ވަރެއްތޯ ާއަދ� ާރައްޔ�ތުންނަށް ާނ�ކަމެތ� ާއ ދައ�ގެ ާތ�ބ� އެާ� އެހެންވީމ ރ އްޖޭގެ

ާބަލ އ�ރުގައ� ާމ�ކަންާއުސޫލުން ާބޭނުމޭ ނޑުމެން ާއަާކަންއަޅުގަ ާމަޖ�ލ�ސްާ� ޅުވަން.ާއެހެންވީމ ހަމައަކަށް ރައްޔ�ތުންގެ

ނޑުމެންާއެންމެާފުރަތަމަާާންާރައްޔ�ތުންނަށްާލ�ބޭާމުސ ރައ�ގެާއ�ސްވެާއޮވެާމ�ދެންނެވ�ާފަދަާޤ ނޫނެއްާހަދައ�ގެ އަޅުގަ

ާ ާބޭނުންވަނީ ާހަމަޖައްސަން ާމުސ ރަ ާރަޢ އްހަމަ ާމަސައްކަތްާމު ާތެރޭގައ� ާމުސ ރަ.ާއްޔ�ތުންގެ ާމީހުންގެ ކުރ 
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ނޑުާމަޖ�ލީހުގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންނަށްާ ނޑުާސަރުކ ރަށްާވެސްާގޮވ ލަންާއަޅުގަ ނޑުގެާޕ ޓީންާއަދ�ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާޖުމްލަާ ާމީހުންނ އ� ާމަސައްކަތްކުރ  ާރ�ސޯޓުތަކުގައ� ނޑައަޅ އ�ރުގައ� ާކަ ާސ�ޔ ސަތު ާމުސ ރަގެ ާގޮވ ލަން ވެސް

ާ ާހުރ�ހ  ާމަސައްކަތްކުރ  ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާދެންާގޮތެއްގައ� ާއައ�އްސަ ނޑަކަށް ާއޮނ�ގަ ާއެއް ާމުސ ރަ މީހުންގެ

ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއެާާއެއަށްފަހުގައ� ާހަދަން.ާއަށް ާގޮތެއް އްވެސް

ނޑ ާ� އެހެންވީމ  ާއަޅުގަ ާހ�ފީ. ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމ� ނޑު ާފަރ ތުންނ � އ�އަޅުގަ ާޕ ޓީގެ ނޑުގެ އަދ�ާާއ�އަޅުގަ

ާސަރުކ ރުގެާއަޅު ނޑުމެންގެ ާތ އީދުާގަ ާބ�ލަށް ާމ� ާވެސް ާމަޖ�ލީހުގެާފަރ ތުން ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަލުގަ ކުރ ނަން.

ާއ�ޞްލ ޙުތަކ ާ ާއ�ތުރު ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބަލައ�ގަނެ، ާބ�ލު ާމ� ާމެންބަރުން

ނޑުމެންާމ�ާބ�ލުާއެންމެާރަނގަޅުާގޮތެާ ނޑުާއްގައ�ާފ ސްކުރަން.ާއަދ�ާހަމަާނ�ންމ ލަމުންާވެސްާއައެކީގައ�ާއަޅުގަ ޅުގަ

ާވޭޖެސްއެާ ާމ�ނ�މަމް ާދ�ވެހ�ގޮވ ލަން ާމ�އަދު ާގޮތުގައ� ާހަތަރުާއްގެ ާމަދުވެގެންާާރައްޔ�ތަކަށް ާއެންމެ ާރުފ�ޔ  ހ ސް

ާއެާ ާއެއަށްފަހުގައ� ާގޮތުގައ�. ާއަދަދެއްގެ ާމަދު ާއެންމެ ާއެާލ�ބެންޖެހޭނެ. ާއ�ނ ޔަތްތަކ  ާލ�ބޭ ާލ�ބޭާާމީހަކަށް މީހަކަށް

ާނުވަާއެހެނ�ހެންާފައ�ސ ތަކުގެާތެރޭގައ�ާދ�ވެހ� ާމ�އަދު ާރުފ�ޔ ާދީގެންާާހ ސްާރުފ�ޔ ާނުވަތަާއަށްާރައްޔ�ތަކަށް ހ ސް

ާމ� ާވ�ޔަފ ރ� ާމ�ާގެންގުޅޭވަރުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއެބައުޅޭ. ާރައްޔ�ތުންނަށްާާރ އްޖޭގައ� ާރ އްޖޭގެ ދެކެނީ

ާމަސައްކަ ާހުރ� ނޑުމެންނަށް ާނުކުރެވ�ގެއަޅުގަ ާމ�ތްތައް ާއެއްާން ާތ�ރީސްާތަނުގައ� ާއެާލައްކަ ާމީހުން ާބޭރު ާހ ހެއްހ 

ާމަސައްކަތް ާމ�ގޮތަށް ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާއެހެންވެއްޖެާގެންދ ާކުރަމުންގޮތް ާފުޅ ކަން ާފުރުޞަތުތައް ާއެ ާދ�ވެހ�ންނަށް ާއްޔ 

ާ ާބޭރުކޮށްފައ� ާމ�ތަނުން ާމީހުން ާބޭރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދީފައ� ާމުސ ރަދ އ�ރ އެއްގައ� ާއެާބޮޑު ާދ�ވެހ�ން ދީފ�އްޔ 

ރައީސް.މަސައްކަތްތަކުާ ާގައ�ާއުޅޭނެާކަމުގެާޔަޤީންކަންާއޮތީމަ.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާމ ވަށު

ާވަރަޙުމަތުއައްސަާ`. ާލ މްޢަލައ�ކުމް ާރައީސް.ާ.ވަބަރަކ ތުހޫهللا ާމ�ާ� އ ދެާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާކުޅުދުއްފުށީާފުރުޞަތުގެ ާމުޙައްދެކުނުާދ އ�ާބޭނުންކޮށްލީ މަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވާ ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު

ާހުށަ ާތ އީދުއެ ާމުސ ރައ�ގެާ.ކުރުމަށްޓަކައ�ހެޅުއްވުމަށް ާދައުލަތުގެ ާއެއީ، ާމައްާއ ދެ، ާބ�ލުގެ ާވ ހަކަާސ�ޔ ސަތުގެ ޗަށް

ނޑުމެންާމ�ާޚ�ޔ ލުާލަން.ާއ ދެ،ާޙަޤީޤަތުގައ�ާމ�ކ ދައް އ�ންާމ�ހ ރުާފަދަޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާފ ޅުކުރ�ާާކަމަކީާއަޅުގަ

ާފ ޅު ާކޮންމެހެން ާޚ�ޔ ލެއްމ� ާކުރީއްސުރެާކުރ� ާވަރަށް ާމ�އީ، ާތެރޭގައ�ާާނޫން. ާދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ވެސް

ނޑުާދުށ�ން.ާާބޯޑުާހުއްޓ ތަނެއްގައ�ާޕޭާކޮމ�ޝަނުގެާނަންާދ�ާކޮންމެވެސްއައ�ާޚ�ޔ ލެއް.ާއަާާއެނބުރެމުން ވެސްާއަޅުގަ

ާނުހ�ނގ� ާހ�ނގ�ޔަސް ާއަދ� ާމަސައްކަތް ާއެހެންވީމ ާއެ ާނޭނގެ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެބައުޅޭ.ާ� ކަމެއް ާޚ�ޔ ލު މ�

ާނުވަތަޙަޤީޤަތު ާވެސްާތަންފީޛުކުރުންާލަސްވެފައ�ވ ާސ�ާާގައ�ާމީާމ�ހ ރުާމ�ާއަމަލުކުރުން ނޑު ާކަމަށްާއަޅުގަ ޔ ސަތެއް

ާމަޝްވަރ ޤަ ާބޭފުޅުންގެ ާޓެކްނ�ކަލް ާފަންނީ ާސަބަބަކީ ާމުސ ރަާާއ ބޫލުކުރަން. ާމުއައްޒަފުންގެ ާދައުލަތުގެ އެކުގައ�
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ާއޭރު ާކަމެއް. ާލ�ބޭނެ ާހ�ތްހަމަޖެހުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާރައްޔ�ތުންނަށް ނޑައެޅުމަކީ ާވެސްާކަ ާއެންމެންނަށް ން

ނޑައެޅ�ފައ�ާމ�ވެނޭާޤަބޫލުކުރެ ކަން.ާއ ދެ،ާމ�ާބ�ލުގައާ�ހަމަހަމަކަމ ާއެކުގައ�ާއ�ވަނީާވަރަށްާއ�ންސ ފ ާމުސ ރަތައްާކަ

ާކޮމ�ޝަންގެާމެންބަރު ާހަމަޖައްސަވ ފައ�ކަމަށްާާޕޭ ާރަނގަޅުާއުސޫލެއް.ާާހުށަހަޅުއްވަން ާއުސޫލަކީާވެސްާވަރަށް އޮތް

ާއެއްބައ�ވަންތަކ މ އ�އެ ާވަރަށް ާމަޝްާާއީ، ާބޭނުންފުޅުާއެކުވެރ�ކަމ އެކު ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއުސޫލު ވަރ ކުރުމުގެ

ާއެބަާ ާބ�ލުގައ� ާލަފ ާކުރެއްވުމަށް ާއ ާއޮތް ާމަޝްވަރ އަރުވ ފައ�. ާޕ ޓީތަކ އ� ާސ�ޔ ސީ ކުރައްވައ�ގެންާދެ،

ާއެ ާޚ�ޔ ރުކުރައްވައ� ާބަޔަކު ާޤ ބ�ލު ާފަންނީ ާބަޔަކު ާބޭނުންފުޅުވ  ާމ�ތަނަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ބޭފުޅަކު

ާކޮމ�ޝަނަށްއްވުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތުމަހުށަހެޅު ާއެ ނޑުާހ�ތުން ާއަޅުގަ ާރުހުންާާކީ ާއެންމެންގެާއ�ތުބ ރ އ� މ�އަދުާވެސް

ާކަންބޮޑުވުންާ ާވެސް ާހ�ތްތަކުގައ� ާއެންމެންގެ ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާކަމެއް އޮންނ ނެ

ާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއޮންނަނީ ާހ�ތުންާއުފެދ�ފައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދޭތެރޭގައ�. ާބޮޑުކަމ  ާމުސ ރަ

ާވ�ދ ޅުވާ� ާމެންބަރަކު ާދެ ާދެންމެ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާކަމެއްާރައްޔ�ތުންގެ ާއޮންނަ ާއޮޅ�ފައ� ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނޫ ާއެއް ާމުސ ރަ ނޑައެޅ� ާކަ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާއަކީ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ން.ާއަދ�ާފަދައ�ން

ާ ާލ�ބޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެއީާއ�އަޅުގަ ާނޫނޭ. ާވެސް ާއެއް ާމުސ ރަ ނ ޔަތަކީ

ާ ާދޭ ނޑުމެންނަށް ާކ�ތަންމެާއ�އަޅުގަ ާމ�ތ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަދައ�ން ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާޕެކޭޖެކޭ. ނ ޔަތުގެ

ާ ާކ�ތަންމެ ާދ އ�ރ ތަކަށް ާނުކުރ�ޔަސް، ާކުރ�ޔަސް ާކ�ތަންމެާމަސައްކަތެއް ާފޯނު ާނުކުރ�ޔަސް، ާކުރ�ޔަސް ދަތުރެއް

ާލ�ބޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުކުރ�ޔަސް ާކުރ�ޔަސް ާއެހެންވީމ ވަރަކަށް ާއެއްވަރަކަށް. ާހަމަ ާ� ނީ ާލ�ބޭ ނ ޔަތުގެާއ�އެއީ

ާތަންކޮޅެއްާ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާއޮންނަނީ ާއަޑުއ�ވ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ޕެކޭޖެއް.

ާއެލަވަންސް،ާާވ�ޔަސްާއެާގައ�ކުޑަކަމުާ ާއެލަވަންސްތައް،ާކޮމ�ޓީާއެލަވަންސްތައް،ާއެކޮމަޑޭޝަން ާތަފ ތު ބޭފުޅުންނަށް

ދަތުރުާއެލަވަންސްާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ.ާމ�ހ ރުާވެސްާރައްޔ�ތުންގެާތެރެއ�ންާގ�ނަާބަޔަކުާހީފުޅުކުރައްވަނީާހަމަާއެާ

ާލ�ބުމ އ� ނޑުމެންނަށްާނ ޔަތްތައް ާއަޅުގަ ާލ�84111ާާއެކުގައޭ ާމ� ާއެހެންވީމ ރުފ�ޔ  ާއަދ�ވެސްާ� ބެނީ. ާއޮޅުން އެ

ާހ� ާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ރައްޔ�ތުންގެ ާބޭނުންވޭާ� ތްޕުޅުގައ� ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމ�ާފުރުޞަތުގައ�ާވެސް ާވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ާމ� ާދައުލަތުން ނޑުމެންނަށް ާކުރުމަށްާއަޅުގަ ާޚަރަދެއް ާކުރަންާހުރ�ހ  ާދޭާދެނީާހަމަާހުރ�ހ ާކަމަކަށް ނ ޔަތުގެާއ�ޓަކައ�

ނޑުމެންާއ�ތުރުާކ�ތަންމެާމަސައްކަތެއްާކުރ�ޔަސްާ ޕެކޭޖެކޭ.ާއެއީާޖުމްލަާފައ�ސ ގެާއަދަދެކޭ.ާއެާފައ�ސ ާއ�ންާއަޅުގަ

ާއެނބުރުނ46ާު ާކޮމ�ޓީތަކުގައ� ާމ�ތަނުގެ ާމ�ާާކަމަށްާގަޑ�އ�ރު ާއަދ� ާނޯވެއޭ. ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާލ�ބޭނެ ވ�ޔަސް

ާމު ާއަޅުއްވ ފަާާސ ރަާބޮޑުކުރުމަށްޓަކައ�މަޖ�ލީހުންާމެންބަރުންގެ ާފ�ޔަވަޅެއް ާނެއެއްވެސް ާވެސް ާއެކަމަށްާއެއް ތޭ.ާއަދ�

ާއެހެންވީމ  ާނެތޭ. ާވެސް ާމ�ނ�ވަންާ� ޚ�ޔ ލުކޮށްފައެއް ާއެހެން ާޙަޤީޤަތުގައ� ާއެބަޖެހޭ. ާސ ފުވ ން ާއަދ� ާއޮޅުން މ�

ާތަފ ތުާ ާދެވުމަށްފަހުގައ� ާމުސ ރަ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާދައުލަތުގެ ާއަދ� މުއައްސަސ ތަކުގެ

ާއެއ� ާދެއްވ  ާއެބަ ާާނ ޔަތްތައް ާއެ ާލ�ބޭާއ�ބޭފުޅުންނަށް. ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާއެއްކުރީމަ ނ ޔަތްތައް
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ނޑުމެންނައ� ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، ާއ�ތުރުވޭ. ާމީޑ�ނ ޔަތަށްވުރެ ާފ ހަގަށް ާމ�ކަންކަން ާވެސް ާނުކުރައްވ .ާދެންާޔ އަކުން އެއް

ނޑުާމ�ާނުކުތ ާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވީާހަމަާއޮޅ�ފައ�ާއޮތްާއޮޅުމެއްާސ ފުކޮށްާއެރުވުމަށްޓަކައ�.ާދެންާޖުމްލަާ ާއަޅުގަ

ނޑުާމ�ާބ�ލ ާ ލުާހުށަހެޅުއްވ�ާޢ�އްޒަތްތެރާ�މެދުާވަރަށްާބޮޑަށްާހ�ތްހަމަޖެހޭާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާބ�ގޮތެއްގައ�ާއަޅުގަ

ާޝުކުރުމެން ާއެކު ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ  ާބ�ލަށްާމަގައ�މުދަންނަވަން.ާހަބަރަށްާވަރަށް ާމ� ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ވެސް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއަދ� ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާޚ�ޔ ލުތަކަކީ ނޑު ާމައ�ގަ ާމ�އޮތް ާބ�ލުގައ� ާމ� ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރ 

ާބަލަ ާޚ�ޔ ލުފުޅުތަކެއްކޮންމެހެން ާކޮމ�ޓީއަކަށްާާއ�ގަންނަންޖެހޭނެ ާބ�ލު ާމ� ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާފ ސްކޮށް ާމަޖ�ލީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންނެވުމަށްފަހު ާއ�ޞްލ ޙުތަކެއް ާގެންނަވަންޖެހޭ ާފޮނުއްވައ�ގެން

ާމަޞްާވުމަކީ ާދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ާއައަޅުގަ ާއެދެވޭ ާވަރަށް ާކަމެއްލަޙަތަށް ާފޯރ ނެ ާފެންނ ތީާާސަރުތަކެއް ކަމަށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާނ�ންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން، ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާބ�ލަށް ާމ� ނޑު އަޅުގަ

ރައީސް.ާ ޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޙ މ�ދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާނަޝީދުާޝުކުރ� ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުށ� ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� އްޔ 

ނޑުާވެސްާދެކޭގޮތުގައ� ނޑުމެންގެާޕ ޓީގެާާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާދައުލަތުގެާމުސ ރައ�ގެާސ�ޔ ސަތުގެާބ�ލަކީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާބ�ލެސެންޓަރ ާގުޅޭ ާވަރަށް ާވެސް ާވ�ސްނުމ  ާއަލަށްާރައ�ޓް ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާމ�އީ އް.

ާބ�ލެއް ާޒ ތުގެ ާޕ ޓ�ޒަމް ާބައ� ާކ�ޔަނީ ާމ�އަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާކަމެއް. ާއަންނަ ނޑުާާހ�ނގަމުން ާއަޅުގަ ކަމަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާތ�ބ�ާ ގެާބ�ލެކޭާމާ�ލ�ބޭނެާޒ ތުހުރ�ހ ާޕ ޓީތަކެއްގެާވެސްާތ އީދުާދެކެނީ.ާއެއީާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއެ ނޑުމެންގެާހ ލަތަކީާމ�ހ ތަނަށްާއަޅުގަ ނޑައަޅ ،ާާއެއްާއެމުސ ރަާމީހަކަށްާފެންނަާބ�ލަކީ.ާއަޅުގަ މީހަކުާކަ

ާމ�ކަމާ  ާއަދ� ާއޮތީ. ާގޮސްފައ� ާމ�ކަން ާގޮތަކަށް ާމ�ކަހަލަ ނޑައަޅ  ާކަ ާއެއް ާމުސ ރަ ާފެންނަ ާމުއައްސަސ އަކަށް އެ

ާރައް ާއަދ� ާއ އ� ާމީޑ�ޔ  ާމ�ދޭތެރޭގައ� ާކަމެއް ާއޮތް ާއުފެދ�ފައ� ާކަންބޮޑުވުން ާވެސް ާމެދުގައ� ކަމަކީ.ާާޔ�ތުންގެ

ނޑުމެންާމަރުޙަބ ާކ�ޔ ނެާބ�ލެއްކަންާޔަޤީން.ާމ�ާބ�ލުގެާއެންމެާމުހ�އްމުާދެާސ�ފަާ� އެހެންވީމ  މ�ކަހަލަާބ�ލަކީާއަޅުގަ

ާމުސ ރައ�ގެާގޮތު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާމީގެ ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�ޖުތ�މ ޢީާއ�ންސ ފުާއެއްާކަމަށް ާވެސް ން

ފެންވަރުގައ�ާވެސްާވަރަށްާއ�ންޞ ފުވެރ�ާާލ�ބޭ.ާއަދ�ާއ�ޤުތ�ޞ ދީާގޮތުންާވެސްާދައުލަތުގެާފެންވަރުގައ�ާއ�ޤުތ�ޞ ދީ

ާކަންކަން ާދައްކ އ�ރުާގޮތްތަކަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާބ�ލުގެ ާމ� ާމ�އީ. ާބ�ލެއް ނޑައަޅައ�ދޭ ާކަ ާސ�ޔ ސަތު ކުރުމުގެ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއޭގެާރަނގަޅުާކަންތައްތަކ އ�ާއެހެންނަމަވެސްާއޭގައ�ާކަންބޮޑުވ ާއެހެންނަމަވެސްާއަ ޅުގަ

ާ ާހުރުމ  ާވެސް ނޑުާކަންކަން ާކަމެއް.ާއަޅުގަ ާމީގައ�ާކަންބޮޑުވ ާދެ ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ އެކު.ާފުރަތަމައ�ނުން

ާބޭނުން ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާމ�ސ ލ8ާަވަނީ، ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކޮމ�ޝަންާވަނަ ާޕޭ ާމ� ާބުނަނީ ާއެ ާއޭގައ� ާއ�ނގޭތޯ. ކަށް
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ާއެ ާބަލ ފައ� ާއަދަދަށް ާޖުމްލަ ާޕ ޓީތަކުގެ ާސ�ޔ ސީ ާތ�ބ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާވ�ސްނުންާާހަމަޖެއްސުމުގައ� ބޭފުޅުންގެ

ާބަލައ�ލ ފައ�ާ ާސައ�ޒަށް ާޕ ޓީތަކުގެ ާސ�ޔ ސީ ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރުމުގައ� ާއެކަން ާދެން ހޯއްދަވައްޗޭ.

ނޑަށްާާ;އެކަމަށްާރ�ޢ ޔަތްކުރެވޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާއެކަންާއޮތ�އްޔ .ާދެންާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އ�ާ)ޅ(ާވެސްާއަޅުގަ

ާމ�ކުރ ާ ާރ އްޖޭގައ� ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ�މ ވޭ.ާއެއީ ާގޮތް ާކަންބޮޑުވ  ާވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

ާކޮންމެހެން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުރ�ހ ާޢ�ބުާކަންކަމުގައ� ާއަބަދަކު ާކަހަލަާމ ޒީއަކުން ާލ�ބޭ ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ރަތްތަކެއް

ާފައ�ނޭންސްާ ާކުރީގެ ާމ�ސ ލަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީކީ. ާގޮސްފައ� ާކަންކަން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނޫން ގޮތަކަށް

ާކުޅުން،ާކުޅޭ ާދައުރެއް ާބޮޑު ާކޮމ�ޝަނުގައ� ާޕޭ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތުމަާމ�ނ�ސްޓަރެއް ނޑަށްާހަމަާގޮތަކަށް ާއަޅުގަ ކީ

ާއެހެންާ ާކަމެއް. ާކަންބޮޑުވެދ ނެ ާބަޔަކު ާކޮންމެވެސް ާއެބައ�ބައ�ާ� ވީމ ޔަޤީނުން ާފ�ލުވައ�ލީމަ ާއެއ�ން ާކަންކަން އެކަހަލަ

ާ ާދެން ާވަރަށް. ާހީވަނީ ނޑަށް ާކ�ޔުއަޅުގަ ާފ ޑެއް ާމ�އަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮމ�އީ ާސީރ�ޔަސްާމުގެ ާހަމަ ާއޮތް ާމީގައ� ތުން

ާއެ ާފ ހަގަކޮށްލީ. ާބ�ލެއްާޖުމްލަ� ހެންނަމަވެސްކަމެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމ�އީ ާދެކެނީ.ާާގޮތެއްގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ނޑުާރަނގަޅުާނުކުތ އެއްގެާތެރޭގައ�ާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާ 37ާވަނަާމ އްދ ގެާމ�ސ ލަކަށް،ާ)ޅ(.37ާާމ�ސ ލަކަށް،ާއަޅުގަ

ާކޮމ�ޝަނުާމަނ�ކުފ ނުާލ�ޔުއްވ ފައ�ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ގައ�ާއެ ާތެރޭގައ�ާރ އްޖޭގައ�ާވަނީާޕޭ ގެާމަސްއޫލ�އްޔަތުތަކުގެ

ހުރ�ާވަޒީފ ގެާފުރުޞަތުތަކ އ�،ާރ އްޖޭގައ�ާދ�ރ�އުޅުމުގެާޚަރަދުާނ�ސްބަތްާހުރ�ާމ�ންވަރ އ�،ާރ އްޖޭގައ�ާމުވައްޒަފުންާ

ާފަރ  ާއ�ންވެސްޓްމަންޓުގެާނ�ސްބަތ ،ާމުވައްޒަފުންގެ ާކުރަންޖެހޭ ާޚަރަދ އ�،ާމުވައްޒަފުންނަށް ާހ�ންގ  ާއެާހޯދުމަށް ތުން

ާހުރ� ާއުފެއްދުންތެރ�ކަން ާމުވައްޒަފުންގެ ާމ�ންވަރ އ�، ާލ�ބޭ ާފައ�ދ  ާމުވައްޒަފުންާާއ�ންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތ އ�،

ާމަގުާ ާބެހެއްޓުމަށް ާގޮތެއްގައ� ާދެމެހެއްޓެނ�ވ� ާމުސ ރަ ާދޭ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާދައުލަތުގެ ާގޮތްތަކ އ�، އ�ތުރުކުރެވ�ދ ނެ

ނޑައެޅު ާކަ ާއުސޫލުތައް ާމ�ދައްކައ�ދޭނެ ާމ�ސ ލަކަށް. ާސ�ފަާން ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމ�ކަންާއޮންނަނީ ާމ�ގޮތަށް ތައް

ާކުރެވ�އްޖެ ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދ� ާއަށް.ާ)ޅ(ގައ�38ާާއްޔ . ާ)ކ( ާއ އ� ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމީހެއްާ ާފަންނެއްގެ ާމީހަކަށްާކޮންމެ ާކޮންމެ ާހަމަ ާހ�މެނޭ ާފަންނުގައ� ާއެ ާވީނަމަވެސް ާމަދުންާކަމުގައ� ާއެންމެ މެ

ާ ާއ އ� ާމުސ ރަ ާއެއްއ�ލ�ބެންޖެހޭ ާ)ކ(ގައ� ާއޮތުން. ނޑައެޅުން ާކަ ާކޮބައ�ކަން ާއެއްާނ ޔަތަކީ ާހ ލަތުގައ� ގޮތްާާގޮތް

ާ ާއ އ�،ާއެއްގޮތް ާމުސ ރަ ާއެއްގޮތް ާމީހުންނަށް ާލ�ބޭނެއ�އުސޫލުންާމަސައްކަތްކުރ  ނޑުާާނ ޔަތްތަކެއް ގޮތްވުން.ާއަޅުގަ

ވަނީާމ�އީާވަރަށްާރަނގަޅުާބ�ލެކޭ.ާމ�ާބ�ލުގައ�ާވަރަށްާރަނގަޅުާސ�ފަތަކެއްާއ�ޖުތ�މ ޢީާކުރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

ާބޭޞ އ�ން ާމ� ާވެސް ާއ�ން ާޕ ޓީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ�ންޞ ފު ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާއުޅޭ ާވަރަށްާނުންވެގެން ާހޯދައ�ދ�ނުމަށް ފު

ާބ�ލެއްާ ާކުޅޭނެ ާދައުރެއް ާހުށަާބޮޑު ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެކޭތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލައ�ގެންފައ�ާކަމަށް ާބ�ލު ާމ� ހަޅަނީ

ާއަނބުރާ  ާރ�ޢ ޔަތްކޮށް ާކަންބޮޑުވުންތަކަށް ާފ ހަގަކޮށްލ� ާމ� ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުވ  ާކޮމ�ޓީއަކަށް އެހެންނަމަވެސް

ާމ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާގެނެސް ާޝުކުރ�އްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފެނުން. ާފ ސްވ ތަން ާބ�ލު ާމ� ާނުވަނީސް ާދުވަސްތަކެއް ގ�ނަ

ާރައީސް.ާ
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ާ

ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތޮއްޑޫާ

ާމަޖ�ލީހަށްާ ާމ� ާބ�ލެއް ނޑައަޅ  ާކަ ާސ�ޔ ސަތު ާމުސ ރައ�ގެ ާދައުލަތުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ނޑުމެންނަށްާމ�ާފެންާ ާބަހުސްކުރެވެމުންދ އ�ރުާއަޅުގަ ާއެއްގޮތްާރޫހެހުށަހެޅ� ާޚ�ޔ ލު ާވަރަށް ާމ�ާބަހުސްާދ ާނަނީ ާއްގައ�

ާޢައްޔަންކުރ  ާމެންބަރުން ާކޮމ�ޝަނަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ގޮތަށްާާތަން.

ާބ�ލެއްާ ާމ�ފަދަ ާބޮލުންާމެންބަރުންާބޭރުކުރުމުގެާގޮތުން ާމަޖ�ލީހުގެ އަދ�ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާޒ�ންމ ާރައްޔ�ތުންގެ

ާމ� ާބަލައ�ގަތުމަކީ ނޑުމެން ާކޮށްގެންވ ނެާއަޅުގަ ާވަރަކަށް ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑ�ވަޅުގައ� ާނޫނޭ.ާާދަ ކަމެއް

ާބޮޑަށްާ ާވެސްާމ�ވަރަށް ާދައުރުާއެއްކޮށްާގެއްލުވ ލ ފައ�.ާކޮމ�ޝަނުގެާާފަރުމ ކުރުމުގައ� ވަނީާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެ

ާ ާ)ނ(ގައ�8ާާމެންބަރުން ާމ އްދ ގެ ާއެާވަނަ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހެނީ ާމ� ާގޮތުން ާމަޖ�ލީހުގައ�ާވަާާވ  ާރައްޔ�ތުންގެ ގުތަކު

ާމީހުންާ ާއެއްބަސްވެވޭ ާޕ ޓީތަކެއް ާގ�ނަ ާތެރެއ�ން ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާޕ ޓީތަކ  ާސ�ޔ ސީ ާތަމްސީލުވ 

ާސ�ޔ ސީާ ާހ�މެނޭ ާއޭގައ� ާނެތޭ. ާމ�ހ ރަކު ާމުހ�އްމުކަމެއް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ ނައަކީ ާވ ންވ ނެއޭ. ކަމުގައ�

ާޕ ޓީާާޕ ޓީތަކުގެ ާމީހަކު ާއ�ންނަ ާއެކަކު ާޕ ޓީއެއްާތެރެއ�ން ާއ�ންނަ ާދެމީހަކު ާނެތޭ.ާާވ�ޔަސް ާއެއް ާމައްސަލަ ވ�ޔަސް

ާތ�ބޭާ� ންވީމ އެހެ ާކޮމ�ޝަނުގައ� ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާކ�ޔ ފައ� ާކޮމ�ޝަނެކޭ ާޕޭ ާނެތަސް ާބ�ލު ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� މ�އީ

ާދީފައ�ާ ާމުސ ރަ ާއަދަދަށް ާމުސ ރަާދޭ ާކުރެވ�ދ ނެ.ާއެހެންވީމ ޔަމީހުންާނުލ�33ާމެންބަރުންގެ ާމ�ކަން ދުނ�ޔޭގެާ� ސް

ާމ�ާ ާނަންނަން ާހުންނަ ާޤައުމުތަކުގައ� ާމ�ހެންނޭާާއެހެން ާދ�ނުމުގައ� ާމުސ ރަ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާގެނެސްގެން ާއަށް ރ އްޖެ

ާއެ ާކަޓުާއެހެންނޭ، ާބޮލުން ާޒ�ންމ  ާއޮންނަ ާބޮލުގައ� ާކަންކަންމީހެއްގެ ާމ�ފަދަ ާގޮތުން ާޙަޤީޤަތުގަާވ ލުމުގެ އ�ާކުރުމަކީ

ާ ާމުސ ރައަކަށް ާދަށް ާއެންމެ ާދައުލަތުގެ ާކަމެއް. ާކުޑަ ާޒ�ންމ ދ ރުކަން 6111ާވަރަށް ާދައްކ އ�ރު ާވ ހަކަ 6111ާގެ

ާމ� ާވެސް ާފްލެޓެއް ާކޮޓަރ� ާއ�ނގޭތޯ.ާއެއް ާނެތޭ ާވ ކަށް ާމ�އަދަކު ާާލައ�ގެން އަށް.ާކުރީގައ�111ާާ:،9111ާލ�ބެނީ

ނެއްާހަދ ފައ�ާއެހެންާޖަހަންވީ.ާރ އްޖޭގެާރައްޔ�ތަކަށްާއެންމެާރުފ�ޔ ާލ�ބޭނެއޭ.ާޤ ނ31111ާޫއ�ންތ�ޚ ބުގައ�ާވ�ދ ޅުވ�ާ

ާ ާމުސ ރައަކަށް ާމ�31111ާދަށް ާނުވެގެން ާއެއެއްނޫންތޯ ާލ�ބެންޖެހޭނެއޭ. ާޙަޤީޤަތުގައ�ާާރުފ�ޔ  ާކަމަކީ. އުޅޭ

ާނ�ކަމެތ�ާމީހ  ާކަންބޮޑުވަނީ.ާރައްޔ�ތުންގެާއެންމެ ާނޫންާރައްޔ�ތުން އަށްާލ�ބޭާާމެންބަރުންގެާމުސ ރަާބޮޑުވެގެންނެއް

ާ ާމ ލޭގައ� ާމ� ާމ�އަދު ާކަންބޮޑުވަނީ. ާމަދުވީމަ ާމ�31111ާާލ ރ� ާމީހަކު ާސަރވައ�ވްވ ނެ ާހޯދައ�ގެން ާމުސ ރަ ާރުފ�ޔ ގެ

ާއެހެންވީމ  ާނޫޅޭނެ. ާއެއް ާއަނެއްކ ާ� މ ލޭގަ ާކ�ޔ ފައ� ާކޮމ�ޝަނެކޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔާ ޕޭ ާހަމަ ާތަނެއްގައ� ވެސް

ާ ާމީހ ، ާވ�ޢައްޔަންކުރ  ާާޔަފ ރ�ވެރ�ންނ ވަޒީރުންނ އ�، ާއ�ތުރަށް ާމީހުންނަށް ާލ�ބޭ ާލ ރ� ާގެާޔ ރުފ�47111ާާއަދ�ވެސް

ާ ާމ�ކަން ާހެދ�ޔަކަސް ާޕޭާކޮމ�ޝަން ާޖަހ ފައ� ާކޮމ�ޓީގެާހަމުސ ރަ ާމ ލ�އްޔަތު ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� ާާނުވ ނެ.ާކޮބައ�ތޯ އްލެއް

ާހ�ސ  ާބޮޑުކުރ  ާމުސ ރަ ާމީހުންގެ ާއެހެން ާބޮޑުކޮށްދީފައ� ާމުސ ރަ ާބައެއްގެ ާވަކ� ާހުއްޒ�ންމ . ާނުވަތަާބުން ޓުނީތޯ

ާހީވަނީާާމ�ތަނަށްާވެލެޒ�ނީއ ާ ނޑަށް އެއްކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާބަޔަކުާމުޒ ހަރ ކުރަންާފޮނުވީމަާބ�ރުގަތީތޯ؟ާއަޅުގަ
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ާ ާމ�ކަން ާނުޖެހޭ. ާބ�ރުގަންނ ކަށެއް ާމެންބަރުން. ާރައީސުހަބ�ރުގަނެއްޖެހެން ާދައުރުާއްލުކުރެވޭނެ. ލްޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ

ާއޮންއަބަދު ާރައްޔ�ާވެސް ާއަބަދުނ ނެ. ާދައުރު ާމަޖ�ލީހުގެ ާމަޝްވަރ ކޮށްގެންާތުންގެ ާކީއްވެގެންތޯ ާއޮންނ ނެ. ވެސް

ާރައްޔ�ތުންގެާ ާބޮޑުވެފަވ އ�ރު، ާވަރަށް ާމ� ާޚަރަދުބަރަދު ާރ އްޖޭގެ ާއުފުލ�ފައ�ވ އ�ރު، ާމ�ވަރަށް ާއަގު ާތަކެތީގެ ރ އްޖޭގެ

ާގޮ ާއ�ތުރުވ ނެ ާފައ�ސ  ާވަންނަ ާޖީބަށް ާމީހ ގެ ާއ ދައ�ގެ ާވ ހަކަނުދެއްކެންވީ.ާއެންމެ ާއެންމެންނަށް ާހުރ�ހ  ތަކަށް

ާތަނަކަށް ާސ�ޔ ސީ ާދ ނީ ާވެސް ާމ�ކަން ާހަދައ�ގެން ާކޮމ�ޝަން ާމ� ާމ�އަދުާާދެއްކޭނެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވެގެން.

ާނ51ަ>3 ާވޯޓު ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންގައ� ާފެންނ ނެ ާސ�ޔ ސީވެގެންާގ އ�ރު ާއެކަން ާވޯޓުލ އ�ރު ާގޮތް.ާާކޮމ�ޝަނަށް ދ 

ާ ާވެގެންއެމް.ބީ.ސީ ާސ�ޔ ސީ ާމާ�ާކަންތައް ާމ�އަދު ާއެއްޗ�އްސޭ. ާހަދ  ާނަމެއްގައ� ާކޮމ�ޝަންތަކަކީ ާމ� ާގޮތް. ދ�ޔަ

ާހައްދައ�ގެންާ ާމުއައްސަސ ތައް ާއ�ތުރު ާމ�ފަދަ ާތެރޭގައ� ާކަމުގެާހަލަބޮލ�ކަމުގެ ާޑ�މޮކްރަސީާއައ� ާޒަމ ނީ ާމ� ރ އްޖޭގައ�

ާމީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމީހެއް، ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގޮތުން ާއ�� ހެއްސ�ޔ ސީ ާއަޅައ�ގެން ާބައ�ޠުލްމ ލަށްާމ�ހެން ތުރަށް

ާބުރަކުރ�ޔަ ާމ�ކަމުގެ ާއެހަކަސް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމ�ކަން ާނ ންނ ނެ. ާއެހެންވީމ އްލެއް � ނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ.

ާއޮތް ާނުކުރެވ�ދ ނެކަންާާފ�ލޯސަފީތަކެއް ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާގަޑީގައ� ާމ� ާތަންފީޛު ާފ�ލޯސަފީ ާވ�ޔަސް ކަމުގައ�

ާވ  ާދެއްކ� ާކުރ�ން ާއެއީ ާވ ހަކައ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ާދެއްކ� ާމ�އަދު ާއ އ� ާދ�މ ނުާހަކަ ާފ�ލޯސަފީތަކުގައ� ވ ތީ.ާއެ

ނޑުމެންާކުރަންވީާކަމަކީާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ� އެހެންވީމ  ނޑުތައްާމުރ ޖަާޙަޤީޤަތުގައ�ާއަޅުގަ ޢ ކުރަންވީ.ާމުސ ރައ�ގެާއޮނ�ގަ

ާމެ ާކޮމ�ޓީގެ ާމ ލ�އްޔަތު ާމަޖ�ލީހުގައ� ނޑުމެންާމ� ާއަޅުގަ ާފުރ�ހަމަކުރަންވީ. ާމެންޑޭޓުތައް ާއޮތް ންޑޭޓުގައ�

ނޑ�ޔ ރުން އެހެންާާއ�ބޮޑުކޮށްފަކަމަކަށްޓަކައ�ާާމަޖ�ލީހުގެާމުސ ރަާވަކ�އ�ާބޮޑުކޮށްފައ�ާގެތޯާމުސ ރަާވަކ�ކަމަކަށްޓަކަާފަ

ާމ� ާގޯސްވެގެން ާއެހެންވީމ ާހެދީމަ ާ� ދަނީ. ާޤ ނޫނަކީ ާމ� ާބޭނުންވަނީ ާގޮވ ލަން ނޑު ާމ�ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ

ާވ�ސްނަން ާއ�ޝޫގައ� ާމ� ާސީރ�އަސްކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާޤ ނޫނެއް ާމުހ�އްމު ވަންޏާ ާބޭނުންާވަގުތަކަށް

ާމައްޗަށް.ާމާ� ާފެން ާއެބަ ާނ�ތްކުރ�ާހ�އްލ ލަންޖެހޭ ާމީހުންގެ ާލ�ބޭ ާމުސ ރަ ާދަށް ާމ�ާދައުލަތުގެާއެންމެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމ�ާވެސް މެއްާނ ންނ ނެ.ާންނ ާހަމައަށްާމީގެާޙަޤީޤީާމަފްހޫާމީހުާދ ނީާސ�ޔ ސީާތ ކަށް.ާއެާޕޭާކޮމ�ޝަންާހަދައ�ގެން

ާރައްޔ� ާފޮނުވީ ާމ�ތަނަށް ާއ�ންތ�ޚ ބުކޮށްފައ� ާއެހެންވީމ ރައްޔ�ތުން ާއަޑުއުފުލަން. ާޒ�ންމާ � ތުންގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމ�އަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއުޅޭތީ ާކަޓުވ ލަން ާބޮލުން ާހަޅޭއްލަވައ�ގެން ާއައ�ސް ާއ�ދ�ކޮޅުާާވެލ�ޒ�ނީ ާބައެއް ލަދުގަންނަން.

ާއެ ާއައ�މަ ާބ�ލެއް ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއެއްކަލަ ާމ�އަދު ާވެސް ާޕ ޓީތަކުން ވ ހަކަާާސ�ޔ ސީ

ާދުވަހުާ ާދުވަސް ާއަނެއްބައ� ާއެކަމަކު ާހ�ތ މަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ތީ ާއެއްކޮޅަށް ާސަރުކ ރ  ާމ�އަދު ނުދައްކ 

ާރައީސު ާއޮތ�އްޔ ލްޖުމްހޫރ�އްހީވަނީ ާބ ރެއް ާއަތުގައ� ާއަތުގައ�ާ� ޔ  ާއޮތ�އްޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާރަޖާ � ބ ރެއް ދެން

ާއަޅައ�ގެންާނ�ދަންވީއޭ.ާހޯރަފުށީގެާދ އ�ރ ގެާއަޙުމަދުާރަޝީދުާއަނގަާމަޑުކުރައްވައ�ގެންާއ�ނުންާއެދެން.ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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މެންބަރު.. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ތޮ

ާވ ހަކަދަ ާރަޝީދު ާއަޙުމަދު ާފުރުޞަތުގައ� ާއ�ނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ އަޙުމަދުާރަޝީދުގެ ާބޭނުންާ� އްކަވ ނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވެލެއެއްޗެ ާކ�ޔ ނަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއް ާވަކ� ާޕ ޓީތަކަކަށް ާވަކ� ާބ�ރުދެއްކޭނީ ާފޮނުވައ�ގެން ބަޔަކަށް.ާޒ�ނީ

ާގެންދ ނަން.ާއެ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާވެސް ނޑު ާނުގަންނ ނަން.ާއަޅުގަ ާބ�ރެއް ނޑުމެން ާވ ހަކަާއަާއަޅުގަ ށްާމަނ�ކުފ ނުގެ

ރައީސް......ާވެސްާހުރަސް ާއަޅުއްވަމުންާވެސްާގެންދ ނަން.ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވ ހަ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމެންބަރު، ާމަޖ�ލީހުގައާ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރު، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމެންބަރަށް، ކަފުޅުދައްކަވ 

ނޑުާދަންނަވަން.ާމަޖ�ލީހުގެާާވ ހަކަދައްކަވަމުން ގެންދ ާމެންބަރަށްާދަތ�ނުވ ނެާގޮތަށްާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓެވުމަށްާއަޅުގަ

ާގޮތަށް.ާާގަވ އ�ދުގައ�ާއޮންނ ނެާއެ

 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތޮއްޑޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާއެާ ާހަމަ ާފެންނ ނީ ާހެދ�ޔަސް ާކޮމ�ޝަނެއް ާޕޭ ާމަންޒަރު. ާއެ ާހަމަ ާފެންނ ނީ ާހެދ�ޔަސް ާކޮމ�ޝަނެއް ާޕޭ އ ދެ،

ާކޮމ�ާ ާޕޭ ާއެ ާމީހަކު ާތ އީދުނުކުރ  ާސަރުކ ރަށް ާހުރަސްމަންޒަރު. ާވ ހަކަދެއްކ�ޔަސް ގެންދ ނެ.ާާއަޅަމުންޝަނުގެ

ާމ�� އެހެންވީމ  ާދޫކޮށްާމަޝްވަރ ގެާޙަޤީޤަތުގައ�ާސ�ޔ ސީާގޮތުން ާކުރަފީގެާއުސޫލު ާގޮތަށްާއުޅުންާމަދުކޮށް ާގޮތް ފަދަ

ރ އްޖޭގެާމައްސަލަތައްާ ރުާމ�ފަދަާއ�ތު� ހައްލުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ އުސޫލަށްާރ�ޢ ޔަތްކޮށްގެންާމ�ާމަޖ�ލީހުންާވެސްާމާ�

ާއަނެއްކ ާ ާގެނެސްގެން ާކަންކަން 33ާާވެސް ާމުސ ރަލ ފައ�47ާމީހުންނަށް ާރުފ�ޔ ގެ ާކުރަންވީާާެއެއއް � ހ ސް ނޫން

ާއެކަންާ ާހ�އްލަންވީ. ާމުސ ރަ ާމީހުންގެ ާލ�ބޭ ާމުސ ރަ ާދަށް ާއުޅޭ ާކުލީގައ� ާބޮޑު ާނުލ�ބޭ ާފައ�ސ  ާނުލ�ބޭ ާލ ރ� ކަމަކީ.

ާއަނެއްކ ާ� ނުކުރަން ާއެކަން ާނުކޮށް ާރައްޔ�ތުންގެާއެކަން ާބ�ލުލައ�ގެން ާފ ޑުފ ޑުގެ ާމ�ފަދަ ާފަސްކުރުމަށްޓަކައ� ވެސް

ާއަޅުާ ާއަނދުން ާމ�ލޮލުގައ� ާއަނެއްކ ާއުޅެނީާވަން ާހަދ ފައ� ާކޮމ�ޝަން ާޕޭ ާއެހެންވީމ ، ާރައީސް. ވެސްާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ ާމުއްސަނދ�ންނަށް ާކޮމ�ޓ47ާާީއ�ތުރު ާމ ލ�އްޔަތު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާނޫން. ާއެއް ާދޭންވީކީ ާރުފ�ޔ  ހ ސް

ާރައްއެމްޕަވަރ ާމަސައްކަތްނުކޮށް ާސ�ޔ ސީ ާއެތ ނގެ ާމަސައްކަތްވ ންވީ. ާގުޅުންހުރ� ާކުރެވޭނެާޔ�ތުންނ  ކުރަންވީ.

ާމ� ާނުކުރަންވެގެން ާބޮޑު. ާބަޔަކ ާާމުސ ރަ ާވަކ� ާކަންކަމުގައ� ާހ�މެނޭ ާމަޞްލަޙަތު ާބައެއްގެ ާވަކ� ާއ�ނގޭތޯ. އުޅެނީ

ާމީހުންގެ ާއެހެން ާބޮޑުވޭ. ާމުސ ރަ ާބައެއްގެ ާއެ ާހުރީމަ ާއެހެންވީމ ާގުޅުން ާނުވޭ. ާބޮޑެއް މ�އަދުާ� މުސ ރަ

އްޗެއްާއައ�މަާވަރަށްާއެހެންާކަހަލަާގޮތަކަށްާމ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާރ ގުާބަދަލުވަމުންާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާޢައްޔަންކުރ ާއެާ

އެބަދޭ.ާހުރ�ހ ާބޭފުޅުންާބ�ރުގަތީތޯ.ާބ�ރުގަތީތޯާވެލ�ޒ�ނީާފުމެންފެށީމަ.ާހަމަާހައ�ރ ންވެއްޖެާއ�ނގޭތޯާބައެއްާއ�ދ�ކޮޅުާ
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ާރައީސުލް ާމ�ހ ރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާތ އީދުކޮށްގެން ާބ�ލަށް ާމ� ާކުރައްވަންވީޕ ޓީތަކުން ާކަންކަން ާމ�ހ ރު މަާޖުމްހޫރ�އްޔ 

ނޑ ާހަމައަށްާ� އޯކޭވެގެންާއުޅޭތީ.ާއެހެންވީމ ާ ނޑުާދަންނަވ ނީާމައްސަލައ�ގެާއަސްލަށްާދ ންވީއޭ.ާމަދ�ރ�ާފެންގަ އަޅުގަ

ކީާނޫން.ާގޮސްގެންާމަދ�ރ�ާނައްތ ލެވޭނީ.ާމަދ�ރ�ާހަފަނީއޭާކ�ޔ ފައ�ާފ ޑުފ ޑުާބޭކ ރުާއެހެންާކޮމ�ޝަންތަކެއްާހަދަންވީ

ާއެާމ� ާމަދުވެގެން. ާމުސ ރަ ާމީހުންގެ ާނ�ކަމެތ� ާއެންމެ ާދެކޮޅުމީާއުޅެނީ ާއެއްޗެހ�ން ާލ�ބޭ ާމާ�ހުންނަށް ނުޖެހ�ގެން.

ާމ� ާމ�ާމ ލޭގެ ާހަލ ކުވެގެން ާފޭރ ން ާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާއެާރ އްޖޭގެ ާއުދ ސްތައް ާޖީާދަނީ ާހުރީމަ. ާތެރޭގައ� ބުގައާ�މީހުންގެ

މީހުންގެާޖީބުާބޮޑެއްާނުވޭ.ާރައްޔ�ތުންގެާާއައުާސަރުކ ރެއްާގެނެއީާބަދަލަކަށް.ާއެނުޖެހޭތީ.ާހުރ�ާފައ�ސ އަކުންާދެކޮޅު

ދައްކަނީ.ާއެާވޯޓުލީާާޓުާދޮށުގައ�ާފ�ލޯސަފީގެާވ ހަކަާމ�މެާފައ�ކޭބޮޑުވ ާބޭފުޅުންާމ�އަދުާނ�ކުާޖީބަށްާބޮޑެއްާނުވޭ.ާއެ

ާއ�ނގޭތޯ ާމަގުމަތ�ވެފައޭ ާއަދ�ވެސް ާތ�ބީ ާއެާމީހުން ާރައީސް. ާއަށްާ� ހެންވީމ ޢ�އްޒަތްތެރ� ާމައްސަލަ ޙަޤީޤީ

ނޑުމެންާކުރަންވީާކަމަކީާމ�ާދައުލަތަށްާޚ�ދުމަތްކުރ ާމ�ާދައުލަތުގެާއެންމެާދަށްާ ނޑުމެންާރުޖޫޢަވ ންވީ.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާމުސ ރ ގައ�ާތ�ބ�ާމީހުންގެާމުސ ރަާހ�އްލަންވީ.ާމ�ާރ އްޖޭގެާތަކެތީގައ�ާހުރ�ާމ�ންވަރުާމ�ާމަޖ�ލީހަށްާއެނގެންވީ.ާމ�

ާތެރޭގައ�ާރ އް ާމަޖ�ލީހަށްާއެނގެންވީ.ާމ�ާމަޖ�ލީހުގެާމެންޑޭޓުގެާބ ރުގެ ާހުރ�ވަރުާމ� ާމ�ންވަރު ާކުލީގެ ާމ�ާމ ލޭގެ ޖޭގެ

ާވ�ސްނުމަށްާދ�ޔައ�މ ާ ާއައުޓްސޯސްކުރުމުގެ ާއައ�ސްާހަޅޭއްލެވީމަާމަޖ�ލީހުގެާއެއްޗެހ� ާވެލ�ޒ�ނީ އެބައޮތް.ާއެކަންނުކޮށް

ނޑު ނޑަށްާފެންނަނީާމ ލ�އްޔަތުާކޮމ�ޓީާވެސްާއުވ ލަން.ާއުވ ލަން.ާޕޭާ� މ ހަމަާހައ�ރ ންވެއްޖެ.ާއެހެންވީާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާމަޖ�ލީހުގައ�ާ ާއުވ ލަންވީ. ާވެސް ާކޮމ�ޓީ ާމުއައްސަސ  ާމ�ނ�ވަން ާއުވ ލަންވީ. ާކޮމ�ޓީ ާމ ލ�އްޔަތު ާހަދ ފައ� ކޮމ�ޝަން

ާނަގ ފަާ ާމުސ ރަ ާހ99ާާުާއ�ހަމައެކަނ� ާތ�ބެންވީ. ާއައުޓްސޯާމެންބަރުން ާމަސައްކަތްތައް ާއެހެންނެއްާސްރ�ހ  ކުރަންވީ.

ާއެކަންކުރަންާ ާނުވ ނެ. ާއެކަމެއް ާޗ�ކަންއައުޓު ާއެއްޗެހ� ާބޭނުން ާބ�ލަކަށްާވ  ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަންކުރަންވީ. ވެގެން

ާނުކުރަން.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާާތ އީދެއް

ާ

ާދ�އްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްާ ާފުޝުކުރ�އްޔ  ާއެންމެ ާރައީސް. ާހ�ތ މައ ޒަތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާއ�އްޔެގައ�ާާރަތަމަ ާދަންނަވ ލަނީ އެކު

ާ ާހ އަލ�ފ ނުގެ ާނ�ޔ ވ� ާމ ތްޢ ދ�ސ ގައ� ާދެންނެވުން. ާތަޢުޒ�ޔ  ާއަށް ާهللاާއ�ލ  ާމަރުޙޫމަށް ާކެތްތެރ�ކަމާ ޢ އެ ާއަށް އ�ލ 

ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� `ާ ާނ�ޢުމަތްދެއްވުން. ާދ އ�މީ ާސުވަރުގޭގެ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ޕޭ ޮކިމަޝެންއ � އަދ�

ަހަދިއެގްނ ުނަވަތ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ަދުއަލުތެގ ުމާސަރިއެގ ިސާޔަސުތެގ ިބުލެގ ޮގުތަގިއ ިބެލްއ ިމ ިޢްއަޒްތެތިރ 

ަމިޖީލަހްށ ުހަށަހަޅިއެދްއިވ ުކުޅުދްއުފީށ ެދުކުނ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ުމަޙްއަމުދ ަނީޝަދްށ 

ާވ�ސްނ ލ އ�ރުާައުޅަގނުޑ ިއުޚާލްޞެތރ ާފުންކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމެދުގައ� ާބ�ލ  ާމ� ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއެކު ި�ކަމ 

ާއެ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާމެާއަޅުގަ ާބ�ލ  ާމ� ާމ�އަށްވުރެމަނ�ކުފ ނު ާއަދ� ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގަތުމަކީާާދުގައ� ފުންކޮށް

ނޑުާމ�ދެންނެވީާދުނ�ޔޭގައ�ާއެންމެާކުރ�އަރ ފައ�ވ ާއެންމެާ ނޑުާދެކެމޭ.ާއެހެންާއަޅުގަ މުހ�އްމުާކަމެއްާކަމުގައ�ާއަޅުގަ
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ާކަމަށް ާއ�ންޑ�އ  ާއަކީ ާޑ�މޮކްރަސީ ާއެއް ާމ�ާ�ހ�ނދުވ ާވަރުގަދަ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާވެސް ާޕޭާާއ�ންޑ�އ ގައ� އޮންނަނީ

ާކޮމ� ާރ�ވ�ޝަން ާހަމަޖައްސ  ާގޮތުގައ� 6ާޝަނެއްގެ ާއ7ާާެ، ާއެކުލަވ ލެވ� ާކޮމ�ޝަން ާއެ ާމައްޗަށް މެންބަރެއްގެ

ާދ  ާކުރ�އަށް ާގޮތްތަކެއް ނޑައެޅުމުގެ ާކަ ާމުސ ރަ ާމަޤ މުތަކުގެ ާއެ ާތެރެއ�ން ާމ�ާކޮމ�ޝަނުގެ އޮންނަނީ.ާާގޮތަށް

ާ� އެހެންވީމ  ާޤައުމެއްގައ� ާކުޑަކުޑަ ާފަދަ ނޑުމެން ާކ33ާޮއަޅުގަ ާއެމެންބަރުންގެ ާހަދައ�ގެން އޮންނަާާމ�ޝަނެއް

ާވުރެ، ާދ�އުމަށް ާޕޭާާއުސޫލަށް ާގަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާރަނގަޅު ާބޮޑަށް ާބ�ލުގައ� ާމ� ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންާމ�އުޅެނީާމ�ހ ރުާހުރ�ާމުސ ރަތައްާގެާގޮތުގައ�ާމ�ާބ�ލުާއޮވެގެންާދ�ޔުރ�ވ�ޝަންާކޮމ�ޝަނެއް ން.ާއެއީާއަޅުގަ

ހަމަތަކެއްާނެތީމ ކުޑަވެފައ�،ާމ�ހ ރުާ މުސ ރަތައްާބޮޑުވެފައ�ާއަދާ� އެާހަމަާއުސޫލުތަކެއްގެާމައްޗަށްާގެނައުމުގެާާ�ހުރާ�

ާމައްޗަށްާ ާއުސޫލެއްގެ ާއެކަން ާއަލ�އަޅުވ ލ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާކަންކަމުގެ ާއެ ާހ�ނގަމުންދ ތީވެ ވ ހަކަތަކެއް

ނޑުމެންާކުރަންޖެހ� ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާޤައުމުާމ�އަދުާމާ�ހ ފައ�ާއޮތްާގެނައުމަށްޓަކައ�ާމަސައްކަތަކެއް ލަތެއްގައ�ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަދައްކަވ އ�ރުާ ާމުސ ރަފުޅުގެ ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� އޮތީ.

ާއަ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާގައ�މުާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑު ާމ�ޅުގަ ާމަޖ�ލީހަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� މަޤ މަށްާާވެސް

ާއ�ންތ�ޚ ބު ނޑައެޅ�ފައ�ާރައްޔ�ތުން ާކަ ާގޮތުގައ� ާއެއް ާމުސ ރަ ާމަޤ މުގައ� ާމ� ާއައީ ާމަޤ މަށް ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ކުރ�އ�ރު

ާމުސ ރައެއްގެ ާމުސ ރަާއޮތް ާއެއަށްވުރެން ާއަމައްޗަށް. ާނުކުރަމު. ާބޮޑެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއަށްވުރެއެއް ބޮޑުާާދ�

ނޑުމެނަ ާއަޅުގަ ާދޭއެއްޗެއް ާނުވެސް ާމީހަކުާ� ވެސްމެ.ާއެހެންވީމ ކަށް ާމަޤ މަކަށް ާއަދ� ާލުމ އ� ާމުވައްޒަފަކު މަޤ މަކަށް

މުންާއެާމަޤ މަކަށްާއަންނަާޗަށްާއެާމަޤ މެއްާއުފެދ�ގެންާދ�ޔުއ�ންތ�ޚ ބުކުރ އ�ރުާއެާމަޤ މެއްގެާއޮތްާމުސ ރައެއްގެާމައް

ާއޭގެާފަހުން ނޑުމެންާދައްކ އ�ރު ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގައ�ާޒ�ންމ ދ ރުކަމ ާާމީހ ާއަށްާލ�ބޭާމުސ ރައ�ގެާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާއަ ާކޮމ�ޝަންތަކ އ� ާއެހެން ާއުފައްދަވ ފައ�ވ  ާމުއައްސަސ ތަކ ާއެކުގައ� ާމ�ނ�ވަން ާމ� ާއެއ އެކުގައާ�ާދ� ާހަމަ އަދ�

ނޑައެޅުއްވ�ާ ާކަ ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ނޑައެޅުއްވ� ާކަ ާމުސ ރަތައް ާޖުޑ�ޝަރީގެ ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ނޑައެ ާކަމެއްކަ ާމުހ�އް ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގަތުމަކީ ާމެދުގައ� ނޑުމެންގެާާޅުއްވުމ  ާއަޅުގަ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައ�

ާމުއައްސަސ އަކަށ އ�ާޖުޑ�ޝަރީއަށ އ�ާއަދ�ާ ާމަޖ�ލ�ސްާފ�ޔަވައ�ާދެންާއެއްވެސް ރައްޔ�ތުންނަކަށްާނޭނގޭާރައްޔ�ތުންގެ

ާތަފުސީލެ ާއެއްވެސް ާމުސ ރައ�ގެ ާލ�ބޭ ާފަރ ތަކަށް ާވުރެއް.ާޙަޤީޤަތައެއްވެސް ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާބޮޑުާާކީ ވެސް

ާއެއީާ ާހުރ�ކަން ާދ އ�ރ ތަކުގައ� ާމ� ާޖުޑ�ޝަރީއ  ާއެހެން ާނުވަތަ ާކޮމ�ޝަންތަކ އ� ާއެހެން ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ  މުސ ރަ

ާކަންތައްތަކުގެާމައްޗަށް ާއެހެނ�ހެން ާލ�ބޭ ާއ�ނ ޔަތްތަކ އ� ާކަމެއް.ާއަދ� ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ބަލައ�ލ�ޔަސްާާއަޅުގަ

ާއެ ާއޮތީ ާއަާއެކަން ާއެއްގޮތަކަށްާގޮތަށް. ާމ�އުޅެނީކީ ނޑު ާމުސ ރަާޅުގަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ވެސް

ާ ާމ�ފަދަ ާގޮތުގައ� ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާނޫން.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ކަށެއް ާއެ ާކުޑަވެގެން ާއަދ� ާޤައުމުާހ ބޮޑުވެގެން ލަތެއްގައ�

ާއ�ޞްލ  ާމ�ކަން ާއެޅުވުމަށްޓަކަާވަނ�ކޮށް ާމަގަށް ާވުރެޙުގެ ާހެދުމަށް ާކޮމ�ޝަނެއް ާޕޭ ާރައީސް،ާާއ� ޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑުާވަގުތުާހަމަވަނީތޯ.ާނޫން.  އަޅުގަ
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ  ާގެންދަނީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ5ާާްގޮތުގެާމަތ�ންާާމަޖ�ލީހުގައ� ާއެ މ�ނެޓުވީމަާރަނގަބީލުާޖަހަމުން

ާވަގުތުާ ާބޭނުންކުރައްވ ނެ ާއެ ާތެރެއ�ން ާޖުމްލައ�ގެ ާވަގުތުގެ ާލ�ބ�ފައ�ވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާނ�ސްބަތްވ  ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

އޮ ނޑައެޅުއްވުންާއެއީާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުގެާއަދ�ާޕ ޓީގެާއަތްމަތީގައާ� ާންނ ނެާކަމެއް.ާކަ

ާ

ާދ�އްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެާ ާއޮންނަންވ ނީ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރ�ހ  ާޕ ޓީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ދެން

ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮާއުސޫލުކަމަށް ާދެންނެވ� ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޕޭާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމަތ�ން ތުގެ

ާވުރެާކޮ ާާމ�ޝަނަކަށް ާއުފެދ�ގެން ާގޮތުގައ� ާކޮމ�ޝަނެއްގެ ާރ�ވ�ޝަން ާޕޭ ާހަމަ ާގަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ 4ާބޮޑަށް

ާ ާނުވަތަ ާތެރޭގައ� ާމުހުލަތުގެ ާތެރޭގައ�، ާދުވަހުގެ ާގޮތަށ9ާާްއަހަރު ާއަންނަ ާކޮމ�ޝަން ާއެ ާފަހަރަކު ާއެއް އަހަރުން

ާ ާތެރޭގ4ާައޮވެފައ� ާދުވަހުގެ ާއަހަރު ާޤައުމުގެ ާފަހުގައ� ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާމަސައްކަތްތައް ާއެ ލަތަށްާހ އ�

ާ ާބ�ލުގެ ާމ� ާއެކަމަކު ާކަމެއް. ާމުހ�އްމު ާރަނގަޅުކުރުމަކީ ާއެކަންކަން ާފަހުގައ� ާމ އްދ ގ8ާާެރ�ޢ ޔަތްކުރުމަށް ވަނަ

ާޢައް ާމެންބަރުން ާކޮމ�ޝަނަށް ާނުވަތަ ާކުރައްވ އ�ރު ާކަމެއް ާމ�ފަދަ ާބަޔަންކުރޭ ާއެބަ ޔަންކުރައްވ އ�ރުާ)ނ(ގައ�

ާމ� ާވ ން ާބެލުމެއްކަމުގައ� ާއެއް ނޑު ާމައ�ގަ ާއެންމެ ާބައްލަވަންޖެހޭ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމ� ޖެހެނީ

ާމ�އީާ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދޫކޮށްލުމުން. ާއެކަން ާވ�ސްނުމަށް ާޕ ޓީތަކުގެ ާސ�ޔ ސީ ާމަސައްކަތްކުރ  މަޖ�ލީހުގައ�

ާވ�ސްނު ާމ�ތަނުގެ ާތަނެއް. ާމ�އީާސ�ޔ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަންނައ�ރު ާބަދަލުވެގެން ާކަމެއް ާމައްޗަށް މުގެ

ާޙަޤީޤަތްާ ާއެ ާވެސް ާއަންނައ�ރު ާކޮމ�ޝަނަކަށް ާރ�ވ�ޝަން ާޕޭ ާނުވަތަ ާކޮމ�ޝަނަކަށް ާޕޭ ާޙަޤީޤަތަކީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ާ ާވަދެގެން ާއޭގެތެރެއަށް ާފ�ކުރު ާސ�ޔ ސީ ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުމެން ާދ�އަޅުގަ ާއޭގެ ާވަނީާޔައ�މ  ނަތީޖ އަކަށް

ާއެއީާ ާތަނެއްކަމަށްތޯއޭ ާއ�ންތ�ޚ ބުކުރެވުނު ާމެންބަރުން ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާތަނަކީ ާރަނގަޅު އެންމެ

ާކޮމ�ޝަނުގެާ ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާހ�ނގައްޖެ ާފެނ�ގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ކަމެއްާގެނެޔަސްާއެންމެާކުޑަާމ�ނުންާއެާކަންތައްތައްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާއަތްމައްާ ކޮމ�ޝަނުގެާހުރ�ހާ  ޗަށްާމުޅާ�

ާވެސްާ ާރައީސަކު ާނައ�ބު ާރައީސަކ އ� ާތެރެއ�ން ާމެންބަރުންގެ ާހ�މެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާތެރޭގައ� ކޮމ�ޝަނުގެ

ާއެ ާކަނޑައަޅ  ާފަރ ތުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ނޑުމެން ާތަންާާއަޅުގަ ާދ�ން ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް

ާ ނޑުމެނަށް ާއެހެންވީމ އަޅުގަ ާދ�ޔައީ. ާ� ފެނ�ގެން ާގެންދަންވީ.ާހ އެފަދަ ާކަންތައްތައް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ލަތަކަށްތޯ

ާތަނެއްގެާ ާއެންމެާރަނގަޅަށްާކުރ ނެ ާމުޅ�ާޤައުމުގައ�ާހުރ�ހ ާކަމެއް ާމަޖ�ލީހަކީތޯއޭ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާތ� ާގަބޫލުކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑަާގޮތުގައ� ާއަޅުގަ ާމަޤުބެންވީ. ާއެ ާނުކުރެވޭ ާގަބޫލެއް ާއެާކަށް ާއެކަން ާޞަދުގައ�
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ާވ�ސްނުމުގެާ ާސ�ޔ ސީ ާދ ނީ ާކަންތައްތައް ާހ�ނގ  ާތެރޭގައ� ާމ�ތަނުގެ ާތަނެއް. ާސ�ޔ ސީ ާމ�އީ ާކަމަށް. ާދ ނެ ގޮތަށް

ާމައްޗަށްާ ާމައްޗަށްާސ�ޔ ސީާވ�ސްނުމުގެ ާބައެއްގެާމެޖޯރ�ޓީާއޮންނަާގޮތެއްގެ އެކަންކަންާބައްޓަންވެގެންާތެރެއ�ން.ާއެ

ާއަޑުއ�ވ�ގެންާ ާއ�އްޔެގައ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޤައުމުގައ� ާމ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާފެންނަ ާމ� ާވެސް ާމ�އަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ދ ނީ.

ާބެހޭ ާބ�ލ  ާމ� ާދ�ޔަާާދ�ޔަ ާއަޑުއ�ވ�ގެން ާއ�އްޔެގައ� ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ އ�ރު ގޮތުން

ާއެންމެ ާޕ ާރ އްޖޭގެ ާއެއް ާއ�ނދ�ކޮޅު ާދެއްވާ�ސ�ޔ ސީ ާނުވަތަ ާނޫސްބަޔ ނެއްގައ� ާނެރުނު ާފަރ ތުން ޓީގެ

ާމ�ނ�އުސް ާމަޤ މުގައ� ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓ ރނީ ާވ�ދ ޅުވަނީ ާހުންނެވ�ާާކޮންފަރެންސެއްގައ� ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ� ވަގުތު

ާއަ ާއޭނ  ާމަޖ�ލީހުން ާކުރ�ން ާއޭގެ ާބޭނުންާނުވަނީ ާދ�ނުން ާއެާމަޤ މު ާއަށް ާނުވ ތީއޭ.ާބޭފުޅ  ާއެާފުރުޞަތުާދީފައ� ށް

ާގަވ އ�ދުތަކަކުންބ ވައޭާ ާކޮން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުން، ާކޮން ާޤ ނޫނަކުން، ާކޮން ާހ�ތަށްއަރަނީ ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާ ާފެއ�ލްވުމަށް ާމީހަކު ާމަޖ�ލީހުން ާރުހުންރައްޔ�ތުންގެ ާއަށް ާއޭނަ ާނުވަތަ ާމުޅާ�ނުލ�ބުމަށްފަހުގަާފަހުގައ� ާދެން އ�

ސ�ޔ ސީާ� އޮންނަނީ.ާކޮބައ�ތޯއޭ.ާއެހެންވީމ ާލަތަކަށްާހ މީހެއްގެާނަންާއަނބުރ ާނުގެނެވޭާާންާއެހުއުމުރަށްާމ�ާމަޖ�ލީ

ާއެފަދަާ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ�ންމ އ�ރު ާފަރ ތްތަކުން ާނ�ންމ  ާކަންކަން ވ�ސްނުމުގައ�

ާ ާއުސޫލު ާރަނގަޅު ާއޮތުމަކީާއެންމެ ާކަންކަން ާދީާއެ ާފުރުޞަތު ާނުކުރެވޭ.ާގޮތަކަށް ާގަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ކަމަކަށް

ާމައްޗަށްާ ާއުސޫލެއްގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމަތ�ން ާގޮތުގެ ާނ�ސްބަތްވ  ާވެސް ާޕ ޓީތަކުގައ� ާނޫން އެހެންނެއް

ނޑުާދެކެން.ާއޭގެާބަދަލުގައ�ާޕ ޓީތައްާނ�ސްބަތްވ ާާއެކަންކަންާނ�ންމ ާގޮތަށްާއޮތުމަކީާމުހ�އްމުާކަމެއް ކަމަށްާއަޅުގަ

ާމަޝްވަރ ކޮށްގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާމަތ�ން ާއެއްގޮތަކަށްގޮތެއްގެ ާހޯދުމަކީ ާއެކަން ާއުސޫލެއްާން ާރަނގަޅު ވެސް

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ާނ�ންމ ލުމުގެ ާމ�އ އެކުގައ� ާނުކުރަން.ާހަމަ ާގަބޫލެއް ނޑެއް ާއަޅުގަ ކަމަކަށް

ާކަންތައްތަކ ާމެދުގައ� ާގ�ނަ ާވަރަށް ާބ�ލުގައ� ާބެހޭާާމ� ާބ�ލ  ނޑުާމ� ާއެބައޮތް.ާއަޅުގަ ާކޮންސ ން ނޑުގެ ގޮތުންާާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ގައ�ާމ�ާާ:ކޮމ�ޓީާމަރުޙަލ ގައ�ާލ�ބޭާފުރުޞަތުގެާއެާބޭނުންާހ�ފ ނަންާވެސްާމެ.ާއަދ�ާހަމަާއެއ އެކުގައ�ާ

ާ ާއެކުލެވޭ ާއ�ހ ކޮމ�ޝަން ާއ އ� ާމުސ ރަ ނޑައަޅ ފައ�ވ  ާކަ ާކޮމ�ޝަނުން ާސަރވ�ސް ާސ�ވ�ލް ާއެާލަތުގައ� ނ ޔަތްތައް

ނޑުާނުދެކެން.ާއެއީާ ކޮމ�ޝަނުގެާމެންބަރުންނަށްާލ�ބޭާގޮތަށްާއޮތުމަކީާވެސްާއެންމެާރަނގަޅުާއުސޫލުކަމަކަށްާއަޅުގަ

މީހުންގެާމަސައްކަތްތަކ އ�ާކަންތައްތަކަށްާބެލުމަށްާާދ އ�މީާކޮމ�ޝަނެއްާސ�ވ�ލްާސަރވ�ސްާކޮމ�ޝަނަކީ.ާއޭރުގައ�ާއެ

ާމުސ  ނޑައަޅ ފައ�ވ  ާކަ ާވަގުތީފަހުގައ� ާއެއް ާދެވޭާރަ ާއެ ާކޮމ�ޝަނަކަށް ާއުފެދޭ ާާގޮތުން ާވުރެގޮތަށް ާއެާާއޮތުމަށް

ާގުޅޭ ާމަސައްކަތ  ާއެ ާމުހ�އްމުާާމީހުންގެ ާއައުމަކީ ާހ�ސ ބަކުން ާކޮންމެވެސް ާގޮތް ނޑައެޅުމުގެ ާމުސ ރަާއެއްާކަ ގޮތުން

ާރަާކަމެއް ާމަޖ�ލީހ އ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއ އެކުގައ� ާހަމަ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދާ�ކަމަށް އީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ އަށ އ�

ާމުއައްސަސ ތަކަށްމ� ާމާ�ާނ�ވަން ާނުވަތަ ާކޮމ�ޝަން ާޕޭ ާބ�ލުން ާމ� ާގޮތެއްގައ� ާނުސީދ  ާޙައްޤު ާޤ ނޫނީ ލ�ބ�ގެންވ 

ނޑުގެާބަހުންާނަމަާޕޭާރ�ވ�ޝަންާކޮމ�ޝަނުންާއެާނުސީދ ާ ާބ�ލުގައ�ާބުނ ާގޮތުންާނަމަާޕޭާކޮމ�ޝަންާނުވަތަާއަޅުގަ

ާބ ރުވެ ާއޭގެ ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާގޮތެއްގައ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ކަން ާބައްޓަންކުރެވ�ފައ� ާބ�ލު ާގޮތަކަށް ާގެއްލޭ ރ�ކަން
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ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމ�ާބ�ލުާހުށަހެޅުއްވ�ާޢ�އްޒަތްތެ ރ�ާމެންބަރުާއ�ތުރުާތަފުސީލުާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާކަމަށްމ�އަ ާވަޑައ�ގަންނަވައ�ފ� ާކުރ�އަށް ާމ�ދެާއ�ގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަާވ ނަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް ާވ ހަކައ�ގެ ންނެވ�

ާޝުކުރ�އްޔ  ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާނެތް ާހަމަ ާވެސް ާގަބޫލުކުރުމަކީ ާގޮތެއްގައ� ާދެއްވާ�ާއެހެން ާރައީސް ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒ�މުމަޑަވެލ�ާދ އ�

ާޝުކު ާދައު`. ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދެކުނުާރ�އްޔ  ާކުޅުދުއްފުށ� ާބ�ލެއް ާސ�ޔ ސަތުގެ ާމުސ ރައ�ގެ ލަތުގެ

ާމަނ�ކުފ ނަށްާ ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެއްވީތީ ާހުށަހަޅުއްވައ� ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ދ އ�ރ ގެ

ާ ާވ ހަކަ ާމ� ާބ�ލު ާމ� ާއެއީ ާއެންމެހައ�ޝުކުރުދަންނަވަން. ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާކަމެންބަާާދެކެވޭތ  ާކަންބޮޑުވ  މެއް،ާރުން

ނޑަށްާމ�ާއޮތްގޮތ އ�ާއަދ�ާރ އްޖޭގެާމުސ ރަތައްާާއެންމެހައ� ރައްޔ�ތުންާކަންބޮޑުވ ާކަމެއްާރ އްޖޭގެާމުސ ރައ�ގެާއޮނ�ގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދޭ. ާވ ހަކަދައްކަމުން ާބަޔަކު ާގ�ނަ ާކަމަށް ާނެތ� ާއެއް ާހަމަ ާއުސޫލެއް ާއެއްވެސް ާމ�ހ�ރީ ނޑައެޅ�ފައ� ކަ

ާކަ ާކަންބޮޑުވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަހުރ�ކަންބޮޑުވޭ، ާމ�ތަނުގައ�ާާންތައްތަކެއް ާދެރަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާނަމަ ާވ�ދ ޅުވ� ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާބަހެއް ާހެޔޮ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާހުށަހެޅުނީމ  އެއީާާ�ބ�ލެއް

ާރަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވ ހަކަދެކެވޭ. ާއެބަ ާވެސް ާވެގެން ާބ�ލަކަށް ާހުށަހެޅ� ާމ�އީާރައ�ސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  އީސް،

ާމާ� ާމ�އީ ާނޫން. ާވެސް ާބ�ލެއް ާހުށަހެޅ� ާސަރުކ ރުން ާމ�އީ ާނޫން.ާއަދ� ާވެސް ާބ�ލެއް ާހުށަހެޅ� ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާއެއްވެސްާ ާއަށް ާއަމ�އްލަ ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާއ ދެ، ާމެންބަރަކު ާއަމ�އްލަ ާހ�މެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  މަޖ�ލީހުގައ�

މަނ�ކުފ ނުާއަމ�އްލަާއަށްާކުރ�މަތ�ލައްވައ�ގެންާރައްޔ�ތުންާއ�ންތ�ޚ ބުކޮށްފައ�ާާއެާސ�ޔ ސީާޕ ޓީއަކުންާކުރ�މަތ�ނުލައްވ 

ނޑުމެންާފ ހަގަކޮށްލަންއެކަންާާވެާ� ހުށަހެޅުއްވ�ާބ�ލެއް.ާއެހެންވީމ ާާހުރ�ާމެންބަރަކު ޖެހޭނެ.ާމ�އީާސަރުކ ރާ ސްާއަޅުގަ

ާމ�އަދުާމ� ާވެސްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް ާބ�ލެއް ާއޮތް ާގުޅުމެއް ާމ�އީާސަރުކ ރަށްާތ އީދުާއެއްވެސް ާވ ހަކަދެކެވ�އްޖެ ތ 

ާމ�ާމ� ާކީއްވެގެންތޯ ާހުށ ހެޅުނީމ  ާއެއްޗެއް ާސަރުކ ރުން ާމ�އީ ާކީއްވެގެންތޯ، ާސަރުކ ރަކުންާާކުރަނީ އުޅެނީ.

ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާހުށަހެޅ�ޔަސް ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާއަދ� ާއެވެއްޖެާހުށަހެޅ�ޔަސް ާވ ހަކަފުޅެއް ާރަނގަޅު ބޭފުޅާ ާއްޔ 

ާކަމަށްވ�ދ ޅުވެފަާ ާއޮތް ާގަބޫލުކުރ ާާވަނީާއ� ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއެއީ ާތ އީދުކުރުމަކީ ާއެއަށް ނަމަ

ާމަޖ�ލީހުންާ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ� ާކ�ހ�ނެއްތޯ. ާދ�ޔައީ ާވެގެން ާއަށް ާމުސ ރަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމުސ ރަ، ގޮތުގައ�.

ާއަޅުާ ާއ�ލްޒ މުތައް ާބޮޑެތ� ާނުހަނު ާބޮލުގައ� ނޑުމެންގެ ާކ�ހ�ނެއްތޯ.ާއަޅުގަ ާދ�ޔައީ ާވެގެން ާއަށް ާމުސ ރަ ާދ އ�ރު ވަމުން

ާނެތ�38ާ ާއެއް ާހަމަ ާއުސޫލެއް ާއެއްވެސް ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާކޮމ�ޝަނެއްާާ�ވަނަ ާޕޭ ާމ� ާމ�އަދު އެއީ

ނޑުާގޮތެއްގައ�ާމީހުންނަށްާކަންބޮޑުވެގެންާދ�ޔަާހ�ސ ބަކީ.ާ ާބ�ލ�އަންާރުފ�ޔ ގެާބަޖެޓެއްާއޮވ9ާާެއޮންނަންޖެހޭނެާމައ�ގަ

ާމު ާހަމައެ ާގޮތުން ާކަނޑައެޅ� ާލަސ ރަތައް ާމައެއް ާގޮސް ާބޮޑުކުރ�ކުރީނުން ާމުސ ރަތައް ާނެތ� ބ�ލ�އަންާާ:.34އެއް
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ާދައު ާބަޖެޓަކަށް ާމުޅ�ާރުފ�ޔ ގެ ާދ�ޔައީ. ާއެކުލެވ�ގެން ާދަރަނ� ާމައްޗަށް ާދަރަނީގެ ާދ�ޔައީ. ާއަރައ�ގެން ާބަޖެޓު ލަތުގެ

ާއެކަ ާމ�އުޅެނީ ާމ�ހ ރު ާއަދ� ާވ�ކުނީ. ާދަރ  ާބ�ލުގައ�ާޤައުމު ާމ� ާވ ހަކަފުޅެއް، ާރަނގަޅު ާނުވެގެން. ާސަލ މަތް މަކުން

ާކުރ� ާސަރުކ ރުން ާކުރީގައ� ާމ�ާއެބަހުރ� ާވެސް ާހުރ�ާާކަމަށް ާކޮށްފައ� ާމ�ހ ރު ާއަދ� ާނުކުރެވ�ގެން. ާކުޑަ އުޅެނީ

ާމ� ާވެސް ާާކަންތައްތައް ާރަނގަޅު ާއެދެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް ާރަނގަޅުހަާއުޅެނީ ާހޯދޭނެ ޒ މެއްާނ�ާއްލެއް

ާޤ އ�މު ނޑުމެންނަށް ާމ�އަޅުގަ ާމަޤުޞަދުާާނުވެ. ާމ�ދެންނެވ� ާބ�ލުން ާމ� ާތ އީދުކުރަނީ ާބ�ލަށް ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ބ�ލުން

ފުގެާރ�ވެތ�ާއުސޫލެއްގެާންާވެސްާގެންގުޅޭާހަމަޔ އ�ާއ�ންޞ ކަން.ާމ�އީާދުނ�ޔޭގެާހުރ�ހ ާޤައުމުތަކަކުހ ސ�ލުވެގެންދ ނެ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާއޮތް ާމ�ކަންކޮށްފައާ�ތެރޭގައ� ާޤައުމުތައް ާހުރ� ާމ�ކަންކޮށްފައ� ާކަމަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާހަމައެކަނ� ން

ނޑުމެންާކުރ ކަށްާވެސްާނުޖެހޭ.ާދުނ�ޔެާމ�ކަންާކޮށްފ�.ާބޮޑުާދ�ރ ސ ާއޮތީާކޮންާއުސޫލަކުންތޯާބެލުން.ާމ  އެއްާއަޅުގަ

ނޑުމެންާކޮންާ ވ ހަކައެއްތޯާމ�ތަނުގައ�ާއ�ތުރަށްާދައްކަންާދުނ�ޔޭގެާޤައުމުތަކުންާމ�ކަންާކުރަމުންާއެބަދޭ.ާދެންާއަޅުގަ

ާކަމެއްާ ާރަނގަޅު ާމ�ކަން ާޢ�އްޒަތްތެވެއްޖެާއޮތީ. ާއެއް ާއަވައްއްޔ  ާފ ހަގަކޮށްފ� ާމެންބަރަކު ާކަމުގައ�ވ ާރ� ާޤައުމެއް ޓެރ�

ާދެވ�ދ ނެ.ާ ާވެސް ާދުރަށް ާއެއަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަދ� ާވެސް. ާޖައްސަވ ފައ� ާމ�ސ ލެއް އ�ންޑ�ޔ ގެ

ާޔޫރަޕުނއަޅުގަާ ާއަދ� ާބެލ�ދ ނެ ާބެލ�ދ ނެާާޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް. ާކ�ހ�ނެއްތޯ ާއޮންނަނީ ޤައުމުތަކުގައ�

ާބެލ�ދ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަދ� ާވެސް. ާކ�ހ�ނެއްތޯ ާއޮތީ ާޤައުމުތަކުގައ� ާއެންމެާއ ސ�ޔ ނުގެ ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ނެ

ާސ ާ ާއޮތް ާމ�އަވައްޓެރ�ކޮށް ާވެސް ާޤައުމުތަކުގައ� ނޑުމެންނަށްާކަންތަާާކު ާއަޅުގަ ާމ�އީ ާވެސް. ާކ�ހ�ނެއްތޯ ާއޮތީ އްތައް

ހުއްޓަސްާއަދ�ާތަނުގައ�ާކޮންމެާބ�ލެއްާއައ�މަާއެާބ�ލުގައ�ާކ�ތަންމެާރަނގަޅުާވ ހަކަާއެއްާާކުރެވޭނެާކަންތައްތައް.ާމ�

ާވ ހަކަ ާބަވ ލެާާގޯސް ާވަރަކަށް ާފުދޭ ާދ�މ ލަށް ާސަރުކ ރ  ާހުއްޓަސް ާހ�ތްއެއް ާޢ�ވުނީމ  ާބައެއް އްޒަތްތެރ�ާހަމަޖެހޭ

ާހ�ތ މަކުރަން.ާމ�އަދުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާތ�ބޭތީ ާވ ހަކަާާމެންބަރުން ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ވެސް

ރައީސްގެާާވެސްާވ ހަކަާއައީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާގޮތުންާބެހޭާޅުވ ލުމެއްގެާތެރޭގައ�ާމ�ާބ�ލ ވެސްާއޮާާފުރަތަމަާފެށ�އ�ރުގައ�

ނޑުާއެކަމ ާވެސްާާމުސ ރަާއ�ންާބަދަލެއްާއައ� ވ ހަކަާދައްކ ފައ�،ާނައ�ބުާރައީސްާވ ހަކަފުޅުާނުދެއްކީމ ާވެސްާއަޅުގަ

ާއ�ޝ ރ ތްކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ�ޔައީ.ާބޮޑުވޭ. ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރަ ާވެސް ާއަށް ާރައީސް ާނައ�ބު ކުރެއްވ�ން

ބުާހަސަދަާއ އ�ާޒ ތީާތަޢައްޞުތީާވ ހަކަފުޅެއްާވ�ދ ޅުވ ކަށްާވެސްާބޭނުމެއްާނުވ�.ާބޭނުންވަނީާޒ ާއެހެންނަމަވެސްާއެ

ާރ އްޖޭގެާާމ� ާމ� ާމ�ކަމުން ާއެދެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާދެރަވޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ންގުން. ތަނުގައ�

ާމ� ާކަންބޮޑުވެގެން ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާއަންނ ނެ ާބަދަލެއް ާހެޔޮ ނޑަށް ާއޮނ�ގަ ތ�ބީ.ާާމުސ ރައ�ގެ

ނޑުމެންާއެދޭާގޮތެއްާ ނޑުާާކުރަމުންވަކ ލ ތުާާނޫން.ާމ�ނ�ވަންާމުއައްސަސ ތަކެއްާއުފައްދ ާއޭރުގައ�ާއަޅުގަ ދ�ޔައީާއަޅުގަ

ާބަލަމުން ާމަޖ�ލ�ސް ާވ ހަކަފުޅުާާރައްޔ�ތުންގެ ާބަދަލުގެންނަންވެގެން ނޑަށް ާއޮނ�ގަ ާމުސ ރައ�ގެ ާއޭރުގައ� ދ�ޔައ�ން

ާވ�ދ ޅުވަމުން ާވެރ�ާމ�ތަނުގައ� ާއ�ންސ ފު ާއެކަން ާއެހެންނޫނ�އްޔ  ާކޮންކަމެއްތޯާާކަމ ދ�ޔައީ ާނުކުރެވޭނޭ. އެކީގައ�

ާއެ ާމަރަމުން ާމީހުންތޯ ާކ�ތައް ާރ އްޖޭގައ� ާޙުކުމެއްާާކުރެވުނީ. ާޤ ޟީއަކަށްތޯ ާކޮން ާއެދަނީ. ާހަރަމުން ާވަޅ� ދަނީ.



 26

ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާއ�އްޔެގައ� ާކުރެވުނީ. ާއެކަން ާރަނގަޅަށް ނޑ�ޔ ރަކަށްތޯ ާފަ ާކޮން ތ�ބީާާކުރެވުނީ.

ނޑ�ޔ ރުން ާމުފަ ާސ ގެ ނޑަށް ާއޮނ�ގަ ާކޮންކަމެއްތޯާާޕަސެންޓ9ާާު;ރައ�ގެ ާބޮޑުކޮށްގެން. ާމަޖ�ލީހުން ރައްޔ�ތުންގެ

ާއެ ާކުރެވުނީ. ާކޮންކަމެއްތޯ ާފުލުހުންނަށް ާާކުރެވުނީ. ާއެދުނު ާމ�ތ�ބ4ާާީމީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤ ނޫނަށް

ާފ ސްކޮށްދީފ�ން.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނު ާމަނ ކުރ  ާކުށްތައް ާހަމަލަދޭާފ ސްކޮށްދީފައ�.ާގޭންގު ާއެއްޗެހ�ން ާތޫނު އަދ�

ާފ ސްކޮށްދީފ�ން.ާއެ ނޑުމެން ާކުރެވުނީާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާާޤ ނޫނެއްާއަޅުގަ ާގޮތަށް.ާކޮންކަމެއްތޯ ާއެދުނު ބޭފުޅުން

ާރައީސްާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންވީމ ، ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލ�ސް. ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�އެޅެނީ ާބޮލުގައ� ާމ� ާކަމެއް ހުރ�ހ 

ނޑުމެންާރައްޔ�ތުާމީހާ ާބޭނުންއ�ލްތ�މ ސްކުރަންާ ވަނީާމ�ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުންާޒ�ންމ ާނަގަންާއެބަޖެހެއޭ.ާއަޅުގަ

ާމީހ  ާރައްޔ�ތު ާނުގަނޭ. ާއެއް ާބަލަ ާމަޖ�ލީހުންާމ�ކަން ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެހެންވީމ ާކަންދެކެނީ ާކުރަންޖެހެނީ. � މ�ކަން

ާމ�ރ އްޖޭގެާރައްޔ�ތުންާމަރ ާ ާއެބަޖެހޭ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް ާހޯދަން ާގޮތެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހުސްކުރަމުންާދ އ�ރުގައ�

ާނުދީާވެސް ާމުސ ރަ ާހަދައ�ގެންާވެސް.ާއަދ� ާކޮމ�ޝަން ާވެސް.ާއެހެންވީމ ޕޭ ާއެދެނީާ� .ާމުސ ރަާދީގެން ނޑު އަޅުގަ

ާމ�ކަމުާ ާރައީސް ާދ�ޔުޢ�އްޒަތްތެރ� ާލ�ބ�ގެން ާހައްލެއް ާއެދެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގައ� ާމ�ތަނުގައ� ާޙުކުމަކ ާން. މަރުގެ

ާދުނ�ޔޭގައ�ާާބެހޭ ާވެސް ާއޭނަ ާމަރ ލީ. ާމީހަކު ާވެސް ާދުވަހު ާއަނެއް ާތެޅ�ފޮޅ�ގަތީ. ާއެންމެން ާވ ހަކަދެއްކުނީމ  ގޮތުން

ނޑުާތ އީދުކުރ�ން.ާމަރ މީހ ާމަރ ލ ށޭ.ާ ާކަންބޮޑުވަނީާއެހެންވީމަ.ާއަޅުގަ ނޑު ހުންނަންވީާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާމަރ ލ ށޭ ާހޯދައ�ގެން ާއ�ސްލ މީާއޭނ  ާއެއީއޭ. ާގޮތަކީ ާރ�ވެތ� ާއ�ސްލ މީ ާއެއީ ާސަލ މަތްވީއޭ. ާއޭނަ ާއެކަމުން ާއޭރުން .

ާއެ ާހީވަނީ ާމ�ތަނުގައ� ާމުޅ� ާކަންބޮޑުވެގެން ާއެކަމަށް ާވެސް ާބުނީމަ ާއެއީއޭ. ާކަމެއްހެން.ާޝަރީޢަތަކީ ހެންފަދަ

ާމުއައްސަސ ތަކުންާވެސް،ާތ�ބު� އެހެންވީމ  ާތ�ބުނ ާމ�ނ�ވަން ނޑުާއެދެނީ ާތ�ބުނާ ނ ާމީޑ�ޔ އަކުއަޅުގަ ންާވެސް،ާއަދ�

ާޖަމުާ ާމ�ތަނުގައ�ާމަދަނީ ާދައްކ ކަށް. ާވ ހަކަ ާއެ ާނުކެރުނޭ ާކުރ ކަށް. ާވެސް ާއެއްކަމެއް ާނުކެރުނޭ ާވެސް ޢ�އްޔ ތަކުން

ާވ ހަކަދައްކ އ�ރުާ ާކ�ޔ  ާބޮޑުކޮށްފ�އޭ ާމުސ ރަ ާތ�ބެގެން ާހ�ފައ�ގެން ާބޯޑު ާމ�ތ  ާއައ�ސް ާދ�މ ލަށް ނޑުމެންނ  އަޅުގަ

ވެގެންާކީއްވެގެންތޯާނައީާބޯޑުާހ�ފައ�ގެން.ާކޮންާވ ހަކަާއެއްާދައްކަވ ާބައެއްތޯ.ާާރަށްާމަރުާޙުކުމްކުރަންކޮބައ�ތޯ.ާމަ

ާމ� ާދެރަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންބޮޑުވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސްާާއަދ� ާތެރޭގައ� ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ތަނުގައ�

ނޑު ާއަޅުގަ ާނުގެނެވޭނޭ. ާވެސް ާކޮމ�ޓީތަކަކަށް ާމ� ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާވ�ދ ޅުވެއްޖެ ާއެއްޗެކޭ ާހ�ތުހުރ�ހ  ާދ�މ ލަށް މެންނ 

ާގުޅަ ާހުންނަ ާކޮޓަރީގައ� ާސައ� ާމ�ތަނުގެ ާކީ. ާޖީބަށްލައ�ގެންާރައީސް ާހ�ފައ�ގެން ާހެދ�ކ  ާވެސްާާއ އ� ާވ ހަކަ ދ 

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާގެންނަންޖެހޭނެ. ާވެސް ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާބައްލަވަންޖެހޭނެ. ާމ�ކަން ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގޮވައ�ފ�ޔޭ.

ާއަބުރަށްާ ނޑުމެންގެ ާނޯންނ ނެ.އަޅުގަ ާވެސް ާމީޑ�ޔ އަކަށް ާއޮތީ. ާމީޑ�ޔ އެއްތޯ ާކޮން ާއެބައޮތޭ. ާއަބުރެއް ވެސް

ާވ ހަކަދައްކަވަންޖެހޭނީ.ާ ާއެކީގައ� ާނޯންނ ނެ.ާޢަދުލުވެރ�ކަމ އ�،ާއ�ންސ ފުވެރ�ކަމ އ� ާޙައްޤެއް ާއެއްވެސް އަރައ�ގަތުމުގެ

ވަނަާބ ރޭ.ާމ�އ6ާާީރ�ހ ާއެއްޗެއްާކ�ޔ ފައ�ާމަށަކީާމީޑީޔ އޭ.ާދައުލަތުގެާބޭފުޅުންާހ�ތުހުާމ�އީާމުސްލ�މުާޤައުމެއް.ާއެ
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ާރައ�ޓްސްއޭ،ާާކޮންބ ރެއްތޯ.ާމ�ކަމެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާހަމަާއެ ާތ�މަންނަާހ�އުމަން ާމަރ ލ ފައ�ާވެސް ގޮތަށްާމީހަކު

ރައީސް.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް ާ.އެކަމެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމަޖ�ލީހުގެާ ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދެއްކެވ� ާވ ހަކަފުޅު ާކުރ�ން ާވ ހަކަފުޅުގައ� ާމެންބަރުގެ ޝުކުރ�އްޔ .ާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާބެހޭ ާމުސ ރައ  ނޑުާ ރައީސްގެ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވީތީ ާރަނގަޅުކޮށްދެއްވުމަށް ާއެއްޗެއް ާވ�ދ ޅުވ� ގޮތުން

ާކަމެއްާ ާއޮންނަ ާފުރުޞަތު ާބައ�ވެރ�ވުމަކީ ާބަހުސްގައ� ާމީހަކު ާއ�ންނަ ާރ�ޔ ސަތުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާބުނ  ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާކުށްާާނޫން ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާވ ހަކައ�ގައ� ާދެކެވެމުންދ  ާމަތ�ން.ާއެހެންނަމަވެސް ގޮތުގެ

ާފެތުރެމުންދ ތީ ާމަޢުލޫމ ތެއް ާކުށް ާކަމެއްާ�ބަހެއް، ާކުރަންޖެހޭނެ ާރ�ޔ ސަތުން ާރަނގަޅުކުރުމަކީ ކަމުގައ�ާާއެކަން

ާ ާމުސ ރަ ާރައީސްގެ ާނައ�ބު ާއ އ� ާރައީސް ާމަޖ�ލީހުގެ ާމެންބަރުންނ އ�، ާމަޖ�ލީހުގެ ާދަންނަވަން. ވަނ38ާާަފެންނ ތީ

ާއެންމެ ނޑައަޅ ފައ�. ާކަ ާމަޖ�ލީހުންވަނީ ާމަޖ�ލީހުގެާރައްޔ�ތުންގެ ާމަސައްކަތުގައ� ާކުރެވުނު ާރައީސްގެާާފަހުން ނައ�ބު

ާނުވަތަ ާމެންބަރުންގެ ާބަދަލެއްާމަޖ�ލީހުގެ ާއެއްވެސް ާގެނެވ�ފައ�ވޭ.ާއެނޫން ާބަދަލެއް ާމުސ ރަާާމުސ ރަފުޅަށް ރައީސްގެ

ާއެހެންވީމ  ާނުވޭ. ާގެނެވ�ފައެއް ެއ ާވަހަކ ައުޅަގނުޑ ާސުފޮކްށ ެދްނެނުވްނ ެއީއ ަމިޖީލުހެގ ަގާވިއުދެގ � އަށް

ާމ�ާ�ވ ތީާާިަށްެތެރިއްނ ުކަރްނެޖޭހެނ ަކަމކ ނޑު ާމ�ާއަޅުގަ ާދ އ�ރ ގެާާވ ހަކަ ާމަޑަވެލ� ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލީ.

ފޫރުާމޫސާ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަާދަންނަވަން.ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އ�ރ ގެޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށްާޝުކުރު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާއަށްާއަޅުގަ

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރުާޢަބްދުލްޣަތުރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަކުޅުދުއްފުށީާއު

ޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާދައުލަތުގެާމުސ ރަާއ އ�،ާމުސ ރައ�ގެާސ�ޔ ސަތުގެާބ�ލުާހުށަހެޅުއްވ�ާކަމަށްޓަކައ�ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަނޑު ާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ� ކުާއެާވަރަށްާއ�ޚުލ ސްތެރ�ކަމ ާާކުޅުދުއްފުށީ

ާ ާޖުމްލަ ާމ�45ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއެކުލެވ�ގެންވ  ާމައްޗަށް ާއެާމ އްދ ގެ ާހަމަ ާހެޔޮާބ�ލަކީ ހ�ތުންާާމަނ�ކުފ ނު

ާޤަބޫލުކުރަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބ�ލެއް ާއ�ޚުލ ސްތެރ� ާވަރަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާބޭނުވ ތީ ާބަދަލެއް ާހެޔޮ މ�ކަމަށް

ާދަ ނޑުމެންާމ�އަދުާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުާއެކުލަވ ލެވ�ފައ�އަޅުގަ ާއ�ނ ޔަތްތަކުންާއޮނ�ގަ ވަނީާާއުލަތުގެާމުސ ރަާއ އ�

ނޑަށްާއ�ންސ ފުވެރ�ާބަދަލެއްާހަމަާާންސ ފުވެރ�ކަމ އ�އެންމެާ އެކުގައ�ާނޫންކަން.ާއެހެންކަމުންާމ�ާމުސ ރައ�ގެާއޮނ�ގަ

ާގެނައުމަށްޓަކައ� ާބަދަލު ާއެ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާގެނައުމަކީ ާޕޭާމ�ބ�ލު ާމ� ފ ސްކޮށް

ާލަފ ގެާ ާގެންދަންކޮމ�ޝަނުގެ ާކުރ�އަށް ނޑުާޖެހޭނެމަތ�ންާމ�ކަން ާއަޅުގަ ާމުސ ރަާާކަމަށް ާބޮޑެތ� ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެސް

ާ ާރޯދައ�އ އ� ާފަރ ތްތަކަށް ާލ�ބޭ ާނ ޔަތްތައް ާާނ ޔަތްތ އ�އ�މަހުގެ ާއެހެނ�ހެން ާފުދޭވަރަކަށްާއ�އަދ� ާހަމަ ނ ޔަތްތައް
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ާ ާމ�ހ ރު ާއެބަގެންބޮޑުކޮށް ާހޭދަކުރަމުން ާބަޖެޓުން ާޤަބޫލުކުރަންދައުލަތުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށްާދޭ. ާއެންމެ ޖެހޭނެ

ާމީހ  ާލ�ބޭ ާމ�ާމުސ ރަ ާމުއްތ�ކޮށްގެން ާފުރ ނަ ނޑު ާބަ ާހަމަ ާދ�ރ�އުޅެންާވެސް ާތެރޭގައ� ޖެހޭނެކަން.ާމ ޙައުލުގެ

ާމ�ާއޮާރަފަރ ތްތަކަށްާވެސްާހަމަާދ�ރ�އުޅެންާއެކަށީގެންވ ާމުސ ާއެހެންކަމުންާއެ ނޑުގެާތެރެއ�ންާލ�ބ�ގެންާއެއް ނ�ގަ

ނދ�ޔު ާއަޅުގަ ާޤައުމުގެާމުސްތަޤުބަލަށްާބަލ އ�ރު ާމުޅ� ާކޮންމެހެންާކުރަންމަކީ ާކަމުގައ�ާޑުމެންާމ�އަދު ޖެހ�ފައ�ވ ާކަމެއް

ާއ�ތުރުގަޑ� ާއޯވަރޓައ�މ އ� ާގޮތުން ާހަމަޖެހ�ފައ�ވ  ާމުސ ރަތައް ާދައުލަތުގެ ާމ�އަދު ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން އ އ�ާާއަޅުގަ

ާވަ ާހަމަޖެހ� ާއެލަވަންސްތައް ާވައްތަރުގެ ާގ�ނަ ާވަރަށް ާތެރޭގައ� ާއެލަވަންސްތަކުގެ ާއެހެނ�ގެން ާނުސީދާ އަދ� ރަށް

ާބައްޓަން ާކަމުގޮތެއްގައ� ނޑެއް ާއޮނ�ގަ ާޤަބޫލުކުރަންކުރެވ�ފައ�ވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ�ނުމުންާގައ� ާގަޑ� ާއ�ތުރު ޖެހޭނެ.

ާގަޑީގައ�ާ ާމަސައްކަތްތަކުރަންާރަސްމީ ާއެބަދޭ.ާޖެހޭ ާދަށަށް ާސ�ޔ ސަތެއްގެ ާބޭކ ރުކުރުމުގެ ާވަގުތު ާއ�ތުރު ާނުކޮށް އް

ާ ާތަފ ތު ާފަދަ ާއެލަވަންސް ާޔުނ�ފޯމް ާއަދ� ާއ އ� ާއ�ތުރުގަޑ� ާމ�ހ ރ1ާު;އެހެންކަމުން ާާއެލަވަންސެއް ލ�ބެމުންދޭ.ާވެސް

ާމުސ ރައ�ގެާތެރެއަށްާވަމ�ހުރ�ހ ާއެލަވަންސް ާމުވައްާތަކެއް ާއެ ާޕެކޭޖެއްާހެދ� ާފުލް ާފުރ�ހަމަާފައ�ދ ާއެންމެާޒަފެދެ އްގެ

ާހަމައެހެ ާއެބަޖެހޭ. ާދ ން ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާމީގެން ާއުސޫލެއް ާލ�ބޭނެ ާޤައުމަށް ާގޮތުގައ� ނޑުމެންާފުރ�ހަމަ ާއަޅުގަ ންމެ

ާ%ޤަބޫލުކުރަން ާދައުލަތުގެ ާކުންފުނ�ތަކަކ311ާީޖެހޭނެ ާޚަރަދުކުރެވޭާާހ�އްސ ވ  ާފައ�ސ  ާދައުލަތުގެ ވެސް

މުސ ރަތަކަށްާފ ތުާއެކ�ާކުންފުނ�ތަކުންާތަފ ތުާއެކ�ާމުސ ރަތައްާނަގަމުންާދ އ�ރުގައ�ާމ�ާތަާ�ކުންފުނ�ތަކަށްާވީހ�ނދު

ާފ ސްވެާ ާބ�ލު ާމ� ާކުރެވޭވެސް ާކަންތައްތައް ާމަތީން ާހަމަތަކެއްގެ ާއ�ންސ ފުވެރ� ާއެކަށީގެންވ  ާދ އ�ރުގައ� ާގޮތްާގެން ނެ

ާތަފ ތުާކުންފުނ�ތަކުގައ�މ�ާބ�ލުންާޤ އ�މުކުރަން ބޭފުޅުންާބޭނުންވާ ާޑ�ރެކްޓަރުންާއެާތ�އްބަވ ާބޯޑުާޖެހޭނެ.ާދައުލަތުގެ

ާފެންނަމުންދާ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާމަންޒަރަކީ ާނަގަމުންދ  ާމުސ ރަ ާއެކަށައެޅުމަށްފަހު ާމުސ ރަ މ�ންވަރަށް

ާތ�ރީސްާއެއ އެއްކޮށްާމަންޒަރެއް.ާހަމަ ާދައުލަތުާހ ހުންާސ ޅީސްާމޯބައ�ލްާބ�ލަށް ާފައ�ސ ާޚަރަދުހ ހުން ންދާ ކުރަމުގެ

ނ ޔަތްތައްާއ�ޖެހޭާތެދުާޙަޤީޤަތެއް.ާއެހެންކަމުންާމ�ފަދަާއެލަވަންސްތަކ އ�ާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާމަންޒަރުާއެއީާއެންމެން

ާއ�ންސ ފުވެރ�ކަމ  ާސަބަބުން ާހެދުމުގެ ާކޮމ�ޝަނެއް ާމ�ފަދަ ާމ�އަދު ާގޮތް ާއެކަށައެޅ�ފައ�ވ ނެ ާހަމަ އެކުާާވެސް

ާޤަބޫކަާކުރެވ�ގެންދ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޕްރަލުކުރަންމަށް ާހަމައެހެންމެ ާއަދ ޖެހޭނެ. ާވަޒީފ  ާސެކްޓަރގައ� ކުރ ާއ�ވެޓް

ާ ާސަބަބުން ާބ�ލުގެ ާމ� ާވެސް ާއެކުރެހ�މ ޔަތްފަރ ތްތައް ާއޭރުން ާއެބަޖެހޭ. ާދ ން ާވެސްާާވ�ގެން ބޭފުޅުންގެ

ާޟަދ�ރ�އުޅުމަށް ާނުވަތަ ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ާމުސ ރަާޓަކައ� ާފުދޭނެ ާބޭނުންތައް ާއެާރޫރީ ބޭފުޅުންނަށްާާއެއް

ާއަ ާޤަބޫލުކުރަންލ�ބ�ގެންދ ނެ. ާމ�އަދު ނޑުމެން ާކުރ ާޅުގަ ާމަސައްކަތެއް ާއެއް ާމުސ ރަ ާދައުލަތުގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ޖެހޭ

ާހަމަތްފަރ  ާއަދ� ާގެންދ ކަން. ާދެވެމުން ާދ އ�ރ ތަކުން ާތަފ ތު ާމުސ ރަތަކެއް ާތަފ ތު ާހަމަ ާވެސް އެހެންމެާާތަކަށް

ލ�ބ�ާއެާވަޒީފާ ާކުރ އ�ރުގައ�ާދަށްާމުސ ރައްާއަދ ވަޒީފ ާއެާރައްޔ�ތުންނަށްާއެއްާޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާރ އްޖޭގެޤަބޫލުކުރަން

ާލ�ބެމުންާކުރ ާބޭރުާމީހ އަދ  ާމުސ ރައެއް ާބޮޑު ާއޮާދ ާއަށް ާމ�ކަން ާޤައުމުތަކުގައ� ާއެހެން ާދުނ�ޔޭގެ ންނަާތަން.ާމ�އީ

ާދ�ވެއްސަކަށް ާނޫން. ާއޭނަާގޮތެއް ާރައްކ ތެާވީތީ ާއ�ތުރަށް ާލ�ބެންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނަކައަށް ާބ�ލު ާމ� ވެގެންާާށްރ�ކަން.
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ާބަލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރ�ތޯ.ާދ އ�ރުގައ� ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއ�ތުރު ާތަޢ ރުޟުވ  ާބ�ލ  ާމ� ާޤ ނޫނަށްާާވަޒީފ އ ޖެހޭނެ ބެހޭ

ާއަޅުގަ ާރ�ޢ ޔަތްކުރަންވެސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަނޑުމެން ާގޮތުންާޖެހޭނެ. ާބެހޭ ާމުސ ރައ  ާމެންބަރުންގެ ޖ�ލީހުގެ

ާނަންގަވ ާމުސ ރަާާފުޅުންާތ�ބޭާބޭފުޅުންާވ�ދ ޅުވެއްޖެާތ�ާފެންނަާގޮތްާނ�ންމ ފަ.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާއެާރައްޔ�ތުންާވަނީ

ރައްޔ�ތުންާރަށްާހ�ތްހަމަޖެހޭާއެކަށީގެންވ ާމުސ ރައެކޭ.ާއ�ތުރަށްާމުސ ރަާބޮޑުކުރުމަކީާވައަކީާހަމަާތ�މަންނަމެންނަށްާ

ާނޫން ާކަމެއް ނޑުމެންނަބޭނުންވ  ާއަޅުގަ ާއެކަން ާކަން. ާސ ފު ާވަރަށް ާވަނީާއ�ށް ާމ�އަދު ާރައްޔ�ތުން ބ ރ ތުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާމެންބަރުާސ ބުތުކޮށްދީފަ. ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާނޫން ާކަމެއް ާތ އީދުކުރ  ންގެާވެސް

ާގޮތަކުންާ ާއެހެން ާއަދ� ާވެސް ާއެލަވަންސެއް ާއ�ތުރަށް ާކަންތައްާމުސ ރަ ާއުސޫލަކުން ާބޮޑުވ ނެ ާހަމަޖެހ�ގެވެސް ންާތައް

ނޑުދ�ޔު ާއަޅުގަ ާމ�ާމަކީ.ާއެހެންކަމުން ާއަވަހަކަށް ާވީހ  ާއެދެނީ ާފޮނުވައ�ާވެސް ާކޮމ�ޓީއަކަށް ާވެގެންާާބ�ލު ޤ ނޫނަކަށް

 ދެއްވ�ާފުރުޞަތަށް.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާން.ދ�ޔު

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑައެޅ�ފައ�ތ ޝުކުރ�އްޔ  ާކަ ާއ�ބްތ�ދ ޢީާާވަލު ާގޮތުން އޮންނަ

ނޑުާމ�ނ�ންމީ.ާާހ�ސ ބުންާއެާގަޑ�އ�ރު.ާމ�3ާށްާމ�އޮންނަނީާބަހުސަ ާވަގުތުާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ�ދަނީާ ނޑު ާާއަޅުގަ ާއައ�ޓަމު ާއެއ31ާީއެޖެންޑ  .ާާ ާމަސައްކަތް. ާހުރ� ާދ އ�ރ ގެާާހޯރަފުށ�31.3ާނުނ�މ�

ާއަޙްމަދުާމެންބަރު ާމެންބަރު ާމަޢ ފުދ�ނުމ އ�4131/4ާާނަންބަރުާާޤ ނޫނު� ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާާރަޝީދުާޢ�އްޒަތްތެރ�

ކުރުމަށްާމ�ާބ�ލަށްާބަހުސްާން.ބަހުސްާކުރ�އަށްގެންދ�ޔުާބ�ލުގެާާއ�ޞްލ ޙުގެނައުމުގެާޤ ނޫނަށްާލުއ�ކޮށްދ�ނުމުގެާއަދަބު

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީބ ކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތް ާހުރ� ާއެބައޮތް.ާއެމްާމ�ނެޓ39ާުއަށްާާޕީ.އ ރު.ވަގުތު ވަގުތުާާޕީގެ.ޑީ.ބ ކީ

ާވަކ�ާވަނީ ާާޕ ޓީއަކަށްާހަމަވެފައ�. ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފައ�ވ7ާޭނ�ސްބަތްނުވ  ާމ�ހ ތަނަށް ާޕީމެންބަރަކު 9ާާއަށްާއޭ..

ާޖުމްހޫރީާމ�ނެޓ7ާުާއަށްާާޕ ޓީާބ ކީ.ާޤައުމީާމ�ނެޓު ާއެބައޮތް.ާާމ�ނެޓ7ާުާއަށްާޕ ޓީާއަދ� ާއެންމެާބ ކީ ނޑު އަޅުގަ

ާޢ�އްާ ާދ އ�ރ ގެ ާމ ވަށު ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާޖަމ ލުފުރަތަމަ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ބޫބަކުރު.ާއަާޒަތްތެރ�

ާ ާދ އ�ރ ގެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާކެނދ�ކުޅުދޫ ާދޫކޮށްލައްވައ�ފ�. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާއަޙްމަދުާާޢ�އްޒަތްތެރ� މެންބަރު

ާއެބައޮތް ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ� ާފުރުޞަތަށް ާވަގުތުޢީސ  ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާވަގުތު ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެހެންނަމަވެސް ވަނީާާ.
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ނޑުާފުރުޞަތުާންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއ�ބްރ ހީާހަމަވެފަ.ާޝުކުރ�އްޔ .ާއ�ސްދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެ މަށްާއަޅުގަ

ާއަރުވަން.

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ ހީދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއ�ބްއ�ސްދޫާ

ާއައްސަލ މް ާވަރަޙްމަތުއްޢަލަ`. ާއަދ�ާވަބަރ ކ ތުހޫهللاާއ�ކުމް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާބ�ލަށް ާމ� ާއ ދެ، .

ާމ� ާފުރުޞަތަކަށް ާމ�ާއ�ތުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަދައްކ ާއެދުނީ ތ�އްބާ ާބ�ލަށް

ނޑުމެންގެާތެރޭގައ�ާފ ޅުވެގެންާހ�ނގައްޖެ.ާމ� ވަރަށްާާއީއަނެއްކ ވެސްާއ�ތުރުާމ ރ މ ރީާއ އ�ާއ�ތުރުާމަރުތަކެއްާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއެންމެާހ�ތ މަކުރަންހ�ތ މަާހުރ�ާކަމެއް.ާމީގައ�ާއަޅު ނޑުމެޖެހެގަ ޖެހޭާންާއެބަޖެހޭާރައްކ ތެރ�ކޮށްދޭންނީާއަޅުގަ

ާފަ ާދީނުގެ ާރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުމ އ�ކަންތައްތަކެއް ާދީނަށް ާއޭގެތެރެއ�ން ާއެބަހުރ�. ާނަފްސުާާ�ރ ތުން

ނޑުމެންާާ�ރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުމ އ�ާ ާއަޅުގަ ާމ�އީ ާރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުން. ާއަބުރު ާއަދ� ާރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުމ އ� މުދ 

ާރައްކ ތެ ާދީން ާކަންތައްތައް. ާލ ޒ�މުކޮށްދޭ ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަމުގައ� ާރ�ކޮށްދޭ

ާކަންތައް ާއޮންނަ ާއަންގަވ ފައ� ާފަރ ތުން ާދީނުގެ ާޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަނަމަ ާހ�ތަންޖެހޭނެ.ާކަށް ހުރުމަތްތެރ�ކޮށް

ާރައްކ ތެރ�ކޮށްދޭ ާނަފްސު ާނަާހަމައެފަދައ�ން ާވަނީ ާނަފްކަމުގައ� ާއެ ާޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެާމަ ާމައްޗަށް ސެއްގެ

ާކޮންމެރައްކ ތެރ�ކޮށްާނަފްސު ާކުރަންޖެހޭ ާކުރަންާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާފަރ ތުން ާދީނުގެ ާކުރަން.ާކަމެއް ާކަމެއް ޖެހޭ

ާމ ނަާ�އެހެންވީމ  ާއޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާޖެހޭނެ. ާވެސް ާހ�ފަން ާމަރު ާމަރަށް ާޖެހޭނެ ނޑުމެން ާމީހަކުާާއަޅުގަ ާއަކީ

ާބަލައ� ާދޮރެއް ާތަނެއް ާމަރ ލަނީކީމަރ ލ އ�ރަށް ާމީހަކު ާއަނެއް ާާނުލ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާނޫނޭ. އަމ�އްލަާއެއް

ާކޮށްގަާއަމ�އްލަ ާހަނގުރ މަތަކެއް ާފަރ ތުންާކަމ ންނަނީކީާއަށް ާކުރ ނެ.ާާނޫނޭ.ާސަރުކ ރުގެ ާއެކަން ބެހޭާފަރ ތްތަކުން

ާކަންތަ ާހުންނަ ނޑައަޅުއްވ ފައ� ާކަ ާފަރ ތުން ާދީނުގެ ާޖެހޭނެއޭ ނޑުމެން ާތަބ ވ ންއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ .ާޖެހޭނެއްތަކަށް

ާއެ ާދީނުގައ� ާމ ތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑަނޭޅ�ޔަސް ާކަ ނޑައެޅ�ޔަސް ާކަ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ނޑުމެން ާކަންާާއަޅުގަ އޮތީ

������� ��������� �� ކުރަންވ ާގޮތްާއައ�އްސަ.ާ �� �������� ������ �� ���� ������� ���� ����� �� ���������� �������� ���� ������ �������� �� ������� �� �� ���� ��

 ��� ���� ��� �� ����� ��� ��� އޮތީ.ާާއެާާކޮށްާއައ�އްސަވަރަށްާޞަރީޙަ. �������� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ����� �������� ����

��� ���� ���  ާ ާކ�ޔ ފަ. ާނަމަވެސް ާބުނަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކ އ�ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކީއްވެތޯ ާއައ�އްސަ. هللاާމ�އޮތީ

ާވ ހަކަދެއްކޭނެތޯ.ާތަޢ ލ  ާކ�ޔ ފައ� ާނަމަވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއްގައ� ާއޮންނަ ާބ ވ ލައްވ ފައ� ާކަލ ންފުޅުގައ� ގެ

ާމ� ނޑުމެން ާލ ޒ�މުވަނީާއެާއީއަޅުގަ ާވެސް ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާކުރުން.ާމ�ކަހަލަާާކޮންބައެއްތޯ.ާއަޅުގަ ާއެކަން ގޮތަށް

ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތަކުން ާކަންތައްޞްޤ�ޞ ާކ�ތަންމެ ާބަދަލުހ�ފުމުގެ ާނުވަތަ ާމަރުހ�ފުން ާމަރަށް ާތައްާހ�ފުމ އ�

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާހުރ�ހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ޅުވެފަ. ާއައ�އްސަ ާމ�އޮތީ ގޮވ ލަނީާއެދ�

ާ ާމެންބަރުން ާހުރ�ހ  ނޑުމެން ާވ ޖ�ބުގަވ ހ�ންއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދ ާށޭ ާއ�ސްލ މީވެސް ޤައުމެކޭ.ާާކުރަމޭ.ާމ�އީ
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ާމ�ތ�އްބެވީާޤ ނޫނު ާމ�ތ  ާމ�އީ. ާމަޖ�ލ�ހޭ ާމުސްލ�މުންނޭާހަދ  ާވޯޓުހުސް ާމ�އަށް ާފ ސްާ. ާމ� ާގޮތުން، ާދ ދޭ ާވެގެން

ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކ�ހ ޢަގޮތުން ާތ�ބީ ާސ ބ�ތުވެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންާާކަމެއްާވަރެއްާާޤީދ ގައ� އަޅުގަ

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާކޮންމެާގޮތެއްާވ�ޔަސްާމ�ކަންާކުރެވޭނެާގޮތެއްާާ�ދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާފ ޅުވެގެންރައްޔ�ތުންނަށްާ އަޅުގަ

ާކަންތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ވަރަކުން ާދެން ާވެސްާާތައްހޯދަން. ާވ ހަކަތައް ާޢ�ލްމުވެރ�ންގެ ާމ�ކަމުގައ� ާނޫން. ނ�މުނީކީ

ާޞައްލައެބަހުރ� ާވަސައްهللاާ.ާކީރ�ތ�ާރަސޫލ  ާޙައްޖަތުލްާޢަލައ�ހ� ާއެކަލޭގެފ ނުގެ ާއެވަދ ލަމް ބ ގައ�ާފަހުާޚުޠުާންމެޢުގެ

ާޙަދީޘް ާއެތައްފުކީކޭތޯ ާއެކަލޭގެފ ނު ާކުރައްވަނީ. ާކުރަންވ ާޅު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނުވ ނެާާކަމެއް ާކުރަން ކަންތައްތަކ އ�

ާވ�ދ ޅުވަނީޙަދީޘްާކަންތައް ާއެކަލޭގެފ ނު ާކީކޭތޯ. ާވ�ދ ޅުވަނީ ާކުރައްވ ފައ� ާތ�މަާތ�ޔަބައ�ާފުޅު ާމާ�ންމީހުން ކަލޭގެފ ނު

ކަންތައްާާތެރޭގައ�ާއެާމީހުންގެާފުޅުކުރައްވ ާގޮތަށްާތ�ޔަބައ�ގޮތަކަށްާނުވަތަާމ�ާޙަދީޘްާއ�އްވ ާާމ�ާބަސްތައްާމ�ާއ�އްވ�

ނޑުމެންނަށްާފެނ�ގެންާމ�ާވެގެންާނުދ ހ ާހ�ނދަކުާތ�ޔަބައ� ދ�ރ�އުޅުމެއްާނޫޅޭވޭނެއޭ.ާއެކަންާއަޅުގަ ާމީހުންާބ އްޖަވެރާ�

ނޑުމެންާއެބަޖެާ�ދަނީ.ާއެހެންވީމ  ާމަރަށްާމަރުއަޅުގަ ާހ�ފަންާއެބަޖެހޭ.ާމ�ކަންާާހޭ އްލުކުރެވޭނެާގޮތަކީާއެއީ.ާހަވެސް

��� ����� �� ��� ������ ��� �� ާޤ�ޞ ާތ�ޔަބައ�ާ.����� ާދ�ރުމެއްވެޞްމީހުންނަށް ާމ�ާާހ�ފުމުގައ� ާބަޔަކަށްތޯ ާކޮން ާއެވެ.

ާ ާ��� ������ ��������� ގޮވ ލަނީ. ާތ�ބޭ. ާތަންތ ނގައ� ާއަހުލުވެރ�ންނަށް. ާކޮށްފައ�ާބުއްދީގެ ާބޭނުން ތ�ބޭާާމަސްތުވ ތަކެތ�

ާބައެއްާމީހުންނަކަށެއް ާތ�ބޭ ާހަމައ�ގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ�ސްލ މީާާނޫން. ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ކަމަށް

ާކަމަށް ާބައެއް ާޤ އ�މުކުރ  ާމ�ކަންާކުރަން.ާކޮބައ�ތޯާވަންޏ ާާޝަރީޢަތެއް ާޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް ާފުރ�ހަމަާއަޅުގަ އެންމެ

ާޑ�މޮކްރަސީާކީ؟އަާރަސީޑ�މޮކް ާހޮވ� ާބަޔަކު ާމ�އަދަކު ާއ�އްޔެއަކު ނޑުމެން ާއެއް.ާާއަޅުގަ ާމ�އޮތީކީ ާމ�ހ ރު ާނޫނޭ އެއް

ާއެ ާމަތީގައ� ާއ�ސްތަށ�ފުޅު ާރައީސްގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުމެންގެ ާާއަޅުގަ � ���������� އޮތީ ����� ���� �� ���� ��ާ މޮޅުާާއެއަށްވުރެ.

ނޑުމެންނަށްާއެއްާޤ އ�މުާތަާޑ�މޮކްރަސީޔ ތުގައ�ާނުވަހަގެާއެއްާކޮބައ�ތޯާޑ�މޮކްރަސީާާމޮޓޯ ވުމުގައ�.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާ ާމ  ާމ�އޮތީ ާއައ�ސްފައޭ ާޑ�މޮކްރަސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ�ން. ާމ�ކަންާهللا ާގޮތުގެމަތ�ން ާއޮތް ާއަންގަވ ފައ� ތަޢ ލ 

ާ ާނަމަވެސް ާކުރަންވީއޭ. ާކ�ޔ ފައ� ާކަލ މްهللا ާތަޙައްދީފުޅަތަޢ ލ ގެ ާގޮތުން ާގޮންޖެހުމުގެ ާވ ހަކަާާކުރުމުގެށް ގޮތުން

ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާާދައްކަންވީކީ ާއަޚުން، ާމުސްލ�މު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ޢ�އްޒަތްތެރާ�ހުރ�ހ 

ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހ�ންގަވ ށޭ ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމެންާާމެންބަރުންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ކަން ޤައުމުގައ�

ާ ާއޮތްގޮތަށް ާދީނުގައ� ާއެންމެންވެގެން ާނުކުރ�ޔަސް ާފ ސްކުރ�ޔަސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަމ . ާކުރަން ތަޢ ލާ هللا

ާފ ސްކުރައްވ ފައޭ ާކުރީމައޭާފަރުޟުާ.މ�އޮތީ ާމ�ކަން ާކުރަންވ ނެއޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ކަން ާމ�އޮތީ. ކުރައްވ ފައޭ

ާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއީމ ންތެރ�ކަމ އ� ނޑުމެންގެ ާއަާޢައަޅުގަ ާބަލ�ކަށ�ކަން ާވަރުގަދަކަމ އ� ނޑުޤީދ ގެ ާހުރ�ހައ�ާޅުގަ މެންގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެނގ�ގެންދ ނެ. ާމ�ކަން ާވެސް ާނަފްސަށް ާއަމ�އްލަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދ� ރައްޔ�ތުންނަށް

ވ ާކަމެކޭާއެއީ.ާމަރުވެގެންާމީހަކުާމަރ ލީމ ާއެާއ�ާދ�ރުމެއްބ�ރުގަންނަންޖެހޭާކަމެއްާނޫނޭާއެއީކީާއެއް.ާއެއީާއެކަމުގަާ

ާމީހ  ާމީހ ގެާ�މަރުވ� ާއެާމަރުވ� ާމީހ  ާމަރ ލ� ާނުވަތަ ާމީހ  ާއަނ�ޔ ވެރ�ވ� ާއޭނަާާމައްޗަށް ާނުވަތަ ާނަފްސް މީހ ގެ
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ާބ ރުއަޅ ހެން ާހީވަނީ ާވ ހަކަފުޅުގައ� ާބޭފުޅުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބައެއް ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް .ާއެކަންާރައްކ ތެރ�ކޮށްދ�ނުމަށް

ާދ�ރުމެއް ާކުރީމ  ާކަމަށްާއެހެން ާހެއްދެވ�ާވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތީމ ާާވ ތީވެ ާއަންގަވ ފައ� ާއެކަން ާ�ފަރ ތުން

ނޑުމެންާއެކަންާކުރަންވީ.ާއެއްވެސްާޝައްކެާ ނޑުމެންނަކަށްާގެއްލުމެއްާނެތްާއެކަންާއެހެންާކޮށްގެއްއަޅުގަ ނެއްާއަޅުގަ

ނޑުމެންނެއްާނޫނޭާއެިހްނަގާވ، � ނުލ�ބޭނެ.ާއަޅެ ނޑުމެންާމ�ކަންާކުރަމ ާމ�ހެން.ާއަޅުގަ މީހ ާއަށްާާބައްލަވ ށޭާއަޅުގަ

ާއަ ާޝަރީޢަތުންނޭ ާއ�ސްލ މީ ާއެއް. ާޤ ޟީދަބުދޭނީކީ ާއެކަާކަމ އަދަބުދޭނީ. ާބައްލަވ ނެ ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ ނެާބެހޭ ން

ނޑ ނެ.ާއޭނަާކުރ�ާވައްކަމ ާބައ�ތޯ.ާމީހަކުާހަމަާވައްކަމެއްާކުރ އ�ރަށްާއެގޮތަކީާކޮ ވައްކަމުގެާާއ�މީހެއްގެާއަތެއްާނުކަ

ާކީއްވެާއ�ބ ވަތ  ާކުރަންޖެހުނީ ނޑުމެނެއްާނޫންާއެާކަމ ާންގެވައްކަން ާބައްލަވ ނެ.ާއަޅުގަ ާކަމެއް ބޭފުޅުންނަށްާާމ�ތައް

ވ�ޔަސްާާދަބެއްާއަދަބެއްާއެއީ.ާއެއީާކ�ތަންމެާބޮޑުާއަގަންނަާާއަމ�އްލަާއަށްާހޯދައ�ާމީހަކުާއެއް.ާއެއީާއެއަދަބުާދޭނީކީ

ާބ�ލުާާދަބެއްއަކުޑަާ ާގޮވ ލަންާއަދ�ާމ� ނޑު ާބޭފުޅ ވ�ޔަސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާވަރަށްާާހުށަހެޅުއްވ� ނޑު ާއަޅުގަ އަށް

ާވަރަށްާތަޢުރީފު ނޑު ާއަޅުގަ ާރަޝީދަށް ާއަޙްމަދު ާއަލްފ ޟ�ލް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާއެއީ ކުރަން

ާއެހެންވީމ ،ާހުރ�ހ  ާތ އީދުކުރަން. ާމެންބަރުންނަށްާބޮޑަށް ާއ�ހުާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވަރަށް ާގޮވ ލަން ނޑު ާއެކުާާތ�ރ މ އަޅުގަ

ާނ ންނ ނެ.ާ ާބަޔަކު ާކ�ޔ ނެ ާއެއްޗެހ� ާދ�މ ލަކަށް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާފ ސްކުރަމ . ާމީތ� ާހ�ންގަވ ށޭ ގޮވ ލަން

ާ ާދީނުގައ� ާގޮތަާއޭރުން ާނުވަތަާއޮންނަ ާކ�ޔ ނެ ާއެއްޗެއް ާބަޔަކަށް ާއެއްވެސް ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް ާކޮށްގެނެއް ާކަމެއް ށް

ާފު ާއެއްވެސް ާހެދޭނެ ާދ�މ ކޮށް ނޑުމެންނ  ާލ�ބޭނީާއަޅުގަ ާހެވެއް ާއެކަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެ. ރުޞަތެއް

ނޑުމެންނަށްާއެކަމުންާޘަވ ބެއްާލ�ބޭނީާ ނޑުމެންނަށްާއެާކަމަށްާބ ރެއްާލ�ބޭނީ.ާއެާާ�އެއްާލ�ބޭނީާދަރުމަާ�އަޅުގަ އަޅުގަ

ންމަތީގެާބ ރުާލ�ބ�ގެންާބ�ގެާކަލ�މަފުޅުާއުފުލ ާބަޔަކަށްާهللاއުފުލ ާބަޔަކުާދަށެއްާނުވ ނެ.ާާގެާކަލ�މަފުޅު.ާهللاކީއްވެތޯ

ާ ާކުރައްވ ފައ�ވ  ާޚަލީފ ވެރ� ާބ�މުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަލ ނގެާهللاާދ ނެ. ާކީއްވެގެންތޯ؟ ާމ�ވަނީ ާލައްވ ފައ� ތަޢ ލ 

ގޮތުގެ ކަާއަންގަވ ފައ�ވާ  � ������ ރަން.ާކުންވެރ�ކަންާނުވަތަާޙުކުމްާޤ އ�މުމަތ�ންާބ�މުގައާ� ��� �� ����� � ���� ��� ���� ���� � �� �� ���� ����

 ��� ����� ����� ���� . ������������ ���� ������ ������ . ����� �������� ���� ������ ގޮތުهللاާާ.������ ގޮތަށްާާއެންގެވ�هللاާންާނުވަތަާޙުކުމްާކުރައްވާ 

ާމީހުންނަކީޙުކުމް ާފ ސ�ޤުާނުކުރ  ާކ ފ�ރުންނޭ، ާއަނ�ޔ ވެރ�ންނޭ، ާއެހެންވީމ ،ާވެރ�ން ާބ�މުގައާ�ންނޭ. ާނޫންތޯ އެބަޖެހޭ

ާއެބަޖެހޭލީފ ޚަ ާފަރ ތްތަކުން ާތ�އްބެވ� ާދެއްވ ފައ� ާާކަން ާގޮތުގެهللاާނޫންތޯ ާއެންގެވ� ާޙުކުމްާތަޢ ލ  ކުރަން.ާމަތ�ން

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާއަދ� ާމުއައްސަސ ތަކަށ އ� ާމ�ނ�ވަން ާހުރ�ހ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންވީމ ،

ާ ާއަދ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ އަށ އ� ާމެންބަރުންނަށްާޢ�އްޒަތްތެރ� ާލޮބުވެތ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުރ�ހ  ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޙައްޤުގައ�ާ ާދީނުގެ ާޙައްޤުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކ�ޔައ�ގެން ާއެކައްޗެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާއޮތްއަންގަާ ާކުރެާާވ ފައ� ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާހ�ންގަވ ށޭ. ާބައްލަވ  ނޑުމެންނަކަށްއްވޭތޯ ާއަޅުގަ އެއްާާދެރަާއޭރުން

ނޑުާނ�ންމ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާ ާނުވ ނެކަންާޔަޤީނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަޚްލޫފުާއަޙުމަދުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާދެކުނުާގަލޮޅު

ާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާރައީސް.ާހޯރަފުށީ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބެހޭއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ  ާމ�ވ ާބ�ލ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�

ާމ�ާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޅޭާާގޮތުން ާމ�ކަމ  ާމަޖ�ލީހުގައ� ާވަރަށްާާޢ�އްޒަތްތެރ� ގޮތުން

ާމ�ވަ ާބޮޑަށް ާގޮސް ާތަފ ތުވެގެން ާޚ�ޔ ލު ާމ�ނީ ާތ އީދުކޮށް ާމ�ކަމަށް ާވ ހަކަޢ�ާއަދ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ދައްކައ�ފ�ާއްޒަތްތެރ�

ާ ާވައްތަރުގެމީހަކީ ާނުގުޅޭ ާޒަމ ނ  ާމ� ާކަހަލަމީހަކަށްާއެންމެ ާދެކެވ�ގެންާވ  ާމ�ތ  ާވެސް ާތަންާާގޮތަކަށް ދ�ޔަ

ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނ�އްޖެ. ނޑަށް ާގައ�މުާއަޅުގަ ާހަމަ ނޑު ާމ�އައަޅުގަ ާމ�އަށްާވެސް ދު

ާދ އ�ރ  ާތުޅ ދޫ ާމ�ތަނުގައ� ާޚ އްޞަކޮށް ާވަކ�ން ާޢ�އްޒަތްތ އީދުކުރަމޭ. ާނ ޒ�މުގެ ާމެންބަރު ާފަހުާތެރ� ާވ ހަކަފުޅަށް ގެ

ާކަމެއްާކަމަށްާދުާޤަބޫލުވެސްާއެކަންާމ�އަގައ�މުާނޑަށްާހަމައަޅުގަާ ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭ ކުރެވ�އްޖެާމ�އީާމ�އަދުާއަޅުގަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދ�ާރ އްޖޭގެާގ�ނަާރައްޔ�ތުންާޤަބޫލުގައ�މުހަމަާ ާކުރ ނެާވެސްާމ�ާވެސްާއަޅުގަ ކީާގޮތަާާކަމުގައ�

ނޑުާއެ ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުގަ ށްާމ�ާމަޖ�ލީސްާނ�ންމ ފައ�ާގެާއަ� ދުވަހުާމ�ތަނުންާނ�ންމ ފައ�ާމ�އީާކަމަށްާއަޅުގަ

ާތ�ބ� ާވަދެ ާމަސައްކަތްކުރަން ާމ�ތ  ާދ�ފ ޢުގައ� ާމ�ކަމުގެ ާވެލެާދ�ޔައ�ރު ާނައ�ކުާާ�ޒ�ނީާބަޔަކީ ާދަރުސްގައ�ާޒ ކ�ރު ގެ

ާކަާތ�މަންނ  ާނޫން ާމުސްލ�މެއް ާދަޢުއަކީ ާނ ޒ�މުމަށް ާމީސްާ،ވ ކުރ� ާތެދުވެގެންާމ� ާދެކޮޅަށް ާމ�ކަމ  ާމ�އަދު މީހުން

ާމ� ާމަސައްކަތް ާހުއްޓުވުމަށް ާޙަޤީޤަތުގައ�ާމ�ކަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާކީއްވެތޯ ާބޮޑަށްާާކުރަނީ ާވަރަށް ވެސް

ާމެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާގ�ނަ ާތ�އްބެވ� ާމ�ތ ނގައ� ާބޭނުން. ާދީނީސުވ ލުކޮށްލަން ާތަޢުާންބަރުންނަކީ ލީމުާގޮތުން

ާނަމަވެސްހ ސ�ލުކުރައްވައ�ާ ާނުވެދ ނެ. ާބޭފުޅުންނަށް ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާދީން ާނޫންނަމަ ،ާގެން

ާޤު ާފަރ ތުން ާޢ�ލްމުވެރ�ންގެ ާދީނީ ނޑުމެންނަށް ާރުއ އަޅުގަ ާރަސޫލ ގެ ާދީނީާނުންނ އ� ާއެ ާއަދ� ޙަދީޘުންނ އ�

ާނަޞޭޢ�ލްމު ާހަމަވެރ�ންގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެާޙަތުން ާއެބަ ާމ�އަދު ާގައ�މުވެސް ާކަމެއްކަން.ާނގޭ ާކުރަންޖެހޭ މ�އީ

ާމ�ހެ ާއޮތީ ނޑެއްންދީނުގައ� ާއަޅުގަ ާދެކޮޅަށް ާއެއ  ާކަމަށްވުމ އެކު، ާއެހެން ާމ�އަދުާާކަން. ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ވެސް

ނޑުމެންނަށްާމ�ތ ނކުާއެފަދަާނ�ންމުމެއްާނ�ންމ�ދ ނެާކަމަކަށް.ާހަމައެކަނ�ާދީނުގައ�ާއެކަންާއޮ އެއްާނޫން.ާާތީތީއަޅުގަ

ާމ� ާމުޖުތަމަޢު ާމުޅ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާާމ�އަދު ާއަޅުގަ ާގޮސް ާހަލ ކުވެގެން ާމ ރ މ ރީތަކުން ާމ�ފަދަ ވަނީ

ާމ� ާފޭރ ން ާމ�އަދުާާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާރައްޔ�ތަކަށް ާއެއްވެސް ާތެރެއ�ން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގޮސް. ާހަލ ކުވެގެން ވަނީ

ާ ާމަގުމައްޗަށް ާނެތް ާވަޅ�ާއެާާ�ނ�ކުތީމ ޔަޤީންކަމެއް ާގަޔަށް ާނަހަރ ާމީހ  ާނުދީފ ނެކަމުގެާ�ނެކަމުގެއެއް މ�އީާާ.ހަމަލ 

ާމ� ާކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާދެވަނަާސަބަބަކީާމ�ކަން ނޑުމެންގެާާ�ޖެހޭ މ�ދެންނެވ�ހެންާމ�ފަދަާކަންކަންާއަޅުގަ

ާއަމަން ާހުއްޓުވުން.ާމ ލޭގައ� ނޑުއަމ ާޤައުމުން ާއަޅުގަ ާޤ އ�މުކުރުން. ާބަޔަކުާމެންކަން ާއެތައް ާތ�ބެގެން ާމ�ތަނުގައ� ން

ޒުވ ނަކުާމަރ ލީ.ާާވެސްާމ�ާމ ލޭގައ�ދުވަހުާއަނެއްކ ާާދައްކ ާތ�އްބައޭާއ�ހަކަށްމ�ކަމ ާދެކޮޅަށްާވ ހަކަާދައްކަާމ�ތަނުގައ�

ާމަ ނޑުމެންާމ� ާއެއަޅުގަ ާބޮލުގައ� ާއެއްބަޔަކުާކުރީާސަރުކ ރުގެ ާތ�ބެގެން ާއަނެއްާޖ�ލީހުގައ� ާއަޅުވ ފައ� ބަޔަކުާާވ ހަކަ

ާބޮލުގައ�ާއެާ ނޑެއްާޤަބޫލެއްާމ�އަދުާސަރުކ ރުގެ ާއަޅުވަާއަޅުވ ާތ�އްބަކަސްާއަޅުގަ ކަމަށްާާނުކުރަންާމ�އަދުާމ�ާވ ހަކަ
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ާއެމެރ�ކ ހަ ާވ�ދ ޅުވ� ާބޭފުޅުން ާއެއްބައ� ާކަމަށް. ާލ�ބ�ދ ނެ ާވ�ދ ޅުވޭާާއްލެއް ާބޭފުޅުން ާއަނެއްބައ� ާނުމަރައޭ، އަކު

ނއ�ނގ�ރޭސ�ާވ�ލ ތުގައ�ާނުމަރައޭ.ާއެާ ވެސްާއެމެރ�ކ ގައ�ާވެސްާމީހުންާޑުމެންނަށްާއެނގ�ގެންާހަމަގައ�މުކަމަކުާއަޅުގަ

ބަޔަކުާމ�ާތުހުމަތުާމާ�ާއެބަާމަރ .ާއ�ނގ�ރޭސ�ާވ�ލ ތުގައ�ާވެސްާމީހުންާއެބަާމަރ .ާކޮބައ�ތޯާމައްސަލަާއަކީ.ާއަނެއްާ

ާމ�ކަން ާހަމައެކަނ� ާޒ ާއަޅުވަނީ ާއެކަންޏޭ. ާޤައުމުތަކުގައ� ާއ�ސްލ މީ ާގައ�މުާކ�ރުކުރަނީ ާދަރުސްގައ� ވެސްާނައ�ކުގެ

ދީާއަށްާގޮސްާމީހަކުާބަލ ބަލ ށޭާސަޢޫާވ�ދ ޅުވ�ާމ�ފަދަާކަންކަންާކުރ ާޤައުމުތަކުގައ�ާމ�ސ ލަކަށް،ާސައޫދީާޢަރަބ�އްޔ 

ާއަދަބުތަކެއްާ ާއެފަދަ ާސަބަބަކީ ާނުހުންނ ނެ. ާބުރ�ކޮށްފަތޯ. ާހުންނަނީ ާއަތްފައ� ާއެންމެންގެ ާތ�ބ� ޢަރަބ�އްޔ ގައ�

ނަމަާއެފަދަާާދެކޮޅަށްާމަސައްކަތްާއެފަދަާކަންކަމަށްާނޫންާއްޔ�ތުންާވެސްާއެފަދަާކަންކަމ ވ�ފައ�ާހުރީމަާރަގ އ�މުކުރެާ

ާމަދުކުރަނީ.ާއެ ާހުއްޓުވަނީާނޫންނަމަ ާކުރުން ާއޮތުމަކީާާކުށްތައް ާމަރު ާގޮތުގައ�ާމަރަށް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތުން

ނޑުމެންގެާމުޖުތަމަޢުާމ�އޮތްާހ ލަ ނޑުމެންާދ�ރ�އުޅެމުންމ�އަދުާއަޅުގަ މ�ދާ ާތުާއެހެންާހ ލަތަކަށްާބަދަލުކުރަން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާދ�އުމަށްާކޮންމެހެންާވެސްާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާކަމުގައ�ާވެރ�ާހ ލަތުންާއަމ ންާއޮމ ންާމ ޙަބ�ރު އުލަކަށްާއަޅުގަ

ާމެންބަރުންނަށް ާތ�އްބެވ� ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާއަދ� ާދަންނަވަން. ނޑު ާމ�ތާ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާދެކޮޅަށް މ�ކަމ 

ާދަތ�ފުޅުވ  ާދެއްވުމަށް ާއަދަބުވެރ�ކަމ ާވޯޓެއް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ާާކަމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެދެން 91ާއެކު

ާކަންކަމުގައ�ާ ާމުހ�އްމު ާގުޅޭ ާރައްޔ�ތުންނ  ާބ ރެއް ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަށުން ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޚ�ޔ  ާގުޅޭާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�ކަމ  ާމ�އަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާނެގުން. ާވޯޓެއް ާޢ އްމު ާހޯދުމުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާލު ާމ� ގޮތުން

ާކަމަށްާ ާކަމެއް ާކުރަންޖެހ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާދ�ނުމަކީ ާމަރު ާމަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާތ�އްބެވ� މަޖ�ލީހުގައ�

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ ގ91ާެޤަބޫލުނުކުރައްވ ނަމަ ާާވަނަ ާމަތ�ންާާގައ�8)ށ(ގެ ާގޮތުގެ ވ 

ާބ ރުގެާ ާލ�ބ�ދީފައ�ވ  ާވޯޓުލުމަށް ާޢ އްމު ާހޯދުމުގެ ާޚ�ޔ ލު ާރައްޔ�ތުންގެ ާކަންތައްތަކުގައ� ާމުހ�އްމު ާގުޅޭ ރައްޔ�ތުންނ 

ާމ�ތަނަށްާ ާއެާޚ�ޔ ލު ނޑުާމ�އަދު ާއަޅުގަ ާބެލުމަށް ާކަމެއްތޯ ާދ�ނުމަކީާދ�ވެހ�ރައްޔ�ތުންާޤަބޫލުކުރ  ާމަރު ދަށުންާމަރަށް

ާދ�މ ވާ ހުށަ ާނ�ކުމެލ އ�ރަށް ާހަމަ ާމަގުމައްޗަށް ާމ ލޭގެ ާމަސައްކަތްކުރ އ�ރުގައ� ާމ�ކަމުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހަޅ ލަން.

ާއެއީ.ާއެ ާކަންބޮޑުވުމަކީ ާއުފުލ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާރައްޔ�ތަކު ާއަބަދުާާކޮންމެ ާއެއީ. ާއަކީ ާޝަކުވ  މީހުންގެ

ާ ާއަޑުއ�ވެނީ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރަނީ.ާވެސް ާކީއްހޭ ާކަލޭމެން ާދ�މ ލަށް ާމެންބަރުންނ  ާމަޖ�ލީހުގެ ރައްޔ�ތުންގެ

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮށްދޭނީ. ާކީއްހޭ ާމަރަނީއޭ. ާމީހުން ާހަރަނީއޭ ާވަޅ� މ ލޭގައ�

ާމ�ތ  ާކަމަކީ ާވެސް ާއޮންނ ނެހ  ާކުރެވެން ާހަމައެކަނ� ާމ�އަދު ނޑުމެންނަށް ާދެކޮޅަާއަޅުގަ ާއެކަމ  ށްާތ�ބެގެން

ާމ�ތ  ާފ ސްކުރުން. ާއެއްޗެއް ާކަހަލަ ާޤ ނޫނެއް ާނޫނީ ާއެއީ.ާާވ ހަކަދައްކ ފައ� ާމަސައްކަތަކީ ާކުރެވޭނެ ތ�ބެގެން

ާއެ ާނ�ކުމެ ާގ�އަރާއަޅައ�ގެން ާރައ�ޓު ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންާާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާނުދުވެވޭނެ. ާހައްޔަރުކުރ ކަށް ާހ�ފ  މީހުން

ާހ�ންގ ކަށްާ ާއެއް ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާމ�ތ�ބީކީ ާނޫންޒީރުންވަމ�އަދު ުމިޅ ަދުއަލްތ ިމަކަމްށ ެއަބެޖޭހ � .ާއެހެންވީމ ނަކަށް

ާމ�ިޒްނާމާވން  ާހަލަބޮލ�ކަން ާސ�ޔ ސީ ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބޮޑަށްާާ. ާވަރަށް ވަނީ
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ާމައްސަލަތަކުގައ� ާޤައުމީ ާމުހ�އްމު ާމ�ފަދަ ާނަމަވެސް ާއުފެދ�ފައ�. ާބައ�ބައ�ވުން ސ�ޔ ސީާާއ�ތުރުވެގެންގޮސްފައ�.

ާޖ�ނ ޢީާ ާމ� ާވެސް ާޤައުމުތަކުގައ� ާއެހެން ާދުނ�ޔޭގެ ާމަސައްކަތްކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޫކޮށް ވ�ސްނުން

ާނޫން ާއެކަހެރ�ކުރޭ.ާނަާކަންކަމަށް ާއެބަ ާކަންކަން ާސ�ޔ ސީ ާމ� ާމަސައްކަތްކުރ އ�ރު ާދެކޮޅަށް ާކުށްތަކ އ� ާބޮޑެތ� މަ

ާވެ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާމަސައްކަތްކުރެވ�ދ ނެާއެގޮތުން ާއަތުގުޅ ލަން ާއެކީ ާއެންމެން ާއެކީގައ� ާމ�ކަމ  ސް

ާ ާމ�ކަން ާމ�ކަމުގައ� ާމ�ހ�ރީ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާހަމަގައ�މު ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދެވެންހުރ�ާހަާކަމަށް އްލުކުރުމަށް

ޔަކަށްާދޭންޖެހެންޏ ާއެހެންާހުރ�ހ ާއެއްބ ރުލުމެއްާސަރުކ ރަށްާދޭންޖެހެންޏ ާސަރުކ ރަށްާވެސްާދޭން.ާދެންާއެހެންާބަ

ާވ ނަމަާ ާކަމަށް ާދ  ާމ�ހެން ާސަލ މަތްނުވެ ާޤައުމު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ�ން ާމައްސަލަ ާމ� ާދޭން. ާވެސް ބަޔަކަށް

ާނީވެނީާ ާއަޑު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހ�ނގައ�ދ ނެ.ާމ�އަދު ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހ�ސ ބަށް ާހީނުކުރ  ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވަޅ�ާ ާގަޔަށް ާމީހަކުގެ ާތަންކޮޅެއްާާވަރުގަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަޑުއ�ވެނީ ާމ� ާމ�އަދު ާވ ހަކަ. ާމަރުވ� ާހަރ  އެއް

ާމީހަކުާ ާވެސް ާކޮންމެ ާދަނ�ކޮށް ާމެންބަރަކު ާމަޖ�ލީސް ާމ�ތަނުން ާމ ދަމ  ާވ ހަކަ. ާމަރުވ  ާދަރ�ން ާމީހެއްގެ ނ�ކަމެތ�

ާފަ ާވަޅ�ހަރ ާމަރ ލަން ާއެމީހ ގެާގަޔަށް ާވެސް ާދ�ނީމަ ާމ ދަމ  ާފައ�ސ ކޮޅެއް ާމ�އަދުާމ�އަދު ާޒުވ ނުން ސްނުޖެހޭނެވަރުގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ނޑައަޅައ�ފ� ާކަ ާއެގޮތަށް ާމަރު ނޑުމެންާމަރަށް ާއެބަތ�ބ�.ާއަޅުގަ ާޤައުމުގައ� ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދުރަށް ާއެކަންކަމުން ާފުރުޞަތެއް ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެލ�ބެނީ ާވެސް ާޒުވ ނުންނަށް ާއެފަދަ ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ 

ާއަޅު ާއެކ�ދ ން. ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާޒުވ ނުންނ ާާގަ ާބައ�ވެރ�ވ  ާމ�ކަންކަމުގައ� ާޒުވ ނުން ާއެކަހަލަ ާމަތ�ން ފަހަރު

ާބައްދަލުވެފަ.ާއެ ާމ�ާމީހުންާއެބަހުރ� ާއެޅ�ގެންގޮސް ާމަގެއް ާގޯސް ާކަހަލަ ާހ�ސ ބެއްގައ�ާކޮންމެވެސް ާވަކ� ގެާއުމުރުގެ

ާނޫން ާތެރެއަށް ާގޭންގެއްގެ ާމ�ސ ލަކަށް ާމ ރ މ ާވަދެވެނީ ާއެނަމަ ާބައ�ވެރ�ވެގެން ާކަމެއްގެާާރީގައ� ާކުރެވޭ މީހުންނަށް

ާއެ ާކުރެވޭާކަމެއްގެާސަބަބުން ާމަރުވަނީ.ާނޫންނަމަ ާކޮންމެވެސްާމީހަކު ާޖަލަށ37ާްމީހުންާާތެރެއ�ން ލަނީ.ާާއަހަރަށް

ާބޭނުމެއްާހ�ސ ބުންާއެާއެ ާރަނގަޅުވ ކަށް.ާއެާމީހ  ާނެތް.ާރަނގަޅުާާނުވޭ ާދޮރެއް ާއަށްާރަނގަޅުވެވޭނެ ގޮތެއްާމީހ 

ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާފ ސްކޮށްފ�ާނެތް. ާމ�ތަންތަނުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ހެން ާކަންކަން ާމ�ފަދަ ާވ ނަމަާކަމަާއެކު ށް

ާހަމަގައ�މުާ ނޑު ާމ�ކަންކަމ ާދުރަށްދ ންާމަސައްކަތްކުރ ނެކަން.ާކޮންާއަޅުގަ ާވެސް ާޒުވ ނުން ާއެފަދަ ާޤަބޫލުކުރަން ވެސް

ނޑަށްާޔަޤީންާޒުވ ނެއްތޯާބޭނުންވ ނީާމ ލޭގައ�ާއަބަދުާ މ ރ މ ރީާހ�ންގ ާމީހުންގެާގަޔަށްާވަޅ�ާހަރަމުންާދުވަން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންާކޮށްދޭންވީާމަސައްކަތަކީާމ�ތ ާއެއްވެސްާޒުވ ނަކުާބޭނުމެއް ތ�ބެގެންާޤ ނޫނުާހަދާ ާނުވ ނެ.ާހަމައެކަނ�ާއަޅުގަ

ާބަލަހައްޓ  ާއަމަންއަމ ންކަން ާމ�ތަނުގެ ާހަދައ�ދ�ނުން. ާރަނގަޅަށް ާޤ ނޫނު ާޤައުާމީހުން ާއަމަންއަމ ންކަންާމީހުން މުގެ

ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ ބަލަހައްޓައ� ާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫާދ�ނުން. ާތަންފީޛުކޮށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތަންފީޛުކުރަމުންާއެކު ނުތައް

ާހަމަގައ�މުާ ާއޭރުން ާގުރޫޕުތައްާގެންދ�ޔުން. ާއެކ� ާޒުވ ން ާއެނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުވ ނެ. ާމ�ކަން ވެސް

ާއެ ާޒުވ ނުންގެާމ ލޭގެ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޓ ގެޓުކޮށްގެން ާއެމީހުންނަށް ާއެބަތ�ބ�ކަން. ކ�ކަންކޮޅުތަކުގައ�

ާއެާ ާއަޅައ�ގެން ާއެާމަރުކަޒުތައް ާކޭޓަރކޮށްދޭން. ާހޯދައ�ދޭން.ާާމީހުންނަށް ާފުރުޞަތު ާވަޒީފ ގެ މީހުންނަށް
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ާމ�ފަހުން ނޑު ާއަޅުގަ ާހ�ންގައ�ދޭން. ާޕްރޮގުރ މު ާމ ރ މ ރީއ ާވެސްާރ�ހ�ބ�ލ�ޓޭޝަން ާމ�ހ�ނގ  ގުޅ�ގެންާާމ ލޭގައ�

ާ ާމ�ވޭތުވެދ�ޔަ ާސ ފުކުރ�އ�ރު ާމަޢުލޫމ ތު ާގޮސް ާވަޅ�ނ4ާާްފުލުހަށް ާޒުވ ނުން ާއެކ ވީހަކަށް ާދުވަހު އަހަރެއްހ 

ގ�ނަާޒުވ ނުންާމ�އަދުާގޭންގުާާއަށްާވުރ811ާެރ އްޖޭގައާ�ާހަމަލަދީގެންާމ�ާޤައުމުގައ�ާމަރުވެފައ�ާއެބަތ�އްބޭ.ާމުޅ�ާމ�

ާމ�މ ރ މ ރީ ާއެބަހުރ�. ާރ�ޕޯޓު ާއަތުގައ� ާފުލުހުން ާކަމަށް ާބައ�ވެރ�ވ  ާމ�ކަމުންާާގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ މީހުން

ާމަރުާ ާމަރަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހ ލަތު ާމ�އޮތް ާމ�އަދު ާވެސް ާމަގަކީ ާހަމައެކަނ� ސަލ މަތްކޮށްދެވޭނެ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާމަރ ކަށް ާމީހުންތަކެއް ާމ�އުޅެނީ ާބައެއްާާއައ�ސްގެންކަން. ާކަންބޮޑުވ ންވީ. ކީއްވެގެންތޯ

ާދ އ�ރާ  ާތ�އްބަވައ�ގެންާތ�މަންނަމެންނަށްާޝަރުޢީ ާއަޑުއެހ�ން،ާމ�ތަނުގައ� ނޑުާވެސް ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާއަޅުގަ

ާއަށްާ ާދ އ�ރ  ާޝަރުޢީ ާގުޅ�ގެން ާކަންތައްތަކަކ އ� ާހުރ� ާދ�މ ވެފައ� ާގޮތުން ާސ�ޔ ސީ ާމީގެކުރ�ން ާއ�ތުބ ރުނެތޭ. އަށް

ާނުއ�ތުބ  ާވެސް ާދުވަހަކު ާދެން ާއުޅެފ�އްޔ  ާނުނ�ންމަން ާމ�ކަން ާމ�އަދު ާރުނެތ�ގެން ާނ�މ�ގެނ5ާާްނ�ންމޭނެ. މަރުޙަލ 

ާއަނެއްކ ާސު ާވެސް. ާމ�ދައްކަނީ ާވ ހަކަ ާގެންނަ ާމަރު ާމަރަށް ާމ�އަދު ާހ�ސ ބުން ާޙުކުމްކުރ  ާއެކަމަށް ާކޯޓުން ޕްރީމް

ާއެ ނޑަށް ާހަމަގައ�މުއަޅުގަ ާމ�އަދު ާއެއްޗަކީ ާނގޭ ާމ� ާވެސް ނޑ�ޔ ރުންކޯޓުތަކުގެ ާމ�ތ�ާފަ ާފަރ ތްތަކަކީާގޮތުގައ� އްބެވ�

ާޤައުމުގައ�ާހަމަގައ�މު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބައެއް. ާއ�ތުބ ރުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ވެސް

ާޤަބޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާމީހުން ާޤ ބ�ލު ާމ�ކަމަށް ާއެންމެ ާހުރ� ާތަޖުރ�ބ  ާއެންމެ ާއެންމެާރަނގަޅު ލުކުރަނީ.ާދެންާތ�ބ�

ާޤަބޫލެއް ނޑެއް ާއަޅުގަ ާތ�އްބަވައ�ގެން ާހަމަގައ�މުާާއެތ  ާމީހަކުާނުކުރަން ާގަސްދުގައ� ނޑ�ޔ ރަކު ާފަ ާއެއ�ން ވެސް

ާޤަބޫލެއް ާނަފްސެއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް. ާޙުކުމްކުރައްވަފ ނެ ާއ�ންސ ނަާާމަރ ލަން ާއެއް ާއެއީ ާއަނެއްާނުކުރޭ. ކު

ާގަސްތު ނޑަާއ�ންސ ނަކު ާކަ ާމަރ ލަން ނޑަށްާގައ� ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއ�އްވަފ ނެ ާއަދަބެއް ާމަރުގެ ާމަރަށް ާއެނގ�ހުރެ އެޅ�

ާނ�ާޤަބޫލެއް ާއެހެން ާހަމަގައ�މުނުކުރެވޭ.ާމ�ސ ލަކަށް ާހަޟްރަތުންާއެهللاވެސްާންމެވ�.ާނ�ންމެވ�ޔަސް މީހަކަށްާއެާާގެ

އްާނޫނޭ.ާމ�ތަނުގައ�ާއ�ންނެވާ�ެއަކަމާކ ދެޭތޭރ ިވްސަންނެޖޭހީނ ައުޅަގނޑެ � މ ޒ ބެއްާލ�ބޭނެ.ާއެހެންވީޢަލ�ބެންޖެހޭާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާނުޖެހޭ ާކަންބޮޑުވ ކަށް ނޑެއް ާއަޅުގަ ާއެކަމަކ  ާކޮށްފ ނެތީ ާކަމެއް ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� އެހެން

ާއެ ާނ ޒ�މު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާސަބަބުން. ާނ�ންމުމެއްގެ ނޑުާާނ�ންމަންޖެހޭ ާއަޅުގަ ވ�ދ ޅުވ�ހެން

ާނެތްާާދަންނަވ ލަން ާކުށެއް ާއެއްވެސް ާޤައުމުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވ�ސްނަބަލ ށޭ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާވަކ�ވެގެންދ ތީ. ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާމީހުން ާނެތް ާކުށެއް ާއަނ�ޔ . ާމ�ދ  ާލ�ބެމުން މީހުންނަށް

ނޑައެޅ�ގެންާ ާކަ ާމަރ ލ�ކަން ާމީހަކު ާކަންބޮޑުނުވ ށޭ ާއެާހަމައެކަނ� ާއެާސ ބ�ތުވީމަ ާއުޅުނީމަ ާމަރ ލަން ވ ހަކަާާމީހ 

ާމ� ާހ ލެއްގައ� ާއެއްވެސް ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމ�އުޅޭ ާދަންނަވަން ާގޮތެއްގައ� ާޖުމްލަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ އުޅެނީާާނުދައްކ ށޭ.

ނޑައެޅ�ގެންާ ާކަ ާދީނުގައ� ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމ�އުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާމަރ ކަށް މީހުންތަކެއް

ާއެއެކަ ާއޮންނ ތީ ާކަމަށް ާޤައުމަށްާާންކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާވަނަ ާދެ ާއެކަންކުރަން. ާމަތ�ން ގޮތުގެ

ނޑުމެންގެާތެރޭގައ�ާއެތައްާބަޔަކުާ މ�އަދުާދ�މ ވެފައ�ާމ�ވ ާމ ރ މ ރީގެާސަބަބުންާގޭންގުާފައ�ޓުތަކުގެާސަބަބުންާއަޅުގަ
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ާވަކ�ވެގެން ނޑުމެންނ  ނޑުމެާއަޅުގަ ންގެާމުޖުތަމަޢުގެާއަމަންއަމ ންކަންާގެއްލ�ގެންާގޮސްފައ�ވ ތީާއެކަމަށްާދ ތީާއަޅުގަ

ާއ�ޚުލ ޞްތެރ�ކަމ ހަ ާކަމެކޭ.ާމ�ކަން ާކުރަންއުޅޭ ާގޮތުން ާހޯދުމުގެ ާމެންބަރުންާާއްލެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� އެކު

ނޑުާއ ނދޭހ  ާދަންނަވަން.ާއަޅުގަާއަތ ާއަތްގުޅ ލައ�ގެންާކޮށްދ�ނުމަށްާއަޅުގަ ާރައްޔ�ތުންާރައްޔ�ތުންގެާއެކު ނޑުމެންގެ

ާއެއްާ ާއެދޭނެ ާޤައުމުގައ� ާމ� ާމ�އަދު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާކ�ބައ�ން ާމެންބަރުންގެ ާމ�ތ�ބ� ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ� ާމަޖ�ލީހަށް

ާކަމަށް ާމ�އީ ާވެސް ާއ ދޭހ ާކަމަކީ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާާވ ތީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ އެކު

ނޑ ާމެންބަރުން ާއަޅުގަ ާމ�ކަމުގައ� ާބ�ލަށްާާނޭ ާމ�ވ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާއަޙުމަދު ާދެއްވ ށޭ ާއެއްބ ރުލުން އެކު

ާއުނދަގޫވެވަޑައ�ގަންނަވ  ާކުރަން ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާކަމަކަށްާާވޯޓުދެއްވ ށޭ. ާޤަބޫލުފުޅުނުކުރެއްވޭ ާއެއީ ާނޫންނަމަ ާނަމަ

ނޑުާވ ާގޮތުގެާމަތ�ންާރައްޔ�ތުންާވ ނަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާމ� ގެާޚ�ޔ ލުާހޯދުމުގެާވޯޓަކަށްާފުރުޞަތުދ�ނުމަށްާއަޅުގަ

ހުށަހަޅ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ ާހަމަާމ�ތަނުގައާ�

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝ�މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމަޢ ފުދ�ނުމ އ�، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް. ާލުއަ` އ�ކޮށްދ�ނުމުގެާދަބު

ާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއ�ޞްލ ޙ  ާމ�ގެނެވޭ ާތެދުވ5ާާީޤ ނޫނަށް ާމ� ާވ ހަކަދައްކ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާފުރުޞަތެއްގައ� ވަނަ

ާބޮޑުކަމުން.ާ ާއޮންނަލެއް ާބ�ންވަޅުނެގ�ފައ� ާހ�ތުގައ� ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންތެރ�ކަމަށް ާމ�ކަމުގެ ާމުހ�އްމުކަމ އ� މ�ކަމުގެ

ާވޯޓަށްާ ާބ�ލަށް ާމ� ނޑު ާދޭނެާއެހ�އްޖެާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވޯޓު ާވަނީނަމަ ާވެސްާާކަމުގައ� ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތް

ާމައްސަލަތަކުގައ�ާ ާމ�ކަހަލަ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ާވެފައ� ާކަމަކަށް ާޝަރުޢީ ާމ�އީ ާމ�ކަމަކީ ާއެއީ ާބޭނުން. ދަންނަވ ލަން

ާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއ�ނުމަކީ ާދަންނަވ ނުލ  ާއެއްޗެއް ާމ�ކަހަލަ ނޑު ާކަމެއްާއަޅުގަ ާކޮށްގެންވ ނެ ޙަޤީޤަތުގައ�

ާމ�ާ ާގަސްތުާނޫންހެން. ާވޯޓުދޭން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުާބ�ލަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާކުރ�ން ާވ ހަކަ ާއޮންނަ ާޙަޤީޤަތެއް ާދެ ކުރ 

ާއޮންނ ނެ ާއެއަށްވުރެދަންނަވ ލ ފައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ހ ރު ާމ�އޮތްާާ. ާހުށަހެޅ�ފައ� ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ސ ފުކޮށް

އޮންނަނީ،ާމ�ާޤ ނޫނުގައ�ާާބުާލުއ�ކޮށްދ�ނުމުގެާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅ�ފައ�ާމ�އޮންނަާއ�ޞްލ ޙުގައ�ާމ�ދައަމަޢ ފުދ�ނުމ އ�،ާ

ާހ�ނދެއްގައ�ާ ނޑައަޅައ�ފ� ާޙުކުމްާކަ ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާނަމަވެސް ާބަޔ ންކޮށްފައ�ވީ އެހެންާގޮތަކަށް

ާ ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާކޯޓުން ާހައ� ާނުވަތަ ާކޯޓުން ާދަށު ާކޯޓުންާނުވަތަ ާސުޕްރީމް ާޙުކުމް ާމަރުގެ ނޑައަޅ ފައ�ވ  ކަ

ާމ� ާފަހުން ާއޭގެ ާތަންފީޛުކުރަންވ ނެއޭ. ާޙުކުމް ާއެ ާހ�ނދެއްގައ� ާޤ ނޫނަށްާާދަމަހައްޓައ�ފ� ާމ� އޮންނަނީ

ާދުވަހުންާ ާޝ އ�ޢުކުރ  ާގެޒެޓުގައ� ާސަރުކ ރުގެ ާދ�ވެހ� ާތަޞްދީޤުކޮށް ާފ ސްވެ ާޤ ނޫނު ާމ� ޢަމަލުކުރަންފަށ ނީ

ާޙުކުމްާތ ާފެށ�ގެންނޭ.ާމ� ާމަރުގެ ާމީހަކަށް ާކޯޓަކުން ާއަކީ،ާޝަރުޢީ ާބޭނުންާނުކުތ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ނގައ�

ނޑައަޅައ�ފ� ާދަމަހައްޓައ�ފ�ާކަ ާޙުކުމް ާއެ ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ާފަހުން ާއޭގެ ާތަންފީޛުކުރަންވ ނެއޭ.ާާނަމަ ާއެކަން ނަމަ

ާތަންކޮޅެއް ާއޮޅޭ ާބަޔަކަށް ާގ�ނަ ާދަންނަާވަރަށް ާމ� ާވ ހަކަ ާމ� ނޑައަޅައ�ފ�ާވީމަ ާކަ ާއަދ� ާޙުކުމެއް ާކޯޓަކުން ާދަށު ާވ ލީ.
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ާދަމަހައްޓައ�ފ�ާާކަމުގައ�ާ ާކޯޓުންާމ�ކަން ާކޯޓުކަމުގައ�ވ ާސުޕްރީމް ާހުރ�ާއެންމެާމަތީ ާވ�ޔަސްާވެސްާރ އްޖޭގައ�ާމ�ހ ރު

ާ ާޝަރުޢީ ާވ ހަކަފުޅުގައ� ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރ�ހ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއޮތީމަ ާތަންފީޛުކުރަންވ ނެއޭ ާއެކަން ދ އ�ރ ާނަމަ

މ�ހ ރުާއޮތްގޮތަށްާބަލ އ�ރުާރ އްޖޭގެާނ�ސްބަތުންާސުޕްރީމްާކޯޓުގައ�ާއެާތ�އްބެވީާމ�ހ ރުާރ އްޖޭގައ�ާތ�އްބެވ�ާޤ ނޫނީާ

ާއަޚުލ ޤީ ާޢ�ލްމީ، ާޤ ބ�ލު، ާއެންމެ ާއ�ތުބ ރުކުރެވޭ، ާއެންމެ ާވެސް ާއ�ން ާދ އ�ރ  ާޝަރުޢީ ާއަދ� ާވެސް ާއ�ން ާދ އ�ރ 

ނޑުާދަންނަވ ލ ާފުރަތަމަާޙަޤީޤަތަކީާރ އްޖޭގެާހުރ�ހ ާރައްޔ�ތުންާވެސްާ� ންާރަނގަޅުާބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ގޮތު އަޅުގަ

ާ ާސ ފު ާވަރަށް ާޤުރުޢ ނުގައ� ާކީރ�ތ� ާއަކީ ާމައްސަލަ ާޤ�ޞ ސްގެ ާއޮންނަާއ�ޤަބޫލުކުރައްވ ނެ ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ބ ރ ތުން

ާ ާމ ތް ާޙަޤީޤަތަކީ ާފުރަތަމަ ާވޯޓުދޭ ާބ�ލަށް ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާވަތަޢ هللاާކަމެއް. ާއެކަލ ނގެާސުބްޙ ނަހޫ ާޤ ނޫނުގައ� ލ ގެ

ާ ާސ ފު ާނުވެވޭާއ�ވަރަށް ާޚ�ޔ ލުތަފ ތު ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް ާކަމަކަށްާބ ރ ތުން ާއޮންނަ ނޑައަޅުއްވ ފައ� ާކަ ވ ތީ.ާާގޮތަށް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާދެވަނަ ނޑައަޅުއްވ ފައ�ާއޮންނަާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައ�ާهللاާގޮތުގައ�ާމ ތްާާކަމަކީާއަޅުގަ ކަ

ާއުސޫލުތަ ާޝަރުތުތަކުގެާވަކ� ާއުސޫލުތަކ އ� ާމ� ާދަންނަވ ލ�ހެން ާކުރ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރޭ. ާޝަރުތުތަކެއް ކަކ އ�

ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާޝަރީޢަތުގެާާތެރޭގައ� ާމ�ކަން ާމ�ންވަރަށް ާވަސްވ ހެއްނުވ  ާޝައްކެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާއެއީ ކަމެއް

ާސ ބ� ާނުވ ވަރަށް ާޝައްކެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާސ ބ�ތުވުން. ާޝައްކެއްާމަޖ�ލީހަށް ާނުވަތަ ާތެރޭގައ� ތުވުމުގެ

ނޑުާދެންނެވ�ންާޢ�ލްމުވެރ�ންާވ�ދ ޅުވޭާއެއީާއެާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރެވޭާތަނެއްގެާ އުފައްދަފ ނެާކަމެއްގެާގޮތުގައ�ާއަޅުގަ

ައުޅަގނުޑ ިމ ިބަލްށ ވުޯޓ ދޭިއުރަގިއ � ހ ވަރަކަށްތޯ.ާއެހެންވީމ ޢ އްމުާރައްޔ�ތުންނަށްާމ�ކަންާއެނގ�ފައ�ާއޮތީާކ�

ާކަމަކަށް ާއޮތް ާދީނުގައ� ާމ�އީ ާމ�ކަމަކީ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާމ�ދެނީ ާވޯޓު ާކުރ�ންސުރެާމ� ާވަރަށް ނޑުާާވ ތީ. ާއަޅުގަ ވެސް

ނޑައަޅުއްވ ފައ�ާހުރ�ާޢުޤޫބ ތްތައްާޖެހޭނެއޭާهللاާދަންނަވަމުންާއަންނަާވ ހަކަާއެއްާއެއީާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގައ�ާމ ތްާ ކަ

ނޑުމެންާއެއ�ރެއްގެާހ ލަތ އ�ާއެއްގޮތަށްާާހ�މަނަން.ާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައ�ާބޭނުންވ  އުސޫލުތަކ އ�،ާޝުރޫތުތައްާއަޅުގަ

ާހުށަހެޅ�ގެންާ ާމ�ތަނަށް ާޤ ނޫނެއް،ާބ�ލެއް ާގޯނ ކުރުމުގެ ނޑައެޅ�ދ ނެއޭ.ާކުޑަކުދ�ންނަށްާޖ�ންސީ ާކަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާމީހަކުާޖ�ންސީ ާދެންނެވ�ންާކުޑަކުއްޖަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާކުއްޖާ ގޮތުާވ ހަކަދެއްކ�އ�ރު ާގޯނ ކުރަމުންާގޮސްާއެ ން

ާކަހަލަާޝައްކެއް،ާވަސްވ ހެއް،ާހ�ޔަންޏެއްާވެސްާާމަރުވެއްޖެ ާއެއްވެސް ާވަނީނަމަާއަދ�ާއެކަންާޝަރީޢަތަށް ކަމުގައ�

ާސ ބ�ތުވެއްޖެ ާާނޭޅޭވަރަށް ާމަރުގެ ާއަށް ާއޭނަ ާވަނީނަމަ ާބަލ އ�ރުާއަކަމުގައ� ާތ ރީޚަށް ާއ�ސްލ މީ ާމ�އީ ާދ�ނުމަކީ ދަބު

ާކުރަޢުމަރުގެފ ނު ާޒަމ ނުގައ� ާއެހެންވީމ ގެ ާކަމެކޭ. ާއޮތް ެއެހްނަނަމެވްސ ިބުލަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ � އްވ ފައ�

ހުރެގެންާއެވަރުާއަޮކިމީޓަގިއ ިދާރާސުކިރިއުރ ަބެއްއ ެއެހްނ ަކަހަލ ަކްނަތްއަތަކްށ  ދަބުާތަންކޮޅެއްާލުއ�ކޮށްފައާ�

ާއަ ާކަންތައްތަކަށް ާއެ ާލުއ�ވީމަ ާމ  ާާ:ދަބު ާބޮޑުކުރެވެމުންއަހަރ31ާުއަހަރުން ާޢުޤޫބ ތް ާޤ ނޫނީާން ގޮތުންާާދ�ޔައ�ރު

ާއެންމެާ ާތ ރީޚުގައ� ާއ�ސްލ މީ ާކަމެއް، ާއޮންނަ ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާޝަރީޢ ގައ� ާބަލ އ�ރު ާޤ ނޫނަށް ާއ�ސްލ މީ ނުވަތަ

ާވަރަށް ާދ�ޔައީ ާހުށަހެޅީމަާއެކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރައްވ ފައ�ާއޮތްާކަމެއް ާޒަމ ނުގައ� ާޚަލީފ ގެ ާއެއް ބޮޑުާާފ ހަގަކޮށްލެވޭ

ާއެހެންވީމ ާއައ�ބުކަމަކަށް ެދަވަނ ަކެމްއެގ ޮގުތަގިއ ައުޅަގނުޑ ިމ ަދްނަނާވީލ ަރްއިޔުތްނަންށ ިމ � ވެގެން.
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ުހިރާހ ަކެމްއ ިނަކްނ ަރނަގަޅްށ ެއނިގަފިއ ޮއުތްނ ިމއީ ިމ ަޝްއާކިއ ިމ ަވްސާވްސ ިފުލާވުލަމްށަޓަކިއ 

ާއަޅުގަނޮކްނެމެހްނ ޭބުންނާވ ަކެމކޭ  ާދ�ނުމުގައ� ާވޯޓު ާދެާ. ާދަންނަވ ލ� ާމ� ާރައްޔ�ތުންނަށްާާޑު ާރ އްޖޭގެ ކަންތައް

ާހީކުރަން.ާމ ތްާާސ ފުވެއްޖެ ާއޮންނަާކަމަކަށްهللاާކަމުގައ� ނޑައަޅުއްވ ފައ� ާކަންތައް.ާދެވަނަާާކަ ާފުރަތަމަ ާއެއީ ާވ ތީ

ާފުރ�ހަމަވ ންޖެހޭ ާއަދ� ާއުސޫލުތަކ އ� ާހުރ�ހ  ާޤ ނޫނުތަކ އ�، ާހުރ�ހ  ާހެދެންޖެހޭ ާމ�ކަމަށްޓަކައ� ހުރ�ހާ ާކަމަކީ،

ާފު ާއެއްގޮތަކަށްާޝަރުތުތަކެއް ާނޫނީ ާދީނުގައ�ާރ�ހަމަވެގެން ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާމ�އީ ާބުރ�ކޮށްލުމަކީ ާބޯ ާމީހެއްގެ ވެސް

ާޝައްކެއް ާކ�ރ�ޔ  ާބުރ�ކޮށްލުމުގައ� ާބޯ ާމީހެއްގެ ާނޫން. ާގޮތެއް ާއޮތް ނޑައަޅުއްވ ފައ� ާބުރ�ނުކޮށްލަންާާކަ ާބޯ ވ�ޔަސް

ާ ާބޯ ާއ�ރުކޮޅަކުން ާމ ޔޫސްވ�ާއޮންނަނީ. ާއެކަމ  ާވަރަކަށް ާކ�ތަންމެ ާއެނގ�ގެން ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާފަހުން ާބުރ�ކޮށްލ 

ާއެ ާވީނަމަވެސް ާއެހެންވީމ ާކަމުގައ� ާއ�ޢ ދަނުކުރެވޭނެތީ. ާއަނބުރ  ާއަލުން ާބޯ ާމީހ ގެ ާޝަރުތުތަކ ، އެކުގައ�ާާމ�

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއ�ޞްލ ޙެއް ނޑުގެާވ ހަކަާނ�ާއަޅުގަ ދަންނަވަމުން،ާއަޅުގަ ާންމ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާކަމުގައާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއަޙުމަދުާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއޭދަފުށީ ާތެރެއ�ން ާބޭފުޅުންގެ ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާފުރުޞަތަށް މ�ހ ރު

ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާކުރ�ން ާވަނީ ާއެހެންވީމ ސަލީމް ާަވުގުތ ަހަމެވަފިއަވނީ � ފައ�. ާދެން ފުރުޞަތަށްާ.

ާޢ�އްޒަތްާ ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާރަފީޤުއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވަނީ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޑީ.އ ރު.ޕީާާތެރ� ޙަސަން.

ާ ާބ ކީ ާއެހެންވީމ އަށް ާމ�ނެޓުއ�ރު. ާއެއް ެއ ިމެނުޓ ޭބުންނުކެރްއުވަމްށ ައުޅަގނުޑ ިމާހުރ ުފުރަޞުތ � އޮތީ

ާ.ާައުރަވން 

ާ

ާ:ޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އ�

3ާދަބުާލުއ�ކޮށްދ�ނުމުގެާޤ ނޫނަށްާއަ`.ާއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމ�ާމަޢ ފުދ�ނުމ އ�،ާ

ނޑަށްާވަރަށްާތ އީދުކުރެވޭާއ�ޞްލ ޙެއްާވަނަާއ�ޞްލ ޙުާމ�ާހުށަހަޅުއްވ ފައ� ންނަވ ލަން.ާކަމުގައ�ާދަާވ ތީާމ�އީާއަޅުގަ

ާފަށައ�ގަންނަމު ާވ ހަކަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާތ އީދުކޮށްލ ނަން ާފުރަތަމަ ާޢ�އްާން ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ޒަތްތެރ�ާގަލޮޅު

ާމަޚްލޫފުާ ާއަޙުމަދު ާރައްޔ�ތުންގެާާމެންބަރު ާޢ އްމު ާމ�ކަމުގައ� ާއެއީ ާއ ދެ، ާހުށަހެޅުއްވުމަށް. ާހުށަހެޅުއްވ� އެ

ާހުރ� ާބަލައ�ލުާވ�ސްނުންފުޅު ާރަާގޮތެއް ާދ�ޔުމަށްޓަކައ� ާވޯޓަކަށް ާހަމައަށް ނޑުާއްޔ�ތުންނ  ާއަޅުގަ ާމީގައ� ާއ ދެ، ން.

ާޢ އްމު ާތެާާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގޮތެއްގައ� ާއ އ� ާމ ރ މ ރީ ާމ�ހ�ނގ  ާމ�ރޭގައ� ާމެރުމުގެ ާމީހުން

ާ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާާފަހަކަށްމައްސަލަތަކަކީ ާއ�ތުރުވެފައ�ވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާާމައްސަލައަކަށްއައ�ސް ފުލުހުންގެާވ އ�ރުގައ�

ާލ�ބޭގޮތުގައ�ާގ�ނަާއ�ންާމ�ާދެންނެވީ ނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތު މީހުންާމެރުމުގެާމ�ާހަރަކ ތްާާމުއައްސަސ ާއ�ންާއަޅުގަ

ާގ�ނަ ާމީހުންނަކީ ާހ ޑްާާހ�ންގ  ާމ�ކ�ޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާމީހުން. ާކުރ  ާއެކަން ާމަސްތުވެގަނެގެން ފަހަރަށް



 40

ާއެާޑް ާގ�ނަރަގްސް ާމީހުން ާއުޅޭ ާމީގެތެރޭގައ� ާބޭނުންކޮށްގެން ާތަކެތ� ާލުއ� ާމަސްތުވ  ާޢ އްމުކޮށް ާނޫން ާމ�ާއް ާއ�ން

ާއެއްާ ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމަށްވ އ�ރުގައ� ާއ ދެ،ާާއުޅެނީ. ާއެއީ. ކަމެއް

ނޑު ާ...ާގައ�:411މެންާވ�ސްނ ލަންޖެހޭާއަޅުގަ

ާ

ާވުން:ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ

ާހަމަވެއްޖެ.ާމ� ާމ�ނެޓު ާމެންބަރު.ާއެއް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބަހުސްކުރަންާާޝުކުރ�އްޔ  ާބ�ލަށް ާމ� ނޑުމެން ހ�ސ ބުންާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއަލުންާމަސައްކަތްާ ނޑައެޅ�ފައ�ވ ާވަގުތުާހަމަވީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަޅުގަ ގައ�ާފަށ އ�ރުާއޮންނ ނ11ާީ>33ކަ

ާގަވ އ�ދުގައ� ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް،ާއ ދެ،ާފަހުާާވ ާގޮތުގެާމަޖ�ލީހުގެ ާއުފެދުނުާސުވ ލުތަކަށް މަތ�ންާބަހުސްާމަރުޙަލ ގައ�

ާފުރުޞަތުާ ާއެ ާރަޝީދަށް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާފުރުޞަތު. ާވ�ދ ޅުވުމުގެ ބަސް

ނޑުާ ކަށްާމަޖ�ލީހުގެާމަސައްކަތްާމ�ނެޓުގެާހުސްާވަގުތުކޮޅ51ާާަހ�ސ ބުންާފެށ�ގެންާާޖަހ އ�ރުާއަރުވ ނީ.ާމ�33ާއަޅުގަ

ނޑ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާާާާާ ާމެދުކަ

ާ

 ]އަށ16ާާް>33އ�ނ53ާާް>31ހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

 

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފަށަނީ ާމ� ާކުރ�ޔަށްގެންދަން ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ާއެޖެންޑ ާ`. ާމަސައްކަތް ާ.ާނުނ�މ�ހުރ�

ާ ާޤ ނޫނ31ުނަންބަރ ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހޯރަފުށީ ނަންބަރުާާ.

ާއ�ޞްލ ޙ4131/4ާާު ާފަހުާގެނައުމުގެއަށް ާއޮތީ ާމ�ހ ރު ާގެންދ�ޔުން. ާކުރ�އަށް ާބަހުސް ާއެރުވުމުގެާބ�ލުގެ ބަސް

މެންބަރުާއަޙް ާމަދުާރަޝީދު.ފުރުޞަތު.ާހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާލުއ�ކޮށްދ�ނުގ4131/4ާާެ`. ާއަދަބު މަޢ ފުދ�ނުމ އ�

ާއ�ޞްލ ޙަކީާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާބަހުސްގެާ ާހުށަހަޅ ފައ�ާމ�ވ  ނޑު މަރުޙަލ ގައ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާހުރ�ހާ ޤަނޫނަށްާއަޅުގަ

ާޢ� ާމ� ާބަލ އ�ރު ާމައްޗަށް ާވ ހަކަފުޅުގެ ާދެއްކެވ� ާއެންމެހައ�މެންބަރުންވެސް ާމަޖ�ލީހުގައ� ތްތެރ�ާޢ�އްޒަާއްޒަތްތެރ�

ާތ އީދު ާވަރަށް ާމާ�މެންބަރުން ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާކަމުގައ� ާބ�ލެއް ކުރައްވ 

ނޑުާއ�ހަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއ�ޞްލ ޙުާއަޅުގަ ނޑުާސަބަބުާއަޅުގަ ނޑުާހުށަހަޅަންޖެހުނުާމައ�ގަ

ާއެއްާ ާޢަމަލުތައް ާއަނ�ޔ ވެރ� ާއ އ� ާމ ރ މ ރީ ާޤައުމުގައ� ާއަނ�ޔ ވެރ�ާާމ� ާވަރަށް ާނުހުއްޓ� ާދުވަހަށް ާއަނެއް ދުވަހުން

ާމީހުންރަހުމު ާގޮތެއްގައ� ާާރޯމ ާކުޑަ ާމ�ކަމަށް ާގެންދ ތީ ާމަރަމުން ާމަޤުޞަދުގައ�ާހަދުވ ލު ާމ ތް ާގެނައުމުގެ އްލެއް
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ނޑުާމ�ާޤ ނޫނަށްާމ�ާ ނޑުާހަމަާާއަޅުގަ އ�ޞްލ ޙުާހުށަހެޅީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާބައެއްާޢ�އްޒަތްތެރ�ާބޭފުޅުންާއަޅުގަ

ާ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅަނގު ާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާމ ފަންނު ބ�ލަށްާާމ�ާާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާޢަބްދުާމެންބަރުޚ އްޞަކޮށް

ާބ�ލެކޭ.ާހަމަާ ާޖަޒުބ ތީާގޮތެއްގައ�ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާވަރަށް ނޑު ނޑުމެން،ާއަޅުގަ ވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާވ�ދ ޅުވ�ާއަޅުގަ

ާވެސްާ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާހަމަ ާހުށަހެޅީ ާބ�ލު ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ތެދުތެދަށް

ނޑުާމ�ދަންނަވަނީާމީހުންާމަރ ާކުދ�ކޮށްާކޮށ ާާގެން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސްާރޯމ ށްާބޮޑަށްާޖަޒުބ ތީވެާވަރަ ދުވ ލުާއަޅުގަ

ާކ�ޔާ  ާމެންބަރުންނޭ ާމަޖ�ލީހުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމަޖ�ލީހުގައ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާޤަބޫލުކުރަން. ާޙަޤީޤަތް ާމ� މަންޒަރު

ާޢަ ާއަނ�ޔ ވެރ� ާމ�ފަދަ ާތ�ބޭއ�ރު ނޑުމެން ާއ�ންސ ނާ އަޅުގަ ާނުވަންޏ  ާޖަޒުބ ތު ާގެންދ އ�ރު ާކުރަމުން މަލުތައް

ާހަމަާއ�ންސ ނަކަށް ާރައީސް، ާނުކުރަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާބޭފުޅުންާާވ ނެ ާބައެއް އެހެންމެ

ާހުވ  ާހަމަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބ�ލެކޭ. ާހުށަހެޅ� ާމަޤުޞަދެއްގައ� ާސ�ޔ ސީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އީ ކޮށްފައާ�ވ�ދ ޅުވ�

ާޤައުމުންާ ާމ� ާސ�ޔ ސަތަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބ�ލެއް. ާހުށަހެޅ� ާމަޤުޞަދެއްގައ� ާސ�ޔ ސީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�އީ މ�ދަންނަވަނީ

ާމ�ާ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާސަލ މަތްކުރުން. ާރައްޔ�ތުން ާޤައުމުގެ ާމ� ާމުސީބ ތްތައް ާއުނދަގޫ ާމ�ފަދަ

ާދަށުން ާސ�ޔ ސަތުގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ައުޅަގނުޑ ެގްނުގޭޅ ިސާޔަސުތެގ ަދުށްނ، ައުޅަގނުޑ ެއ � ކަމަކީ

ީޓައަކްށ ިންސަބްތާވ ެއމް  ާސަރުކ ރުގެާޕާ ާގެންދ  ާކުރަމުން ާވެރ�ކަން ާމ�ވަގުތު ާޕ ޓީއަކުން ާއެ ާއަދ� .ޑީ.ޕީ

ާމ� ނޑުމެން ާދަށުން،ާއަޅުގަ ާއަމ�އްލަާާސ�ޔ ސަތުގެ ނޑުގެ ާހުއްޓުވުމަށްާއަޅުގަ ާމ�ފަދަާއަނ�ޔ ވެރ�ާޢަމަލުތައް ާޤައުމުން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާމ�އަށްވުރެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބ�ލެއް. ާދ�ޔަ ާހުށަހެޅ�ގެން ާދަށުން ާފ�ކުރުގެ ވ�ސްނުމ އ�

ާކަމަށްާ ާސ�ޔ ސަތު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމ�އީ ާނެތީ ާބ�ލެއް ާރައީސް،ާާހަމަާސ�ޔ ސީވ  ާބަާވ ތީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ� އެއްާއެހެންމެ

ާރައްދު ާބ�ލަށް ާމ� ާވ�ދ ޅުވެދެއްވ�ބޭފުޅުން ާޢ�ޖުރ ޢަާދެއްވަމުން ާޖ�ނ ޢީ ާބެހޭާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާހެއްކ  ާޤ ނޫނ އ�، ތުގެ

ާޖަސްޓ� ާފުރ�ހަމަޤ ނޫނ އ�،ާކްރ�މ�ނަލް ާފުރ  ާއަދ� ާސ�ސްޓަމް ާދ�ވެހ�ރ އްޖެާސް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނުވެއޭ. އެއް

ާާއ�ސްލ މްވީ ާއ�ސްާއަހަރ6ާު::ފަހުން ާފުރ�ހަމަވ ން ާފުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސުވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ލ މީާވެއްޖެ.

ާ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ 6ާާ::ޝަރީޢަތް ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދުވަސްކޮޅެއް. ާމަދު އަހަރ6ާާު::އަހަރަކީ

ާއ�ސްލ މްވީ ާޤައުމު ނޑުމެން ާފ އ�ާއަޅުގަ ާތެރޭގައ� ާމުއްދަތުގެ ާމ�ވީ ާމ�ހ ރު ާހ�ނގައްޖެއޭ.ާއެހެންވީމ ފަހުން � ތުވެގެން

ާރައީސްީމީކ ުކުރ ުމްއަދެތްއ ޫނޭނ ިމަކްނ ުކާރކަ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންމެ ާހަމަ ނޑުމެންާ� ށް. އަޅުގަ

ާ ާމީގައ� ާއައ�3611ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާއަށް ާމ�ދުނ�ޔެ ާއ�ސްލ މްދީން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ފަހުންާާޤަރުނުގެ

ާއޭރަާ ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާސ ފުކޮށް ާރައީސް،ާހަމަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއައ�އ�ރުގައ� ާއަށް ާދުނ�ޔެ ާމ� ކުާއ�ސްލ މްދީން

ާއ�ޖުރ ޢަ ާނެތްޖ�ނ ޢީ ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާސ�ސްޓަމެއްާތުގެ ާޖަސްޓ�ސް ާނެތް.ާކްރ�މ�ނަލް ާވެސް ާޤ ނުނެއް ާބެހޭ .ާހެއްކ 

ާތ� ާމ�ދުނ�ޔޭގައ� ާއޭރު ާހަމައެކަނ� ާނެތް. ާމުޖުތަމަޢުވެސް ާބ� ާޤަބޫލުކުރެއްވ� ާން ާބަޤަރާ هللا ާވަތަޢ ލ  ސުބުޙ ނަހޫ

ާއައ�ސްފައ�ވ ާއަމުާ:39ސޫރަތުގެާ ާއެ ާމުސްލ�މުންާވަނަާއ ޔަތުގައ� ާތ�ބ� ާއޭރުގައ� ާމައްޗަށް ާއަމުރުފުޅުގެ ރުފުޅު.ާމ�
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ާނަތީޖ އަކަށް ާބޯލެނބުމުގެ ާއ�ާވެގެންާއ�ންސ ނުން ާމ�ދުނ�ޔޭގައ� ާޖ ހ�ލުކަމ އ�،ާދ�ޔައީ ާތެރެއ�ން ންސ ނ�އްޔަތުގެ

ާމ�ޖަހ ލަތު ާާކަމ އ� ާނުބައ� ާދ�ޔުބ ވަތުގެ ާހުއްޓ�ގެން ާޢަމަލު ާޙައަނ�ޔ ވެރ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ާން. ޤީޤަތުގައ�

ާހަދ  ާއ�ދ�ކޮޅު ާމ�ބ�ލ  ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑަކަށް،ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުގަ ާމަންޒަރެއް ާދެއްކެވ� ވ ހަކަފުޅު

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެހެންނަމަވެސް ާނުދޭ. ާއ�ވ�ގެނެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާވަރަށްާބ�ލުގަާއަޑެއް އ�

ާމީ ާބުނެފައ� ާސ ފުކޮށް ާމ�ނީ ާޙުކުމެއް ާމަރުގެ ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާރައީސް، ާދަޢުވ ކުރެވޭާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެ އަންނަނީ

ާދަޢު ާފަރ ތ އ�، ާދެ ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތ އ�، ާލ�ބޭ ާއެާޚަވ  ާލ�ބެންޖެހޭާާސްމުންކުރެ ބޭބޭފުޅުންނަށް

ާއެހެނ�ހެންާާޙައްޤުތަކ އ�،ާއެ ާލ�ބެންޖެހޭ ާލ�ބެންޖެހޭާނ ޔަތްތަކ އ�،ާދައުލައ�ބޭފުޅުންނަށް ާފަރ ތުން ނ ޔަތްތަކ އާ�އ�ތުގެ

ާޙުކުާމ� ާއ�އްވޭ ާކޯޓުން ާދަށު ާއައ�ސް ާފުރ�ހަމަވެގެން ާސުކަންތައްތައް ާއަދ� ާދަމަހައްޓ  ާހައ�ކޯޓުން ޕްރ�މްކޯޓުންާމް

ާތަންފީޛުދަމަހައްޓަވަ ާޙުކުމެއް ާއެ ާނަމަ ާޤައުމުގައ�އ�ފ� ާރައީސް،ާއެކ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބުނަނީ. ާމ� ާމ�ހެން ާކުރަންޖެހޭނޭ

ާމ� ާއަދަބު ާމަރުގެ ާޤައުމުތަކުގައ� ާބައެއް ާގޮތަށް. ާއެކ� ާޙުކުމްދޭނީ ާޖަހައ�ގެން.ާާމަރުގެ ާއ�ންޖެކްޝަނެއް ދެވެނީ

ާމ�ދަންނަވ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންޖައްސައ�ގެން. ާޤައުމުތަކުގައ� ާއަނެއްބައ� ާބޭސްކ ންދީގެން. ާޤައުމުތަކުގައ� އަނެއްބައ�

ާ ާއަދަބަކީ ާމަރުގެ ާމ�ދަންނަވ  ާޖަލަށްލުން.47ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާހ�ތ މައ ާއަހަރަށް ާރައީސް، އެކުާޢ�އްޒަތްތެރ�

ބ ވަތުގެާކަންތައްތައްާާހުރ�ާއެއްވެސްާބޭފުޅަކުާނުކުމެާމ�ާމ�ދަންނަވަނީާމ�ހ ތަނަށްާޖަލަށްާޙުކުމްާއ�އްވ�ގެންާލެވ�ފައ�

ާމ�ާކުރަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުދޭ. ާފެނ�ގެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަންޒަރެއް ާވަާގެންދ  ާފަހުފެންނަނީ ާވެސްާރަށް ން

ާމ�ނ�ސްޓަރ  ާކުރެވ�ގެންާހެލްތު ާޖެއްސުންާދ�ޔަާއ�ދ�ކޮޅަށް ާސަރުކ ރަށް ާޤ ޟީއަކުާކަމެއްގައ� ާނ�ޔަތުގައ� ކުރުމުގެ

ާއަ ާމ�ދުނ�ޔެ ާއެ ާމަރު ާމީހެއްގެ ާދުވަހު ާއަނެއް ާސަބަބުން ާޢަމަލެއްގެ ާދޫކޮށްލަންހ�ންގ� ާފުރ ނަ ާއ�ންސ ނަކު ޖެހުނުާށް

ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ދަންނަވަާވ ހަކަ ާނީ. ާނުޙައްޤުންާހެންވީމ ، ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވ�ސްނަން ާވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާހަމަ ާނ�ޒ މުގެާތެރެއ�ން ާލ�ބެންނުޖެހޭާާމީހަކަށްާޝަރުޢީ ާތެރެއ�ންާނުޙައްޤުންާމީހަކަށް ާމަރުޙަލ ގެ ާތަޙުޤީޤީ އެހެންމެ

ާޢ�އް ާއެހެންނަމަވެސް ާކަންބޮޑުވޭ.ާދެރަވޭ. ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާލ�ބ�ދ ނެތީ ޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާބަޤަރ ާސޫރަތުގެާއަދަބެއް

ާދެންނެވުނުާ ނޑުާކުރ�ން ާފަރުޟުهللاާއ�ާޔަތުގަާއ ާވަނަާާ:39އަޅުގަ ނޑުމެންނަށްާސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ  ާއަޅުގަ ކުރެއްވ�

ާކޮާއެ ާފުރަތަމަ ާފަރުޟުއ ޔަތުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ�ސ ޅުގައ� ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ސްހ�ފުންާކުރައްވަނީ

ާމެދުތެރޭގައ�ާވަޙީާފ�އޭ.ކުރައްވައ�ފަރުޟު ާއެއީާއަާއ ޔަތުގެ ާއެކަލ ނކުރައްވަނީ ނޑުމެންގެާމައްޗަށް ާޙަޟުރަތުންާޅުގަ ގެ

ާކަމަށް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާހަމައެހެންމެާދެންާ ާޚ�ލ ފުލ�ބުނުާލުޔެއް ާޢަމުރުފުޅ  ބަޔަކަށްާާވ ނަމަާއެއަންގަވަނީާއެ

ާރައީ ާކަމަށް.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުރ� ާޢަޒ ބު ާ� ސްގަދަވެގެންހުރ� ާގެންގުޅުއްވ  ާހައްދަވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ هللاާވ�ދ ޅުވެދެއްވ 

ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއޮއްވ  ާގޮތަކަށް ާވަކ� ާބަސްފުޅެއް ާވަކ� ާވަތަޢ ލ ގެ ާޢ�ޖުރ ސުބުޙ ނަހޫ ާޖ�ނ ޢީ ާނެތް ތުގެާމެންނަކަށް

ާނެތްާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާސ�ސްޓަމެއް. ާޖަސްޓ�ސް ާކްރ�މ�ނަލް ާނެތް ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާދެން ޤ ނޫނެއް.

ާއެހެންވީމ  ާވ ހަކަދެއްކޭކަށް. ާމަޖ�ލީހަށްާާ�މ�ކަމަކަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލު ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް ޢ�އްޒަތްތެރ�
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ާވަރަށް ާރ�ލޭޓ�ވް ާވަރަށް ާބ�ލ  ާމ� ާދޮޅުާާގުޅުންާހުށަހެޅ�އ�ރު ާހުށަހެޅ� ާމަޖ�ލީހަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާބ�ލެއް ބޮޑު

ނޑުާމ� ދަންނަވަނީާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާހެއްކ ާބެހޭާޤ ނޫނުގެާވ ހަކަ.ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާއަހަރެއްހ ާދުވަސްާވެފައ�ާއޮތީ.ާއަޅުގަ

ާފ ސްވެއްޖެ ާޤ ނޫނު ާމ� ާނުގޮސް ާފ ސްވެގެން ާމ�އަދު ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާހެއްކ  ާމަާރައީސް، ާމ� ސައްކަތްކުރ ނީާނަމަ

ާހެއްކެއްާސ ބ�ތެއްާނުކުރެވެ،ާޝަރުޢީާ ާފ ހަގަކުރަން.ާއެއީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށްާވެސް އ�ދ�ކޮޅުންާކަމަށް،ާއެކޮޅުކޮޅުން

ާބޭނުންނުކުރެވ�ާދެާމީހުންގެާކޮންމެާވެސްާއެއްޚަމަރުޙަލ ގައ�ާދެާ ާހެއްކެއްގެ ާވެސް ާބޭފުޅަކަށްާާސްމުންކުރެާއެކަކަށް

ާއަންނަންޖެ ާޙުކުމް ާކަމަށްާހ�އްޖެމަރުގެ ާއެއް ާމައްސަލަ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާހ�ތ މަކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އީ އްޔ 

ާ ާޖ�ނ ޢީ ާހަމައެހެންމެ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވަން. ނޑު ާގެންނަންޖެހޭާޢ�ޖުރ އަޅުގަ ާވެސް ާޤ ނޫނަށް ތުގެ

ާ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގެންނަންޖެހޭ ާމ�ބަދަލުތައް ނޑުމެން ޤައުމުާާއަޅުގަ

ނޑުމެންާހައް ނޑުމެންނަށްާކެރ�ގެން.ާާއަޅުގަ ނޑުމެންާސަލ މަތްކުރެވޭނީާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާދ�ވެހ�ންާއަޅުގަ ދަވ ާއަޅުގަ

ާ ާާهللاގެންގުޅުއްވ� ާބަސްފުޅުތަކ އ� ާވަތަޢ ލ ގެ ނޑުމެންނަށްާއަސުބުޙ ނަހޫ ާއަޅުގަ ާކ�ޔަމަންވ ން މުރުފުޅުތަކަށް

އަނެއްާރައީސް،ާމ�ާދަސްވެގެން.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ކަމަކީާފުލުހުންގެާޤ ނޫނު.ާފުލުހުންގެާާޤ ނޫނ އ�ާދެންާހަމަާގުޅުންހުރާ�

ާއ�ންާފ ސްވެގެންދ�ޔަާޤ ނޫނުތަކ ާލ�ބ�ގެންވ ާމ�ދޭތެރެއ�ންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލ�ސްާާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެާޤ ނޫނުގައ�

ާފުރ�ހަމަނުވެ ާމ�ވަނީ ާއަދ� ާހެދ� ާގަވ އ�ދުތައް ާހަދަންޖެހޭ ާގުޅ�ގެން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހ�ތ މައ ާ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ރައީސް،

ާބުރަކޮށްާ ާވަރަށް ާމ�ބޭފުޅުން ާތަޙުޤީޤުކޮށް ާމައްސަލަތައް ާމ�ބ ވަތު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފުލުހުން ާފ ހަގަކުރަން އެއްކޮށް

ާހު ާވ ދަވެރ�ކަން ާރޫޙ އ� ާސ�ޔ ސީ ާމ�ހ ރު ާމައްސަލަތަކުގައ� ާފޮނުވ  ާކޯޓަށް ާނ�ންމ  ާމަރުޙަލ  ާގޮތުންާތަޙުޤީޤީ ާންނަ

ާ ާމ� ާނ�ޔަތުގައ� ާޖެއްސުންކުރުމުގެ ާދޫކޮށްލެވެމުންސަރުކ ރަށް ާމީހުން ާކުށްކުރެވޭ ާބޮޑެތ� ާދ�ވެހ�ާާބ ވަތުގެ ދ އ�ރުގައ�

ނޑުާހަމަާއެާާބުވެތ�ާރައްޔ�ތުންާވަކ�ާބަޔަކ ލޮ ާދޭތެރޭގައ�ާއ�ނގ�ލ�ދ�އްކޮށް،ާއ�ނގ�ލ�ދ�އްކޮށްލަާކޮށްލ ާތ�ބޭކަމީާއަޅުގަ

ާރައްދު ާމަލ މ ތް ާބޭފުޅުންނަށް ާޤ ޟީާކުރ  ާމ�އަދަށްފަހުގައ� ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ކަމެއް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑުާކަމުގައ�ާވ�ޔަސްާއެާއެއްާވ�ޔަސްާއަދ�ާއެހެންާބޭފުޅެއް ާއަޅުގަ ފ ާޚ�ލ ފަށްާވ�ޔަސްާޢަދުލުއ�ންޞ ާބޭފުޅަކީާޚުދު

ާމ� ާމުޖުތަމަޢު ާޤައުމ އ� ާމަގަާމުޅ� ާއަރައ�ގަނެވޭނެ ާކުށްތަކަށް ާބޮޑެތ� ާބޭފުޅުންނ ބ ވަތުގެ ާމަގުފަހ�ކޮށްދޭނެ ާށް

ާއެ ާސަމ ލުވެ ާހޭލުންތެރ�ވެ، ާރައްޔ�ތުން ާދ�ވެހ� ާމ�ޤައުމުާދޭތެރޭގަާނ ބޭފުޅުންާދޭތެރޭގައ� ާރައްޔ�ތުން އ�

ާމ�އޮތްސަލ މަތް ާމ�ހެން ާޤ ނޫނު ާރައީސް،ާމ� ާނުކުންނ ނެާކަމަށް.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާފ އ�ތުވެގެންާާކުރުމަށް ާމ�ހ ރު ގޮތުން

ާ ާދުވ5ާަމ�ދ�ޔަ ާއަހަރު ާއ�ން ާހ�ނގ ފައ� ާޙުކުމެއ38ާ،39ާާްހުގެާތެރޭގައ� ާބަލ އ�ރުގައ� ާރައީސް ާޢ�އްޒަތްތެރ� މަރަށް

ާމަޢ � ޖަލަށްލެވ�އ�އްވ�،ާ ާބޭފުޅުންފުރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާހުރ�ހ  ާނެތް. ާބޭފުޅަކު ާއެއްވެސް ާހަމަ ާތ�ބީާާދެއްވ� ވެސް

ާމަރުޙަލ ގައ�ާކޮންމެާރޮސެކ�އުޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހ ނ�މ�ާޕްާތަޙުޤީޤުާމަރުޙަލ  ވެސްާސ�ޔ ސީާާހަވ ލުކުރެވ�،ާކޯޓުގެ

ާރައީސް،ާމަޤު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބޭފުޅުން. ާތ�ބ� ާދޫކޮށްލެވ�ފައ� ާނ�ޔަތުގައ� ާޖެއްސުންކުރުމުގެ ާސަރުކ ރަށް ޞަދެއްގައ�

ާ ާހ�ތ މައ މ�ހެންކަމުން ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއުއްމީދަާއަޅުގަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދަންނަވަން ކ އ�ާއެއްކޮށް
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ާރައްޔ�ތު ާލޮބެވެތ� ާހުރ�ހ  ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭ ާމ� ާޢ�ޖުރ ޔަޤީންކަން ާޖ�ނ ޢީ ާއަރުވަން. ާޤ ނޫނ އ�ންނަށް ާބެހޭާ� ތުގެ ހެއްކ 

ކުރ�މ�ނަލްާޖަސްޓ�ސްާސ�ސްޓަމ ާބެހޭާއ�ޞްލ ޙުތައްާމ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުންާފ ސްވ�ހ ާއަވަހަކަށްާ އަދާ� ޤ ނޫނ އާ�

ާހަމަާމ�ހ  ާޒ�ންމ ާނަގ  ާއެ ނޑު ާމަޖ�ލީހަށްާއަޅުގަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަނބުރ ާމ� ާއ�ޞްލ ޙުާއަލުން ާމ� ާއެއްފަދައ�ން ރެކޭ

ރައީސް. ާހުށަހެޅުމަށްާމ�ާއ�ޞްލ ޙުާއަލުންާއަނބުރ ާނަގ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބ�ޝުކުރ�އްޔ  ާމ� ާނ�ންމ ލަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާއަނބުރާ ރު ލު

ނ�މުނީ.ާާިމހާ � ގެންދެވީ.ާއެހެންވީމ  ާހ�ސ ބުންާބ�ލުގެާމަރުޙަލ ތައްާމަޖ�ލ�ސްގައާ�

ާއެޖެންޑ ާާ ާމ�ދަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާާއ ދެ،ާމ�ހ ރު ާދ އ�31.4ާނަންބަރު ާމ ވަށު ާޢ�އްާއަށް. ާމެންބަރުާރ ގެ ޒަތްތެރ�

ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާއަބޫބަކުރު 4131/35ާޖަމ ލު ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ނޑ�ޔ ރުންާ. ގެާފަ

ާގެ ާއ�ޞްލ ޙު ާބަހުޤ ނޫނަށް ާބ�ލުގެ ާނައުމުގެ ާގެންދ�އުމަށް. ާކުރ�އަށް ނޑ�ޔ ރުންާސް ާހުށަހެޅ�ފައ�ވާ ފަ ާބ�ލަށް ގެ

ާ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ާދ އ�އ�ޞްލ ޙަށް ާހުޅުމީދޫ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމ�އަރުވަނީ ރ ގެ

ާޔ ސްާލަބީބަށް.މެންބަރުާއ�ލ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާބުޔ ސްާލަބީހުޅުމީދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ލ�

ާޝުކުރ�އްޔ  .`ާާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. 4131/35ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑ�ޔ ރުންދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ގެާފަ

ާ ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާބެހޭާވަނ4ާަޤ ނޫނަށް ާއެއްޗެއްާާއ�ޞްލ ޙ  ާފެންނަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތުން

ނޑ�ޔ ރުންބުނަނީާާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާމ�ާއ�ޞްލ ޙުގައ�ާމ� ވަނަާމ އްދ ގެާ)މ(ާއަށްާއަކުރެއ37ާާްގެާޤ ނޫނުާފަ

ޑ�ޕ ޓްމަންޓްާއޮފްާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ގައ�ާއެހެންާއޮތްާނަމަވެސ37ާްބުނަނީާމ�ާޤ ނޫނުގެާާއ�ތުރުކުރަނީ.ާއޭގައ�ާމ�

ާކޯޓު ާދަށު ާސްޕޮންސަރކޮށްގެން ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝަނުން ާތަމްރީނުޖުޑ�ޝަލް ނޑ�ޔ ރުކަމަށް ާފަ ާއަދާ�ތަކުގެ ކޮށްފައ�ވ 

ާމ�ފަދަާ ާދ�ނުމުގައ� ާވަޒީފ  ނޑ�ޔ ރުކަމުގެ ާފަ ާއަދ� ާއެވެ. ާއ�ސްތ�ސްނ ވ ނެ ާއ�ން ާމ އްދ  ާމ� ާދަރ�ވަރުން ތަމްރީނުކުރ 

ާއ�ސްކަންދޭން ާހޭލުންތެރ�ކަންާދަރ�ވަރުންނަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�ވަނީ ާމ�ހ ރު ާރ އްޖޭގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެވެ. ވ ނެ

ާކުރ�އަރަމުން.ާ ާމ�ދަނީ ާފެންވަރު ާތަޢުލީމީ ާވ�ސްނުމ އ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާދުވަހަށް ާއަނެއް ާދުވަހުން ާއެއް އ�ތުރުވެފައ�.

ާފުޅ ވަމުން ާމ�ދަނީ ާވ�ޔަފ ރ�ތައް ާއައ�ރ އްޖޭގައ� ާއ�ންވެސްޓަރުން ާދުނ�ޔޭގެ ާވަރަކަށްާާސް. ާއެތައް ރ އްޖޭގައ�

އ�ންވެސްޓްކޮށްގެންާއެބަދޭ.ާއަދ�ާރަށްރަށުގައ�ާއ�ންވެސްޓްކުރަމުންާވެސްާއެބަދޭ.ާއަދ�ާރަށްރަށުގެާޢ އްމުާރައްޔ�ތުންާ

ާވ�ޔަފ ރ�ކުރަމުންާ ާލެވަލްގައ� ާރީޖ�ނަލް ާމ� ާއ އ� ާފެންވަރުގައ� ާދުނ�ޔޭގެ ާއަދ� ާލެވަލްގައ� ާނެޝަނަލް ާރ އްޖޭގެ ވެސް

ާ ާއެނޫންއެބަދޭ. ާމ�ާއަދ� ާކުރަމުންދ އ�ރު ާމ�ކަންތައްތައް ާއެބަދޭ. ާހ�ނގަމުން ާރ އްޖޭގައ� ާކަންތައްތައް ާވެސް
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ާދ�މ ވެއްޖެ ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެކަންތައްތަކުގައ� ާާއްޔ  ާމައްސަލަ ާއެ ާރ އްޖޭގައ�ާހަފަރ ތްތަކުން ާދ ންޖެހެނީ އްލުކުރަން

ާކޯޓުތަ ާމ� ާދ އ�ރު ާކޯޓުތަކަށް. ާއެކ�އެކ� ާއެކުލެވ ލެވ�ފައ�ވ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާތ�އްބަވ  ނޑ�ޔ ރުންކުގައ� ާތަޢުލީމީާފަ ނަކީ

ޢަދުލުއ�ންސ ފުާހޯދުމުގައ�ާއެާހޯދަންދ ާފަރ ތަށްާއޭގައ�ާޝައްކުތަކެއްާާންާބޭފުޅުންާކަމުގައ�ާވަންޏ ގޮތުންާގ ބ�ލުާނޫ

ާ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނު ާއެހެންކަމުން ނޑ�ޔ ރުންއުފެދ�ގެންދ ނެ. ާދ�ޔައ�ފަ ާއެކުލެވ�ގެން ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނަކަށްާގެ ާރު،

ާޢ�އް ާމ� ާބ�ލުގައ� ާއެ ާދ�ޔައ�ރު ާކޮންމެވެގެން ާވަނީ ާމަޖ�ލީހުން ާވަރެއްގެާޒަތްތެރ� ާރަނގަޅު ާވަރެއްގެ، ވެސް

ާ ާއެ ާފެންވަރުތަކެއް ާއެ ނޑ�ޔ ރުންޝަރުތުތަކެއް ާމ�ހ ރުާާފަ ާބުނެފައ�.ާއެކަމަށްޓަކައ� ާހުންނަންޖެހޭނެާކަމަށް ގައ�ގައ�

ނޑ�ޔ ރުންގެންދާ ާވެސްާރ އްޖޭގައ�ާމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑު...ާފަ ާމަސައްކަތްކުރ ކަންާއަޅުގަ

ާ

ާ:ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާލ�ބެންދެކަށް.ާ ާކޯރަމް ާއެދެން ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންނެވުން ާގެއްލ�އްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާމެންބަރު ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާވ ހަކަފުޅުާކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށް.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެާމ�ހ ރުާކޯރަމްާލ�ބ�އްޖެ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުމީދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ލ�ޔ ސްާލަބީބުާ

ާ ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާކޯޓުތަކުގައ� ާރ އްޖޭގެ ާވެސް ާމ�ހ ރު ާޝުކުރ�އްޔ . ނޑ�ޔ ރުންާއ ދެ، ާމެޖ�ސްޓްރޭޓުންާާފަ ނޫނީ

ާމެޖ�ސްޓްރޭޓުން ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާކޯޓުތަކުގައ� ނޑުާާރަށްރަށުގެ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރ ކަން ާހ ސ�ލުކުރަން ތަޢުލީމު

ާކުރ�އެރުމެއް.ާއެާާބޭފުޅުންާވެސްާގަބޫލުކުރޭާއެއީާއެާާފ ހަގަކުރަން.ާއެ ާލ�ބޭ ާތަޢުލީމީާާބޭފުޅުންނަށްާވެސް ބޭފުޅުންގެ

ާއެ ާާފެންވަރ އ� ާއެޤ ާބޭފުޅުންގެ ާއ�ތުރުކުރުމަށްޓަކައ� ާލ�ބ�ގެންާބ�ލުކަން ާޤ ނޫނުން ާމ� ާއ�ތުރުާާބޭފުޅުންނަށް ދ�ޔަ

ާއެ ާއެހެންކަމުން ާފުރުޞަތެއް. ާއ�ތުރު ާރައްޔ�ތުންނ ާހ�ތްވަރެއް ާޢ އްމު ާދޭތެރޭގައ� ބޭފުޅުންގެާާއެާއ�ބޭފުޅުންނ 

ާއޮއްވ ާ ާމ�ހެން ާޔަޤީންކަމެއް. ާއ�ތުރު ާލ�ބ�ގެންދ  ާވެސް ާފަރ ތަށް ާދ ންޖެހޭ ާކަންކަމުގައ� ާއެކ� ާކޯޓަށް އަރ�ހަށް

ާއ�ޞްލ ޙުކޮށް ާޤ ނޫނު ާމ� ނޑުމެން ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝަނުންާއަޅުގަ ާޖުޑ�ޝަލް ާއޮފް ާޑ�ޕ ޓްމަންޓް ާމ�ހ ރު ފައ�

ާކ�ޔަވަ ާދޭންޖެހޭނެާމުސްޕޮންސަރކޮށްގެން ާވަޒީފ  ާކުދ�ންނަށް ާއެ ާފުރ�ހަމަނުވަނީސް ާޝަރުތު ާއެ ާދަރ�ވަރުންނަށް ާންދ 

ާއަނެއްކ ާާކަމުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ދަނީބުނީމަ ާއަބަދުާާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްާާވެސްފަހަތަށް. ދ ންޖެހޭނީ

ާދޭކަމުގައ�ާދުވަހަށްވުރެ ާވަޒީފ  ާބަޔަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ�އަށް. ާދުވަސް ާފެންވަރުާާވަންޏ ާއަނެއް ާބައެއްގެ ާއެ

ާއެާނެތ�އްޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށްކުރަންވީ. ާނޫން ާޝަރުތުތަކެއް ާދޭންޖެހޭ ާވަޒީފ  ާފެންވަރުާާއެ ކުދ�ންގެ

ާހ�ތްވަރުދޭންވީ،ާއެކަމަ ާތަރައްޤީވ ނީ.ާމަތ�ކުރުމަށްޓަކައ� ާޤައުމު ާމ� ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދޭންވީ.ާއޭރުން ާއެއްބ ރުލުން ށް

ާތަރައްޤީވެގެން ާގޮތުގައ� ާޤައުމެއްގެ ާއެކ�ާާޤައުމެއް ާޤައުމުގެ ާއެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާޢ އްމު ާތ�ބޭ ާޤައުމެއްގައ� ާއެ ދ ނީ

ދ�ާއެނޫންވެސްާބޭފުޅުންގެާފެންވަރުާދ�މަދ�މ ލުގައ�ާމަސައްކަތްކުރައްވަމުންދ ާބޭފުޅުންގެ،ާޕްރޮފެޝަނަލްާބޭފުޅުންގެާއަ
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ާދ އ�ރ ގައ�ާާތަރައްޤީވ  ާޝަރުޢީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާއެހެންކަމުން، ާދ ނީ. ާތަރައްޤީވަމުން ާޤައުމެއް ާއެ ވަރަކަށް

ާކުރ�އަރަމުން ާގޮތްގޮތުން ާއެކ� ާގޮތުންނ އ� ާތަޢުލީމީ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާޤައުމަށްާާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާއެއީ ާވަރަކަށް ދ 

ާކުރ�އެރުމެ ާޤައުމުގައ�ާލ�ބޭ ާއަދ� ާރައްޔ�ތުން ާޤައުމުގެ ާކުރ�އެރުން. ާލ�ބޭ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާދ�ރ�އުޅޭ ާޤައުމުގައ� އް.

ާއެ ާދ އ�ރު ާކޯޓުތަކަށް ާފަރ ތްފަރ ތުން ާއެކ� ާއަންނަ ާޤައުމަށް ާމީހުން ާޔަޤީންކަންާާމަސައްކަތްކުރ  ާއޮންނަ މީހުންނަށް

ާއެހެންާ ާކަމެއް. ާޝަރުާާއ�ތުރުވެގެންދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޅުާއޮއްވ  ާއެއީ ާދަށްކުރުމަކީ ާފަހަތަށްާތު ާޤައުމު ނޑުމެންގެ ގަ

ާވެސްާދ�ޔު ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ާއ�ޞްލ ޙަށް ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާބެލެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ންކަމުގައ�

ނޑުާއެދެންާމ�ާއ�ޞްލ  ޙުާދަންނަވަން.ާއަދ�ާމ�ާއ�ޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވ�ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާއަރ�ހުންާވެސްާއަޅުގަ

ާނ�ސްބަތްވ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދ�. ާސަބަބުތަކަށްޓަކ  ާމ� ާގެންދެވުމަށް އަނބުރ 

ނޑުގެާވަރަށްާގ ތްާބޭފުޅެއް.ާއެާ ރުާމަނ�ކުފ ނުާވެސްާމ�ހ ާހުޅުމީދޫާދ އ�ރ ގެާމެޖ�ސްޓްރޭޓަކަށްާއުޅުއްވ ާބޭފުޅ ާއަޅުގަ

ާޑ�ޕްލޮާ ާއެބަހުންނެވ� ާހެއްދެވުމަމ ލޭގައ� ާވެސްާމ  ާއެބޭފުޅ  ާހ ސ�ލުކުރެއްވުމަށްޓަކައ�. ާތަޢުލީމު ާމަތީ ށްޓަކައ�.

ާއެ ާކުރ�އެރުމ އ� ާއެބޭފުޅ ގެ ާގޮތުގައ� ާާގަބޫލުކުރައްވ  ާދޭތެރޭގައ� ާބަދަލުވެގެންދ ނެބޭފުޅ އ  ާދެކޭގޮތް މަތީާާ.ރައްޔ�ތުން

ާއެާތަޢުލީމު ާޝަރުތުތަކ ާހ ސ�ލުކޮށްގެން ާފުރ�ހަމަ ާވަޒީފ ގައ� ާއެކަމުގެާާޤ ބ�ލުކަމ ާފުރ�ހަމަާއ�ބޭފުޅ ގެ ާއަދ� އެކީ

ާއެ ާހުންނައ�ރު ާވަޒީފ ގައ� ާއައ�ސްފަ ާލ�ބ�ގެން ާނޮލެޖް ާފަރ ތްާއ�ތުރު ާވަޑައ�ގަންނަވ  ާކޯޓަށް ާހުންނަވ  ކަށްާތަބޭފުޅ 

ާއ�ތުބ ރ ާ ާއެ ާކޯހާ ާއ�ވެސް ާއެ ާކުއްޖަކަށް ާހަދ  ާކޯހެއް ާކ�ޔަވަން ާމ�ހ ރު ާބަދަލުގައ� ާލ�ބ�ގެންދ ނެ.ާއޭގެ އެއްބ ރުލުން

ނޑުމެންާއެާކޯސްާއެއްގޮތަ ނޑުމެންާގޮތަށްާޤ ނޫނުާބަދަލުކުރުމަާންނަށްާވަޒީފ ާލ�ބޭނ�މޭާކުދ�ށްާއަޅުގަ ކީާއެއީާއަޅުގަ

ާދ�ޔު ނޑައެޅ�ފައ�ވ ާދަށަށް ާކަ ާމ�ހ ރު ާހަމަ ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ން

ާޝަރުތެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ާއަާާޝަރުތަކީ ނޑުާކަމުގައ� ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާދަށްާޅުގަ ާޝަރުތު ާއެ މެން

ނޑުާކޮށްފ�އްޔ  ާއަޅުގަ ާނ�ޒ މުއެއީ ާޝަރުޢީ ާމ�ޤައުމުގައ� ާއެޅެނީާމެން ާއެއްބ ރުލުން ާދަށްކުރުމަށްޓަކައ� ާފެންވަރު ގެ

ާޔުނ�ވަރސ�ޓީ ާބަލަންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއުފެދ�ފައ�ވ ާާ�އ އ�ާކަމަށް ާމ�ހ ރު ރ އްޖޭގައ�

ާާނ�ވަރސ�ޓީޔު ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝައ އ� ާޖުޑީޝަލް ާވ ހަކައަދ� ާވެސް ާސްޕޮންސަރާނ  ާމ�ހ ރު ކޮށްފައ�ާދައްކައ�ގެން

ާއަޕްާ ާޕްރޮގްރ މް ާހ�ންގ  ާއެ ާމ�ހ ރު ާކުދ�ން ާއެ ާކުދ�ން ާޑ�ޕްލޮމ ގްރޭޑުތ�ބ� ާގޮތަށް ާއަޕްގްރޭޑުކުރެވޭނެ ާކުރެވޭނެާއަކަށް

ާކުރަންޏ  ާއެހެން ާމަސައްކަތްކޮށްދ�ނުން. ާާގޮތަށް ާހަމަ ާހަމަ ނޑުމެން، ާއެކަމާ އަޅުގަ ާމ�ހ�ރީ ާވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާގެންދަން ާކުރ�އަށް ާޔުނ�ވަރސ�ޓީއ ބައ�ވެގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައްދަާ. ާވެސް ާމ�ހ ރު ާބުނަންވީ ކ�ޔަވ ާލުކޮށްފައ�

ާއެ ާކުދ�ންނަށް ާހ�ންގ  ާޕްރޮގްރ މް ާމ� ާޑ�ޒައ�ންބޭާކުދ�ންނަށް ާކޯހެއް ާސްޕެޝަލް ާޑ�ޕްލޮފުޅުން މާ ކޮށްދެއްވ ށޭ

އެއްާހ ސ�ލުވެގެންާއައ�ސްާމީގެާާކުދ�ންާއެާކޯސްގެާތެރެއ�ންާނ�މ�ގެންާއަންނައ�ރުާޑ�ޕްލޮމ ާއޭރުންާއެފެންވަރުގެ.ާ

ާނ�ޒ މްާ ާޝަރުޢީ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާފުރ�ހަމަވެގެން. ާޝަރުތު ާމ� ާތ�ބޭނީ ާނ�ކުމެގެން ާމައ�ދ ނަށް ޢަމަލީ

ނ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާގެންދެވޭނީ. ާމެންބަރުާކުރ�އަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވ ނީ ާވެސް ާނ�ންމ ލަމުން ާވ ހަކަ ާޑު
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ާތަރައްޤީ ާޤައުމު ނޑުމެން ާއެއަޅުގަ ާބޭފުޅ ާކުރަން ާތައްޔ ރަށޭ.ާއ  ާމަސައްކަތްކުރަން ާމ�ހ�ރީ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ އެކީ

ާނ�ޒ ާ ާޝަރުޢީ ނޑުމެންގެ ާތަމްރީނުއަޅުގަ ާބޭފުޅުން ާބޭނުންވ  ާމ�މަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއުފެދ�ފައ�ވ ާކުރުމަށްޓަކައ� ހ ރު

ާމ�ކަމ  ާއަދ� ާޔުނ�ވަރސ�ޓީތަކ އ� ާފަރ ތ ާރ އްޖޭގެ ާފަރ ތް ާމ� ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝަނ  ާޖުޑީޝަލް އެކީާާބެހޭ

ާމ�ާއ ބޭފުޅ ާާއެާ�ދައްކައ�ގެންވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކައ�ގެން ާވެސް ާއެކުާއެކީ ާރަނގަޅުާތ�ބީ ދ�ންނަށް

ާއެ ާހޯދައ� ާތަޢުލީމުާާގޮތްތަކެއް ާކ�ޔެވޭނެާހ ސ�ލުާކުދ�ންނަށް ާފެންވަރަށް ާޑ�ޕްލޮމ  ާބޭފުޅުންނަށް ާގެންދަވ  ކުރައްވަމުން

ާހޯދަ ނޑަށްާއ�ފުރުޞަތު ާއަޅުގަ ާއެހީތެރ�ވެދޭންށޭ. ާހަމަ ާމ�ހ�ރީ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކޮށްދ�ނުމަށް ދ�ނުމަށް

ާކުރެވ� ާމ�ކަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާއެދ�ގެން ާސަރުކ ރުގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،ާޔަޤީން ދ ނެ.

ނޑު ާބައްޓަންއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާދަށްކުރެވޭނެ ާފެންވަރު ާއެކުދ�ންގެ ާއެމެންގެ ާހަމައަށްާާނުކޮށް ާޑ�ޕްލޮމ އަކ  ކުދ�ންނަށް

ާގޮތްާދެވޭނެ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާފެންނ ތީާގޮތަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދައްކަމުންާާމ�ާކަމުގައ� ވ ހަކަ

ނޑުގެާވ ހަކަާނ�ންމ   ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އެއްާާޙަސަން.ާނ�ޒ މީާމައްސަލަާމަދުާރަފީޤުރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމުޙައްޝުކުރ�އްޔ .ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އ�

މެންބަރުާއ�ބްރ ހީމްާ ާރަޝީދު.މ ފަންނުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

 )ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާއެާ ާގެންދެވީ. ާއެ ާއަނބުރ  ާއެތ� ާހުށަހެޅ�ގެންދ�ޔަ ާއެ ާބ�ލަށް ާމަރުގެ ާއެ ާވެސް ާދެންމެ ާރައީސް، ޢ�އްޒަތްތެރ�

އެކ�ާކޯޓުންާއެކ�ާސ ބ�ތުވެާބެހޭާބ�ލުާޝަރީޢަތަށްާސ ބ�ތުކުރަންޖެހޭާހެއްކ ާއެއްޗެހ�ާާޒުރަކަށްާއެާދެއްކެވީާހެއްކ ޢު

ސްާކޯޓުގައާ�ވަރަށްާކަންތައްތައްާކުރަމުންާގެންދަނީ.ާކުރީގެާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާހަމައެކަނ�ާއ�ޢުތ�ރ ފެއްގެާމައްޗަށްާގެންގޮާ

ާމީހުންާޤ ޟީން ނޑުާާތ�ބ� ާދ�ޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ ާއ�އްވަމުން ާޙުކުމް ާމައްޗަށް ާއޭގެ ާވ ހަކަާމ� ާއުޅޭ ާދަންނަވަން

ާހެއްކ  ާއެބައޮތް ާކޮމ�ޓީތަކުގައ� ާއެާއަކީ ާބ�ލުތައް ާއެހެނ�ހެން ާއަދ� ާބ�ލު ާމުހ�އްބެހޭ ާބޭނުންވ  ާޝަރީޢަތަށް މުާބަހުރ�

ާދެއްވ ށޭ..ންގަވައ�ނަށްާއަތަކުގެާމެންބަރުންާބ�ލުތައް.ާއެާބ�ލުތައްާނ�ންމަވަންާއެާކޮމ�ޓީ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާނ�ޒ މ  ާއެދެން. ާއ�ށީނދެވަޑައ�ގެންނެވުން ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމައްސަލަާއ ދެ، ާފުވައްމުލަކުާާބެހޭ ާނޫން. އެއް

ާޙަސަން.ާމަދުާރަފީޤުރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމުޙައްއުތުރުާދ އ�

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަދުާރަފީޤުމުޙައްމެންބަރުާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އ�ރ ގެ

ާ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ނޑ�ޔ ރުންއ ދެ، ާމީގެާފަ ާހުށަހެޅ�ގެން ާމަޖ�ލީހަށް ާމ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާބ�ލު ގެ

ާއ  ާވެފައ�. ާޤ ނޫނަކަށް ާމ�ހ ރު ާފ ސްކޮށް ާމަޖ�ލީހުން ާމ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ދެ،ާދުވަސްކޮޅެއް

ާއޭރުާވެސްާބައެއްާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާގެންދެވީ...

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ރުމަތްތެރ�ކޮށްާހ�ތްތެވުންާއެދެން.ާމ ފަންނުާހުމ ފަންނުާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދަށްާ

ާ ާގަވ އ�ދަށް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާފުވައްމުލަކުާހުދެކުނު ާނަޞޭޙަތްތެރ�ވަން. ާހ�ތްތެވުމަށް ރުމަތްތެރ�ކޮށް

ާާގެންދެވުމަށް.ކުރ�އަށްާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުއުތުރުާދ އ�ރ ގެާ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދުާރަފީޤުާމަމެންބަރުާމުޙައްާއުތުރުާދ އ�ރ ގެާފުވައްމުލަކު

ާ ާމ�އ ދެ، ާގެންދަވ ތީ ާދައްކަވަމުން ާޑ�ޕްލޮމ ާވ ހަކަފުޅު ާދަށްވެގެން ާމަތ�ކުރުމަށްޓަކައ� ާފެންވަރު އެއްާާބޭބޭފުޅުންގެ

ާދ އ�ރ ާ ާމ� ާމަސައްކަތްއޮވެގެންނޭ ާއޭރުގައ� ާގ�ނަާކުރެވޭނީ. ާބޮޑަށް ާާވަރަށް ާއެކަން.ާކަންބޮޑުވުމަކަށްާބޭބޭފުޅުންގެ ވ�

އެއްާއޮންނަާާޔައ�ރުާނ�މ�ގެންާގޮސްފައ�ާވަނީާދަށްވެގެންާޑ�ޕްލޮމ ނެވ�ާބ�ލުާޤ ނޫނަކަށްާވެގެންާދ�ޙަޤީޤަތުގައ�ާމ�ދެން

ާނޫ ާމަސައްކަތްބޭފުޅަކަށް ާދ އ�ރ ގައ� ާޝަރުޢީ ނޑުާނުކުރެވޭާނީ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދައްކަނީކީާގޮތަށް. ާމ� މެން

ާމ�އެއްގޮތަކަށްާ ާވ ހަކަާވެސް ާދަށްކުރ  ާޝަރުތު ާދަށްކޮށް ާފެންވަރު ާބޭފުޅުންގެ ާތ�އްބެވ� ާނޫން.ާާދ އ�ރ ގައ� އެއް

ާމ� ާގޮތުގައ� ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާވެސްާާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހެޅުއްވ� ާމ�ބ�ލު ާމަޖ�ލީހަށް ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ ާއެއްވެސް ާމ�ވަނީ ާއެހ ހުށަހަޅުއްވ ފައ� ާފެންވަބޭބޭފުޅުާލެއްގައ� ާމަޤުާންގެ ާދަށްކުރުމުގެ ާއ ދެ،ާރު ާނޫން. ޞަދުގައެއް

ާތ�އްބެވ�ާ ާނ�ންމަވ ފައ� ާހައްދަވ  ާޑ�ގްރީ ާބޭބޭފުޅުންނަކީ ާބައެއް ާމީގެތެރެއ�ން ާއަދ� ާޑ�ޕްލޮމ  އެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ

ާއަ ާފަދައ�ން ާފ ހަގަކުރ� ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާދުވަހު ާކުރީ ާތެރޭބޭފުޅުން.ާއަނެއްކ  ނޑުމެންގެ ގައ�ާޅުގަ

ާއެާާތަޢުލީމު ާބޮޑަށްާޢަމަލީާބައ�ާއެކުލެވ�ގެން ާވަރަށް ާދ އ�ރ އެއްގައ� ާކޮންމެ ާއެއ�ން ާގ�ނަާދ އ�ރ ތަކަކީ ހ ސ�ލުކުރެވޭ

ާއެާާދ އ�ރ  ާގޮސް ާލ�ބ�ގެން ާތަޖުރ�ބ ތަކެއް ާވެސް ާކޯސްާާއ�ން ާއެ ާބޭފުޅުން. ާނ�ންމަވ  ާކޯސް ބޭފުޅުން

ާ ާގ�ނަ ާޢަމަލީ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާޚ އްޞަކޮށްާފުރ�ހަމަވެގެންދ އ�ރުގައ� ާހުންނަނީ. ާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންފައ� ތަޖުރ�ބ ތަކެއް

ާދ އ�ރ  ާފަންނީ ާވަރަށް ާއަލ�އަޅުވ ލ�ން ނޑު ާޞ�ާއަޅުގަ ާމ�ސ ލަކަށް ާވެސްއ�ން ާކަމަށްވ އ�ރު ާދ އ�ރ  އްޙީާޞ�ާއްޙީ
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ާހައްދަވ އ�ރުާއެދ އ�ރ ގައ�ާއެންމެާމުހ�އް ާކޯސްާކަމުގައ�ވ ާއެމް.ބީ.ބީ.އެސް ދުވަހުގެާާއަހަރ3ާުރަށްާބޭފުޅުންާއ�ތުާމު

ާއެއ�ންޓ ން ާހައްދަވ . ާއެބަ ާފުރ�ހަމަާޝ�ޕެއް ާއެބައ� ާއެބޭފުޅުން ާދެން ާފަހުގައ� ާޢަމަލީާާކުރެއްވުމަށް ބޭފުޅުން

ާހޮސްޕ�ޓަލަކަށް ާފެންވަރެއްގެ ާމަތީ ާކ�ތަންމެ ާއެއީ ާނ�ކުންނެވުމަކުން ާއ ދައ�ގެާާމައ�ދ ނަށް ާކ�ތަންމެ ވ�ޔަސް

ާއެާާހޮސްޕ�ޓަލަކަށް ާޕްރެާވ�ޔަސް ާއެހެންކުރެވޭކްޓ�ސްބޭފުޅުންނަށް ާލ�ބ�ދޭ. ާއެބަ ާފުރުޞަތު ކަމަށްވަންޏާ ނެ

ނޑު ާބައްޓަންއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާއަދ� ާާކުރެވ�ގެންމެންނަށް ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާކަމެއްާދ�ޔައ�ރު ާއޮންނަ ނުކުރެވ�ފައ�

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެއްވެސްާހ ލެއްގައ�ާއެއީކީާއަާ ނޑުމެންާރަނގަޅުާކޮށްާއ�ޞްލ ޙުކުރުމަކީާއެއީާއަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުާދެކޭގޮތުގައ�ާ ސ�ޔ ސީާވެގެންާވަކ�ާބަޔަކަށްާވަކ�ާފައ�ދ ތަކެއްާހޯދަާދޭންވެގެންާކުރ ާމަސައްކަތެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާގެނެވުނީމަ ާބަދަލު ާމ�ދެންނެވ� ާއ�ންޞ ފުވެރ�ކަމ ޙަޤީޤަތުގައ� ާހަމަާނަށް ާކަމ އެކުގައ�ާއެކު ާހަމަ

ާފުރުޞަތުާ ާމ� ާބަޔަކަށް ާމ�ލ�ބ�ާގ�ނަ ާމ�ދެންނެވީ ާއ�ޞްލ ޙުާާދެވެނީ. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ� ާމ�ގެންނަން ޤ ނޫނަށް

ާމ�ދެންނެވާ� ާސަބަބުން ާއޭގެ ާމ�އީ ާދައްކ އ�ރު ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ ލެއްގައ� ާއެއްވެސް ާއެހެންވީމ ، ގެނެވ�ގެން.

ނޑ�ޔ ރުންނަމަާއޭގެާސަބަބުންާާއ�ޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ ރައްވ ާބޭފުޅުންގެާއ�ާމަސައްކަތްކުނުވަތަާޝަރުޢީާދ އ�ރ ގަާފަ

ާވ ހަކަފުފެންވަރުާދަށް ާކަމަށް ާއެއްގޮތަކަށްވަނީ ާއެއީ ާދެއްކެވުން ާވ ހަކަފުޅެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާޅު ާއެއްގޮތް ާޙަޤީޤަތ  ވެސް

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގެނެވ�ގެން ާއ�ޞްލ ޙު ާމ�ދެންނެވ� ާދެކޭގޮތުގައ� ނޑު އަޅުގަ

ާރަނގަޅުާދ އ�ާޝަރުޢީ ާއ�ތުރަށް ާފެންވަރު ާރ ގެ ާއ ދެ، ާދ ނީ. ާއ4ާެވެގެން ާވަންދެން ާކޯޓުތަކުގައ�ާާއަހަރު ބޭފުޅުން

ާކޯޓުތަކުގައ� ާދަށު ާމަސައްކަތްާމަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭއ�ރުގައ� ާވ�ދ ޅުވ އ�ރުގައ�ާވެސް ާކަމަށް ކުރެވ�ދ ނެ

ނޑުމެންާވ�ސްނ ލަންޖެހޭާދަށުާކޯޓު ާކުރައްވަންާޖެހުނީމަާއެާއްކަތްތަކުގައ�ާމަސަކުދ�ާއ ބ ދީތަކުގައ�ާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުގަ

ާކަމަށް ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާހައ�ސ�އްޔަތުން ާވަކީލެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާމ�ސ ލަކަށް ާއެާާބޭފުޅުން ާކ�ހ ވަރަކަށްތޯ ާވަންޏ 

ާވަކ ލ ތުބޭފުޅުން ާމައްސަލަތަކުގައ� ާނަށް ާހަނދ ން ނޑު ާއަޅުގަ ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވަނީ. ާފުރުޞަތު އެބަހުރާ�ކުރައްވަން

ކަމަށްާާދ އ�ރުގައ�ާއެންމެާމައްސަލަާދުވަސްާވެގެންާބައެއްާރަށްރަށުގެާކޯޓުތަކަށްާމަސް އެއްާނުވަންނަާކޯޓުތައްާހުރާ�

ާއޭގެ ާދެއްކީ. ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވަހު ާއ�ހަކަށް ާދ ދ� ާހަމަ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމ� ނޑުމެން ާމ ާއަޅުގަ ބޮޑުާާފަހުން

ާދުވަސްތަކެއްާވީކީާމ ބަދަލުތަކެއްާއައީކީއެއްާނޫން.ާ ާއ�ޞްލ ޙ ާގުޅ�ގެންާއެއްާނޫން.ާގ�ނަ އެހެންނަމަވެސް،ާމ�އަދުާމ�

ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ތީ ާމ�ސްރ ބަކަށް ާއެހެން ާމުޅ�ން ާވ ހަކަ ނޑުމެންގެ ާކޮންމެއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަންބޮޑުވަން. އަކަސްާކަމ 

ނޑުާދަންނަވ ނީ ޙަޤީޤަތުގައ�ާޝަރުޢީާާބަބުންާހަމަމުާއ�ޞްލ ޙެކޭ.ާމީގެާސަމ�ާއ�ޞްލ ޙަކީާހަމަާވަރަށްާމުހ�އްާއަޅުގަ

ނޑުާފެންވަރުާރަނގަޅުވެގެންނޭާދ ނީ.ާާގެދ އ�ރ  އެހެންވީމ ،ާމ�ާގެންނަވަންާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާއޮތްާއ�ޞްލ ޙަކީާއަޅުގަ

ފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާ އ�ޞްލ ޙެކޭ.ާދެއްވާ� ާފުރ�ހަމަާއަށްާތ އީދުކުރާ 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާމެންބަރު.ާޝު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ބ�ލުާ� އ ދެާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކުރ�އްޔ  ާއޮތީ ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ� މ�ހ ރުާފުރުޞަތަކަށް

ާނެތުމ  ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ� ާފުރުޞަތަކަށް ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއްވެސް ާއެހެން ާމެންބަރު. އެކުާާހުށަހެޅުއްވ�

ާ ާމ ވަށު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑު ާމ�އަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ާދ އ�ރ ގެ ބަސްާފަހުދޭތެރޭާާބ�ލ ާއަރުވަނީ

ާފުރުޞަތު.ާާބުނުމުގެ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ށުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަ

..`...ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއެހެން ާމ�ހ ރު ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާފަހުންާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފ�. މެންބަރަކު

މެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު ާهللا.ފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއ�ހަވަންދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާއ�ހަވަންދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ނޑު ނޑ�ޔ ރުންއްކަނީާމެންާމ�ދަ`ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާއ�ޞްލ ޙެއްާފަ ާބެހޭާޤ ނޫނަށް ނ 

ާ ާވ ހަކަގެނައުމުގެ ާއ�ޞްލ ޙުން ާމ� ނޑުމެންނަށް ާގެންފެނ�ާމ�.ާއަޅުގަ ނޑ�ޔ ރުންދަނީ ާގެނެވޭާާނ ފަ ާޤ ނޫނަށްާމ� ބެހޭ

ނޑުމެންއ�ޞްލ  ާއަޅުގަ ާނޫނ�އްޔ  ާާޙަކީ ާމަމ� ާސަގެންނަން ާއްކަތްކުރ  ާގެނ39ާްއ�ޞްލ ޙަކީ ނަންާކުއްޖަކަށްޓަކައ�

ާކަމުގައ� ާއ�ޞްލ ޙެއް ާބޭނުންވ  ާދ�ވެހ� ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� .ާ ާނ�ޒ މްާޤައުމުގެ ޝަރުޢީ

ާނ�ޒ މ ާހަ ާޝަރުޢީ ާރައްޔ�ތުންގެާރުދަނ ކޮށް ާނ�ޒ މ ާހ�ތުގައ�ާާމެދު ާޝަރުޢީ ާބޮޑުކޮށް ާރައްޔ�ތުންާާޔަޤީންކަން މެދު

ނޑ�ވަ ާދަ ާމ� ާބޭނުންވެފައ�ވ  ާހޯދުމަށް ާޔަޤީންކަން ާގެނެވ�އްޖެއ�ތުރަށް ާއ�ޞްލ ޙެއް ާމ�ފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޅުގައ�

ާހަދ�ޔ އެއްާ ާދ�ން ާބަޔަކަށް ާވަކ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެގެންދ ނީ ާއެކަން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުގައ�.ާނަމަ ގެ

ނޑުާއަބަދުވެސްާދަންނަވ ާފަދައ� ނޑުމެންާއަޅުގަ ވ ނީާންާއ�ޞްލ ޙެއްާގެންނައ�ރުާބަލަންާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާ ާރައްޔ�ތުންނަށްޓަާމ�މ�ޤައުމ އ�، ާއ�ޞްލ ޙެއްކަމުގައ�ޤައުމުގެ ާގެނެވޭ ާޤ ނޫނަށް ާއެވ ނަާކައ� ާއެކަން ގޮތަށްާާމަ

ނޑުމެންނަކީާއަދ�ާމ� ކައާ�ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހަކީާވަކ�ާމީހަކަށްޓަކައ�ާވަކ�ާކުއްޖަކަށްޓަާކުރ�އަށްާގެންދ�އުމަށް.ާއަޅުގަ

ނޑުމެންގެާހަމަާއ  އުނޫނީާއަޅުގަ ޤ ނޫނަށްާނޫނީާާޔ ާއެއްާދ�ނުމުގެާގޮތުންާޤ ނޫނެއްާހަދައ�ސޫލުާދޫކޮށްލ ފައ�ާހަދ�އާ�

ާބަޔަކަށް ާގެންނަ ާއެންާބަދަލު ާއެކުރެވުނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކަމުގަާވ ނަމަ ާމަސައްކަތެއް ާރަނގަޅު ާމެ ނުވ ނެ.ާއެއް

ާއ�ޞްލ ޙ  ާމ� ާފެނުމުން ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާކަާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝަރުޢީާމެދު ނޑު ާއަޅުގަ ންބޮޑުވެ

ނޑުާާރޭގައ�ާބޮޑުާތަފ ތުތަކެއްާހުރ�ގެނެވޭާއ�ޞްލ ޙ ާދޭތެމ�ގޮތ އ�ާާދ އ�ރ ާދެކެންާބޭނުންވ  ާއަޅުގަ ާޔ ހ�ތ މަކަމުގައ�
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ނޑުމެންނަށްާޑޮކްޓަރަކަށްާއެކުާފ ހަގަކުރަން.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާއަޅުގަ ވެވޭނީާާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާާޑޮކްޓަރަކަށް ާވަރަށް ާހުންނަ ާޤ ބ�ލުކަން ާއެކަމުގެ ާލ�ބ�ގެންވެވޭވަރަށް ާހުނަރު ާކޮންމެާތަޢުލީމ އ� ނޑުމެން ކަން.ާއަޅުގަ

ާކޮންމެާ ނޑުމެން ާމީހަކަށްާޓީޗަރަކަށްާވެސްާނުވެވޭނެ.ާއަޅުގަ ނޑުމެންާކޮންމެ ާޑޮކްޓަރަކަށްާނުވެވޭނެ.ާއަޅުގަ މީހަކަށް

ާނުވެވޭނެ ާވެސް ނޑ�ޔ ރަކަށް ާފަ ާހޯދައ�ގެންާމީހަކަށް ާޤ ބ�ލުކަން ާފަންނީ ާއަދ� ާހުނަރ އ� ާޢ�ލްމ އ� ާބޭނުންވ  .ާއެކަމަށް

ާއެހެންކަމުންާ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާއަދ� ާނޫން ާފަސޭހަކަމެއް ާއެއީ ާއައުމަކީ ާވަޒީފ ތަކަށް ާމ�ދެންނެވ� މެނުވީ

ނޑުމެންާވަކ�ާމީހަކުާ މަސްދުވަހ8ާާުގޮތުންާނޫނީާމަސްދުވަހުާކ�ޔަވ ލީމ ާއޭނ ާއަށްާހަދ�ޔ ާއެއްާދ�ނުމުގ5ާާެއަޅުގަ

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާބޮޑުކަމެއް ާމ�ފަދަ ާގޮތުން ާދ�ނުމުގެ ާއެއް ާހަދ�ޔ  ާކުއްޖަކަށް ކ�ޔަވ ލ�

ނޑުމެންގެާމަސައްކަތުގެާރޫހ  ނޑަށްާއެބަާފެނޭާާއަޅުގަ ދުވަހުގެާާއަހަރ4ާުޚ�ލ ފުކަމެކޭ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ

ހ ސ�ލުކުރަން އަހަރުދުވަހުގެާތަޖުރ�ބ ާހ ސ�ލުކޮށްގެނ4ާާްއަހަރުާއެާދ އ�ރ ާއ�ންާކ�ޔަވ ފައ4ާ�ާއޮތީމ ާނޫނީާާތަޖުރ�ބާ 

ާއެޅ�ދ ނެ ާހުރަހެއް ާމ�ކަމުން ާއައުމަށް ނޑ�ޔ ރުކަމަށް ާކަންބޮޑުވެވަޑައ�ގެންާާފަ ާއެކަމ  ާނޫނީ ާބ�ރުފުޅުގެން ކަމަށް

ާ ާކުރައްވަން ާގަސްތުމަސައްކަތްތަކެއް ާއެކަމ  ާނޫނީ ާކަމަށް ާހުށަހެޅުއްވ�ާކުރައްވ  ާއ�ޞްލ ޙު ާމ� ާކަންބޮޑުވެވަޑައ�ގެން

ާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭާއެކަމުގެާތަޢުލީމުާހުއްޓަސްާއަދާ� ނޑުމެން ކަމަށްާއެބަާވ�ދ ޅުވޭ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާފަދަާ ާމ�ދެންނެވ� ާނޫނީ ާވ ސ�ލުވެގެން ނޑަށް ާމ�ންގަ ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާއެ ާވީނަމަވެސް ާކަމުގައ� ާހުރ� ތަޖުރ�ބ 

ާނޫންކަން.ާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދ�ނުމަކީ ާވަޒީފ ތައް ާއެ ާނޫނީ ާއައުމަކީ ވަޒީފ ތަކަށް

ާމަގުންާ ާމ�ދެންނެވ� ާބޭފުޅުންނެއް ާކ�ތަންމެ ާއެބަތ�ބ� ާވެސް ާމ�ހ ރު ާރ އްޖޭގައ� ނޑުމެން ާރައީސް،ާއަޅުގަ ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާގެއްލ�ގެންާމަސައްކަތްކޮށްފ� ނޑ�ޔ ރުކަން ާފަ ާއެާނަމަ ާބުނެާާދ ނެ. ާގެއްލ�ދ ނެތީއޭ ނޑ�ޔ ރުކަން ާފަ ބޭފުޅުންގެ

ާއެބަޖެހޭާއެާދ އ�ރ ާއ�ންާ ާނެތް.ާއަޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާހަލ ކުކޮށްލެވޭކަށް ނޑުމެންނަށްާމ�އަދުާޝަރުޢީާދ އ�ރ  އަޅުގަ

ރ ގައ�ާޤ ބ�ލުކަންާކ�ޔަވައ�ގެންާއަންނަާފަރ ތްތަކަށ އ�ާއަދ�ާއެާދ އ�ރ ގައ�ާމ�ހ ރުާތ�އްބެވ�ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެާދ އ�

ާދޮރުާ ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ާއައުމަށްޓަކައ� ާފެންވަރަށް ާމ�ދެންނެވ� ާއަދ� ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު އ�ތުރުކުރުމަށްޓަކައ�

ނޑުމެންާމ�ފަދަާއ�ޞްލ ޙެއްާގެނެސްާމ�ކަންާމ�ގޮތަށްާކޮށްފ�ނަމަާއެ ބޭފުޅުންާއ�ތުރަށްާާހުޅުވ ލ ފައ�ާބ އްވަން.ާއަޅުގަ

ާކުރ�އަރ  ާމ�ފަދަާާތަރައްޤީވެ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ާބަންދުކުރެވުނީ ާއެއީ ާދޮރު ާއޮތް ދ�އުމަށް

ނޑުމެންާދައްކަވަމުންާ ނޑަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރެވޭނެ.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާމ�އަދުާވެސްާއަޅުގަ މަސައްކަތަކަށްާއަޅުގަ

ާހ�ނގަމުން ާކަންކަން ާމަރުޙަލ ތަކުގައ� ާއެކ�އެކ� ާދ އ�ރ ގެ ާޝަރުޢީ ާމ�އަދުާމ�ދަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާގޮތުގެ ދ 

ާމ� ާރައްޔ�ާވެސް ާއ�ތުބ ރުދައްކަނީ ާއަށް ާދ އ�ރ  ާއެ ނޑުމެންާތުން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާމ�ންވަރުގެ ާކުޑަވެފައ�ވ  ކުރުން

ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ާ ާލ�ބުމުގައ�ާހުރ�ާދަތ�ާއުނދަގޫތަކުގެ ާމ�ހެންާާ�މ�ދައްކަމުންާމ�ދަނީާޢަދުލުއ�ންޞ ފު މ�ފަދަާކަމެއް

ާތަޢުލީމުާއޮ ާކ�ޔަވ  ާމަގުން ާއަށް،ާމ�ދެންނެވ� ާދ އ�ރ  ާމ�ދެންނެވ� ާއެނގ�ހުރ� ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އްވ 

ާތ�އްބ ާއެނޫންާބަޔަކަށްޓަކައ�ާމ�ފުރުޞަތުާހުޅުވ ލ ާނޫނީާޤ ނޫނަށްާބަދަލުތަކެއްާގެނެސްާ ހ ސ�ލުކޮށްފައ�ާތ�ބ�ާބަޔަކު
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ާޔަޤީންާ ާވަޒީފ ގެ ާބަޔަކަށް ާދ�ނުމަާވަކ� ާމަސައްކަތްކަން ާއެއީާށްޓަކައ� ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާވ ނަމަާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ކުރެވޭ

ާގޯސްމަގަކަށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށްާދެއްކޭ ނޑުމެންނަށްާކުރެވޭާނޫނީާއަޅުގަ ނޑުާާއަޅުގަ ާހ�ނގައ�ދ ނެއޭ.ާއަޅުގަ ވެގެން

ނޑަށްާމ�ާއ�ޞްލ ޙަށްާ ތ އީދުކުރަންާއުނދަގޫާވ ހަކަާއެކަމަށްާތ އީދުނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާމ�ާއ�ޞްލ ޙުާއަޅުގަ

ާއ�ތުރުވެފައ�ވ ތީވެާ ާމަސައްކަތް ާކުރަންޖެހޭ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އ�ރ އަށްޓަކައ� ާޝަރުޢީ ާދަންނަވަމުން ވެސް

ާދ�އުމ އ�ާ ާއ�ޞްލ ޙުވެގެން ާގޮތުގައ� ާއ�ޞްލ ޙެއްގެ ާގެނެވޭ ާއައުމަށްޓަކައ� ާއަށް ާދ އ�ރ  ާއެ ާބަޔަކު ހުނަރުވެރ�،ާޤ ބ�ލު

ނޑުާއެދޭާވ ހަކަާާށްާގެނެވޭާހުރ�ހ ާއ�ޞްލ ޙަކީާމ�ދެންނެވ�ާމަގުންާގެނެވޭާއ�ޞްލ ޙެއްާއަދ�ާޤ ނޫނުތަކަ ކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުގެާވ ހަކަާނ�ންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ . ާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަާއުނގޫފ ރު

ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާާއ ދެ، ނޑ�ޔ ރުންރައީސް. ާފަ ާބ�ލަށް، ނޑ�ޔ ރުންގެ ާއ�ޞްލ ޙުާފަ ާޤ ނޫނަށް ގެ

ާމ� ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާމަތ�ން ާފަހަރެއްގެ ާދެތ�ން ާވެސް ާއ�ޞްލ ޙަށް ާމ�އޮތް ާހުށަހެޅ�ފައ� ާމާ�ާގެނައުމަށްޓަކައ� އެދެނީ

ާމަ ާރައްޔ�ތުންގެ ާދަންނަވ ލ�ހެން ާވެސް ާފުރުޞަތުގައ� ާދެވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ޖ�ލީހުގެާމައްސަލައ�ގައ�

ާމ� ާޙަޤީޤަތުގައ� ާބެހޭާމެންބަރުންނަށް ާާބ�ލ  ާމ�އޮތްާާވ ހަކަފުޅުގޮތުން ާހުށހެޅ�ފައ� ާބ�ލުގައ� ާމ� ދައްކަވ އ�ރުގައ�

ާހުށަހެޅ�ފައާ� ާބ�ލުގައ� ާމ� ާނުދެއްކޭ. ާވ ހަކަފުޅެއް ާއަމ ޒުކުރެވ�ގެން ާއެއަށް ާފޯކަސްކުރެވ� ާޙަޤީޤަތުގައ� އ�ޞްލ ޙަށް

ނޑ�ޔ ރުންމ�އޮތްާއ�ޞްލ ޙަކީާމ�އީާ ގެާޤ ނޫނުާފުރަތަމަާފ ސްވުމުގެާކުރ�ންާދައުލަތުގެާވަރުގަދަާމުއައްސަސ އަކުންާފަ

ާމ� ާވ ހަކަ ާއެގްރީމެންޓެއްގެ ާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާއޮންނަ ާކުރެވ�ފައ� ާދޭތެރޭގައ� ާބަޔަކ  ާތެރެއ�ން ދައްކަނީ.ާާރައްޔ�ތުންގެ

ާ ާހުންނަ ާކުރެވ�ފައ� ާއޭގެކުރ�ން ާއަންނައ�ރު ާފ ސްވެގެން ާކުރެވ�ފައ�ާޤ ނޫނެއް ާކުރ�ން ާއޭގެ ާސަބަބުން ކަންތައްތަކުގެ

ާދެރަާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމ� ާއެއްބަސްވުމަކަށް ާއޮންނަ ާއެއްބަސްވެފައ� ާއެއްބަސްވުމެއްގެ، ާއެގްރ�މެންޓުގެ، ހުންނަ

ާތެރެއ�ން ާރައްޔ�ތުންގެ ާގޮތެއް ާރ�ޢ ޔަތްކުރަންާނ�ކަމެތ� ާމ�އީ ާވަންޏ  ާވެސްާބަޔަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް. ާޖެހޭ

4ާމީހަކަށްާހަމައެކަނ�ާއ�ސްކަންދީގެންާހަމައެކަނ�ާއ4ާާެޤަބޫލުކުރ ާހަމަާއެއްާއެއީާރ އްޖޭގެާއެންމެާމީހަކަށްާނުވަތަާ

ާ ާޢ އްމ5ާާުމީހަކަށް، ާޤައުމުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވ ނެ. ާބަދަލުކޮށްގެނެއް ާޤ ނޫނުތައް ާއަމ ޒުކުރެވ�ގެން މީހަކަށް

ާ ާބޮޑެތ� ާރ�މަޞްލަޙަތ އ� ާޙައްޤުތަކަށްާޔަތްކުރަންޢ މަޤ ސ�ދުތަކަށް ާފަރުދުންގެ ާވަކ�ވަކ� ާކުދ�ކުދ� ޖެހޭއ�ރުގައ�

ާވަނީތްރ�ޢ ޔަ ާކަމުގައ� ާހުާނުކުރެވޭ ާކ�ހ�ނެއްތޯ ާމަޤުޞަދުތަކަށްާނަމަ ާޢ އްމު ާމަޞްލަޙަތ އ� ާއެންމެންގެ ރ�ހ 

ާފަރުދުންތަކެއްރ�ޢ ޔަތް ާވަކ�ވަކ� ާފަރުދުންނަށް، ާވަކ�ވަކ� ާފަރުދުންތަކެއް ާާކުރެވޭނީ.ާވަކ� ާމުޖުވީމަ ތަމަޢަކަށް.ާމ�ވަނީ

ާއެހެންވީމ  ާފަރުދުން. ާވަކ�ވަކ� ާއެއްޗަކީ ާކ�ރައ�ދޭ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއްކޮށް ާމުޖްތަމަޢު ަވިކަވިކ � މުޅ�

ާދޫކޮށްލައ�ފ�ަފުރުދްނަންށ ިރާޢަޔތް  ާމުޅ�ން ާނ�ކަންާާކުރުން ާނޯންނ ނެ. ާމަޞްލަޙަތެއް ާޢ އްމު ާނަމަ ާވަނީ ކަމުގައ�

ާމ�ސ ލަކަވ�ސް ާނަމ ދުނަވ ބައްލަވ  ާކުރަންޖެހޭާށް ާމުސްލ�މުން ާހުރ�ހ  ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާއ�ސްލ މްދީނުމުގައ� ކުރުމަކީ
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ާވަރަށްާބޮޑުާޢ އްމުާމަޤުކަމެ ާދީނުގައ�ާފަރުޟުޞަދެއް.ާޢ އްމުާމަޞްލަޙަތެއްއް.ާއެއީ ނޑައެޅ�ގެން ކުރައްވ ފައ�ވ ާ.ާކަ

ާނަ ާއޭނ  ާކުށްތައް ާކުދ�ކުދ� ާއޭނ  ާމީހަކު ާނަމ ދުކުރ  ާއެކަމަކު ާދ ންމ ކަމެއް. ާރުކޫޢަށް ާކުރަނީ. ާގޮތަކަށްާދުގައ� ޖެހޭ

ާނުދޭ.ާއެކަ ާސަޖ�ދައަކަށް ާގޮތަކަށް ާދ ންޖެހޭ ާއަށް ާސަޖ�ދަ ާނުދޭ. ާނަމ ދުރުކޫޢަކަށް ާއޭނ  ާބުނަނީ ާމީހަކު ކުރަނީާމަކު

ާބުނެވ�އްޖެ ާއެހެން ާއަޅ ނުލ ށޭ. ާއެކަން ާއެާނޫންހޭ. ާކޮން ާބ ކީ ާދެން ާނަމަ ާވަނީ ާއޭނ ާކަމުގައ� ާއޮންނަނީ. އްޗެއްތޯ

ާދަނީާކޮ ާއަށް ާސަޖ�ދަ ާނުބައ�ކޮށް. ާދަނީ ާރުކޫޢަށް ާނުބައ�ކޮށް. ާކ�ޔަވަނީ ާއަލްޙަމްދު ާނުބައ�ކޮށް. ާހުންނަނީ ޅަށް

ާމ� ާއެކަމަކު ާނަމ ދުކުރެާނުބައ�ކޮށް. ާއޭނަ ާއެހެންވީމ ކ�ޔަނީ ާނޫންހޭ. ާދޫކޮށްލަންވީއޭ.ާާތ�ާ�އެއް ާކަމަކުން ހުރ�ހ 

ާހުރ�ހ ާނުކުތ ތަކެއްާ�އެހެންވީމ  ާމަޤްޞަދަކަށް.ާއެހެންވީމ ާލީމ ާދެންާމ�ާމ�ހުންނަާކުދ�ކުދ� ާބޮޑު ާމުޅ� ބޮޑުާާ�ވަނީ

ާކޮންސ�ޑަރ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުދ�ކުާކޮށް،މަޤްޞަދު ާވެސްާރ�ޢ ޔަތްކުރ އ�ރުގައ� ާކަންތައްތަކަށް ދ�

ާކުރ�ޢ ޔަތްކުރެވެން ާއެހެންވީމ  ާމަޤުޖެހޭނެ. ާބޮޑެތ� ާރ�ޢ ޔަތްކުރެވ�ގެން ާކަންތައްތަކަށް ާހުރ�ދ�ކުދ� ާއަލީގައ� ހާ ޞަދުގެ

ނޑުމެންާޖެހޭނެާއެޑްރެސްކުރަން ިމީއ ަވަރްށ ަވުރަގަދ ުއޫސެލޭކ � .ާއެހެންވީމ ކުދ�ކުދ�ާކަންތައްތަކެއްާވެސްާއަޅުގަ

ާއެހެންވީމ ިއްސލާ  ާއޮންނަ. ާޝަރީޢ ގައ� ާނ ަފނިޑާޔުރން ައުޅަގނުޑ ިމަދްނަނަވީނ ުނާލިހުކ ަރނަގަޅްށ � މީ

ާހެދ�އްޖެެބޭހ ާޤޫނުނ ފްާސުވުމެގ ުކިރްނ ިމ ީމުހްނަންށ، ިމ  ާޑ�ޕްލޮމ  ކަމުގައ�ާާކޯސްާކ�ޔެވ�ާމ�ާކޯހުގައ�ާމ�

ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝަނުންާާވަނީ ާޖުޑ�ޝަލް ާނ�ންމ ފައ� ާކަމަށް ާވެވޭނެ ާމެޖ�ސްޓްރޭޓުންނަށް ާނުވަތަ ާޤ ޟީންނަށް ނަމަ

ާމ�ާ ާއެއްބަސްވެފައ� ާއެއްބަސްވުން ާމ� ާާމ�ކަން ާއަހުލުވެރ� ާކ�ތަންމެ ާދ�ޔައ�ރުގައ� ާހަދަމުން ާޤ ނޫނު ބަޔަކުާއޮންނަނީ.

ާމ�ާތ�ބ� ާވެސް ާވ�ޔަސް ާއެކަާކަމުގައ� ާގޮސްފައ� ާނައްޓ ލައ�ގެން ާއަތްދަށުން ާހަމަާާންތައްތައް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ އޮތީ.

ާމ� ާނެތް ާޔަޤީންކަމެއް ާވެސް ާކަމެއް.ާާއެއްގޮތަކަށް ާރ�ޢ ޔަތްކުރެއްވ� ާމަރުޙަލ ގައ� ާކޮމ�ޓީގެ ކަންތައްތަކަށް

ާހަނދ ނުގައ�ާ ާމީހެއްގެ ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާނެާއަޅުގަ ާއެހެންކަމަށްވެއްޖެވެސް ާމ�ކަމެއް. ާމ�ކަންކަންާތް އްޔ 

ާދޫނުކޮށްާ ާގޮތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުށުގެާމަތީގައ� ާއެ ާކުރެވުނީމަާދެން ާއަންނަތަނުންާކުށެއް ނޑުމެންާހަނދ ނަށް އަޅުގަ

ތަޖުރ�ބ ާވެސް،ާައުޅަގނުޑ ިމަދްނަނވާަލީނ � ކުރަންޖެހޭނެާގޮތަކީ.ާއެހެންވީމ ާތ�ބުންާއެއީާއެއްާނޫނޭާކަންތައްތައް

ާވެސް،ާއަޚްލ ޤީ ާބަލ އ�ރު ާގޮތުން ާއ�ތުބ ރުާހުރާ�ާޢ�ލްމީ ާއަޚުލ ޤީާގޮތުން ާގޮތުންނ އ� ާވެސް،ާޢ�ލްމީ ާބަލ އ�ރު ގޮތުން

ާއެއްޗެ ާމ�ހުރ�ހ  ާމ އްދ ތަކ އ� ާކޮންޓެންޓ އ� ާކޯހުގެ ާއެ ާކ�ޔެވ�ގެން ާއެ ާކ�ޔެވ�ފައ� ާދައުލަތުގެާފެންވަރަކަށް ާބަލ ފައ� އް

ާމުއަ ާއެއްބަސްވެާއްސަސ އަކުންބޮޑު ާއެހެންކަމަށްވެއްޖެމ�ކަމަށް ާމ�އޮތީ. ާކުރ�ންާފައ� ާމ�ދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ އްޔ 

ގޮތަކަށްާކަންތައްތަކެއްާާމަާއެކުދ�ންގެާއެާޙައްޤުތައްާގެއްލ�ގެންާދ ލ�ހެންާމ�ާޤ ނޫނުާފ ސްވެގެންާއައ�ވެސްާދަންނަވ 

ާ ާވަކ� 39ާާނުކުރެވޭނޭ. ާނުވަތަ ާއ41ާެކުއްޖަކަށް ާއެމީހުާކުއްޖަކަށް ާހަމައެކަނ� ާޙައްޤު މީހުންނަށްާާންގެ

ާވެސްާ ާބަޔަކަށް ާއަދަދެއްގެ ާބޮޑު ާމ�އަށްވުރެ ާދޫކޮށްލެވ�އްޖެއްޔ  ާމ�އަދު ާމ�ގޮތަށް ާމ�. ާނޫނޭ ރ�ޢ ޔަތްކުރަނީކީ

ނ ާރ�ޢ ޔަތްއަޅުގަ ާކޮންސ�ޑަރނުކޮށް ާވެސްާޑުމެން ާޙައްޤެއް ާލ�ބެންވ  ާފަރުދަކަށް ާއެންމެ ާދޫކޮށްލެވ�ދ ނެ. ނުކޮށް

ނޑުމެންާހޯދައ�ދޭންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީާންާހޯދައ�ދެވެންާއޮތްކަމުގައ�ާވަނީޤ ނޫނުގެާތެރެއ� ަތުޖިރާބ ާއިއ � މ ނަމަާއަޅުގަ
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ާފެިޢްލީމ ޮގުތްނާނިއ ިމ ީމުހްނަނީކ ާޤިބުލ ަބަޔަކްށ ޫނނޭ  ާޖުޑ�ޝަރީގެ ާއުޅޭނީއޭާ. ާދަށްކުރަން ންވަރު

ނޑުާހަމަާކ�ޔުމަކީާމ�އީާޙަޤީޤަތުގައ�ާއެއްވެސްާއަސްލެއްާއަސ ސެއްގެާމައްޗަކ�ޔ  ށްާދެއްކޭާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާގ�ނަާ ާވަރަށް ާދަންނަވަން ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރ�ހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދ� ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާބ�ލަށް މ�

ާއ�ޞް ާމ�އޮތްާއ�ޞްލ ޙ އ�ާމ� ާހުށަހެޅ�ފައ� ާދައްކަވ އ�ރުގައ�ާމ� ާމީގައ�ާވ ހަކަފުޅު ާހުށަހެޅ�ާސަބަބ މެންބަރުން އާ�ލ ޙު

ާމަޤު ާމީހެއްގެ،ާއޭގެ ާތ�މ ގެ ާބޭފުޅެއްގެ ާތ�ޔައ�ން ާދައްކަވ ށޭ. ާވ ހަކަފުޅު ާބައްލަވ ފައ� ާރަނގަޅަށް ާނ�ކަން ޞަދަށް

ާދ�މ ވީމަާކަންނޭ ާކަމެއް ާމ�ކަހަލަ ާބޭފުޅަކަށް ާތަޞައްވަރުތ�ޔައ�ން ާރަނގަޅަށް ާމ�ކަން ނޑުމެންާނގެ ާއަޅުގަ ކުރެއްވޭނީ.

ނޑުާހަމަާނ�ންމ ލަމުންާ ާވެސްާދަންނަވ ނީާކުދ�ކުދ�ާވަކ�ވަކ�ާފަރުދުންގެާމަސްލަޙަތަށްާނުބަލައ�ފ�ާާބަލަންޖެހޭނެާއަޅުގަ

ިަރުދުންގެާުހިރާހ ަވިކަވިކ ފ� ކީާއެއްޗެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ލަޙަތުގެާބ ނަމަާޤައުމުގެާޢ އްމުާމަޞްާކަމުގައ�ާވަނީ

ާމަޤު ާބޮޑު ާއެކުގައ� ާރ�ޢ ޔަތްކުރުމ އ� ާމަޞްލަޙަތަށް ާމ� ާއަލީގައ� ާމަޞްާކުދ�ކުދ�ޞަދުގެ ާފަރުދުންގެ ލަޙަތަށްާވަކ�ވަކ�

ާހެދެންރ�ޢ ޔަ ާޤ ނޫނުތައް ާއެހެންވީމ ޖެހޭނީތްކުރެވ�ގެން ިމ ިބުލަގިއ ިމ ުހަށެހިޅަފިއ ިމޮއްތ ިއްޞާލަޙީކ ިމީއ � .

ާއުއްމީދުކުރަން.ާައުޅަގނުޑ ާތީއުދުކާރ ިއްޞާލެޙއް  ާކަމަށް ާރ�ޢ ޔަތްކުރައްވ ނެ ާމ�އަށް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރ�ހ  .

ރައީސް.ާޝުކުރ�އްޔާ  ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅ�ފައ�ވ ާ ހުރ�ާމަސައްކަތަށްާކަ ގަޑ�އ�ރުގެާވަގުތ3ާާުޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާމ�ހ ާހ�ސ ބުންާނުނ�މާ�

ނޑުާމ�ހ ރުާމ�ދަނީާ އައ�ޓަމްާހަމަވީ.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަ ާކޮމ�ޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާ-33އެޖެންޑާ 

ާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާ-33.3ކޮމ�ޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާާ ވަނަާމ އްދ ގެާާ;34ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާރުހުންާހޯއްދެވުމަށްޓަކައ�ާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަށްާފޮނުއްވ ފައ�ވ ާވަޒީރުންގެާ ާދަށުން )ރ(ގެ

ޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާދެާބޭފުޅެއްގެާނަންފުޅުާސަރުކ ރުގެާމަސްޢޫލ�އްޔަތުާއަދ ކުރާ  މަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންގެާގޮތުގައާ�

ާ ާބަލ  ާމަޖ�ލީހަށްާމ�ންވަރު ާރ�ޕޯޓް ާމ� ާހުށަހެޅުން. ާރ�ޕޯޓް ާގޮތުގެ ާނ�ންމެވ� ާދ�ރ ސ ކުރައްވ  ކޮމ�ޓީން

ާދ އ�ރ ގެާާހުށަހަޅުއްވައ�ދެއްވ ނީ ާމަތ�ވެރ� ާމުޤައްރ�ރު، ާކޮމ�ޓީގެ ާބަލ  ާމ�ންވަރު ާއަދ ކުރ  ާމަސްޢޫލ�އްޔަތު ސަރުކ ރުގެ

ާހުށަހެޅުއްވަ ާރ�ޕޯޓް ާމުޙައްމަދު.ާމ� ާމެންބަރުާޙުސައ�ން ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ންާފެއްޓެވުމުގެ

ސްކުރުމުގައާ�ގޮތުގެާމަތ�ންާމ�ާރ�ޕޯޓަށްާބަހުާވ ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދުގައ�

ާ ާޕ ޓީއަކުން 3ާާކޮންމެ ާމެންބަރަކަށް ާޢ�އްޒ7ާަޢ�އްޒަތްތެރ� ާނ�ސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކ� ާއަދ� ތްތެރ�ާމ�ނެޓުއ�ރު

ިމާހަތަންށ � އޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާމ�ނެޓުއ�ރުގެާވަގުތުާލ�ބޭާގޮތަށްާމ�7ާމެންބަރުންގެާތެރެއ�ންާމެންބަރަކަށްާވެސްާ
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ާބަހު ާނުވ މ� ާފޮނުއްވ ފައ� ާޕ ޓީއަކުންާނަން ާދެއްކެވުމަށްާއެއްވެސް ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުންާާނަމަާސްގައ� ާޕ ޓީއެއްގެ އެ

ނޑުާދަންނަވަން،ާނަންާވ ހަކަ ދައްކަވ ނެާބޭފުޅެއްގެާނަންފުޅުާމަޖ�ލީހުގެާސެކްރެޓޭރ�އޭޓަށްާފޮނުއްވައ�ދެއްވުމަށްާއަޅުގަ

ާމުޤައްރ�ރަށްާ ާކޮމ�ޓީގެ ާއަދ� ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމަތ�ވެރ� ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވ ނަމަ. ފޮނުއްވ ފައ�

ާރުވަން.ާރ�ޕޯޓްާހުށަހަޅުއްވައ�ދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަތ�ވެރ�ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޙުސައ�ންާމުޙައްމަދު

ާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާހުށަހަޅ ލަނީ ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� އ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ 

ާ ާރުާ;34ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާދަށުން ާ)ރ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާރައްޔ�ތުންގެާވަނަ ާހޯދުމަށްޓަކައ� ހުން

ފުޅެއްގެާނަންފުޅުާމަޖ�ލީހަށްާފޮނުއްވ ފައ�ވ ާވަޒީރުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންގެާގޮތުގައ�ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާދެާބޭ

ގެާލ�އްޔަތުާއަދ ކުރ ާމ�ންވަރުާބަލ ާކޮމ�ޓީންާދ�ރ ސ ކޮށްާނ�ންމ�ާގޮތުގެާރ�ޕޯޓް.ާއ ދެ،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭާސަރުކ ރުާމަސްއޫ

9ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުންާވަޒީރުންގެާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންގެާގޮތުގައ�ާާ;34ޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާނަންފުޅ4131ާުނޮވެމްބަރު ާބޭފުޅުންގެ ާދެ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާދުވަހު ާއ ދ�އްތަ ވީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާވ ާ;34ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާ)ރ(ގައ� ާމ އްދ ގެ ާރައްޔ�ތުންގެާާވަނަ ާމަތީން ގޮތުގެ

ާއެ ާފޮނުއްވުމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާހޯދުމަށްޓަކައ� ާރުހުން ާމަޖ�ލީހަށްާާމަޖ�ލީހުގެ ާނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ

ާސަރުކ  ާމ�ކަން ާމަސްއޫއ�އްވުމަށްފަހު ާރު ާފޮނުއްވެވީ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާބަލ  ާމ�ންވަރު ާއަދ ކުރ  މްބަރުާނޮވ46ާެލ�އްޔަތު

4131ާ ާމ�އަހަރުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއޮތް 5ާާގައ� ާދައުރުގެ ާމ�އަހަރ39ާާޭވަނަ ާއ ދެ، ާޖަލްސ ގައ�. ވަނަ

ާކޮމ�ޓީގައ�ާ ާއެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލީ. ާމ� ާމ�ހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީމަ ާލ�ޔެފައ� ާއަހަރު ާމ�ދ�ޔަ ާރ�ޕޯޓް ާމ� ދެންނެވ�ޔަސް

ާ ާބޭފުޅުންނަކީ؛ ާއަާ-3ހ�މެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާމުޙައްމަދު،ާއެއީ ާޙުސައ�ން ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެ ާމަތ�ވެރ� ނޑު، ާ-4ޅުގަ

ާދ އ� ާ)ނަކުރެންދޫ ާމޫސ  ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާމ ރ�ޔާ ރ ގެ ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަންގޮޅ� ާމުޤައްރ�ރު(، އ�ބު

ާޠ ރ�ޤުާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދީދީ،ާމަނަދޫާދ އ�ރ ގެ ާމެންބަރުާިތަމަރުފީށ � އަޙުމަދު ާޠަފ ،މުޙައްމަދުާމުޞްދ އ�ރ ގެ

ާފަހުމީ،ާކުޅުދުއްފުށ�ާދެކުނުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު،ާގަލޮޅުާދެކުނުާާފޭދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ނު

ަވިއަކަރޫދ ާދިއާރެގ ެމްނަބުރ ަޢީލ ާޢިރްފ، ަމުޑްއަވީރ ާދިއާރެގ ެމްނަބުރ � ދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފު

ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުިވާސްމ ަޢީލ، ފޮނ ާހުށަހެޅ�ފައ�ވާ هللا.ާިަދޫ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާމ� ާޖަލްސ ގައ� މ�

ާއެން ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓަރ ާބޭފުޅުންނަކީ، ާދެ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާމަޖ�ލީހަށް ާޑުވަޒީރުންގެ

ާކ.މ ލެ،ާ /ާ ާހ.މ ދ�ލު ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ، ާމަޤ މަށް ާކޮމ�ޔުނ�ކޭޝަންގެ ާމުޙައްމަދު ސަލީމް.ާާޢ ދ�ލުއަލްފ ޟ�ލް

ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާ ާމަޤ މަށް ާކަލްޗަރގެ ާއެންޑް ާއ ރޓްސް ާޓޫރ�ޒަމް ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓަރ ާނަންފުޅަކީ، ދެވަނަ

ާފޮނުއްވުމ ާމ.ވައ�ނުޖެހޭގެ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާމައްސަލަ ާމ� ާޒުލްފ . ާދެާޑރ.މަރ�ޔަމް ާމ� ބޭފުޅުންނަށްާާގުޅ�ގެން
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ާ ާމެންބަވ351ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާމ އްދ ގައ� ާލ ޒ�މުނަ ާހުރުން ާކ�ބައ�ގައ� ސ�ފަތައްާާރުންގެ

ާއެގޮތުންާ ާސ ފުކުރެވުނު. ާމަޢުލޫމ ތު ާލ�ޔުމުން ާއ�ދ ރ ތަކުން ާބެހޭ ާކަމ  ާސ ފުކުރުމަށްޓަކައ� ާބޭފުޅުންތޯ ފުރ�ހަމަ

ާޕެނ�ޓެންޝަރީާއެންޑުޑ�ޕ ޓް ާއޮފް ާކޯޓު،ާާމަންޓް ާކޯޓް،ާސ�ވ�ލް ާހައ� ާސަރވ�ސަސް،ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ރ�ހ�ބ�ލ�ޓޭޝަން

ާއެާ ާސ�ޓީތަކ އ� ާފޮނުއްވ� ާއ�ދ ރ ތަކަށް ާމ� ާފަރ ތުން ާކޮމ�ޓީގެ ާސ ފުކުރެވުނު. ާމަޢުލޫމ ތު ާކޯޓުން ކްރ�މ�ނަލް

ާއ�ދ ރ ތަ ާރ�ޕޯޓ  ާމ� ާޖަވ ބު ާފޮނުއްވ� ާކުން ާއަދ� ާއެޓޭޗްކުރެވ�ފައ�ވ ނެ. 51ާާއެކު ާމާ�ގ4131ަނޮވެމްބަރު ާއޮތް އ�

ާ ާވަޒީރުންގ38ާާެކޮމ�ޓީގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާމައްސަލ ގައ� ާމ� ާބައްދަލުވުމުގައ� ވަނަ

ާމެންބަ ާލ ޒ�މުމަޖ�ލީހުގެ ާހުރުން ާކ�ބައ�ގައ� ާމ�ާރެއްގެ ާވ ކަމަށްާާސ�ފަތައް ާފުރ�ހަމަ ާކ�ބައ�ގައ� ބޭފުޅުންގެ

ާބައްދަލުވުމުގަާ ާއެ ާހަމަ ާއަދ� ނޑައެޅުނު. ާގޮތަކ ކަ ާނ�ންމ ނެ ާމައްސަލަ ާމ� ާމެދުގައ�ާާއ� ާމެންބަރުންގެ ާކޮމ�ޓީ މެދު

ާހުށަހެ ާހުށަހެޅުމެއް ާތ އީދުލ�މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާދެ ާދެާހުށަހެޅުމަށްާވެސް ާހުށަހެޅުމަކީ،ާކޮމ�ޓީާއަށްާޅ� ބުނު.ާއެއް

ސ ފުކުރެއްވާ�ާމަވޭތޯާބެލުމަށްޓަކައ�ހަންާމަޖ�ލީހުާމެންބަރެއްގެާޝަރުތުހުށަހެޅ�ފައ�ވ ާދެާބޭފުޅުންގެާކ�ބައ�ގައ�ާވަޒީރު

ާފ�ޔަވައ�، ާމަޢުލޫމ ތުާާއެާމަޢުލޫމ ތު ާއ�ތުރު ާވެސް ާގޮތަކުން ާއެހެން ާނުވަތަ ާސުވ ލުކޮށްގެން ާކޮމ�ޓީން ބޭފުޅުންނ 

ާނެތުމ  ާދެާާހޯދެން ާމ� ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާނުނ�ންމ  ާވަކ�ގޮތެއް ާކޮމ�ޓީން ާމ� ާމެދު ާދ�ނުމ އ� ާރުހުން އެކު

ާ ާދ�ނުމ ބޭފުޅުންނަށް ާބޭފުޅުންާާރުހުން ާދެ ާމ� ާތަޅުމަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާނ�ންމުމަށް ާގޮތެއް ާވަކ� މެދު

ާ ާގަވ އ�ދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާހުށަހެޅުމަކީ، ާދެވަނަ ާފޮނުއްވުން. ާ)ރ(ގ391ާާެނަންފުޅުތައް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދ�ނު ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާދެ ާމ� ާފެންނަދަށުން ާނުފެންނަާން ާނުވަތަ ާމާ�ާކަމަށް ކަމަށް

ާއެއްގޮތަކަށްާކޮމ�ޓީންާނ�ންމުމަށް.ާއެ ާކޮންމެވެސް ާކުރެ ާމެންބަރުންގެާާދެގޮތުން ާތ�އްބެވ� ާހ ޒ�ރުވެ ާކޮމ�ޓީގައ� ވަގުތު

ާ ާހ.މ ދ�ލު ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާގޮތުގައ� ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާނ�ންމެވީ /ާއަޣުލަބ�އްޔަތުން

ާމައްސަލަާ ާދ�ނުމުގެ ާރުހުން ާއަށް ާޒުލްފ  ާޑރ.މަރ�ޔަމް /ާ ާމ.ވައ�ނުޖެހޭގެ ާސަލީމ އ� ާޢ ދ�ލު ާމުޙައްމަދު އަލްފ ޟ�ލް

ާމާ� ާވީމ ، ާފޮނުވުމަށް. ާމައްސަލަ ާމަޖ�ލީހަށް ާނ�ންމުމަށް ާގޮތަކަށް ާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާމަޖ�ލީހުން ރައްޔ�ތުންގެ

ނ�ންމުމަށްޓަކައ�ާމ�ާކޮމ�ޓީގެާރ�ޕޯޓްާމ�ާމަޖ�ލީހަށްާހުށަހެޅ�ން.ާމާ�ާމައްސަލަާމަޖ�ލީހަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާގޮތަކަށް

ާލ�ޔުމެއްާ ާނ�ސްބަތްވ ނެ ާގޮތް ާވަޑައ�ގެންނެވ� ާމެންބަރުން ާބައްދަލުވުންތަކަށް ާކޮމ�ޓީގެ ާމ� ާއަދ� ނޑު. ާއަޅުގަ ހުށަހެޅީ

ާވެސްާއެޓޭޗްކުރެވ�ފައ�ާވ ނެ.ާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާކުރ�ންާވެސްާޝުކުރ�އް ގޮތުގެާމަތ�ންާމ�ާރ�ޕޯޓަށްާާވ ާގަވ އ�ދުގައ�ދަންނަވ ލ�ާގޮތަށްާމަޖ�ލީހުގެ،ާމާ�ޔ .ާއަޅުގަ

ާކޮމ�ޓީގެާވުމަށްކުރެއްބަހުސް ާއަދ� ާމުޤައްރ�ރަށް ާކޮމ�ޓީގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ...

ާރ�ޕޯޓަ ާހުށަހެޅުއްވ� ާތ� ާޝުކުރުދަންނަވަން ާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަށް ާގޮތަށް ާދަންނަވ ލ� ާވެސް ާކުރ�ން ށް.
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ާވ  ާބަހުާގޮތުގެާގަވ އ�ދުގައ� ާރ�ޕޯޓަށް ާމ� ާމަތީން ާޕ ޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާފުރުޞަތ7ާާުސްކުރުމަށް ާއެއް މ�ނެޓުއ�ރުގެ

ާއެހެންވީމ ލ�ބ� ާވ ނީ. ީޓަތުކްނ ެއ ުފުރަޞުތ ެދްއާވަފިއާވ ޮގަތްށ ަތުރީތުބްނ � ވަޑައ�ގެންފައ� ެއ ުފުރަޞުތ ޕާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާައޅ ިުގަ

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނ�ކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަހުޅުހެންވޭރުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާމަނ�ކުާ

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާފުރަތަމަާބ ބުާދައުލަތ އ�ާއަމ�އްލަާވެރ�ކަމ އ�ާ`.ާޝުކުރ�އްޔ ާ

ާ ާބަލ އ�ރުގައ� ާތެރެއ�ން ާބެހ�ގެންވ ާގޮތުގެ ާބ ބުގައ� ާހެދުމުގެާބ ރ7ާާުރައްޔ�ތުންާމ� ާމ�ވަނީާޤ ނޫނު ާމ އްދ ގައ� ވަނަ

ާ ާބ ރު،8ާއަދ� ާހ�ންގުމުގެ ާވެރ�ކަން ާމ�ވަނީ ާމ އްދ ގައ� ާޢަދުލުވ9ާަާވަނަ ާމ�ވަނީ ާމ އްދ ގައ� އ�ންޞ ފުާނަ

ާކުރަންޖެހޭާ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާދީފައ�ވ އ�ރުގައ� ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާބ ރު. ޤ އ�މުކުރުމުގެ

ާޤ ނޫ ާކަންތައްތައް ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާހ�ންގުމަށްޓަކައ� ާދައުލަތް ާއެއީ ާއެބަހުރޭ. ާކަންތައްތަކެއް ާހަމަތަކުގެާމުހ�އްމު ނީ

ާޢ އްތެރެ ާއަދ� ާވެރ�ކަންާއ�ން ާއެއ އެކީގައ� ާހަމަ ާކޮށްދ�ނުން. ާތެރެއ�ން ާހަމަތަކުގެ ާޑ�މޮކްރެޓ�ކް ާއުސޫލުތަކ އ� މު

ާބަޔ ންވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާބ ރު ާވަނީާާހ�ންގުމުގެ ާލ�ބ�ގެން ާބ ރު ާހ�ންގުމުގެ ާވެރ�ކަން ާމަތީން ގޮތުގެ

އަށްާކަމަށ އ�،ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާކަާ ބ ރުާވަކ�ކޮށްގެންާމ�5ާާމަށްާބަޔ ންކުރެވ�ފައ�ވޭ.ާއ ދެ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔާ 

ާވެރ�ކަންާ ާސަރުކ ރަށް ާއޮތް ާއުފެދ�ފައ� ާމ�އަދު ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ� ާނ�ސްބަތްވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެރ�ކަމުގައ� ކުރެވޭ

ާރައް ާތެރެއ�ން ާހަމަތަކުގެ ާޤ ނޫނީ ާގެންދ ނީ ާކުރަމުން ާވެރ�ކަން ާއަދ� ާއަންނަނީ ާމަޖ�ލީކުރެވެން ާއަދާ�ޔ�ތުންގެ ހ އ�

ާކަޢަދުލު ާކުރ  ާދ އ�ރ ތަކުން ާޤ އ�މުކުރ  ާކ�ޔަމަންވެތ�ބޭއ�ންޞ ފު ާބޯލަނބ  ާޔަޤީންކަމ ާާންކަމަށް ާވަރަށް ާކަމުގައ�

ނޑުާދަންނަވ ލަންާވެރ�ކަންާހ�ންގުމުގެާބ ރުގެާތެރޭގައ�ާކަމުގައ�ާބުނާ  އެކީގައ�ާދަންނަވަން.ާހަމަާއެއ އެކީގައ�ާއަޅުގަ

ާ ާބ ބުގައ�6ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަނގަޅަށްާާވަނަ ާބ ރު ާހ�ންގުމުގެ ާވެރ�ކަން ާދީފައ�ވ  ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ނ�ކުފ ނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމަާތަންފީޛުކޮށްާއަދ ކުރެވ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާކަންކަންާކޮށްދެމުންާގެންދެވެންާއަންނަނީާއެ

ާޤަބޫލުލ ޒ�މު ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮވެގެންކަން ާމަޖ�ލީހެއް ާވަޒީރުންގެ ާކުރ  ާވަޒީރުންގެ މަޖ�ލީހ އާ�ކުރ ނެ.

ާޤ ނޫނުާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ އ ާ ާރައްޔ�ތުންނަށްޓަކައ� ާކަންތައްތަކަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާޤ ނޫނުތަކުންާގުޅ�ގެން ާއ އ� އަސ ސީ

ާހ�ނގަންލ ޒ�މު ާދައުލަތެއްގައ� ާއަދ� ާކަންކަމ އ� ާމަސްއޫކުރ  ާހ�ންގުމުގެ ާސަރުކ ރެއް ނޑުމެންގެާޖެހޭ ާއަޅުގަ ލ�އްޔަތު.

ާތަފ ތުާތެރޭގައ� ާޚ�ޔ ލު ާއެހެންކަމ ސ�ޔ ސީ ާއޮތް. ާއެބަ ާގޮތުންާާވުންތައް ާދ�މ ވ  ާކަންކަން ާފަހަރު ާބައެއް ގުޅ�ގެން

ާމ� ާމ�އަދު ާވެސް ާކަންތައްތައް ާފޯރުނުކޮށްދެވުމުގެ ާކަންކަން ާރައްޔ�ތުންނަށް ާލަސްވެ އަންނަނީާާކަންކަމުގައ�

ާއަޅުާ ާކުރ�މަތ�ވ ނެ. ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާމ�ކަހަލަ ާކުރ�މަތ�ވަމުން. ނޑުމެންނަކީ ާތެރޭގައ�ާޚުގަ ާއުސޫލުތަކެއްގެ ދުމުޚްތ ރު

ާބަޔަކަށްާ ާތ�ބ� ާއުޅެފައ� ާޒަމ ންތަކެއްގައ� ާގ�ނަ ާވެރ�ކަންާާވަރަށް ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަދަލުވެ ާވެރ�ކަން ވ އ�ރުގައ�
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ާބަޔަކަ ާކޮންމެ ާވަގުތު ާބ ރުތަކަާހ�ނގަމުންދ  ާއޮތް ާއެބައެއްގެ ާވެސް ާށް ާމ�ާއ�ގެން ާދ�އުމުގައ� ކުރ�އަށް

ާޕ ޓީގެާޖުރ�ބ ތަ ާވެރ�ކަންކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރ�މަތ�ވެފައ�. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�އޮތީ ާމ�އަދު ާހ ލަތު ކުރަންޖެހ�ފައ�ވ 

ާހައ�ސ�ޕ ލ� ާލީޑަރެއްގެ ާގުރޫޕް ާދަންނަވަން،ާރައްޔ�ތުންގެާމެންޓްރީ ާމަޖ�ލީހަށް ނޑުާރައްޔ�ތުންގެ ާހުރެާއަޅުގަ އްޔަތުން

ާފ�ކުރުާކ� ާޕ ޓީތަކުގެ ާސ�ޔ ސީ ާހުރ�މަޖ�ލީހުން ާތަފ ތުވެފައ� ާބޮޑު ާދައުލަތްާހ�ންގުމަށްޓަކައާ�ާތަންމެ ާވ�ޔަސް ކަމުގައ�

ާމަ ާގެންދ  ާކުރަމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާހ�ންގުމަށްޓަކައ� ާވަޒީރުންނ ސަރުކ ރު ާތެރެއ�ން ގުޅ�ގެންާާސައްކަތުގެ

ކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތައްާކުރުމަށްޓަކައ�ާވަޒީރުންގެާމަޖ�ލީހެއްާއޮތުމަށްާސަރުކ ރުންާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާކަންކަންާ

ާއެާ ާތެރޭގައ�ާހ�މެނޭ ާބ ރުތަކުގެ ާޙައްޤުތަކ އ� ާލ�ބ�ދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާއަށް ާކުރަންާބޭނުންވ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާ ާޢައްޔަންކުރ  ާއެދެންާމަނ�ކުފ ނު ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާބ އްވައ�ދ�ނުމަށް ާމަޖ�ލީހެއް ވަޒީރުންގެ

ާއޮތް ާތަފ ތުވުން ާޚ�ޔ ލު ާޕ ޓީތަކ އ� ާސ�ޔ ސީ ާތ އީދުކޮށްދެއްވުން. ނޑުމެންގެާާމ�ކަމުގައ� ާއަޅުގަ ާވ�ޔަސް ކަމުގައ�

ާނުހ�ނގ  ާސަރުކ ރު ާތެރެއ�ން ާޒުވ ބެއްގެ ާކުރެވޭ ާތަފ ތުވުމުގައ� ާފ�ކުރު ާތ ށ�ވެފައ�ާސ�ޔ ސީ ާކަންކަން ާގޮތަކަށް ނެ

ާ ާގޮތެއ7ާާްއޮތުމުން ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއަދ� ާބޭއްވުމަކީ ނޑުކޮށްފައ� ާގަ ާސަރުކ ރެއް ާވަންދެން ާދުވަސް ކަމަށްާާއަހަރު

ާމުއަބަ ާދައުލަތުގެ ާނުވ ނެ. ާގޮތެއްގައ�ާލައ�ގެން ާޖުމްލަ ާސަރުކ ރު ާމުޅ� ާދ އ�ރ ތަކ އ� ާއެކ�އެކ� އްސަސ ތަކ އ�

ާކަމަށް ާމ�ާހ�ންގަންޖެހޭ ާވ ހަކަ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ާާވ ތީވެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވޭތުވެދ�ޔަ ާމ� ާއަދ� ދަންނަވަނީ.

ާމާ� ާބަލ އ�ރުގައ� ާކަންތައްތަކަށް ާގ�ނަ ާއަންނަ ާކުރ�މަތ�ވަމުން ާވަޒީރުންނަށް ާހަޔ ތުގައ� ާޅަފަތުގައ� ޑ�މޮކްރަސީގެ

ާޤަބޫލުކު ާބައްޓަމެއްގައ�، ާޤަބޫލުކުރ  ާފެންވަރަކަށް، ާޤަބޫލުކުރ  ާމަޖ�ލ�ސް ާހުންނަންާރ  ާމީހަކު ާހުންނަ ޖެހޭނެާގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށްާއެބަާއޮވޭާވަޒީރަ ކުާކަމަށްާއެންމެންާވަކ ލ ތުކުރޭ.ާރަނގަޅު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާއަޅުގަ

ާޤ ނޫނުތަކ  ާނެއްޓ� ާނުާހަމައ�ން ާވަޒީރަކ ޚ�ލ ފުވެ ާއެ ާބޭރުވެއްޖެއްޔ  ނޑުތަކުން ާމ�ންގަ ާއ�ތުބ ރުާާވަތަ ދޭތެރޭގައ�

ާއެހެންވީމ ާނެތްކަމުގެ ާއޮވޭ. ާއެބަ ީޒެރްއެގ ޮގުތަގިއ ފުޮނާވ � ފުރުޞަތު ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ ިމ ަމިޖީލަހްށ ަވ

ާލ ޒ�މުާޭބުފަޅީކ ާޤޫނުނައާސީސަގއި  ާހުރުން ާވަޒީރެއްގައ� ާވަނީބުނ  ާމީހެއްާކަމަށް ާހުންނަ ވ�އްޔ ާާވ ާޝަރުތުތައް

ާއެ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެދެނީ ާހަމަ ނޑު ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްފަހުގައ�ާާއަޅުގަ ާނަންފުޅު ބޭފުޅެއްގެ

ާމަސައްކަތްތަކަާާރ�އްޔ އ ާރައީސުލްޖުމްހޫ ާޤައުމުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާއެކީގައ� ާފުރުޞަތު ާއެ ާދ�އުމަށްޓަކައ� ާކުރ�އަށް އ�ގެން

ނޑުާވަރަށްާއަދަބުވެރ�ކަމ  ވ ާވ ހަކަާއެއް.ާއެކީގައ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާދަންނަާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންާދެއްވުން.ާމ�އީާއަޅުގަ

ާ ާމ� ނޑުމެން ާމ�38ާާއަޅުގަ ާމ�ރ އްޖޭގެ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާމަޖ�ލީހުގަޔ ވަނަާރައްޔ�ތުންގެ ާހެދ� ާމ�ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަދ� ާއ�

ާވެސްާ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާއުފެދުނު ާޕ ޓީ ާސ�ޔ ސީ ާއައ�ސް ާބ ރަށް ާއެންމެ ާހަލަބޮލ�ކަން ާސ�ޔ ސީ ާމ� ރ އްޖޭގައ�

ާއޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހެއް. ާމަޖ�ލީހަކީާހަރަކ ތްތެރ�ވ� ާގެންދ�ޔައީ ާފ�ކުރުކުރަމުން ާކަންކަން ާވެސް ރުގައ�

ާއޮތްާމުއަ ާއަދ ކުރެވެން ާތެރޭގައ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޒ�ންމ  ާޤ ނޫނީ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� ާއޮވެގެން ާގޮތުގައ� އްސަސ އެއްގެ

ާދ އ�ރ  ާފުޅ  ާއެހެންވީމ އެންމެ ާއަދ ކުރުން. ާއޮތް.ާާައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ޮއީތ ާޤޫނީނ ަހަމަތއް � އެއްގައ� އެބަ
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ނޑުާމ�ާވ ހަކަާފަށަމުންާވެސްާދެންނެވ�ާ މަރުޙަލ ާއެބަާއޮތް.ާޝަރުޢީާމަރުޙަލ ާއ އ�ާޤ ނޫނުާހަދ ާބ ރ އ�،5ާާއަޅުގަ

ޖެހޭނެާކަންކަންާކުރުމުގައ�ާގެންގުޅެންާާެއްއ ާބުރްނ ައެންއ ާބުރެގ ަމްއަޗށް � ކަންާހ�ންގުމުގެާބ ރު.ާއެހެންވީމ ވެރ�

ާތެރެއ� ނޑުތަކުގެ ާމ�ންގަ ާމަޖ�ލީހަށްާޤ ނޫނީ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއުސޫލުން ާމ�ދެންނެވ� ާގެންގުޅުމަށްޓަކައ� ން

ނޑަށްާއަދ�ާ ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާދެާނަންފުޅު ާމ�ވ  ާމ�އަދުާފޮނުއްވަވ ފައ� ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާސަރުކ ރުގެ ާފަރ ތުންނ އ� ާޕ ޓީގެ ާނ�ސްބަތްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާރައްޔ�ތުންގެާާދ�ވެހ� ފަރ ތުން

ާކަމަކަށް ާއެދޭ ާނ�ހ ޔަތަށް ާވަރަށް ާކ�ބައ�ން ާމެންބަރުންގެ ާދަންނަވ ލަން.ާާމަޖ�ލީހުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާއެ ވ ތީ

ާދެއްވ ާސަރުކ ރުާހ�ންގުމުގަާ ާބޭފުޅުންނަށްާވޯޓު ާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންާމ�ާދެ ާއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާވަޒީރުންާއަޅުގަ އ�

ާމަސް ާދެއްވ ނެއޫއަދ ކުރަންޖެހޭ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއްބ ރުލުން ާދޭންޖެހޭ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައ� ކަމަށް.ާާލ�އްޔަތު

ރައީސް.ާ ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާފަރ ތުންާ ާއެލަޔަންސްގެ ާޕީޕަލްސް ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާމ�ހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާއަށް.ާهللاާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާފޮނަދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

 ާ:ހަކަދެއްކެވުންވ هللاާޢަބްދުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާ

ާމ�ދ ާރ�ޕޯޓަކީާއެއީާތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމ�ހ ރުާބަހުޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަ.�����ާ����`.ާ ާކުރެވެމުން ސް

ނޑުާވެސްާއެާކޮމ�ޓީއެއްގައ�ާހ�މެނޭާކޮމ�ޓީއަކުންާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާރ�ޕޯޓަކަށް ނޑުގެާާއަޅުގަ ވ ތީާއެާރ�ޕޯޓަށްާއަޅުގަ

ާ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާތ އީދު ާފުރ�ހަމަ ާވޯޓުާހަމަ ާބޭފުޅުންނަށް ާމ� ާއެއ އެކީގައ� ާހަމަ ާއަދ� ާދަންނަވ ލަން. މ�ފުރުޞަތުގައ�

ާދަންނަވަން.ާ ާވެސް ާވ ހަކަ ާދޭނެ ާވޯޓު ާއ�ން ާޕީ.އޭ ާގޮތަކަށް ާހުރ� ާފައ�ދ  ާރައްޔ�ތުންނަށްާއެންމެ ާޤައުމ އ� ދ�ނުމުގައ�

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާވަޒީރުކަ މަށްާބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރައްވ އ�ރުާމ�ާފުރުޞަތުގައ�ާއަޅުގަ

ާއަ ާއަދ� ާޤ ބ�ލު ާގޮތުން ާބޭޢ�ލްމީ ާހ�ތަށްބުރުވެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާނަމަ ާޢައްޔަންކުރައްވ  ާމަޤ މަށް ާއެ އަރަނީާާފުޅުން

ާއެ ާމަނ�ކު ާމޫސަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާދ�މަާދެންމެގައ� ާކަންތައްތަކެއް ާކަހަލަ އެއްާވ�ދ ޅުވ�

ާމ�ނުވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން.ާާއޭ. ާގޮތަކަށެއް ާނުދޭ ާއެއްބ ރުލުން ާހ�ންގުމަށް ާސަރުކ ރު ާވެސް ާފަހަރެއްގައ� ތ�ބީ

ނޑުގެާތެރެއ�އެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރުާހ�ންގުމަށްާއެއްބ ރުލުންާދޭންާބޭ ން.ާޤ ނޫނީާއ�މުގެާނުންވަނީާޤ ނޫނީާއޮނ�ގަ

ާ ާކަންތައްތަކަށްތެރެއ�ން ާކުރައްވ  ާސަރުކ ރުން ާމ�ާބޭރުން ާނޫން ާދޭކަށް ާއެއްބ ރުލުން ނޑުމެން ާއެއް.ާާއަޅުގަ ތ�ބީކީ

ާތަޅުމުންާގޮތެހަމައެއ އެކީގައ�،ާ ނޑުމެންާކޮމ�ޓީންާމަޖ�ލީހުގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާއެާމައްސަލަާދަންނަވ ލަން އްާނ�ންމަން

ާއެއްބަސްވެވުނުާއެާާފޮނުވ ފައ� ާބޭފުޅުންނަށް ާގ�ނަ ާކޮމ�ޓީގެ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާކޮމ�ޓީގެ ާމަތ�ން.ާާއޮތީ ގޮތުގެ
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ާމީހަކަށްާައުޅަގނަޑީކ އެ � އެހެންވީމ  ާރ�ޕޯޓަށްާާކޮމ�ޓީގެ ާކޮމ�ޓީގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ވ ތީ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާތ ާފުރ�ހަމަހަމަ ާމައަށް ާމ� ާއަދ� ާވެސްާާގައ�އްސަލައ�އީދުކުރަމޭ. ާކުރ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ޤައުމަށް

ާދެންނެވ� ާޤައުމ އ�، ާއެންހެން ާމ�ރައްޔ�ތުންނަށް ާދޭނަމޭ. ާވޯޓު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާހުރ� ާފައ�ދ  ވަގުތުާާމެ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭމ�ވެނ� ާވޯޓު ާބޭފުޅަކަށް ާމ�ވެނ� ާނުވަތަ ާނުދޭނަމޭ ާވޯޓު ާނެތ�ން.ާބޭފުޅަކަށް ާދަންނަވ ކަށެއް ނަމޭ

ާއެ ާކުރަމުން،ާހެންނަމަވެސް، ާކަންކަން ާމ�އަދު ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާކަންކަން ގެންދ ާާކުރަމުންސަރުކ ރުން

ބޭފުޅަކަށްާރުހުންާދ�ނުމުގައާ�ާއެާއައީމަާކުރުމަށްފަހުާމަޖ�ލީހަށްމަށްާޢައްޔަންނޑުމެންނަށްާވަޒީރަކުާމަޤ ގޮތުންާއަޅުގަ

ާމ� ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ާއެބަހުރ�. ާކަންތައްތަކެއް ާފެންނަމުންާާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ާމ�އަދު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ޖެހެނީ

ާއ ދައ� ާވަރަށް ާކަންތައްތައްާމ�ދަނީ ާސަރުކ ރުން ާމ�އަދު ާބޭރުން ާއ�މުގެ ާޤ ނޫނީ ާވެސް ާކަންތައްތަކުގައ� ާކުދ�ކުދ� ގެން

ާހަމަާ ާތަން. ާގެންދަވ  ާރުހުންާާ،އެއ އެކީގައ�ާކުރައްވަމުން ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާއަދ� ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ� ވަޒީރުކަމަށް

ާބައްލަވ ލެއްވު ާއެކަމަށް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެލ�ބ�ވަޑައ�ނުގެންތ�އްބެވ� ާނެތ� ާާމެއް މަލުތައްާޢަބޭފުޅުންގެ

ާގެންދަވަނީާ ާނަޝީދުާރަކ ތްތެރ�ހަބޭފުޅުންގެާާނޫނީާއެާބައްޓަންކުރައްވަމުން ާރައީސް ާގެންދަވަނީ ވެވަޑައ�ގަންނަވަމުން

ާޤ ނޫާއެ ާޗ ޓުންވ�ދ ޅުވ  ާނުވަތަ ާބޭރުން ާއ�މުގެ ާކަމަށްާނީ ާދ�ނުމުގެާާ�ވ ތީާާބޭރުން ާވޯޓު ާކަންތައްތަކުގައ� މ�ފަދަ

ާވަރަާކުރ�ން ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާހުންނ ނެއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެއް ާގ�ނަ ާހުޅުހެންވޭރުާށް ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ކަން

ާމެންބަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޤަބޫލުފުޅުދ އ�ރ ގެ ާވެސް ާމަނ�ކު ާމޫސަ ާފަދައ�ންާރު ާވ�ދ ޅުވ� ާއެ ާމަނ�ކުފ ނު ާއެ ކުރައްވ ނެ.

ނޑުމެންާމ� ނޑުމެންނަށްާހަމަާހ�ންގުމުގެާޤ ނޫނީާއ�މުގެާތެރެއ�ންާާތ�ބީާމ�ާޤައުމުގައ�ާމ�އޮތްާވެރ�ކަންާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާ ާދޭން.ާއެހެންނަމަާހުރ�ދެވެން ާއެއްބ ރުލުމެއް ާތެރެއ�ހުރ�ހ  ާއ�މުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެއީކީ ާދ�ނުމުގެާވެސް، ާއެއްބ ރުލުން ން

ާނުވަާމ ނަ ާސަރުކ ރުން ާވަޒީރުާއަކީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޢަތަ ާބޭފުކަމަށް ާކޮންމެ ާއެއީއްޔަންކުރައްވ  ާކޮންމެާާޅަކަށް

ާކަމަށްާ ާބޭފުޅެއް ާއެާފަދަ ާރުހުންާާވ�ޔަސް ާޒ�ންމ ދ ރުާބޭފުޅަކަށް ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ދ�ނުން

ާޤ ބ�ހަމަލުތަކ އ�ާޢަބޭފުޅެއްގެާާގޮތަކީާއެ ާކުރައްވ ފައާ�ާއަދ�ާއެާލުކަމ ރަކ ތްތަކ އ�ާޢ�ލްމީ ާމ ޒީގައ�ާކަންކަން ބޭފުޅަކު

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއެހެހުރ�ާގޮތަށްާ ައުޅަގނުޑ ާމ ިދުގޮކްށ � ންވީމ ބަލ ފައ�ާވޯޓުާދ�ނުންާކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ާދައްކ ކަށް ާވ ހަކަ ާފުރުޞަތުގައ� ާއެާާމ� ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާރ�ޕޯޓަކީ ާއެ ާދެންނެވ�ހެން ާކުރ�ން ާނޫން. ބޭނުމެއް

ާރ�ޕޯޓަކަށްާ ާހުށަހަޅ ފައ�ވ  ާކޮމ�ޓީއަކުން ާހ�މެނޭ ާދ�ގުކޮށްާ�ވ ތީާކޮމ�ޓީގައ� ާބޭނުންނުވަނީ.ާާވ ހަކަާާއެހ  ދައްކަން

ނޑުގެާވ ހަކަާނ�ންމ ލުމުންާވެސްާދަންނަވ ލަންާއޮތީާޤައުމ އ�ާރައްޔ�ތުންނަށްާއެންމެާފައ�ދ ާހުރާ� ހަމައެކަނ�،ާއަޅުގަ

ާއަޅުގަާގޮތުގައ�ާރައްޔ�ތުންގެާވ�ސްނުމ އ�،ާފ�ކުރ އ�، ދޭނަމޭ.ާާވޯޓުޑުމެންާމ�އަދުާނވ�ންދުާހުރ�ާގޮތަކަށްާބަލައ�ގެން

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން؛
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ނޑުާމ މ� މެންބަރުާާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާގ�ލ�ނޝުކުރ�އްޔ .ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއަޅުގަ

ާދެއްކެވުާ ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލައްވައ�ފ�. ާވ�ލުފުށ�ފުރުޞަތު ާދ އ�ރ ގެާާމަށް

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާރ�ޔ ޟްާާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ�ޔ ޟްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާވ�ލުފުށ�

ާކުރ�މަތ�ސަލ މްޢައައް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމ�އަދު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބޮޑުާާމ�ާލައ�ކުމް.ާޝުކުރ�އްޔ  ވަނީ

ާކުރ�މަތ�ލ ން ާމ� ާކަމަކ  ާބޮޑު ާމެންބަރުންގެާމައްސަލައަކ ، ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ޖެހެނީ.

ާވ ޖ� ާމުހ�އްމު ާމަސައްކަތުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތް ާލ ޒ�މުކޮށްފައ� ާވޯޓަމައްޗަށް ާމުހ�އްމު ާއަދ ކުރުމަށް ކަށްާބެއް

ާއ  ާމ�ލަނީ. ާކުރ�މަތ� ނޑުމެން ާމަޖ�ލީހައަޅުގަ ާރައްޔ�ތުންގެ ާޤ ނޫނީއަސ ސީން ާދ�ނުމަކީ ާރުހުން ާވަޒީރުންނަށް ށްާދެ،

ާކަމަކަށްާ ާއޮތް ާމެންބަރުންާލ ޒ�މުކޮށްފައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާގޮތެއް ާފެންނަ ާމަޖ�ލީހަށް ާހ�ނދު،ާރައްޔ�ތުންގެ ވީ

ދ�ާރުހުންާދޭންާބޭނުންނުވ ާމީހަކަށްާއެކަމުގައ�ާދެކޭާގޮތެއްާއަދ�ާރުހުންާދޭންާބޭނުންވ ާމީހަކަށްާރުހުންާދ�ނުންާއަ

ާއެއް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމ�އަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާއޮތީ. ާމ�އަދު ާނުދ�ނުން ކަމަކީާާރުހުން

ކަން.ާާމ�އަދުާސަރުކ ރުންާހ�ންގުމަށްޓަކައ�ާގ�ނަާވުޒ ރ ތަކެއްގައ�ާއެާވުޒ ރ ތަކ ާހަވ ލުވ ނެާމީހަކުާނެތ�ާހ�ނގަމުންދ ާ

ާރައްޔ�ތުންނަށްާއ  ާއަދ� ާކުރ�މަތ�ވަމުން. ާމ�ދަނީ ާއުނދަގޫތައް ާދަތ� ާނުހަނު ާރައްޔ�ތުންނަށް ާސަބަބުން ާމ�ކަމުގެ ދެ،

ާމ� ާއަދ� ާނޫން ާމަސައްކަތަާއެކަންޏެއް ާބޮމަޖ�ލީހުގެ ާވަރަށް ާވެސް ާއެބަދޭ.ށް ާކުރ�މަތ�ވަމުން ާދަތ�ތަކެއް ާޑު

ނޑުމެ ާމައެހެންނަމަވެސް،ާސުވ ލަކީާއަޅުގަ ާރައްޔ�ތުން ާބައެއްާޖ�ލީހުންާރުހުންން ާކީއްވެގެންތޯ ާފަސްޖެހެނީ ދ�ނުމުގައ�

މަހުގައާ�ާއަށްާމ�ދ�ޔަާއަހަރުގެާޖޫންާބޭބޭފުޅުންގެާއަމ�އްލަާއ ދެ،ާވަޒީރުންގެާތެރޭގައ�ާއެޢ�އްޒަތްތެރ�ާވަޒީރުންނަށް.ާ

ާތ�މަންފ އ�ސްތ�ޢު ާއެއްބ ރުލުން ާއެހީތެރ�ކަމ އ� ާދޭންޖެހޭ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާވ�ދ ޅުވީ ާނުލ�ބޭތީއޭާދެއްވަމުން ނަމެންނަށް

ައުޅަގނުޑ ިހަތްށ � އ�ގަތީ.ާއެހެންވީމ ވެާހުރ�ހ ާބޭފުޅުންާގެާއަށްާވަޑަތ�މަންނަމެންާއ�ސްތ�ޢުފ ާދ�ނީ.ާއެހެންާވ�ދ ޅު

ާމަޖ�ލީހުންާައަރީނ ެއުދަވުހްނ ެފިށެގްނ ިމައާދ ަހަމައްށ ައިއއި  ާމ� ާވެސް ާޚ�ދުމަތަކަށްާރު ާއައ� ވެސްާާދެމުން

ާބަދަލެއްާނ ދޭ.ކަކުރަމުންާއައ�ާކަމަ ާވެސް ާއަމ�އްލަާބޭފުޅުންާމ�އަދުާމަޤ ާއެކަމަކު،ާއެާށް ާހަމަ ާއެތ�ބީ ާއައ�ސް ާމަށް

ިަށްާބައެއްާިޒްނާމާދުރ ުކަޑ ޮގެތްއަގިއ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ ޮބލ� ހަވ ލުވެާއެާތ�އްބެވީ.ާއެހެންވީމ ާއަށްާފަހުންާ

ާބ�ންދ  ާމ�ކަންތައްތައް ާތ�މ މެން ާާލ ފައ�، ާާވެސްއަބަދުތ�ބެނީ ާވ�ދ ޅުވ  ާގޮތަށޭ ާރަނގަޅު އަޑުާާމަންޒަރ އ�ހެޔޮ

ާއައ�ސް ާފަހަކަށް ނޑުމެންނަށް ާމ�ދ�ޔައީާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ާއ�ވ�ގެން ާބޭފުޅުން. ައުޅަގނުޑ ިމައުދ � މ�ދެންނެވ�

ާއެާމަސްއޫާކުރެވޭާަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނަވީނ ަވީޒުރްނަންށ ަހާވލު  ާޤ ނޫނީއަސ ސީން ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާލ�އްޔަތު

ާމަސްއޫާޅުންނަށްބޭފު ާއޮތް ާހަވ ލުވެފައ� ާލ�އްޔަތު ާއެއީއޭާއެންމެ ާދެމ�ތ�ބުމަކީ ާއަދ ކުރުމުގެާމަތީގައ� ފުރ�ހަމަާގޮތުގައ�

ާއެ ާއޮތްާާމ�އަދު ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަން ާސަރުކ ރު ާމަޖ�ލީހަކީ ާމ� ާވ ޖ�ބަކީ. ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާމައްޗަށް ބޭފުޅުންގެ
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ާކުރ ާސުވ ލު ާމެންބަރުން މ�ާމަޖ�ލީހަށްާދޭންޖެހޭާއެއްބ ރުލުންާއެާފަރ ތްތަކުންާާއ�ތަކަށ ާތަނަކަށްވ ތީވެާމ�ާމަޖ�ލީހުގެ

ާކޮމ�ޓީއަކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމ�ހ ޒ�ާވެސްާދޭންޖެހޭނެ. ާމ�އަދު ާމ�ާާރުކުރަން ާބަޔަކު ާވަކ� ާސަރުކ ރުގެ ާޖެހެނީ

ާގޮސްާސުޕްރީމްާޖެހެނީާސުޕްރީމްގެންނަން ާގޮތަކަށްާާކޯޓަށް ާމަތ�ންާނޫން ާލަފައެއްގެ ާމ�ތަނަކަށްާބޭފުޅަާމ�ާކޯޓުގެ ކު

ާހ ޒ�ާވަޑައ�ގަންނަވަނީކީވެާރުހ ޒ� ާދެން، ާނޫން. ާގޮވެާރުއެއް ާމ�ތ�ބ� ާވެސް ާބޭބޭފުޅުން ނޑީގައ�ާވަޑައ�ގަންނަވ 

ާތ�އްބަވައ�ގެންާމަލ މ ތް ާހުރ� ާގުޅުން ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާރައްޔ�ތުންނ  ާސުވ ލުކުރީކުރައްވަނީ މަާކަންތައްތަކުގައ�

ާތ�މަންނަ ާބަޖެޓުާާވެސް. ާމަލ މ ތްކުރަނީދ�ާއަށް ާމ�ކަހަލަ ާނުޖަހައޭ. ާނަންބަރެއް ާނޫޓުގައ� ާމަޖ�ލީހަށްާންއ�ރުގައ� ާމ�

ާދުވަހަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަމަކު، ާވަޑައ�ގެން. ާރަާބޭބޭފުޅުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއޭގެާވެސް ާއަޑުއެއްސެވ�ންތޯ އީސް،

ާކުޑައ� ާާމީސްބޭފުޅަކަށް ާގޮތަށް ާވ  ާއެއްޗެއް ާޔަޤީންނުންމ�ތ  ާއަޑު. ާއަޑެއްާާވެސްާބުނ� ާރައީސް ޢ�އްޒަތްތެރ�

� ދައްކ ނެ.ާއެހެންވީމ ބައެއްާފަހަރުާާހެންނެތީމަާކަމަށްާވެދ ނެ.ާއެާތ ނގައ�ާމ�ދުވަހުާާއެއްސަވ ނެ.ާފަހަރެއްގައާ�ނ 

ށްާހުރަސްއަޅ ާބަޔަކަށްާވެގެންދ ކަށެއް.ާއަދ�ާމ�އަދަކީާލ�އްޔަތަމަސްއޫާޑުމެންނެއްާބޭނުމެއްާނުވޭާއެބޭފުޅުންގެނައުޅގަ 

ާ ާމ�އީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑު ާވ�ލުއަޅުގަ ާތަމްސީލުކުރ  ާދ މ� ާހ�ތްހަމަޖެހުމަކ ފުށ� ާވެސް ާއަށް އެާާއ�ރ 

ރައްޔ�ތުންނަށްާވެސްާކުރ�އެރުންތަކެއްާނޫނީާއެާރައްޔ�ތުންާއުފ ކުރުމުގެާދުވަހަކަށްާވެގެންާހ�ނގައ�ދ ނެ.ާއެއީ،ާހޯމްާ

ާދ އ�ރ އެބައޮތްާވ�ލުކުރ�މަތ�ލައްވ ފައ�ާާއެބަާމ�ނ�ސްޓަރަކަށް ާމ�ާނ�ސްބަތްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ތްާއަށްާމ�ާނ�ސްބަާފުއްޓަށް

ާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ވަޑަާ ާމުޅ�ާމުޖުތަމަޢުާމުޅ�ާރ އްޖެާއެ � އ�ގަންނަވ  ާހެޔޮާރަނގަޅުާާބޭބޭފުޅުންގެާފަރ ތުން ާމ� އަށް

ާހަމަ ާކަމެއް.ާއަދ� ާއެދޭ ނޑުމެން ނޑުާއެހެންމެ،ާާހެޔޮާބަދަލުތަކެއްާއައުމަކީާއަޅުގަ މ�ހ ރުާހަމަާމ ލ ނަންާނ�ންއަޅުގަ

ާތެރޭގައ� ނޑުމެންާާ.ކުޑައ�ރުކޮޅެއްގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާނ�ންމ ލުމުން ހަމަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއ�ޞްލ ޙުޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާދ�ޔައ�ރު ާވަރަށްާމަސައްކަތްކުރަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދ�ޔައ�ރު ކުރަމުން

ާއަޅުގަާ ާލ�ޔެފައ�ސ ފުކޮށް ާވަޒީރުާާނޑުމެން ާއެހެން ާއެޓ ާއޮންނ ނެ ާބޭފުޅުންނ  ާޖެނަރަލަށްރހުރ�ހ  ާބ ބެއްާާނީ ާތަފ ތު

ާ ާމަސްއޫާއޭނައޮންނ ނެ ާއޭނަގެ ނޑައެޅ�ފައ�. ާކަ ާއަށް ާލ�އްޔަތު ާއޮންނ ނެ.ާވަރަށް ާލ�ޔެފައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ތަފ ތުކޮށް

ާހުންނަާއަކީާއޭނަ ާލ ފައ� ާބޭނުންވ ރައީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާތަރުޖަމ ކުރަންާގޮތަާސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާކަންކަން ށް

ާއޭނަ ާނޫން. ާމީހެއް ާހުރ� ާމާ�ާލ ފައ� ާބ ރުތަކެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާގޮތަށް ާނުފޯރުވޭ ާނުފޫޒެއް ާމީހެއްގެ ާއެއްވެސް އަކީ

ާއޭނަ ާމީހެއް ާމުސްތަޤ�އްލު ާއޮތް ާދީފައ� ާބައެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެކަމަކު، ާހީފުޅުާއަކީ. ވަޑައ�ގަންނަވަނީާވެފަހަރު

ގައ�ާއ�ނދެވޭތީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާޤ ނޫނާ އެކީގައ�ާކެބ�ނެޓުާމީހަކަށޭާތ�މަންނަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ސ�ޔ ސީާ

ާޚ�ލ ފު ާޤ ނޫނ  ާސަރުކ ރުން ާނޫނީ ާކޮށްާޚ�ލ ފު ާއެކަމެއް ާކުރަންޖެހެނީ ާތ�މަންނަ ާދ�ފ ޢުގައ�.ާއެކަމެއްާާފ�އްޔ  ފަރ ތް

ާކުރައްވަންޖެހެނީ ާއޭނަ ާކުރައްވަންާ.ނޫން ާއެކަން ާދައުލަތްާހ�މ ޔަތްކުރުމަކީ ާމުޅ� ާލ ޒ�މުާޖެހެނީ ާއޭނަގެާމައްޗަށް އެއީ

ާކަމަކީ ާހ�ވ  ާމަޖ�ލީހުގައ� ާއެ ާލ�ޔުނުއ�ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޢ�އްޒަތްތެ.ާމ� ާވެސް.ާއެާމެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާރައީސް ރ�

މ މ� މް.ާއެއީ،ާމާ�ސ�މްާއ�ބްރ ހީމެންބަރުާޤ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާގ�ލ�ނއ�ންނެވީާއެާމަޖ�ލީހުގެާރައީސަށްާހުންނެވާ�
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ާިްާބައ�ވަރުާބަޔަކުޭއުރަގިއ ިތިބ ެއަތއ� ންާތ�އްބެވީާހަމަގައޭ.ާއެހެންވީމ ބޭބޭފުޅުންާމ�ތ�ބީާދުނ�ޔޭގައޭ.ާމ�ާބޭބޭފުޅު

ާމަޖ�ލީހުން ާއޮތްާތަމްސީލުކުރ  ާދ�މ ާ�އ�ދ�ކޮޅަށްާދ�މ ާކަމެއްާކޮށްފައ� ާލ�ބުނީމަ ާކަންއ�ދ�ކޮާވަޒީރުކަން ތައްތައްާޅަށް

ާކ�ޔަމަޖ�ލީހުާކުރަންޏ  ާފ ޑު ާއެހެންވެގެން ާކ�ޔ ނެ. ާފ ޑު ާދަންނަވ ލަންާާައުޅަގނުޑ ިމައދު � ނީ.ާއެހެންވީމ ން ވެސް

ާއެ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާތެރޭގައ� ާމެންޑޭޓުގެ ާއޮތް ާހަވ ލުކޮށްފައ� ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާމައްޗަށްާާބޭނުންވަނީ ބޭފުޅުންގެ

ާ ާފަސްނުޖެހޭށޭާހުރ�ލ ޒ�މުކޮށްފައ� ާކުރުމުގައ� ާކަންތައްތައް ާޤ ނޫނަށް ާހ�ތ ާހު. ާޤ ނޫނުއަސ ސީރުމަތްތެރ�ކޮށް އަށްާާށޭ.

ާކުރ ާހު ާކަންތައް ާގޮތަކަށް ާނޫން ާމ� ާހ�ތ ށޭ. ާރުހުާާކަމަށްާރުމަތްތެރ�ކޮށް ާމ�އަދު ާމ�ތަނަށްާވަންޏ  ާމ ދަމ  ާދީފައ� ން

ނޑަށްާދެއްކ�ފަހަކަށްާނުާވެސްާމ�ާމަޖ�ލީސްާކުރަންވަކ�ާމުގެނެސްާއެާމަޤ  ާވ ހަކަާއަށްާާޖެހޭނެ.ާއަދ�ާމ�އަދުާއަޅުގަ

ާޕ ލ�މެންޓް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާގްރޫޕުމ� ާވެސްާާގެރީ ާފަރ ތުން ލީޑަރުގެ

ާއަ ާހަދައ�ފ�އްޔ  ާގޯސް ާދޭށޭ. ާރުހުން ާމ�އަދު ާއެނގުނީ ނޑުމެންނަށް ާދުއްވ އަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ނޑުމެންނ  ާއެާޅުގަ ލ ނަމޭ

ނޑުމެންާމ�ދެންނެވީާއެާާގޮތަށްާތ�ބޭާކަމަށްވާއެ � ކު.ާއެހެންވީމ ާނގ ާކޮންމެާވަޒީރަނުބައ�ާމަގަކުންާހ� ާިަންޏ ާއަޅުގަ

ާޒ�ންމ ދ ރުކުރުމަށްޓަކައ� ާކުރަންޖެހޭ.ާާބޭފުޅުން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާހ�ންގ  ވެރ�ކަން

ނޑުމެންގެާނެތް... ާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރު ނޑުާޝުކުރ�އްޔ .ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާއަޅުގަ ާމެދުޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާދ އ�ރ ގެާާދެއްކެވުމަށް ހެންވޭރު

މެންބަރުާޢަލީާޢ ޒ�މަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާޢ ޒ�މްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާމެދުހެންވޭރު

ންާވެސްާކޮމ�ޓ�ންާކުރ�ާބުރަާމަސައްކަތަށްާނުއ�ތްތެރ�ާރައީސް.ާއެންމެާފުރަތަމަ.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަ`އ ދެ،ާ

ާއަދ ކޮށްލަން.ާމ  ާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރު ނޑުާހަމަާކޮމ�ޓީގެ ާކޮމ�ޓީގެާރ�ޕޯޓ ާާއަޅުގަ ާވ ހަކަތަކެއް ގުޅޭާގޮތުންާގ�ނަ

ާނެތީމު.ާއެހެ ާއަލ�އަޅުވ ންނަމަދައްކ ކަށެއް ާޕޮއ�ންޓެއް ާފުރަވެސް،ާދެތ�ން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ތަމަާލ ނަން.ާޙަޤީޤަތުގައ�

ވެާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާކަންތައްތަކަށްާބޯލަނބ ާކ�ޔަމަންާބުނ ާވެރ�ކަންާހ�ންގުމުގެާބ ރުގެާވަނަާމ އްދ ގައ�ާއ8ާެބ ބުގެާ

ާދ އ� ާހުޅުހެންވޭރު ާޔ ޤީންކަން ާގެންދ ނެކަމުގެ ާކުރ�އަށް ާދެއްވުއެއްގޮތަށް ާވެސް ާމެންބަރު ާމ�އަދުާރ ގެ ާހަމަ މުން

ާދެންމެާވެސްާވަރަށްާއުފ ވެއްޖެ.ާާހަމަޔަޤީނުން ާދަންނަވަނީާނަމަ ާމ�ާފޮނުވ ާޙަޤީޤަތަށް ފައ�ާހުރާ�ވ�ދ ޅުވެއްޖެާމ�ހ ރު

ާާރުހުންާާނަންފުޅުތަކަށް ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެއްވ ށޭ. ާމަޖ�ލީހުން ާދ�މ� ާސަރުކ ރަށް ާމ�އަދުގެ ނީމު.ާފުރުޞަތު

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ� ާނަންތައް ާގެނައ� ާއެ ާފޮނުވައ�ލީމުމަޖ�ލީހުން ާފ ސްކޮށްފައ� ާދެންމެއޮތްގޮތަށް ާވ�ލުާ. ފުށާ�ވެސް

ާއަޅުގަާ ާފަދައ�ން ާވ�ދ ޅުވ� ާއެ ާމެންބަރު ާފޮދ އ�ރ ގެ ާފ ސްކޮށް ާނަންތައް ާއެ ެއެހްނަނަމެވްސ، ިމ � ނުވ ލީމުނޑުމެން
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ާއ�ޒ މުަމިޖީލުހެގ ިގަނ ެމްނަބުރަތެކްއެގ ޮބުލަގިއ ަތފުާތ ިއލް  ާބޭފުޅުން ާހުރ�ހ  ސްތ�ޢުފާ އެޅުވުމަށްފަހު

ާދެއްވުމަ ާމ�އަދު ާޗެލެށްފަހު ާބުނެ ާއ ނދޮގޭ ނޑުމެން ާންޖުއަޅުގަ ާނަންތަކެއް ާއެއް ާހަމަ އަނެއްކ ވެސްާކުރުމަށްފަހު

ާފޮނުވ  ާާލ މ�ކޮޅަށް ާނަންތައް ާބައެއް ާއޭގެތެރެއ�ން ނޑުމެން ާވެސްާއަޅުގަ ާރ�ޕޯޓުގައ� ާއ�ންނަ ާދެން މ�ސ ލަކަށް،

ާ ާވަޒީރުންއަދ�ވެސް ާއޮތް ާއެބަ ާކަންތަކުގައ�، ާދ�ނުމުގެ ާރުހުން ާނަންތަގެ ާފަހަރަށްާބައެއް ާދެވަނަ ާމ�ތަނުން އް

ާއަނެއްކ ބޭރުކޮ ާވެސް ާއ ނށްލުމުން ާވެސް ާދޮގޭ ާޗެލެންޖުކޮށްފައ� ާފޮނުވުމަކީާބުނެ ާމަޖ�ލީހަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� މ�

ާޒ�އަ ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑެއް ާކަމަށް.ޅުގަ ާކަމެއް ާކުރ ވަރުގެ ާކަމަކަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާފަރ ތަކުން ާންމ ދ ރު

ާމ�އަޅުގަާ ާކުރ�ން ާހަމަ ާމ�އ�ޝ ރ ތްާނޑުމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާއެއްބ ރުލައ�ގެންާާކުރ� ާސަރުކ ރ  ތ�ބީ

ާ ާނަންތަކަކީ ާފޮނުވ  ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަން. ާކަންތައްތައް ާނަންފުޅުތަކަކީާނުވަތަ ވަޒީރުންގެ

ާ ނޑުމެން ާބަލައަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަންއ�އެބަ ާލަންޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރ  ާމުޖުތަމަޢު ާޖެހޭ ާޤ ބ�ލުާކަންތައަދ� ާއެނގޭ އްތައް

ާ ާކަމަށް. ާފޮނުވަންޖެހޭނެ ާމ�ތަނަށް ާނަންތައް ާނަންތަކަށްާާ�އެހެންވީމ ފަރ ތްތަކެއްގެ ާއެފަދަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކަ ާދޭނެ ާރުހުން ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް. ާޝުކުރ�އްޔާ 

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ 

ާާ.ޝުކުރ�އްޔ ާ ާނ�ސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބޭނުންފުޅުވ ާއެއްވެސް ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު

ާފުރުޞަތަކަށްާ ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެއްވެސް ާއަރުވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާއެ ނަމަ

ާވަޑައ�ނުގަންނަވ .ާއެދ�

ާނ�މުއެހެންކަމުން،ާާ ާއައ�ޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމ� ާމ�ދަނީ ާމ�ހ ރު ނޑު ާއައ�ޓަމުާއަޅުގަ ާބަލައ�،ާއެޖެންޑ  ާކަމަށް ނު

ގެާދަށުންާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާ(ރ)ވަނަާމ އްދ ގެާާ;34ދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގ33.4ާާާެ

ާ ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާހޯއްދެވުމަށްޓަކައ�، ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާވަޒީރުންގެ ާފޮނުއްވ ފައ�ވ 

ލ�އްޔަތުާއަދ ކުރ ާމ�ންވަރުާފުޅުންގެާނަންފުޅުާސަރުކ ރުާމަސްއޫކުރައްވ ފައ�ވ ާތ�ންާބޭމެންބަރުންގެާގޮތުގައ�ާޢައްޔަންާ

ާރ�ޕޯޓުާބަލ  ާގޮތުގެ ާނ�ންމެވ� ާދ�ރ ސ ކުރައްވ  ާރ�ޕޯޓުހުށަހެޅުާކޮމ�ޓީން ާމ� ާކޮމ�ޓީގެާާން. ާދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައ�

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.މުޙައްާޙުސައ�ންާާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާމުޤައްރ�ރުާމަތ�ވެރ� ާމަދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްާޙުސައ�ންާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާމަތ�ވެރ�

ވަނަާމ އްދ ގެާާ;34އަސ ސީގެާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާޤ ނޫނުއ ދެ،ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާއ ދެ،ާ

ާރައްޔ�(ރ) ާދަށުން ާހޯދުާގެ ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަޒީރުންގެާތުންގެ ާފޮނުއްވ ފައ�ވ  ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ މަށްޓަކައ�،
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ާގޮތުގަާ ާމެންބަރުންގެ ާޢައްޔަންާމަޖ�ލީހުގެ ާބޭފުޅުއ� ާތ�ން ާނަންފުޅުތައްކުރައްވ ފައ�ވ  ާމަސްއޫާންގެ ލ�އްޔަތުާސަރުކ ރުގެ

ާމ�ންވަރު ާދ�ރ ސ ކުރައްވ ާއަދ ކުރ  ާކޮމ�ޓީން ާރ�ޕޯޓުާބަލ  ާގޮތުގެ ާހުށަހަޅަނީ.ާާނ�ންމެވ� ާމ� ާމ�ހ ރު ނޑު އަޅުގަ

ާމަޖ�ލީހުގެާާދަށުންާާގެ(ހ)ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ވަޒީރުންގެ

ާމެންބަރުން ާގޮތުގައ� ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާތ�ނ4131ާްމްބަރުާޑ�ސ33ާެގެ ާހޮނ�ހ�ރުާދުވަހު ވީ

ގޮތުގެާމަތ�ންާާވ ާގައ�(ރ)ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅު.ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާ ާމަޖ�ލީހަށް ާހޯދުމަށްޓަކައ� ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެރައްޔ�ތުންގެ ާމަޖ�ލީހަށްާބޭފުޅުާފޮނުއްވުމުން ާނަންފުޅު ންގެ

ާކޮމ�ޓީއ�އްާ ާބަލ  ާމ�ންވަރު ާއަދ ކުރ  ާމަސްޢޫލ�އްޔަތު ާސަރުކ ރު ާމ�ކަން ާއަާވުމަށްފަހު ާފޮނުއްވީ ޑ�ސެމްބަރ49ާާުށް

4131ާ ާމަޖ�ލީހުގެ ާއ ދެ، ާމަޖ�ލީހުގެ، ާއޮތް ާކޮމ�ޓީގައ�ާާ:4ގައ� ާއެ ާއަހަރު. ާމ�ދ�ޔަ ާޖަލްސ ގައ� ވަނަ

ާދެންހ�މެނ�ވަޑައ�ގަ ާމުޙައްމަދު ާޙުސައ�ން ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެ ާމަތ�ވެރ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާބޭފުޅުންނަކީ ާ�ންނަވ 

ާއަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމުޤައްރ�ރު.ކުރެންދޫ ާނައ�ބު ާމޫސ ، ާދ އ�ރ ގެާާޙުމަދު ާއުތުރު މައްޗަންގޮޅ�

ާއަޙު ާމެންބަރުާމ ރ�ޔ  ާޢ�އް� މަދުާދީދީޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމުޙަމަނަދޫ ާމެންބަރު ާޠ ރ�ޤުއްޒަތްތެރ� ތ�މަރަފުށާ�� މަދު

ާމުޙަ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމުޞްއްދ އ�ރ ގެ ާދ އ�� ޠަފ މަދު ާފަހުާފޭދޫ ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� � މީރ ގެ

ާމުޙަާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ާނަޝީދުއްކުޅުދުއްފުށ� ާޢ�އްޒަތްތެ� މަދު ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު ރ�ާގަލޮޅު

ާއަޙު ާމަޚްލޫފްމެންބަރު ާ� މަދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދ އ�ރ ގެާާ�ރ�ފްޢ ވައ�ކަރަދޫ މަޑުއްވަރީ

ާޢަލީ ާމެންބަރުާވ�ސ މް ާޢަބްދު� ޢ�އްޒަތްތެރ� ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމަهللاފޮނަދޫ އްސަލަާ.ާމ�

ާ ާވަޒީރުންގެ ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާއަށް ާޢައްޔަންކުރެކޮމ�ޓީ ާހޯމްާމަޖ�ލީހަށް ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާބޭފުޅުންނަކީ ާތ�ން ވުނު

ާމަޤ  ާޢައްޔަންާއެފެއ ޒްގެ ާއަލްމަށް /ާ ާގ.ބޮޑުގ ދޮށުގެ ާކުރައްވ ފައ�ވ  ާޙަސަން ާމ�ނ�ސްޓްރީޢަފ ޟ�ލް އޮފްާާފީފް.

ާޢައްޔަންއެ ާމަގ މަށް ާއެޑ�ޔުކޭޝަންގެ ާމުޙައްމަދު. ާޝ�ފ  ާއަލްފ ޟ�ލ  /ާ ާގ.އެޓްނ  ާޖެނެޓ ކުރައްވ ފައ�ވ  ރަލްގެާރނީ

ާޢައްޔަން ާޑރ.މަގ މަށް /ާ ާހ.ސީސައ�ޑް ާކޮމ�ޓީކުރައްވ ފައ�ވ  ާމައްސަލަ ާމ� ާއ ދެ، ާސަވ ދު. ާޢަލީ އަށްާާއަޙުމަދު

ާާފޮނުވުމ  ާގުޅ�ގެން ާމ�ާބޭފުޅުންނަށް ާވަޒީރުންގެާމަޖ�ލީހުގ351ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައ�ާބަޔ ންކޮށްފައ�ވ  ވަނަ

ާހުރުންާލ ޒ�މެ ާގައ�ގ  ލ�ޔުމުންާސ ފުކުރުމަށްާކަމ ާބެހޭާއ�ދ ރަތަކުންާާމުާސ�ފަތައްާފުރ�ހަމަވ ާބޭފުޅުންތޯންބަރުންގެ

ާސ ފުކުރެވުނު. ާޕެނ�ޓެ� ގޮތުންާއެާމަޢުލޫމ ތު ާއޮފް ާއެންޑުޑ�ޕ ރޓްމަންޓް ާސަރވ�ސަސް،ާޓޭރ�ހެބ�ލ�ާާންޝަރީ ޝަން

ާހައ� ާކޯާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާކްރ�މ�ނަލް ާކޯޓު، ާސ�ވ�ލް ާސ ފުކުރެކޯޓު، ާމަޢުލޫމ ތު ާމާ�ޓުން ާފަރ ތުން ާކޮމ�ޓީގެ އްވުނު.

ާސ�ޓީާއ�ދ ރ ތަކަށް ާފޮނުާއ�އ ާލ�ޔުނު ާއ�ދ ރ ތަކުން ާރ�ޕޯޓ އްއެ ާޖަވ ބު ާއެޓޭޗުާާވ� ާކުރެއެކީގައ� ާ;4ވ�ފައ�ވ ނެ.ާއަދ�

ާ 4131ާމ ރޗް ާއޮތް ާގައ� ާމައްސަލައ�ކޮމ�ޓީގެ ާމ� ާމަޝްވަރ ކުރެއްވުމަށްބައްދަލުވުމުގައ� ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާފަހުގައ�

ާފުރ�ހަމަާ ާކ�ބައ�ގައ� ާއެބޭފުޅުންގެ ާސ�ފަތައް ާލ ޒ�މު ާހުރުން ާކ�ބައ�ގައ� ާމެންބަރުންގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ވ ާދަށުން

ނޑައެޅުނު. ާކަ ާކޮމ�ޓީން ާބައްާކަމަށް ާއެ ާހަމަ ާނ�ންމ އަދ� ާމައްސަލަ ާމ� ާގޮތަކ ދަލުވުމުގައ� ާކޮމ�ޓީގައ�ާާނެ މެދު
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ާ ާމެދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެމަޝްމެންބަރުންގެ ާރައްޔ�ތުން ާާވަރ ކުރުމަށްފަހު ާ)ރ(391ާގަވ އ�ދު ާމ އްދ ގެ ާދަށުންާވަނަ ގެ

ާ ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެވަޒީރުން ާބޭފުޅުންނަށް ާތ�ން ާމ� ާދ�ނުމ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާރުހުން ާމެދުާމަޖ�ލީހުން

ާާކޮމ�ޓީ ާފެންނަ ާާގޮތެއްއަށް ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ާރ�ފ ހަގަކުރުމަށްފަހު ާޕޯޓް ާއަށްާހުށަހެޅުމަށް ާކޮމ�ޓީ އެވަގުތު

ާތ�ންާރުވެާހ ޒ� ާފެނ�ވަޑައ�ގެންާވަކ�ވަކ�ންާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާގ�ނަ ާވޯޓަށްާއަހައ�،ާއެވަޑައ�ގެންތ�އްބެވ� ާބޭފުޅުންނަށް

ާމަޖ�ލީހު ާދ�ނުމ ާބޭފުޅުންނަށް ާރުހުން ާއޮފްާާން ާމ�ނ�ސްޓަރ ާއެގޮތުން، ާނ�ންމުނު. ާގޮތް ާފެންނަ ާއަށް ާކޮމ�ޓީ މެދު

ާމަޤ އެ ާނަންފުޅަށްާޑ�ޔުކޭޝަންގެ ާމުޙައްމަދުގެ ާޝ�ފ  ާއަލްފ ޟ�ލ  /ާ ާގ.އެޓްނ  ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  މަށް

ާއެ ާކަމަށް ާފެންނަ ާދ�ނުމަށް ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުން ާކޮމ�ޓީާރައްޔ�ތުންގެ ާހ ޒ�ާވަގުތު ާތ�އްބެވާ�އަށް ރުވަޑައ�ގެން

ާއަޣުލަބ� ާއޮފްމެންބަރުންގެ ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާއަދ� ާނ�ންމީ. ާއެފެއ ާއްޔަތުން ާމަޤ ރހޯމް ާޢައްޔަންޒްގެ ކުރައްވ ފައ�ވ ާމަށް

ާގ.ބޮޑުގ ދޮ ާޙަސަން ާއަލްފ ޟ�ލް /ާ ާމަޤ އެޓ ާއ�ޢަފީފ ށުގެ ާކަމުގެ ާޖެނަރަލް ާޢައްޔަންރނީ ކުރައްވ ފައ�ވާ މަށް

ާއަށްާާއަޙުމަދުާޢަލީާސަވ ދަށްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުންާރުހުންާދ�ނުމަށްާނުފެންނަާކަމަށްާކޮމ�ޓީހ.ސީސައ�ޑްާ/ާޑރ.

ާމައްސަލަވެާރުހ ޒ� ާމ� ާނ�ންމަވ ފައ�. ާވަނީ ާއަޣުލަބ�އްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާތ�އްބެވ� ާމަޖ�ލީހަށްާއ�ާވަޑައ�ގެން ގައ�

ާ ާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާނ�ންމެވުމަށްޓަކައ� ާޝުކުރ�އްޔ ާގޮތެއް ާހުށަހެޅީ. ާމަޖ�ލީހަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރ�ޕޯޓް ކޮމ�ޓީގެ

ރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާ

ންމެާސ�ޔ ސީާކުރުމަށްާވެސްާމަޖ�ލީހުގެާގަވ އ�ދުގައ�ާބުނެފައ�ވ ާގޮތުގެާމަތ�ންާކޮާޝުކުރ�އްޔ .ާމ�ާރ�ޕޯޓަށްާބަހުސް

ާ ާނ�ސްބަތްާމ�ނެޓ7ާުޕ ޓީއަކަށް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކ� ާއަދ� ާއ�ރު ާމެންބަރަކަށް ާއެއް ާފުރުޞަތުާމ�ނެޓ7ާުނުވ  އ�ރުގެ

ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރުވ ނަން. ނޑު ާމައްޗަންގޮޅ�ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާމ ރ�ޔ ާާމެންބަރުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާދ އ�ރ ގެާއުތުރުާއެންމެ

ާދީދީާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާއަޙްމަދު

ާ

ާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމ ރ�ޔ ާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާއުތުރުާމައްޗަންގޮޅ�

ާ ާއަޅުގަޝުކުރ�އްޔ  ާއ ދެ، ާރައީސް. ނޑުާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޅުގަ ާފަށަމުން ާވ ހަކަ ާވެސް ާފުރަތަމައ�ނުން ާއެންމެ ނޑު

ާނ�ސްބަތްވ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާވަޒީރުންނަށް ާފަސް ާމ� ާހުށަހެޅުނު ާވެސް ާރ�ޕޯޓުން ާދެ ާމ� ާމ�އަދު ދަންނަވ ލ ނީ

ާއަޅުގަ ާއަދ� ނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އ�ރ ގައ�ާއ އ� ާއަޅުގަ ާއަދ� ވަޒީރުނ7ާާްނޑުާއަމ�އްލަާއަށްާވެސްާމ�ާޕ ޓީގައ�ާއ އ�

ާފުރ�ހަމަާއަށްާއެާއެ ާއަދ ކުރައްވ ނެާބޭފުޅުން ާވ ޖ�ބު ާއެބައޮތޭ.ާާބޭފުޅުންގެ ނޑަށް ާފުރ�ހަމަާޔަޤީންކަންާއަޅުގަ ކަމުގެ

ާ ާހުށަހެޅުނު 7ާާއަދ� ާތެރެއ�ން ާބޭފުޅުނ4ާްވަޒީރުންގެ ާއަންހެން ާއެކަމ ާާކަމަށްާބޭފުޅުންނަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ވ ތީވެ

ާކުރ�އަށްާއުފ ކޮ ާހަމަހަމަކަން ާރައްޔ�ތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާއުޅެ ާގެންނަން ާހަމަހަމަކަން ާޖ�ންސުގެ ާދެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ށް
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ާވެސްާ ާފ ލެއްކަމުގައ� ާހެޔޮ ާލ މަސީލު ާވަރަށް ާފެންނަ ާދެމ�ހުރ�ކަން ާސަރުކ ރު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ގެންދ�އުމުގައ�

ާމަޖ�ލީ ާމ� ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއެއަޅުގަ ާހުވަޔ ާހުން އެއްގޮތަށްާާބޭފުޅުންގެ

ާވ�ދ ޅުވެާާސައްކަތްޕުޅުކޮށްދެއްވައ�،މަ ާއ ނބަސް ާކަންތަކަށް ާކުރަންއުޅޭ ާމ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސް ާބޭފުޅުން ހުރ�ހ 

ާރުހުންާދެއްވ ނެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ�ޞްލ ޙުކުރަމުންާމ�އަދު ނޑުމެން ނޑުމެންގެާާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ދ�ޔައ�ރުާއަޅުގަ

ާރައްޔ�ތުންގެާާވ�ސްނުން ާބޭނުންވީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަޢ ރަފުކުރުން. ާއަށް ާމ�ރ އްޖެ ާއެއް ާޑ�މޮކްރަސީ ާޒަމ ނީ ހުރީ

މަޖ�ލީހުގެާބަހެއްާއޮވެގެންާސަރުކ ރުގެާމެނ�ފެސްޓޯާތަންފީޛުކުރައްވަންާވަޑައ�ގަންނަވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެކަންާކުރުމަށްާ

ނޑުމެންނަށްާވ�ސްނުނީާސަރުކ ރު ޖަވ ބުދ ރީކުރުމުގައ�ާއ އ�،ާސަރުކ ރުާޒ�ންމ ދ ރުކުރުވުމުގައ�ާާފުރުޞަތުދޭން.ާއަޅުގަ

ާރަނގަޅުވ ނެާއެ ާއެކަން ާކުރީމ  ާއެކަން ާމެންބަރުންާާގޮތަށް ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަމަށް.

ާކުރ�މަތ�ލަ ާންމ ދ ރުކުރުވ ނެާވެސްާއ�ވ�ގެންދ�ޔައީާސަރުކ ރުާޒ�އްވައ�ގެންާއުޅުއްވ�އ�ރުާއަބަދުއ�ންތ�ޚ ބުވުމަށްާބޭފުޅުން

ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާބަސްފުޅުތައް. ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނެކަމުގެ ާއެކަމ އ�، ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާސަރުކ ރުާނޑުމެންނަށް ނގޭ

ާފުއްދުމުގައ�ާ ާހ�ފައ�ގެންކަން.ާއަދ�ާމެނ�ފެސްޓޯާތަންފީޛުކުރެއްވުމުގައ�ާއަދ�ާވަޢުދުތައް އ�ންތ�ޚ ބުވީާމެނ�ފެސްޓޯާއެއް

ާއުޅުއްާ ާއ�ސްކޮށް ާއެހެންކަމަށްވ އެންމެ ާކަން. ާމަޖ�ލ�ސް ާވަޒީރުންގެ ާބޭފުޅުންނަކީ ާގޮތ ާވ  ާކުރުއްވ  ާއެކަންކަން ާއ�ރު

ާބޭފުޅުންގެާާބެހޭ ާބައެއް ާނުވަތަ ާބަސްތަކަށް ާބޭނުންކުރައްވ  ާއެބޭފުޅުން ާބަދަލުގައ� ާވ ހަކަދެއްކުމުގެ ގޮތުން

ާނުާވ ހަކަފުޅުގައ� ާރުހުން ާވަޒީރުންނަށް ާދަނީ ާގޮތަކުން ާހުންނަ ާޓޯން ާޤަބޫލުކުރ ާނަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދެއްވަމުން.

ނޑުމެންާޒ�ންމ ދ ރު ގޮތެއްގައ�ާމާ�ާގޮތުގައ�ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެކަމ ާވ�ސްނ ފައ�ާއޮތްާގޮތެއްާވެސްާނޫން.ާއަދ�ާއަޅުގަ

ާގެންދ ކަމުގައ�ާ ާޒ�ންމ ތައް ާއެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނޫން.ާާމަޖ�ލީހުގެ ާވެސް ާގޮތެއް ާކުރަންވ ނެ ާއެކަން ވަންޏ 

ާއައ�ސްާ ާމަޖ�ލީހެއް ާވަޒީރުންގެ ާފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ާނ�މުމ  ާމަރުޙަލ  ާއ�ންތ�ޤ ލީ ާމ� ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނެ ާސަރުކ ރު ާމ� ނޑުމެން ާޒ�ންމ ދ ރުކުރުވ ނެާއަޅުގަ ާއަދ� ާވ�ދ ޅުވެ ާވ�ދ ޅުވެގެންާާކަމަށް ކަމަށް

ާފުރަތަމައ�ނު ާއެންމެ ާމަޖ�ލ�ސް ާއައު ާވަޑައ�ގެން ާވެސް ާނުދެއްވ�9ާން ާރުހުން ާނުދެއްވައ�ގެންާާވަޒީރުންނަކަށް ތަން.

ާވެގެން ާކަން ާވެސް ާޖަލްސ ގައ� ާބޭއްވެވ� ާއެ ާއުފަލުގައ� ާއެކަމުގެ ާވަރަށްާާއެރޭ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތް ދ�ޔަ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާނަމުގައ� ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ  ާޒ�ންމ ދ ރުކުރުވ ، ާކޮންމެއަކަސް ާފެނ�ގެންދ�ޔަ. ާއައ�ސްާގ ތުން ން

ާވެސްާ ާސުވ ލެއް ާގެނެސް ާމ�ތަނަށް ާމ�ނ�ސްޓަރެއް ާސަރުކ ރުގެ ާއެއްވެސް ާމ�ދ�ޔައީ ާދުވަހެއް ާއެތައް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާރުހުން ާވ ާނުކޮށް.ާއެއީ ާސަބަބުން ާތ�ބުމުގެ ާއެާނުދީ ާއެާގޮތެއް. ާސުވ ލުކޮށް ާގެނެސް ާކުރައްވާ ާބޭފުޅުން ބޭފުޅުން

ާބެހޭ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުާކަންތައްތަކ  ާއެާވައ�،ގޮތުން ާވެސް ާބެހޭާާރައްޔ�ތުންނަށް ާމަސައްކަތްތަކ  ާކުރައްވ  ާބޭފުޅުން

ާމޫނަށް،ާކަނދު ާހަމަ ާގޮތަކަށް ާނޭއްގ ނީ ާބަދަލުގައ� ާވ ހަކަދެއްކުމުގެ ާގެންދ�ޔުގޮތުން ާރުހުންނުދީ ާބަލ  ާއަށް މަކީާރ 

ނޑުމެންާސަރުކ ރުާހ�ންގ  ރައީސްާނަޝީދުާާ�ޕ ޓީގެާއެކަންާވ ނެާގޮތެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާވަޒީރުންގެާމަޖ�ލީހަށްާއަޅުގަ

ާއެ ާބޭފުޅުން ާފެންނަ ާއޮޕޮޒ�ޝަނަށް ާގޮތް ާކުރައްވ ނެ ާއެާާއެކަން ާބޭފުޅުން ާތ އީދުކުރައްވ  ބޭފުޅުންާާބޭފުޅުން
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ާއެ ާބޭފުޅުން ާބޭނުންކުރައްވ  ާބަސްފުޅުތައް ާކުރަންާާބޭނުންފުޅުވ  ާމ� ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާކޮށްގެނެއް ާއެކަން ގޮތަށް

ާނުކުރެ ާމަސައްކަތެއް ާފުރުޞަތ އ�އުޅޭ ާއެ ާމަޖ�ލީހުންާވޭނެ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަާާޖ ގަ ާމަޖ�ލީހަށް ވަޒީރުންގެ

ާއެ ާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ. ާއެބޭފުޅުން ާއެާދޭންޖެހޭ. ާސުވ ލުކުރެވެންޖެހޭ. ާއެާާބޭފުޅުންނ  ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނީ ާބޭފުޅުން

ާބޭނު ާއެ ާބަސްތަކަށްވުރެބޭފުޅުން ާމަސަާއެާާންފުޅުކުރައްވ  ާކުރައްވ  ާބަލައ�ގެން.ބޭފުޅުން ާއްކަތްޕުޅުތަކަށް

ާޒ�ންމ ދ ރު ާމ�އަށްވުރެ ނޑުމެން ާކުރަންޖެހޭ.ާާއަޅުގަ ާއެބަ ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ގޮތެއްގައ�

ާއެ ނޑުމެން ާާއަޅުގަ ާތ�އްބެވ� ާއެ ާއެތ  ާދޭންޖެހެއޭ. ާރުހުން ާއެބަ ާމ�އަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ 7ާބޭފުޅުންނަށް

ާޤ  ާވެސް ާހަމަބޭފުޅުންނަކީ ާއަދ� ާބޭފުޅުން. ާކުާބ�ލު ާރަނގަޅަށް ާމަސައްކަތްޕުޅުތައް ާއެބޭފުޅުންގެ ރައްވ ނެާއެހެންމެ

ާއެހެންވީމ  ައުޅަގނުޑެމްނ ިމަތަންށ ައިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާޤޫނުނައާސީސ ައުޅަގނުޑެމްނ � ބޭފުޅުން.

ނޑުމެންާާަނަގަހްއާޓ ަދަމަހްއާޓ ެއަކްނ ުކުރަމްށަޓަކިއ ައިދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަސުރާކުރގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެާއަޣްލަބ�އްޔަތުާލ�ބ�ގެރައްޔ�ތުންނަށްާ އައ�ސްފައ�ާއޮތްާސަރުކ ރަށްާއެާމ�ނ�ފެސްޓޯާއެާންާވީާވަޢުދުާއަޅުގަ

ނޑުމެންާއެކަންާކުރަންޖެހޭ ނޑުާާތަންފީޛުކުރުމަށްާފުރުޞަތުދ�ނުން،ާދީގެންާއެކަމުގެާތެރެއ�ންާއަޅުގަ ކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން، ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ� ާއުއްމީދަކީ ނޑުމެންާވ ގެ ާއަޅުގަ ާވ�ސްނ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެާާގޮތަށް

ާއުއްމީދުާޝަރުތުތައް ާދޭނެކަމުގެ ާރުހުން ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރ�ހ  ާއޮންނ ތީއ ާހަމަވ  ާއެގޮތަށް ނޑު އެކީގައ�ާާއަޅުގަ

ާކުރ ނެ ާއެކަން ނޑުމެން ާކަމަާއަޅުގަ ާމަޖ�ލ�ސް ާމުޅ� ާމަޖ�ލީހުން ާށް ާކ�ޔ  ާވަޒީރުންނަށްާއ ނބަސްާއ ނބަސް އެާފަސް

ާމ�ާފުރުޞަތުާނ�ންމ ލަނީ.ާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާާދެއްވ ނެ ނޑުގެ ނޑުާމ�އަދުާއަޅުގަ ާއުއްމީދުގައ�ާއަޅުގަ ކަމުގެ

ާއެއް ާއަދ�ވެސް ާޝުކުރ�އްޔ . ާހުވަޔ ާބޮޑަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުރަސްނ ޅާ ާފަހަރު ާހ�ންގުމަށް ާސަރުކ ރު އެއްގޮތަށް

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެއްވުމަށް ާފުރުޞަތު ާވަޒީރުންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޝުކުރ�އްޔ .ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ރޮޒައ�ނ ާއ ދަމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާތުލުސްދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު

ާޑީ.އ ރު.ޕީގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައ�ނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނ�ންމުމަށް ާކޮމ�ޓީގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާކުރ ނެާާމަރުޙަބ  ާކަންތައް ާދޭތެރޭގައ� ާމެންބަރުންނ  ާމ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކ�ޔަމޭ.

ާނުވަތަާ ާއަށް ާކަނދުރ  ާމޫނަށް، ާމީހެއްގެ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާހަމަ ާނެރުނީ ާވ�ޕް ާގޮތަކަށްާާގޮތަށް ާހުރ� ފައ�ތ�ލަ
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ާއެބަލ ފަ ާނޫނޭ. ާކުރަާއެއް ާކަންތައް ާމ�ހ ތަނަށް ާއެާބޭފުޅުން ާގޮތ އ�، ާހުރ� ާޢަމަލުތަކަށްާާއްވ ފައ� ބޭފުޅުންގެ

ާމ�ވަގުތުާމުޅ�ާމ�ޤައުމަށްާހުރާ�ާގޮތުންާހަމަާހ�ތ މަޔ ާބައްލަވ ފައޭ.ާއެ އެކީގައ�ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާޙަސަންާޢަފީފަކީ

ާއެތައްާފަހަރެއްގެާ ނޑުމެންނަށްާމ�ހ ރުާފެނ�ގެންާގޮސްފ� ާފުލުހުންާބ�ރުވެރ�ކަމެކޭ.ާއެއީާއަޅުގަ ނަހަމަގޮތުގައ�ާާމަތ�ން

ާމ�ނ�ސްޓަރުާ ާހޯމް ާކުރުވުމަށް ާޢަމަލުތައް ާޚ�ލ ފު ާޤ ނޫނ  ާލައްވ  ާފުލުހުން ާބޭނުންކުރައްވައ�ގެން ާޚ�ލ ފަށް ޤ ނޫނ 

ާގެންދ�ޔަ ާކަންތައްތައްާާމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ާމ� ާވެސް ާކޯޓުން ާމ�ހ ރު ާޚ�ލ ފަށްކަން ާޤ ނޫނ  ާމ�އީ ތަން.

ާޚ�ލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ނޑުމެންނަށްާހަމަާކަމަާކުރައްވ ފައ�ވަނީ ާއަޅުގަ ާއ�ތުރުން ާނ�ންމަވ ފައ�.ާއޭގެ ާވަނީ ާވެސް ާކޯޓުން ށް

ާހ�ނ ާގަވަރމަންޓުފެނ�ގެން ާލޯކަލް ާމ�ހ ރު ާއެާގައްޖެ ާނ�ންމުންތައްާާއޮތޯރ�ޓީގައ� ާހުންނަވައ�ގެން ާއެކަނ� މަނ�ކުފ ނު

ާކައުާނުނ�ންމެވޭނެ ާސ�ޓީތައް ާތަކުރ ރުކޮށް ާވެސް ާއޮއްވ  ނޑައަޅ ފައ� ާކަ ާކޯޓުން ާލޯކަލްާކަމަށް ާފޮނުވ  ންސ�ލުތަކަށް

ާ ާގަވަރމަންޓް ާފޮނުއްވ  ާނަމުގައ� ާގެންދ އޮތޯރ�ޓީގެ ާބ�ރުދައްކަމުން ާގޮތްގޮތަކަށް ާމ�އީާާއެތައް ާއަކީ ާސ�ޓީ ާމ� ތަން.

ާހަވ ލުނުކުރ ނެ ާކައުންސ�ލަށް ާކައުންސ�ލ އ�،ާތުލުސްދޫ ާކ.އަތޮޅު ާމާ�ާބަޖެޓް ާއެއް. ާސ�ޓީ ާއޮތް ާފޮނުއްވ ފައ� ކަމަށް

ާ ާކަމެއްާސ�ޓީގައ� ާއެހެން ާއެއްވެސް ާކައުންސ�ލުން ާފ ސްނުކޮށް ާގަވ އ�ދު ާހ�ންގ  ާކައުންސ�ލު ާއަކީ ާވ ހަކަ މ�އޮންނަ

ާހ�ތަށްއަރަނީާާމޭނެންނުނ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއް. ާސ�ޓީ ާއޮތް ާފޮނުވ ފައ� ާވ�ދ ޅުވެ ާއަރުވަމޭ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ކަމަށް

ދ�އަދަށްާދ ންދެންާފ ސްނުކޮށޭާއޮތީ.ާއެކަމަކު،ާޖުޑީޝަލްާސަރވ�ސްާކޮމ�ޝަނުގެާގަވ އ�ދުާހ�ންގ ާގަވ އ�ދުާވެސްާއަ

ނޑ�ޔ ރުން ާގަވ އ�ާފަ ާއޮތޯރ�ޓީގެ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާއަދ� ާކުރައްވައ�ގެންނޭ. ާވެސް ާހުވ  ާތ�އްބެވީ ާހެއްދެވީާއެ ދު

ާޢަފީފު ާޙަސަން ާނުދެނަހުރީމޭާކޮންބޭފުޅެއްތޯއޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހެއްދެވީ. ާގަވ އ�ދު ާއެ ާއ�ންނަވައ�ގެންތޯއޭ ާއެކަނ�

ާއޮތް ާއެހެންވީމ ާކަާގަވ އ�ދެއް ާވެސް. ާނެތްކަމެއް ނޑަށްާާމި � މެއް ާއަޅުގަ ާހުރ�އ�ރުގައ� ާގޮސްފައ� ާކަންތައް ހ�ސ ބަށް

ާޙަސަން ާއެބައޮތް ާޔަޤީންކަން ާކަމަށްާޢަފީފު،ާހަމަ ާހޮވ�ވަޑައ�ގެންފ� ާމ�ނ�ސްޓަރަކަށް ާމ�އޮތްާާހޯމް ާކުރ�އަށް ވަންޏ 

ާކައުންސ�ލު ާލޯކަލް ާތެރޭގައ� ާއަހަރުގެ ާލޯކަލްާތ�ން ާނުކުރެވޭނެ. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ތަކަށް

ާއަހަރުވެގެންާ ާތ�ން ާތެރޭގައ� ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާމ� ާދ�އްކޮށް ާބަޑ� ާބޮލަށް ާއެމީހުންގެ ާބ�ޑ�އަޅުވ ، ާކައުންސ�ލުތައް

ާނ�ކަމެތ�ކަމެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާލ�ބ�ގެންދ ނެ ާރައްޔ�ތުންނަށް ާމ�އީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ކަންާދ އ�ރުގައ� ކޭ.

ނޑުމެން ާގައ�މުާއަޅުގަ ާހަމަ ާމ�އަދު ާނުދޭނަމޭ.ާޑީ.އ ރު.ޕީގެާހުއްޓުވުމަށް ާވޯޓެއް ާޢަފީފަކަށް ާޙަސަން ނޑު ާއަޅުގަ ވެސް

ާއެ ާވަނީ ާގްރޫޕުން ާއަދާ�ާޕ ލ�މަންޓްރީ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެން ާނެރެފައޭ. ާވ�ޕް ގޮތަށް

ާހަ ާކައުންސ�ލުތައް ާލޯކަލް ނޑުމެން ާޤ ނޫނުާއަޅުގަ ާހ�ންގުމުގެ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމ� ދ 

ާކައުންސ�ލުތަކ  ާލޯކަލް ާގަވަރމަންޓް، ާލޯކަލް ާހުރީ ާޚ�ޔ ލު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަވީހ ާހެދ�އ�ރުގައ� ާވީހާ ވެސް ވަހަކަށް

ާ ާފަސޭހަކަމ  ާއެވެސް ާހޮވ�ވަޑައ�ގަތުމ ާއެކު ާއެާބޭފުޅުން ާގޮތަށް. ާމަސައްކަތްކުރެވޭ ާމ�އަދުާއެކީގައ� ހެންނަމަވެސް،

ާއަންގަވަާ ާމ�ނ�ސްޓްރީން ާހޯމް ާފެންނަނީ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާލޯންޗުއަޅުގަ ާދުއްވ  ާއެތަނުގައ� ާހ�ފަހައްޓ ،ާއ�ގެން ފަހަރު

ާއެ ާހ�ފަހައްޓ ، ނޑ�ތައް ާތަޅުދަ ާގެތަކުގެ ާވަސީލަތްތަކެއްާާއަތޮޅު ާހުރ�ހ  ާބޭނުންވ  ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭފުޅުން
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ާ ާތެރޭގ6ާާައަތުލ ފައ� ާބުނ ފ ރުގެ ާމަސައްކަތްކުރ ށޭ ާތ�ބެގެން ާކައުންސ�ލު ާއެހެންވީމ އ� ާމަންޒަރު. ާފެންނަ � ތަން

ނޑުމެންނަށްާާނުވޭާއްާނޑަކަށްާހ�ޔެާިމޮގަތްށ ައުޅަގނުޑެމްނަނަކްށ ިމ ުހިރާހ ަކެމްއ ިމެހްނ ުހްއާޓ ައުޅގަ  އަޅުގަ

ާ ާޢަފީފު ާޙަސަން ާމ�އަދު ާރުހުންދެވ�ދ ނެހެފަދަާބޭފުޅުންނަކަށް ާމަޖ�ލީހުން ާމ�ނެމ� ާމ�އަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއް.ާއަޅުގަ

އަހަރުާފުލުހުންާކުރ ާހުރ�ހ ާޤ ނޫނ ާޚ�ލ ފ5ާާުދެއްވ ާބޭފުޅުންާކުރ�އަށްާމ�އޮތްާާންމަޖ�ލީހުންާޙަސަންާޢަފީފަށްާރުހު

ާގަވަރމަންޓުާކަ ާލޯކަލް ާތައްޔ މަކ އ�، ާއުފުލަން ާޒ�ންމ  ާދަތ�ތަކެއްގެ ާހުރ�ހ  ާދ�މ ވ  ާތ�ބެންޖެހޭނެއޭ.ާތަކަށް ރަށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާކުރ�އަށްާާިމައުދ ަޙަސްނ ަޢީފަފްށ ުރުހން � ވީމ އެހެން ދެއްވ ާމ�ާމަޖ�ލީހުގެާމެންބަރުންނަކީާއަޅުގަ

ާބަޔަކަށްާ ާތ�ބޭ ާތައްޔ ރަށް ާއުފުލަން ާޒ�ންމ  ާމައްސަލަތަކުގެ ާއެ ާމައްސަލަތަކ އ� ާދ�މ ވ  ާމ� ާތ ނގައ� މ�އޮތް

ާސަވ ދަށް ާއެއޮތީ ާއ�ން ާކޮމ�ޓީ ާޑރ.ސަވ ދު ާދެން ާރަނގަޅުާާރުހުންާވ ންޖެހޭނެއޭ. ާވަރަށް ާނ�ންމ ފައ�. ނުދޭން

ާހ�ފެހެއްޓެވުމުގައ�ާ ާޚ�ލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާމުސ ރަ ާސަރވަންޓުންގެ ާސ�ވ�ލް ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދ�އޭ ސަބަބުތަކ 

ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާވަނީ ާސަވ ދު ާކުރުމަށް ާއެކަން ާރުހުމ އެގޮތަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާތ�ބެވޭނެާާދެއްވ ފައ�. ާވަޒީރުންނަށް ާނުލައ�

ާވަކ ލ ތުކުރައްވ ފައ�.ާމ�ާދެކަންތަކަާކަމަ ާދެާާކީާވެސްާކޯޓުންާސަވ ދުގެާލަފަޔ ާށްާސަވ ދުާވަނީ އ�ދ�ކޮޅަށްާނ�މ�ފައ�ވ 

ާއ�ސްތ�ޢުފ  ާވަޒީރުން ާހުރ�ހ  ާސަރުކ ރުގެ ާއ�ތުރުން ާއޭގެ ާއަދ� ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާސ�ޔ ސީާާކަންތައްކަން ާރ އްޖޭގެ ދީ

ާފަރ ތެއްާ ާދެ ާއ�ސް ާސ�ޔ ސީ ާހަލަބޮލ�ކޮށް ާސަރުކ ރުންާާމަޝްރަޙު ާނަމުގައ� ާހ�މ ޔަތްކުރުމުގެ ބަންދުކޮށް

ާޚ�ލ ފަށްާޢަމަލުކުރައްވ ފައ� ާޤ ނޫނ  ާާވަނީ ާސަވ ދުގެ ާވެސް ާމ�ކަމުގައ� ާނ�ންމަވ ފައ�. ާވަނީ ާކޯޓުން ލަފާ ކަމަށް

ާސަރަހަ ާހުޅަނގު ާމ ލޭ ާއ�ދ�ކޮޅަށް. ާނ�ންމުމ  ާކޯޓުގެ ާއ�ދ�ކޮޅުާހުންނެވީ ާމައްސަލައ�ގައ� ާވ�އްކުމުގެ ާބ�ން އްދުން

ާޚ�ލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާކުރަމުންދަނީ ާއެކަން ާރައްޔ�ތުންނެއް ާއެތައް ާވ�ދ ޅުވަމުންާފަރ ތްތަކ އ� ާވެސްާދ�ާކަމަށް ޔައ�ރު

ާއެއ  ާދ�ޔައީ ާމ�އަާާސަވ ދު ާވަކ ލ ތުކުރައްވަމުން. ާލަފަޔ އ�ދ�ކޮޅަށް ާޤ ނޫނީ ާސަވ ދުގެ ާވަނީ ާއެާާދު ާކޯޓުން ދެކޮޅަށް

ާލަފަޔ ދީޤުނުކޮށްާއޮމައްސަލަާވެސްާނ�މ�ފައ�.ާމ ލ�އްޔަތުާޤ ނޫނުާތަޞް އެއްގޮތަށް.ާއެކަންާާތީާވެސްާހަމަާސަވ ދުގެ

ހ�ސ ބަށްާކަންތައްތައްާދ އ�ރުގައ�ާރައްޔ�ތުންގެާާިމހާ � ތަކަށްާނ�މ�ގެންާގޮސް.ާއެހެންވީމ ވެސްާވަނީާކޯޓުންާއެހެންާގޮ

ާޑޮ ާނެތް ާލަފަޔ ާއ�ތުބ ރެއް ާޤ ނޫނީ ާސަވ ދުގެ ާއ އ�ާާކްޓަރ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔ�ތުން ދޭތެރޭގައ�.

ާބޭފުޅަކުާ ާޖެހ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާއަދ ކުރައްވަން ާމަޤ މު ާޖެނެރަލެއްގެ ާއެޓ ރނީ ާހުންނަ ާނަގަހައްޓަން ޤ ނޫނުތައް

ާމ� ނޑުމެންނަށް ާކަންތައްާފެންނަނީާއެާއަޅުގަ ާޤ ނޫނ ާޚ�ލ ފު ާއެ ާކޯޓުތަކުން ާހުރ�ހ ާޑ�ސ�ޝަންތަކަކީ ތަކެއްާބޭފުޅ ގެ

ާނ�ންމަވަމުން ާއަނެއްާކަމަށް ާނުދ�ނީމ  ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުން ާއަނެއްކ  ާތަން. ާދުވަހުާާދ  ާއަނެއް ާހަމަ ފަހަރު

ާއެ ާއެއީ ާވެސް ާއެކްސެޕްޓުކުރެއްވ�ކަން ާމަޤ މު ާޢައްޔަންކުރެއްވ� ާއ�ންޓެާާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ގްރ�ޓީއ ާމަނ�ކުފ ނުގެ

ާސުވ ލުއު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާދޭތެރޭގައ� ާމައްސަލައެކޭ ާއެހެންވީމ ފެދެންޖެހޭ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާމި � އަޅުގަ

ާހުރުމ  ާމ�ހެން ާނެތް.ާޝ�ފ ާއަށްާާކަންތައްތައް ާރުހުމެއްާދެވޭކަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާދެ ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ގުޅ�ގެން

ނޑުާހަ ނޑުމެންގެާޕ ލ�މެންޓްރީާގްރޫޕުންާވަނީާފްރީާވ�ޕެއްާދެއްވ ފައ�.ާއެކަމަކުާއަޅުގަ ާމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންއަޅުގަ
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ާވަރަށްާގ�ނަާމައްސަލަތައްާޝ� ާވެސް ާމ�ހ ރު ނޑުމެންނ ވަނީ ާއަޅުގަ ާގުޅ�ގެން ާފަރ ތުންާާފ އ  ހަމައަށްާސްކޫލުތަކުގެ

ާހޮވ�ވަޑައ�ގެންފ� ާވެސް ާޝ�ފ  ާއުއްމީދުކުރަމޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދޭ. ާއެބަ ާމ�ހ ރަށްވުރެާވެސް ާވަންޏ  ާކަމަށް

އެާ  އްކޮށްާމަސައްކަތްކުރައްވ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާރަނގަޅަށްާއ�ންސ ފުވެރ�ކަމާ 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާޢ�އްޒަާާޝުކުރ�އްޔ .ާޖުމްހޫރީ ާދ އ�ރ ގެ ާމ މ�ނގ�ލީ ާޤ ސ�މްާދެއްކެވުމަށް ާމެންބަރު ތްތެރ�

ާމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއ�ބްރ ހީ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:މްާވ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމ މ�ނގ�ލީާދ 

ާރަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރުހުން`ާޝުކުރ�އްޔ  ާވަޒީރުންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއީސް،ާއ ދެ، ާއަކީ ާމައްސަލަ ދ�ނުމުގެ

ާވަޒީފ އެއްގައ�ާވަރަށްާމުހ� ާއޮތީާވަރަށްާމުހ�އްމު ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއް.ާދެން ާމައްސަލަ އްމުާބަޔ ންވެގެންވ 

ާދެމ�ތ�އްބަވ ނެާ ާރުހުންާމަޤ މުތަކެއްގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�ާވަޒީރުންނަށް ާނ�ންމަން ާމ�އަދު ާކަންތައް ޖެހެނީ.ާާދ�ނުމުގެ

ާއެޑ�އުކޭޝަންާމ�ނ�ސްޓަރު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދ� ާއެޓ ރނީާޖެނެރަލް ާހަމަާާވެސްާާއ ދެ،ާހޯމްާމ�ނ�ސްޓަރ އ� މެ.ާއަދ�

ާމ�ނ�ސްޓަރު ާޕޯޓު ާޓްރ ންސް ާދެާާވެސްާއެހެންމެ ާއެއް ާއޭގެކުރީގައ� ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ މެ.

ާހޯމްާ ާގޮތެއްގައ� ާޚ އްޞަ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމ�އަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާހ�ނގައްޖެ. ާކަންތައް ބޭފުޅެއްގެ

ންވަނީާއެޓ ރނީާމ�ނ�ސްޓަރ އ�ާއެޓ ރނީާޖެނެރަލްާކުރައްވ ާމަސައްކަތްޕުޅުގެާމައްޗަށް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ާބަޔ ންވެގެ

ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާދެންމެ ާވ ހަކައ�ގައ� ނޑުާާޖެނެރަލުގެ ާއަޅުގަ ދެއްކެވ�ހެން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖެނެރަލަށް ާއެޓ ރނީ ާބޭނުންވަނީ ާއަރުވ ލަދޭން ާމ�355ާާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާ)ބ(ގައ� ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާޤ ނޫނުގެާވެރ�ކަންާނަގަހައްޓ  ާކުރ�އެރުވުމަށ އ�ާރައްޔ�ތުންގެާާވަނީ ާރައްޔ�ތުންގެާމަންފ ޔ ހ�މ ޔަތްކޮށް އ�ާސަލ މަތ އ�

ާމ� ާ)ޅ(ގައ� ާއެވެ. ާމަސައްކަތްކުރަންވ ނެ ާނައ�ބު ާބަންޑ ރަ ާދ�ފ ޢުކުރުމަށް ާމ�ނ�ވަންކަން ާބަންޑ ރަާާޢ އްމު އޮންނަނީ

ާ ާތަބ ވ ނީ ާއޭނ  ާއަދ ކުރުމުގައ� ާވ ޖ�ބުތައް ާމަސްއޫލ�އްޔަތުތަކ އ� ާޤ ނޫނަށ އާ�ނައ�ބުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ އ� ހަމައެކަނ�

ާމައްޗަކަށްާ ާއޭނ ގެ ާނުފޫޒެއް ާނުވަތަ ާބ ރެއް ާއ�ދ ރ އެއްގެ ާނުވަތަ ާމީހެއްގެ ާއެއްވެސް ާއ�ތުރު ާކަމެއްގައ� އެއ�ން

ނޑުމެންގެާ ާވ�ސްނ ލަންޖެހެނީާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ނޑުާހައ�ރ ންވަނީ ާއަޅުގަ ާއޮއްވ  ާމ�ކަން ނުހ�ންގޭނޭ.ާމ�ހެން

ާއަންގައ�ދީފ�ާޢ�އްޒަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބ ވައޭ. ާއެހެން ާގެންދަވަނީ ާމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ާނައ�ބު ާބަންޑ ރަ ތްތެރ�

މަނ�ކުފ ނުާދެއްވ ފައ�ވ ާާރޮޒައ�ނ ގެާވ ހަކަފުޅުގައ�ާއެކަންާއެގޮތަށްާނުދ ކަން.ާއެތައްާޝަރުޢީާމައްސަލަތަކެއްގައ�ާއެާ

ާއަ ާއޮޅ�ގެންގޮސް ާފަށްފަށްޖެހ� ާވެއްޓ�ގެންލަފ ފުޅުތައް ާމައްޗަށް ާފައ�ންޕުޅު ނޑަށްާާމ�އްލަ ާއަޅުގަ ާތަން. ދ 

ާކަމަކަށްވުރެާޤަބޫލުކުރެވޭވަރުގެ ާދެ ާކަމަކަށް ާވެގެންާއެއް ާއެގޮތަށް ާކަންތައްތަކެއް ާވަރަށްާާދ ާގ�ނަ ާފެނުމުން ތަން
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ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރ�. ާވެސް ާސަބަބުތަކެއް ާއެހެންވ ންވީ ާއ ދެ، ާއަސަރުކުރޭ. ާވަރަށް ނޑުާާދެރަވޭ. އަޅުގަ

ާކަންތައްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާކުރަންޖެހޭ ާކަންތައް ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާދެން ާވަގުތުގައ� ާދ�ނުމުގެ ާޥޯޓު ދަންނަވ ލ ނީ

ާދެރަވެާ ާވަރަށް ާހ�ނދު ާކަމަށްވީ ާގޮތަށް ާމ�ދެންނެވ� ާމ�ހުރީ ާކަންތައްތައް ާއެހެންނަމަވެސް ާޢަމަލުކުރ ނަމޭ. ކުރ ނަމޭ.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާމުޅ�ާާހ�ތ މަކުރަންޖެހޭ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ތަކުރ ރުކޮށް

ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތް ާހުރ� ާވެސް ާޢަމަލުތައް ާމ�ނ�ސްޓަރުގެ ާހޯމް ާބަލ އ�ރު ާވ ހަކަފުޅުާާމަޝްރަޙަށް ާތ ނގައ�

ާވަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާހ�ނގައްޖެ. ާއެނގ�ގެން ާފަރ ތްޕުޅުން ާމެންބަރުންގެ ާބައެއް ާހ�ތ މަކުރަންދެއްކެވ� ޖެހޭާރަށް

ާގަސްތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަކަމެއް. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހ ސ�ލުކުރުމަށްޓަކައ�ކޮށްގެން ނޫނުއަސ ސީާޤ ާޤުޞަދުތަކެއް

ާއ�ޞްލ ޙުާ ާބޯލަނބ ނެާއެކުލަވ ލ  ާޤ ނޫނަށް ާމަތ�ން ާހަމަތަކުގެ ާއުސޫލުތަކ  ާޑ�މޮކްރެޓ�ކް ާމ�ގެންދަނީ ކޮށްގެން

ާ ާލ�ބުނު ާއުފެއްދުމަށް ާސ ދ ާސަރުކ ރެއް ާސީދ  ާވަރަށް ާބ�ންގަލަކީ ާމ�އަޅ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުގައ� މ�

ާމ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ންޖެހޭ. ާކަތ�ވެގެންާބ�ންގަލަކަށް ާބ�ންގ  ާތަން.ާފެންނަނީ ވަރަށްާާދ 

ާދަންނަވަން ާއެހ�ތ މައ އެކު ާވެސް ާމ�ހ ތަނަށް ާނުކުރައްވ ށޭ. ާއެހެން ާއެކަންކަން ކަންކަންާޖެހެނީ

ާއަށްާާތ�ޔަާރަނގަޅުކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާފުރ�ހަމަ ާދުސްތޫރަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ� ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގެން ބޭފުޅުން

ާއަ ާދަންނަވ ލަމުން ާހ�ނގ ށޭ ާވަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމުގައ� ާބައެއް ާއ�ޚުލ ޞްތެރ� ާދެއްވ�ާޢަމަލުކުރައްވ  ނޑަށް ޅުގަ

ނޑުާއ�ށީާފުރުޞަތަށްޓަކައ� ާނދެލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާهللاާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާފޮނަދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު އަށްާއަޅުގަ

ާދެއްކެވުމަށް.ާާފުރުޞަތުާއަރުވަން،ާޕީ.އޭގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅު

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އ�ރ ގެާމެ

ާހަމަާ ާވެސް ާމ�ފަހަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް. `

ނޑުާހަމަާވަރަށްާފުރ�ހަމަާއަށްާތ އީދުކުރަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމ�ާކޮމ�ޓީގެާރ�ޕޯޓަށްާއަޅުގަ

ާރޮޒައ�ނާ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއޭގެއ�ތުރުން ާއަދ� ތ އީދުކުރަމުން

ާއ�ބްރ  ާޤ ސ�މް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމ މ�ނގ�ލީ ނޑުާހީއ ދަމ އ� ާއަޅުގަ ާވެސް ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވ� ާއެ މް

ާޢ�އްޒަތް ާބައެއް ާތ އީދުކުރަމޭ. ާބޮޑަށް ާމ�ވަރަށް ާކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅުގައ� ާމެންބަރުންގެ ާތ�ބ�ާާތެރ�

ާމ ނަކުރައްވ ާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާދޭންޖެހޭ ާރުހުން ާވަޒީރުންނަށް ާހުރ�ހ  ާފޮނުވ  ާސަރުކ ރުން ާމ�ތަނަށް ހުވ ގައ�

ާބުނަ ާހުވ ގައ� ާކުރ� ާއަޅުގަނޑުމެން ާހ�ތ މަކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވީތީ ނީ
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ާހުރު ާމ ތްވެގެންވ ާއ�ސްލ މްދީނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ އ�ާޤ ނޫނުތަކަށ އ� ާހ�ތަން.ާއެހެންވީމ ޖުމްހޫރ�އްޔ  � މަތްތެރ�ކޮށް

ައުޅަގނުޑ ިހަތްށ ައަރީނ ާޤޫނުނައާސީސ ާއިއ ަކނަޑެއިޅެގްނ ިޚާލަފްށ ަމަސްއަކްތުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދާވ 

ާއަޅުގަނޭބުފުޅްނަންށ ުރުހްނ ިދުންނ ވ ާއެއީ ާހުވަޔ ި ނީ ާމ�ތ�ބ� ާކޮށްގެން ާކަމަކަށޭ.ާާޑުމެން ޚ�ލ ފަށްކުރެވޭ

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާހ�މެނޭ ާރ�ޕޯޓުގައ� ާމ� ާނުވަތަ ާދޭން ާރުހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ�އަދު ާމ�ޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން އެހެން

ާއެނގ�ާ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލައ�ލ އ�ރު ާގޮތަށް ާހުންނަ ާއެޢަމަލުފުޅުތައް ާއެބަދޭ ާއެާާގެން ބޭފުޅުން

ާޤ ނޫ ާޖުމްހޫރ�އްޔ  ާދ�ވެހ� ާމ�ކ�ޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަހައްޓަވަނީ ާޤ ނޫނުތަކާ ޢަމަލުފުޅުތައް ާނުވަތަ ާއ އ� ނުއަސ ސީ

ާއުއްމީދަކ ޚ�ލ ފަށް ނޑުމެންާވަރަށްާފޮނ� ާއެއްާމަޤުޞަދެއްގައ�ާާކަން.ާއަޅުގަ ާއެންމެންާވެސް ނޑުމެން އެކީގައ�ާއަޅުގަ

ާވެރ� ާލ މަރުކަޒީާރައްޔ�ތުންގެ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާއަތްމައްޗަށް ާރައްޔ�ތުންގެ ކަން

ާއެ ާއެއ އ� ާފ ސްކޮށްގެން ާމަޖ�ލީހުން ާމ� ާޤ ނޫނެއް ާހ�ންގުމަށް ާއުފައްދައ�ގެންާާއުސޫލުން ާކައުންސ�ލުތައް ގޮތަށް

ާމ� ާމ�އަދު ނޑުމެންނަށް ާނުކުރެވ�ގެން.ާނުކުރެާއަޅުގަ ާއެކަން ާމ�އަދުާއުޅެނީ ާސަބަބަކީ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާއުޅޭ ވ�ގެން

ާޢައް ާކަމަށް ާމ�ނ�ސްޓަރު ާހޯމް ާޢަފީފުރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޙަސަން ާގެންދަވ ާާޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ޢަމަލުކުރައްވަމުން

ާކުރަންޖެހޭާކަމެއް ާމ�އަދު ާކޮންމެހެން ާހަމަ ާދަންނަާގޮތޭާދަންނަވ ލުންާއެއީ ނޑުާދެކެނީ.ާއެހެން ާއަޅުގަ ވ ލަންާކަމަށް

ނެރުއްވ ާއަމުރުތަކ އ�ާއަދ�ާާރމަންޓްާއޮތޯރ�ޓީގެާނަމުގައ�ޖެހެނީާއެމަނ�ކުފ ނުާއެކަނ�ާހުންނަވައ�ގެންާލޯކަލްާގަވަާމ�

ާއެ ާހައ�ސ�އްޔަތުން ާމ�ނ�ސްޓަރެއްގެ ާބަލައ�ލ އ�ރުާާހޯމް ާކަންތައްތަކަށް ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން މަނ�ކުފ ނު

ާދ� ާއެނގޭ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ނޑުމެންނަށް ާހ�ންގުމުގެާއަޅުގަ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ވެހ�ރ އްޖޭގެ

ާއެ ާގޮތަށް ާތަޢ ރުޟުވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާއަދ� ާބަހައްޓަވ ކަން.ާާޤ ނޫނ އ� ާއެބަ ާޢަމަލުފުޅުތައް މަނ�ކުފ ނުގެ

ާބޭާ�އެހެންކަމަށްވ ތީ ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ނޑު ާރުހުއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެފަދަ ާދ�ނުންނުންވަނީ އެއީާާން

ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާއެއްގޮތަށް ާހުވަޔ  ނޑުމެންގެ ާކަމަށްާއަޅުގަ ާމ ނަކުރައްވ  ާހ�ތ މަހުރާ�ާކަމަށް ާވަރަށް ާއެއީ ވ ނަމަ

ާބޭނު ާދަންނަވ ލަން ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރުހުކަމެކޭ. ާބޭފުޅަކަށް ާއެފަދަ ާދ�ނުން ާވެގެންދ ނީާން ން

ނޑުމެންނަށް، ނޑުމެންާކޮށްގެންާއަޅުގަ ާކުރެވޭާކަމެއްާއަޅުގަ ާއެހެންމެާދެންާއޮތީާާތ�ބ�ާހުވަޔ ާޚ�ލ ފަށް ކަމަށޭ.ާހަމަ

ާޖެނެރަލް ާއެޓ ރނީ ާބޭނުންވަނީ.ާާޑރ.ޢަލީާސަވ ދު ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާބޭފުޅެއް.ާއަޅުގަ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ކަމަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ� ާގޮންޖެއްސެވުމަށްޓަކައ� ާފ ޅުގައ� ާމަޖ�ލީހަށް ާމ� ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާގ ތަށްާއެއީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އްޔ 

ހަމަާާ�ންާނުދެއްވ�ތ މ�ާމަޖ�ލީހުންާއެބޭފުޅ ާއަށްާރުހުާޖެހެނީާާފޮނުއްވ ފައ�ާއޮތްާނަންފުޅެކޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމ�

ާ ާއަނެއްކ  ާތެރޭގައ� ާދުވަސްކޮޅެއްގެ ާއ4ާެކުޑަ ާފަހަރަށް ާއޭގެާާވަނަ ާއަދ�، ާޢައްޔަންކުރެއްވީ. ާމަޤ މަށް ާއެ ބޭފުޅ 

ާއެ ާނުލަފ ފުޅުތަކެއްާއ�ތުރުން ާލަފ ފުޅުތަކަކީ ާއަރުވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ނޑުމެނަށްާާމަނ�ކުފ ނު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެާ ާގެންދަވަނީ. ާއެ ާޙުކުމްކުރައްވަމުން ާމ�އަދު ާކޯޓުތަކުން ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާގޮތަށް ސ ބ�ތުވ 

ާބޭނުމެއް ާދ ކަށް ާތަފުސީލަށް ާމީގެ ާކޮންމެހެން ނޑު ާތުލުސްދޫާާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ�ހެން ާކުރ�ން ނޑު ާއަޅުގަ ނޫން.
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ާހަމަާ ާފ ހަގަކުރައްވައ�ފ�. ާއެކަންކަން ާތަފުސީލުކޮށް ާވަރަށް ާއ ދަމް ާރޮޒެއ�ނ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ދ އ�ރ ގެ

ާދައްކަވައ� ާވ ހަކަފުޅުތައް ާއެ ާވެސް ާއ�ބްރ ހީމް ާޤ ސ�މް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމ މ�ނގ�ލީ ފ�.ާއެއ އެކީގައ�

ާވަނީާ ާގޮތްގޮތުން ާގ�ނަ ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫންކަން ާމީހ  ާގ ބ�ލު ާއެންމެ ާމ�ކަމަށް ާމ�ނ�ސްޓަރަކީ ހޯމް

ާނޫސްއްމުޢ އެނގ�ފައ�.ާ ާބ އްވ  ާހުޅުވ ލައ�ގެން ާވެސްާކޮށް ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރައްވ  ާނޫސްވެރ�ން ކޮންފަރެންސްތަކުގައ�

ާޖަވ ބުދެއްވ ފައ� ނޑައެޅ�ގެންާއެއްާކަމެއްގެާވަނީާވަރަށްާދަށްާފެންވަރުގެ .ާއަޅުގަނޑުާމ�ހެންާމ�ާދަންނަވ ލީާހަމަާކަ

ާއެ ާގުޅ�ގެން ާސުވ ލަކ  ާކުރެއްވ� ާނޫސްވެރ�ޔަކު ާކޮންފަރެންސެއްގައ� ާނޫސް ާދަންނަވ ލ ނަން. މަނ�ކުފ ނުާާވ ހަކަ

ާޓީ.ވީންހޭ ާވ�ލ  ާކުރައްވ ނީ ާއުސޫލުންާވ�ދ ޅުވަނީާދެންާއެކަން ހޭ.ާމާ�މްާއ�ބްރ ހީމުުނަވަތ ާޤސި � ޖަދަލުކުރެއްވުމުގެ

ާކަމުދ ވަރުގެާ ާޢައްޔަންކުރައްވަން ާކަމުގައ� ާމ�ނ�ސްޓަރު ާހޯމް ާޤައުމުގެ ާޤައުމު ާއެއްގޮތަކަށް ާބޭފުޅުންނަކީ ފެންވަރުގެ

ާނުކުރެވޭ ާގަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާއެހެންވީމ ބޭފުޅުން ިމ ަފަހުރ ެވްސ ިމ ުފުރަޞުތަގިއ ެވްސ � .

ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގަާައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވާލިހްތ އޮ  ާވ�ސްނ ފައ� ާމ�ކަމުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެންމެާތީ ާރައްޔ�ތުންނަށް އ�

ާގޮތަކަލ ބަޔ  ާބޭނުންވ  ާއެންމެ ާޤައުމަށް ާދ�ވެހ� ާގޮތަކަށް ާހުރ� ާމަންފ  ާއ� ާކުރ�އެރުމ އ� ާޤައުމުގެ ތަރައްޤީާށް،ާދ�ވެހ�

ާތައްޔ ރަ ާދޭން ާވޯޓު ާމ�ތ�ބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެންމެ ާހުވަޔ ާއަށް ާކުރ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީއޭ ށޭ.

ާދެންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ފައ� ާވ ހަކަ ާމ� ާއ ދެ، ާދ ނީ. ާވެގެން ާކަމަށް ާޢަމަލުކުރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެއްގޮތަށް

ާގަ ާގެންދ ކަށް ާކުރ�އަށް ާވ ހަކަ ާހ�މެނޭާސްތެއ�ތުރަށް ާކޮމ�ޓީއެއްގައ� ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާރ�ޕޯޓަކީ ާމ� ާނުކުރަން. އް

ާރ�ޕޯޓަކަށްކޮމ�ޓީއަ ާހުށަހެޅުއްވ� ާއަޅުގަނާކުން ާރ�ޕޯޓަށް ާމ� ާޑީ.އ ރުާވ ތީ ާއަދ� ާތ އީދުކުރަމުން. ާފަރ ތުންާޑަށް .ޕީގެ

ާފަރ ތުންާ ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާއ ދަމ އ� ާރޮޒެއ�ނ  ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުލުސްދޫ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވ�

މެންބަރުާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމްާއެާދެއްކެވ�ާވ ހަކަާއަށްާފުރ�ހަމަާއަށްާވ ހަކަދެއްކެވ�ާމ މ�ނގ�ލީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ

ާއެއް ާޤ ނޫނުތަކ  ާއ އ� ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުން.ާދ�ވެހ� ާއަދ�ާާގޮތްާތ އީދުކުރ  ާގޮތަށް ވ 

ާ ާއ�ސްލ މްދީނަށް ާހުވަހުމ ތްވެގެންވ  ާކޮށްފައ�ވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ�ތުމަށް ނޑުމެންާރުމަތްތެރ�ކޮށް ާއަޅުގަ ާއެއްގޮތަށް ޔ 

ނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނ�ންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ . ާޢަމަލުކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަ ާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީމްާމުއްޠަލ�ބަށްާއަޅުގަ ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ� ން.ާޝުކުރ�އްޔ .ާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާއެއްވެސްާޕ ޓީއަކަށްާނ�ސްބަތްވެވަޑައ�ނުގަންނަވ ާމެންބަރުންގެާތެރެއ�ންާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާއ�ބްރ ހީމްާމުއްޠަލ�ބްާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާވެސްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް. ގަބޫލުކުރަންާާ`.

ާރޫހަ ާޢައްޔަންކުރުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަޒީރުން ާބަލ އ�ރު ާގޮތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ�ވ  ާއަދ� ާބަލ އ�ރު ށް

ާޢައްޔަންކުރައްވ ނީާ ާބޭފުޅުން ާއެކަށީގެންވ  ާއެކަމަކަށް ާއަދ� ާކަމެއް. ާކުރައްވަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާރައީސު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޢައްޔަންކުރައްވ އ�ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ . ާމީހުން ާމަޤ މަކަށް ާވެސް ލްޖުމްހޫރ�އްޔ 

ާއެ ާޖެހ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާހުރ�ާާބައްލަވަން ާގެއްލ�ފައ� ާއަބުރު ާމީހެއްތޯ. ާހުރ� ާމަޤ މެއްގައ� ާކޮން ާމުޖުތަމަޢުގެ މީހަކީ

ާބަ ނޑައެޅ�ގެން ާކަ ާމ�އީ ާމީހެއްތޯ، ާހުރ� ާސ ބ�ތުވެފައ� ާކުށެއް ާއ�ސްލ މްދީނުގެ ާނޫނީ އްލަވަންޖެހޭާމީހެއްތޯ،

ާފ ހ� ާމީހެއްތޯ، ާރ ބޯ ާހުރ�ާކަންތައްތައް. ާވެއްޓ�ފައ� ާގަދަރު ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމީހެއްތޯ، ާއަރައ�ގަންނަ ާކަންތައްތަކަށް ޝް

ާމީހުންާ ާމަޤ މުތަކަށް ާއެކަހަލަ ާފަހުގައ� ާބެއްލެވުމަށް ާއެއްޗެއް ާހުރ�ހ  ާމ� ާއެބައޮތްތޯ. ާއަބުރު މީހެއްތޯ،

ާއަޅުާ ނޑުމެންޢައްޔަންކުރައްވ ނަމަ ާގަބޫލުކުރަނީ.ާާސްކުރ ކަށެއްާނުޖެހޭނެމ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާމ�ާބަހުާާގަ ނޑު ކަމަށްާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭާއެއްާކަމަކީާހޯމްާމ�ނ�ސްޓަރުކަމުގެާމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރެއްވ�ާ ާއެހެންމެ ޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާހަމަ

ާވ ހަކަދެކެވެނީ.ާއެ ާމ� ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާކަންނޭނގެ ާވ ހަކަ ާގަބޫލުކުރ މަނ�ކުާބޭފުޅ ގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ�ާާފ ނަކީ ގޮތުގައ�

ޤ ނޫނުއަސ ސީާހެއްދެވުމުގައ�ާބުރަކޮށްާާކެއްާވަންދެންާމަސައްކަތްކުރައްވައ�،ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމަޖ�ލީހުގައ�ާގ�ނަާދުވަސްތަ

ާމ�ހެންާ ާބޭފުޅ . ާއެއް ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާޚ�ލ ފަށް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާފަހު ާމަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް

ާދެކޮޅަށްާ ާއެއ  ާހުންނަވ މެ ާއެނގ�ވަޑައ�ގެން ާއެއްޗެއް ާހުންނަ ާލ�ޔެފައ� ާޤ ނޫނުގައ� ނޑައެޅ�ގެން ާކަ މ�ދަންނަވަނީ

ާ ާމ ވަށުން ާލ.އަތޮޅު ާއޮތީ ާބަލައ�ލ�އ�ރުގައ� ާހަވީރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ�އްޔެ ާފުލުހުންގެ މީހަކ6ާާުވ ހަކަދައްކަވ ތީ.

ާވ ހަކަ.ާ ާވައްތ4ާަހައްޔަރުކުރ� ާއެއް ާހ�ންގ� ާހައްޔަރުކުރަނީ.ާހ 4ާރެއްގެާބަޔަކު ާބަޔަކު ާއެއް ދ�ސ .ާއެހެންނަމަވެސް

މީހުންާާދެންާކައުންސ�ލުންާވ ހަކަދެއްކެވ�ާކައުންސ�ލުގެާރައީސްާވ�ދ ޅުވަނީާފުލުހުންާވ�ދ ޅުވ�އޭާމަތ�ންާއަންގަނީާމ�

ާގަ ާލޯކަލް ާއެހެންނަމަވެސް ާޤ ނޫނު، ާމ�ހ ރު ާހައްޔަރުކުރެވުނީ. ާއެހެންވެގެންނޭ ާނޫނީާހައްޔަރުކުރ ށޭ ވަރމަންޓް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާހ�ންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އ�ރ ތައް ާއ�ދ ރީ ާފުލުހުންނާ 91ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގައ� ވަނަ

ާފުލުހުންާ ާކައުންސ�ލުތަކަށް ާކަންތައްތަކުގައ� ާއެދޭ ާކައުންސ�ލުތަކުން ާމ�އޮންނަނީ ާގުޅުމުގައ� ކައުންސ�ލުތަކުގެ

ންާއެދޭާކަންތައްތަކަށްާފުލުހުންގެާމަސައްކަތްތަކަށްާކައުންސ�ލުތަކުންާއެއްބ ރުލުންާއެއްބ ރުލުންާދޭންޖެހޭނެއޭ.ާފުލުހު

ދޭންޖެހޭނެއޭ.ާމ�ހެންާއޮއްވ ާހޯމްާމ�ނ�ސްޓްރީންާފުލުހުންގެާމައްޗަށްާއަމުރުކޮށްގެންާވަކ�ާގޮތަކަށްާމަސައްކަތްކުރަންާ

ާތ އީދުކުރ ޖެާވެއް ާސަރުކ ރަށް ާމ�ހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ�ސްބަތްވ ާާއްޔ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާސަރުކ ރު ނޫނީ

ާކައުންސ�ލުތައްާ ާދަށުންާހަދ ފައ�ާހުރ� ާޤ ނޫނުގެ ާހ�ންގުމަކީ ާއ�ދ ރީާދ އ�ރ ތައް ކައުންސ�ލުތައްާނެތްާރަށްރަށުގައ�ާމ�

ާަހަމ ެއެހްނެމ ައުޅަގނުޑ ފަާހަގޮކްށަލްނ ަކުއްނިސުލަތްއ،� ވީމ ހ�ންގުމަކީާވަރަށްާދަތ�ކަމަކަށްާވެގެންދ ނެ.ާއެހެންާ

ާ ާއ�ން ާކުރައްވ ފައ� ާކޯޓުން ާސ�ވ�ލް ާރ އްޖޭގެ ާއޮތޯރ�ޓީނ4ާާްކޯޓުތަކުން ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާދެކޮޅަށް ޙުކުމަކ 

ާ ނޑުމެންނަށްާފެނ�ގެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާވެސް ާއޮތްާކަމެއް.ާއެހެންވީމ މަސައްކަތްކުރ�ކަން ައުޅަގނުޑ ެވްސ � ގޮސްފައ�
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ާވަޒީރުންާަގޫބުލުކަރީނ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ަމަސްއަކުތަގިއ ިމ  ާސަރުކ ރުން ާމ�ޖެހެނީ ވ ހަކަދައްކަން

ާބޭފުޅެއްާ ާޖެނެރަލްގެ ާމަސައްކަތްކުރެއްވުމުންނޭ.ާއެޓ ރނީ ާގޮތަށް ާޖަދަލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ޢައްޔަންކުރުމުގައ�

ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާވެސް ާވ�ޔަސް ާރުހުބޭާކަމަށް ާއަނެއްކާ ފުޅަކަށް ާދުވަސްތެރޭ ާއެއް ާބޭފުޅަކު ާނުދ�ން ން

ާކުރުއްވ ާކަމަށްޢަ ާޖަދަލުކުރުމުގެާކަންތައް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ނޑުމެންާތ އީދުކުރ ާމީހަކުާވެއްޖެާއްޔަންކޮށް އްޔ ާއަޅުގަ

ާޖެހޭނެއޭާ ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހ�ފެހެއްޓުމަށްޓަކައ� ާއަގު ާގަދަރު، ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާވ�ޔަސް ކަމުގައ�

ާފަހަރުާއައ�މ4ާަށްާބޭފުޅުންނަާއެ ާދެކޮޅަށްާވޯޓުާދޭން.ާއެއީާއެތ އީދުާވަނަ ބޭފުޅުންނަށްާޒ ތީާާނުކޮށްާއެބޭފުޅުންނ 

ާއެ ާނޫނީ ާއެއް ާމަޖ�ލީހުގައާ�ާމައްސަލަ ާމ� ާމ�އަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫނޭ. ާހ�ތްހަމަނުޖެހުމެއް ާދޭތެރޭ ބޭފުޅުންނ 

ާއަ ާހ�ފެހެއްޓުމަށްޓަކައ� ާއަގު ާމަޖ�ލީހުގެ ާއަދ� ާއަގު ާމެންބަރުންގެ ާހުރ�ހ  ނޑުމެންމަޖ�ލީހުގެ ާމީހަކީާާޅުގަ ކޮންމެ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާމީހެކޭ. ާބެހޭމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ާމ�ކަމ  ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާވ�ސްނުން ނޑު ގޮތުންާާއަޅުގަ

ސަބަބަށްޓަކައ�.ާދެއްވ�ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާ ނޑުާވ ހަކަދައްކ ލަންާބޭނުންވީާމާ� ާއަޅުގަ

ާ

ާކެވުން:ރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާހ�ސ ބުންާމ�ާނ�މުނީ.ާާމ�33.4ާޝުކުރ�އްޔ ާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމުާ

ާާ ާމ�އޮތީ 33.5ާާދެން ާނަންބަރު ާބްރޯޑްކ ސްޓ4131/38ުޤ ނޫނު ާއުފައްދަން. ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ޖެހޭާކުރުމުގެ

ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން ާނަންފުޅުތައްާާމޯލްޑ�ވްސް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާމެންބަރުން ކޮމ�ޝަނަށް

ާމަޖ�ލީހަ ާރ�ޕޯޓް ާމ� ާހުށަހެޅުން. ާރ�ޕޯޓް ާގޮތުގެ ާނ�ންމެވ� ާދ�ރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމ�ޓީން ާހުށަހަޅުއްވައ�ާއ�ޤްތ�ޞ ދީ ށް

ނޑުާތ�ޞ ދީާކޮމ�ޓީގެާމުޤައްރ�ރުާމ މ�ނގ�ލީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެދެއްވ ނީާއ�ޤު ރ�ާމެންބަރުާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމް.ާއަޅުގަ

ާއެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާގ�ލީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ނމ މ�

ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުމުގެާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއުފައްދަންޖެހ4131/38ާާޭޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ`.

ކޮމ�ޝަނުގެާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައ�ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާާސްާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންލްޑ�ވްމޯ

ާރ�ޕޯޓު.ާއ ދެ،ާދަންނަވ ލަނީާ ާގޮތުގެ ާދ�ރ ސ ކުރައްވ ާނ�ންމެވ� ާކޮމ�ޓީން ާއ�ޤުތ�ޞ ދީ ާނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ 

ާރ� ާޤ ނޫނުކުރުާގޮތަކަށް.ާއ ދެ،ާތަޢ ރަފު.ާމ� ާބްރޯޑްކ ސްޓ4131/38ާުނަންބަރުާާޕޯޓަކީ ާޤ ނޫނުގެ ވަނ8ާާަކުރުމުގެ

ާގޮތުގެމަ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންމ އްދ ގައ�ވ  ާމޯލްޑ�ވްސް ާމެާތ�ން ާބޭފުޅުންާކޮމ�ޝަނުގެ ންބަރުކަމަށް

ާޢައްޔަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  46ާާކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާމަޖ�ލީހަށ4131ާާްނޮވެމްބަރ ާރައްޔ�ތުންގެ ދުވަހު

ާލ�ސްޓުފޮނު ާފޮނުއްވ ފައ�ވ  ާއެކު ާސ�ޓީފުޅ  ާދ�ރ ސ ާގައ�އްވ ފައ�ވ  ާނަންފުޅުތައް ާއ�ޤުތ�ޞ ދީާވ  ކުރެއްވުމަށްޓަކައ�
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ާ ާާ;4ކޮމ�ޓީން 4131ާނޮވެމްބަރ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާއޮތް 5ާާގައ� ާދައުރުގެ ާއަށްާާ;3ވަނަ ާޖަލްސ  ވަނަ

ާއެ ާގުޅ�ގެން ާާފޮނުއްވުމ  ާކޮމ�ޓީން ާއ�ޤުތ�ޞ ދީ ާހ�މަނައ�،އެޖެންމައްސަލަ ާމަޖ�ލީހުގެާާޑ ގައ� ދ�ރ ސ ކުރައްވ 

ާ ާގޮތުގެާ:34ގަވ އ�ދުގެ ާމ އްދ ގައ�ވ  ާމަސައްކަތްާމަާވަނަ ާމ�މައްސަލ ގައ� ނޑ�ާތ�ން ާސުންގަ ާކޮމ�ޓީގެ ކުރެއްވ�

ާއެާ ާހުށަހެޅޭ ާމަޖ�ލީހުގައ� ާރައްޔ�ތުންގެ ާއަކީ ާކޮމ�ޓީ ާއ�ޤުތ�ޞ ދީ ާއ ދެ، ާރ�ޕޯޓު. ާގޮތުގެ ާނ�ންމެވ� ނޑައަޅުއްވ  ކަ

ާކޮ ާބ�ލު ާގުޅޭ ާދ އ�ރ ތަކ އ� ާސަރުކ ރުގެ ާއަދ ކުރުމުގައ�ާހ�މެނޭ ާމަސްއޫލ�އްޔަތު ާބ�ލުތަކ ާމ�ޓީގެ ާދ�ރ ސ ކުރައްވ ާއެފަދަ

ާރ�ޕޯޓުާގުޅޭ ާމަޖ�ލީހަށް ާގޮތުން ާގަވ އ�ދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ ާމަސްއޫލ�އްޔަތު ާއ އ315ާ�ާކުރުމުގެ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާހަވ ލުކ316ާުއަދ� ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާއ ދެ،ާވަނަ ާބޭފުޅުންނަކީ ާހ�މެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާކޮމ�ޓީގައ� ާކޮމ�ޓީ. ރައްވ ފައ�ވ 

ާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާޢަބްދުއީގަލޮޅު ާމެންބަރުާާ،هللاވ  ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާދެކުނު މ ފަންނު

ާދ އ�ރ ގެއ�ބްރ ހީ ާކ ށ�ދޫ ާރަޝީދު، ާއ�ސްމ ޢީާމް ާމެންބަރު ާޢަބްދުލްޙަޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެާލް ާއުތުރު ާހ�ތަދޫ މީދު،

ާއަސްލަމުޢ�އްޒަތްތެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދުާިހްނަނަވުރ ާދިއާރގ� ރ� ާއ�ބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ެި

ާޢ�އްޒަޞ ލ�ޙު ާދ އ�ރ ގެ ާގަމު ާޢަބްދުލްޣަ. ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢ�ތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާކެލ  ާމެންބަރުާފޫރު، އްޒަތްތެރ�

ފޮނަދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް،ާވ�ލުފުށީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާާމް،މަޢުޞޫهللاާޢަބްދު

ާ ާއަދ� ނޑު. ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމ މ�ނގ�ލ� ާރަޝީދު، ާދ އ�ރ ގެާރ�ޔ ޟު ވ�ލ�މ ފަންނު

ާނ�ހ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާމ�ާއ�ންޙުސަން ާއ ދެ، ާކޮމ�ޓީާމަނ�ކު. ާއެކުލެވޭ ާމައްޗަށް އ ދެ،ާާ.ބޭފުޅުންގެ

ާާޤ ނޫނު ާބްރޯޑްކ ސްޓ4131/38ާުނަންބަރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގައ�8ާކުރުމުގެ ާމަތ�ންާވ ާވަނަ މޯލްޑ�ވްސްާާގޮތުގެ

ާނަންފުޅުތަކަކީާާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން ާފޮނުވ ފައ�ވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައ� ާމެންބަރުން ކޮމ�ޝަން

ާ ާއ ދެ، ާއެއީ ާލ�ސްޓެއް. ާދ�ގު ާހ�64ާވަރަށް ާމައްޗަށް ނޑުާބޭފުޅުންގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާލ�ސްޓެއް. މެނ�ގެންދ 

ާލ�ސްޓު ާއެ ާމަޖ�ލީހުގެާާގައ�ކޮންމެހެން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދަންނަވ ނުލ ނަން. ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންގެ ާހުރ�ހ  ވ 

ާމ� ާއަތްޕުޅުމަތީގައ� ާމައްާމެންބަރުންގެ ާހ�މެނޭ ާވަގުތުާާސަލަނަންފުޅުތައް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. ރ�ޕޯޓް

ާމ�ކޮމ�ޓީސަލ މަތް ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއ ދެ، ާކުރުކޮށްލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން އަށްާާކުރުމުގެ

ާފޮނުވުމ  ާާފޮނުއްވ ފައ�ވ ، ާާ:ގުޅ�ގެން ާއ ދެ،4131ާާޑ�ސެމްބަރ ާބޭއްވުނު. ާބައްދަލުވުމެއް ާކޮމ�ޓީ ާދުވަހު ވަނަ

ާރައް ާގަވ އ�ދުގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ އްދ ގައ�ާ:34ޔ�ތުންގެ ާގޮތުގެާވަނަ ާާވ  ާނ�ޔަލަށ4131ާްޑ�ސެމްބަރ41ާާމަތ�ން ގެ

ާ ާނަމަވެސް ނޑައެޅުއްވ� ާކަ ާއ4133ާަނ�ންމެވުމަށް ާދ�ރ ސ ވަނަ ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާމ�ކޮމ�ޓީގެާހަރުގެ ކުރުމުގައ�

ާ ާހޭދަކުރަންޖެހ�ވަޑައ�ގަތުމުގެ ާވަގުތުތަކެއް ާގ�ނަ ާމ�މެންބަރުން ާާސަބަބުން ާނ�ންމ ލެވުނީ ޑ�ސެމްބަރ48ާާމަސައްކަތް

ކޮމ�ޝަންގެާމެންބަރުކަމަށްާބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައ�ާކޮމ�ޓީާާވަހު.ާމޯލްޑ�ވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންވަނަާދ4131ާު

ާނަންފުޅުތަ ާފޮނުއްވ ފައ�ވ  ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންއަށް ާމޯލްޑ�ވްސް ާާކަކީ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގައ�7ާާކޮމ�ޝަންގެ ާވަނަ

ބޭފުޅުންނަކީާާކަންތައްތަކުގެާއ�ތުރުންާމ�ާބަޔ ންކުރައްވ ފައ�ވ ާސ�ފަތައްާފުރ�ހަމަވ ާފަރ ތްތަކެއްތޯާބެއްލެވ�.ާއ ދެ،ާމ�
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ާބެއްލެ ާބޭފުޅުންތޯ ާހުރ� ާއ�ންޓަރވ�އުޤ ބ�ލުކަން ާއެފަރ ތްތަކ  ާކޮމ�ާވުމަށް ާއަދާ�ކުރުމަށް ާނ�ންމެވ�. ޓީން

ާމ ކުކުރެާއ�ންޓަރވ�އު ާދެއްވ ނެއްވުމަށްފަހު ނޑުާސް ާވަޒަންާމ�ންގަ ާވަޒަންކުރައްވ ނެ، ނޑައެތަކެއް ާކަ ޅުއްވ�.ާކުރުމަށް

ާވަޒަން ނޑުތަކ އ� ާއޭނަާމ�ންގަ ާކޭޕަބ�ލ�ޓީ، ާއ ދެ، ނޑައެޅުން. ާކަ ާގޮތަށް ާތ�ރީގައ�ވ  ާދ އ�ރ ތައް ކުރައްވ ނެ

ާމަޤ މ ސ�ހ  ާތަޢުލީމ އ� ާާލުކޮށްފައ�ވ  ާގުޅުން ާލ57ާީހުރ� ާވ�ޜަމ ކްސް. ާއެންޑު ާޑަރޝ�ޕް މ ކްސް.41ާާން

ާއެކް ާއ�ންޓ41ާާެސްޕީރ�އެންސް ާމ ކްސް. ާމ�47ާގްރ�ޓީ ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްާާގޮތުގެާމ ކްސް. ާކަންތައްތައް މަތ�ން

 ކޮމ�ޝަނުގެާމެންބަރުކަމަށް......ރުންާމޯލްޑ�ވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންާކުރ�އަށްާގެންދެވުނު.ާމީގެާއ�ތު

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމެންބަރު.ާމަޢ ފުކުރައް ނޑުމެންާމަސައްކަތްާމ�ޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށ51ާާްހ�ސ ބުންާާވ ތ�،ާއަޅުގަ މ�ނެޓްގެ

ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ނޑ ލަން ާއެހެންވީމ ާމެދުކަ ާހ�ާމި � ވަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ މ�ނެޓްގ51ާާެސ ބުން

ާޢ� ާފަށ އ�ރު ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަލުން ާއެއަށްފަހު ާބޭނުންކުރ ނަން. ާމެންބަރުާހުސްވަގުތުކޮޅެއް އްޒަތްތެރ�

ާއެއަށްފަހުާ ާއަދ� ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދެވުމަށް ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތްޕުޅު ާހުށަހެޅުމުގެ ރ�ޕޯޓް

ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތުގެާޕ ޓީތަކުން ާބޭފުޅުންނަށްާާވ  ާފޮނުއްވ ފައ�ވ  ާނަން ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު މަތ�ން

ާ ާބޭފުޅަކަށް ާމ�ނ7ާެކޮންމެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާތަރުތީބުން ނޑުމެނ11ާާް>3ޓުގެ ާއަޅުގަ ޖަހ އ�ރު

ާކުރ�ޔަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާފަށ އ�ރު ާހުށަހެޅެމުންާމަސައްކަތް ާމ� ާމ�ހ ރު ާހަމަ ާއެއީާގެންދ ނީ ާރ�ޕޯޓު. ދ 

ކޮމ�ޝަންގެާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައ�ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާނަންފުޅުތައްާއ�ޤުތ�ޞ ދީާކޮމ�ޓީންާާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން

ާއަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބައ� ާއޮތް ާބ ކީ ާރ�ޕޯޓްގެ ާގޮތުގެ ާނ�ންމެވ� ާއެހެންވީމ ދ�ރ ސ ކުރައްވ  ާގެންދ ނީ. � ޑުއަހަމުން

ާއަޅ51ާާުިމިހާސުބްނ ެފިށެގްނ  ާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ނޑ ލަން.ާމ�ނެޓުގެ ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ގަ

ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާާ

ާ

 ]އަށ35:11ާާްއ�ނ51ާާް>34ހުސްވަގުތުކޮޅުާ[

 

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމަތީން ާގޮތުގެ 51ާާގަވ އ�ދުގައ�ވ  ާހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ާއޮންނަނީ.3ާާމ�ނެޓުގެ ާގަވ އ�ދުގައ� ާފަށަން ޖަހ އ�ރު

ާފަ ާޖަލްސ  ާމަޖ�ލ�ސްގެ ާޖެހުމަށްފަހު ާރަނގަބީލު ާހަމަނުވ ތީ ާކޯރަމް ާބެލ�އ�ރު ާވެސ7ާާްށަން ާބެލުމަށްފަހު މ�ނެޓުއ�ރު

ނޑ  ާޖަލްސ ާމެދުކަ ާމ� ނޑު ާހަމަނުވުމުންާއަޅުގަ އެާާ�ގައ�.ާއެހެންވީމ 47>3ާލ ނީާއަލުންާފެށުމަށްާހަމަޖެއްސީކޯރަމް

ޖަލްސ ގެާމ�ާދަންފަޅީގެާާދެއްވުމަށްާއެދެމުންާމ�ާާގަޑ�ާއަށްާކޯރަމްާހަމަވ ވަރަށްާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންާވަޑައ�ގެން

ނޑ ލަން.ާވަ ާއްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާބައްދަލުވުންާމެދުކަ
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ާ

ނޑ ލުން[  ]އަށ35:51ާާްއ�ނ35:11ާާްާޖަލްސ ާމެދު

ާ

ާ

ާާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާމަސައްކަތްާ`. ާމަޖ�ލީހުގެ ާގެންދ އ�ރު ާކުރ�އަށް ާފަށައ�ގެން ާމަސައްކަތް ާއަލުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމުއ�ންތ�ޒ  ާއައ�ޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމ�ދަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމ�ހ ރު ާމަތ�ން ާގޮތުގެ ާވޯޓަށ34ާާްކުރެވ�ފައ�ވ  ާއެއީ އަށް.

ގައ�33.4ާއަދ�33.3ާާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައ�ޓަމުާއެހުމަށްާހުރ�ާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާމ�އަދުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާމ�

ާ ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާވޯޓު.4ާާމަޖ�ލީހަށް ާނަގ  ާބެލުމަށް ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާމެދު ާވަޒީރުންނ  ާހ�މެނޭ ރ�ޕޯޓުގައ�

ާއ�ށީނދެވަާ ާޗެކްކޮށްލައްވ  ާކ ޑުކޮޅުތައް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ނޑުާހުރ�ހ  ާއަޅުގަ ޑައ�ގަތުމަށް

ާއަރުފުރުޞަތު ާމ�ދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެވަން.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާވ ާާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެާވަނަ ާމަޖ�ލީހަށް ާވަޒީރުންގެ ާމަތ�ން ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާާގޮތުގެ

ާއެންޑުާާބޭފުޅުންގެ ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމ�ނ�ސްޓަރާއޮފް ާހ.މ ދ�ލްާކޮާތެރެއ�ން ާޢައްޔަނުކުރެއްވ� ާމަޤ މަށް މ�އުނ�ކޭޝަންގެ

ާ ާމުޙައްމަދު ާރައްޔ�ތުންާާޢ ދ�ލުއަލްފ ޟ�ލް ާސަލީމް ާދެއްވުމ  ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތަކަށްާގެ ާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  މެދު

މެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށް. ާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

96ާާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާ

ާ;5ާވޯޓުާދެއްވީ:

56ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ-ާާާާާވަކ�ާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 95ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ95ާް. .

ާވަޒީރުންގެާާވ ާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރ�އްޔ ގެާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާމަތ�ން ގޮތުގެ

ާމ�ާބޭފުޅުންގެާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާމަޖ�ލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއެންޑުާތެރެއ�ން ާނ�ސްޓަރާއޮފްާޓްރ ންސްޕޯޓް

ާޢައްޔަންކޮ ާމަޤ މަށް ާއަލްފ ޟ�ލްމ�އުނ�ކޭޝަންގެ ާހ.މ ދ�ލް ާާކުރެއްވ� ާރައްޔ�ތުންގެާާޢ ދ�ލުާމުޙައްމަދު ސަލީމް

ާމ� ާވޯޓަށް ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ާކަމަށް ާއޮތް ާރުހުން ާޤ ާމަޖ�ލީހުގެ ާވަނަާާ;34ާނޫނުއަސ ސީގެދަންނަވަނީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާވ ާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެ ާމަޖ�ލީހަށް ާވަޒީރުންގެ ާމަތ�ން ާބޭފުޅުންގެާާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާގޮތުގެ

ާޑރ.މަރ�ާއ�ންތެރެ ާމ.ވައ�ނުޖެހޭގޭ ާޢައްޔަންކުރެއްވ� ާމަޤ މަށް ާކަލްޗަރގެ ާއެންޑު ާޓޫރ�ޒަމް ާއޮފް ޔަމްާމ�ނ�ސްޓަރ

ާއަށްާރައްޔ�ތުންާ ާރުހުންާދެއްވުމ ާޒުލްފ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާގޮތަކަށްާގެ މެދުާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުންނަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ 

ާވޯޓުދެއްވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާނަތީޖ :ވޯޓުގެާ

96ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

93ާާވޯޓުާދެއްވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

13ާާާާާާވަކ�ާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 93ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .58ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ93ާް. .

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާާވ ާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެާވަނަާާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖ�ލީހަށް ާވަޒީރުންގެ ާމަތ�ން ާގޮތުގެ

ާމ�ނ�ސްޓަރާއޮފްާބޭފުޅުންގެާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާއެާތެރެއ�ން ާމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރެއްވާ�ޓޫރ�ޒަމް ާކަލްޗަރގެ ންޑް

ނޑުާދެންާމ.ވައ�ނުޖެހޭގޭާޑރ.މަރ�ާ ޔަމްާޒުލްފ ާއަށްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާރުހުންާއޮތްާކަމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުގަ

ާމ� ާޤ ާވޯޓަށް ާމަޖ�ާވ ާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34ާނޫނުއަސ ސީގެދަންނަވަނީ ާވަޒީރުންގެ ާމަތީން ލީހަށްާގޮތުގެ

ާހޯާާބޭފުޅުންގެާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓަރ ާމަޤ މަށްާތެރެއ�ން ރޒްގެ ާއެފައަ މް

ާޢައްޔަން ާޙަސަން ާއަލްފ ޟ�ލް /ާ ާގ.ބޮޑުގ ދޮށުގެ ާދެާޢަފީފުކުރެއްވ� ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާރައްޔ�ތުންގެ މެދުާއްވުމ 

ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޢ�އްޒަތްތެރ�
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ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

96ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

59ާާވޯޓުާދެއްވީ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

13ާާާާާާވަކ�ާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :

ާ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 94ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ94ާް. .

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާާވ ާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެާވަނަާާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖ�ލީހަށް ާވަޒީރުންގެ ާމަތ�ން ާގޮތުގެ

ާާބޭފުޅުންގެާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ ާ ާމ�ނ�ސްޓަރ ާހޯތެރެއ�ން ާޢައްޔަންއޮފް ާމަޤ މަށް ރޒްގެ ާއެފައަ ކުރެއްވ�ާމް

ނޑުާޢަގ.ބޮޑުގ ދޮށުގެާ/ާއަލްފ ޟ�ލްާޙަސަންާ ފީފަށްާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހުގެާރުހުންާއޮތްާކަމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުގަ

ާމ� ާވޯޓަށް ާޤ ާދެން ާވަޒީރުންގެާާވ ާގައ�(ނ)ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34ާނޫނުއަސ ސީގެދަންނަވ ލަނީ ާމަތ�ން ގޮތުގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ މަ ާބޭފުޅުންގެާޖ�ލީހަށް ާާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާއޮފް ާމ�ނ�ސްޓަރ އެޑ�އުކޭޝަންގެާތެރެއ�ން

ާމުޙައްމަދުާރައްޔ�ތުންާމަޤ މަށްާޢައްޔަން މެދުާގެާމަޖ�ލީހުގެާރުހުންާދެއްވުމ ާކުރެއްވ�ާގ.އެޓްނ ާ/ާއަލްފ ޟ�ލ ާޝ�ފ 

މެންބަރުންނަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަާ ާވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

96ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

88ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

18ާާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

13ާާާާާާާާާ  ާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކ�
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ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� ާާ.94ވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާާ.59ފ ސްވުމަށް އެހެންކަމުން،ާާ.94ޖުމްލަ

ާ ާގައ�ާ;34ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެާވަނަ ާމަޖ�ލީހަށްާވ  ާވަޒީރުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ ާާމަތ�ން

މަށްާޢައްޔަންކުރެއްވ�ާގ.އެޓްނ ާ/ާފްާއެޑ�އުކޭޝަންގެާމަޤ ކުރައްވ ފައ�ވ ާބޭފުޅުންގެާތެރެއ�ންާމ�ނ�ސްޓްރީާއޮޢައްޔަން

ާމުޙައް ާޝ�ފ  ާދެންާއަލްފ ޟ�ލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ާކަމަށް ާދެއްވައ�ފ� ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ މަދަށް

ާ ާމ�ދަންނަވ ލަނީ، ާވޯޓަށް ާާ;34ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާމަތ�ާގޮތުގެާވ ާގައ�(ނ)ވަނަ ާވަޒީރުންގެ މަޖ�ލީހަށްާން

ާތެރެއ� ާބޭފުޅުންގެ ާޢައްޔަންކުރައްވ ފައ�ވ  ާއެޓަރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާޢައްޔަންން ާމަޤ މަށް ާޖެނެރަލްގެ ކުރެއްވާ�ރނީ

ާާސީހ. ާޑރ.ސައ�ޑް /ާ ާރައްޔ�ތުންއަޙްމަދު ާސަވ ދު ާޢަލީ ާދެއްވުމ  ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާގެ މެދު

ގޮތަކަ ާށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.މެންބަރުންނަށްާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

96ާާހ ޒ�ރުވެވަޑައ�ގެންާތ�އްބެވ�ާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

58ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

59ާާާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

11ާާާާާާާާާާާ  ާވަކ�ގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައ�ވެރ�ވ� 95ާވޯޓުގައ� ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ .95ާ އެހެންކަމުން،ާ.

ާ ާ)ނ(ާ;34ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެާާގައ�ވަނަ ާމަޖ�ލީހަށްާވ  ާވަޒީރުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔާ ާމަތ�ން

ާޢަކުރެއްޢައްޔަން ާމަޤ މަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރނީ ާވ� ާހ.އްޔަންކުރެއްވ� ާސީސައ�ޑް ާއަޙުމަދު ާޑރ. ާސަވ ދަށްާ/ ޢަލީ

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާފ ހެއްނުވ�. ާކަމަށް ާއޮތް ާރުހުން ާމަޖ�ލީހުން ާކުރަންހުރ�34ާާރައްޔ�ތުންގެ ާމ�އަދު ާދަށުން ާއ�ގެ

ާމ� ާނ�ާމަސައްކަތްތައް ާމ� ާހ�ސ ބުން ާމުނީ. ާއައ�ޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމ�ދަނީ ާދެން ނޑު 35ާއަޅުގަ ާއެހެންާ. އ�ތުރު

ާހަމަޖެހ�ފައ�ާކަތްތައް.ާމަސައް ާގެންދަން ާކުރ�އަށް ާމ�އަދު ާމަސައްކަތުގެާދަށުން ާމ� އޮތީ..ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމ�ހ ރު

ނޑ�ޔ ރުންާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާާޤ ނޫނުާގެާފަ ާމ�އ�ޞްލ ޙުާާއަށ4131/35ާްއެއީ ާބ�ލު. ާބަހުާގެނައުމުގެ ގެާސްބ�ލުގެ
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ާޑީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާގޮތް ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާބ ކީ ާވަގުތުތައް ާމ�ހ ރު ާއ ރު.މަރުޙަލ ގައ� ާއަށް ާމ�ނެޓުއ�ރު.ާ:4.ޕީ

ާނ�ސްބަތްާޕ ޓީއަކަށްާއ�ރު.ާވަކ�މ�ނެޓ57ާުާޕީ.ޑީ.އެމް ާދެ ާދައްކަާނުވ  ާވ ހަކަފުޅު ާމ�ހ ތަނަށް ާވަނީ.ާމެންބަރަކު ވ ފައ�

އެބައޮތް.ާާމ�ނެޓ7ާުއ�.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށްާވަނީާހަމަވެފަބ ކީާއެބައޮތް.ާޤައުމީާޕ ޓީގެާވަގުތުާާމ�ނެޓުާ;ޕީ.އޭާއަށްާ

ާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމް.ާާގ�ލީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުނއެއްާމ މ�ާބެހޭާމައްސަލަާނ�ޒ މ 

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާގ�ލީާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ނމ މ�

ާ ާނ�ންމ ލަމުން ާމަޖ�ލީސް ާމ� ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާސެޝަންގައ�ާއ ދެ، ާކުރީގެ ާމެންދުރު ާމ�ާާމ� ވ�ދ ޅުވ�

ާމަާންބްރޯޑްކ ސްޓ� ާހުށަހެޅުމުގެ ާބ�ލު ާމ� ާވޯޓުގެކޮމ�ޝަންގެ ާދެން ާކަމަށް. ާދެއްވ ނެ ާފުރުޞަތު ވަގުތުާާސައްކަތަށް

ނޑަާއައ�ސްާޖެހުނީމަ ކަންާގަވ އ�ދުގައ�ާއޮންނަާގޮތުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާށްާވެސްާއެނގޭާއެކަންާނުދެއްވޭނެއަޅުގަ

ނޑުާދަންނަކޮށްލެއްވީފ ހަގަާކަމެއް ާވ ލީާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވ ލަން.މަާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަ

ާއ�ބްރ ހީމްގ�މ މ�ނ ާޤ ސ�މް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ  ާރ�ޔ ސަތުންާާތ�ޔަާލ� ާއަކީ ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ނެންގެވީ

ާ ާއެއް. ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ާޤަބޫލުކުރ  ާމ�އަދު ާާއެއެއީ ާގެންދ�އުނ3.11ާްމަސައްކަތް ާކުރ�އަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގައ�

ާއެހެންނަމަ ާއޮތީ ާމަސައްކަާވެސް،ހަމަޖައްސ ފައ� ާއެ ާސަބަބުން ާހަމަނުވުމުގެ ާނުގެންދެވ�ާކޯރަމް ާކުރ�އަށް ާވަނީ .ާތް

ާ ނޑައެޅ�ފައ�ވ  ާކަ ާރ�ޕޯޓަށް ާތ ވަލުގައ�ާކޮމ�ޓީގެ ާމަސައްކަތުގެ ާމަސައ3ާްއެހެންވީމ ،ާމ�އަދުގެ ނުކުރެވ�ާކަތްގަޑ�އ�ރުގެ

ާފުރ�ހަމަ ާމ�ހ އޮތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާމ މ�ާނުކުރެވ� ާމެންނހ�ސ ބުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ބަރުާގ�ލީ

ކުރ�އަށްާގެންދެވުމަށްޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމަށްާރ�ޕޯޓު ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާގެާބ ކީާއޮތްާބައާ�

ާ

ދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޤ ސ�މްާއ�ބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ނމ މ� ާގ�ލާ�

ރައީސް،ާ ނޑުމެންާމާ�ޝުކުރ�އްޔ .ާއ ދެ،ާޢ�އްޒަތްތެރާ� ާންގެންދަނީާއ ދެ،ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ާހުށަހަޅަމުންާމ�އ ދެ،ާއަޅުގަ

ާބެހޭާކޮމ�ޝަންގެ ާޢައްޔަންކުރުމ  ާާމެންބަރަކު ާމަޖ�ލީހުން ާނަންފުޅުތައްާގޮތުން ާކޮމ�ޓީންާއ�ޤުާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ތ�ޞ ދީ

ނޑުާާރ�ޕޯޓް.ާއ ދެ،ާމ�ހ ދ�ރ ސ ކުރެއްވ�ާގޮތުގެާ ކުރީގެާކުރ�އަށްާގެންދަންާމ�ާފަށަނީާމ�ހ ރުާމ�ހ ރުާހ�ސ ބުންާއަޅުގަ

ާމީގެއ�ތު ާއ ދެ، ާބައ�. ާއޮތް ާނުގެންދެވ� ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންދަންފަޅީގެ ާމޯލްޑ�ވްސް ކަމަށްާމެންބަރުާކޮމ�ޝަންގެާރުން
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ާއ�ންޓަރވ�އުާއްވ ފައ�ވ ާތ�ލަކުރ�މަ ާތެރެއ�ން ާމ ކްސްާއ�97ާ%ާފަހުކުރެއްވުމަށްބޭފުޅުންގެ ާމަތީ ާފެށ�ގެން ން

ޓީާރައްޔ�ތުންގެާމަޖ�ލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމުންާކޮމ�ާާގޮތެއްާނ�ންމެވުމަށްާމެދުންނަވ ާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތަކާ ލ�ބ�ވަޑައ�ގަ

ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން ާނ�ންމެވީ ާޤ ނޫނުގައ�ާާއ�ން ާއެ ާބޭފުޅުންގެ ާކުރ�މަތ�ލައްވ ފައ�ވ  ާކަމަށް ާމެންބަރު ކޮމ�ޝަނުގެ

ާމ�ދަން ާތ�ރީގައ� ާބެލުމަށް ާބޭފުޅުންތޯ ާފުރ�ހަމަވ  ާޝަރުތުތައް ާސ�ފަތަކ އ� ާމުއައްސަސ ތަކުންާބަޔ ންކޮށްފައ�ވ  ނަވ 

ާކޯޓު،ާ ާޑ�ވެލޮޕްމަންޓު،ާކްރ�މ�ނ�ލް ާއ�ކޮނޮމ�ކް ާއޮފް ާކޮމ�ޝަން،ާމ�ނ�ސްޓްރީ ާސ�ވ�ލްާސަރވ�ސް ާހޯދުނު. މަޢުލޫމ ތު

ާއެންޑުޑ�ޕ ރޓް ާޕެނ�ޓެންޝަރީ ާއޮފް ާހޯދުނުާާމަންޓު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމ�ތަންތަނުން ާއ ދެ، ރ�ހެބ�ލ�ޓޭޝަން.

ާއެ ާގުޅ�ގެން ާފުބޭާާމަޢުލޫމ ތުތަކ  ާޤ ނޫނުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުގެ ާވެސް ާކަންތައް ާއ�ންޓަވ�އުކުރުމުގެ ާއަދ� 7ާޅުންނ 

ާޝަރުތު ާބަޔ ންކޮށްފައ�ވ  ާމ އްދ ގައ� ާމެންބަރުވަނަ ާކޮމ�ޝަންގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން ާމޯލްޑ�ވްސް ކަމަށްާތައް

ާހުރ�ތޯާބެލުނު.ާއ ދެ،ާމ�ކަންކަމުގެ ާކ�ބައ�ގައ� ާބޭފުޅުންގެ ާތ�އްބެވ� ާބްާކުރ�މަތ�ލައްވ ފައ� ކުރުމުގެާރޯޑްކ ސްޓުއ�ތުރުން

ާކަމަށްާޢައްޔަންކުރެވ�އްޖެާފެދޭާމޯލްޑ�ވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންާކޮމ�ޝަނުގެާމެންބަރުވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއ5ާުޤ ނޫނުގެާ

ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާފުރ�ހަމަާނަމަ ާކަންތައްތައް ާއެންމެހައ� ާކުރައްވަންޖެހޭ ާއ�ޤުރ ރެއްގައާ�ދަށުން ާކަމުގެ ކުރައްވ ނެ

ާމައްާއ�ންޓަވ�އު ާމ� ާސޮއ�ކުރެވުނު. ާފަރ ތްތަކުން ާވަޑައ�ގެންނެވ� ާއ�ޤުއަށް ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ތ�ޞ ދީާސަލަ

ާއ�ޤުބައްދަލުވުމެއް،ާމ�7ާާކޮމ�ޓީގެާ ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާމައްސަލަ ާބޭއްވުނު.ާމ7ާ�ާތ�ޞ ދީާކޮމ�ޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ 34ާާބައްދަލުވުންތަކުގައ� ާމައްސަލަާމ�61ާގަޑ�އ�ރ އ� ާމ� ާއަދ� ާހޭދަކުރެވުނު. ނެޓުއ�ރު

ާ ާކޮމ�ޓީގައ� ާބޭއްވުނު ާނ�ސްބަތ7ާާްދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ާވަޑައ�ގެންނެވ� ާމެންބަރުން ބައްދަލުވުމަށް

ާސަބަބުތަ ާތަފ ތު ާއ ދެ، ާހ�މެނ�ފައ�ވ ނެ. ާއެކީގައ� ާރ�ޕޯޓ  ާމ� ާރ�ޕޯޓެއް ާގޮތުގެ ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާހެދ� 8ާކ 

ާއ�ންޓަ ާއެއްވ�އުބޭފުޅެއްގެ ާއެއީ ާއ ދެ، ާއެާނުކުރެވުނު. ާހަމަޖެހ�ފައ�ވަނ�ކޮށް ާއ�ންޓަވ�އުކުރައްވަން ބޭފުޅާ ާބޭފުޅަކު

ާފޮނުވައ�ގެންާއަނބުރ ާނަންާނެންގެވީ.ާއޭގެއ�ތުރުންާއަދ�ާއ�ތުރުާ ބޭފުޅެއްގެާނަންފުޅުާމ7ާ�ާމަޖ�ލީހަށްާސ�ޓީާއެއް

ާފ ހަގަކޮށްފައ� ާތ�ރީގައ� ާއ�ންޓަވ�އުާލ�ސްޓުގެ ާއެާނުކުރެވ�ވ ނެ. ާހެދ�. ާސަބަބުތަކ  ާފޯނުންާާއެކ� ބޭފުޅުން

ާދެއްވ�ާވަގުތުާއެ ބޭފުޅުންގެާާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުކުރައްވ ފައ�ާނުވ ތީާމ�ދެންނެވ�ާގޮތަށްާއެާއ�ންޓަވ�އުކުރުމަށްާވެސް

ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނުވީމ ާނަންފުޅުތަކަށް ާގޮތެއް ާއ�ންޓަވ�އުކުރެވޭ ނޑުމެންާއެާ�ބޭފުޅުންނ  ާއަޅުގަ މާ�ާވ ހަކަ

ާހ�މަނ ފައ� ާއެހެންވީމ ާރ�ޕޯޓުގައ� ާއަދ�ާައުޅަގނުޑ ޮކްނެމެހްނ ެއ ަންނުފުޅަތަކްށ ާދަކެށްއ ެނިތން � ވ ނެ. .

ާކޮމ�ޓީގެާާއޭގެއ�ތުރަށްާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން ާބޭފުޅުންާއ�ންޓަވ�އުކުރައްވ  ކޮމ�ޝަނުގެާމެންބަރުާކަމަށްާކުރ�މަތ�ލައްވ ފައ�ވ 

ާދެއްވ ފައ�ވ ާމ ކްސްާއެވްރެ ާގ�ނަާމެންބަރުން ާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާމ ކުޖުކޮށްާއެންމެ ސްާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންނެވ�ާތަރުތީބުން

ާއެ ާތ�ރީގައ� ާއ�ންާސައްތަ،ާމ�ާސައްތަ ާގޮތަށްާމ ކުާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންނެވ�ވަރުާސައްތަ ާޖަހ ފައ�ާނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ސް

ގޮތަބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާތަރުތީބުކުރެވ�ފައ�ާާމ�ވަނީާވ ތްާފަރ ތުގައ�.ާދެންާއެ ސްާއެންމެާށްާމ ކުވަނީާމ�ދެންނެވާ�

64ާއެކީގައ�ާމ�ދެންނެވ�ާގަންނަވ ނެާގޮތަށް.ާއ ދެ،ާމ�އ ގ�ނައ�ންާލ�ބ�ވަޑައ�ގެންނެވ�ާބޭފުޅުންގެާނ�ސްބަތްާއެނގ�ވަޑައ�
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7ާާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާވެސްާއެާލ�ސްޓުގައ�ާހ�މެނ�ފައ�ވ ނެ.ާއ ދެ،ާއ�ންޓަވ�އުނުކުރައްވ ާބޭފުޅުން،ާނުކުރެވ�ދ�ޔަ

ާއަޅުގަ ާފަހަތަށްލެވ�ފަ.ާދެން ާއެންމެ ާއެވަނީ ާނަންތައް ާއެ ާއެހެންވީމ ބޭފުޅުންގެ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ގޮތުންާާމި � ނޑު

ާޤ ނޫނުގައ� ާނަންފުޅުތައް ާމ� ާގޮތަކަށް ާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖ�ލީހުގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ވާ ާމަޖ�ލީހަށް

ާނ�ންމަވައ�ދެގޮ ާވޯޓުދެއްވ  ާމަތ�ން ާތުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�އްވުމަށްޓަކައ� ާމ� ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާކޮމ�ޓީން ާކޮމ�ޓީގެ ވަނީ.

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާއ�ދ ރީ ާއަދ� ާއެންމެހައ�ާމެންބަރުންނ  ާއެހީތެރ�ވެދެއްވ� ާޝުކުރުާާންނަށް ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުާއ�ށީނދެލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމްާވަރަޙްމަތު  ާާވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާއަދ ކޮށްލަމުންާއަޅުގަ

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކުރައްވ  ާއަށް ާކޮމ�ޓީ ާމުޤައްރ�ރަށ އ� ާކޮމ�ޓީގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައ�ޝުކުރ�އްޔ ، ާފައ�ވ 

ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ�އޮތީ ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާވެސް ާރ�ޕޯޓަށް ާމ� ާކޮންމެާާޝުކުރުދަންނަވަން. ާމަތ�ން ާގޮތުގެ ވ 

ނޑައެޅ�ފައ�ވ ާއެއްާބޭފުޅަކަށްާމ�7ާޕ ޓީއަކަށްާ 7ާނެޓު.ާއަދ�ާވަކ�ާޕ ޓީއަކަށްާނ�ސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންގެާތެރެއ�ންާކަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނަންފުޅުތައް ާފޮނުއްވ ފައ�ވ  ާޕ ޓީތަކުން ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ާރ�ޕޯޓަށް ާމ� ާފުރުޞަތެއް. މ�ނެޓުގެ

ާމ� ާމ ލަމުގަާާދަންނަވ ލ ނަން ާޖަލްސ ކުރ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާއެވަގުތު. ާނެތްނަމަ ާވަޑައ�ގެން ާއަށްާާއ� ާޖަލްސ  ާމ� ބޭފުޅުން

ނޑުާދަންނަވަން.ާހ�ތަދޫާއުތުރުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމު � އަވަހަށްާވަޑައ�ގަތުމަށްާއަޅުގަ

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ެއމް  ާދ އ�ރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާފަރ ތުން. ާޢަބްދުާ.ޑީ.ޕީގެ ާމެންބަރު .އ ރު.ޕީގެާޑީ � ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا

ފަރ ތުން.ާވ�ލުފުށީާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާރ�ޔ ޟުާރަޝީދު،ާޤައުމީާޕ ޓީގެާފަރ ތުން.ާމ މ�ނގ�ލީާދ އ�ރ ގެާ

ާއ�ބްރ ހީޢ�އްޒަ ާޤ ސ�މް ާމެންބަރު ާދ އ�ރ ގެާތްތެރ� ާމ ވަށު ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް. ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ މް،

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާވ ހަކަފުޅުޢ�އްޒަތްތެރ� ާފަރ ތުން ާޕީ.އޭގެ ާއަބޫބަކުރު، ާޖަމ ލު ާވަކ�ާާލްޢަޒީޒު ާއަދ� ދެއްކެވުމަށް.

ާކަމަށްާ ާރަޝ ދު ާނ ޒ�މް ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާތެރެއ�ން ާމެންބަރުންގެ ާނ�ސްބަތްނުވ  ޕ ޓީއަކަށް

ާލ�ޔުންާލ�ބ�ފައ�ާ ނޑަށް ާމ�ހ ރުާފުރުޞަތުާމ�ާއަރުވަނީާއަޅުގަ ނޑު ާޢ�އްޒަތްތެރާ�ާވަނީ.ާއަޅުގަ ހ�ތަދޫާއުތުރުާދ އ�ރ ގެ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުހ�ތަދޫާއުތުރުާދ އ�ރ 

ާރަ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް ާމޯލްޑ�ވްސް ާމެންބަާއީސް. ާޢައްޔަންކުރުމަށްާކޮމ�ޝަނުގެ ރުން

ނޑުާހަމަާއ�ޤުއ ދެ،ާ ތ�ޞ ދީާކަންކަމުގެާކޮމ�ޓީާއަށްާގޮސްާއެާކޮމ�ޓީންާކުރައްވ ފައ�ވ ާބުރަާމަސައްކަތްޕުޅަށްާއަޅުގަ

ާމެން ާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ މ�ނގ�ލީ ާމުޤައްރ�ރު ާއަދ ކުރަން.ާޚ އްޞަާގޮތެއްގައ�ާކޮމ�ޓީގެ ބަރުާއޮނަރަބަލްާޝުކުރު

ާއ�ބްރ ހީ ާވަާޤ ސ�މް ާހޭދަކުރެއްވ� ާމ�ކަމުގައ� ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާމް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތް ާބުރަ ާކުރެއްވ� ގުތ އ�
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ާމ�ކުރެވޭާ ާކޮމ�ޓީގައ� ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާމީހުން ާކޮމ�ޝަންތަކަށް ާއެކ�އެކ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ޢ�އްޒަތްތެރ�

ާބައެއް ާދަތ�ތަކ ފަާމަސައްކަތުގައ� ާގ�ނަ ާވަރަށް ާހަމަ ާފުރުޞަތުގައ�ާހަރު ާމ� ާކަމުގައ� ނޑުާާކުރ�މަތ�ލ ންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެގޮތުން ާބޭނުންވޭ. ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންދަންނަވ ލަން ާމޯލްޑ�ވްސް ާމީހުންާާމެން ކޮމ�ޝަނަށް

ާމ�ކުރެވ�ގެންާ ާާޢައްޔަންކުރުމަށް ާޤ ނޫނުގެ ާމ� ާމަސައްކަތުގައ� ާގޮތުގ8ާާެދ�ޔަ ާބަޔ ންކުރ  ާ)ށ(ގައ� ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއ� ާކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރ�އްޔ  ާފޮނުވީމާ މަތ�ން ާމަޖ�ލީހަށް ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންގެ ާހުރ�ހ  ާކުރ�މަތ�ލ  ޢުލ ނަކަށް

ނޑަށްާހީވަނީާމ�ާޤ ނޫނުގެާ ނޑުމެންާދ�ރ ސ ކުރަންޖެހޭާހ ލަތަށްާމ�ާދ�މ ވަނީ.ާއަޅުގަ އެާހުރ�ހ ާނަންފުޅުތަކެއްާއަޅުގަ

ނޑުމެންާހަމަާޖުމްލަ ނޑުާދެކެނީ.ާގޮތެއްގައ�ާވ�ސްނ ލަންޖެހޭާމ އްދ އެާމ�ާމ އްދ ާއަކީާއަޅުގަ 311ާއްާކަމުގައ�ާއަޅުގަ

ާ ާނުވަތަ ާބޭފުޅުން ާކުރ�މަތ�ލައްވައ�ފ�411ާވަރަކަށް ާބޭފުޅުން ާވަނީާވަރަކަށް ނޑުމެންނަށްާާކަމުގައ� ާއަޅުގަ ނަމަ

ާއެ ާމަސައްކަތް ާކުރެވ�ދ ނެ.ާާކޮމ�ޓީގެ ާކުރީމަ ާދެން ާއުފެދޭ. ާސުވ ލު ާގެންދެވ�ގެންދ ނެބ ވައޭ ާކުރ�އަށް ާހަމަ ގޮތަށް

ާމީހުންާއެހެންނަމަވެ ާކޮމ�ޝަންތަކަށް ާމ�ފަދަ ާކުރުންތޯ ާއ�ންޓަވ�އުތަކެއް ާމ�ގޮތަށް ާމަސައްކަތަކީ ާމަޖ�ލީހުގެ ސް

ނޑުމެނ58ާާްބޭފުޅުންގެާތެރެއ�ނ64ާާްޢައްޔަންކުރުމުގައ�ާހަމަާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއަދ�ާހަމަާއެހެންމެާ ބޭފުޅަކަށްާއަޅުގަ

ާމ ކުާ ާއެ ާދެވ�،ާދެން ާމ ކުސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެއ�ން ާހުރ�ހާ 97ާސްގެ ާލ�ބުނު ާމ ކްސް ާމަތ�ން ާއ�ން އ�ންސައްތަ

ާ ާދެން ާވޯޓުލ އ�ރު ާމަޖ�ލީހުގައ� ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވޯޓުލ ނ58ާްބޭފުޅުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހ ލަތުގައ�ާބޭފުޅަކަށް ޖެހޭ

ނޑު ާމ ކުމެއަޅުގަ ާއެ ާކ�ހ ވަރަކަށްބ އޭ ާއ�ތުރަށްާންނަށް ާވެސްާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާއޭގެ ާނޑުާއަޅުގަސްތަކަށްާބަލައ�ލެވެނީ

ނޑުދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާ ދ އ�ރުާއެއީާވަކ�ވަކ�ާާގޮތެއްގައ�ާކޮމ�ޓީތަކުގައ�ާމަސައްކަތްކުރެވެމުންާމެންާޢ އްމުއަޅުގަ

ާ ާޢައްޔަންކުރުމުގައ� ާބޯޑުތަކަށް ާއެކ� ާކޮމ�ޝަންތަކަށ އ� ާއެކ� ނޑުމީސްމީހުން ާމ ކުއަޅުގަ ާކޭޕަބ�ލ�ޓީާމެން ސްދ�ނުމުގައ�

ނޑުއަށްާ ނޑުށްާ.ާލީޑަރޝ�ޕަށްާވ�ޜަނަބަާބަލަންމެންާއެއަޅުގަ ާސްާދެވޭބަލަން.ާއެކްސްޕީރ�އަންސަށްާމ ކުާމެންއަޅުގަ

ާހަމަޖެ ާއ�ންޓެާގޮތަށް ާއަދ� ާމ�އޮންނަނީ. ާމ ކްސްދެވޭހ�ފައ� ާއަށް ާމ�ާގްރ�ޓީ ާބަޔ ންކުރެވ�ފައ� ވަނީ.ާާކަމުގައ�

ާ ނޑުއެހެންނަމަވެސް، ާާއަޅުގަ ނޑުދެކޭގޮތުގައ� ާއަޅުގަ ާކޮމ�ޓީގެ ާސ ފުކޮށް ާހައ�ސ�އްޔަތުގައ�ާމެންނަށް މެންބަރުންގެ

ާމޫނަ ާމ ކުތ�ބެގެން ާދެވޭ ާބަލ ލެވ�ފައ� ާއެހ ާށް ާސ ފުކޮށް، ާއެހ  ާއ�ންޓަރވ�އުތަކުން ާކުރ  ާއ�ތުރުން ސްއެއްގެ

ާމ ކުސ ދ ގޮތެ ާއަށް ާމ�ާސްއްގައ�،ާއެހ ާފުރ�ހަމަ ާހަމައެކަނ� ާގޮތަކަށް ާމ ކުދެވޭ ާލ�ޔެވ�ފައ� ދޭނެާާސްފަދަާބަސްތަކެއް

ނޑައަޅ ލ  ާކަ ާމަސައްކަތުގެާއަދަދެއް ާކުރ  ާމަޖ�ލީހުން ާއެއްހަމައެއްގައ� ާއެހެންކަމުން، ާނުވޭ. ާމ�ކަން ާއޮތީމ  ފައ�

ާއަދ� ާތެރެއ�ން ާއުސޫލެއްގެ ާއެއް ނޑު ތެރެއ�ން ާވަކ�އަޅުގަ ާތަޢައްޞަާމެން ާޒ ތީ ާފ�ކުރަކ އ� ާނުގެންގުޅެާސ�ޔ ސީ ބެއް

ނޑު ާޢައްޔަންކުރ ކަމުއަޅުގަ ާބަޔަކު ާޤ ބ�ލު ާމ�ކަމަށް ާފަންނީ ާއޭގެ ާވަނީމެން ާއަށްާާގައ� ާފުރ�ހަމަ ާމ�އަށްވުރެ ނަމަ

ކޮމ�ޓީތަކުންާމ ކްސްދެވޭނެާއ�ންތ�ޒ މުާމ�އަށްވުރެާސ ފުކޮށްާމ�ާބައ�ތައްާވެސްާބަހ ލެވ�ފައ�ާމ ކްސްދޭނެާއުސޫލުތަކެއްާ

ނޑައަޅަންޖެހޭ ނޑުކަމުގައ�ާާކަ ނޑުވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާދެކޭތީާއެާއަޅުގަ ންާނަވ ލަނ�ންމ ލުމުގެާކުރ�ންާދަންާއަޅުގަ

ާބްރޯޑްކ ސްޓުާ ާދަބޭނުންވަނީ ާޤ ނޫނުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންކުރުމުގެ ާމޯލްޑ�ވްސް ާގ�ނަާާށުން ާވަރަށް ކޮމ�ޝަނަށް
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ދ ާގ�ނަާދުވަސްތަކަކީާާވ ޖ�ބުތަކ އ�ާމަސްއޫލ�އްޔަތުތަކެއްާމަތ�ކުރެވ�ފައ�ވ އ�ރުާމ�ާކޮމ�ޝަންާޢައްޔަންނުކުރެވ�ގެންާމ�

ާ ާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު ާޤ ނޫނު ާމަސްނޑުއަޅުގައ ދެ، ާހައެއްކަ ާކޮމ�ޝަންާާދުވަސްާމެންނަށް ާމ�ދ�ޔައީ ވެގެން

ނޑު ާކޮމ�ޝަނަށްާއަޅުގަ ާމަސްއޫލ�އްޔަތުތައް ާހަވ ލުކުރެވ�ފައ�ވ  ާކޮމ�ޝަނ  ާސަބަބުން ާއެކުލަވ ނުލެވުމުގެ މެންނަށް

ާއެހެންކަމުން، ާނުވެފައ�. ާމ�ވަނީ ާގޮތް ނޑުާއަދ ކުރެވޭ ާާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ނޑުދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަ އެމް.ޑީ.ޕީގެާމެން

ާބަޔ ންކުރ ާ ާޤ ނޫނުގައ� ާއެކުލަވ ލެއްވުމަށްފަހު ާކޮމ�ޝަން ާމ� ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާއެދެމޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ފަރ ތުން

ާކޮމ�ޝަ ާމ� ާވ ޖ�ބުތައް ާވެގެންދ�ޔުމަސްއޫލ�އްޔަތުތަކ އ� ާގޮތް ާއަދ ކުރެވޭނެ ާނުން ނޑުން. ާވ ހަކަކޮޅުާއަޅުގަ ާހަމަ ގެ

ނޑުރުާފަހަާނ�ންމ ލ ނީާއަދ�ވެސްާއެއް ާމ�ކުރާ�އަޅުގަ ާއ ދެ،ާއ�ޤުތ�ޞ ދީާކޮމ�ޓީން މެންނަށްާމ�ކުރެވުނުާމަސައްކަތަށް

ާމަސައްކަތަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަމުން.ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް.ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމ�ާ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާކުރ�އަށްާާޝުކުރ�އްޔ  ާމަސައްކަތް ާދަންފަޅީގެ ާމ� ާމަޖ�ލީހުގެ ހ�ސ ބުން

ާރ�ޔ ސަތަށްާ ާޙުސައ�ން ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ނޑ�ތީމު ާކަ ގެންގޮސްދެއްވުމަށްޓަކައ�

ާ ނޑުވަޑައ�ގެންދެއްވުމަށް ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުގަ ާ ދަންނަވަން. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު .`4131/38ާ

ާއުފައްދަންބްރޯޑްކ ސްޓްކު ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންރުމުގެ ާމޯލްޑ�ވްސް ާމެންބަރުންާާޖެހޭ ކޮމ�ޝަނަށް

ާނ�ންމެވ�ާ ާދ�ރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމ�ޓީން ާއ�ޤުތ�ޞ ދީ ާނަންފުޅުތައް ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ގޮތުގެާާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައ�

ާމ�ހ ރުާހ�ނގަމުންާމ� ާފުރުޞަތު ާދެއްކެވުމުގެ ާވ ހަކަފުޅު ާލ�ބ�ފައ�ވ ...ާރ�ޕޯޓަށް ނޑަށްާލ�ސްޓު ާއަޅުގަ  ދަނީ.ާމ�ހ ރު

ާވަ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމ�ހ ރު ާއަދަދު ާޤ ނޫނީ ާޖަލްސ ގެ ާދެއްވަނީ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާކަމަށް.ާއަޅުގަ ާހަމަވެފައ� ނީ

ނޑުާދަންނަވ ލ ފަާައުޅަގނުޑ ުކިރްނ ަދްނަނަވްނ ަފާށަފިއާވ ާވަހަކ ުކިރައްށ ެގްނާދަނން � އެހެންވީމ  އ�ާ.ާއަޅުގަ

ާބެހޭާ ާކަމަކ  ާކޮން ާމ�ދަނީ ާހ�ނގަމުން ާމ� ާމ�ހ ރު ާއ ދެ،ާާއޮންނ ނެ ާވަގުތެއްކަން. ާދެއްކެވުމުގެ ާވ ހަކަފުޅު ގޮތުން

ާވަގުތުާހ�ނގަމު ާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމުގެ ާންާމ�ދަނީ.ާއެއީާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންއ�ޤުތ�ޞ ދީާކޮމ�ޓީންާހުށަހެޅުއްވ�ާރ�ޕޯޓަށް

ާކޮމ�ޓީންާާމ ާބެހޭކޮމ�ޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންާކުރެއްވު ާހުށަހެޅުންާދ�ރ ސ ކުރައްވ ފައ�ާއެ ގޮތުންާހުށަހެޅ�ފައ�ވ 

ނޑުގެާއަ ާއަޅުގަ ާރ�ޕޯޓު ާލ�ސްޓުހުށަހެޅުއްވ� ާމ�އޮތް ާމ�ތުގައ� ނޑު ާއަޅުގަ ާތެރެއ�ން ާބޭފުޅުންގެ ާހ�މެނ�ފައ� ާނަން ާގައ�

ާތ�އްބެވ� ާބޭފުޅަކީ، ާއ�ންނެވ� ާއަރުވަން ާފުރުޞަތެއް ާހ�ންގ ލ އ�ރު ާނަޒަރު ާލ�ސްޓުގައ�4ާާާމ ލަމަށް ބޭފުޅުންކުރެ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމ ވަށު ާބޭފުޅަކީ ާއޮތް ާނަން ާއަބޫބަކުރު.ާއެހެންވީމ ާކުރ�އަށް � ޖަމ ލު

 .ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބަރްށ ައުޅަގނުޑ ުފުރަޞުތ ައުރަވިއިފން 

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާބްދުލްމ ވަށުާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަ
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ާވަރަޙުމަތު ާއައްސަލ މްޢަލައ�ކުމް ާރައީސް، ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާهللاާ`. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 4131/38ާވަބަރަކ ތުހޫ.

ާއުފައްދަން ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމެންބަރުންާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުމުގެ ާކޮމ�ޝަނަށް ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ން ާމޯލްޑ�ވްސް ޖެހޭ

ާރ�ޕޯޓާ ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާކޮމ�ޓީން ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ާނަންފުޅުތައް ވ 

ާމ�ފަދަާ ާހ�ތުން ނޑު ާކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމ� ާކުޑައެއްޗެއްާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ދޭތެރޭގައ�

ާމަ ާމ� ާނަންފުޅުތަކެއް ާހުރ�ހ  ާބޭފުޅުންގެ ާފޮނުއްވ  ާނަން ާއެދ�ވަޑައ�ގެން ާމ�ާކަމަކަށް ާހުށަހަޅުއްވައ�ގެން ާއަށް ާޖ�ލ�ސް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާފައ�ދ  ާއައުމުގެ ާނަންތައް ާތަޅުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައ� މަޖ�ލީހުން

ާއެބައޮތޭ ާމ ކުފެންނަން ާކޮމ�ޓީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާލ�ސްޓު. ާތަރުތީބުކުރައްވ ފައ�ވ  ާދެއްވ ފައ� ާކުރީކޮޅުންާސް ގެ

ާ ާފަދައ�ންާފެންނަނީ ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާއ ދެ، ާބޭފުޅުންތަކެއް. ާތަޖުރ�ބ ކ ރު ާޤ ބ�ލު ާވަރަށް ާމ�ދ އ�ރ ގެ ހަމަ

ާނ�ންމަވ ފައ� ާާކޮމ�ޓީން ާމ ކުާސްއަށްމ ކ97ާާުވަނީ ާއ�ން ާގ�ނަ ާމ�ކަމަށްާވުރެ ާބޭފުޅުންނަކީ ާލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ސް

ާ ާމ�ގޮތުން ާގޮތަށް. ާނ�ންމަވ  ާކަމަށް ާބޭފުޅުން 61ާާއެކަށީގެންވ  ާލ�ސްޓަކުން ާއޮތް ާނަންފުޅުތައް ާގ�ނަ 54ާއަށްވުރެ

އ�ސްކަންދެއްވ ާތަރުތީބުާާބޭފުޅުންގެާތެރެއ�ންާވެސްާކަމަށްާހޮއްވަވ ފައ�.ާއަދ�ާއެޅުންާއެބައޮތްާމ�ާކަމަށްާޤ ބ�ލުބޭފު

ވ�ޔަސްާާގައ�ބޭފުޅުންކުރެާކޮންމެާބޭފުޅަކުާހޮވުނުާކަމ54ާުއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމ�ދެންނެވ�ާާކުރައްވ ފައ�ާއެލ�ސްޓު

ާމ� ނޑައެޅ�ފައ� ާކަ ާކަމަށް ާބޭފުޅުން ާޤ ބ�ލު ާއެހެންވީމ ާއެއީ ައުޅަގނުޑ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ެވްސ � ވަނީ.

ާވަރަށްާިައްކަތްާަމސ ާދަންނަވަން.ާމ�އީ ާމުބ ރ�ކްބ ދީ ާމެންބަރުންނަށް ާމުޤައްރ�ރަށް،ާއެ ާކޮމ�ޓީގެ ާކޮމ�ޓީާއ އ� ކުރެއްވ�

ާއަޅު ާކަމަށް ާމަސައްކަތްޕުޅެއް ާފަންނީ ާއޮތްާބުރަ ާނ�ންމ ފައ� ާކޮމ�ޓީން ާމ� ާއެހެންކަމުން ާއެއްބަސްވަން. ނޑު ގަ

ާތ އީދުާނ�ންމެވުމަށް ާއަށް ާފުރ�ހަމަ ނޑު ާގަސްތުކޮށްފައ�ާއަޅުގަ ާޕ ޓީން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދ� ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ކުރ 

ާ ާނ�ންމަވ ފައ�ވ  ާކޮމ�ޓީން ާކަމަށް ާއެކަށީގެންވ  ާހަމަ ާބޭފ54ާުއޮތީ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާދެމުންާބޭފުޅުންކުރެ ާވޯޓު ޅުންނަށް

ާ ާމ� ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާހަމަކުރަން. ާއަދަދު ާހަމަ ބޭފުޅުންގ54ާާެގޮސް

ާމ�ާ ާދަންނަ ާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއަދ� ާބޭފުޅުން. ާޤ ބ�ލު ާހަމަ ާތ�އްބެވީ ާމ� ާއ�ން ާގ�ނަ ދ އ�ރ ގައ�ާާތެރޭގައ�

ާ ާޤ ބ�ލުކަމ  ާމަސައްވަރަށް ާގ�ނަާއެކު ާވެސް ާދ އ�ރ ތަކުގައ� ާއެހެން ާއަދ� ާބޭފުޅުން. ާތަޖުރ�ބ ކ ރު ކަތްކުރައްވ 

ާވެސްާ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރ�ހ  ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭފުޅުން. ާޚ�ދުމަތްކުރައްވ ފައ�ވ  ދުވަސްތަކެއްވަންދެން

ާ ާފަދައ�ން 9ާާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާކޮމ�ޓީއަކަށް ާހޮވ  ާއެާބޭފުޅ54ާުބޭފުޅަކު ާނުހޮވޭނެ. ން

ާޤަ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރ�ހ  ާހ�ތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއުއްމީދުނުކުތ  ާކަމަށް ާބޭފުޅުންނަށްާބޫލުކުރައްވ ނެ ާގ�ނަ ކުރަމުން

ާ 9ާާފެނ�ވަޑައ�ގަންނަވ  ާމ� ާތެރ54ާެމެންބަރަކު ާތ އީދުބޭފުޅުންގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހޮވުމަށް ާވ ހަކައ�ން ދަންނަވަން.ާާކުރ 

ާރ�ޢ ޔަތް ާކަމުދާ ކުރެއްވުމަށްއެގޮތުން ާއެންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާވެސް ާޕ ޓީން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ފަހުގައ�

ނ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާނ�ންމ ލ ނެ ާވެސް ާމަސައްކަތް ާމ� ާދެމުންގޮސް ާވޯޓު ާކޮމ�ޓީގެާނަންތަކަށް ޑު

ާމް.ާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރ�އްޔ .ާވައްސަލ މްޢަލައ�ކުމަސައްކަތަށްާތ އީދު
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ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޕ ޓީތަކުންާ ާއެކ�އެކ� ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާރ�ޕޯޓަށް ާކޮމ�ޓީގެ ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޝުކުރ�އްޔ 

ާދައްކަވ ފައ� ާވ ހަކަފުޅު ާމ�ހ ތަނަށް ާތެރެއ�ން ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެމް.ޑީ.ޕީންާާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ވަނީ

ާ ާމުޙަވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުތުރު ާހ�ތަދޫ ާއެދ�ވަޑައ�ގެންނެވ� ާއަސްލަމުދައްކަވަން .ާއަދާ�އްމަދު

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާމ ވަށު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާނ�ންމެވ� ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ދެންމެ

ާ ާޕީއަޖަމ ލު ާފުބޫބަކުރު ާމ�ހ ރު ާދެން ާއ�ން. ާއ�ންތ�ޚ .އޭ ާމ�އޮތީ ާޕ ޓީއަކަށްާރުޞަތުއަރުވަން ާވަކ� ބުވެވަޑައ�ގަތުމުގައ�

ރަޝ ދު.ާާރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާނ ޒ�މުނ�ސްބަތްވެވަޑައ�ނުގަންނަވ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަކަށް.ާއެއީާތުޅ ދޫާދ އ�

ާލ�ބ�ފައ� ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާާއަޅުގަ ާގޮތުގައ� ާޢ�އ7ާާްވ  ާކޮންމެ ާފުރުޞަތެއް ާވެސްާމ�ނެޓުގެ ާމެންބަރަކަށް ޒަތްތެރ�

ާ ނޑަާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާހަމަވެފައ�ވ  ާމ�ހ ރު ާއަދަދު ާޤ ނޫނީ ށްާޖަލްސ ގެ

ައުޅަގނުޑ ުފުރަޞުތ ައުރާވަފިއ ޮއްތ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ާވަހަކުފުޅ ެފްއެޓުވްނ � މަޢުލޫމ ތުާލ�ބެނީ.ާއެހެންވީމ 

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާތ ރ�ޤު.ާާ.ާނ�ޒ މ ެއެދން  ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމަނަދޫާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރާ�

ާ

ާ)ނ�ޒ މީާމައްސަލަ(

ާމަނަދޫާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާތ ރ�ޤުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާކޯރަމް ާމަޖ�ލީހުގެ ާމ� ާމ�ނެގީ ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނ�ޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ގެއްލާ�ޝުކުރ�އްޔ 

ދަނީ.ާދ އ�ރުާމެންބަރުންގެާތެރެއ�ންާމ�ތ ާފްލޯގައ�ާތ�ބޭާާބޭއްވެމުންާޖަލްސ ކުރ�އަށްާގެއްދެވެމުންާނުގެންދެވެމުންާމ�

ާއެ ާތ�އްބެވ�. ާއެބަ ާވެސް ާދެކެން.ާާމެންބަރުންތަކެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮންނ ނެ ާޙައްޤުތަކެއް ާވެސް ބޭފުޅުންގެ

ާ ާދަންފަޅ� ާފ3ާަމެންދުރުފަހު ާޖަހ އ�ރު ާހުއްޓ ލ ފައ� ާނުފެށ�ގެން ާއޮވެފައ� ާރ�ޔ ސަތުނ47ާް>3ށަން ާކަމަށް ާފެށޭނެ ގައ�

ާޢަބްދުާ ާރައީސް، ާމަޖ�ލީހުގެ ާއ�ންނެވ� ާބަލަހައްޓަވަން ާރ�ޔ ސަތު ާވަޑައ�ގެންނެވީާهللاާއ�ޢުލ ނުކުރެއްވުމަށްފަހު ޝ ހ�ދު

ާއެހެންވީމ ާމ�ނެޓ7ާުގަޑ�ޖެހ�ާ ާކޯރަމްާތ�އްބަާަހަމެއަކިނ ަމިޖީލުހެގ ްފލަޯގިއ މި � ފަހުން. ާނޫނޭ ާމެންބަރުންނެއް ވ 

ާވެސްާ ާއ�ހުމ ލެއް ާރައީސްގެ ާމަޖ�ލީހުގެ ާހަމަ ާބައްލަވަންވީކީ. ާހަމައެކަނ� ާނޫނޭ ާކަންތައްތަކެއް ާމެންބަރުންގެ ގެއްލޭ

ާއެ ާޤަބޫލުކުރ ތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބައޮތްކަން ާއެާމީގައ� ާދަންނަވ ލީ. ާފެއްޓުމަށްޓަކައ�ާމަާވ ހަކަ ާޖަލްސ  ާމ� ާނ�ކުފ ނު

ާމ�ނެޓުާފަހުންކަން.ާޝުކުރ�އްޔ .7ާާވަޑައ�ގެންނެވީާގަޑ�ޖެހާ�

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާވަކާ� ާއޮންނަނީ ާހަމަޖެހ�ފައ� ާނެގުމަށް ާމައްސަލަ ާނ�ޒ މީ ާފަދައ�ން ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާމެންބަރަށް ޢ�އްޒަތްތެރ�

ނޑުާމ�ހ ރުާފުރުޞަތެއްާމ�ާއަރުވަނީާކުރ�ންާ ދެއްކެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ފައ�ާއޮތްާާވ ހަކަފުޅުއުސޫލަކުން.ާއަޅުގަ

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާނ ޒ�މްާރަޝ ދަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރަޝ ދުާާނ ޒ�މްާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާތުޅ ދޫ

ާއައްސަލ މްޢަލަ ާވަރަޙްމަތު`. ާއ�ކުމް ާޤ ނޫވަބަރަކ ތުހޫهللا ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާޝުކުރ�އްޔ  ނުާ.

ާމޯލްޑ�ވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންކުރުމުގެާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއުފައްދަންބްރޯޑްކ ސްޓ4131/38ާުނަންބަރުާ ކޮމ�ޝަނަށްާާޖެހޭ

ާހުށަ ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައ� ާއ�ޤުމެންބަރުން ާނަންފުޅުތައް ާދ�ރ ސ ކުރައްވ ފައ�ާހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާކޮމ�ޓީން ތ�ޞ ދީ

ާދ އ�ރުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާާއެއްޗެއް ާރ�ޕޯޓަށް ާމ�ާހުށަހެޅުއްވ� ާމަޖ�ލ�ސް ާމ� ާފުމެމުންާާއ� ާހުއްޓެމުން ާބީހެމުން ވަގުތު

ާވ ހަކަފުޅު ާރ�ޕޯޓަށް ާމ� ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހ�ތ މަކުރ  ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމ  ާބައެއްާާދ ތީ ދެއްކެވ�

ާވ ހަކަދެ ާފުރ�ހަމަކަމުގެ ާރ�ޕޯޓްގެ ާމ� ާތަފ ތު. ާތަންކޮޅެއް ާޚ�ޔ ލު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނ  އްކެވ�އ�ރުާޢ�އްޒަތްތެރ�

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ�އުޅެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާ:4އެކަމަށް

ާބެލެނ�ވެރ�ންނ އާ� ާނޫސްވެރ�ންނަށް ާއ އ� ާމީޑީއ  ާދީފައ�ވ  ާމ�ނ�ވަންކަމެއް ާފުރ�ހަމަ ާވަރަށް ާއ�ން ާމ އްދ  ވަނަ

ތަކަށްާބެލެނ�ވެރ�ންނ އ�ާބަލަދުވެރ�ންާހަމަޖައްސައ�ދޭއ�ރުގައ�ާއެާދ އ�ރ ގައ�ާބަލަދުވެރ�ންާހަމަޖައްސައ�ދޭން.ާއެާފަރ ތް

ާއެ ާފަރ ތްތަކެއް ާބަލަދުވެރ�ކަންާމަސައްކަތްކުރ  ާބެލ�ނެރ�ންނ އ� ާހަވ ލުކުރެވ�އްޖެާފަރ ތްތަކުގެ ނޑުމެން އްޔ ާއަޅުގަ

ާނު ާގަބޫލެއް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާހ�ނގ ފ ނެ ާކަންތައްތައް ާރަނގަޅަށް ނޑުމެންގެާއެންމެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ކުރެވޭ.

ާދޮންފުތުވ ނެާވ ހަކަ.ާއެާދ އ�ރ ގައ�ާޢ ާތެރޭގައ�ާވަރަށްާ ާއަށް ާދަރ�ާތ�މ  ާއޮވޭ.ާތ�މ ގެ އްމުކޮށްާބޭނުންކޮށްއުޅޭާބަހެއް

ާހަވ ލުކުރެވ�އްޖެ ާބެލެނ�ވެރ�ކަން ާދ އ�ރ ގެ ާއެ ާބަޔަކަށް ާކަންާާމަސައްކަތްކުރ  ާދުނ�ޔޭގައ� ާއުސޫލުން ާމ�ދެންނެވ� ނަމަ

ާކަމ ާހ�ނގ  ާހ�ނގ ނެ ާއެކަން ާމ�ކަމަކީާާއުސޫލުން ާއ ދެ، ާނުކުރަން. ާޝައްކެއް ާއެއްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ މެދަކު

ާވ�ސްނުންތެރ�ކަމ  ާވަރަށް ނޑުމެން ާކަމެއްާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހ�ފައ�ވ  ާމ�އަދު ާގަބޫލުކުރަން.ާާއެކު ނޑު ާއަޅުގަ ކަމުގައ�

ާހަލ  ާތެރޭގައ�ާމ�ވ ާއ�ޖުތ�މ ޢީާފޭރ ން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެންމެާއެހެނީ ާފޭރ ންާހެޔޮކުރުމުގައ� ާމ�ާއޖުތ�މ ޢީ ކުވުމ އ�

ާއެންމެާފުރ�ހަމަ ާއެއްާދައުރެއްާކުޅެވޭނެާބަޔަކީާމީޑ�އ ކަމަށްާވ ހ�ނދުާމީޑ�އ ގެާދައުރު ގޮތުގައ�ާކުރ�އަރުވ ާާމުހ�އްމު

ާބަޔަ ާއެ ާދޭއ�ރުގައ� ާބެލެނ�ވެރ�ކަން ާއެކަމުގެ ާބަޔަކަށް ާޢައްޔަންކުރ އ�ރު ާބަޔަކު ާދ އ�ރ ގައ�ާހ�ންގުމަށްޓަކައ� ާއެ ކީ

ާގަބޫލެއްާނުކުރަން.ާމަސައްކަތްކުރ ާބަޔަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެވޭނެާކަމަކަށް ާގޮތުގައ� ާއެންމެާފުރ�ހަމަ ާއެކަން ާވެގެން

ނޑުމެންނަށްާމ�ހ ރު ނޑުމެންާމ�ބުނާ 6ާވެސްާފެންނަމުންާމ�ދަނީާޑ�މޮކްރަސީގެާއ ދެ،ާއަޅުގަ ވަނަާބ ރުާކަމަށްާއަޅުގަ

ާދެކެވޭ ާތެރޭގައ� ާވ ހަާމީޑ�އ ގެ ާޖ ނަލ�ސްޓުހުރ�ހ  ާމޯލްޑ�ވ�އަން ާއެއްވެސްާާކަތަކެއް ާވެސް އެސޯސ�އޭޝަނުން

ާއެ ާނުހަދ  ާގޮތެއްާާއެއްޗަކަށް ާއޮތް ާހ�ނގ ފައ� ާކަމެއް ާޙަޤީޤަތެއް ާދ ތަން. ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާދ�ފ ޢުގައ� ބައެއްގެ
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ާކުރަާ ާސުވ ލެއް ާފަރ ތަކ  ާބޭނުންފުޅެއްާނުވޭ.ާސ ފުކުރަންާއެއްވެސް ާބޭނުންފުޅެއްާނުވޭ.ާސ ފުކުރ ކަށް ާވެސް އްވ ކަށް

ާބަ ާހ�ނގަމުންދ އ�ރުގައ� ާމ�ހެން ާއަނެއްކ ާކަން ާބެލެނ�ވެރ�ކަން ާބަޔަކާ އެއްގެ ާތެރެއ�ން ާބައެއްގެ ާއެ ވެސް

ާގޮސްފ�ހަވ ލުކުރެވ�އްޖެ ާއ�ތުރަށް ާހ�ނގަމުން ާކަންތައްތައް ާބީދައ�ން ާމ� ާހަމަ ާދެން ވ ނަމަާާކަމަށްާއްޔ 

ނޑުމެންާ ާމ�ވ ާއަޅުގަ ާތެރޭގައ� ާފޭރ ންާމ�އަދަށްވުރެާގެ ާހ�ނގައ�ދ ނެާއ�ޖުތ�މ ޢީ ާމ ދަމ ާހަލ ކުވެގެން ާބޮޑަށް ކަމަށްާާމ 

ާއަކީާ ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާގަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާބޮޑަށްާވ� ާވަރަށް ާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރ އ�ރުގައ� ާކޮމ�ޝަނަށް ާމ� ނޑުމެން ާދ އ�ރ އާ ާސްނުންތެރ�ކަމ އަޅުގަ ާމ� އެކު

ާމުޅ�ންާ ާދ އ�ރ  ާމ� ާނޫނ�އްޔ  ާޢައްޔަންކުރެވ�ގެން ާބަޔަކު ާނޫނ�އްޔ  ާހޮވ�ގެން ާބަޔަކު ާނެތް ާގުޅުން ާބޮޑަށް އެހ 

ާދައް ާވެސް ާމީޑ�އ ގައ� ާހ�ނގައ�ދ ނެ. ާހަލ ކުވެގެން ނޑުވެ ނޑުފު ާދައްކަންފު ާވ ހަކަތަކ އ� ާވ ހަކަތައްާކަންޖެހޭ ނުޖެހޭ

ާދަ ާހުންނ ނެ. ާމ�ާވެސް ާހުންނ ނެ. ާވެސް ާވ ހަކަތައް ާހެޔޮނުވ ވަރުގެ ާދައްކަން ާވ ހަކަތަކ އ� ާހެޔޮވ ވަރުގެ ާއްކަން

ާކޮމ�ޝަނަށްާ ާމ� ާއަށް ާދ އ�ރ  ާމ� ާބަޔަކު ާވ�ސްނޭވަރުގެ ާދެނެގަނެ ާމ�ވަރަށް ާމ�ކަންތައްތައް ާދަންނަ ކަންތައްތައް

ާ ާއ�ތުރަށް ާމުޖުތަމަޢު ާމ� ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނޫނ�އްޔ  ާއެހެންކަމުންާޢައްޔަންކުރެވ�ގެން ާހ�ނގައ�ދ ނެ. ފަސ ދަވެގެން

ނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ�ާވ ހަކަތައްާމ�ވަގުތުާދެންނެވުމުގެާމ ާބޮޑުާބޭނުމެއްާ އަޅުގަ

ާމ� ާޕ ޓީތަކުން ާއެއީ ާކަންނޭނގެ. ާނެތް ާމ�ާވެސް ާޢައްޔަންކުރ ނެާާވަގުތު ާކޮމ�ޝަނަށް ާމ� ާމ�ކަމަށްޓަކައ� ވަނީ

ާމ�މެންބަރު ނޑައަޅ ާނ�ންމ ފައ�.ާހަމައެކަނ�ާމ�ހ ރު ާނުކުރެވ�ާއޮތްާންާކަ ާއެހުން.ާއެހެންކަމަށްާާވަގުތު ކަމަކީާވޯޓަށް

ނޑުާމ�ާދަންނަވ ލީާމ�ާކަމަކީާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާވ�ސްނުންތެރ�ކަމ ާ ާދެންާމ�ާވ ހަކަާމ�ގޮތަށްާއަޅުގަ ާވ�ޔަސްާވެސް

ާ ާހެޔޮވ ރުގެ ާނޫނީ ާކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަކޮޅުާއެކު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަކަ ާނުވ ތީާމ� ކަމަކަށް

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާާނ�ންމ ލަން.ާޝުކުރ�އްޔ 

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއުފައްދަން ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުމުގެ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޖެހޭާޝުކުރ�އްޔ 

ާނަންފުޅުތައްާާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންާާމޯލްޑ�ވްސް ާހުށަހެޅ�ފައ�ވ  ާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާމެންބަރުން ކޮމ�ޝަނަށް

ާއ�ޤު ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާމައްޗަށް ާރ�ޕޯޓްގެ ާމަސައްކަތުގެ ާކުރެއްވ� ާކޮމ�ޓީން ތ�ޞ ދީ

ނ ާއަޅުގަ ާތެރެއ�ން ާމެންބަރުންގެ ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ހ އެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާޑީ.އ ރުޑު ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމ� .ޕީގެާރު

ފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށް.ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އ�ރ ގެާޢ�އްޒަތްތެރ�ާ

ާމ�ނެޓުގެާފުރުޞަތެއް.7ާާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރަށްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:هللاާދ އ�ރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނުާހުޅަނގު
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ޢައްޔަންކުރެވޭާމެންބަރުންނަކީާޙަޤީޤަތުގައ�ާކޮމ�ޓީންާޒަތްތެރ�ާރައީސް.ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންާކޮމ�ޝަނަށްާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އް

ާބޭފުޅުންކޮޅަކަށްވޭ.ާއަ ާވަރަށްާގ ބ�ލު ާހަމަ ާބަލ އ�ރުގައ� ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުގައ�ާދ�ރ ސ ކޮށްފައ�ވ ާނަންފުޅުތަކަށް ޅުގަ

ާ ާމ�ވަނީ ނޑައެޅ�ފައ� 9ާާކަ ާގޮތުގައ� ާކަމެއްގެ ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއީ ާފ ސްކުރުން. 9ާނަމެއް

މަސައްކަތްތައްާކުރ�އ�ރުގައ�ާ އ�ންޓަވ�އުާއަށްާބަލ އ�ރުގައ�ާނަންފުޅުާފ ސްކުރަންޖެހޭ.ާހަމަާއެހ މެާކޮމްޕެޓެޓ�ވްކޮށްާމާ�

ާލ�ބ�ފައ�ބައްތރީ ާމ ކްސް ާދަރަޖައަށް ާފ ސްވ  ާއ�ންޓަވ�އުން ާމެންބަރުން ާފ ހަގަކުރ ާާހަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ވ ކަން

ާދ ކަމީާ ާއުޅެމުން ާބޭފުޅުންތަކެއް ާގ�ނަ ާގުޅުންހުރ� ާމީޑ�އ އ  ާއުޅެމުންދ  ާމަޝްރަޙުގައ� ާމ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ކަމެއް.

ާ ާމ�ނ�ވަންކަން ާމީޑ�އ ގައ� ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ާވަރަށްާޙަޤީޤަތުގައ� ާފުރުޞަތު ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހ�މ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައ�

ާމ�ނ�ވަންކަންާ ާމީޑ�އ ގެ ާއެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާފުރުޞަތުގައ� ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއް. ާތަނަވަސްވެފައ�ވ  ބޮޑަށް

ާމުސްތަޤ�އްލުާކޮމ�ޝަންތަކ ާ ާމ�ާހެދޭާމ�ނ�ވަން ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައ� ާފަހުންާއ�އެގޮތުގައ� ާއޭގެ ާކުރ�ންާާއަދ� ާމީގެ އެ

ާ ާމަސްއޫލ�އްޔަތު ާމ�ތަންތަނަށް ާކޯޕަރޭޝަންތަކ  ާބޭނުންާހަާހެދ�ފައ�ވ  ާނުފޫޒުގެ ާބ ރ އ� ާސަރުކ ރުން ވ ލުކުރުމުގައ�

ާއެާ ާއަދ ކުރުމުގައ� ާމަސްއޫލ�އްޔަތު ާއެ ާކަމެއް. ާބޭނުންވ  ާދަންނަވަން ާސަރުކ ރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުކުރެއްވުން.

ާނުފޫ ާބ ރ އ� ާމައްޗަށް ާވަނީބޭފުޅުންގެ ާބޭނުންކުރ ކަމުގައ� ާމުސްތަޤ�އްލުކަންާާޒު ާކޮމ�ޝަންތަކުގެ ާމ�ދެންނެވ� ނަމަ

ާއ� ާމަސައްކަތް ާކުރަންޖެހޭ ާކޮމ�ޝަންތަކުން ާއެ ާނުވަތަ ާދ�ޔުގެއްލ� ާބުރަވެގެން ާކަމެއް.ާތުރަށް ާއެކަށީގެންވ  މަކީ

ާ ާރައީސް، 54ާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހެޅުނު ާމަޖ�ލީހަށް ާރައްޔ�ތުން ނޑ�ޑޭޓުން ނޑ�64ާކެ ާކެ ާތެރެއ�ން 54ާޑޭޓުންގެ

ާހަތްދ�ހަ،ާލ�ބ�ފައ�ވ ާނަތީޖ ާ ާވޯޓު ާލ�ބ�ފައ�ވ  ނޑ�ޑޭޓުންނަށް ާދޭހައ97ާަކެ ާމަތ�ވުމުން ާވުރެ ާޙަޤީޤަތުގައާ�ށް ކޮށްދެނީ

ާ ާހުނަރުވެރ� ާޤ ބ�ލު ާކަންކަމަށް ާދ އ�ރ ގެ ާމ� ާއަދ�ވެސް ާކޮމ�ޝަންތަކަށ އ� ާމ� ވަރަށްާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގައ�ާބަޔަކުވެސް

އެކަށީގެންވ ާކަމެއް.ާކޮމ�ޝަނުންާފުރުޞަތުާނުލ�ބުމަކީާމ�ހުރ�ހ ާބޭފުޅުންނަށްާމ�ފަހަރުގެާކަން.ާގ�ނަާއަދަދަކަށްާއުޅޭާ

ާ ާއެއެކަމަކު ާބަދަލުގައ� ާއެާއޭގެ ާކޮންމެވެސް ާތަނަވަސްާބޭފުޅުންނަށް ާފުރުޞަތުތައް ާއެ ާގޮތަކުން ާގޮތް ވެގެންާހެން

ާޤަބޫލުކު ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާމީޑ�ޔ ގައ�ގޮާރ ދ ންޖެހޭނެ ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެ ވ�ޔަފ ރާ�ާތުގައ�

ދ ން.ާބައްތ�ރީސްާވެސްާއެބަޖެހޭާއ�ތުރުާފުރުޞަތުތަކެއްާތަނަވަސްވެގެންާާބޭބޭފުޅުންނަށްާކުންފުނ�ތަކުންާއެާކުރައްވ 

ާތެ ާމީހުންގެ ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ ާއެއ9ާީރެއ�ން ާފ ސްކުރީމ  ާކުރެވޭާާމެންބަރަކު ާބޭފުޅުންނަށް އަނެއް

ާމ�ދަންއ�ހުބޭ ާމ�ހެން ާނޫން. ާލ ޒ�މުތ�ރ މެއް ާޤ ނޫނުގައ� ާނަވަންޖެހެނީ ާއޮތީ ާފ ސްކުރަންޖެހޭނ9ާާެކޮށްފައ� މެންބަރުން

ާ ާކޮމ�ޝަނަށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކޮމ�ޝަނަށް. ާމަޖ�ލީހުން ާރައްޔ�ތުންގެ 9ާާކަމަށް ާފ ސްކުރ އ�ރުގައ� 54ާމެންބަރުން

ނޑުންބަރުންގެާތެރެއ�ންާހަމަާގައ�މުމެ އެކުާއެާާއެންމެާއ�ންޞ ފުވެރ�ކަމ ާށްމެންާތ�ބޭނީާއެންމެާރަނގަޅަވެސްާއަޅުގަ

ާ ާތ އ9ާީނެގޭ ާޑީ.އ ރުމެންބަރުންނަށް ާމަތީގައ�. ާ.ޕީާދުކުރުމުގެ ާކުރ އ�ރުގައ� ާމ�ކަން ާވ�ސްނުމަކީ މެންބަރުންނަށ9ާާްގެ

ާޑީ.އ ރު ާވޯޓު ާކަމަށްޖަހ  ނޑުކޮށް ާގަ ާސީދ  ާހަމަ ާޖަހ ނީ ާޑީ.އ ރުާ..ޕީން ާލައ�ންތަ.ޕީާއެ ާވޯޓު ވ�ޕްާާ.ޕީއް،ާޑީ.އ ރުގެ

ާ ާފުޑ ލެވޭނެ ާމ�އަދުވ�ލައ�ންތަކަކީ ާލައ�ންތަކެއްާނޫންކަން ާރައީސް،ާޕް ާދ�ޔައީ.ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާވެސްާސ ބ�ތުވެގެންާއެ



 93

ާ ާކޮމ�ޓީގައ� ާއ�ާމެންބަރުންނ 64ާމ� ާބައްދަލުކޮށް ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާމ މ�ންޓަވ�އުކުރުމުގެ ާދ އ�ރ ގެާނކުރެއްވ� ގ�ލީ

ާމެންބަރު ާހަމަާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ�ާފުރުޞަތުގައ�ާޝުކުރުާދަންނަވަމުން ާއ�ބްރ ހީމަށް ާދ އ�ރ ގެާާޤ ސ�މް އެހެންމެ،ާކެލ 

ާނައ�ބުޢ�އްޒަ ާކޮމ�ޓީގެ ާމެންބަރު ާދ އ�ާާތްތެރ� ާކެލ  ާޑރ.މުޤައްރ�ރު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� މަށްާމަޢުޞޫهللاާޢަބްދުރ ގެ

ާދަންނަވަ ާޝުކުރު ާކުރުކޮވެސް ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާާށްލ ނީާއެމުން ާއައްސަރ�ބަހ އ�ާާކުރެއްވ�ބޭފުޅުން މަސައްކަތަށް

ާޝުކުރ�އްޔ .ާާރައްދުކުރަމުން.ސ ބަސްާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އްކަންާއެދ�ވަޑައ�ގެންާނަންާޝުކުރ�އްޔ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމ�ާރ�ޕޯޓަށްާވ ހަކަފުޅުާދަ

ގައ�ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާނ�ންމެވ�ާބޭފުޅުންގެާއ�ތުރުާމެންބަރުންގެާތެރެއ�ންާމ�ާމ ލަމުާކުރައްވ ފައ�ވ ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާނޯޓު

ާނެތުމ  ާވަޑައ�ގެން ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދެ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބައޮތް. ާނަންފުޅެއް ާދެ ާމ�ާާއަދ� އެކީގައ�

ާމ� ާއަޅުގަާއައ�ޓަމް ާނ�ންމ ލަން ާބްރޯޑްކ ސްޓ�ންހ�ސ ބުން ާޖެހެނީ. ާމ� ާމެންބަރުންާާނޑަށް ކޮމ�ޝަނަށް

ާހުށަާޢައްޔަން ާއ�ޤުކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާނަންފުޅުތައް ާގޮތުގެާހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާނ�ންމެވ� ާދ�ރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމ�ޓީން ތ�ޞ ދީ

ާބެހޭ ާމަރުޙަލ ާރ�ޕޯޓ  ާއޮންނ ނެ ާދެން ާނ�ންމެވުމަށްފަހު ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� އަކީާާގޮތުން

ާއެހުމުގެ ާގޮތުގެާވޯޓަށް ާހަމަޖެހ�ފައ�ވ  ާގަވ އ�ދުގައ� ާމަޖ�ލީހުގެ ާދ ނީ ާހ�ނގަމުން ާއެކަން މަތ�ންާާމަރުޙަލ 

ާއެކަމަށްއެޖެންޑ  ާއެޖެންޑ ގައ� ާމެކަާާކުރެވ�ގެން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާތ�ޔަ ާވަގުތު ންބަރުންނަށްާނޑައެޅޭ

ާދަށްާނ�މުނީ.ާގައ�.ާއެހެންވީމ ،ާއެޖެންޑ ގެާއެާއައ�ޓަމްާމ�އަވަގުތުާާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވައ�ގެންާއެ

ާ

ާ

ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާދ ންޖެހެނީާއަާދެން އެއީާާށް..ާނުނ�މ�ހުރ�ާމަސައްކަތުގެާބަޔަށްބަޔަާވެސްާނުނ�މ�ާހުރ�ާމަސައްކަތުގެނެއްކ އަޅުގަ

ާއައ�ޓަމް ާާ-31.4ާ.31ާއެޖެންޑ  ާއަބޫބަކުރުާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އ�ރ ގެާމ ވަށުމ�އޮންނަނީ

ނޑ�ޔ ރުންާާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގ4131/35ާެާނަންބަރުާޤ ނޫނު� ހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ާގެާބ�ލުާާޤ ނޫނަށްާއ�ޞްލ ޙުގެނައުމުގެާގެފަ

ާ ާމެންބަރުންގެާގެންދ�އުންާކުރ�އަށްމަސައްކަތް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއެދ�ވަޑައ�ގެންފައ�ވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާމ�ބ�ލަށް .

ނޑުާއަތުގައ�5ާގައ�ވ ާލ�ސްޓު ނޑަށްާާނަންފުޅެއްާއަޅުގަ އެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާޢ�އްޒަތްތެރާ�ފެންނަންާާއަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާއ�ތުރަށްާބޭފުޅަކުާއެދ�ވަޑައ�ގަންނަވ ާާ.މެންބަރުންާވަޑައ�ގެންާނެތް ާވަނީާކަމަށްާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ާ ާކުރެއްވުމަށް. ާނޯޓު ާނަންފުޅު ާގެާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ވ�އްޔ  ާއެބަ ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް ންދަންޖެހޭ.ާމަޖ�ލީހުގެ
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ާމ� ާޖެހޭނީ ާދެން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގަވ އ�ދުގައ�ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ  ވ ާާބ�ލު

ާ ާމ�ގޮތުގެމަތ�ން ާއެއީ ާއަރުވަން. ާކުރަާާބެހޭާާބ�ލ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުން ާސުވ ލުތަކަށްާގޮތުން އްވ ފައ�ވ 

ާޖަވ ބު ާއޮޅުންފ�ލުވަން ާދެއްވުާންފައ�ވ އެދ�ވަޑައ�ގެދެއްވުމ އ� ާއޮޅުންފ�ލުވައ� ާބެހޭކަންތައްތައް ާބ�ލ  ާއަދ� ގޮތުންާާމ އ�

ާވ�ދ ޅުވ ންާ ާއ�ތުރަށް ާވ ހަކަފުޅެއް، ާބޭނުންފުޅުވ  ާކަމުގައ�ާވ�ދ ޅުވ ން ާއޮތް ާވ ހަކަފުޅެއް ާާބޭނުންފުޅުވ  ާއެާވ ނަމަ

ާދ އ� ާމ ވަށު ާމެންބަރު ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާހުށަހެޅުއްވ� ާބ�ލު ާވ�ދ ޅުވުމަށް. ާމެންބަރުާާރ ގެާވ ހަކަފުޅެއް ޢ�އްޒަތްތެރ�

 ޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވައ�ފ�ން.ާޢަބްދުލް

 

ާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމ ވަށުާދ އ�ރ ގެ

ާޢ�އްާ ާޝުކުރ�އްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމ�`. ާއ ދެ، ާރައީސް. ާވ ހަކަތަކެއްާާބެހޭާބ�ލ ާާޒަތްތެރ� ާގ�ނަ ާމ  ގޮތުން

ާނެތް.ާސަބަބަކީ،ާދެއް ާބޭނުމެއް ާކުމުގެ ާއ�ޞްލ ޙެއް ާކުޑަކުޑަ ާހަމައެކަނ� ނޑުމ�އީ ާއަޅުގަ ހުށަހެޅ�ާާހުށަހެޅުމަށްޓަކައ�

ާގުނަ ާއ�ޞްލ ޙަށްވުރެާއެތައް ާހުށަހެޅ� ނޑު ާއަޅުގަ ާދ�ގުކޮށްާާބ�ލެއް.ާމ�ާބ�ލުގައ� ާއޮންނ ނެާއެއް ާލ�ޔެފައ� ނޑު އަޅުގަ

ާހު ާބ�ލު ާކަމަމ� ާހ�ތ މަކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްއ�ރު ާމ�ހެން ާޞަރީޙަކޮށް.ާމ�ކަން ާވަރަށް ާސަބަބުތައް ާބ�ލުާށަހެޅ� ާމ� ކީ

ާ ާސަބަބުތަކ  ާޖަޒުބ ތީހުށަހެޅ� ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާވ�ސްނ ވަޑައ�ނުގެން ާވަރަކަށް ާއެއްވެސް ގޮތެއްގައ�ާާމެދު

ނ ޔަތެއްާހޯދުމަށްޓަކައ�ާއ�ކުއްޖަކަށްާާ:3ކުއްޖަކަށްާވަކ�39ާާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާގެންދެވ�ކަން.ާއ ދެ،ާމ�އީާވަކާ�

ާ ާކަމެއް ާފަންނީ ާމ�އީ ާނޫން. ާބ�ލެއް ާމެންބަރަކުާހަހުށަހެޅ� ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާއ ދެ، ާބ�ލެއް. ާހުށަހެޅ� އްލުކުރުމަށްޓަކައ�

ނޑުމެންގެާޝަރުޢީާދ އ�ރ ގެ ޚ�ލ ފަށްާާމަށޭ.ާއެއ ޤ ބ�ލުކަންާދަށްކުރުާވ�ދ ޅުވ�ާމ�ާބ�ލުންާމ�ާމަސައްކަތްކުރަނީާއަޅުގަ

ާދ އ� ާހުޅުމީދޫ ާއ�ތުރުކުރުމަށް. ާޤ ބ�ލުކަން ާދ އ�ރ ގެ ާޝަރުޢީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާމ� ާބ�ލުން ރ ގެާމ�

ާލަބީބު ާއ�ލ�ޔ ސް ާމެންބަރު ާކުދ�ންނަށްާާޢ�އްޒަތްތެރ� ާމ� ާހުށަހަޅުއްވަމޭ ާތ�މަންނަ ާވ�ދ ޅުވ� ާދައްކަވަމުން ވ ހަކަފުޅު

އެނގެއޭާާއެބަވެސްާބ ރ ތުންާއ�ާނީާމ�ދަންނަވ ާނޑުހަކަށްާވަޑައ�ގަތުމުގެާމަގުފަހ�ކުރަން.ާއަޅުގައ�ތުރަށްާޑ�ޕްލޮމ ާކޯ

ާދައްކަވަމުންާއެމ�ާބ�ލ ާ ާވ ހަކަފުޅު ާއެއްވެސްާމަޢުލޫމ ތެއްާސ ފުނުގެންދަވަާމެދު ނޑުާނީ ކުރައްވ ކަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ދ�ވެހ�ާާއެއްާނޫން.ާމ�ާދަންނަވަނީާހަކަާދ އ�ރ ާއަށްާގެންނަާވ އެާނޫންާބަޔަކުާާގޮތުންާޤ ބ�ލުާހުށަހަޅަނީާތަޢުލީމީމާ�

ާތަޖުރ�ބާ  ާތަމްރީނ އ� ާހ ސ�ލުކޮށް ާތަޢުލީމު ާފެންވަރަކަށް ާވަކ� ާއެގްރީމަންޓުކުރެވ�ގެން ާދޭތެރެ ާބަޔަކ  ާވަކ� ސަރުކ ރ 

ާފެންވަ ާދ އ�ރ ގެ ާތަޢުލީމީ ާރ އްޖޭގެ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ނޑ�ޔ ރުކަން ާފަ ާކުދ�ންނަށް ާއެ ރުާހޯދުމަށްފަހު

ާހަނ�ވެފައ�ާ ާފުރުޞަތުތައް ާއޮންނަ ާބަޔަކަށް ާތައްޔ ރުކުރެވޭ ާދަށުން ާމަސައްކަތެއްގެ ާކުރެވުނު ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައ�

ާގެއްލ�ފައ� ާނުވަތަ ާފަންނީާވ ތީ ާދ�ނުމަށްޓަކައ� ާފުރުޞަތުތައް ާއެ ާމާ�ާވ ތީ ާވ ހަކަ ާހަމަޖައްސ ލުމުގެ ާކަމެއް ގޮތުން

ާ ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާއ ދެ، ާބައެއްާދައްކަނީ. ާތެރެއ�ން ާކޯޓުތަކުގެ ާމެޖ�ސްޓްރޭޓް ާރ އްޖޭގެ ާމ�އަދު ފަދައ�ން

ާއެ ާބޭފުޅުން. ާފެންވަރުގެ ާސެޓްފ�ކެޓް ާބޭފުޅުން. ާފެންވަރުގެ ާވ�ދ ޅުވ  ާއެ ާތ�އްބެވ� ާއެބަ ބޭފުޅުންގެާާކޯޓުތަކުގައ�

ާހަ ާޑ�ގްރީ ާއ އ�، ާޑ�ޕްލޮމ  ާވަޑައ�ގެން ާމ ލެ ާމަތ�ކުރެއްވުމަށްޓަކައ� ާފެންވަރު ާވެސްާއްދަތަޢުލީމީ ާގެންދަވ ކަން ވަމުން
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ާމާ�އެ ާބ�ލުން ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތްގޮތުގައ� ާލ�ބ�ފައ� ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ�ރޭ ާދަންނަވަނީ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ނގޭ.

ޓީގެާފެކަލްޓީާއޮފްާއ�ޝ ރ ތްކުރ ފަދަާބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާމ�ރޭާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޤައުމީާޔުނ�ވަރސ�ޓީންާއެާޔުނ�ވަރސ�

ެއ ަތުޢީލުމ ާހިސުލުނުކަރްއާވ � ލ�ބ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ންާޑ�ޕްލޮމ ާނުވަތަާޑ�ގްރީާލޯާއ�ާޝަރީޢ ާއެންޑު

.ާއަދ�ާމ�ާބޭބޭފުޅުންނަކީާޝަރުޢީާދ އ�ރ ގައ�ާހުރ�ހ ާިތިބ ަބަޔަކްށ ަވީޒފާ ދޭ ާވަހަކ ެއްއ ޫންނ ިމ ަދްއަކީނކީ 

ާކޯޓުތަ ާއެކުގައ� ާޤ ޟީންނ  ާހުރ�ހ  ާހަމަ ނޑ�ޔ ރުންކެއްގައ� ާތަޖުރ�ބާ އެކުާާނ ފަ ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ގައ�

ބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ހ ސ�ލުކުރަ ިމަފަދ ޭބުފުޅްނަންށ ަވީޒފާ ިލުބުމެގ ުފުރަޞުތ ަބްނުދެވަފިއ ޮއުތަމީކ � އްވ ފައ�ވާ 

ައުޅަގނުޑ ިހުތްނ ެއީއ ަޝުރީޢ ާދިއާރެގ ާހަލުތ ަރނަގުޅުކުރަމްށ ެއޭޅެނ ިފަޔަވެޅްއ ަކަމަކްށ 

ާމަސައްކަތްތައްާައުޅަގނަޑަކްށ ަޤޫބެލްއ ނ ާދ އ�ރ ގެ ާޝަރުޢީ ާދަންނަވަނީ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ިުކުރެވޭ.

ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައ�ާތަޢުލީމީ،ާޤ ބ�ލުާޒުވ ނުންާމ�ާދ އ�ރ ާއަށްާނެރުމުގެާވ ހަކަ.ާމ�ގޮތަށްާނެރުމަށްޓަކައ�ާއެޅ�ފައ�ާ

ާ ާމ�އީ ާވ ހަކަ. ާނައްތ ލުމުގެ ާހުރަސްތައް ނޑ�ޔ ރުންއޮތް ާއަޅުގަނޑުމެފަ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާބައްޓަންކުރަމުންާނ  ާން

ާއެ ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްާާދ�ޔައ�ރުގައ� ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާގެންދ�ޔައީ ާކުރަމުން ކަންތައް

ާމަރު ާއ�ންތ�ޤ ލީ ާމ ޙައުލެއްގައ�.ާއެއީ ާބޭނުންވެފައ�ވ  ާނ�މެމުންދ ތީވެާކޮންމެހެންނ�ންމަން ާނ�ންމާ ޙަލ  ާބ�ލުތައް ވެސް

ނޑ�ޔ ރުން ާފަ ާކުރަމުންާތައް ާއަވަދ�ނެތ� ާމަސައްކަތް ާއެންމެން ާހުރ�ހ  ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ

ާއަށް ާފުރ�ހަމަ ާއެންމެ ާއެހެންވީމ ، ނޑ�ވަޅެއްގައ�. ާދަ ާއަރ ފައ�ވ  ާނީސްތައްޓަށް ާކަންކަމަށްާާއެންމެން ާހުރ�ހ  މ�

ާޙަޤީާނުކުރެވ�ރ�ޢ ޔަތް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރުާވ ކަން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާދ އ�ރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ޤަތެއް.

ާދޫވެފައ� ާކަމެއް ާއަތްދަށުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފަދައ�ން ާވ�ދ ޅުވ� ާޢަލީ ާއަނބުރ ާާޑރ.އަފްރ ޝީމް ާއެކަންތައް ވީމަ

ާމ  ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއެއީ ާކަމަާއ�ޢ ދަކުރުމަކީ ާކަމެއް ާދެކޮޅުހަދަންޖެހޭނެ ާއެކަމ  ާބަހުސްކޮށް ކަށްާބޮޑަށް

ާވަރަށްާ ާތެރެއ�ން ާވ ހަކައ�ގެ ާހުރ� ާދައްކަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެނީ ނޑު ާނުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއް ނޑަކަށް އަޅުގަ

ާއެ ާއެކަމަށްޓަކައ� ާދެއްކެވީ. ާޑރ.އަފްރ ޝީމް ާވ ހަކަފުޅުތަކެއް ާމުހ�އްމު ާވަރަށް ާވ ހަކަތައް މަނ�ކުފ ނަށްާާގ�ނަ

ާއެއްާ ާދަންނަވަން.ާއ ދެ، ާޝުކުރު ނޑު ާގ ތްާއަޅުގަ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަނީކީ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާހ ލެއްގައ� ވެސް

ާހޯދައ�ދޭން ާވަޒީފ  ާރައްޓެހ�ބަޔަކަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާވަާބަޔަކަށް ާއެއީ ާހީފުޅުކުރައްވ ނަމަ ާކުށްކަމަށް ާބޮޑު ާއެއް.ާރަށް ހީ

ާއެއްވެސް ނޑުގެ ާހ ލަތެއްގަާއަޅުގަ ާލ�ބޭ ާމެޖ�ސްޓްރޭޓުކަން ާބޭފުޅަކަށެއް ާވެސްގ ތް ނޑުގެާާއެއް ާއަޅުގަ ާއަދ� ނެތް

ާމަޤ މަކަ ާއެފަދަ ާވެސް ާޚ�ޔ ލުކޮށްފަދަރ�އަކަށް ާތަމްރީނުކުރަން ާހަމަާށް ާދެންނެވީ ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާވެސް އެއް

ނޑުމެންނަށްާާފަންނީ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުގައ� ާކުށެއް ާކުޑަކުޑަ ާއޮތް ާކުރެވ�ފައ� ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޓެކްނ�ކަލީ ގޮތުން

ާރ�ޢ ޔަތްނުކުރެވ� ާކުރުމުގެާާމ�ކަމަށް ާފަންނީާޓެކްނ�ކަލްާމަސައްކަތެއް ާއެކަންާއ�ޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައ�ާކުޑަކުޑަ އޮތީމަ

ާއެޑްމ�ނ�ސްޓްރޭޝަނ  ާޖުޑީޝަލް ާއެނގ�ވަޑައ�ގަންނަވ ނެ ާއެއީ ާހުށަހެޅީ. ާމ� ނޑު ާއަޅުގަ އެކުާާއ�ޞްލ ޙެއް

ާޔުނ�ވަރސ�ޓީާއެގްރ�މެންޓު ާދ�ވެހ�ރ އްޖޭގެާޤައުމީ ާކުދ�ންތަކެއް ލޯގައާ�ާފެކަލްޓީާއޮފްާޝަރީޢ ާއެންޑުާގައ�ކުރެވ�ފައ�ވ 
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ާބޭފުޅުންނަށްާ ާމ�ފަދަ ާތ�ބ� ާކޯހުގައ� ާމ�ހ ރު ާއަދ� ާނުވަތަ ާވަނީ. ާނ�މ�ފައ� ާކ�ޔަވ  ާނުވަތަ ާގެންދޭ. ާއެބަ ކ�ޔަވަމުން

އަހަރ5ާާުއަހަރުާނުވަތ4ާާަބޭފުޅުންާތަޢުލީމީާާކޮށްާދ�ވެހ�ާސަރުކ ރުންާގެރެންޓީާދެއްވ ފައ�ާއެބައޮތްާއެޓުއެގްރ�މެން

ާދ އ�ރ ގައ�ާތަމްރީނު،ާ ނޑ�ޔ ރުންއެއީާޑ�ޕްލޮމ ާނުވަތަާޑ�ގްރީާނ�ންމަވައ�ގެންާޝަރުޢީ ާތަމްރީނުާހޯއްދަވ ާާނ ފަ އެކު

ާއެ ާމެޖ�ސްޓްރޭޓުާނ�މުނީމ  ާދެއްވ ނެާބޭބޭފުޅުންނަށް ާފުރުޞަތު ނޑ�ޔ ރުކަމުގެ ާފަ ކަމަށްާާކޯޓުތަކުގައ�

ާއަޅުގައެގްރ�މަންޓު ާބޭފުޅުންނަށް ާމ�ފަދަ ާއޮތީ. ާފަހުންކުރެވ�ފައ� ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާހެދޭ ާޤ ނޫނެއްގެާާނޑުމެން ހެދޭ

ާހުރަސް ނޑުމެންާއެާދަށުން ާއަޅުގަ ާޓެކްނ�ކަލީ ނޑުާހ�ތުން ާއަޅުގަ ނުކުރަންވީާކަންާރަނގަޅުކުރުމަށްާމަސައްކަތްއެޅުމަކީ

ާއެހެންވީމ ާސަބަބެއް ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތަާަބެއްއ ޭބުފުޅްނަންށ ިމ ިބލާ � ކަމަށް ާންކޮޅެއްާމެދު

ާގޮތަ ާމ�ޚައްސ ސީ ނޑު ާދެއްކެވެނީ.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅު ާމަޤުާކަށް ާކަމަށްާބ�ލުާހުށަހެޅ� ޞަދުާއެނގ�ވަޑައ�ނުގަންނަވ ތީ

ާއެ ާޤަބޫލުކުރ ތީ ނޑު ނޑުާާބޭފުޅުންނ ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައ� ާނެތް. ާހ�ތްބުރަކަމެއް ާއެއްވެސް ނޑުގެ ާއަޅުގަ މެދު

ާކުޑަ ާހަމައެކަނ� ާމ�ހުށަހެޅީ ާއެހެންވީމ ބ�ލު ާރަނގަޅުކޮށްލުމަށްޓަކައ�. ާކަމެއް ާފަންނީ ާމ ާ�ކުޑަ ބޮޑަށްާާމ�އީ

ާބ�ލުގެާތ�ރީގައ�ާލ�ޔެފައ�ާހުންނ ނެާ ނޑުާހުށަހެޅ� ނޑުާއެދެންާއަޅުގަ ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ާއެހެން ާސަބަބުތައް. ާގ�ނަ ާވަރަށް ާތެރެއ�ން ާސަބަބުތަކުގެ ާހުށަހެޅ� ާބ�ލު ނޑު ާސަބަބެއްާއަޅުގަ ާހުރ�ހ  ާއެއީ ނަމަވެސް

ާއ�ތުރަށްާޑރ.އަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ�ދ ޅުވެދެއްވ�.ާއެ ނޑުާޝުކުރުާމަނ�ކުފ ާނޫން.ާއޭގެާބައެއްާސަބަބުތައް ާއަޅުގަ ނަށް

ާސަބަބަކީ.ާއެހެންވީމ ާ�ކުރަން.ާއެހެންވީމ ތަކުރ ރު ާހުށަހެޅ� ާބ�ލު ާމ� ާއަސްލު ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެންާާ�މ�އީ ނޑު އަޅުގަ

ާބޭފުޅުން ާާބައެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާނަގ ކަށް ާއަނބުރ  ާމ�ބ�ލު ާފަދައ�ން ާތ�ާގަސްތެއެދ�ވަޑައ�ގެންނެވ� ާނުކުރަން. ާއް

ނޑުާއެދެ ދެއްވުމަށްާފ ސްކޮށްދެއްވުން.ާއަދ�ާކޮމ�ޓީންާނީާމ�ާބ�ލުާކޮމ�ޓީއަކަށްާފޮނުއްވައ�ބޭފުޅުންގެާކ�ބަފުޅުންާއަޅުގަ

ާފްލޯާނ�ންމަވ  ާގެނެސް ާއެނބުރ� ާއަށް ާމަޖ�ލ�ސް ާމަތ�ން ާފެނ�ވަޑައ�ގެންފ�އްޔ ާާގޮތެއްގެ ާފ ސްކުރުމަށް ާމ� އ�ން

ނޑުގެާ ާއަޅުގަ ާއަދ ާފ ސްކޮށްދެއްވުން. ާވ ޖ�ބު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނީާހ�ތުން ާފެނުނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ�އޮތީ. ކުރެވ�ފައ�

ާތެރޭގައ�ާ ނޑުގެާއ�ޞްލ ޙުކޮށްލަންާއ�މުގެ ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައ�، ާއ�ޞްލ ޙު ާއެ ާއޮތީމަ ާކަމެއް ާޖެހޭ

ާވ ޖ�ބެއް ާއަށްާާޤައުމީ ާކޮމ�ޓީ ާއަދ� ާނުކުރެއްވުން ާފ ސްކުރެއްވުމ އ� ާބ�ލު ާހުށަހެޅީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީވެ ކަމަށް

މަޖ�ލ�ސްާމެންބަރުންގެާއ� ާ�މ ާއެއް.ާއެހެންވީމ ސްތަށ�ފުޅުގައ�ާއެޅ�ފައ�ާއޮތްާޒ�ންފޮނުއްވުމ އ�ާނުފޮނުއްވުންާއެއީާމާ�

ނޑުގެާހ�ތުގައ�ާއެއްވެސްާކަހަލަާޝަކުވ ާއެއްާގޮތަށްާއަދ ާާބޭފުޅުންާއަދ ކުރައްވަންވ ާވ ޖ�ބުާތ�ާއެ ކުރެއްވީމ ާއަޅުގަ

ނޑުާއ�ހުތ�ރ މުާނޯންނ ނެ.ާހަމަާއަޣްލަބ�އްޔަތުންާނ�ންމ  ާގޮތަކަށްާއަޅުގަ ާދަކޮންމެ ާވ ހަކަ ނޑުާކުރ  ންނަވަން.ާއަޅުގަ

ާތ�އުއްމީދު ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާމ� ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާފުންބޭފުޅުާކުރަނީ ާތަންކޮޅެއް ާރ�ޢ ޔަތްން ާމާ�ކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ކުރައްވ 

ާއެއް ާއަދ�ވެސް ާސަބަބުތައް ާހުށަހެޅ� ާމަޤުޞަދ ާފަހަރުާބ�ލު ާމީގެ ާފުންކޮށްާާދ�ރ ސ ކުރައްވ  ދޭތެރޭގައ�

ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާމ�ާބ�ލ ާވ�ސްނ ވަޑައ�ގަތުން ނޑުާއުއްމީދުކުރަން ާކޮމ�ޓީއަކަށްާ.ާއަޅުގަ ާކުރ�ން ާގޮތެއްާނ�ންމެވުމުގެ މެދު

ާއަޅުާ ާދ�ރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައ�ާފޮނުވައ�ގެން ާމަޝްވަރ ކުރައްވ  ާކޮމ�ޓީގައ� ާއަލީގައ� ާވ ހަކަތަކުގެ ާމ�ދެންނެވ� ނޑު ގަ
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ާތަ ާބ�ލ އަނބުރ  ާމ� ާފޮނުއްވައ�ގެން ާވަރަށްާާޅުމަށް ާފުރުޞަތަށްޓަކައ� ާކަމަށް.ާދެއްވ� ާނ�ންމަވ ދެއްވ ނެ ާގޮތެއް މެދު

ާ.ވަބަރަކ ތުހޫهللاާލައ�ކުމްާވަރަޙްމަތުޔ .ާވައްސަލ މްޢަބޮޑަށްާޝުކުރ�އްާ

 

ާ

 ާރ�ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޢ�އްޒަތްތެރ�ާމެންބަރު.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ނޑ�ޔ ރުންދ�ވެހ�ރ އްޖޭގ4131/35ާާެޝުކުރ�އްޔ  ގެާފަ

ާޢ�އްާ ާދ އ�ރ ގެ ާމ ވަށު ާގެނައުމަށް ާއ�ޞްލ ޙު ާޖަމ ލުޤ ނޫނަށް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު އަބޫބަކުރުާާޒަތްތެރ�

ނޑައެ ޅުން.ާއެކަންާހުށަހަޅުއްވ ފައ�ވ ާބ�ލ ާބެހޭާގޮތުންާދެންާއޮންނ ނީާމ�ާބ�ލ ާމެދުާމަޖ�ލީހުންާނ�ންމަވ ާގޮތެއްާކަ

ާއެޖެންޑ  ާއެހެންވީމ އޮންނ ނީ ާވަގުތުގައ�. ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެާެއަކްނ ެއެޖްނޑާ � ކުރެވ�ގެން ާދުވަހެއްގައ� ކުރެވޭ

ާތ� ާވ ހަކަ ާއޮންނ ނެ ާހ�ނގ ފައ�ވ ާމަސައްކަތް ާގަޑ�ން ާމ�ހ ރު ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ާމެންބަރުންނަށް ާޢ�އްޒަތްތެރ� ޔަ

ާ ާމ�ހ ރ4ާާުވަގުތަށ އ� ާއަދ� ާގޮތަށ އ� ާއައ�ސްފައ�ވ  ާހ�ނގަމުން ާދުވެލ� ާޖަލްސ ގެ ާފެށ�ގެން ާއެހ ކަންހ އ�ރުން ޖަހ 

ނޑަކަށްާމޫސުންާދައްކ ާގޮތަށްާވ�ސްނ އ�ރުާއަލުންާބ�ލެއްާނަގައ�ގެންާދަތުރެއްާފަށ ހ ާމޫ ސުމެއްާއޮތްާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާނުކުރެވޭ. ާމ ލަމުގައ�ާާޤަބޫލެއް ާމ� ާގެންދެވޭތޯ ާކުރ�އަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖ�ލީހުގެ އެކީގައ�

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާއެއްބ ރުލުމަށް ާގެންދެއްވ� ާދެއްވަމުން ާރ�ޔ ސަތަށް ާމެންބަރުން ާޢ�އްޒަތްތެރ� ާތ�ޔަ ތ�އްބަވައ�ގެން

ާހ�ނގާ ޝުކުރުއަދ ކުރަމު ާމ� ާމ ދަމ . ާއޮންނ ނީ ާއެއް ާޖަލްސ  ާމަޖ�ލީހުގެ ާދެން ާނ�ންމ ލ ނީ. ާޖަލްސ  ނޑު ާއަޅުގަ ން

މ�ާމ ލަމުގައ�.11>;ވ ާއަންގ ރަާދުވަހުގެާހެނދުނ44ާުމ ޗްާމަހުންާ  ާގައާ�
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